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Deerli TÜRKONFED üyeleri sizinle tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Son toplantmzdan bu yana geçen sürede gerek dünyada gerek ülkemizde ekonomik ve siyasi
konularda önemli gelimeler yaand. Bunlarla ilgili görülerimi sizinle paylaarak hep
birlikte Türkiye’nin önümüzdeki kritik dönemde çizecei yolun ne olmas gerektiini
tartmak istiyorum.
Türkiye’nin sanayicileri ve iinsanlar olarak dünyay sarsan büyük küresel krizin etkilerini
biz de youn ekilde hissediyoruz. Ülkemizin bu krizden en az hasarla çkmas için görü ve
deerlendirmelerimizi oluturarak, bunlar kamuoyu ve hükümetimizle de paylamamzn bir
görev olduuna inanyorum.
Ancak ksa vadede bu krizin atlatlmas için atlacak admlar tartrken kriz sonrasn da
ihmal etmememiz gerektiini düünüyorum. Krizin ardndan ekillenecek dünyay doru
anlamak ve bu dünyada Turkiye’nin nasl bir yer alacan tartmak da bu nedenle
gündemimizin birinci maddesi olmaldr.
Bu hazrlklar yapmadmz takdirde gelecein frsatlarndan potansiyelimiz ölçüsünde
yararlanamama riskini tadmz düünüyorum. Çeitli tahminler, bu yl için Türkiye
ekonomisinin yüzde 3-5 aralnda küçülmesini öngörmektedir.
2001 ylndaki yeniden yaplanmann ardndan salam temellere oturan ve zehirli varlklara
pek bulamam Türkiye bankaclnn finansal krizden fazla etkilenmedigi doru. Ancak
krizin heybeti karsnda kredi mekanizmalarnn yeterince salkl çaltn söylememiz de
mümkün deil.
Küçülmenin doal sonucu olarak ithalatmz ihracatmza göre daha fazla darald ve cari
açmz hzla dütü. Buna bal olarak döviz kurlar, sonbahardaki bir sert yükselmeden
sonra genelde istikrarl kald. Öte yandan ihracat pazarlarmzdaki küçülmenin çok belirgin ve
d ticaret dengesinde belirleyici olmaya devam edeceini unutmayalm.
Deerli katlmclar,
Kriz öncesi hissedilmeye balanan kamu dengesizlii krizle birlikte kontrol edilmesi daha zor
bir ekle ulamtr. Bu gevek maliye politikas tercihinin sonuçlaryla bir süre daha yaamak
zorunda kalabiliriz. Bu sorunun alamamasnn tercümesi de, Türkiye’nin uzun dönemde
düük büyüme hzlarna mahkum olmasdr.
1990larn –özellikle ikinci yarsnda- olduu gibi bankaclk sistemi kaynaklarnn kamuyu
finanse etmesidir. Bir baka deyile, özel sektörün yatrm kaynaklarnn kurumasdr.
Deerli katlmclar,
Önümüzdeki sorunlar amak için iki aamal bir yaklam benimsememiz gerektiine
inanyoruz. Birinci aamada krizle mücadelede u ana kadar yaplanlarn yeterliliini doru
analiz etmeliyiz. Ardndan maliye ve para politikalarndaki bu genilemenin sürdürülüp
sürdürülmeyeceine ya da daha ne kadar sürdürülebileceine karar vermek gerekiyor.
Yani talep tetikleyici politika yaklamn nasl ve ne zaman terk edeceiz. Hepimiz çok iyi
biliyoruz ki, maliye ve para politikalar uzun dönemli büyümeyi tek balarna salayamaz!
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Aslolan, Türkiye’nin uzun dönem büyümesini, refahn ve istikrarn piyasa ekonomisi ve
rekabet politikalar nda salayacak bir stratejinin tespiti ve uygulanmasdr.
AB’ye uyum sürecini bu stratejiye balayarak düünmek anlaml olacaktr. Bu stratejinin
oluturulmasna ve gerekli politikalar demetinin ekillenmesine katkda bulunmak amacyla
deerlendirme ve önerilerimizi sizlerle paylamak istiyoruz.
Öncelikle, dün Sayn Babakan Recep Tayyip Erdoan tarafndan açklanan yatrm ve
istihdam tevik paketi bir süredir hükümetin sivil toplum örgütleriyle paylat ve geni
görü alverii imkân tanyarak gelitirdii bir düzenlemedir. Anlalmaktadr ki paket,
Türkiye’nin Gümrük Birlii ve DTÖ taahhütleri de göz önünde dikkate alarak hazrlanm bir
düzenlemedir.
Özellikle aktif igücü politikalaryla, yapsal isizlikle mücadele gerçekten son derece yerinde
ve uzunca süredir tartlan bir konuydu. Bu düzenleme isizliin yarataca sosyal
huzursuzluu snrlayacak ve gençlerin edinmi olduu tecrübe nda i bulma olanaklarn
kolaylatracaktr diye düünüyoruz. Paketin büyümenin önünde önemli bir yapsal engel
oluturan bölgesel kalknma farklarnn azaltlmas yönünde de katk salayacan ümit
edebiliriz.
Krizle mücadele ile balayp, bu paketle de doal olarak artmas muhtemel bütçe açklarnn
yönetimi herhalde önümüzdeki dönemin en önemli sorunu olarak karmzda durmaktadr. Bir
yandan daralmay kontrol etmek, öte yandan bütçenin finansmann ekonominin itibarn
koruyacak ekilde gelitirmek gerekecektir. Bunun son derece güç olduunun farkndayz.
Bu aamada, yeni büyüme sürecinin finansman konusunda iç ve d tasarruflarn ne ekilde
oluturulaca konusunu açkla kavuturmak gerekir diye düünüyoruz. Bu konunun da
açkla kavumas ile birlikte yeni bir büyüme modelinin önemli bir blokunu tamamlam
olacaz.
Tevikler olumlu bir admdr. Krizi amak için maliye politikasnn genilemesi konusundaki
görülerimizi TÜSAD olarak daha önce de ifade etmitik. Ancak bu durumun
sürdürülebilirlii konusunda çekincelerimiz bulunmakta. Eer bankaclk sektörü hazinenin
borçlanmasn finanse ederse, kaynan reel sektöre nereden geleceine dair sorulara cevap
bulmamz gerekir. Yapsal olarak iç tasarrufumuzun azln da göz önünde
bulundurduumuzda, yüksek büyüme için kaynaa nereden ulaacaz? Bunlar önümüzdeki
dönemde cevaplamamz gereken ana sorulardr.
Yeni büyüme modelinin tam olarak bir bütünlüe ulaabilmesi için; defalardr sizlere
paylatmz ve mikro reformlar dediimiz baz konular yeniden gündeme getirme ihtiyac
hissediyoruz.
-

