BASIN BÜLTENİ

Başbakanlık Yatırım Ajansı Ev sahipliğinde;

DÜNYA YATIRIM KONFERANSI İSTANBUL’DA…
Ocak 2014’ten bu yana dünyanın 130 farklı ülkesinden 175 ulusal ve bölgesel yatırım
ajansı üyesi bulunan Dünya Yatırım Ajansları Birliği – WAIPA’nın Başkanlık görevini
yürüten T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı; bu yıl 19.’su düzenlenen
“Dünya Yatırım Konferansı”na İstanbul’da ev sahipliği yapıyor.
İSTANBUL, 14 Mayıs 2014 – Her yıl WAIPA tarafından düzenlenen Dünya Yatırım
Konferansı’nda, üye yatırım ajansı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar,
araştırmacılar, siyaset ve bilim adamları bir araya geliyor. Bu yıl 19’su; WAIPA dönem
Başkanı Başbakanlık Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen Konferans’ın açılış oturumu;
Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı İlker Aycı, T.C. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ve İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu’nun katılımları ile gerçekleşti.
Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı M. İlker Aycı Konferans açılışında
katılımcıları Soma’da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçiler için bir dakika
saygı duruşuna davet etti. İlker Aycı açılış konuşmasında, dünya ekonomisinin temel
taşları üzerinde şekillenecek küresel ortaklıkların gelecekteki büyüme için bir son derece
önemli olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Bu yıl 19.su düzenlenen Dünya Yatırım
Konferansı; dünyanın en prestijli UDY (Uluslararası Doğrudan Yatırım) organizasyonu.
Türkiye’nin Yatırım Ajansı olarak, uluslararası doğrudan yatırımlar konusundaki yeni akımları
masaya yatırmak adına Konferans’a ev sahipliği yapıyor olmaktan ayrıca mutluluk
duyuyoruz. Yatırım ajansları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesinin doğrudan
yatırımlar konusunda önemli gelişmeleri de beraberinde getireceğine değinen Aycı;
“Ajansımızın hazırladığı strateji ve Başkanlığımız çerçevesinde; WAIPA olarak en öncelikli
hedefimiz dünyada şu an Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı gibi kuruluşların liderliğinde ilerleyen küresel yatırım
alanındaki araştırmaların; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin değerlendirmeleri de göz
önünde bulundurularak daha şeffaf, objektif ve tarafsız bir şekilde; WAIPA nezdinde
yürütülmesi. Önümüzdeki dönem bu açıdan ciddi bir hazırlık dönemi olacak” dedi.

Açılış oturumunda Dünya Yatırım Konferansı katılımcılarına hitaben yaptığı
konuşmasında T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türk ekonomisine ilişkin ayrıntılı bilgi
verdi. Bakan Şimşek; "Türkiye´nin orta ve uzun vadede ekonomik göstergeleri güçlü
durumda" diye konuştu. Şimşek, siyasi istikrar olmadan reformların yapılamayacağını,
büyümeden ve refahtan bahsedilemeyeceğini kaydetti. Türkiye’de son 10 yılda elde edilen
kazanımların kaynağının siyasi istikrar olduğuna işaret eden Şimşek, siyasi istikrar sayesinde
faiz oranlarının 10 yıl önceki rakamlara göre 6-7 kat daha düşük seviyede olduğunu dile
getirdi.
Şimşek, Türkiye piyasasına girmek için doğru zaman olduğuna vurgu yaparak, “Para
biriminin zayıflığı sürekli olmayacaktır. Çünkü Türkiye ana ticaret ortaklarından daha hızlı
büyüyor. Böyle bir durumda paranızı tabii ki hızlı büyüyen ülkeye yatırırsınız. Türkiye sadece
gelecek 3 yıl değil, gelecek 30-50 yıl için de daha iyi getiri sağlıyor. Yapısal sorunlardan
bağımsız bir ekonomi yok. Bizim de yapısal sorunlarımız var. Yükselen bir ekonomiyiz. Ve
yüksek bir cari açığımız var. Türkiye’nin sermayeye ihtiyacı var çünkü Türkiye komşuları gibi
doğal kaynakların bahşedildiği bir ülke değil. Kilit sermayemiz aslında insan, yatırımın da
gerçekleştiği bağlam bu. Ancak kısa vadede uluslararası mevduatları cezbetmemiz
gerekiyor” dedi.
Konferans’ta ayrıca, Başbakanlık Yatırım Ajansı ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Azarbeycan Yatırım Ajansları arasında doğrudan yatırımlar konusunda Mutabakat
Zaptı imzalandı.

