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BAŞYAZI 
 

DENGE VE HIZ KAYBI MI?  

Jean-Philippe Cotis (Baş Ekonomist) 

 

Ekonomik iyileşmenin OECD çapında daha eşit bir şekilde yayılmasının beklendiği 
iyimser senaryo gerçekleşmedi. ABD’de görece başarılı “yumuşak iniş” ve Japonya’da 
hareketliliğin geri gelmesi gibi, bu senaryonun bazı unsurları gerçekleşmiş olabilir, ama 
avro bölgesinde ivmenin süreklilik kazanmamış olması açıkça hissedilmektedir.  
Gerçekten, içinde bulunulan koşullara ilişkin savların (Irak savaşı, petrol ve eşya 
fiyatlarında yaşanan şoklar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar...) Avrupa Anakarasında 
iyileşme yönündeki bir dizi gelişmenin sonuçsuz kalmasını açıklamaya yetmediği zaman 
geçtikçe artan bir şekilde görülüyor. Sonuç olarak ve ileriye doğru bakıldığında, OECD 
ve dünya ekonomisi içerisindeki büyüme perspektiflerinde, Asya’da sağlam, ABD’de 
yeniden yükseliş eğiliminde, Avrupa’da ise zayıf ve belirsiz olmak üzere, büyük 
farklılıklar olduğu görülüyor. Ekonomik perspektiflerin bu denli çok farklı olması, cari 
hesap dengesizliklerinin azaltılmasına yardımcı olmayacağı gibi, toplam dünya talebinin 
daha yavaş olmasında yansımasını bulabilir. Ancak, bu büyüme sonuçları taşa kazılı da 
değil: Her zaman olduğu gibi bunlar makro ekonomik ve yapısal politikaların etkinliğine 
ve daha küreselleşmiş bir ortama ayak uydurma yeteneğine bağlı. 

Bölgesel gelişmelere bakılırsa, ABD’de geride kalan durgunluk aşılmış gözüküyor ve 
ekonomi kendi potansiyeline paralel bir şekilde büyümeye devam edeceğe benziyor. 
Birkaç yıllık iyileşme sürecinde, hareketliliğin itici gücünü hâlâ büyük ölçüde iç talep 
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oluşturuyor ve bu konuda net ihracatın pek yardımı olduğu görülmüyor. Yılın ilk 
çeyreğinde ithalatta bir bakıma kazayla gerçekleşen düşüşe ve de doların efektif kurunda 
reel olarak önemli bir değer kaybı yaşanmasına karşın, net ihracatın büyümeye katkısı 
gerçekte oldukça zayıf kaldı. 

Avrupa Anakarasında, 2004 yılının ilk yarısındaki cesaret verici artışın ardından, iş 
dünyası ve tüketici güveninin sallantılı haline paralel olarak büyüme geçen yılın ikinci 
yarısında zayıfladı. Yüzeysel olarak, 2005 yılı başlarında kaydedilen büyüme bir parça 
artsa da, bu henüz çok yeni yerinden kımıldıyor ve bu yılın sonlarına kadar kesin bir artış 
olacağa benzemiyor. Bu ani zayıflama büyük ölçüde avronun güçlenmesinden ve petrol 
fiyatlarının artmasından kaynaklanıyor. Ancak, şimdiye dek iyi dayanmış olan İspanya ve 
İskandinav ülkeleri gibi daha küçük ekonomilerin tersine, İtalya ve Almanya gibi 
ülkelerin tekrar tekrar ve belirgin bir şekilde kendini gösteren, dış şoklara karşı dayanıklı 
olamaması bu zayıflığı bir hayli arttırdı. Avro bölgesinin şoklar karşısındaki duyarlılığı 
uzun vadeli öngörülerde bulunmayı son derece koşullara bağlı bir alıştırma haline 
getiriyor: Bu Tahmin Raporu’nda beklendiği üzere, tedrici bir iyileşmenin gerçekleşmesi 
için, bir süre biraz dış istikrar olması gerekecek. 

Avro bölgesi içindeki bu kronik dayanıklılık zafiyeti ve davranış farklılığının politika 
düzleminde olabildiğince titiz bir şekilde ve zaman geçirmeden ele alınması gerekiyor. 
Bu durum kuşkusuz söz konusu ülkelerin büyüme perspektifleri için olduğu kadar, aynı 
zamanda ve bir ölçüde Ekonomik ve Parasal Birliğin bizzat kendisinin güvenilirliği için 
de büyük önem taşıyor. Almanya’da sorun, ihracat yönünden çok güçlü bir dürtü 
olmasına karşın, iç talepte inatçı bir düşüş yaşanması. İtalya’da ise, yıllarca aşırı maliyet 
enflasyonu ile altı oyulan ticari sektörün pazar paylarını rahatsız edici bir hızda 
kaybetmesi mevcut durgunluğa zemin hazırladı. 

Başından beri Avrupa Para Birliği üye ülkelere, iç mali istikrar ve tarihin en düşük 
faiz oranlarının yanı sıra, yükselen petrol fiyatları testinden geçmiş istikrarlı bir fiyat 
ortamı dahil, paha biçilmez yararlar sağladı. Ancak, uzun vadede, herkesin yararına 
çalışan, başarılı bir Para Birliği için mal, para ve işgücü piyasalarının iyi işlemesinin yanı 
sıra, üye ülkelerin ekonomik yapılarında önemli ölçüde homojenlik olması gerekir. Böyle 
bir çerçeve içerisinde, politik sorunlar ne olursa olsun, Avrupa’nın ekonomik 
entegrasyonu ve yapısal reformların devam ettirilmesi konusu ivediliğini koruyor. 

