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De÷erli Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD ve Konrad Adenauer Stiftung tarafından beraberce düzenledi÷imiz “Küresel
Rekabet øçerisinde Türkiye Ekonomisi” baúlıklı konferansımıza hoú geldiniz! Türk
Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Son dört yıldır dünya ekonomisi kesintisiz ve yüksek bir büyüme performansı sergilerken,
artan tasarruf e÷ilimi ile beraber küresel likidite de artmıútır. Baúta sermaye olmak üzere, mal
ve hizmetler hatta iúgücü daha mobil hale gelmiú, üretim süreçleri küresel zincirler a÷ına
taúınmıú ve geliúmekte olan ülkeler daha fazla yabancı sermaye yatırımları çekebilmiúlerdir.
Bu konjonktürde, ülkemiz gerçekleútirdi÷i yapısal reformlar sayesinde son dönemde daha
fazla yatırım ve fon akıúı sa÷layabilmiú ve uluslararası rekabet gücünde önemli yol kat
etmiútir.
Bugün düzenlemiú oldu÷umuz “Küresel Rekabet øçerisinde Türkiye Ekonomisi” baúlıklı bu
toplantımız ile, ekonomimizin performansını, dünya ekonomisindeki bu geliúmelerin ıúı÷ında
yurtiçinden ve yurtdıúından son derece de÷erli konuúmacılarla tartıúmayı amaçlıyoruz.
Biraz sonra dinleyecek oldu÷umuz Lüksemburg eski Baúbakanı ve AB Komisyonu eski
Baúkanı Sayın Jacques Santer, G8 zirvesi ve bu zirvenin ertesinde küresel rekabette ülkeleri
nelerin bekledi÷i konusunda bir de÷erlendirme yapacaklar. Dünya Bankası’nın Uluslararası
Ticaret Departmanı ve Kalkınma Araútırmaları Grubu Direktörü Sayın Uri Dadush ise,
Kurumsal Finansmanın Küreselleúmesi konusunu ele alacak. Böylece çok kıymetli iki
konuúmacıdan dünya ekonomisinin bugünü ve gelece÷ine iliúkin bir perspektif edinmiú
olaca÷ız. Ardından yapaca÷ımız panelde ise Türkiye ekonomisini bu global perspektif içinde
tartıúma imkanımız olacak.
Bildi÷iniz gibi, Küresel Rekabet konusunda en önemli endekslerden biri Yönetim Geliútirme
Enstitüsü (IMD) tarafından düzenlenmektedir. Bu endekse göre Türkiye 2001’de 49. sıradan
2006’da 43. sıraya yükselmiútir. Di÷er bir endeks ise Dünya Ekonomik Forumu tarafından
hazırlanan “Küresel Rekabet Endeksi” olup burada Türkiye’nin yeri incelendi÷inde ise
ülkemizin 2006 yılında 2005 yılına göre 71. sıradan 59’a sıraya çıktı÷ını ve ülkemizin bu 12
sıralık artıúla, küresel rekabet endeksinde en hızlı yükselen dördüncü ülke oldu÷unu
memnuniyetle görmekteyiz.
Türkiye’nin küresel rekabette gösterdi÷i bu ilerleme, tabii ki bir rastlantı de÷ildir. Özellikle
geride bıraktı÷ımız son yıllar, ekonomik yapımızdaki dönüúümde en verimli geçen
dönemlerden biri olmuútur. 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomi politikaları sonucunda,
makroekonomik istikrarın tesisi ve buna ba÷lı olarak uluslararası rekabet gücümüzün artıúı
konusunda önemli ilerlemeler sa÷ladık.
Ekonomide tesis edilmiú olan istikrar ortamı, ekonomide karar vericilere önünü görme fırsatı
sa÷ladı. Enflasyonun, faiz oranlarının aúa÷ı inmesiyle beraber, belirsizlik ortadan kalktı,
gelecek dönem gelir ve harcamaları öngörülebilir hale geldi, verimlilik artıúı, rasyonel karar,
risk yönetimi gibi kavramlar önem kazanmıúı. Ekonomideki bu ortamda tüketiciler de uzun
vadeli plan yapma, baúka türlü gerçekleútirilmesi zor olan tüketim kararlarını uzun vadeli
kredi ile gerçekleútirme imkanına kavuútular. Bu sayede, refah düzeyi yükseldi, kiúi baúına
milli gelir 5566 dolar seviyesine ulaútı.
