ANTALYA EYLEM PLANI
Antalya Eylem Planı, G20’nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü,
sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik
planını ortaya koymaktadır. G20 olarak 2015 yılında, cari ve potansiyel büyüme üzerinde
baskı oluşturmaya devam eden küresel talepteki ve yapısal problemlerdeki yetersizliğin
giderilmesine, daha güçlü ekonomik canlılık sağlamaya, küresel ekonominin dayanıklılığını
artırmaya ve sürdürülebilirliğini desteklemeye odaklandık. Bu yılki çalışmalarımız, 3I, yani
Uygulama, Yatırımlar ve Kapsayıcılık kavramları etrafında şekillenmiştir.
GÜÇLÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DENGELİ BÜYÜME PLANI
Bu yıl geliştirdiğimiz iddialı planımız üç ana bileşenden oluşmaktadır.
Birincisi, en temel hedefimiz olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için
kapsamlı büyüme stratejilerimizi ve diğer tüm geçmiş taahhütlerimizi zamanlı bir şekilde ve
tüm unsurlarıyla uygulama konusunda kararlıyız. Bu kapsamda, taahhütlerimizin
uygulanmasını hızlandırmak ve hesap verebilirliğimizi güçlendirmek için güçlü bir izleme
mekanizması geliştirdik. İzleme mekanizmamızın temel bir unsuru, bu alandaki ilerlememizi
yakından ve şeffaf bir şekilde takip etmemizi sağlayacak olan detaylı uygulama takvimleridir.
Ayrıca, güncellenmiş büyüme stratejilerimizde ortaya koyduğumuz üzere, küresel
toparlanmayı güçlendirmek için büyüme stratejilerimizde yeni önlemlerle güncellemeler
yaptık.
İkincisi, küresel düzeyde yatırımlarda gözlenen düşük büyüme karşısında, yatırım ortamının
iyileştirilmesi, verimli altyapı yatırımlarının teşviki ve küçük ve orta boy işletmeler
(KOBİ’ler) dâhil olmak üzere şirketlerin sağlam uzun vadeli finansman imkânlarına
erişimlerinin kolaylaştırılması alanında önlemler içeren ülkelere özel yatırım stratejileri
geliştirdik.
Üçüncüsü, refahın toplumun tüm kesimleri arasında daha iyi paylaştırılması amacıyla daha
kapsayıcı büyümenin desteklenmesi için çaba gösteriyoruz. Kapsayıcılık alanındaki
yaklaşımımız, yerel ve uluslararası yönler içermektedir. Yerel düzeyde, gelir eşitsizliğine,
kadın ve gençlerin istihdamına ve aynı zamanda daha fazla ve kaliteli istihdam oluşturulması
ile eğitim ve becerilere yatırım yapılmasına odaklandık. Buna ilaveten, tüm çalışmalarımızda
KOBİ’leri ilgilendiren hususları vurguladık. Uluslararası düzeyde ise, G20’nin küresel
ekonomik işbirliğinin temel platformu olduğunun bilinciyle, düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelere yönelik açılım çabalarımızı artırmaya ve bu ülkelerin kalkınma çabalarını
destekleme yollarımızı iyileştirmeye gayret ettik.
Bu yıl, geçmiş çabalarımızın üzerine inşa ederek, geliştirdiğimiz taahhütlerimiz ve
eylemlerimiz daha güçlü bir küresel büyümenin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca,
yeni gelişmelerin gerektirmesi halinde yanıtımızı güçlendirmeye de hazırız.
KAPSAMLI BÜYÜME STRATEJİLERİMİZİN UYGULANMASI
Geçtiğimiz yıl Brisbane’da, tam ve zamanında uygulanması halinde toplam G20 Gayri Safi
Yurt İçi Hasılasına (GSYH) 2018 yılına kadarilave yüzde 2 artış sağlayacak önemli bireysel
ve ortak eylemlerimizi büyüme stratejilerimizde taahhüt ettik. Büyüme stratejilerimizin azami
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büyümeyi sağlamasını temin etmek amacıyla hesap verebilirlik çerçevemizi taahhütlerimizin
tam ve zamanında uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi şeffaf bir şekilde, yakından takip
etmek için güçlendirdik.
2015 Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi Raporu’nu memnuniyetle karşılıyoruz. Hesap
verebilirlik çalışmamız bu yıl, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ve günümüze kadar
gerçekleşen GSYH büyümesine yönelik çabalarımıza dair ilerlemenin değerlendirmesini
yapmakta ve büyüme stratejilerimizin uygulanmasına odaklanmaktadır. 2015 yılı Nisan
ayında Finans Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımız tarafından ana taahhütler
olarak belirlenen en yüksek önceliğe veya etkiye sahip taahhütlerimize özellikle dikkat ettik.
Ana taahhütler için, birbirimizi sorumlu tutmamıza imkân tanıyacak detaylı izleme takvimleri
hazırladık.
Ayrıca, büyüme stratejilerimizin uygulanmasına dair emsal değerlendirmeler yaptık ve
üyelerimizin Brisbane taahhütlerini uygulama konusunda sergiledikleri çabalarla
cesaretlendik. Uygulamayı izleme çabalarımız, uluslararası kuruluşların önemli çalışmaları
ile desteklenmiştir. Özellikle, IMF, OECD ve Dünya Bankası Grubu tarafından yapılan
değerlendirme göstermektedir ki, G20 üyeleri çok yıllık taahhütlerinin yarısını uygulamış
olup, kalan taahhütlerin uygulanması da büyük ölçüde devam etmektedir. Bu değerlendirme
ayrıca, şu ana kadar hayata geçirilen taahhütlerin ortak büyüme hedefinin üçte birinden
fazlasını temsil ettiğini işaret etmektedir. Bu önemli bir ilerlemedir ve kararlılığımızın
sürdürülmesinin önemini göstermektedir. Büyüme stratejilerimizin tam ve zamanında
uygulanmasını temin etmek için çabalarımızı artıracağız ve böylelikle taahhütlerimiz küresel
ekonominin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacaktır.
TOPARLANMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE POTENSİYELİN ARTIRILMASI
Büyümenin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atmaya kararlıyız ve güçlü, sürdürülebilir ve
dengeli büyümeye doğru aldığımız mesafeyi değerlendirmeye devam etme taahhüdümüze
bağlıyız. Bu taahhüdümüze ve ekonomilerimizde yaşanan gelişmelere dayanarak, büyüme
stratejilerimizi, ortaya çıkmakta olan ekonomik zorluklar karşısında etkinliklerini artırmak
amacıyla güncelledik.
Kısa Vadede Küresel Büyümenin Desteklenmesi
Küresel ekonomik büyüme dengesiz görünümünü sürdürmekte ve bazı büyük ekonomilerdeki
olumlu görünüme rağmen beklentilerimizin altında seyretmeye devam etmektedir. Kamu
maliyesi ve para politikalarımızı, küresel toparlanmanın hız kazanmasını sağlayacak şekilde,
mali sürdürülebilirliği ve finansal istikrarı da dikkate alarak belirleyeceğiz. Yapısal
reformların başarılı bir şekilde uygulanmasını da kolaylaştıracak talep yönlü tedbirlerin
öneminin farkındayız. 2015 yılında ortaya koyduğumuz ana tedbirler şunları içermektedir:


