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Sayın Bakanım, saygıde÷er konuklar, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Türkiye
Ekonomisi øçin Büyüme Stratejileri” konferansımıza hoúgeldiniz.
TÜSøAD, ülkemizin güçlü demokrasi, güçlü sosyal yapı ve güçlü ekonomi temelinde ça÷daú
medeniyetler arasında yer alması hedefiyle çalıúmalarını sürdürüyor. Bu ba÷lamda,
sürdürülebilir güçlü bir büyüme ile birlikte AB’ye tam üyeli÷i vazgeçilmez bir hedef olarak
görüyoruz. Ülkemiz, son 20 yıllık süreçte bu hedeflere önemli ölçüde yaklaútı ve ithal
ikamesine dayalı kapalı bir ekonomiden, dünya piyasalarına entegre olmuú rekabetçi bir
ekonomiye geçiú sa÷landı. Önemli reformlar gerçekleútirildi, ekonomi politikaları kapsamında
yerinde kararlar alınarak kararlılıkla uygulandı.
Geride bıraktı÷ımız son beú yıl içerisinde, yılda ortalama %7,5 oranında büyüme rakamlarına
ulaúıldı ve 1,5 milyon kiúi için yeni istihdam olanakları yaratıldı. Enflasyonun da tek haneli
oranlara indirildi. Bütçe dengesi ve borçluluk oranlarında gözle görülür bir iyileúme elde
edilirken, dünya ekonomisi ile entegrasyon da hızlı bir úekilde devam etti ve dıú ticaret
hacmimiz önemli ölçüde arttı.
Ancak, ço÷u makroekonomik alanda sa÷lanan bu baúarılara ra÷men, iúsizlik, yurtiçi tasarruf
açı÷ı, bölgesel geliúim farklılıkları, kayıtdıúı ekonomi, teknoloji ve inovasyonun
yaygınlaútırılması gibi temel ekonomik alanlarda tıkanıklıklar ne yazık ki devam ediyor. Bu
tıkanıklıklar ülkemizi uluslararası rekabet arenasında öne çıkmaktan da alıkoyuyor.
Küresel rekabet alanında uluslararası referanslardan biri sayılan Dünya Rekabet Endeksi
sıralamasına yıllar itibariyle bakıldı÷ında, 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye’nin önemli bir
ilerleme kaydetti÷ini ancak, takip eden yıllarda di÷er ülkeler karúısında rekabet gücünü tekrar
yitirmeye baúladı÷ını görüyoruz. Son olarak, 2007 yılı itibariyle, Türkiye’nin 55 ülke içinde
48. sırada yer aldı÷ı görüyoruz. Çok daha yakın rekabet içerisinde oldu÷u Avrupa, Orta Do÷u
ve Afrika bölgesindeki 34 ülke arasında ise ancak 31. sırada yer alıyor.
Bu rakamlar bize, geliúmiú ekonomiler arasına girme sürecini baúlattı÷ımızı ancak devam
ettirmede aynı oranda baúarılı olamadı÷ımızı göstermektedir. Ekonomimizin bugün geldi÷i
konum itibariyle sürdürülebilir büyümenin devam ettirilmesi için gerekli koúulların
yaratılmasını artık gündemin üst sıralarına taúımalıyız.
TÜSøAD bu ba÷lamda, 2004 yılı Haziran ayında “Türkiye Ekonomisi için Büyüme
Stratejileri” baúlıklı bir proje baúlattı ve bugüne kadar söz konusu proje kapsamında 8 rapor
yayımladı. Her biri kendi alanında uzman olan seçkin araútırmacılar tarafından yapılan bu
çalıúmalarda, Türkiye ekonomisinin büyümesi için hayati önem taúıyan çeúitli konular
derinlemesine incelendi. Raporların her biri, potansiyel büyüme seviyemizi artırma yolunda
bizlere önemli ipuçları veriyor.

2

Projemizin ilk raporu “Türkiye’de Büyüme Perspektifleri: Makroekonomik Çerçeve,
Dinamikler/Strateji” baúlı÷ını taúıyor. Bu çalıúmada alternatif senaryolar altında Türkiye
ekonomisinin 2015 yılına kadar olan dönemde izleyebilece÷i büyüme patikaları temel
sektörler itibariyle tarif ediliyor.
Buna göre, kapsamlı, bütüncül ve akılcı bir büyüme stratejisi için yapılması gerekenler
ayrıntılı biçimde ortaya konulmuútur. Bu strateji do÷rultusunda:
•