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Bu dönemde sa÷lanan baúarının arkasında yatan faktörlere baktı÷ımızda, IMF tarafından da
desteklenen ekonomik programı ve Avrupa Birli÷i’ne uyum sürecini görürüz. Ekonomik
istikrarı tesis etti÷imiz, ortalama %7,5’luk bir büyüme hızı yakaladı÷ımız, önemli reformları
hayata geçirdi÷imiz bu dönem, hem bizim hem de uluslararası yatırımcıların, Türkiye
ekonomisinin gelece÷ine umutla bakmasını sa÷lamıútır.
Ülkemize giren uluslararası sermayenin vade yapısına baktı÷ımızda, do÷rudan yabancı
sermaye ile orta ve uzun vadenin a÷ırlıkta oldu÷unu görmekteyiz. 2006 senesinde 20.1 milyar
Amerikan doları olan do÷rudan yabancı yatırımın, 2007 senesinde de 20 milyar dolar
seviyesini koruması beklenmektedir. Ayrıca ülkemize 2006 yılında 26.9 milyar dolar orta ve
uzun vadeli finansman girmiútir. Bu da, bize yabancı yatırımcıların orta ve uzun vadede
ülkemizin gelece÷iyle ilgili olumlu beklentilere sahip olduklarını göstermektedir.
Küresel sermayenin günümüzde serbest, hızlı ve kolay hareket eden yapısı dikkate
alındı÷ında, bu olumlu durumun devamını sa÷layacak koúullar ancak son dönemde
gerçekleúen yapısal reformların sürdürülmesiyle mümkün olacaktır. ùimdiye kadar
gerçekleútirilen yapısal reformlar sonucunda ekonominin temellerinin güçlendirilmesi
konusunda ciddi bir baúarı sa÷lanmıútır. Bu kazanımların korunması ve daha da ileriye
taúınması için bu yapısal dönüúüm sürecinin devam ettirilmesi úarttır. Avrupa Birli÷i
müzakere süreci de, bu yapısal dönüúümün devamı için büyük önem taúımaktadır.
Reform sürecinin yapısal reformlardan mikro ekonomik reformlara do÷ru geniúletilmesi ve
derinleútirilmesi, piyasalara, hükümetin ve Türkiye’nin kalıcı ekonomik kazanımlar
konusundaki ısrarını kanıtlayacaktır. Avrupa Birli÷i’nin Lizbon Stratejisi temelinde, yatırım
ortamının iyileútirilmesi ve ürün, iúgücü ve finans piyasalarında yatırım engellerini azaltıcı bir
programın uygulanması, bu yapısal dönüúümün temel unsurudur.
Türkiye’nin son yıllarda yakaladı÷ı büyüme hızının sürdürülebilmesi için yapısal dönüúümü
destekleyecek en önemli reform alanı iú ve yatırım ortamının iyileútirilmesidir. Türkiye’de
yerli sermayenin yatırım yapmasını engelleyen faktörler aynı zamanda yabancı yatırımların
geliúmesini de zorlaútırdı÷ı için, ülkede iú ve yatırım ortamının iyileútirilmesine yönelik bütün
çalıúmalar, son yıllardaki yüksek do÷rudan yabancı yatırım performansını da sürekli
kılacaktır.
Ekonomideki yapısal reform sürecinin mikro reformlarla desteklenmesinde TÜSøAD’ın da
etkin olarak katılım sa÷ladı÷ı Hazine Müsteúarlı÷ı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yatırım
Ortamını øyileútirme Koordinasyon Kurulu (YOIKK) önemli çalıúmalar gerçekleútirmektedir.
Bu çalıúmalar sonucunda son yıllarda Türkiye’de iú ve yatırım ortamının iyileútirilmesine
yönelik önemli reformlar gerçekleútirilmiútir. Bu kapsamda öncelikle 2003 yılında Do÷rudan
Yabancı Sermaye Kanunu kabul edilerek, yerli ve do÷rudan yabancı yatırımcıların aynı
düzeyde iú yapmalarını sa÷layan modern bir rejim kabul edilmiútir. Böylelikle yabancı
yatırımcılar için tüm özel úartlar kaldırılmıútır. Temmuz 2003’te yürürlü÷e giren ùirket
Kuruluúunu Kolaylaútıran Kanuna göre, úirket kuruluúu süresi 2006’da 38 günden 9 günün
altına inmiútir.