Avustralya, Kanada, Çin, Hindistan ve Güney Kore Merkez Bankaları, politika faiz
oranlarını, ilgili görev tanımları ile uyumlu şekilde, düşürmüştür.



Avrupa Merkez Bankası, görev alanı ile uyumlu olarak, varlık satın alım programını aylık 60 milyar Avroluk kamu ve özel sektör menkul kıymetleri hedefiyle en erken 2016
Eylül ayına değin genişletmiştir.
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Para politikası, Japonya, A.B.D ve İngiltere’de genişleyici kalmaya devam edecektir.



Arjantin, kısa vadeli talebi desteklemek üzere Ahora 12 ve Renovate programları gibi
konjonktür karşıtı tedbirler uygulamıştır.



Brezilya, Japonya ve Güney Afrika makroekonomik politikaların güçlendirilmesi ve
güvenin artırılmasına yönelik geniş yelpazedeki araçları da içerecek şekilde, güvenilir
mali planlar uygulamayı taahhüt etmişlerdir.



Hindistan ve Endonezya, sübvansiyonları azaltırken mali sıkılaşma çabalarını
sürdürmekte ve orta vadeli büyümenin desteklenmesi amacıyla kamu yatırımları için alan
açmaktadır.



Güney Kore, 22 trilyon Kore wonu tutarında bir Mali Teşvik Paketi açıklamıştır.



Suudi Arabistan, orta vadeli büyüme beklentilerini sürdürürken, petrol fiyatlarındaki
düşüş karşısında, iç talebe yönelik kısa vadede konjonktür karşıtı mali desteği artırmak
için 2015 yılında genişletici bütçe politikası uygulamaya koymuştur.



A.B.D’de, federal bütçe yetkisi, daha önce kanunda belirtilen seviyelere göre gelecek iki
yıl içinde 111 milyar ABD doları tutarında artırılacaktır.

Yapısal Reformlarla Büyümenin Orta Vadede Artırılması
Verimliliği yükseltmek ve potansiyel büyümeyi artırmak için yapısal reform gündemimizi
derinleştirdik. Eylemlerimiz, tüketici ve yatırımcı güvenini artıracak ve talep ile cari
büyümeyi destekleyen kısa vadeli tedbirlerimizi tamamlayacaktır.
Küresel mali krizin üzerinden yedi sene geçmiş olmasına rağmen işsizlik küresel düzeyde çok
yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Daha çok ve daha kaliteli istihdam oluşturmak,
kadınların iş gücüne katılımını artırmak, kayıt dışılığı azaltmak ve iş gücü piyasalarının iyi
işleyişini sağlamak G20’nin ana öncelikleridir. Üye ülkeler, bu yıl istihdam alanında birtakım
önemli reformlar gerçekleştirmektedir:


Arjantin ve Meksika, kayıtlı istihdamı artıracak reformlar uygulamaktadır.



Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan, İspanya,
Türkiye ve ABD, mesleki eğitim programlarını genişletmektedirler.



Avustralya, AB, Almanya, Japonya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD,
kadınların işgücüne katılımınıartırmaya yönelik çocuk bakım imkânlarına erişimin
genişletilmesi ve ailevi nedenlerden dolayı iş bırakan kadınların işe geri dönüşlerinin
daha da teşvik edilmesi ve diğer politikalar gibi önlemler ortaya koymaktadır.



Kanada, iş imkânlarını oluşturan ve artıranlar için artırılmış desteği ve endüstriyel
araştırma için genişletilmiş fonlamayı içerecek yeni bir yenilikçilik gündemi
başlatacaktır.



Fransa, işgücü piyasası esnekliğini artırmayı taahhüt etmektedir.



