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G-8 zirvesi geride kaldı.  Zirveden çıkan ana sonuç artık çok yakından bildiğimiz tek bir 

beylik cümleyle özetlenebilir nitelikteydi: küresel ekonomi toparlanma evresine girmiş olsa 

da hala önemli riskler taşımaktadır. 

 

G-8 zirvesinin toplandığı günlerde IMF de 2009’un geri kalan yarısına ve 2010’a ilişkin 

öngörülerini yenilemekteydi.  IMF, küresel durgunluğun yavaş da olsa geride kalmakta 

olduğunu vurgularken, 2009’da dünya ekonomisindeki gerilemenin yüzde 1.4 civarında 

olacağını; 2010’da da yüzde 2.5 düzeyinde bir pozitif büyüme beklendiğini duyuruyordu.  

IMF’nin 2010 yılına ait Nisan ayında yapmış olduğu büyüme tahmini yüzde 1.9 idi.  

Dolayısıyla, IMF’nin revize rakamları az da olsa umut saçmaktaydı. 

 

Bütün bu tahmin oyunlarına karşın, IMF pozitif büyümeye geçişin yavaş ve sancılı olacağının 

altını çizmeye devam etmekteydi.  Küresel finans sisteminin yaşamış olduğu tahribatın 

onarılmasının daha uzun süre alacağı ve dünya ekonomisinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 

yaşamış olduğu en şiddetli daralmanın aşılmasının kolay olmayacağı gerçekleri özenle 

vurgulanmaktaydı. 

 

IMF’den gelen bu uyarılara koşut olarak, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’ne üye 16 ülkenin 

ekonomisine ilişkin yayınlanan istatistikler Avrupa’nın 2009’un ilk çeyreğindeki daralmanın 

bir önceki çeyrek döneme görece yüzde 2.4 ile rekor düzeyde olduğunu belirtiyordu.  

Yatırımların yüzde 4.1, ihracatın yüzde 8.8 oranında gerilediği Avrupa’da kriz koşullarının 

uzayacağı açıklanmaktaydı. 

 

*** 

 

G-8 zirvesinin başladığı günlerde kapitalizmin krizinden duyulan kaygıların dile getirildiği 

ilginç bir mektup Vatikan’dan geldi.  Papa 16. Benedict, Hazreti İsa’nın “caritas in veritate – 

“Hakikatin rahmeti” (ya da daha öz bir ifadeyle, “gerçeğin merhameti”) öğretisinden yola 

çıkarak, Birleşmiş Milletler’e ve diğer uluslararası kuruluşların “piyasaları daha yakından 

denetlemeleri gerektiği” uyarısını yapıyor ve “dünyamızın doğruluktan şaşmayacak gerçek 

bir siyasi otoriteye” ihtiyacı olduğunu vurguluyordu. 

 

Kapitalizmin finansallaşma sürecindeki çarpıklıkların ve spekülatif balonların uyardığı sahte 

değerler sisteminin, Vatikan’ı da “gerçek merhamete dönülmesi” gerektiği konusunda 

harekete geçirdiği anlaşılıyor.   

 

Bu arada konuyu daha yakından tanımak isteyen okuyucularım için, eğer Google arama 

motorunda yukarıdaki Latinceyi araştırırsanız, kilisenin ortacağdan bu yana bu konularda ne 

kadar kafa yormuş olduğunu da yakından tespit edebilirsiniz.   

 

Kısacası, "kapitalizm kurtuluşu yeniden kilisede arıyor" diye yorumlamak da mümkün… 
 

 


