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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. “Enflasyon ve
Büyüme Dinamikleri”ni ele alacağõmõz bu toplantõda sözü bir an önce konunun uzmanlarõna
bõrakmak istiyorum. Bu nedenle, burada, büyüme ve onunla gelecek istihdamõn Türkiye’nin
yakõn geleceği açõsõndan taşõdõğõ öneme dikkatinizi çekmek amacõyla bir kaç söz söylemekle
yetineceğim.
Öncelikle, değerli hocalarõmõz, Doç. Dr. Kamil Yõlmaz, Doç. Dr. Cevdet Akçay ve Doç. Dr.
Emre Alper’e, bu değerli çalõşmayõ gerçekleştirdikleri için teşekkür etmek istiyorum.
Gerçekten gerek güncel politikalarõn belirlenmesi, gerekse Türkiye ekonomisi için sağlõklõ bir
stratejik çerçeve oluşturulmasõ açõsõndan önemli noktalara õşõk tutacak bir çalõşmaya imza
attõlar.
Genel olarak büyüme, özel olarak sürdürülebilir büyüme konusu bugün yalnõz Türkiye’nin
değil, tüm dünyanõn dikkatle üzerine eğildiği bir konudur. Bunun en belirgin göstergesi
Avrupa Birliği’nin Mart 2000’de oluşturduğu Lizbon Stratejisi’dir.
Lizbon Stratejisi, toplumsal uyumu korumak ve geliştirmek için, AB’nin, daha çok sayõda
daha iyi iş yaratma ihtiyacõndan kaynaklanmõştõr. Bunu sağlayacak sürdürülebilir
büyümenin bilgiye dayalõ, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi olmaktan geçtiğinin altõnõ
çizmektedir. Rekabet gücünü artõrmanõn yolu ise, araştõrma geliştirme ve yenilikçiliği teşvik
etmek, insana yatõrõm yapmak ve bilgiye dayalõ bir okonomik-toplumsal yapõya geçişi
hõzlandõrmak olarak ortaya konmaktadõr.
AB stratetejisinin alt açõlõmlarõna göz atõldõğõnda, tarif edilen eylem planõnõn, Türkiye’nin
ihtiyacõ olan atõlõmlarla bire bir uyuştuğu gözlemlenmektedir.
Bu alt açõlõmlardan ilki, yenilikçi işletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin kurulmasõ ve gelişmesi
için elverişli bir ortam yaratõlmasõdõr. Özellikle istihdam yaratma açõsõndan konuya
yaklaşõldõğõnda, bu yaklaşõmõn Türkiye için de stratejik bir önemi olduğu ortadadõr.
İkinci önemli nokta, piyasa mekanizmasõnõn etkin çalõştõrõlmasõ ve bütünlüğünün
sağlanmasõdõr. Özellikle mali piyasalarõn etkinliği ve entegrasyonu üzerinde önemle
durulmaktadõr. Kuşkusuz, Türkiye gibi işsizliğin had safhaya vardõğõ bir ülkede de, yeni
yatõrõmlarla iş sahalarõ açõlmasõ, mali piyasalarõn etkin çalõşmasõnõ gerektirmektedir.
Lizbon Stratejisi’nde, önemle vurgulanan bir başka nokta, kamu maliyesidir. Sürdürülebilir
büyüme çizgisini yakalayabilmek için kamu maliyesinde yönetsel kalite ve sürdürülebilir bir
yapõ hayati önem taşõmaktadõr. Bu çerçevede sosyal güvenliğin modernleşmesinin de altõ
çizilmektedir. Her iki konunun da Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini son
yõllarda yoğun bir şekilde yaşadõğõmõzdan bunu en iyi bilmesi gereken ülkelerden biri de
biziz.
Bilgi toplumunda yaşamak ve çalõşmak için genel ve mesleki eğitim, aktif bir istihdam
politikasõ ve toplumsal katõlõmõn artõrõlmasõ, Lizbon Stratejisi’nin diğer önemli alt başlõklarõnõ
oluşturmaktadõr.
Başlõklar itibariyle bakõldõğõnda göze çarpan yakõnlõğa rağmen, Türkiye’nin şartlarõ ve
ihtiyaçlarõnõn, uygulama açõsõndan farklõ yönelimleri gerektireceği açõktõr. Yine de, AB

üyeliğine aday ve dünya ekonomisine entegre bir biçimde gelişmeyi önüne hedef olarak
koymuş bir ülke olarak, istihdam ve büyüme konularõnõn geleceğe dönük dinamiklerini
yakõndan izlemek zorundayõz
Sürdürülebilir büyümeye geçişe bunca vurguyu, krizde bozulan işleri düzeltmek gibi basit bir
mantõktan yola çõkarak yapmõyoruz. Üzerinde yeterince durulmayan çok ciddi bir mesele bizi
bu konuyu sürekli gündeme getirmeye itiyor.
Türkiye’de tarõm dõşõ işsizlik oranõ % 15’e dayanmõştõr. Bu bütün zamanlarõn en yüksek
oranõdõr. Son on yõlda yaşadõğõmõz krizler, ortalama büyüme hõzõmõzõ düşürürken, uzun
dönemli sosyal ve demografik dinamiklerin de etkisiyle, iş gücündeki yüksek artõş temposu,
işsizlikte bir patlamaya yol açmõştõr.
