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Değerli misafirler, değerli basın mensupları,
TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masasının düzenlediği “2021 Yılında Halka Arz Süreçleri: Kalıcı
Sermayeye Erişim Nasıl Kolaylaşır” başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. TÜSİAD Yönetim Kurulu adına
sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Küresel koşulları her açıdan değiştiren ve sağlığın öncelik olduğunu bizlere hatırlatan bir yılı tamamladık.
Tüm ekonomilerin ve sosyal hayatın değiştiği, teknolojinin alışık olduğumuzdan da hızlı geliştiği bir dünya
düzenine doğru ilerliyoruz.
Bugün burada, ülkemiz ekonomisi ve reel kesim açısından kritik bir konu olan, kalıcı sermayeye erişmenin
önündeki zorlukları ve halka arzlarda bizleri nasıl bir 2021’in beklediğini hem global hem de yerel bir
perspektiften tartışmak için bir araya geldik.
Değerli Konuklar,
Zor bir 2020’yi arkada bırakırken, önemli konularda mücadele etmemiz gereken bir 2021’e giriyoruz. Son
dönemde atılan adımları memnuniyetle karşılarken, bu disiplinli dönemin de başında olduğumuzu
düşünüyorum. Elbette ki büyüme için sermayeye erişim önem arz etmekte. Kalıcı sermayeye ulaşmanın
ise öncelikli koşulu ekonomide güvenin sağlanmasında geçiyor. Güven unsuru eksik kaldığında kısa vadeli
sıcak para girişi sağlasak dahi daha uzun vadeli finansman kaynaklarına erişimimiz maliyetli hale geliyor.
Bu maliyetin arttığı ortamlarda da finansman kalitesinin düşmesinin ötesinde, kalıcı finansmana erişim söz
konusu dahi olamıyor. Dolayısıyla, sermayeye erişimde önemli rol oynayan halka arzların önüne açabilmek
için öncelikle bu güvenin tesis edilmesine kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum.
Güven konusu maalesef ki, bizlerin, hepimizin, haklı olarak ve sık sık konuştuğu kadar da kolay bir kavram
değil. Ekonomide güven tesis etmek, sabır ve kararlılık isteyen mücadeleci bir süreç gerektiriyor. Bu güveni
sağlamak için de ülkece daha disiplinli politikalara geçilmesi gerektiğinin farkındayız. Önümüzde
enflasyonla mücadelede çok uzun bir yol var. Bu uzun mücadelede tüm ekonomik aktörler tarafından tam
mutabakat sağlanmasının son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizin tüm paydaşlarının,
düşük enflasyonun gerekliliğine ve faydasına ikna olması, bu mücadelede en önemli unsurdur. Kısa vadede
hızla yeniden büyüme arzusuna kapılırsak, korkarım ki enflasyonla mücadelemiz de yarım kalır. Uzun
vadede de arzu ettiğimiz kalıcı büyümeye kavuşamayız. Tekrar hatırlatmak isterim ki yüksek enflasyon
kalıcı büyüme ve kalıcı sermayeye erişimdeki en büyük engeldir. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimiz bize, bu
konuyu çözmeden uzun vadeli büyüme yakalamanın mümkün olamayacağını sanırım yeterince gösterdi.
Ekonomide istikrar sağlamadan, önümüzü görmeden sağlıklı yatırım ve üretim kararları almak da, kalıcı ve
yeterli sermayeye erişmek de imkansız hale gelmekte. Enflasyonun yüksek olduğu her ülkede sermayeye
erişim maliyetleri yüksek seyretmektedir. Türkiye ekonomisi de bu açıdan bir istisna değildir.
Neden enflasyonu düşürmemiz gerekiyor? Yaşanan deneyimler çok net ortaya koyuyor ki paranın değerini
koruyamadığınız ekonomilerde, reel kesimin herhangi bir üretim ya da yatırım kararı alması zorlaşıyor.
Böyle bir ortamda paranın değeri enflasyondan dolayı azaldığı için, finansmana erişim maliyeti de
yükseliyor. Orta vadede de büyüme üzerinde baskı kaçınılmaz oluyor.
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Böyle dönemlerde yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip, her ne pahasına olursa olsun büyüyelim
dediğimizde de var olan kaynaklarımızı tasarruflu kullanamayarak israf ediyoruz. Ve yine bu süreç büyüme
üzerinde baskı ile sonuçlanıyor. Ülkece bu sarmaldan çıkmamız gerektiğine inanıyorum.
Değerli misafirler,
Sabırlı ve kararlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Kararlı olmamız gerekiyor çünkü süreç sandığımızdan
daha uzun ve zorlu olabilir. Az önce konuşmamda değindiğim mutabakata da tam bu noktada ihtiyacımız
olacak. Ekonomimizin tüm aktörlerinin, sabırla bu mücadeleye inanması ve kararlı şekilde devam etmesi
gerekecektir.
Bugün küresel ekonomide enflasyon neredeyse yok denecek kadar düşük seviyededir. Türkiye
ekonomisine emsal kabul ettiğimiz gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranı %3-4 bandında düşük
seyrederken, ülkemizde enflasyon çift hane %15’lere yakındır. Bu da sermayeye erişimi son derece
maliyetli hale getirmektedir. Bu maliyeti düşürmek ve uzun vadede kalıcı büyümeye erişmek istiyorsak,
öncelikle enflasyonu düşürmemiz gerekiyor. Bugün bu disiplini kararlılıkla ve tüm paydaşlarla
oluşturabilirsek, orta vadede hem fiyat istikrarına hem de finansal istikrara kavuşmamız mümkün
olacaktır. Ancak böyle bir durumda, iktisadi ortamın halka arzlara elverişliliği gibi, finansal derinleşmeyi de
artıran konuları daha çok gündeme taşıyabiliriz.
Açılışın ardından sözü şimdi, kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul eden, SPK
Başkanı Sayın Ali Fuat Bey’e bırakmak istiyorum. Bugünkü etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyor,
hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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