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Başbakanlık Yatırım Ajansı ile Mutabakat Zaptı İmzalayan İspanyol Banco Popular;
“Türkiye İspanyol Şirketler İçin Büyük Fırsat!”
Banco Popular Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı Juan Echanojauregui:
“Bir adım daha attık; temsilcilik ofisimiz uzun yıllardır süregelen karşılıklı iş birliğimizin bir meyvesi. Türkiye'nin son 10
yılda sergilediği ekonomik büyüme gelecek yatırımların garantisi”
İstanbul, 11 Aralık 2012 - T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik iş
birliğinin geliştirilmesi amacıyla ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından; İspanya'nın 5. büyük bankası Banco Popular Español S.A
(Banco Popular) ile mutabakat zaptı imzaladı. “İspanya'dan Ülkemize Gelen Doğrudan Yatırımların Desteklenmesi” başlıklı zapta ilişkin
imza töreni, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı ve Banco Popular Español S.A. Uluslararası Bankacılık Bölüm
Başkanı Juan Echanojauregui'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.
Mutabakat zaptı ile Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın İspanyol şirketlerin Türkiye'ye yapacağı yatırımlara destek vereceğine yönelik karşılıklı
niyet ve vizyonlar imza altına alınmış oldu. Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut yatırımların
desteklenmesi görevini üstlenen Başbakanlık Yatırım Ajansı, 2009 yılından bu yana İspanya'daki danışmanı aracılığıyla Türkiye'ye
doğrudan yatırım yapan, Türk şirketlerle ortak girişimler gerçekleştiren İspanyol şirketleri destekliyor.
İmza töreni sonrasında açıklama yapan Echanojauregui, G-20 üyesi olan Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir güç
olduğunu belirterek, “Türkiye, İspanyol şirketler için büyük fırsat. Son 10 yılda Türkiye ekonomisi yıllık ortalama % 5,4 büyüme kaydetti. 10
yıl önce kişi başı 3550 ABD doları seviyelerinde seyreden kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), üçe katlanarak 10.500 ABD doları
seviyelerini yakaladı. Türkiye, dünyaya örnek bir başarı hikâyesi teşkil ediyor,” şeklinde konuştu.
Echanojauregui, İspanyol ve Türk şirketlerin de yerel bankaları aracılığıyla daha yakından desteklenmesi amacıyla Banco Popular irtibat
bürosu açılışının Mayıs 2012'de gerçekleştirildiğine işaret etti. Hâlihazırda, 100'ün üzerinde İspanyol şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.
Bu sayının, Başbakanlık Yatırım Ajansı ile imzalanan mutabakat zaptı ile birlikte artması bekleniyor.
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İyi Günde, Kötü Günde...
Açıklamasında Türkiye pazarında aslında yeni bir oyuncu olmadıklarının altını çizen Echanojauregui şunları söyledi, “Uzun yıllardır Türkiye ve Türk
bankalar ile hem iyi günde hem kötü günde birlikte olduk. Yerel bankalara finansman sağladık; bu banka müşterilerinin uluslararası ticari
operasyonlarını destekledik. İspanyol müşterilerimizin Türkiye'ye yönelik ithalat-ihracat faaliyetlerine destek verdik. Attığımız bu adım ile çok daha
fazla İspanyol yatırımını Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte Başbakanlık Yatırım Ajansı gibi uluslararası prestije sahip bir çözüm ortağı ile
çalışmaktan son derece memnunuz”.
Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ve İspanya ile ilgili olarak, “27 Kasım tarihinde
Sayın Başbakanımız ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirilen İspanya ziyareti ile iki dost ülke arasındaki ilişkilerin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.
Ayrıca iki ülkenin Türk ve İspanyol iş adamları için sunduğu iş birliği imkânlarının araştırılması ve bu iş birliğinin üçüncü ülkelere de genişletilmesi
yönünde önemli mesajlar verilmiştir. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak yakın iş birliği ve çalışma alanı
oluşturulması bu hedefe ulaşmak için önem arz etmektedir,” şeklinde konuştu. Böylesine yakın bağlara sahip iki ülkenin birbirine daha çok yatırım
yapması gerektiğini ifade eden Aycı, uluslararası şirketlerin Türkiye'de kurdukları bölgesel yönetim merkezlerine dikkat çekerek, bu merkezlerin
sayılarının ülkenin artan gelir seviyesi ve Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa'nın ortasındaki stratejik konumu sayesinde arttığını söyledi.
Aycı sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye ve İspanya daha çok finans, enerji, çevre teknolojileri, altyapı-inşaat, mühendislik, otomotiv ve diğer sanayi
alanlarında iş birliği olanaklarını geliştirirken, Türk ve İspanyol ekonomileri ve yatırım ortamları, iki ülke arasındaki gelecek iş birliği fırsatları ve
yürütülen projeler açısından umut vericidir. Bu mutabakat zaptı ile İspanyol ekonomisi ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve önemli yatırım
fırsatlarını sunarak, ülkemize gelecek olan katma değeri yüksek yatırımların artırılmasını hedeflemekteyiz.”

