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De÷erli Dinleyiciler,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ege Bölgesi
Sanayi Odasına bana sizlere hitap etme firsatı verdikleri için teúekkür ederim.
Bildi÷iniz gibi, 2008 yılına ekonomide mevcut e÷ilimlerin de÷iúti÷ini gözlemledi÷imiz bir
atmosferde girdik. 2001 yılı ertesinde uygulanmaya baúlanan ekonomik program, mali
disiplinde iyileúme sa÷lamıú, bütçe açıklarını azaltmıú ve reel faizlerle enflasyonu hızla aúa÷ı
çekmiúti. Azalan bütçe açıklarıyla kamunun piyasalardan daha az kaynak çekmesi, belirli bir
istikrar e÷iliminin ortaya çıkması, ekonomik büyüklüklerin öngörülebilir olması ile,
yatırımların nisbeten önü açılmıútı. Özel sektör yatırımları 2002-2006 döneminde yıllık
ortalama % 20 artıú göstermiúti.
2007’de bu olumlu tablonun bozulmaya baúladı÷ını gördük: Büyüme hızı yavaúladı, enflasyon
hedeflenenin iki katına çıktı, YTL de÷er kazanmaya devam etti, cari iúlemler açı÷ındaki
yükselme durdurulamadı. Bunun yanı sıra, mali disiplin de yeniden bozuldu, faiz oranları
büyümeyi destekleyecek seviyelerin çok üzerinde seyretti ve iúsizlik oranı yüksekli÷ini
korurken, verimlilik artıú hızı yavaúladı.
2007 ayrıca dünya piyasalarındaki dengenin de bozulmaya baúladı÷ı bir yıl oldu. ABD’deki
yüksek riskli konut kredilerinin yarattı÷ı zincirleme zararlar, bu zararların piyasada yarattı÷ı
güvensizlik, hükümetlerin müdahalelerinin yetersiz kalması, 2008’e büyük sorunların
devredilmesine yol açtı: 2008’e küresel büyüme hızında önemli bir düúüú ve küresel finansal
kaynaklarda daralma beklentisiyle girdik.
Bütün bu iç ve dıú geliúmelerin 2008 yılı Türkiye ekonomisine nasıl yansıyaca÷ına
baktı÷ımızda ise, bir dizi risk ve fırsatın bizi bekledi÷ini görüyoruz. Risklerden kaçınmak ve
fırsatlardan yararlanabilmek için ekonomi yönetiminin azami dikkat ve özeni göstermesinin
gerekti÷i bir dönemden geçiyoruz.
Dünya ekonomisindeki yavaúlamaya sinyallerini, iú dünyası olarak çok yakından takip
etmekteyiz. Dünya ekonomisinin 2007 yılında % 4.9 olan büyüme hızının 2008 yılında
%4.1’e gerilemesi bekleniyor. Son açıklanan verilere göre, Euro bölgesinin 2008 büyüme
öngörüsü % 1.8 olarak de÷iútirildi. Daha önce % 2.2. olarak açıklanan büyüme oranı,
uluslararası mali dalgalanmalar, ABD ekonomisindeki yavaúlama ve pertol fiyatlarında süren
yükseliú nedeniyle aúa÷ıya çekildi. Buna ra÷men, daha önce % 2.1 olarak açıklanmıú olan
enflasyon oranının ise % 2.6’ya çekilmesi dikkati çeken bir geliúme oldu. Euro bölgesinde
enflasyon geçen ay % 3.2 ile son 14 yılın zirvesine yükselmiúti.
Dünya ekonomisindeki geliúmelerin bize birkaç kanaldan olumsuz etkisi olacak. Bunların
baúında geliúmekte olan ülkelerin uluslararası finansal akımlardan geçmiúteki kadar çok
yararlanamayacak olması geliyor. Bu durum yurtdıúı borçlanma imkanlarımızın eskisi kadar
elveriúli olmaması ve borç stokunun çevrilmesinde bir maliyet artıúı ile karúı karúıya
kalınması muhtemel. Ululararası fonlarda görülecek daralma ve yatırım kararlarında
uygulanacak bir takım ilave risk de÷erlendirme süreçleri, yurtdıúı fonlama maliyetlerinin
artması anlamına gelecek. Bu durumda, reel sektörün yurtiçi finansal piyasalardan daha fazla
yararlanabilmesi için, sermaye piyasalarının derinleútirilmesi, halka açılmanın özendirilmesi
ve aracılık maliyetlerinin aúa÷ı çekilmesi gerekiyor.