İtalya, işgücü piyasası reformlarını tamamlamış olup, eğitim sistemi, kamu yönetimi ve
vergi sistemini içerecek şekilde reform politikalarını uygulamaktadır.
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Güney Kore, kamu, işgücü piyasası, finansal piyasalar ve eğitimin içinde bulunduğu dört
sektöre ilişkin kapsamlı yapısal reformların parçası olarak işgücü piyasası esnekliğinin
artırılması ve genç istihdamının teşviki için işgücü piyasası reformlarını hazırlamaktadır.



Meksika, daha iyi beceri oluşumu ve eşleşmesini sağlamak için birtakım reformlar
uygulamaktadır.



Rusya, bölgesel işgücü piyasalarının sürdürülebilirliğini desteklemek için bölgelere ek
fon sağlamaktadır.



Güney Afrika, AB ve üyeleri ile Kore, genç işsizliğine yönelik güçlükleri gidermek için
vergi teşvikleri, özel finansal teşvikler ve işgücü piyasası reformları gibi birtakım
tedbirler ortaya koymaktadır.



İspanya, serbest meslek sahiplerinin sosyal güvenlik katkı paylarının azaltılması da dâhil
olmak üzere girişimciliği destekleyecek çeşitli önlemler uygulamaktadır.



İngiltere, genç istihdam çıktılarını iyileştirmek ve engellilerin istihdam açığını yarıya
indirmek üzere birtakım önlemler geliştirmiştir.

Güçlü rekabet politikaları, firmaların eşit koşullar altında rekabet edebileceği bir piyasa
ortamı oluşturmakta ve yenilikçi işlerin büyümesi ve başarılı olmasına katkı sağlayacak bir
çevre sağlamaktadır. Rekabetçi piyasalar kaynakların etkin dağılımını destekleyerek yatırıma,
istihdam oluşturmaya ve verimlilik artışına elverişli bir çevre oluşturmaktadır. G20 üyeleri,
küresel ekonomide rekabetçiliği artırmak için önemli politikalar uygulamaktadır.


Arjantin, büyük firmaların küçük firmaları ele geçirme stratejilerini önlemek için tedbirler
uygulamaktadır.



Avustralya, Çin, Hindistan ve İngiltere, idari prosedürlerin basitleştirilmesi ve
bürokrasinin azaltılması için adım atmayı sürdürecektir.



Avrupa Birliği, hizmetler sektöründe ve ağ sanayilerinde rekabeti teşvik edecek, ortak
pazarı daha da bütünleştirecek ve sektörleri daha fazla rekabete açacaktır.



Fransa, yeni ekonomik fırsatlardan faydalanmak için işgücü, mal ve hizmet
piyasalarındaki düzenlemeleri daha fazla modernize etmeyi taahhüt etmektedir.



Hindistan, enerji fiyatlarını düzenlemeyi bırakmış, doğrudan yabancı yatırımları
serbestleştirmiş, iş maliyetlerinin azaltılması için vergi ve diğer politikaları geliştirmiştir.



İtalya, kapsamlı basitleştirme gündemi, rekabeti artırmak için yasal tedbirler ve
yolsuzlukla mücadele için güçlü politika eylemleri uygulamaktadır.



Japonya, iş kurma işlemlerini kolaylaştıran, yabancıların daha kolay oturma izni alabildiği
özel ekonomik bölgeleri teşvik etmektedir.



Güney Kore, “Yaratıcı Ekonomi ve Yenilikçi Merkezler” kurarak yenilikçi işletmeleri
teşvik etmekte ve kapsamlı düzenleme reformu ile idari ve düzenleyici yükü
azaltmaktadır.
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Meksika, tekelcilik karşı reform uygulayarak enerji ve telekomünikasyon gibi kilit
sektörleri rekabete açmakta, yolsuzlukla mücadele reformlarını uygulayacağını taahhüt
etmektedir.



Rusya, KOBİ’ler üzerindeki düzenlemelere ilişkin yüklerin azaltılması için adımlar
atacaktır.



İspanya, daha rekabete açık piyasalar için enerji ve ulaştırma sektörlerindeki reformların
ve Marketin Birliği Kanunu’nun uygulanmasını hızlandıracaktır.

Ticaret, küresel büyümenin lokomotiflerinden biridir ve teknolojik gelişmelerin, bilginin ve
verimlilik artışının ülkeler arasındaki akışını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, çok taraflı ticaret
sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ekonomik
büyümenin ve kalkınmanın ilerletilmesindeki merkezi rolünü güçlendiren Aralık ayında
gerçekleşecek Nairobi Bakanlar Toplantısında başarılı ve dengeli bir sonuca ulaşılması için,
G20 ülkelerinin çaba sarf edeceğini öngörmekteyiz. Üye ülkeler bu sene ticaret alanında
birçok taahhüt vermiştir.


Avustralya, Kanada, Japonya, Meksika, ABD ve yedi G20 üyesi olmayan ülke, dünyadaki
en büyük serbest ticaret alanını tesis edecek iddialı bir bölgeler arası ticaret anlaşması
olan Trans Pasifik Ortaklığı üzerinde anlaşma sağlamıştır.



Avustralya ve Çin, serbest ticaret anlaşmalarının en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini
taahhüt etmektedir.



Çin, hizmet ticaretinin gelişmesini hızlandıracak, gümrük işlemlerini geliştirecek, sınır
ötesi e-ticaretin gelişimini teşvik edecektir.



AB’nin yeni ticaret ve yatırım stratejisi, G20 ve G20-dışı ülkelerle bir dizi ticaret ve
yatırım anlaşmasının başlatılması, tamamlanması ve uygulanması için iddialı bir gündem
ortaya koymaktadır. AB ayrıca, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı
onaylamıştır.



