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Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki yıllık toplantısı kriz öncesi
canlılığını kısmen kaybetti. Sonuçta, 2008’deki erime öncesinde,
finans ve endüstri alanının liderleri yeni bir amansız büyüme
çağını müjdelediği varsayılan küreselleşme, teknoloji ve mali
serbestliğin erdemlerinin çığırtkanlığını yapabiliyordu. O günler
geçti, ancak Davos, zamanın küresel ruhu hakkında fikir sahibi
olmak için uygun bir ortam olma özelliğini koruyor.

D

ünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki yıllık toplantısı kriz öncesi canlılığını
kısmen kaybetti. Sonuçta, 2008’deki
erime öncesinde, finans ve endüstri
alanının liderleri yeni bir amansız büyüme çağını
müjdelediği varsayılan küreselleşme, teknoloji ve
mali serbestliğin erdemlerinin çığırtkanlığını yapabiliyordu. “Doğru adımı” atmaları şartıyla bundan
herkes yararlanabilecekti. O günler geçti, ancak
Davos, zamanın küresel ruhu hakkında fikir sahibi
olmak için uygun bir ortam olma özelliğini koruyor.
Gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen piyasa
ülkelerinin bir zamanlar yaptıkları gibi gelişmiş ülkelere bakmadıkları artık bilinen bir gerçek. Ama
gelişmekte olan ülkelerden birindeki madencilik
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firması yöneticilerinden birinin bir sözü değişimin
ruhunu yansıtıyor. Kendisi, gelişim uzmanlarından birinin, haksız ticaret anlaşmalarının ve tutulmayan yardım sözlerinin gelişmekte olan ülkelerde ahlaki otorite kaybına yol açması konusundaki
samimi umutsuzluk ifadesine cevaben, şöyle dedi:
“Batıda asla bir ahlaki otorite olmadı.”
Sömürgecilik, kölelik, Afrika’nın küçük ülkelere
ayrılması ve çok eskiye dayanan kaynak istismarı failler için uzak geçmişte kalmış konular olabilir, fakat
bunların sonuçlarına katlananlar için böyle değil.
Bir araya gelen liderleri en fazla ilgilendiren
tek bir konu var, o da ekonomik eşitsizlik. Sadece
bir yıl öncesinden bu yana müzakerelerde görülen
kayma çarpıcı. Artık kimse damlama ekonomisi

kavramının sözünü bile etmiyor ve sosyal katkılarla özel ödüller arasında yakın bir ilişki olduğunu
savunanların da sayıları azaldı.
Amerika’nın uzun zaman iddia edildiği gibi fırsat ülkesi olmadığının fark edilmesi Amerikalılar
için olduğu kadar başkaları için de huzur bozucu
olmakla beraber, küresel ölçekteki fırsat eşitsizliği
daha da büyük. Tipik bir Afrikalının insan sermayesine (eşine, çocuklarına, ailesine) yaptığı yatırım
birkaç yüz dolarda kalırken, zengin bir Amerikalının kendi anne babasından ve toplumdan yarım
milyon dolardan fazla hediye aldığı bir dünyanın
gerçekten “düz” olduğunu kimse iddia edemez.

ğine ve eğer euronun uzun vadede hayatta kalması
isteniyorsa maliye ve bankacılık alanlarında birlik
gerektiğine, bunun da Avrupalıların kabul etmeye
hazır olduğunun ötesinde, bir siyasi birleşme gerektirebileceğine defalarca dikkat çekti. Ama toplantılar sırasında ve etrafında konuşulan şeylerin çoğu
belirgin bir dayanışma eksikliğini yansıtıyordu. Bir
kuzey Avrupa ülkesinden gelen üst düzey hükümet
yetkilisi, yemek sırasında, İspanya’da birçok kişinin
çöpten yiyecek topladığına dikkat çeken arkadaşının sözleri karşısında çatalını bile elinden bırakmadı. Bifteğini yemeye devam ederek, reformun daha
önce yapılmış olması gerektiğini söyledi.