Kadõnlarõmõzõn eğitim oranõ arttõkça, işgücü piyasasõna katõlõmlarõ da artmõştõr. Bu eğilim
artarak sürecektir. Gelecek on yõlda, tarõmdan kopan işgücü miktarõnõn artmasõ
beklenmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin artan açõklarõnõ dengelemek için kaçõnõlmaz
olarak erken emekliliğin sona erdirilmesi de işgücü arzõnõ artõrõcõ bir etkendir. Kamu
açõklarõnõn sürdürülemez boyutlara ulaşmasõ, kamunun istihdam yaratõcõ fonksiyonunu
ortadan kaldõrma mecburiyetini getirmektedir.
Bütün bu gelişmeler, işsizlik oranõnõn aşağõ çekilebilmesi için özel sektör tarafõndan yõlda
700.000’in üzerinde iş olanağõ yaratõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Üstelik de dünya
ekonomisinin dikte ettiği rekabet koşullarõ çerçevesinde, bu yeni alanlarõ işgücüne yeni
vasõflar kazandõrõlmasõnõ da gerekli kõlacaktõr.
Bu konunun daha fazla ayrõntõsõna girmiyorum, çünkü önümüzdeki aylarda TÜSİAD
tarafõndan kamuoyunun dikatine sunulacak istihdamla ilgili bir raporda bu ayrõntõlar yine
uzmanlarõ tarafõndan enine boyuna ele alõnacak.
Ancak, bugünki konumuzu ilgilendirdiği için bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim:
Çalõşmalarõmõz şunu gösteriyor: Türkiye ekonomisinde enflasyonist bir baskõ yaratmadan
% 5.5’luk bir büyüme ile işsizlik sorunu 8 yõl içinde çözüme kavuşturulabilir. Tabii,
bugün harekete geçmek koşuluyla...
Peki, enflasyonist bir baskõ yaratmadan, Türkiye’yi ihtiyaç duyduğu ortalama büyüme
çizgisine oturtmak mümkün mü? İşte bugün size sunulan çalõşma tam da bu noktaya açõklõk
getirmeyi hedefliyor.
Büyümenin yolunu açabilmek için, enflasyonla mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi, kamunun
borç yükünün azaltõlmasõ, piyasalarõn etkin biçimde çalõşmasõnõn sağlanmasõ, yatõrõm
ikliminin iyileştirilmesi, yabancõ sermayeye güven verecek adõmlarõn atõlmasõ gerekiyor.
Bütün bunlarõn, herhangi bir kõsa dönemli siyasal kaygõ içine düşmeden hemen bugün
yapõlmasõ gerekiyor. Çünkü, işsizliğin ulaştõğõ boyutlarõn açacağõ sosyal yaralar, eğer gerekli
önlemler alõnmazsa, hükümeti, fazla uzak olmayan bir vadede, siyasal bir gelecek hesabõ
yapamaz hale getirebilecektir. Ülkeyi ise bir girdaba sürükleyecektir.
Yapõlmasõ gerekenleri üç temel eksene oturtabiliriz:

1) İstikrar programõnõn gerekleri yerine getirilerek, ekonomide istikrarõn
korunmasõ, istikrarõ kalõcõ kõlmak için gerekli yapõsal reformlarõn vakit
geçirilmeden yürürlüğe sokulmasõ;
2) Yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi, istihdamõn yükünün azaltõlmasõ için gerekli
mikro politikalarõn geliştirilmesi; yabancõ sermayeyi cezbedecek güven ortamõ
için ekonomiden dõş politikaya geniş yelpazeli bir yaklaşõm içinde, AB yolunun
engellerden temizlenmesi;
3) Doğrudan işgücü piyasasõna dönük mikro önlemler ile, işgücüne yeni vasõflar
kazandõracak eğitim politikalarõnõn geliştirilmesi.
Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Detaylarõnõ muhtelif vesilelerle ele aldõğõmõz bu önlemleri almadan 1990’larõn krizli
Türkiye’sinden gerçek anlamda bir kopuşu gerçekleştiremeyiz. Bu kopuş ekonominin yanõ
sõra siyasette de gerçekleşmelidir.
Kamu kaynaklarõ üzerindeki kullanõm haklarõndan vazgeçmek istemeyen bir siyaset tarzõnõn,
kalõcõ değişim için katlandõğõmõz bütün fedakarlõğõ boşa çõkaracağõ açõktõr. Bu yüzden yapõsal
reformalarõn sürdürülmesinin yanõ sõra, siyaseti çağdaş bir kimliğe kavuşturacak siyasi partiler
ve seçim yasalarõndaki değişikliklerin de bir an önce gündeme alõnmasõ gerekmektedir.
AB’nin Lizbon Stratejisi’nde ortaya koyduğu, “toplumsal katõlõmõn artõrõlmasõ” gereği salt bir
demokratik ideal değildir. Ekonomide ve sosyal hayatta gerçekleştirilen reformlarõn
kalõcõlõğõnõ sağlamanõn temel güvencesidir. Bu güvenceye Türkiye’nin de ihtiyacõ vardõr.
Hepinizi bir kez daha saygõyla selamlõyorum.