Güney Kore ve OECD, hizmetler sektöründe ticarete ilişkin maliyetleri azaltacak
düzenleyici reformları belirlemek amacıyla, hizmet ticaretindeki kısıtları analiz
etmektedirler.



Suudi Arabistan, komşu Körfez ülkeleriyle bölgesel gümrük anlaşmasını yürürlüğe
koymaktadır.



Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği’nde düzenlemelerin uyumlaştırılması konusuna
adımlar atmaktadır.

Gelecek Büyüme için Yatırım
Yatırım ve altyapı yatırımları açığının bulunduğu bir durumda, özellikle altyapı sektöründe
kaliteli yatırımların artırılması G20 için başlıca bir önceliktir. Altyapı yatırımları, kısa
dönemde istihdam oluşturulması ve talebi olumlu etkilerken, orta vadede büyümenin
arttırılması, eşitsizliklerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasına yardım etmektedir. Uzun
dönemli finansman olanaklarının altyapı yatırımlarına yönlendirilmesine yönelik eylemler
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bilhassa önemlidir. Bu yıl, büyüme stratejilerimizde yatırımları destekleyecek önemli
tedbirler ortaya koyuyoruz:


Arjantin, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Endonezya ve ABD, önemli miktarda
ilave kamu altyapı yatırımı gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.



Arjantin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye,
büyüme ve yatırımlarını desteklemek için KOBİ’lerin finansman imkânlarını artıracak
politikalar uygulamaktadır.



AB, yatırım finansmanını harekete geçirecek, teknik yardım ve proje listesini geliştirecek
ve yatırım önündeki engelleri kaldıracak Avrupa için Yatırım Planı’nı uygulamaktadır.



Çin, kamu-özel işbirliği (KÖİ) modelini teşvik edecek politika çerçevesi oluşturmaktadır.
Ayrıca, piyasaya giriş-piyasadan çıkış önündeki engelleri kaldırmaya, yatırım projelerinin
onaylanma sürecini iyileştirmeye ve iş yönetim sistemleri alanındaki reformları
ilerletmeye devam edecektir.



Hindistan, kamu altyapı projelerindeki özel sektör yatırımlarını yeniden canlandırmak
için KÖİ projelerinin risk dağıtım çerçevesini gözden geçirmiştir.



İtalya, yatırımları arttırmak için Yatırım Sözleşmesi ve “Büyüme için Finansman”
girişimi aracılığıyla özellikle KOBİ’lerle ilgili düzenleyici ve finansal tedbirler
almaktadır.



Japonya, yönetişim sistemlerini değiştirerek, yatırımcılar ve şirketler arasında yapıcı
diyalogu teşvik ederek ve büyüme dostu vergi reformuna devam ederek iş ortamını
geliştirecektir.



Kore, altyapı sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için yeni ortakfinansman
politikalarını yürürlüğe koymuştur.



Meksika, Özel Ekonomik Bölge kurarak yatırımları artırmakta olup, kurumsal
yatırımcıların altyapı finansmanına katılımını teşvik etmek için üç adet yeni finansal
enstrümanı uygulamaya koymuştur.



Rusya, kredi ve kamu garanti imkânlarıyoluyla şirketlerin finansmana erişimini arttırmayı
taahhüt etmiştir.



İspanya, özellikle sermaye piyasaları vasıtasıyla olmak üzere, işletmelerin finansmana
erişimini artıracak bir takım tedbirler almıştır



Birleşik Krallık’ın Verimlilik Planı, verimlilik büyümesini artırmak için ana adımları
ortaya koymuştur.

Ülkelere Özgü Yeni Yatırım Stratejilerinin Oluşturulması
Büyüme stratejilerimizi tamamlayacak bir adım olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi,
verimli altyapı yatırımlarının arttırılması ve işletmeler için güçlü uzun dönem finansman
imkanlarının, KOBİ’leri de içerecek şekilde, desteklenmesini amaçlayan 300’den fazla somut
politika taahhüdünü bir araya getiren ülkelerimize özgü yatırım stratejileri geliştirdik. Bu
politika eylemleri, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve kamu yatırım harcamalarının
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verimliliğinin arttırılmasına yardım edecektir. Bu stratejiler, ülkelerin yatırımlarını arttırmak
için uygulanabilir adımların belirlenmesine yönelik önemli bir bilgi paylaşım aracı olacaktır.
Yatırım stratejilerinin altında yer alan stratejik eylemler, yatırımlar için kolaylaştırıcı,yatırım
kararlarının etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması için ise güvence niteliğindedir.
Kolaylaştırıcı politikalar, uygun yatırım ortamının oluşturulmasını, uzun dönemli finansal
aracılığın desteklenmesini ve ulusal ve uluslararası altyapı kuruluşları arasında güçlü
koordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Güvence politikaları ise uygun yasal ve
kurumsal düzenlemelerin oluşturulması, planlama ve hazırlık süreçlerini de kapsayacak
şekilde kapsamlı proje havuzunun geliştirilmesi ve bilgi ve verinin yaygınlaştırılması
alanlarındaki politikaları içermektedir.
OECD tarafından yapılan analizler, bu stratejilerin G20 ülkelerinin toplam yatırımların
GSYH’lerine oranına 2018 yılına kadar yüzde 1 oranında bir katkı sağlayacağını tahmin
etmektedir. Genel yatırım seviyesinin arttırılması ile birlikte, önceliğimiz, altyapı konusunda
özel bir odakla kaliteli yatırımların sağlanmasıdır.
Önemli sayıda G20 ülkesi aşağıdaki hususları hedefleyen politikalar uygulamaktadır:


