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Yatırımlardaki düşüşün artık iyice geride kalmasıyla birlikte, dünya ekonomisinde 
güçlü ve sürdürülebilir bir iyileşme yaşanıyor. Asya’da yükseliş sürüyor, Çin aşırı 
ısınmaya yakın, Japonya ise beklenenden çok daha güçlü ve yaygın bir iyileşme yaşıyor. 
ABD’de, ekonomi bir süredir potansiyelin epey üzerinde bir büyüme gösteriyor ve 
geçmişteki yavaşlamaya yalnızca marjinal olarak katılmış olan diğer İngilizce konuşulan 
ülkeler uygun hızda ilerliyorlar. 

Ancak, iç talebin ve hane harcamalarının şaşırtıcı bir şekilde zayıf kaldığı Avrupa 
anakarasını iyileşme hala büyük ölçüde atlıyor. Avrupa anakarasının çekirdek ülkeleri 
hala ekonomilerini yeniden canlandırmak için uğraşırlarken Almanya ve İtalya en çetin 
sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. 

Daha ileriye doğru bakıldığında ise, daha eşit paylaşılan bir iyileşme beklemek için 
geçerli nedenler var. Dünya ekonomisindeki iyileşme, önümüzdeki aylarda döviz 
kurlarında bir parça istikrara kavuşulması koşuluyla, Avrupa ekonomilerini yurt içinde 
uğradıkları kan kaybından kurtarmaya başlamak için yeterli hız kazanmış bulunuyor. 
Buna karşıt olarak, merkez bankalarının parasal uyarıcılarını giderek geri çekmesiyle 
ABD ve Çin’deki büyümenin bir bakıma ılımlılaşması gerek. Ancak, OECD bölgeleri 
arasındaki büyüme farklılıklarının kısmen daralması, mevcut cari hesap dengesizliklerinin 
aşılması için yeterli olmaz. 

Süregelen bazı kaygılara karşın, muhtemelen ABD’de işgücü de iyileşmenin 
yararlarını göreceğe benziyor. Artık kârlılık iyice eski haline kavuşup istihdam da 
sonunda artmaya başlarken, gerçek ücretlerin ve işgücü gelirlerinin belirgin bir şekilde 
hızlanması ve böylece iyileşmeye daha güçlü bir şekilde alttan destek sağlaması gerek. 
Yeni iş olanakları yaratmayan bir iyileşmenin süreklilik arz etmesi korkusu geride 
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kaldıkça, offshore istihdamların olumsuz rolü üzerindeki tartışmaların azalarak daha az 
duygusal bir yöne kayması gerek. Ekonominin bazı kesimlerinde acılara ve bazen sosyal 
çalkantılara yol açmasına karşın, offshore istihdamlar ABD ekonomisinin global işgücü 
devrinin oldukça ufak bir boyutunu oluşturmakta ve hızlı ekonomik değişimler sonucu 
işlerini kaybedenlerin yükünün hafifletilmesinde uygun kamu politikaları çok şey 
yapabilir. ABD’de ve genel olarak OECD’de daha güçlü istihdam yaratmaya dönüşün, 
daha korumacı önlemlerden yana baskılara karşı durulmasına yardımcı olması ve böylece 
Dünya Ticaret Örgütü’nün Doha’da bakanlar düzeyinde aldığı kararların olumlu 
sonuçlara yol açması için daha elverişli bir zemin oluşturması gerek. 

Dünya ekonomisindeki iyileşmenin daha yaygınlaştıkça fiyat istikrarının devamından 
da yarar görmesi gerek. Petrol ve mal fiyatlarındaki son artışlara karşın, OECD 
bölgelerinin birçoğunda önemli oranda devam eden ekonomik durgunluk karşısında, 
enflasyonist baskıların önümüzdeki birkaç çeyrek yıl boyunca görece düşük kalması 
gerek. İyileşmenin daha ileri noktada olduğu yerlerde, sıkı para uygulamalarının 
zamanında devreye sokulmasının hafif enflasyonist baskılara karşı durulmasına yardımcı 
olması gerek. 

Bu Ekonomik Tahmin Raporu’nda görece sorunsuz bir senaryo anlatılmasına karşın, 
burada bir dizi riskler de bulunuyor. Bu risklerden başlıcası, dünya ekonomisindeki 
iyileşmenin umulana göre daha da kutuplaşması riskidir. Bir yandan bazı OECD ülkeleri 
politik uyarıcının uygun bir şekilde geri çekilmemesi nedeniyle gereğinden çok daha hızlı 
büyüyebilir, öte yandan diğerleri “düşük faaliyet-düşük güven” şeklindeki bir kapan 
içinde kısılı kalabilirler. Bu tür kümülatif ayrışmalar ise cari hesap dengesizlikleri ve mali 
belirsizliklerin daha da kötüleşmesine yol açar. 

ABD’de gerçekten makro-ekonomik politikaların – özellikle mali alanda – iyileşme 
süreci içerisinde gereğinden uzun bir süre büyümeci özellik taşıması, ve böylece dünya 
çapında yatırımlar üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde uzun vadeli faiz 
oranlarında ani bir gerilemeyi tetiklemesi riski bulunuyor. Halen sürdürülemez derecede 
düşük riskli olan risk primlerinin normalleşmesi de mali çalkantıları körükleyebilir. 

