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Robert Skidelsky ile ekonomide “Keynes” 
turu... 
 

Ekonominin gurusu olarak tanınan Lord Robert 
Skidelsky, Finansbank’ın düzenlediği yemekte  
yaptığı konuşmada küresel ekonomik krizin 
durumu ve gelecek ile ilgili bilgiler verdi.   

 
 
Finansbank; Warwick Universitesi Ekonomi Profesörü, çok ödüllü 3 ciltlik Keynes 
biyografisinin yazarı, Lordlar Kamarası üyesi Lord Robert Skidelsky’nin katılımıyla 
bir yemek düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan küresel kriz tartışmalarındaki 
söylemleri ile dikkat çeken Skidelsky, yemeğe katılan konuklarla, ekonomide ufuk 
turu yaptı.   
 
Lord Skidelsky, konuşmasında, 3 ciltlik biyografisini yazdığı, istihdam, faiz ve 
para genel teorisi ile tanınan ünlü İngiliz ekonomist John Maynard Keynes’in 
görüşlerinden yararlanarak bugünkü krize neden olan faktörlere değindi. Bu 
krizden nasıl çıkılacağı ile ilgili görüşlerini paylaştı.  
 
Gelecekte benzer bir krizin yaşanmaması için Keynes’ten yararlanarak üç 
maddelik bir çözüm önerisi sunan Skidelsky bunları;  
  

 Piyasaların dizginlenmesi; 
 Makroekonominin iyi yönetilmesi ve maliye politikalarına dönüş ve 
 ABD ile diğer ülkeler arasındaki eşitsizliği gidermek  

 
olarak sıraladı.  Küresel ekonomik kriz döneminde en önemli konulardan bir 
tanesinin küresel tasarruf fazlası ile nasıl başa çıkılacağına karar vermek 
olduğunu söyleyen Skidelsky özellikle büyüme dönemlerinde mali duyarsızlıklara 
izin vermemek gerektiğini belirtti.   
 
Gelişmekte olan ülkelerin yıldızı parlıyor 
 
Uluslararası rezervlerin çeşitlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Skidelsky, 
yeni dünya düzeninde Amerika’nın tek güç olmaktan çıkarak güç merkezlerinin 
değişeceğini söyledi.  
 
Skidelsky, Çin, Hindistan ve Ortadoğu’nun önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, 
dünyanın gelecekte en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak Çin’in içeride daha 
fazla para harcaması ve ABD’nin emperyalizm projesinden vazgeçmesi 



gerekliliğine değinen Skidelsky, G-20’nin uluslararası bir para birimi yaratma 
konusunda attığı adımları olumlu olarak değerlendirdi.  
 
Lord Robert Skidelsky kimdir? 
 
1939 doğumlu Lord Robert Skidelsky, 1967’de doktora tezinden yola çıkarak 
yazdığı Politicians and the Slump, Labour Government of 1929-31 (Politikacılar ve 
Ekonomik Kriz, 1929-31 İşçi Partisi Hükümeti) adlı ilk kitabını çıkardı. British 
Academy’de araştırma görevlisi olarak geçirdiği iki yılın ardından İngiltere Faşistler 
Birliğini kuran asilzade ve milletvekili Sir Oswald Mosley’in biyografisi (1975’te 
yayımlanmıştır) üzerinde çalışmaya başladı ve English Progressive Schools (İlerici 
İngiliz Okulları, 1969) adlı kitabını yayımladı. 
 
Lord Robert Skidelsky, faiz ve para genel teorisi ile tanınan ünlü İngiliz ekonomist 
John Maynard Keynes’in en kapsamlı biyografisinin yazarıdır.  Yazımı, 30 yıla 
yayılan üç ciltlik eser, sırası ile 1983, 1992 ve 2000’de yayınlandı. Bu biyografi ile 
aralarında Lionel Gelber Uluslararası İlişkiler Ödülü ve Dış İlişkiler Konseyi 
Uluslararası İlişkiler Ödülünün de bulunduğu birçok ödül aldı. 
 
1978’de Warwick Üniversitesinde Uluslararası İncelemeler Profesörü oldu. Halen 
görevine devam etmekte olduğu bu okulda 1990 yılında Siyasi Ekonomi Profesörü 
olarak Ekonomi Bölümünde de görev aldı. 
 
2003’ten beri Janus Capital adlı yatırım fonunun yürütme yetkisi olmayan 
direktörü, 2005’ten beri de Greater Europe Fund adlı risk yatırım fonunun yürütme 
yetkisi olmayan yönetim kurulu başkanı olan Lord Skidelsky, 2008 yılından beri Rus 
telekomünikasyon devi Sistema’nın da yürütme yetkisi olmayan direktörüdür. 
Moskova Siyasi İncelemeler Okulunun direktörü ve İngiltere-Rusya Yuvarlak 
Masasının kurucusu ve yürütme sekreteridir. 2002’den bu yana Küresel İncelemeler 
Merkezinin yönetim kurulu başkanıdır. Manhattan Enstitüsünün mütevellilerinden 
biridir. 
 


