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Büyüme Barometresi araştırma 
sonuçlarına göre yöneticilerin 
yüzde 89’u Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrılması gibi jeopolitik 
gelişmeler ile birlikte otomasyon ve 
yapay zekâ gibi teknolojik ilerlemeler ve 
yetenekli işgücü bulmada karşılaşılan 
güçlük gibi global belirsizliklerin 
şirketleri için büyüme fırsatlarına temel 
oluşturduğunu düşünüyor.
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ŞİRKETLERİN 
BÜYÜMESİNİ 
ETKİLEYECEK

% 89

% 34

% 14

GLOBAL BELIRSIZLIKLER 
ŞIRKETLER IÇIN BÜYÜME 

FIRSATLARI DOĞURUYOR.

2017 EKONOMIK BÜYÜME 
ORANI YÜZDE 6-10 
ARASINDA OLUR.

2017 EKONOMIK BÜYÜME 
ORANI YÜZDE 16'NIN 

ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞIR.
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B ağımsız denetim, vergi, kurum-
sal finansman ve danışmanlık 
hizmetleri şirketi EY’nin 30 ül-
keden yaklaşık 2 bin 400 orta 

ölçekli şirket yöneticisinin görüşünü alarak 
oluşturduğu Büyüme Barometresi araştır-
ma sonuçları, yöneticilerin günümüzün 
pazar koşullarında büyüme fırsatları gör-
düğünü ortaya koydu.

Yöneticilerin yüzde 89’u Birleşik Kral-
lık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) 
gibi jeopolitik gelişmeler ile birlikte oto-
masyon ve yapay zekâ gibi teknolojik iler-
lemeler ve yetenekli işgücü bulmada kar-
şılaşılan güçlük gibi global belirsizliklerin 
şirketleri için büyüme fırsatlarına temel 
oluşturduğunu düşünüyor. Yüzde 34’ü bu 
yıl yüzde 6 ila yüzde 10 arasında büyüme 
kaydetmeyi planlarken söz konusu beklen-
tinin Dünya Bankası’nın yüzde 2.7 seviye-
sindeki güncel global büyüme tahmininin 
oldukça üzerinde olduğu görülüyor. 

Katılımcıların yüzde 14’ü ise bu yıl yüz-
de 16’nın üzerinde bir büyüme kaydetmeyi 
hedeflediğini belirtiyor.

En yüksek güvene sahip şirketler
31 Mart–12 Mayıs 2017 tarihleri arasın-

da 30 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 üst düzey 
yöneticinin görüşleri alınarak oluşturulan 
araştırma, yıllık geliri 1 milyon ila 3 milyar 
dolar arasında değişen orta ölçekli şirketleri 
kapsıyor. 

Araştırma sonuçlarına göre; merkezi 
Birleşik Krallık’ta bulunan ve beş yıldan kısa 
süredir faaliyette olan start-up’ların, Brexit 
müzakerelerinin iki yıl süreceğine dair ön-
görülere rağmen, araştırmanın gerçekleş-
tirildiği ülkeler arasında en yüksek güvene 
sahip şirketler olduğu görülüyor. Birleşik 
Krallık start-up şirketlerinin dörtte birinden 
fazlası (yüzde 26) yıllık olarak yüzde 11 ila 
yüzde 25 arasında büyüme göstermeyi, 
yüzde 23’ü ise yüzde 26’nın üzerinde bir 
büyüme kaydetmeyi hedefliyor. 

 
Çin ve Hindistan’daki 
şirketler daha umutlu

Daha büyük pazarlar incelendiğinde 
dünyanın en büyük ekonomileri arasın-
da kayda değer farklar olduğu görülüyor. 
ABD’de araştırmaya katılan tüm şirketlerin 
üçte birinden fazlası (yüzde 35) yüzde 5’in 
altında büyümeyi öngörürken, Çin ve Hin-
distan’daki şirketlerin yüzde 42’si yüzde 6 ila 

yüzde 10; yüzde 25’i ise yüzde 11 ila yüzde 
15 arasında bir yıllık büyüme bekliyor. 

Yöneticiler, yeni teknolojilere adaptas-
yonu ve yetenekli işgücü istihdamını gü-
nümüzde orta ölçekli şirketlerin üstesinden 

gelmesi gereken en önemli güçlükler ola-
rak görmenin yanı sıra bu iki unsurun pazar 
koşullarına uyum için kullanılması gereken 
araçlar olduğunu düşünüyorlar. Yönetici-
lerin yüzde 93’ü yeni teknolojilerin ihtiyaç 
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duyulan yetenekli işgücünün bulunmasına 
destek olduğunu belirtiyor. Araştırmada; 
yapay zeka uygulamalarında kaydedilen 
ilerlemelerin inovatif start-up şirketlerinin 
işe alım süreçlerini geliştirdiği ifade ediliyor.  

"Dünyada arz ve talep 
kuralları baştan yazılıyor"

Orta ölçekli şirketlerin global büyüme-
nin lokomotifleri olduğunu ifade eden EY 
Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 

araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendir-
mede bulundu:

“Şirketler, jeopolitik risk ve belirsizliklere 
rağmen, yeni teknolojiler ve globalleşme-
nin arz - talep kurallarını baştan yazmasının 
etkisiyle büyük dönüşüm geçiriyor. Do-
layısıyla orta ölçekli şirket liderleri sadece 
belirsizliklere uyum sağlamakla kalmıyor; 
değişimi büyümeye çevirmeye çabalıyor-
lar. Yeni teknolojileri kullanarak ve nitelikli 
işgücü istihdam ederek büyümeyi ivme-
lendirmeye, verimlilik ve karlılığı artırmaya 
çalışıyorlar.”

Suudi Arabistan, bir robota 
vatandaşlık veren ilk ülke olarak 
tarihe geçti. Yapay zekaya sahip 
ve insana en çok benzeyen robot 
olarak anılan Sophia'nın artık 
vatandaşlığı var. Suudi Arabistan'ın 
Riyad şehrinde düzenlenen 
Gelecek Yatırım Girişimi adlı 
tanıtımda Sophia isimli insansı 
robota vatandaşlık verildi. Hanson 
Robotics şirketinin ürettiği 
Sophia isimli robot, söylenenleri 
anlayabiliyor ve konuşabiliyor. 
Gelecekte insanların yaptığı işlere 
talip olması beklenen robotların 
insanlığın varlığına tehdit olacağını 
iddia edenlerin sayısı ise hiç az 
değil. Örneğin çalışmalarından 
dolayı bilim dünyasının en 
prestijli ödülü olarak kabul edilen 
Nobel'e layık görülen 50 bilim 
insanı, insanoğlunun sonunun 
nasıl geleceğine dair 10 olasılığı 
açıklamış, bu iddia da bu listede 
yer almıştı.

İlk kez bir robota 
vatandaşlık verildi!


