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G-20 BEKLENTİLERİ KARŞILADIMI?
22-23 Şubat tarihlerinde Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen G-20 toplantısı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde, toplantının katılımcıları, zorluklara rağmen ekonomik büyümeyi sağlamak ve yeni istihdam
yaratmak konusunda kararlı olduklarını belirtti. Beş yıl içinde Ortak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’yı %2’nin üzerine
çıkarmak için gereken politikaların uygulanmasına kararlı olunduğu ve bu politikaların küresel ekonomik faaliyetler çerçevesinde fazladan 2 Trilyon Dolar ve milyonlarca fazladan istihdam anlamına geldiği ifade edildi.
Birçok gelişmiş ekonomide genişlemeci para politikasının sürmesi gerektiğini ve teşviklerin geri çekilme zamanının fiyatlar ve büyüme görünümlerine bağlı olacağı ifade edildi.
Toplantıda para politikası temelinde küresel ekonomide ele alındı ve katılımcılar,işbirliğini güçlendirme,iletişimi
arttırmak ve mali piyasalarla ülke ekonomilerinde esneklik oluşturmak konusunda hemfikir olduklarını beyan
ettiler.
Son dönemde Ukrayna’da yaşanan siyasi gelişmelerinde izlendiğini ve yaşanacak durumların ekonomik sonuçlar
doğuracağının ve Uluslararası Para Fonu(IMF)’nin bu geçiş sürecinde ülkelere yardım için en hazırlıklı kurum
olmayı sürdürdüğünü de hatırlattılar.
Finansal piyasalarda son dönemdeki volatilite,yüksek seviyedeki kamu borçları,küresel dengesizlik ve bazı ekonomilerin devam eden zayıf noktaları,yönetilmesi gereken zorlu görevlerin varlığının sürdüğüne dikkat çekiyor.
Güney Afrika,Brezilya ve Hindistan’ın da dahil olduğu ülkeler,FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlama kararıyla para birimlerinin olumsuz etkilendiği görüşünü ortaya koyarken,gelişen piyasa yetkilileri ABD’yi azaltmanın
yarattığı etkileri gözden geçirmeye çağırdı.
İngiltere ve Avustralyalı yetkililer,FED’in politikasını,kendi ihtiyaçlarına gore belirlemesini destekleyerek, bazı
gelişmekte olan ülkelerin kendi ülkelerindeki başarısızlıklar için FED’in tahvil alımlarını azaltımını bahane ettiklerini belirttiler.
Çin Maliye Bakanı Jiwei, FED’in tahvil alımlarını azaltmasının Çin ekonomisi için iyi bir haber olduğunu belirtirken, ülkenin istikrarlı büyümesini devam ettireceğini ifade etti.Jiwei konuşmasının devamında,teşviklerin azaltımının ABD ekonomisinin iyileşmesine işaret ettiğine değindi.
G-20 toplantısı öncesinde yayınladığımız raporda,IMF’nin gelişmekte olan ülkeleri ,Çin kaynaklı problemler,Ukrayna,Tayland ve Venezuella gibi ülkelerde yaşanan siyasi sorunlar ve FED’in tahvil alımlarını azaltması
konularında uyardığını belirtmiştik. Ama aynı zamanda Gelişmekte Olan Ülkelerin problemlerinin bu kapsamda
G-20 gündemine alınmasını da olumlu bulduğumuza değinmiştik. Beklenildiği gibi çok acil ve net sonuçlar doğuracak çözümler üretilmemiş olsa da ve hatta arzu edilen GSYIH büyütecek önlemler detaylı olarak açıklanmasa
da, Gelişmekte Olan piyasalar için en azından tünelin ucunda bir mum yakılmış olmuştur. FED’in aksiyonlarının
bazı gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları fikrine biz de katılıyoruz; zira FED varlık alım azaltımlarına ölçülü adımlarla devam edecek ve faizler ise en azından 2015 yılının üçüncü çeyreğine kadar da ‘0’ seviyesinde seyredecektir. İlk olumsuz etkiyi atlatmış olması gereken EM piyasaları
artık kendi yağları ile kavrulmak durumundalar. Her türlü ülkenin değişik problemler ile karşı karşıya olması bir
tek çözüm olmadığının işaretidir. Her ülke değişik yapısal reformlar ile kimseyi suçlamadan kendi problemleri
ile başa çıkmak zorundadır.
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