teknolojik ilerleme ve verimlilik artıúlarının sürekli kılınması,

•

istihdama katılım oranının –kadınlar baúta olmak üzere- yükseltilmesi,

•

kurumsal yönetim ilkelerinin etkinleútirilmesi,

•

yatırım ortamının iyileútirilmesi ve

•

bölgesel politikalara a÷ırlık verilmesi

gerekmektedir. Bu koúulların yerine getirilmesi halinde Avrupa Birli÷i’ne yakınsama süreci
hızlanacak ve kiúi baúına milli gelirimizin 2004 öncesi üye olan 15 Avrupa Birli÷i ülkesi
ortalamasına oranı %28’den %40’a kadar yükselebilecektir.
“Türkiye’de Bölgesel Geliúme Politikaları: Sektör-Bölge Yı÷ınlaúmaları” baúlıklı ikinci
çalıúmamızı, Devlet Planlama Teúkilatı ile ortaklaúa yürüttük. Bu çalıúmamızda, bölgesel ve
sektörel yapı ortaya konularak, bölge-sektör ba÷lamında avantajlarımız ve potansiyellerimiz
belirlenmeye çalıúıldı.
Türkiye, Avrupa ekonomisine entegrasyon sürecinde, bu alandaki yaklaúımını de÷iútirmek ve
sektörel yapıyı Türkiye sathında çeúitlendirilmek durumundadır. Bölgesel farklılıkların
azaltılması için öncelikle bölgesel sorunların saptanıp ortadan kaldırılması ve bölgenin
cazibesinin topyekûn yükseltilmesi gerekmektedir. Bölgeler arası geliúmiúlik farklılıklarının,
sektörel çeúitlenmeye ve bölgelerin rekabet avantajlarına uygun sektörlerde uzmanlaúmalarına
olanak sa÷layacak politikalarla giderilmesi Türkiye’nin büyüme potansiyelini artıracaktır.
Üçüncü çalıúmamız olan “Türkiye’de Mali Geliúmiúli÷in ve Firma Yapısının Ekonomik
Büyümedeki Rolü” adlı raporumuzu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ortaklaúa
gerçekleútirdik. Bu çalıúma ile hem büyümenin finansmanı için gerekli kaynak ihtiyacını
sa÷lamak hem de finansman yöntemlerini çeúitlendirebilmek için, sermaye piyasalarının
geliúimini sa÷layacak bir dizi önlem alınması gerekti÷ini vurguladık.
Ayrıca, önümüzdeki yıllarda AB uyum sürecinin gerektirece÷i mevzuat de÷iúikliklerinin,
Türkiye’de “úirket yönetimi” kültüründe köklü de÷iúikliklere neden olaca÷ına dikkat çektik.
Basel II kriterleri ve yeni Türk Ticaret Kanunu baúta olmak üzere; pay sahiplerinin hakları,
güvenilirlik, úeffaflık ve denetim gibi alanlardaki düzenlemeler, Türk úirketlerini küresel
piyasalarda daha rekabetçi hale getirecektir. Türkiye’nin gelecek dönem ekonomik
büyümesinde itici gücü üstlenecek olan úirketler kesimi bu de÷iúikli÷e hazır hale gelmelidir.
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Dördüncü çalıúmamız olan “Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve
Büyüme: Uluslararası Karúılaútırma ve AB’ye Yakınsama Süreci” baúlıklı raporumuzu da
yine Devlet Planlama Teúkilatı ile ortaklaúa hazırladık. Bu çalıúmamızda sermaye birikiminin,
ekonomik büyüme ve sosyal geliúme süreçlerindeki kritik rolüne dikkat çekmeyi amaçladık.
Raporumuzda, OECD ülkeleriyle yapılan karúılaútırma sonucunda, Türkiye ekonomisinde kiúi
baúına düúen sermaye stokunun bu ülkelerin yalnızca dörtte birine karúılık geldi÷i
hesaplanmıútır. Sermaye birikimi yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme seviyesine ulaúması
açısından hayati önem taúımaktadır. Bu nedenle, Türkiye, yapısal reformları hız kaybetmeden
uygulayarak yüksek büyüme sürecini devam ettirmek ve böylece verimlilik artıúlarını sürekli
kılmak durumundadır.
Bu proje kapsamında tamamladı÷ımız yedinci raporumuz “E÷itim ve Sürdürülebilir Büyüme:
Türkiye Deneyimi, Riskler, Fırsatlar” baúlıklı çalıúmamızdır. Bu çalıúma ile Türkiye
ekonomisinin büyüme yapısını e÷itim göstergeleri çerçevesinde inceleyerek önümüzdeki
dönemde politika uygulamalarına ıúık tutmayı amaçladık.
ønsan sermayesinin geliútirilmesine yeterli kaynak ayrılmaması Türk e÷itim sisteminde yol
