
ASO BAŞKANI ÖZDEBİR

ÜRETİCİ KAZAlj|lRİS 
TÜRKİYE KAZAİIS
Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir, Türkiye'nin 
büyüme endeksinde gerilemenin 
söz konusu olduğunu vurguladı.

e n  ö n e m l i  s o r u n u m u z

KURDAKİ OYNAKLIKTIR
2 0 1 8  yılının ikinci çeyreğindeki 
yüzde 5,2'lik büyümeyi değerlen
diren Özdebir, "2 0 1 8  yılı birinci 
çeyreğindeki yüzde 7 ,3 lü k  büyü
m eye rağm en, ikinci çeyrekte 5,2 
ile büyümede bir yavaşlama ortaya 
çıkmıştır. Şu anda en  önem li soru
numuz kurdaki oynaklıktır. Kurda 
ortaya çıkan yukan yönlü hareket 
ve TL'nin yüksek oranda değer 
kaybetm esi büyüme üzerinde 
olum suz bir etki ortaya çıkartmak
tadır" dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
BÜYÜME YÜZDE 0 ,8
Özdebir, önümüzdeki dönem lerde 
sağlıklı ve kaliteli bir büyüme per

form ansı ortaya koyabilmek için, 
TL'deki değer kaybının avantaja 
çevrilerek, ihracata önem  veril
m esi, özellikle de toplam  ihracat 
içindeki yüksek teknoloji gerekti
ren m allann payının arttırılması 
gerektiğini vurguladı. Özdebir, 
İm a la t sanayinin ilk çeyrekteki 
yüzde 8 ,7  büyüm esinden sonra, 
ikinci çeyrekte yüzde 4 ,7  büyümüş 
olm ası sanayinin büyüm e açısın
dan ne derece önem li olduğunun 
göstergesidir. Özellikle inşaat 
sektörünün yüzde 0 ,8 lik  büyüm e
nin inşaatta yavaşlam a olduğunu 
gösterm ektedir. İnşaat sektörünün 
büyüme üzerinde yarattığı açığın 
bu yıl imalat sanayi ile kapatılm a
sı zorunlu hale gelm iştir." diye 
konuştu.

ü r e t ic il e r i n
DESTEKLENMESİ VE AYAKTA 
KALMASI GEREKİR
Önümüzdeki dönem de baz etki
sinden dolayı büyüm ede yavaşla
m anın ortaya çıkacağını söyleyen 
Özdebir, "Büyüm enin lokom otifi 
üreticilerdir. Bu yüzden ekonom i
nin gelecek  dönem lerde yüksek 
büyüm e perform ansı ortaya koy
mak için üreticilerin  d estek len 
m esi ve ayakta kalm ası gerekir. 
Üreticinin kazanm ası lazım , aksi 
halde üretim den çıkar. Türki
ye'nin bekası için üretim  gücü çok 
değerlidir. Yani üretici kazanırsa 
Türkiye kazanır, üretici kaybeder
se  Türkiye üretim  gücünü kaybe
der" ifadesini kullandı.

ÇOK TUKETIYORUZ AZ 
TASARRUF EDİYORUZ
Toplam  nihai tüketim  h arcam a
larını da değerlendiren Özdebir, 
"2 0 1 8  yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğin e göre 
yüzde 6 ,3 , devletin nihai tüketim  
harcam aları ise yüzde 7 ,2  artış 
gösterm iştir. Çok tüketiyoruz az 
tasarruf ediyoruz. Tasarruf oranı
m ız çok düşük bunu arttırm am ız 
gerekir. Yatırım larım ızın iç tasar
ruflarla finanse edilm esi, büyüm e 
açısından daha etkin olacaktır. 
Tasarruf ekonom ik büyüm enin 
önem li belirleyicilerinden birisi
dir. Tasarruf kültürünün toplu
m un gen iş kesim lerine kazandırıl
m ası önem lidir" dedi.