Avrupa anakarasında tüketici güveni hala zayıf olup bu durum ihtiyati tasarrufları 
yukarı, talebi ise aşağı doğru çekiyor. Bu güven eksikliği, dünya ekonomisindeki 
iyileşmeden kaynaklanan uyarıcıyı köreltebilecek şekilde, gelirler ile fiili talep arasına 
kama sokuyor. Böylece, Avrupa’daki iyileşme beklenenden daha az belirgin bile olabilir. 
İyileşmenin gücüne ilişkin süregelmekte olan bu belirsizlikler nedeniyle ve enflasyonist 
baskıların azalması dikkate alınırsa, para politikasının daha da gevşetilmesinin söz 
konusu olabileceği görülüyor. Daha elverişli para koşulları da, kritik bir kavşakta 
ekonomik faaliyeti destekleyerek, Avrupa’da kamu maliyesinin gerekli konsolidasyonunu 
kolaylaştırabilir. 

Büyüme alanındaki ayrışmanın süreklilik arz etmesi ve cari hesap dengesizliklerinin 
daha kötüleşmesi, döviz kurlarında sert iniş-çıkışlı yeniden ayarlamalara yol açabilir. Bu 
tahmin raporuna eklenen özel bir bölümde, makro-ekonomik politikaların doların daha 
fazla değer kaybetmesini dengelemek için manevra alanının çok azaldığı bir zamanda, 
bunun Japonya ve Avrupa için çok maliyetli olabileceği belirtiliyor. Cari hesapların   
yeniden dengelenmesi, tek başına döviz kurları ile yürütülmek yerine ABD’de daha 
kararlı bir sıkı para politikası, Avrupa ve Japonya’da ise daha sağlıklı bir iç talep 
sayesinde herhalde daha sarsıntısız bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
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Daha önceki Ekonomik Tahmin Raporları’nda birkaç kez belirtilmiş olduğu üzere, 
Avrupa anakarasındaki büyük ülkelerin öbür OECD ekonomilerine kıyasla neden düşük 
performans gösterdiklerini bir an önce daha iyi anlamaları ve bu zayıflığı gidermek için 
gerekli adımları atmaları gerekiyor. 

Eksikliklerden bazıları çok iyi biliniyor. Örneğin, son yükseliş sırasında mali 
yetkililer kontrolü kaybettiler. Artan vergi yükünü aşağı çekme arzusu ve bununla birlikte 
kamu harcamalarını buna uygun olarak azaltma zorlukları, yapısal açıkların istenmeyen 
bir şekilde kötüleşmesine yol açtı. İstikrar ve Büyüme Paktı’nın daha iyi tasarımı ve daha 
caydırıcı bir şekilde uygulanması yoluyla mali konsolidasyon belki ileride 
gerçekleştirilebilir. Ama çok şey ulusal bütçe kurumlarının kamu harcamalarını daha iyi 
yönetip kontrol edebilmelerine de bağlı olacak; gerçekte Avrupa’nın büyük ülkelerinde 
son birkaç yılda görülen kötü mali sonuçlar İstikrar Paktı’nın sözde yetersizliğinden çok, 
ulusal düzeyde kontrolün kaybedilmesinden kaynaklandı. Konjonktürel olarak ayarlanan 
açıkların evrimini gerçek zamanlı olarak daha iyi ölçmek için, daha sağlıklı araçlar da 
gerekecek. Bu Tahmin Raporu’nda yer alan özel bir bölümde, konjonktür 
dalgalanmasının olağan etkisinin ötesinde, yükselen fiyatların aynı zamanda kısa ömürlü 
vergi gelirlerinin miktarını da arttırdığını ve bunun ardından gelen açıkların çok kötü 
sonuçlar yarattığını görememenin mali yetkililer için ne kadar pahalıya malolduğu 
görülüyor. 

Britanya, Avustralya, Kanada ve euro bölgesi dışındaki diğer bazı ülkelere kıyasla, 
Avrupa anakarasının büyük ülkeleri kötü zamanlarda talebin desteklenmesinde daha 
büyük zorluklar yaşadılar. Makro-ekonomik politikaların duruşundaki bazı belirgin 
farklılıkların ötesinde, bu zayıflık, Alman işgücü piyasalarının nazik olması gibi yapısal 
etmenlerin yanı sıra, ipotekli konut kredisi piyasalarının esneklikten yoksun olmasından 
da kaynaklanmış olabilir. Bu Tahmin Raporu’nun özel bir bölümünde belirtildiği üzere, 
ipotekli konut kredisi piyasalarının bu eksikliği, uzun vadeli ekonomik refah açısından 
zararlı olmanın yanı sıra, para politikasının etkisini de köreltmiş olabilir. İpotekli konut 
kredisi ve konut piyasalarının yeniden canlanamaması, daha sağlıklı olan diğer OECD 
ülkelerinde ekonominin bütün öbür kesimlerinin yavaşlama eğilimi gösterdiği bir 
dönemde konut piyasalarının yeniden hareketlenmesi ile çarpıcı bir zıtlık arz ediyor. 

Sonuç olarak, global iyileşmenin artık iyice yoluna girdiği görülüyor; ancak bu 
canlanmanın dünyanın tamamını gerçekten kapsaması ve OECD ülkelerinde haneler 
arasında sağlam bir güven iklimini yeniden oluşturması için daha iyi yapısal ve makro-
ekonomik politikalar izlenmesi gerekecek. Daha önceki başyazılarda belirtildiği gibi, bu 
güvenin yeniden sağlanması için, en büyükleri dahil, birçok OECD ülkesinde kamu 
finansmanının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanmasına yönelik politikalara 
hala çok gerek duyuluyor. 
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