Asya’da, büyüme perspektifleri parlak olmaya devam ediyor. 2004 yılı ortalarında 
karşılaşılan “yumuşak dönem” ardından konjonktürel veriler Japonya’da bir iyileşmeye 
işaret ediyor. Çin’de hareketlilik artıyor. Ne var ki bu yalnızca ihracattaki artıştan değil,  
aynı zamanda iç piyasaların biraz fazla ısınmasından kaynaklanıyor ve bu durum 
yetkililer tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Son birkaç yıl içerisinde Doğu 
Asya ekonomileri dünya ticaretine güçlü bir ivme sağladı. Döviz kuru politikaları gibi 
diğer alanlarda Doğu Asya’nın dünya ekonomisinin istikrarına katkısının daha az 
inandırıcı görüldüğü bir zamanda bu sağlamlaştırıcı etki görmezden gelinmemeli. 

İç talep bakımından bir yanda Avrupa ve bazı Asya ülkeleri, öte yanda ise ABD 
arasında devam eden bu farklılıklar görmezden gelinip geçiştirilemez. ABD’nin cari 
hesap pozisyonunun sürdürülemez olması karşısında, mevcut dengesizliklerin 
giderilmesine yönelik iç baskılar gitgide artacaktır. Bir noktada bunlar doların 
beklenmedik bir zayıflaması şeklini alarak Sekreterliğin simülasyon modellerine göre 
bütün  OECD bölgesi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Daha somut olarak, doların 
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düşmesi, net ihracatı azaltmakla kalmayıp dayanıklılığı zayıf, parasal ve mali manevra 
alanı sınırlı olan Avrupa ve Japonya’da iç talebin de  daralmasına yol açar. Şu anda en 
muhtemel sonuç olmamakla birlikte, bu tatsız senaryo gitgide daha büyük bir tehdit 
oluşturuyor. 

Dış dengesizlikleri azaltmanın daha memnuniyet verici bir yolu, bir yandan Asya 
(Çin, Japonya ve diğerleri) ve Avrupa Anakarasındaki “aşırı tasarruf” ekonomilerinin 
büyüme modellerinde iç talepten yana değişiklikler yaparak küresel ekonomik ayarlama 
maliyetlerini azaltmaları, öte yandan ABD’de mali ya da parasal makro ekonomik 
politikaların, halen sürdürülemez bir şekilde düşük olan ulusal tasarrufların 
yükseltilmesine kesin bir şekilde yönelmesi şeklinde olabilir. 

Başarıyla gelişen bazı Asya ekonomilerinde, işbirliği içerisinde yapılacak ayarlamalar 
arasında döviz kurunun değerlenmesi ve para politikasının rolünün yeniden 
değerlendirilerek fiyat istikrarı ve üretim dalgalanmalarının giderilmesi gibi yerel 
amaçlara odaklanması gereği yer alıyor. 

Avrupa’da ise, ardı ardına yaşanan bir dizi başarısızlıklardan sonra iç talepte devamlı 
bir ivmenin yeniden sağlanması, hemen karşı karşıya bulunulan bir meydan okuma 
oluşturuyor. Daha güçlü bir iç talep, ekonomik istikrara ve cari hesaplar dengesinin 
yeniden sağlanmasına katkıda buluncağı gibi, ekonomik reformların potansiyel olarak 
deflasyonist etkisinin kamuoyunun birçok kesimlerinde endişeler doğurduğu koşullarda 
bunların önünün tıkanmasını da önleyebilir. Başarılı ekonomik reformlar ve daha güçlü 
bir büyüme potansiyeli ise, Avrupalıların daha dayanıklı hale gelmelerine ve gelecekteki 
döviz kuru kaymalarının maliyetlerini daha iyi omuzlamalarına yardımcı olabilir. 

Dolayısıyla, ekonominin talep yönünün daha iyi yönetilmesi gelecekte merkezi bir 
önceliğe sahip olmaya devam edecek. Her şeyden önce, burada para politikası politika 
oranlarını önemli ölçüde düşürerek hemen rol oynamaya başlayabilir. İpotek faizleri hariç 
perakende fiyat endeksinin esas alındığı trend enflasyonunun1 düşük, toplam talebin zayıf 
olduğu mevcut koşullarda, avro bölgesinde para politikasını gevşetme konusu gerçekten 
bir hayli zorunlu gözüküyor. Tahmin Raporu’nun önceki sayılarında vurgulandığı üzere, 
perakende finans piyasalarının daha esnek ve tüketici dostu bir hale gelmesini amaçlayan 
reformlar da hem genel reform stratejisinde talebe daha güçlü bir şekilde odaklanmaya 
yardımcı olabilir, hem de avro bölgesi ekonomilerinin ekonomik gerilemeler sırasında 
daha etkin para politikası iletim kanallarına sahip olmasını sağlayabilir. 

Son olarak, önceki Tahmin Raporları’nda mali dürüstlük gereği üzerinde uzun 
uzadıya konuşulmuş olmakla birlikte, OECD içindeki büyük ülkelerin çoğunda kamu 
sektöründeki mali konsolidasyon en iyi durumda milim milim yol alıyor. Avrupa’da, 
İstikrar ve Büyüme Paktı’nın yeni kabul edilen ve daha esnek versiyonunun ulusal planda 
daha fazla sahiplenilip mevcut bütçe dengesizliklerini ciddi bir şekilde azaltmak amacıyla 
uygulamaya konması gerekiyor. 

 

 
 
1. Bu Tahmin Raporu’nun “çekirdek enflasyon” göstergeleri ve bunlarla gelecekteki enflasyon gelişmelerinin 
önceden tahmin edilebilmesi konusuna ayrılmış özel bölümüne bakın. 
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