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Sayın konuklar, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜSøAD-Koç
Üniversitesi Ekonomik Araútırmalar Forumu tarafından düzenlenen “Küresel Kapitalizmin
gelece÷i ve Türkiye” baúlıklı konferansımıza hoú geldiniz.
ABD finansal piyasalarında baúlayan krizin Avrupa’ya sıçrayarak giderek derinleúti÷i ve
yükselen piyasa ekonomilerini de etkisi altında aldı÷ı günlerde düzenlenen bu konferans, dünya
ekonomisinin ne yöne gitti÷ini anlamak ve bu çerçevede Türkiye ekonomisine bakıúımızı
zenginleútirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.
Toplantıyı düzenleyen TÜSøAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araútırmalar Forumu’nun de÷erli
direktörü Doç. Dr. Kamil Yılmaz’a ve bu toplantıda de÷erli görüúlerini bizlerle paylaúacak olan
katılımcılara teúekkür ediyorum.

De÷erli konuklar,
Tarihi günlerden geçmekteyiz. Yaúadı÷ımız kriz dünya ekonomisinin 1930’lardan sonra karúı
karúıya kaldı÷ı en büyük kriz. IMF’nin bu krizin maliyeti ve dünya ekonomisinde neden olaca÷ı
yavaúlamaya iliúkin yaptı÷ı tahminler her seferinde biraz daha kötüleúiyor. Daha altı ay öncesinde
4.1 olarak öngörülen Dünya ekonomisinin 2008 yılında ki büyüme hızı bu hafta itibariyle 3.9
revize edildi. 2009 yılı büyüme tahminleri ise 3.9 dan 3.0’a çekildi.
Yine IMF tahminlerine göre geliúmiú ülkelerin ithalatı 2007 yılında % 4.5 artmıúken bu hız 2008
yılında % 1.9’a düúecek. Bu durumdan, ABD ve Avrupa piyasaları için üretim yapan birçok
ülkenin ihracatı, dolayısıyla üretimi de olumsuz etkilenecek. Çin dıúında kalan Asya ülkelerinde
üretimdeki yavaúlama úinmdiden çok net görülmeye baúladı bile. Latin Amerika ve yükselen
Avrupa ülkelerinde de büyüme yavaúlıyor. Yatırımcıların risk alma iútahındaki azalma, bu
ülkelerde sermaye akımlarını olumsuz etkiledi ve sene baúından bu yana yükselen piyasalarda ki
borsalarda de÷er kaybı % 37’yi geçti.

