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Türkiye'nin iki yumuşak 
karnı enflasyon ve işsizlik'
Ankara Sanayi Odası (ASO) Baş
kanı Nurettin Özdebir, hali ha
zırda Türkiye ekonomisi açısın
dan en temel belirsizliğin jeopo
litik riskler olduğunu belirterek, 
"Özellikle güney sınırımızdaki 
gelişmeler yatırımcıların risk al
gısının yükselmesini beraberinde 
getirecektir. Bunun dışında Tür
kiye’nin bu sene büyümesinin ve 
gelişmesinin önünde bir engel bu
lunmamaktadır” dedi. Yılın üçün
cü çeyreğine üişkin öncü göster
gelerin neredeyse tamamının 
ekonomideki istikrarın devam et
tiğini teyit ettiğini söyleyen Öz
debir, Türkiye ekonomisinin iki 
yumuşak karmm enflasyon ve iş
sizliğin oluşturduğunu kaydetti.

ASO Eylül ayı olağan Mec
lis toplantısında konuşan Özde
bir, Kuzey Irak’ta ki gelişmelerin 
Türkiye için son derece kritik ve 
önemli olduğunu belirterek, "İn
şallah Allah Barzani’ye de akıl fi
kir verir. Ümit ediyorum ki ayın 
25’inde yapüması planlanan re
ferandumun son anda bir çaresi 
bulunur” diye konuştu. 2017 yüı- 
nın 9 aylık döneminde ekonomik
göstergelerde yaşanan iyüeşme- 
ye dikkat çeken Özdebir, Türki
ye ekonomisinin bugün tüm dün
yaya nasıl sağlam bir ekonomi ol
duğunu bir kez daha gösterdiğini, 
uluslararası fınans ve kredi dere
celendirme kuruluşlarının hepsi
nin birer birer Türkiye ekonomi
sinin sağlamlığım teyit ettikleri
ni belirtti. Yüın üçüncü çeyreğine 
ilişkin öncü göstergelerin nere
deyse tamamının ekonomideki 
istikrarın devam ettiğini teyit et
tiğini söyleyen Özdebir, Türkiye 
ekonomisinin iki yumuşak kar
nım enflasyon ve işsizliğin oluş
turduğunu kaydetti. Türkiye eko
nomisinin en önemli kronik ra
hatsızlıklarından biri olan işsizlik 
noktasında atüan adımların be
lirli oranda meyvesini vermeye 
devam ettiğini kaydeden Özde
bir, geçen seneye kıyasla istihdam 
oranı ve iş gücüne katüma oranı

nın yükseldiğini söyledi.

'Bankacılık sektörünün 
finansman ihtiyacı olacak'
KGF’nin 330 bin 771 işletmeye 
214 müyar 200 müyon lira kredi 
için 192 müyar 100 milyon lira ke
falet kullandırüdığmı ve bu des
teklerin yüzde 55,8’inin yeni kre
di statüsünde olduğunu kaydeden 
Özdebir sözlerini şöyle sürdürdü: 

“2017 yüında yakaladığı bu ha
cim ile KGF, dünyanın en büyüğü 
olan Güney Kore’nin kefalet ku
ruluşunu geçmiştir. Hiç kuşkusuz 
bu modelin, çok iyi idare edümesi 
gerekmektedir. Her şeyden önce 
KGFnin genişleyen hacmi, ban- 
kacüık sektörünün zaten yüksek 
olan toplam kredi-mevduat ora
nını oldukça yükseltmiştir. Bu ra
kamın yüksek olması, bankacı
lık kesiminin yurtdışmdan döviz 
cinsinden borçlanmasını gerek
li kılmaktadır. Önümüzdeki dö
nemde reel kesime kıyasla ban
kacılık kesiminin yurt dışından 
yeniden finansmana daha çok ih
tiyaç duyacağı kesindir.”

Küresel gelişmelere de değinen 
Özdebir, "İhracatımız açısından 
önem arz eden Avrupa Merkez 
Bankası, iki hafta önce faizde bir 
değişiklik yapmamış, varlık alım 
programının devam edeceğini 
söylemiştir. Bu çerçevede, Avru
pa’da büyümenin devam edece
ği tahmin edümektedir” diye ko
nuştu. ANKARA/DÜNYA