Küresel yavaúlama, ikinci olarak makroekonomik politikalarımız açısından önem kazanacak.
Tüm dünyada yavaúlayan büyüme ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle, enflasyonla
mücadelede Merkez Bankalarının tüm maharetlerini göstermesinin gerekece÷i bir döneme
giriliyor. Bir yandan, son yıllarda pek de kullanılmayan bir araç olan maliye politikaları
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büyümeyi teúvik için gündeme gelirken, di÷er yandan, gıda ve petrol fiyatları büyük bir hızla
artıyor. Bu koúullar altında, 2008 yılında hem öngörüldü÷ü gibi %5 büyüme hızı elde edip,
yatırımları, istihdamı canlı tutmaya devam etmek, hem de enflasyonu hedeflenen %4
seviyesine çekmek hiç de kolay olmayacak. Türkiye’nin para ve maliye politikalarını büyük
bir beceriyle uygulması gerekecek.
Nitekim son açıklanan enflasyon oranları, Türkiye’nin karúı karúıya oldu÷u ikilemi bir kez
daha çok net biçimde ortaya koydu. Bu nedenle, bu konu üzerinde biraz detaylı durmak
istiyorum.
Bildi÷iniz gibi, enflasyon oranı 2002 yılı baúlarındaki % 73 seviyesinden, 2006 yılı itibariyle
%9.7 seviyesine çekildi. Enflasyon seviyesindeki esas hızlı düúüú 2002-2004 yıllarında oldu.
Bu dönem sonrasında enflasyon oranının daha fazla aúa÷ı çekilmesinde zorluklar yaúamaya
baúladık. Enflasyon oranı, 2004 yılı sonunda % 9.4 seviyesine geriledikten sonra, % 7 ile %
12 arasında dalgalanmaya baúladı. Enflasyon hedeflemesinde de hem 2006’da hem de
2007’de hedefin hep iki katına çıkıldı.
Para politikasında, 2006 yılı Haziran ayında uluslar arası piyasalardan kaynaklanan úokun
ardından gidilen sıkılaútırma sonucu enflasyon oranının da tedricen yavaúladı÷ını gördük.
2007’nin Mart ayında % 10.9 olan yıllık enflasyon, aynı yılın Eylül ayında % 7.1’e kadar
geriledi. Ancak, gıda fiyatlarının yükselmesi ve kamu kesimi fiyat ayarlamalarını etkisiyle,
son 5 aylık dönemde enflasyonun yeniden yükselmeye baúladı÷ına úahit olduk. Tüketici
Fiyatlarında 2008 ùubat ayında yıllık enflasyon da % 9.1’e yükseldi. Her ne kadar büyük
ölçüde gıda fiyatlarındaki artıútan kaynaklanmıú olsa da, ùubat ayı enflasyon oranının, % 1.29
ile piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleúti. Bu rakam, zaten dünya ekonomisindeki
geliúmelerden dolayı giderek bozulan moralleri biraz daha bozdu.
Enflasyonda ùubat ayında meydana gelen yükselmenin alt kalemleri, talep yönlü bir baskının
olmadı÷ını gösteriyor. Piyasalara baktı÷ımızda, talep zayıf seyrediyor. Beyaz eúya satıúları
hızla geriliyor, Tüketici güven endeksleri tarihsel olarak Mart 2003 ayından bu yana en düúük
seviyede. Bu veriler, düúük büyümenin yanısıra bozulan enflasyon beklentileri ile karakterize
olan olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.
Bu olumsuz, olumsuz oldu÷u kadar da de÷erlendirmesi zor bir tablo. Bu tablo karúısında,
enflasyon oranları ve Merkez Bankası’nın para politikası araçları ile iliúkin de÷erlendirme had
safhada hassasiyet istiyor. Merkez Bankası’nın para politikası uygulamaları konusunda yorum
yaparken Merkez Bankası’nın ba÷ımsızlı÷ının ve kredibilitesinin öneminin farkında
olmalıyız. Merkez Bankası’nın, baúlatmıú oldu÷u ölçülü faiz indirimi sürecini, küresel
piyasalardaki geliúmelere, dıú talep koúullarına, orta vadeli enflasyon görünümünü de bakarak
dikkatli bir úekilde yönetece÷ini düúünüyoruz.