açtı÷ı baúlıca sorunların yanı sıra, Türkiye ekonomisinin sahip oldu÷u geliúme potansiyelinin
altında kalmasına da neden olmuútur. Raporda bu durumun çözüme kavuúturulması halinde
ekonomimizin kazanaca÷ı ivme çeúitli senaryolar altında incelenmiútir. Buna göre, yatırım
oranının artırılması ve verimlilik artıúı ile insan sermayesi arasındaki ba÷ın güçlendirilmesi
durumunda, Türkiye’nin 2006-2020 döneminde potansiyel büyüme oranının yıllık ortalamada
%7’ye ulaúabilece÷i tahmin edilmektedir.
“østikrarlı Büyüme Önündeki Engel: Kayıtdıúı Ekonomi” baúlıklı raporumuz ise TÜSøAD
Büyüme Stratejileri dizisinin, úimdilik sonuncusudur. Bu çalıúmada Türkiye’de kayıtdıúı
ekonominin boyut ve nedenleri irdelenmiú ve AB üyeli÷i sürecinin kayıtdıúı ekonomi
üzerindeki do÷rudan ve dolaylı etkilerine yer verilmiútir.
Raporda, rekabetçilik ve yüksek büyüme hızlarını sürekli kılacak ortamın önündeki en büyük
engelin kayıtdıúı ekonominin varlı÷ı oldu÷una dikkat çekilmiútir. Kayıtdıúı faaliyetlerin,
giriúimcilik ve rekabet ruhuna zarar verdi÷i, adil rekabet ortamını bozdu÷u, kaynakların etkin
kullanılmasını engelledi÷i ve ülkemizin büyüme potansiyeli önüne set çekti÷i belirtilmiútir.
De÷erli konuklar,
Potansiyel büyüme seviyemizi artırarak, güçlü büyüme sürecini sürdürülebilir kılmamız,
ekonomik refahı artırmanın yanında demokratik ve sosyal alanda yapmak istedi÷imiz
atılımları da mümkün kılacaktır. Böylece 2014 yılında AB üyeli÷i hedefimize ulaúmamız
kolaylaúcaktır.
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2014 yılında Türkiye’de kiúi baúı gelirin AB ortalamasının en az yarısı kadar olması üyelik
sürecinde ülkemizin eline güçlü bir koz verecektir. Bu nedenle, potansiyel büyümemizi
artırarak önümüzdeki 6 yıl boyunca yıllık ortalama %7,5 civarında büyümemiz, ulusal
muhasebe sistemimizin Avrupa Muhasebe Sistemine (ESA95) uyarlanmasıyla gerçekleúecek
bir kerelik artıú da dikkate alındı÷ında, úu an satın alma gücü paritesine göre AB
ortalamasının %28’i civarında olan kiúi baúı gelirimizi 2014 yılında yaklaúık %48’e
çekecektir.
Ancak, önümüzdeki altı yıllık dönemde ortalama %7,5 büyümek, geride bıraktı÷ımız son beú
yıla oranla çok daha zor olacak. Tüm di÷er geliúmekte olan ülkelerin de yapmıú oldu÷u temel
reformların tamamlanması yüksek büyüme oranlarını muhafaza etmek için eskisinden daha
fazla çaba harcamamızı gerektirecek. Makroekonomik reformlarla elde etti÷imiz baúarının
ardından, reform sürecini ekonominin mikro düzeyine de ulaútıracak meúakkatli atılımları
hızla gerçekleútirmeliyiz.
øç ve dıú ekonomik e÷ilimler de bu açılımları zorunlu kılmaktadır. Son beú yıldır iç talep
koúullarının belirledi÷i ve uluslararası finansal koúulların destekledi÷i büyüme sürecimiz,
2006 yılının ikinci yarısı itibariyle dıú talep odaklı bir niteli÷e bürünmüú ve úimdiye kadar
lehimize çalıúan uluslararası likidite ve talep koúulları, 2007 yılı itibariyle daha mu÷lâk bir
görünüme kavuúmuútur.
Tüm bu nedenlerden ötürü, TÜSøAD olarak, Türkiye’nin benimsemesi gereken büyüme
stratejisinin bileúenleri ile ilgili baúlattı÷ımız çalıúmalarımızın giderek daha fazla önem
kazandı÷ını görüyor ve bu do÷rultudaki yeni çalıúmaların önünü açmaya gayret ediyoruz.
Bu çalıúmaların bir parçası olarak bugün düzenledi÷imiz konferansımızda konuyla ilgili
önemli de÷erlendirmeleriyle bizi aydınlatacak olan tüm konuúmacılarımıza teúekkürlerimi
sunuyorum. Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, bu önemli konuda de÷erli görüúlerini
bizlerle paylaúması için Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Mehmet ùimúek’i
kürsüye davet ediyorum.
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