DAVOS’TA EURONUN HAYATTA KALIŞI
KUTLANDI
Toplantının önemli noktalarından biri Uluslararası Para Fonu yöneticisi Christine Lagarde’ın
kendi kurumunda, en azından en tepede, meydana
gelen belirgin değişimi vurguladığı konuşmasıydı. Lagarde’ın konuşması, kadın haklarının endişe
konusu olması, eşitsizlik ve istikrarsızlık arasındaki bağlantının tekrar üzerinde durulması ve toplu
sözleşmelerle asgari ücretin eşitsizliği azaltmada
önemli bir rol oynayabileceğinin kabul edilmesi ana
başlıklarını kapsıyordu. Keşke Yunanistan’daki ve
diğer yerlerdeki IMF programlarında bu hisler tam
yansıtılsaydı!
Associated Press teknoloji ve işsizlik hakkında
iç karartıcı bir oturum düzenledi. Özellikle gelişmiş
ülkelerde rutine binebilecek her tür işte, işçilerin
yerine robotların ve diğer makinelerin konulduğu
modern teknoloji karşısında yeni işler (özellikle de
iyi işler) yaratılabilinecek mi?
Genel olarak, Avrupa ve Amerika’daki özel sektör bu yüzyılın başından bu yana çok sayıda iyi işi
yaratamadı. Çin’de ve imalat sektörlerinin geliştiği
dünyanın diğer yerlerinde bile verimdeki artışın
nedeni, büyük oranda üretkenlikte yapılan ve genellikle iş öldürücü otomatik süreçlerle ilgili olan
iyileştirmelerdi. Bundan en çok zarar görenler de
bugün karşı karşıya kaldıkları uzun işsizlik dönemleri nedeniyle yaşama dair umutları oldukça zayıflayacak olan gençler.
Ama Davos’takilerin çoğu bu sorunları bir yana
bırakarak euronun hayatta kalışını kutladı. Ortama
genel olarak hoşnutluk, hatta iyimserlik, havası
hâkimdi. Avrupa Merkez Bankası’nın, kendi zenginliği sayesinde, euroyu ve krizdeki ülkelerin her
birini kurtarmak için gereken her şeyi yapabileceği düşüncesi olarak adlandırılan “Draghi hamlesi”1
en azından bir süre için işe yarar gibi göründü. Bu
geçici sakinlik, gerekli olanın her şeyden önce güvenin geri kazanılması olduğunu iddia edenlere biraz
destek oldu. Draghi’nin verdiği sözlerin asla tutulması gerekmeyeceği için, o güveni geri getirmenin
masrafsız bir yol olacağı umuluyordu.
Eleştirmenler temeldeki zıtlıkların çözülmedi-

LİDERSİZ ÇOK KUTUPLU DÜNYA
Davos toplantısı sırasında açıklanan IMF’nin
büyüme tahminlerinde, dünyanın ne derece çözüldüğüne dikkat çekildi. Gelişmiş sanayi ülkelerindeki GSMH artışının bu yıl %1,4 olması beklenirken,
gelişmekte olan ülkeler yıllık %5,5 oranında büyümeye devam ediyor.
Batılı liderler yeniden büyüme ve istihdam
konuları üzerinde durulması gerektiğinden söz
etmekle beraber, bu niyetlerini destekleyecek somut bir politika önerisinde bulunmadı. Avrupa’da,
bugüne kadar kaydedilen ilerleme tebrik edilerek,
Avrupa’yı bir bütün olarak krizin içine sokmuş ve
İngiltere’yi de üç misli gerilemeye mahkûm etmiş
bir yolda devam etme kararı tekrar onaylanarak kemer sıkma politikasına devam edildi.
Belki de en iyimser işaret gelişmekte olan piyasalardan geldi. Küreselleşme, ABD ve Avrupa’daki
hatalı ekonomik politikaların gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini baltalayacağı yeni bir karşılıklı
bağımlılıkla sonuçlanma riski taşımasına rağmen,
daha başarılı olan gelişen pazarlar küreselleşmeyi
Batı’nın hataları karşısında büyümeyi sürdürmeye
yetecek kadar iyi yönetebildi.
Cumhuriyetçilerin geçirdiği çocuksu siyasi
öfke nöbetleri nedeniyle ABD’nin politik açıdan
felç olması ve Avrupa’nın eksik planlanmış euro
projesinin hayatta kalmasını sağlamaya odaklanması sonucunda küresel lider eksikliği Davos’ta
önemli bir şikâyet konusuydu. Son 25 yılda, iki süper gücün hâkim olduğu bir dünyadan tek bir süper gücün hâkimiyetindeki bir dünyaya ve oradan
da lidersiz, çok kutuplu bir dünyaya geçiş yaptık.
G-7, G-8 veya G-20’den söz edilebilir, ancak G-0
daha uygun bir tanımlama. Bu yeni dünyada nasıl
yaşanacağını ve başarılı olunacağını öğrenmemiz
gerekiyor.
Açıklama
1) Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin çözümüne ilişkin Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi’nin, politika faizini %1’den
%0.75’e çekmesi ve mevduat faizini sıfıra düşürmesi.
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