TÜRK SANAYøCøLERø VE øùADAMLARI DERNEöø

TÜSøAD
YÖNETøM KURULU BAùKANI
ARZUHAN DOöAN YALÇINDAö’IN
WIN (WORLD OF INDUSTRY) FUARI
AÇILIù KONUùMASI

7 ùubat 2008
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, østanbul

De÷erli Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. ømalat
Sanayimiz açısından büyük önem taúıyan bu fuarın açılıúında sizlere hitap etme fırsatını
veren Hannover Messe Bileúim Fuarcılık’a teúekkür ederim.
Bu fuar sanayimizin son yıllarda göstermiú oldu÷u büyük geliúmeyi gözler önüne
sermektedir. Aslında Sanayimizin bu performansı, ekonomimizin genel durumundaki
iyileúmenin sonucu olmuútur.
Bildi÷iniz gibi, 2001 yılında yaúanan ekonomik kriz sonrasında uygulamaya konan
programın öncelikli hedefi istikrar ortamının yeniden sa÷lanması olmuútu. Özellikle, mali
disiplinde görülen iyileúme ve bütçe açıklarının daralması, reel faiz oranlarının ve
enflasyonun hızla aúa÷ı inmesine imkan tanımıútı. Bu iyileúmelerin sonucu olarak
østikrarsızlı÷ın ortadan kalkması ve ekonomik büyüklüklerin öngörülebilir hale gelmesi de,
yatırımların artmasını sa÷layan en önemli faktör olmuútur. Bu sayede, özellikle yatırım
aúaması daha uzun süren bir dizi proje gerçekleútirilebilmiútir. Sanayimize uzun yıllardan
sonra yeni bir ivme verilebilmiútir. 2002-2006 döneminde özel sektör yatırımları yıllık
ortalama % 20 artıú hızı göstermiútir.
Hızlı yatırım hamlesi sonucu, sanayi üretimi katma de÷er artıúı yıllık ortalama % 8.1
olurken, tarımdıúı sektörlerde istihdam ortalama % 4 oranında artmıútır.
Ekonomide istikrarın sa÷lanması, sadece sanayiye ivme kazandırmakla kalmamıú, aynı
zamanda yeniden yapılanma sürecini de baúlatmıútır. Türkiye’nin Avrupa bölgesi ile
bütünleúme çabaları ile beraber, sanayimizde teknoloji kullanımında da artıú olmuútur.
Ortalamanın üzerinde teknoloji kullanan sektörlerde üretim artıúı çok daha hızlı olmuútur.
Ortalamanın üstünde teknoloji kullanan sektörlerin toplam ihracat içindeki payı 1997
yılında % 17 iken, bu oran 2006 yılında % 31’e yükselmiútir.
2002-2006 dönemindeki bu baúarılı performansa karúılık, 2007 yılına geldi÷imizde büyüme
hızının yavaúladı÷ını, enflasyon hedeflerinin iki katına ulaútı÷ını, YTL’nin de÷er
kazanmaya devam etti÷ini, cari iúlemler açı÷ındaki yükselmenin ise durdurulamamıú
oldu÷unu görüyoruz. Ekonomide istikrarın sa÷lanması ve öngörülebilirli÷in artmasında
belirleyici rol oynayan mali disiplinde ise, 2007 yılında yeniden bozulma görülmüútür.
Ayrıca 2007 yılında, faiz oranları büyümeyi destekleyecek seviyelerin çok üzerinde
seyretmiú, iúsizlik oranı yüksekli÷ini korumuú ve verimlilik artıú hızı da yavaúlamıútır.
2008 yılına geldi÷imizde ise, makroekonomik göstergelerde 2007 yılında görülen
kötüleúmenin yanısıra, uluslararası piyasalardaki koúuların da de÷iúti÷ini görmekteyiz.
Maalesef bugün itibari ile Dünya ekonomisinde büyümenin belirleyicileri yavaúlamaya
iúaret etmektedir. 2007 yılında % 4.9 olan büyüme hızının 2008 yılında % 4.1’e gerilemesi
bekleniyor. Dünya ekonomisinin içinde bulundu÷u hızlı büyüme döneminin sonuna
gelinmiú olması da, Türkiye açısından bir dizi riske iúaret ediyor.
Öncelikle, küresel likitide bollu÷unun artık geride kaldı÷ı biliniyor. Yurt içi tasarrufları
yetersiz olan Türkiye, yüksek büyüme ve düúük enflasyon hedeflerini son dönemde hızla
artan ve rekor seviyelere ulaúan yabancı sermaye akımıyla baúarmıútır. Ancak de÷iúen
küresel koúullar, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yüksek büyüme hızlarını devam
ettirebilmesi için yeni yaklaúımlar benimsemesi gerekti÷ine iúaret ediyor.
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Uluslararası finansal akımların geliúmiú ülkelere do÷ru yönelmesinin beklendi÷i 2008
yılında, özellikle, küresel fonlardan daha fazla pay alabilmek için geliúmekte olan ülkeler
arasında çok daha yo÷un bir rekabet görülece÷i muhakkak. Bu rekabette öne çıkabilmek
için, Türkiye’nin para ve maliye politikalarını büyük bir beceriyle uygulması gerekecek.
Tüm dünyada yavaúlayan büyüme ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle, enflasyonla
mücadelede Merkez Bankalarının tüm maharetlerini göstermesinin gerekece÷i bir döneme
giriliyor. Türkiye için, öngörülen % 5 büyüme hızı ile birlikte, enflasyon oranını da
hedeflendi÷i gibi % 4 oranına çekmek, bu küresel konjonktürde kolay olmayacak.
Enflasyonist riskler ve daralan uluslararası likidite karúısında para politikasında sıkı bir
duruú benimsenmesi gerekecek. Bu durumda, reel faizler yüksekli÷ini koruyacak ve
büyüme hızımız yavaúlarken, yatırımlar ve istihdam kapasitesi zayıflayacak. Di÷er yandan,
büyümeyi, yatırımları, istihdamı canlı tutmaya devam etmek ise, enflasyon hedefinin zora
girmesine yol açabilecek.
Türkiye’nin bu ikilemden tamamen uzak durması belki mümkün de÷il; ancak so÷ukkanlı
bir de÷erlendirme ile alınan yerinde kararların zamanında ve eksiksiz uygulaması ile çok
úeyin de÷iúebilece÷ini de gözden uzak tutmamak gerekiyor.
Tabii ki küresel ekonomide zorlaúan koúullar karúısında verilecek mücadelenin yegâne
belirleyici sanayimizin úimdiye kadar elde etmiú oldu÷u rekabet gücü olacaktır.
Sanayimizin, bu furarın da kanıtladı÷ı rekabet gücüne güveniyoruz. Ancak, uzun dönemde,
her türlü ekonomik aktivitenin dayana÷ı makroekonomik istikrar ve iú ve yatırım ortamının
niteli÷idir. Bu nedenle, yapısal reformların bir an önce tamamlanması ve reform sürecinin
mikro reformlara geniúletilmesi gereklili÷ini burada bir kez daha vurgulamak ihtiyacı
hissediyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
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