Haziran 2006’da Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun
kabul edilerek, Türk ve uluslararası kuruluúlarla yatırım teúvik a÷ı oluúturulmuútur. KOBø’ler
için; 2004 yılında Strateji ve Eylem Planı kabul edilerek 2005 yılında belirlenmiú bankalar
vasıtasıyla KOBø’lere 250 milyon € tutarında düúük faizli kredi verilmesi için uygun bir
ortam oluúturulmuútur. Vergi reformu kapsamında, Ocak 2006’dan itibaren kurumlar vergisi
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% 30’dan % 20’ye düúürülmüútür. Vergi mevzuatının basitleútirilmesi çalıúmaları devam
etmektedir. Gümrükler ve Teknik Standartları içeren mevzuatın % 90’ının üzerindeki bir
bölümü AB ve WTO standartlarına uygun hale getirilmiútir. Sektörel Lisanslara iliúkin olarak
bürokratik iúlemleri azaltmak ve prosedürleri basitleútirmek için Mayıs 2004’te ilgili mevzuat
kabul edilmiútir.
Rekabet gücümüzü artırma yolunda sa÷layaca÷ımız baúarı, aynı zamanda, cari açık, iúsizlik
ve enflasyon gibi makroekonomik konularda da ilerleme sa÷layaca÷ımız anlamına
gelmektedir. Hem dıú ticaret açı÷ımızı azaltmak, hem de büyümemizi finanse edecek ulusal
tasarruflarımızı artırmak için daha verimli üretim koúulları yaratmamız, katma de÷eri daha
yüksek ürün ve hizmetlere yönelmemiz, kısacası rekabet gücümüzü artırmamız
gerekmektedir. Rekabet gücümüzün artırılması açısından ülkemizde sosyo-ekonomik olarak
geri kalmıú bölgelerin kalkınması, dikkate alınması gereken di÷er bir unsurdur.
Son dönemde hızla büyüyen Anadolu Kaplanları olgusu, bölgesel kalkınma konusunda da
Türkiye’nin önemli yol kat etti÷i görüúünü desteklemektedir. Makroekonomik istikrarını
giderek daha da güçlendiren, AB üyeli÷i do÷rultusunda ilerleyen, yapısal reform sürecini
derinleútiren bir Türkiye, küresel ekonomik sistem içindeki yerini daha da pekiútirecektir.
Uluslararası arenada rekabet gücünün artması ise daha fazla yatırımı ülkemize çekerek,
olumlu ekonomik gidiúatı destekleyecektir.
De÷erli Konuklar,
Türkiye’nin son dönemde elde etmiú oldu÷u bu kazanımların kalıcı olması ve reform
sürecinin iú ve yatırım ortamına dönük düzenlemelere do÷ru geniúletilip derinleútirilmesi,
Türkiye’ye yüksek büyüme hızlarını sürdürebilme yolunu açacaktır.
Türkiye ekonomisinde istikrar arayıúı ile baúlayan de÷iúimin bundan sonraki halkalarını,
üretim yapısının faktör ve sektörel bileúimlerinin de÷iúmesi, ekonomik faaliyetlerdeki
bölgesel yo÷unlaúmanın azalarak üretimin yurt sathına yayılması, kurumsal çerçevesinin
güçlenmesi oluúturacaktır. Bu de÷iúimin do÷ru yönetilmesi, Türkiye’nin AB’ye üyelik
sürecinin çok daha kolay ve gerek Türkiye, gerekse AB ülkeleri için çok daha az sıkıntılı
olmasını sa÷layacaktır.
Sözlerime son verirken, tüm bu alanlarda baúarı elde edilmesinin ön koúulunun siyasi ve
ekonomik istikrarın devamı ve AB üyelik hedefinin korunarak do÷ru politika önceliklerinin
tespit edilmesi oldu÷unu bir kez daha hatırlatmak ister, beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür
ederim.
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