irketlerimizin elverili koullarda finansmana
salayacak olan mali derinleme politikalar,

-

firma ölçeklerinin optimal düzeye ulamas için irket birleme ve devralmalarnn
teviki,

-

enerji piyasalarnn liberalletirilmesi,
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eriimini

kolaylatrmay

-

enerji arz güvenliinin hem arzn çeitlendirilmesi hem de yurtiçi arz kapasitesinin
artrlmas suretiyle salanmas,

-

innovasyon kapasitesini gelitirmeyi ve teknoloji üretimini ve seçiminin
ödüllendirilmesi,

-

eitimin, i gücü talebine duyarllnn gelitirilmesi,

-

kalifiye i gücünü artracak ve vasf uyumsuzluunu en aza indirecek meslek
eitimi ve yüksek öretim plan ve politikalarnn gelitirilmesi,

-

hem iç hem de d rekabet koullarn son derece olumsuz etkileyen kayt d
ekonomiyle samimi ve somut mücadele

bu unsurlar büyüme modelinin önemli bir ayan oluturacaktr diye düünüyoruz.
Böylelikle, yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi belirleyecek olan rekabet alt yaps da
salanm olacaktr. Gelecei kurmaya yönelik bu admlar atabilmek için kamu kesimi
dengesizliklerinin yaratt belirsizliklerden kurtulmak zorundayz.
Deerli katlmclar,
çinde bulunduumuz krizi amann ve yüksek büyümeyi salamann iki unsuru
bulunmaktadr. Bu unsurlardan ilki büyümenin finansmannn nereden ve nasl salanacan
bilmemizdir. kincisi ise, rekabet ortamn yaratmaya yönelik reformlardr. Bunlarn dnda,
imdi sizleri daha uzaa, sürdürülebilir büyüme kapsamnda bizi gelecekte bekleyen konulara
bakmaya davet ediyorum.
Gelecekte Türkiye sanayii rekabetçiliini korumak için iklim deiiklii konusunun ekonomik
önemine dikkat etmek durumunda kalacaktr. Ekonomik büyüme, enerji arz güvenlii ve
iklim deiikliiyle mücadele giderek birbirine eklemlenmi süreçler haline gelecektir.
Gelecein büyüme alanlarn çevreyi kollayan sanayiler ve bu sanayilerin kullanaca
yenilenebilir enerji seçenekleri belirleyecektir.
ABD’nin ekonomik programna ve uzun vadedeki hedeflerine baktmzda ortaya çkan tablo
açktr. ABD ekonomik geleceini alternatif enerji kaynaklarn gelitirme, yeni ve çevreye
zarar vermeyecek üretim teknolojileri yaratma ve bunlar için gerekli nitelikli igücünü üretme
üzerine kurmaktadr. Gelecein dünyasnda iklim deiikliiyle mücadele balantl konular
karll ve ekonomik canll dorudan etkileyecektir.
Dünya Bankas eski baekonomisti ve ngiltere hükümeti için bir rapor hazrlayan Sir
Nicholas Stern, bakn ne diyor: “Uygun bir harmanlamayla yürütülecek politikalar
gelitirilirse, iklim deiiklii ile mücadele ekonomiyi canlandrmak üzere oluturulmu mali
paketlerin önemli bir parças haline gelebilir.”
Çin bile bu konunun önemine ve rekabetteki deerini anlamaya balad. Bu yln sonunda
Kopenhag’da yaplacak çevre zirvesi bu nedenle dikkatle izlememiz ve kararlarn iyi
incelememiz gereken bir toplant olacaktr.
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Türkiye bir yandan yeni dönemin önde gelen enerji nakil yollarndan birisi olma