Doğrudan yabancı yatırım düzenlemelerini kolaylaştırma da dâhil olmak üzere yabancı
yatırımcıyı teşvik etme



Politik ve yasal altyapıyı geliştirme, uzun vadeli projelerin tahmin edilebilirliğini arttırma
ve belirsizliğini azaltma, idari engelleri azaltmak için düzenleyici işlemlerin şeffaflığını
arttırma



Çok yıllık yatırım planları ve fayda-maliyet analizleri de kullanılarak kalite ve verimliliğe
daha fazla odaklanma yoluyla kamu altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi



KÖİ modellerinin geliştirilmesi ve diğer teşvikler de kullanılarak özel sektörün rolünün
güçlendirilmesi



Yatırım projelerinin teknik yönlerinin değerlendirilmesi için kapasite geliştirme
çabalarının desteklenmesi



Kurumsal yatırımcılar da dâhil tamamlayıcı kaynakların ve daha çeşitli finansman
ürünlerinin teşvik edilmesi yoluyla uzun vadeli finansman imkânlarının artarak
desteklenmesi



Ulusal ve uluslararası kalkınma bankalarının özel sektör yatırımlarını artırıcı, altyapı
yatırımlarında bölgesel ve uluslararası yatırımcı ve teknik yardım sağlayıcı olarak
rollerinin güçlendirilmesi



Küçük ve orta ölçekte girişimciler için risk sermayesi, teminatlar, menkul kıymetleştirme,
vergi teşvikleri ve kolaylaştırıcı mevzuat konularının gelişimine odaklanarak KOBİ’lerin
finansmana erişim imkanlarını spesifik önlem ve programlar yoluyla mümkün kılan
doğrudan finansman kanalları geliştirme

Ortak Çok Yıllık Yatırım ve Altyapı Çalışmalarımızın İlerletilmesi
Ülkelere özgü yatırım stratejilerimizle bağlantılı olarak, ortak çok yıllık yatırım
gündemimizin uygulanması kapsamında aşağıdaki alanlarda ilerlemeler kaydettik.
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Kredilendirilebilir uzun dönem yatırım projeleri geliştirilmesinin desteklenmesi. Proje
hazırlama ve daha verimli kamu özel sektör modellerinin geliştirilmesinin
güçlendirilmesinde ülkeler benzer zorluklarla karşılaşmaktadır. Dünya Bankası Grubu
tarafından hazırlanan KÖİ Modelleri Kılavuzu ve Dünya Bankası Grubu/OECD KÖİ
Proje Kontrol Listesi çalışmalarını oluşturarak, ortak yaşanan sorunları belirlemek
için birlikte çalışacağız. Yatırım planlarının ve proje listelerinin önceliklendirilmesi,
proje hazırlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve mevcut KÖİ modeli desteklerinde
şeffaflığın arttırılması bu kapsama girmektedir. Başarılı KÖİ projelerindeki ortak
hususların analiz edilmesi ve yaygınlaştırılması ile sözleşme yönetiminin
geliştirilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz.



Özel sektörün katılımının ve işbirliğinin artırılması. Küresel Altyapı Merkezi dört
yıllık bir misyonla kurulmuş ve hâlihazırda faaliyete geçmiştir. Merkezin iş planını
onayladık. Bilgi paylaşımının arttırılması, veri açıklarının tespit edilmesi ve özel
sektörün katılımının güçlendirilmesi amacıyla Merkezi, iş planını tüm unsurlarıyla
uygulaması konusunda teşvik ediyoruz.



Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının kaynaklarının alt yapı yatırımları için harekete
geçirilmesi. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının bilançolarının, kredi miktarını
artıracak şekilde daha etkin kullanılmasını teşvik ediyoruz. Çok taraflı Kalkınma
Bankaları kendi yönetim organları ile birlikte önerilen bu tedbirleri değerlendirecek
ve Temmuz 2016’ya kadar izleyecekleri yöntemleri bize bildireceklerdir.



Alternatif sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve kurumsal yatırımcıların uzun vadeli
yatırımlar için harekete geçirilmesi. Altyapı yatırımlarının finansmanı için
konvansiyonel olmayan finansman yöntemlerinin, özellikle varlığa dayalı finansman
yöntemlerinin, öneminin farkındayız. Varlığa dayalı finansman yöntemlerinin küresel
finans piyasalarına entegrasyonu için IMF ve Dünya Bankası’nın politika önerilerini
dikkate alacağız.

Daha Kapsamlı Büyümenin Desteklenmesi
Kapsayıcılığın desteklenmesi ve fırsat ve gelir eşitsizliklerinin azaltılması güçlü,
sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefimize ulaşmada önem arz etmektedir. Yerel düzeyde
hedefimiz, büyüme ve refahın nimetlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından paylaşılmasını
sağlamaktır. Bu, kaliteli işler oluşturulmasının desteklenmesi, beceri kazandırma ve eğitime
erişimin geliştirilmesi ve tüm vatandaşlar için istihdam imkânlarının azami düzeye
çıkarılması da dâhil olmak üzere çok geniş bir alanda çaba sarf etmeyi gerektirmektedir.
Uluslararası düzeyde, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma
çabalarına yardımcı olma ve bu ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonunu artırma
konusunda kararlıyız.
Eşitsizlikle Mücadele ve Ekonomilerimizde Büyümeyi Güçlendirme
Uluslararası kuruluşların analizleri, aynı anda hem büyümeyi destekleyen hem de eşitsizliği
azaltan önlemlerin, kapsayıcı büyümeyi destekleme konusunda etkin yöntemler olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu tür önlemlerin bazılarını geçtiğimiz yıl açıkladığımız büyüme
stratejilerinde gündeme getirdik. Çabalarımızın devamı olarak, güncellenmiş büyüme
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stratejilerimizde ve istihdam planlarımızda bu alandaki yeni önlemleri ortaya koymuş
bulunuyoruz.


