Gecikmeli olarak yayımlanan 2010-2012 Orta Vadeli Program'a göre
Türkiye ekonomisinin 2010 yılında tekrar büyüme sürecine girmesi,
2011 yılından itibaren ise büyümenin ivme kazanması
beklenmektedir.
Program döneminde izlenecek maliye politikasının temel hedefi,
kamu kesiminin kaynak kullanımındaki artan payını azaltmak
amacıyla, ekonomik krizin de etkisiyle yükselen kamu açıklarını
tedrici olarak makul seviyelere indirmek olarak belirlenmiştir.
PROGRAMIN TEMEL BAŞLIKLARI ŞÖYLEDİR:
1- Ekonominin rekabet gücünün artırılması
2- İstihdamın artırılması
3- Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
4- Bölgesel gelişmenin sağlanması
5- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırılması
MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR
1- Orta vadeli program döneminde yatırım, istihdam ve ihracat
odaklı bir büyüme stratejisi sürdürülecek.
2- Yüksek katma değerli malların giderek ağırlık kazandığı bir
üretim ve ihracat yapısına ulaşmak için gerekli yapısal
düzenlemeler sağlanacak
3- Özel sektörün Ar-Ge harcamalarına ve büyük ölçekli
yatırımlarını teşvik etmek üzere, yüksek katma değerli üretim
desteklenecek
4- Kamu alt yapı yatırımları ve yatırım ortamını iyileştirmeye
yönelik gerekli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılacak
5- İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme için işgücü
piyasalarının esnekliği artırılacak.
6- Tarım, sanayi ve ticaret stratejileri güncellenecek ve yeni bir
teşvik sistemi oluşturulacak
7- Yatırımın ortamının iyileştirilmesi için gerekli yapısal ve yasal
düzenlemeler gerçekleştirilecek
8- Özel söktürün önünü açacak ve uzun vadeli planlama yapması
için belirsizlikler kaldırılacak.

KAMU HARCAMA POLİTİKASI
- Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmede
öngörülebilirlik esas olacak. Vergi mevzuatı ve uygulamalarında
sadeliği ve istikrarı sağlamak amacıyla yasal altyapı güçlendirilecek.
- Yüksek oranda vergilendirilen ürünler başta olmak üzere vergi
kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik denetimler artırılacak.
- Belediye ve il özel idarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve
hemşerilerine karşı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla, öz
gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Yerel
idarelerin öz gelirlerinin artırılmasında imar ve altyapı hizmetleri
sonrasında varlıkların değerinde ortaya çıkan artışlardan daha fazla
yararlanılacak.
-Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin geçmiş yıllara ilişkin vergisel
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi doğrultusunda gerekli
tedbirler alınacak.
PARA POLİTİKASI VE FİYAT İSTİKRARI
1- Enflasyon hedeflemesi rejimi, bu dönemde de sürdürülecek
2- Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Merkez Bankası kısa
vadeli faiz oranları temel politika aracı olarak kullanılmaya
devam edilecek.
3- Enflasyon bilgilendirilmesinde Merkez Bankası ile kamuoyu
arasındaki işbirliği güçlendirilecek
4- Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek
5- Merkez Bankası, rezerv biriktirme amaçlı döviz alımı yapacak,
gerekli hallerde piyasalar direk müdahalelerde bulunacak.

ÖDEMELER DENGESİ
1- İhracat ve ihracatçılara yönelik destekler çeşitlendirilecek
2- DTÖ ve AB normları çerçevesinde gerekli düzenlemeler
yapılacak ve yeni programlar oluşturulacak.
3- Rekabetçi üretim teşvik edilecek mekanizmalar desteklenecek
4- AB’ nin teknik mevzuatına uyum süreci hızlandırılacak
5- Ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını teminen imzalanan
anlaşmalar etkinleştirilecek.
6- Küresel sermayenin Türkiye’ ye yönelmesi sağlanacak.
7- Cari açığın finansmanında doğrudan uluslar arası yatırımların
payının artmasına yönelik tedbirler alınacak.