durumundadr. Ülkemiz, Bat ülkelerinin enerji talebinin karlanmas ve Rusya dnda
kaynak ve yol bulmalar, ksaca enerji güvenlii açsndan birinci derecede bir role sahiptir.
Buna bal olarak Irak, Katar, Msr gazlarnn dünya ve özellikle Bat piyasalarna eriiminde
de rol oynayacaktr. Kendi enerji tedarik kaynaklarn da bu ekilde zenginletirecektir.
Ksacas Türkiye ekonomisinin stratejik geleceinde enerji hatr saylr bir rol oynayacaktr.
Dier yandan yukarda da deindiim gibi fosil enerji kaynaklarna alternatif kaynaklar
bulunmas çabalar, iklim deiiklii ile verilecek mücadeleye verilecek öncelik de artacaktr.
Bunu gözönünde bulundurmak ve Türk sanayicileri olarak yeni döneme uyum salamak için
tedbirlerimizi almaya baladk.
Devletten de yeni konjonktürün gerektirdii admlar atmak üzere kendi çalmalarn
balatmasn, iklim deiikliiyle mücadeleyi destekleyici bir sistem gelitirmesini
bekleyeceiz. Bütün bunlar yapabilmemiz için içeride istikrarl, barç, gelecee yönelik
söylem ve plan üreten bir siyasi yapmzn olmas arttr.
Türkiye’nin bence gerginleme ve kutuplamayla kaybedecek zaman ve enerjisi yoktur.
Böylesi bir ortamn sürmesi dünya yarnda geride kalmamza ve önemli toplumsal refah
kayplarna yol açacaktr.
Özlediimiz tablo farkl fikirlere sayg gösterilmesi ve düünceden düünce üretmenin
yolunun kapanmamasdr. Bunun için de önart karlkl güven ortam ve bunu yaratacak
karlkl sayg, tahammül ve açklktr. Ülke olarak gelecee yönelik siyasal yaplanmamz,
bugünkü krizi ne ölçüde derin olursa olsun AB üyelik perspektifiyle gerçekletirebileceimize
de inanyorum.
21. yüzylda hala terörizmle uramak zorunda kalmamz bir dier talihsizliktir. Toplumumuz
terörle ve iddet ile muhatap olmaktan bitap dümütür. Demokratik sistemin her eye ramen
derinletii bir ortamda iddet yoluyla siyasi mücadele yaplmasnn kabul edilmesi mümkün
deildir.
Ancak bugüne dek olduu gibi terör bitmeden Kürt meselesine yönelik ekonomik, sosyal ve
kültürel çözüm araylarn tartmamak da gerçekçi deildir. Türkiye’nin ortasnda
bulunduu bölgelere yönelik yapc yaklamn çok önemsiyorum. Komularla sfr sorun
politikasnn Türkiye’ye yarar saladn görüyor ve destekliyorum.
Sözlerime son verirken bir kez daha ksa vadedeki sorunlarmz çözme çabalaryla uzun
vadede Türk sanayisinin ve ekonomisinin nasl bir yaplanma içinde olmas gerektii
konularn birlikte tartmaya sizi davet etmek istiyorum. Küreselleme arada duraklama
yaasa da sürecektir.
Küresellemenin dinamiklerinden pay almak, yeni i bölümünde iyi bir konumda bulunmak
için gelecein eilimlerini doru okumamz, dikkatle izlememiz gerekecek. Bunu yapacak
donanma sahip olduumuzu düünüyorum. O nedenle de hepinizi bugünkü tablonun
yaratabilecei karamsarlktan syrlarak gelecee umutla bakmaya davet ediyorum.
Hepinize teekkür ederim.
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