Merkez Bankası, herúeyden önce, enflasyon oranındaki bu yükselmenin geçici olup olmadı÷ı
de÷erlendirmesini yapacaktır. Veriler, tarım, gıda ve enerji fiyatlarındaki e÷ilimlerin geçici
olmadı÷ını düúündürüyor.Bu nedenle, sadece çekirdek enflasyon göstergelerine bakarak % 4
enflasyon hedefinin tuturulaca÷ını düúünmek gerçekçi gözükmüyor. Ancak, piyasada bozulan
iç ve dıú talep göstergelerine ra÷men, enflasyonla mücade etmek u÷runa para politikasını daha
da sıkılaútırmak, enflasyonla mücadelede baúarı getirmeyece÷i gibi, büyüme perspektifkleri
açısından da olumsuz olacak. Di÷er yandan, ekonomiyi canlandırmak amacıyla para
politikasının ölçüsüz biçimde gevúetilmesi, dıú talep koúulları bu kadar olumsuzken,
beklenenin tam tersi bir sonuca da yol açabilir.
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Bu tabloda, enflasyonla mücadelenin devam ettirilirken büyüme perspektiflerinin de
korunabilmesi için yapılması gereken en önemli iú yapısal reform sürecine yeniden ivme
vermek ve özelikle mikro reformları hızla hayata geçirmek.
Küresel likidite bollu÷unun geride kalması, birçok ülkenin para ve maliye politikalarında
de÷iúikli÷i zorunlu kılıyor. ABD baúta olmak üzere, birçok ülke son global kriz karúısında bir
dizi önlem paketini devreye soktu ya da sokma hazırlı÷ı içerisinde. Türkiye’nin de
önümüzdeki dönemde yüksek büyüme hızlarını devam ettirebilmesi için yeni yaklaúımlar
benimsemesi gerekiyor.
Öncelikle, 2008 yılında dünya ekonomisindeki geliúmelerin çok yakından izlenmesi ve para
politikasının buna göre úekillendirilmesi gerekiyor. Geliúmiú ülkelerde düúen faiz oranlarına
ra÷men, geliúmekte olan piyasalarda fonlardan pay kapma yarıúı ve enflasyonla mücadele
kaygısı, faiz oranlarında artıúlara yol açacak. Türkiye’nin faiz politikası, bu hassas dengeler
içerisinde belirlenmek durumunda. Faiz oranları, geliúmiú ülke faiz oranları ile olan spreadi
koruyacak biçimde, hem yurtdıúından fon çekilmesine elverecek seviyede olmalı, hem de
yavaúlayan ekonomik büyüme karúısında, talebi uyarabilmeli.
Para politikasının yanısıra, maliye politkası da özel bir önem gerektiriyor. Geçti÷imiz yıllarda
sa÷lamıú oldu÷umuz yüksek ekonomik performansta, kamu maliyesindeki iyileúme önemli rol
oynamıútı. Merkezi hükümet bütçe açı÷ının GSYøH’ya oranı 2003’te % 14.6 seviyesinden
2006 yılında % 0.8 seviyesine inerek son 30 yılın en düúük oranına gelmiúti. Ancak seçim
atmosferinin etkili oldu÷u 2007 yılında bu oranın yeniden artarak % 2.5 seviyesine yükselmiú
olması, 2008 yılı için bizi maalesef önemli bir politika aracından yoksun bıraktı. 2008 yılında
büyümenin yavaúlaması, vergi gelirlerini azaltacak. Buna ra÷men, Türkiye’nin uluslararası
piyasalardaki kredi notunun yükseltilebilmesi için bozulan bütçe disiplinin yeniden
düzeltilmesi gerekmaktedir. Kayıtdıúı ekonomi ile kuvvetli bir mücadele baúlatılması, bütçe
dengesi iyileútirilirken, özel sektör üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine imkan
sa÷layacak önemli bir açılım olacak.
Para ve maliye politikalarında sergilenmesi gereken becerinin yanısıra, 2008 yılında
ekonomide beklenti yönetimi de büyük önem kazanacak. Ekonomi politikalarında do÷ru
uygulamaların yanısıra, bu politikaların kamuoyu ile iletiúimine de özel bir önem verilmesi
gerekti÷ine inanıyoruz. Bu çerçevede, geçmiú dönemde, ekonomi politikalarına duyulan
güvenin belirleyici hususları arasında yer alan Merkez Bankası’nın ve ba÷ımsız kurumların
kredibilitesinin altını çizmek istiyorum. Bu kurumların ba÷ımsız, özerk bir yapıda, yüksek bir
performansla çalıúıyor oldu÷unun bilinmesi, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli
bir unsur olacaktır.
