-ODA BAŞKANLARI 2007'Yİ DEĞERLENDİRDİ...
-ASO BAŞKANI ÖZDEBİR:
-''TÜRKİYE İÇİN 2007, MAALESEF KAYIP BİR YIL. TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ
DAHA DA AZALIRSA, 2008'DE ÇOK DAHA VAHİM OLAYLAR YAŞAMA İHTİMALİMİZ VAR''
-ATO BAŞKANI AYGÜN:
-''2007'NİN, TİCARET VE SANAYİ AÇISINDAN UMDUĞUMUZ KADAR PARLAK BİR
YIL OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ, 2008'E İSE İHTİYATLA YAKLAŞIYORUM''
-ATB BAŞKANI YAVUZ:
-''2007 DE KAYBETTİKLERİMİZİ, 2008'DE TELAFİ EDECEK ŞEKİLDE TEDBİRLER
ALMAMIZ GEREKİYOR''
ANKARA (A.A) - 13.12.2007 - Halide Özkul - Ankara'daki Oda Başkanları, bu yılın
ekonomik yönden değerlendirmesini yaparken, 2008 yılı beklentilerini açıkladılar.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2007'nin kayıp yıl olduğunu
ve Türkiye'nin rekabet gücünün daha da azalması halinde 2008'de çok daha vahim
olaylar yaşama ihtimali bulunduğunu söylerken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Sinan Aygün ise ''2007'nin ticaret ve sanayi açısından umduğumuz kadar parlak bir
yıl olmadığını söyleyebiliriz, 2008'e ise ihtiyatla yaklaşıyorum'' dedi.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz da 2007'nin ekonomik açıdan
başarılı bir yıl olmadığını ifade ederek, ''2007'de kaybedilenleri 2008'de telafi
edecek şekilde tedbirler alınması gerektiğine'' dikkati çekti.
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ASO Başkanı Özdebir,
2007'de büyümenin yüzde 7'lerden yüzde 5'lere gerilediğini ve belki de yıllık yüzde
5'in altında kalmasının söz konusu olabileceğini söyledi.
Diğer yandan genel seçimler ile cumhurbaşkanı seçiminin 2007 yılı içerisinde
gerçekleştirilmesi dolayısıyla, 2008'e bu açıdan pürüzsüz bir ortam girildiğine
vurgu yapan Özdebir, ''Önümüzdeki dönem hem iç, hem de global ekonomi açısından çok
rahat geçmeyecek'' derken, 2007 yılında mortgage hedge fonlarında Amerika'da
başlayan krizin, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde ciddi daralmalara sebep
olduğunu ve dünyanın bir açmaza sürüklendiğini söyledi.
Türk ekonomisinde 2001 krizinde yaşanan risklerin şu anda bulunmadığına vurgu
yapan Özdebir, izlenmekte olan para politikası ile bir yere varmanın mümkün

olmadığını kaydetti. Özdebiri, ''Bu eninde sonunda tıkanacak. Bu sarılabilinir
birşey değil. Bir yalancı bahar yaşıyoruz'' dedi. Özdebir sonuçta, 2007'nin
ekonomik açıdan kayıp bir yıl olduğunu bildirdi.
2008 yılında ise ekonomi üzerinde özellikle dış kaynaklardan, dünya
ekonomisindeki likidite daralması ve yavaşlamasından kaynaklanan riskler
bulunduğuna vurgu yapan Özdebir, Türkiye'nin rekabet gücünün daha da azalması
halinde 2008'de daha vahim olaylar yaşama ihtimali bulunduğunu kaydetti. Özdebiri,
''Bu yüzden mutlu değilim, sıkıntılıyım, ama umutluyum'' diye konuştu.
-ATO BAŞKANI AYGÜNATO Başkanı Sinan Aygün de 2007 yılının ekonomik açıdan değerlendirmesini
yaparken, bu yıl üçüncü çeyreğe ilişkin açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında
2007'de ekonominin durduğunun anlaşıldığını söyledi. Aygün, şunları kaydetti:
''Piyasalarda da ekonomideki durgunluk belli oluyordu. Küçük esnaf, tüccar,
sanayicinin sıkıntı içinde olduğu belliydi. İnşaat ve tarım sektörlerinin gerileme
içerisine girmelerinden dolayı piyasaya para akmadı. Sadece piyasada mevcut faize
giden paralar dolaşıyordu. Hele Ekim ayında Maliye Bakanlığı'nın 130 bin mükellefin
hesaplarına el koyması da son darbe oldu. Bu yüzden bir çok çekin arkası yazıldı.
Bunların sonuçları aralık ayında ortaya çıkacak ama tahmin ediyorum, çeklerin
senetlerin protesto olmasında mükelleflerin hesaplarına el konulmasının etkisi
büyük olacak.
Bu yılın başında 2007'den umutluyduk ama büyüme rakamları açıklanınca biraz
umutsuzluğa kapıldık. Ekonomi sıcak para nedeniyle zaten bıçak sırtında gidiyor. Şu
anda Türkiye'nin üretim olmadan büyüdüğünü, sadece ithalat ve faizle büyüdüğünü
görüyoruz. 2007'nin ticaret ve sanayi açısından umduğumuz kadar parlak bir yıl
olmadığını söyleyebiliriz.''
2008'de de bu durumun devam etmesinden endişe duyduğunu belirten Aygün, o yüzden
2008'e daha tedbirli girilmesi gerektiğini belirterek, ''2008'e ihtiyatla
yaklaşıyorum'' dedi.
-ATB BAŞKANI YAVUZAnkara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da, 2007 yılından ekonomik açıdan bazı
beklentileri bulunduğunu, ancak bunların gerçekleşmeyeceğini herkesin bildiğini
söyledi.
Cumhurbaşkanı seçimleri ile genel seçimlerin 2007 yılı içerisinde
gerçekleştirilmesinin Türk ekonomisine aşağı yukarı 7 ay kaybettirdiğini anlatan
Yavuz, son üçüncü çeyrekte büyüme hızının düştüğünü, tarım sektöründe kuraklıktan
kaynaklanan yüzde 7,8 oranında bir küçülme bulunduğunu, ancak diğer sektörlerde de

benzer bir daralmanın yaşanıyor olmasının ekonomide genel bir küçülme yaşandığını
gösterdiğini söyledi.
-''TÜRKİYE'NİN YILDA ORTALAMA YÜZDE 6,5- 7,5 BÜYÜMESİ GEREKİYOR''
Yavuz, bu yüzden 2007 de kaybedilenlerin 2008 içerisinde çok acil telafi
edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunların başında ise büyümenin geldiğini söyleyen
Yavuz, şunları kaydetti:
''Enflasyonla mücadele gibi yine bizim mikro reformları mutlaka
gerçekleştirmemiz lazım. Bu Sosyal Güvenlik Yasasının mutlaka çıkarılması lazım.
2007 de kaybettiklerimiz 2008'de telafi edecek şekilde tedbirler almamız gerekiyor.
Türkiye'nin yılda ortalama en az yüzde 6,5- 7,5

büyümesi gerekiyor ki diğer

ülkelerle rekabet edebilsin. 2007 çok başarılı bir yıl değildi.''
(ÖZK-MAB)
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