Arjantin, genç kesimlere çalışmalarına ve/veya profesyonel eğitimlerini tamamlamalarına
yardımcı olarak (yaklaşık 800.000 katkı hâlihazırda sağlanmıştır) işgücü piyasasına
girişlerinin artırılmasına yönelik bir program uygulamaktadır.



Avustralya, kadınların işgücüne katılımını desteklemek üzere, erişilebilir ve esnek çocuk
bakım hizmetleri sağlamak için “Aile Paketi”ni, uzun vadeli işsizliği önlemeyi hedefleyen
Genç İstihdam Stratejisi ile birlikte, ortaya koymuştur.



Brezilya, finansal sıkıntılar yaşayan şirketlerde çalışanların istihdamının devamlılığını
temin etmek üzere “İşgücü Koruma Programı” nı uygulamaya koymaktadır.



Kanada, orta gelirli kazanç sahiplerinin vergilerini düşürerek ve çocuklu aileler için yeni
katkılar oluşturarak, ailelere ve orta sınıfa daha fazla destek sunacaktır.



Çin, asgari ücret standartlarını ayarlama mekanizması ile sosyal güvenlik sistemini
geliştirecek ve temel kamu hizmetlerine erişimde eşitliği sağlayacaktır. Ayrıca kamu
desteği ile 7,4 milyon adet konut inşasını taahhüt etmektedir.



Almanya, uzun dönem işsiz kalanlar için istihdam olanağı sağlayacak Avrupa Sosyal
Fonu ile ortaklaşa finanse edilen toplam 885 milyon Avroluk fona sahip bir program
başlatmıştır.



Fransa, işe geri dönüşü artırmaya yönelik yeni bir mekanizmayı uygulamaya koyacaktır.



Hindistan, Doğrudan Fayda Transferi ve sübvansiyon reformlarının yürürlüğe konulması
ile birlikte teknolojiden faydalanarak ve ekonomik bir genel sosyal güvenlik sisteminin
oluşturulması aracılığıyla daha kapsayıcı büyümenin tesisi taahhüdünü sürdürmektedir.



Endonezya, “kırsal doğrudan transfer” programının uygulamaya konulması, KOBİ’lerin
gelişiminin ve paydaşların daha geniş katılımının güçlendirilmesi ve vergilendirilebilir
kişisel gelir asgari sınırının yükseltilmesi de dâhil olmak üzere birkaç reformu
sürdürmektedir.



İtalya, sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmiş, kadın istihdamı ve aktif işgücü piyasası
politikalarını teşvik etmiş, düşük kazanç sahibi gruplara finansal destek sağlamış ve başta
eğitime katılım yoluyla kapsayıcılığı artırmayı taahhüt etmiştir.



Güney Kore, işgücü piyasası ikiliğini (Labor Market Dualism) gidermek ve sosyal
güvenlik ağlarını güçlendirmek için önlemler alacaktır.



İspanya, Sosyal Kapsayıcılık için Ulusal Eylem Planı’nı uygulamaktadır.



Türkiye yeni ve hedefleri daha iyi belirlenmiş bir sosyal transfer programı geliştirmiştir.



Birleşik Krallık, ulusal asgari ücreti artırmış olup, Ulusal Yaşam Ücreti adı altında yeni
bir sistem oluşturacak ve ekonomik olarak makul konut edinimini desteklemek üzere
önlemleri hayata geçirecektir.
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ABD, yıllık 50.440 ABD dolarından az kazanan işçilere fazla mesai ödemesini teminat
altına alan düzenlemeleri ortaya koymuş ve federal saatlik asgari ücreti 2020 yılından
itibaren 4,75 ABD doları artırmayı desteklemiştir.