Makroekonomik politikalarımızı destekleyecek bir ikinci unsur ise, IMF ile iliúkilerin nasıl
devam edece÷inin bir an önce açıklı÷a kavuúturulması ihtiyacıdır. IMF Anlaúması 2008
Mayıs ayında dolacaktır. Bu tarih, dünya ekonomisindeki belirsizli÷in ve istikrarsızlı÷ın
muhtemelen zirveye tırmanaca÷ı bir döneme denk gelmektedir. Artan belirsizlik ve risk
altında, Türkiye’nin IMF anlaúması ile yoluna devam etmesi, ülke açısından ek bir güvence
oluúturacaktır. Belirsizli÷i en kısa sürede azaltmak için, IMF anlaúmasının bir an önce
açıklanmasının yararlı olaca÷ını düúünüyoruz.
2008 yılında reform ivmesinin de yeniden yükseltilmesi gerekecek. Özellikle úirketler
kesiminde rekabet gücünün daha da artmasına imkan sa÷layacak mikro reformlara vakit
kaybedilmeden hız verilmesi gerekiyor. Bu reformlar, úirketlerimizin finansmana eriúimini
kolaylaútıracak, artan maliyet baskıları karúısında verimliliklerini yükseltmelerine imkan
sa÷layacak, üretilen ürünlerin katma de÷er içeri÷ini yükseltecek, inovasyonu teúvik edecek,
yaratılan de÷erlerin yatırıma ve istihdam yaratılmasına ayrılmasına imkan verecektir.
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Hiç úüphesiz, tüm bu konuların önünde yer alan ve genel çerçeveyi çizen konu ise
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde katedece÷i mesafedir. 2008 senesinde dünyada hüküm
sürecek olan tüm karmaúa ve dalgalanmaların arasında, Türkiye’nin sa÷lam ve öngörülebilen
bir rotada ilerledi÷inin en önemli göstergesi, AB sürecinin ivmelenerek devam etmesi
olacaktır.
AB üyelik yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye, yurtdıúı piyasalara verilecek en temel mesaj
olacaktır. Kaldı ki, AB üyelik süreci, Türkiye ekonomisinin çok ihtiyaç duydu÷u mikro
ekonomik reformlar açısından da en uygun çerçeveyi oluúturmaktadır.
2008 yılında ekonomide bizi bekleyen bazı muhtemel olumsuz geliúmeler karúısında bizce
alınması gereken önlemler üzerinde durdum. Ancak, ufkumuzu biraz daha uza÷a çevirip, uzun
dönemde yüksek büyüme hızlarını sürdürebilmemize imkan sa÷layacak önlemleri de
konuúmamız gerekiyor.

De÷erli konuklar,
Ekonomimizin yüksek büyüme sürecinin gerekliliklerinden bir tanesi de dıú ticaret
politikalarımızda dönüúümün sa÷lanması. Son yıllarda küresel çapta ortaya çıkan de÷iúimler,
üretimin küreselleúmesi, standart ürünlerde görülen piyasa doygunlu÷u, tüketici talebinin
giderek farklılaúması, yabancı sermaye yatırımlarının artması ve esnek üretim modellerinin
getirdi÷i de÷iúimlerle birlikte dıú ticaret akımlarının niteli÷i de de÷iúiyor. Dünya genelinde,
ülkeler, belirli bir sektörde birbirinden farklılaútırılmıú yapıdaki ürünleri eú zamanlı olarak
ihraç ve ithal ediyor. Türkiye’de de görülen bu e÷ilim nedeniyle imalat sanayinde önemli
ölçekte bir dıú ticaret hacmi yaratılmasına ra÷men, bu ticaret hacminin katma de÷er ve
istihdam üzerindeki yansımaları kısıtlı kalıyor.
Bu durum özellikle 2007 yılında daha belirgin bir hal almaya baúladı. 2007 yılının ikinci
yarısında yeniden ivme kazanan ithalata ve istikrarlı artıúını koruyan ihracata ra÷men, imalat
sanayinde verimlilik artıúının yavaúladı÷ı ve istihdam artıúının negatife döndü÷ü görülüyor.
2002-2006 döneminde imalat sanayinde % 7.2 olan yıllık ortalama verimlilik artıúı, 2007
yılının üçüncü çeyre÷inde % 1.9’a geriledi. Yine aynı çeyrekte, imalat sanayinde istihdam bir
önceki yılın aynı dönemine göre 54 bin kiúi azaldı. Bu veriler yeni politika açılımlarının
gereklili÷ini ortaya koyuyor.