De÷erli konuklar,
Gerçekten de dünya radikal, kapsamlı ve acil önlemler alınmasını gerektiren bir durumla karúı
karúıya. Nitekim geçen hafta ABD de 850 milyar dolarlık bir kurtarma paketi yürürlü÷e girdi.
Bu hafta ise øspanya’nın 30 milyar euroluk destek paketinin ardından øngiltere’nin de 50 milyar
sterlinlik bir paketi devreye sokması, di÷er Avrupa ülkelerinde de benzeri planları tartıúmaya açtı.
ørlanda ile baúlayan mevduat garantisinin Yunanistan, øtalya, øspanya, Almanya gibi di÷er
ülkelere de yayılma e÷ilimi göstermesi, AB içerisinde ortak politika arayıúını hızlandırdı.
Avrupa’da bu amaçla baúlayan giriúimlerin kısa sürede somut ortak önlemlere dönüúmesi,
Türkiye açısından da önemli olacaktır.
Öte yandan kuúkusuz, içinde yaúadı÷ımız dönem, acil önlemlerin ötesinde sistemik
de÷iúikliklerin iúaretlerinide taúıyor. Bu kapsamda Ana tema Konuúmacımız Jeffry Frieden’ın
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bugün yapaca÷ı “Küresel Kapitalizm Bir Kez Daha Çökecek mi?” baúlıklı konuúmanın önemli
açılımlar sa÷layaca÷ını düúünüyorum.
Ben de izninizle Dünya ve ABD ekonomisindeki geliúmeleri de÷erli konuúmacılarımıza
bırakarak, bu krizin Türkiye üzerindeki etkileri konusuna de÷inmek istiyorum. Her úeyden önce
bu krize finanse edilmesi gereken 45 milyar dolarlık bir cari açık ile yakalandı÷ımızı
unutmamayalız. Reel sektör açısından en büyük ihraç pazarlarımız olan Avrupa Birli÷i’nde ve
Rusya’da büyümenin yavaúlaması ihracatımızı olumsuz etkileyecek. Ayrıca bu iki co÷rafyada
yaúanacak daralmanın bireysel gelirler üzerindeki olumsuz etkisi sonucu turizm gelirlerimiz de
gerileyecek. Azalan dıú talep, 2007’de yavaúlamaya baúlamıú olan iç taleple birleúti÷inde
ekonomideki yavaúlama daha da belirgin hale gelecek.
Geliúmelerin mali piyasalara yansımasını düúündü÷ümüzde, özel sektörün 140 milyar doları
bulan dıú borcunu da önemli bir risk faktörü olarak dikkate almamız gerekiyor. Özel sektör
yatırımlarının finansmanında etkili olan yurtdıúı finansman imkanının bozulması, sadece finansal
bir risk unsuru olmakla kalmayacak, aynı zamanda, büyüme sürecini de sekteye u÷ratacaktır.
2001-2007 döneminde özel sektör yatırımlarının ve dolayısı ile büyümenin finansmanında çok
önemli rol oynamıú olan bu kaynakların, küresel finansal kriz sürecinde ciddi derecede
sınırlanaca÷ı çok aúikar.
Ne yazık ki bu dinamikler bir tehdit olmaktan çıktı ve ekonomimizi bütün gücüyle etkilemeye
baúladı. Tüketim rakamları, kredi rakamları, ithalat rakamları vb. büyüme hızının öncü
göstergeleri olabilecek verilerin tamamı bir yavaúlamaya iúaret ediyor. Son açıklanan sanayi
üretim rakamları, Türkiye ekonomisinin karúı karúıya oldu÷u tehlikeyi bütün çıplaklı÷ıyla ortaya
koydu. A÷ustos ayında sanayi üretimi % 4 gerilerken, imalat sanayiinde gerileme % 5.7’yi buldu.
Bu rakamlar üçüncü çeyrekte büyüme hızının beklenenin çok altına inece÷ine iúaret ediyor.
Büyümenin yavaúlaması ise halen % 11,7 olan tarımdıúı iúsizlik oranının daha da artması riskini
barındırıyor.
Daha önceleri defalarca gündeme getirmiú oldu÷umuz yapısal reformlar tamamlanmıú, mikro
reformlar uygulamaya konmuú, IMF ile iliúkiler yeni bir anlaúma çerçevesinde formüle edilmiú
ve AB uyum sürecine hız kazandırılmıú olsaydı, küresel dalganın sınırlamıza ulaútı÷ı bu günlerde
biz de sınırlarımızı biraz daha sa÷lamlaútırmıú olurduk. Unutmamalıyız ki kaybedilen zaman,
aynı zamanda kaybedilen refah anlamına da geliyor artık.
Bütün bu karamsar arka planda bazı olumlu noktaları da gözden kaçırmamak gerekiyor.
Öncelikle, Türkiye’nin bankacılık sektörü 2001 krizinden sonra gayet sa÷lam bir noktaya
gelmiútir. Bankacılık sistemimiz bugün eskisine göre dıú úoklara daha dayanıklıdır. Bu tarz
öngörülerde bulunmak riskli olmakla birlikte, düzenleyici kurumların özerk yapısı
güçlendirildikçe küresel krizin finansal kanallardan ülkemize sirayeti sınırlı olacaktır.
Dünya ekonomilerinde düúen talep ve yavaúlayan ekonomi, petrol baúta olmak üzere emtia
fiyatlarındaki keskin düúüúlere neden oluyor. Petrol sekiz aydan sonra ilk kez 90 doların altına
geriledi. De÷erli madenlerin fiyatlarında % 60 varan düúüúler oldu. Uluslararası fiyatlardaki bu
gerileme, girdi maliyetini azaltacak, ihracatın rekabet gücünü destekleyecek ve enflasyonla
mücadeleyi bir nebze olsun kolaylaútıracak. A÷ustos ayında % 11.8’e yükselmiú olan enflasyon
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oranının daha da artaca÷ı beklenirken % 11.1’e düúmüú olması, enflasyonla mücadele
beklentilerimizi iyileútirdi.

De÷erli konuklar,
Dünyada kriz sonrası ekonomik yapıların farklı olaca÷ı aúikar. ABD’de patlak veren kriz,
“düzenleyici kurum-yatırımcı-merkezi otorite” üçlüsü arasındaki iliúkilerin yeterli derecede
düzenlenmemesi durumunda nasıl kontrolsüz bir istismara neden olabilece÷i açısından önemli bir
örnek oluúturmuútur. Piyasa ekonomisinin etkili iúleyebilmesi için bu üçlü arasındaki iliúkiler
uyum içinde, úeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir olmak durumundadır. Düzenleyici kurumlar,
piyasa ekonomisinin ayrılmaz parçalarıdır; Rekabetçi piyasa ekonomisi hassas dengelerin
kollandı÷ı bir yapıdır; úeffaf düzenlemeler ile desteklenmelidir.
Bu kriz, kapitalizmin sonu olmasa da, piyasa ekonomisinin çöküúü anlamına gelmese de, 1929
Büyük Bunalımı kadar derin bir ekonomik gerilemeye girilmese de, son yüzyılın en ciddi küresel
krizi. Büyüme hızlarının düúmesinin ve kredi piyasalarının daralmasının çok ciddi kısa dönemli
sonuçları olacak ve dünyada bu sonuçlardan ba÷ıúık bir ülke de pek olamayacak. Türkiye
ekonomisi de bu krizden zarar görecek ve büyüme yavaúlayacak. Bu da bizi temkinli olmak
zorunda kılıyor.
Krizin en az hasarla atlatılabilmesi için dünyada olan biteni çok yakından izlemek ve piyasalarda
güven erozyonunun oluúmasına izin vermemek gerekiyor. Olumsuz konjonktürel geliúmelere
karúı gerekti÷inde çok hızla müdahale edebilecek biçimde her türlü hazırlı÷ı yapmalı daha da
önemlisi piyasaları hazırlıklı oldu÷umuza ikna etmeliyiz.
Bugünkü tartıúmalarımızın, global piyasalardaki de÷iúimleri daha iyi anlamamıza ve Tükiye’nin
bu krizden en az hasarla çıkabilmesi için uygulanması gereken ekonomi politikalarının
oluúturulmasına katkıda bulunaca÷ını umuyor, konuúmasını yapmak üzere, Koç Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Atilla Aúkar’ı kürsüye davet ediyorum.
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