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Sayın Cumhurbaúkanı, Sayın Baúbakanım, Saygıde÷er Konuklar, De÷erli basın mensupları,
TÜSøAD adına hepinize hoúgeldiniz demek istiyorum. 2 hafta önce TÜSøAD Yönetim Kurulu
olarak Avusturya’da Sayın Cumhurbaúkanı tarafından kabul edilme onuruna eriútik. Hemen
ardından kendisi ile burada birarada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın
Cumhurbaúkanı inaniyorum ki bugün burada bulunmanız ve bu toplantı Avusturya ve Türkiye
arasındaki ekonomik iliúkilerin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
Türkiye – Avusturya ticari iliúkileri son yıllarda artıú göstermiú olmasına ra÷men henüz
gerçek potansiyeline ulaúamamıútır. 2007 itibariyle ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre
% 23 artmıú ve 2 milyar dolara ulaúmıútır. Bu rakam içerisinde Avusturya’ya ihracatımız 751
milyon dolarken, ithalatımız 1.28 milyar dolardır. Avusturya Türkiye’nin dıú ticaretinde 30.
sırada yer alırken, Türkiye’nin Avusturya dıú ticaretindeki yeri bundan sadece biraz daha
iyidir.
øki ülkenin dıú ticaretlerinin büyük kısmını AB içerisinde gerçekleútirdi÷i gözönüne
alındı÷ında mevcut seviyenin ileriye götürülmesi için büyük bir potansiyel oldu÷u
görülmektedir. Maalesef yatırım iliúkilerimiz ticaret iliúkilerimizden daha da düúük
düzeydedir. Türkiye’nin rekor seviyede do÷rudan yatırım çekti÷i bir dönemde, ki bu rakam
son 3 yılda 52 milyar dolardır, Avusturyalı giriúimciler Türkiye’ye 1.5 milyar dolarlık yatırım
gerçekleútirmiútir. Umarız ki ziyaretiniz ortak potansiyelin algılanmasını hızlandıracak,
ticaret ve yatırım iliúkilerinin geliútirilmesinde bir dönüm noktası olacaktır.
Daha fazla Avusturya yatırımı çekme konusundaki beklentilerimizi iki hafta önce Viyana’da
Avusturya’lı muadilimiz IV (Avusturya Sanayi Federasyonu) ile yaptı÷ımız toplantıda da dile
getirdik. Avrupa iú dünyasının úemsiye örgütü BUSINESSEUROPE’un üyesi olan IV ve
TÜSøAD yakın iliúkiler içinde olup bölgesel seviyede oldu÷u kadar ikili seviyede de
ekonomik fırsatlar arayıúı içerisindedir. Bu ba÷lamda TÜSøAD’ın ortaya koydu÷u inisiyatif
sonucu kurulan ve 2 yıldır da baúkanlı÷ını yürütmekte oldu÷u, Karadeniz ve Hazar øú
dünyasının sesi UBCCE’ye IV’nin katılımına büyük önem vermekteyiz. Viyana
ziyaretimizden, Avusturya ile ikili iliúkilerimizin gelece÷i konusunda umutla döndü÷ümüzü
söyleyebilirim.
Ekonomik iliúkilere Avrupa ölçe÷inde baktı÷ımızda da AB ile ba÷larımızın Gümrük Birli÷i
çerçevesinde derinleúmiú oldu÷unu ve bunun her iki taraf için de kazançlı oldu÷unu net olarak
görmekteyiz.
Bugün itibariyle Türkiye AB’nin 7. büyük ticaret orta÷ıdır. Gümrük Birli÷i genel olarak iyi
iúlemektedir. Türkiye yüksek üretim standartlarıyla daha úeffaf ve öngörülebilir bir yapıya
kavuúmuútur.

Sayın Cumhurbaúkanı,
Türk ekonomisi 2002-2006 arasındaki beú yıllık dönemde önemli bir büyüme performansı
göstermiútir. Söz konusu dönem için ortalama GSMH büyüme oranı % 7.5’tur ve AB’nin
yükselen piyasalarının ortalama büyüme oranından daha yüksektir. Bugün itibariyle Türkiye
655 milyar dolarlık GSMH ile dünyada 15. sıraya yerleúmiú, kiúi baúına gelir yaklaúık olarak
10.000 dolara yükselmiútir.
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Yatırım ortamına baktı÷ımızda ise Türkiye, dinamik bir iú ortamı sunmaktadır:


Hükümet, üretime yönelik yatırımlar için önemli teúvikler sunmakta ve bölgesel
kalkınma ile sanayiyi cesaretlendirmektedir.



Genel olarak yabancı ortaklık konusunda bir sınırlama yoktur.



øúgücü, genç, yüksek motivasyona sahip ve disiplinlidir.



Üretim maliyetleri göreli olarak düúüktür.



Sürmekte olan AB ile bütünleúme süreci gelece÷e yönelik beklentileri olumlu
kılmaktadır.