Öncelikle, kayıtdıúı ekonominin küçültülmesi úart. Ülkemizde kayıtdıúı ekonominin
yaygınlı÷ı kurumsallaúma önüne set çekiyor ve bu da küreselleúmenin avantajlarından yeteri
kadar yararlanamamamıza sebep oluyor.
Di÷er yandan, verimlilik ve istihdam yaratma kapasitesinde son dönemde görülen
tıkanıklıklar, sektörlerimizin rekabet güçlerini yükseltecek, ihracat kapasitemizi artıracak ve
istihdam yaratacak bir sanayi stratejisine ihtiyaç duydu÷umuza iúaret ediyor. Bu çerçevede,
tüm sektörlerde katma de÷er ve istihdam yaratmanın hızlandırılması ve böylece ekonomideki
yapısal dönüúüm sürecinin önünün açılması amacıyla, ne gibi stratejilerin uygulamaya
konulaca÷ı belirlenmeli. Aksi halde Türkiye, büyüme performansını sürdürmekte
zorlanacaktır.
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Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaúabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için özel
sektörün katma de÷eri yüksek sektörlere yatırım yapması gerekiyor. Bu hususta en önemli
unsur sanayi politikasının önceliklerinin belirlenmesi. Önemli olan dönemin kısıtlarını iyi
teúhis edebilmek, onların üzerine gitmektir. Örne÷in bu dönemde en önemli sorunlardan bir
tanesi úirketlerin büyümesi önündeki engellerdir. Yani öncelik verimli úirketlerin neden
büyümemekte oldu÷una dair teúhislerde bulunabilmek; bu faizlerden mi, istihdam
düzenlemelerinden mi, karlılı÷ın yeteri kadar olmamasından mı kaynaklanıyor, bunları iyi
teúhis etmek gerekiyor.
Bizim görüúümüz verimlilik artıúlarının kısıtlı kalmasındaki en önemli engellerden bir
tanesinin Ar-GE teúvikleri sorunu oldu÷udur. AB ülkeleri 2002 senesinde Madrid’de bir
deklarasyona imza atarak milli gelirin % 3’ünü AR-GE’ye ayıracaklarını taahhüt etti. Türkiye
de úu anda % 0.7 olan bu oranın 2010 senesinde % 2’ye çıkarılaca÷ını taahhüt etti. Ar-GE
faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanununun bu hedefin yerine getirilmesine imkan
sa÷layaca÷ını umuyorum.
Dıú ticaret açı÷ı problemimizi hafifletecek ve rekabet gücümüzü artıracak bir di÷er adım ise
enerjide arz güvenli÷imizin sa÷lanması olacak. Ne yazık ki, ulusal ve uluslararası
projeksiyonlara göre, muhtemelen gelecek yıldan itibaren sanayimizin enerji teminininde
sorunlar baú gösterecek.
Gelecek 25 yıl içerisinde dünya enerji tüketiminin %50’nin üzerinde artaca÷ı tahmin ediliyor.
Bu tahmin, sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenilir enerjinin sa÷lanmasını, tüm ülkeler için çok
önemli kılıyor. Türkiye’nin de 2020 yılına kadar elektrik sektöründe 100 milyar dolar
civarında bir yatırım ihtiyacı oldu÷u hesaplanıyor. Gerek Türkiye’nin kendi tüketimi için
ihtiyaç duydu÷u enerji, gerekse, enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında bir enerji köprüsü
olma özelli÷i, çok boyutlu bir enerji politikasına sahip olmamızı gerektiriyor. Bu politika,
enerji kaynaklarını çeúitlendirmeyi, enerji sektöründeki liberalizasyon sürecini hızlandırmayı
ve kamu-özel sektör diyalogunu güçlendirmeyi içermelidir. Ancak esas önemli olan, bu
politikanın 2008 içinde mutlaka oluúturulması ve uygulanmaya baúlanmasıdır. Aksi halde,
bugün fırsat olarak önümüze çıkan unsurların pek yakın bir gelecekte risklerimiz haline
dönüútü÷ünü görece÷iz.
2008 yılında bizi bekleyen riskleri do÷ru yönetebildi÷imiz ve ekonomide yeni bir vizyon
ortaya koyabildi÷imiz takdirde, Türkiye’yi yeniden düúük enflasyon-hızlı büyüme patikasına
sokmak, bu süreçten ekonomimizi yenileyerek çıkmak mümkün olacaktır. Bunları
gerçekleútirebilirsek, tüm geliúmekte olan ülkelerin ekonomilerinin ciddi sorunlarla karúı
karúıya olaca÷ı 2008 yılında, Türkiye’de baúarılı bir büyüme performansı sa÷layabiliriz.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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