Tüm Kesimler için İstihdam İmkânlarının Desteklenmesi
Özellikle iş gücü piyasasında tam temsil edilemeyen kesimler ve kırılgan gruplar olmak üzere
iş gücüne katılım oranını artırmak, daha fazla insanı istihdam etmek ve işlerin kalitesini
artırmak amacıyla önlemler almaktayız.
Kadınların iş gücüne katılım oranlarının düşük olması çoğu G20 ülkesinde görülen bir
durumdur. Bu durum, ekonomilerimizin potansiyeline erişmesine engel olan kadın işgücünün
eksik kullanımının açık bir göstergesidir. Geçen yıl kadın iş gücüne katılım oranı ile erkek iş
gücüne katılım oranları arasındaki farkın 2025 yılına kadar %25 oranında düşürülmesi
hedefini belirledik. Bu yıl da bu hedefin takibi için iyi yapılandırılmış bir izleme
mekanizması oluşturduk. Ayrıca kadınlara yönelik fırsatların ve istihdam imkanlarının
artırılmasına yönelik taahhütlerde bulunduk. Cinsiyet eşitsizliği alanındaki gayretlerimizi
daha da geliştirmek adına yeni bir açılım grubu olan Kadın 20’yi kurduk.
Ortaya koyduğumuz G20 Beceriler Stratejisi ile işverenlerin teknolojik ilerlemeyle birlikte
sürekli değişen beceri ihtiyacı için uygun becerilerle donatılmış iş gücü oluşturmaya
odaklandık. Ayrıca, gençlerimizin istihdam piyasasına entegrasyonunu iyileştirmek için
kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu alandaki daha önceki taahhütlerimiz ve ulusal koşullarımızı
da göz önünde bulundurarak, istihdam piyasasından kalıcı olarak dışlanma riski en yüksek
olan gençlerimizin sayısını 2025 yılına kadar %15 oranında düşürme hedefini kabul ettik.
İnsanların refahını doğrudan etkilemesi boyutuyla konun diğer önemli bir veçhesi de kaliteli
işler hususudur. Kayıt dışılık ve düşük ücret riskine maruz olma bakımından en öncelikli
kırılgan kesim kadınlar ve gençlerdir. Bu sorunlarla mücadele etmek adına, kazançların
kalitesinin ve işgücü piyasası güvenliğinin artırılması, sağlıklı ve iyi çalışma koşullarının
oluşturulması önlemlerini içeren G20 Kaliteli İşlerin Desteklenmesi Çerçevesini ortaya
koyduk.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Desteklenmesi
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler büyüme, yatırım, istihdam oluşturulması, sosyal
uyumun sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularında lokomotif görevi görmektedir. Bu
nedenle KOBİ’lerin desteklenmesi; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin ve aynı
zamanda kapsayıcılığın sağlanması amacımıza ulaşabilmemiz için kritik önem taşımaktadır.
KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için farklı iş alanları altında G20’nin
gelecekteki çalışmalarına da yol gösterecek bir dizi çıktılar geliştirdik.
KOBİ’ler de dâhil olmak üzere işletmelere sağlam uzun dönem finansman olanakları
sağlanabilmesi için, sermaye piyasasının iyileştirilmesi, basit ve şeffaf menkul
kıymetleştirme pazarı yaratılması, ve varlığa dayalı finansman gibi alternatif araçların
geliştirilmesi birçok üye ülke için temel politika eylemleri olacaktır. KOBİ’lerin finansmana
erişiminin desteklemek için geliştirilmiş kapsamlı ölçütler/faaliyetler içeren KOBİ’lerin
Finansmanına İlişkin G20/OECD Üst Düzey İlkelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu
ilkelerin uygulanmasının kolaylaştıracak etkili yaklaşımlar üzerinde çalışmaya devam
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edeceğiz. Güçlü kurumsal yönetim çerçevesi sağlanmasına yardımcı olacak ve özel sektör
yatırımlarını destekleyecek G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini destekliyoruz.
KOBİ’lerin Finansmanı Ortak Eylem Planı doğrultusunda; özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, taşınabilir varlıkların teminat olarak kullanılması kapsamında icra iflas reformları
geliştirerek, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak ortak eylem kararları alıyoruz.
Finansal Tabana Yayılma İçin Küresel İşbirliği’nin yeni Özel Sektör Etkileşim Stratejisi’nin
uygulanmasının kapsamında KOBİ Finansmanı Forumu’nun küresel üyelik ağını
memnuniyetle karşılıyoruz.
Ayrıca, özel sektör öncülüğünde kurulan Dünya KOBİ Forumu’nun, küresel düzeyde
KOBİ’lerin sorunlarını dile getirme, teknik bilgiye erişim ve e-bilgi alanlarında üstleneceği
rolü memnuniyetle karşılıyoruz.
Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeleri G20 ile Yakınlaştırmak
Düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonları, bu ülkelerin refah
düzeylerinin artması için önemli bir yol olup, küresel düzeyde sürdürülebilir ve dengeli
büyüme için elzem nitelik taşımaktadır. Uluslararası kamuoyunun iddialı yapı arz eden
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri seti üzerinde uzlaşıya vardığı ve kalkınmanın finansmanı
konusunda Addis Ababa’da tarihi bir konferansın düzenlendiği 2015 yılı, kalkınma için kritik
bir yıl olmuştur. Kapsayıcılığın G20 için ana tema halini aldığı bu yılda, kalkınma alanında
birçok alanda çabalarımızı yoğunlaştırdık “G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler
Çerçevesi”ni kabul ettik. Bu çerçeve, söz konusu ekonomilerin küresel ekonoye
entegrasyonuna yönelik adımları ortaya koymaktadır.
Küresel ortalama işçi dövizi transfer maliyetlerini % 5’e düşürmek ve finansal tabana
yayılmayı güçlendirmeye yönelik güçlü pragmatik adımlar atma yönündeki taahhüdümüzde
ilerleme sağlamaya yardımcı olmak üzere G20 Ulusal İşçi Dövizleri Planlarını geliştirdik.
G20 öncülüğünde sürdürülen işçi dövizleri transfer maliyetlerini düşürmeye yönelik çabaların
halihazırda, göçmenlerin ve ailelerinin tasarruflarının 43 milyar dolar tutarında artmasına
katkı sunduğu hesaplanmaktadır. G20 “Gelişmekte olan Ülkelerin Vergi Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi için Eylem Çağrısı” ile vergi teşviklerinin düşük gelirli ve gelişmekte olan
ülkelerde yatırım için etkin kullanımı ve gözden geçirilmesi çalışmaları vasıtasıyla iç
kaynakların harekete geçirilmesine destek verdik.
Düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde, KOBİ Finansman Anlaşması kapsamında yeni
işbirlikleri aracılığıyla KOBİ finansmanını desteğin artırılmasında sağlanan ilerlemeyi
memnuniyetle karşılıyoruz.
Vergi konusunda G20, gelişmekte olan ülkelerin G20 uluslararası vergi reformu gündemine
dahilini teşvik etmiş olup, bu ülkelerin, giderek şeffaf ve adil hale gelen uluslararası vergi
ortamından azami fayda sağlamasına yönelik eylemlerde bulunmaktadır. G20/OECD Matrah
Aşındırma ve Kâr Kaydırma Projesinin tamamlanması bu kapsamda önemli bir adım
olmuştur.
Hükümetlere altyapı projelerinin planlanması ve önceliklendirilmesine yardım etmek üzere
düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler için hazırlanan “Dünya Bankası Grubu Altyapı
Önceliklendirme Araç Seti” ve “Dünya Bankası Grubu’nun Kamu Özel Sektör İşbirliği
11

