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Değerli katılımcılar,
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle Dünya Bankası Grubu, TÜRKONFED ve BASİFED’e bugünkü seminerin
gerçekleşmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etmek istiyorum.
TÜSİAD’ın stratejik iş geliştirme birimi TÜSİAD International, TÜRKONFED ve
Dünya Bankası Grubu’nun 2006 yılı içinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ortaklaşa
olarak düzenleyeceği “Dünya Bankası Grubu Türkiye Seminerleri” dizisinin ilk
konferansına Türkiye’nin dış dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olan
İzmir’de başlıyoruz.
Bu konferanslar dizisinin kurumlarımızın, firmalarımızın ve ülkemizin en büyük
hedeflerinden biri olan “sürdürülebilir büyümeyi” sağlamak yönünde ülke içi
finansman kaynakları dışında alternatif finansman kaynakları arayan iş dünyasına
yönelik faydalı bilgiler sunacağı inancındayım.
Bu kapsamda bugün, Dünya Bankası Grubunun Türkiye’de aslında çok da bilinmeyen
bir yönünü ele alacağız. Grubun Türkiye’deki faaliyetlerine genel bir bakıştan sonra,
Dünya Bankası’nın özel sektörün gelişimini destekleme çalışmaları ve Türkiye’de
yatırımların desteklenmesinde Uluslararası Finans Kurumu, IFC’nin rolü ile Dünya
Bankası ihale prosedürleri hakkında sunumlar izleyeceğiz. Grubun bu imkanlarını
kullanan firmaların tecrübelerinin de bugünkü seminer kapsamında katılımcılarımıza
aktarılmasının konuyu teorik bilgilerden çıkararak somut bir şekilde kavramamıza
yardımcı olacağını düşünüyorum.
Bu vesile ile, sizlere Dünya Bankası Grubu ile TÜSİAD arasında 2004 yılı Eylül
ayında imzalanan anlaşma ile ilgili kısaca bilgi vermenin de uygun olacağını
düşünüyorum. İki kuruluş arasında yapılan anlaşma kapsamında Dünya Bankası’nın
gelişmekte olan ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatları konusunda özel sektör ile
işbirliğinin arttırılması hedefleniyor. Böylece Türk özel sektörünün Dünya Bankası
Grubu iş fırsatlarına, hizmetlerine ve bilgi birikimine ulaşımı kolaylaştırılıp Dünya
Bankası ile karşılıklı görüş alışverişi sağlanması öngörülüyor. Bu seminerler dizisinin
bu bağlamda yeni bir sinerjinin başlangıcı olacağını düşünüyorum.
Dünya Bankası yetkililerinin de bizler ile burada olmasını fırsat bilerek iş dünyası
üzerinde önemli etkisi olan son ekonomik gelişmeler ile ilgili çok kısa bir ekonomik
değerlendirmeyi de müsadelerinizle yapmak istiyorum.
Şu bir gerçek ki son dört yıldır Türkiye, iş çevreleri için çok temel belirleyici birer
faktör olan ekonomik ve siyasi istikrar konusunda önemli kazanımlar elde etti.
Kopenhag siyasi kritelerinin
yakalanması ve bunun sonucunda AB üyelik
müzakerelerinin başlaması dışında, ekonomik göstergelerde de önemli gelişmeler
kaydedildi. Enflasyon mücadelesinde önemli bir yol katedildi ve 2005 enflasyonu,
hükümet hedefi olan %8’in altında gerçekleşti.
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2005 yılında GSYİH kriz senesi olan 2001’i ikiye katlayıp yaklaşık 360 milyar dolara
ulaştı. Döviz kuru dalgalı bir biçimde tamamen piyasa tarafından belirleniyor. 2005’te
bütçe açığının oranı %2’ler seviyesine gerileyerek bu konuda Maastricht kriteri
tutturulmuş oldu. Maastricht kritelerlerinde %60 olarak belirlenen net kamu borcunun
GSMH’ye oranında ise hedefin 2008’de tutturulması bekleniyor. Tüm bu olumlu
manzara içinde tek olumsuz görünen rakam dış ticaret açığımız. Ancak, bu da 2005
yılında ülkeye giren Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 9.6 Milyar $ lık yabancı
sermaye girişi ile bir nebze dengelendi.
Fakat, tüm bu olumlu gelişmeler yolun sonuna vardığımızı göstermiyor. Ekonomideki
bu olumlu ve istikrarlı gidişatın sürmesi hedeflere varabilmek için şart. Ekonomi
konusunda hükümetin bugüne kadar devam ettirdiği mali disiplinin sürmesi çok
önemli.
AB perspektifimizi korumamız, bu durumda daha da büyük önem arz ediyor. AB
hedeflerine sahip çıkan ve bu konuda kararlı ve emin adımlarla yürüyen bir
Türkiye’nin yabancı yatırımlar için bir çekim merkezi olacağı muhakkak.
Yapısal problemlerini çözmüş, büyük ve henüz doymamış bir iç pazarı ve artan satın
alma gücüne sahip, komşuları ile kuvvetli ekonomik ilişkileri olan bir Türkiye’nin
bölgesinin yükselen değeri olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Sonuç olarak, Türk iş dünyasının önemli bir temsilcisi olan TÜSİAD olarak bizler,
ülkemizin faydasına gördüğümüz her konuda görüşlerimizi aktarmaya, bugün buradaki
gibi ülkemiz yararına olduğunu düşündüğümüz faaliyetlerimizi sürdürmeye devam
edeceğiz. Bu semineri gerçekleştirmedeki katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara
huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyor ve sizleri çok ilginç ve faydalı olacağına
inandığım sunumları izlemeye davet ediyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
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