Türkiye 1996’dan beri AB ile Gümrük Birli÷i süreci içerisindedir.



Türkiye, faiz ve enflasyon oranı göstergeleri hariç, Maastricht kriterlerini sa÷lamıútır.
Faiz ve enflasyon konusunda da orta vadede Maastricht standartlarını yakalama
yolundadır.



AB üyeli÷i için hazır olacak bir Türkiye, AB’nin 21. yüzyıldaki global ekonomik
rekabet gücü için önemli bir de÷er olacaktır.

Türkiye’nin AB’nin global rekabet gücü için önemi, yakın zamanda Avrupa Komisyonu
Baúkanı Barroso, Günter Verheugen, øsveç Dıúiúleri Bakanı Carl Bildt, Baúbakanlar Zapatero,
Prodi, Brown, Karamanlis ve Topolanek gibi çeúitli Avrupalı politikacılar tarafından da
vurgulanmıútır.
Son araútırmalar Türkiye’nin gelecekteki ilerlemesi hakkında yatırımcıların iyimser oldu÷unu
fakat ülkede yatırım yapmak için daha fazla úeffaflık ve siyasi ortamda istikrar ile birlikte
Avrupa’nın ekonomik ve düzenleyici standartlarıyla da uyuma ihtiyaç duyduklarını
göstermektedir.
2008, yo÷un reform gündemi ile desteklenmiú düúük enflasyon-yüksek büyüme yolundan
ayrılmama ihtiyacı dikkate alındı÷ında Türkiye için önemli bir yıl olacaktır.
Türkiye’nin küresel pazarlarda çekim gücünü koruması için, yeni büyüme dinamiklerini
ortaya koyacak bir büyüme vizyonunun oluúturulması ve yapısal reform sürecinin
hızlandırılması gerekti÷ine inanıyoruz.
Öte yandan úu ana kadar elde edilen kazanımlara ra÷men ülkenin iç tasarruf eksikli÷inden
dolayı uluslararası sermayeye olan ba÷ımlılı÷ı devam etmektedir. Bu yapısal durum, yabancı
do÷rudan yatırımı çekecek úartların sa÷lanmasının önemini net olarak ortaya çıkarmaktadır.
Yatırım ortamındaki düzenlemeler sa÷lıklı büyüme ve kalıcı istihdam artıúı için ivedilikle
tamamlanmalıdır.

3

Sayın Cumhurbaúkanı,
Türkiye’nin AB üyeli÷i cumhuriyet tarihimizin en hayati geliúmesi olacaktır. Türkiye resmi
olarak AB’ye katılım sürecindedir. Müzakereler açılmıútır. Yenilenmiú Katılım Ortaklı÷ı
Belgesi üyelik sürecini yeniden teyit etmiú ve 18 ùubat 2008 tarihli AB Bakanlar Konseyi’nde
de kabul edilmiútir.
Artık üyelik sürecinin içini daha fazla ekonomik entegrasyon ve yasal uyum ile doldurmamız
gerekmektedir.
Ancak ekonomik entegrasyonu hızlandırmak için çaba harcarken, bir yandan da siyasi
bütünleúme olmadan ekonomik bütünleúmenin kalıcı etkilere sahip olamayaca÷ı gerçe÷ini de
tekrarlamak durumundayız.
Mevcut problemlerin Türkiye’yi AB üyelik sürecinden uzaklaútırmaması gerekir. AB süreci,
hem Türkiye hem de AB tarafından, üyelik hedefini sorgulanmadan daha rasyonel politikalar
ile yeniden canlandırılmalıdır.
Güçlü bir Avrupa’nın dünyanın istikrar, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınmaya do÷ru
evriminde temel faktör oldu÷una inanıyoruz. TÜSøAD ayrıca, 21. yüzyılın sürdürülebilir
ekonomik büyüme, transatlantik iliúkilerin güçlendirilmesi, Çin ve Hindistan’ın yükseliúi,
enerji, demografi, güvenlik….gibi zorluklara sadece birleúik ve güçlü bir Avrupa’nın karúılık
verebilece÷ine inanmaktadır.
AB üyelik kriterlerini 5-10 yıl içerisinde yerine getiren bir Türkiye, bu zorlukları daha rahat
gö÷üslemesi için gerekli büyüklü÷ü Avrupa’ya sa÷layacaktır.
Avusturya kamuoyu halen Türkiye’nin katılımına en olumsuz bakan kamuoylarından biridir.
Kesinlikle inanıyorum ki gerçekleri sabırla ortaya koyarak, korkuları aúarak ve AB’nin
Türkiye’yi kucaklayarak geniúlemesinin getirece÷i kazanımlar konusunda kamuoyunu ikna
ederek bunu birlikte de÷iútirebiliriz. Bu Avrupa’nın de÷erlerinin, ilkelerinin, politikalarının,
hukukunun ve ekonomik gücünün etki alanının da geniúlemesi olacaktır.
Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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