Projeleri için Proje Kontrol Listesi” gibi çeşitli araçların ve setlerin geliştirilmesi vasıtasıyla
gelişmekte olan ülkeler için altyapı projelerinin finansmanı ve hazırlığı için yol ve araçların
harekete geçirilmesine yönelik çabalarımızı ilerlettik.
Müreffeh Bir Gelecek için Çabalarımızın Sürdürülmesi
Antalya Eylem Planı; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için stratejik
eylemlerin çerçevesini ortaya koymaktadır. Kısa ve orta vadede ekonomik aktiviteyi
desteklemek ve şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak için, tüm politika araçlarını kullanma
konusunda kararlıyız.
Daha fazla büyüme sağlamak amacıyla, doğru maliye ve para politikası kombinasyonu ve
yapısal reformlara ek olarak, vergi ve harcama kompozisyonumuzun değiştirilmesinin
istihdamın artırılması, özel sektör yatırımlarının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması gibi
muhtemel faydalarının üzerinde durduk. Verimlilik, kapsayıcılık ve büyümenin
desteklenmesi amacıyla, bütçe harcamalarımızın ve gelirlerimizin kompozisyonunu
değerlendirmeye devam edeceğiz.
Küresel dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması, G20’nin
temel bir önceliği olmaya devam etmektedir. Daha güçlü ve dayanıklı bir toparlanmanın
sağlanması için, etkin ve simetrik bir şekilde küresel dengelenmenin güçlendirilmesine daha
yoğun bir şekilde odaklanmanın yanı sıra, aşırı dışsal ve içsel dengesizlikleri azaltma ve
küresel talebi dengeleme yolunda aşama kaydetmeye devam edeceğiz. Cannes’da onaylamış
olduğumuz, geniş ve süreklilik gösteren dengesizliklerin belirlenmesine yönelik “Gösterge
Niteliğindeki Rehberler”i dikkate alarak, her iki yılda bir üyelerimizi değerlendirmeye devam
edeceğiz. Rehberlerin, dengesizliğin daha ilave analizlere ihtiyaç olduğuna işaret ettiği
ülkeler için IMF tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Güncellemelerini tartışmaya devam
edeceğiz.
G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bilgi ve değerlendirmelerine sunmak üzere
küresel ekonomi için risk ölçme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, 2016 yılının başına
kadar Küresel Finansal Güvenlik Ağı mimarisine ilişkin incelemeyi IMF’den bekliyoruz.
Süreklilik arz eden döviz kuru sapmalarını engellemek ve temel dengeleri yansıtabilmek
amacıyla piyasanın daha belirleyici olduğu döviz kuru sistemlerine ve daha esnek döviz
kuruna doğru daha hızlı ilerleyeceğimiz yönündeki taahhüdümüzü yineliyoruz. Rekabetçi
devalüasyondan kaçınacağız ve döviz kurlarımızı rekabetçi amaçlar için kullanmayacağız.
Her türlü korumacılığa karşı direneceğiz ve piyasalarımızı açık tutacağız.
Önümüzdeki Süreçte Hesap Verebilirlik Çerçevesi
Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Politika
taahhütlerimizi tamamıyla ve zamanında uygulayacağız. Hesap verebilirlik çerçevemizde bu
yıl yaptığımız iyileştirme, bu konuda birbirimizi daha etkin bir şekilde sorumlu tutmamıza
imkân tanıyacaktır. Ülkeler sahipliğinde ve öncülüğünde prensibi, uygula ya da açıkla
yaklaşımı ve güçlendireceğimiz emsal değerlendirmeleri, şu ana kadar olduğu gibi bundan
sonra da hesap verebilirlik çerçevemizin temel unsurları olmaya devam edecektir.
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Yeni detaylı uygulama takvimlerimizi kullanarak büyüme stratejilerimizde yer alan ana
taahhütlerin uygulanmasındaki ilerlemeyi yakından takip etmeye ve çabalarımızı ve
değerlendirmelerimizi yönlendirmek üzere gerçek büyüme rakamlarını izlemeye devam
edeceğiz. IMF ve OECD öncülüğünde ve Dünya Bankası, Uluslararası İş Örgütü ve
UNCTAD’ın desteği ile uluslararası kuruluşların analitik desteği, özellikle G20’nin ortak
büyüme hedefine doğru mesafe almasına yardımcı olmak üzere bu sürecin önemli bir parçası
olmaya devam edecektir.
Değişen ekonomik şartlar ve politika öncelikleri ile özellikle yavaşlayan verimlilik artışı gibi
yapısal zorluklar karşısında geçerliliklerini muhafaza etmek ve ortak büyüme hedefimiz ile
tutarlıklarını korumak amacıyla büyüme stratejilerimizi gözden geçirmeye ve güncellemeye
de devam edeceğiz.
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