İS DÜNYASI: GERÇEKÇİ BİR PROGRAM
Müstakil Sanayici ve İşadam
ları Derneği (MUSİAD) Başka
nı Abdurrahman Kaan: 'Prog
ramda Dengelenme. Değişim ve
Disiplin'odaklı bu öngörüleriy
le birlikte cok
iyi çalışıldığını
söylemek ttiyo^ jr
rom. 2019 İcln
dünyada bekle-
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İstanbul Ticaret Odası (ITO)
Başkanı Seklb AvdagK: 'Ye
ni Ekonomi Programı'nm. Türki
ye'yi 2023 e hazırlayacak ger
çekçi bir ufuk cızdı. Dengelen—. .
me. disiplin ve
'N
değişim kurgusu
[ üzerine oturtu!
lan YEPlekono/ '
minin yeni anaI
yasası olarak go-
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bu sürecin ıcıne
dahil edildiğim gördük. Başarılı
olacc&na inancımız tam.'
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Dıs Ekonomik Kurulu (0£İK)
Başkanı Nail Olpak: 'İstikrarı
güçlendirmek ıcin dengeli bü
yüyen. kademeli ve uzun va
deli bir perspektifi hedefleyen,
güdü, ayakları
yere basan, ger-

Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Gür
sel Baran: Trogram Türki
ye'nin üretim ekonomisine dö
nüşme süreci icm yol haritası
,
özelliği taşıyor.
A
Dengelenme, dısıplınvedegısı/ jV v
mı Keren 3DH
donemle birlik:e Türkiye üre-

X -r

t»

ce kclb irp rog -

n
V~-*

L

I

ram acıklandı. Program kısa
günon kan anla

^
vadeli hedefle
re ve uzun vadeli istikrara yeni
bir soluk getiriyor.
İstanbul Sanayi Odası (ISO)
Yönetim Kurulu Başkanı Er
dal Bahçıvan: "Açıklanan Ye
ni Ekonomi Programı, nitelikli
ve sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme Kin sa
bır ve kararlılı
ğı. öncelikli olarak ise (inansal
istikrarın yeniden tesis edil# J mesınıongoruyor. Kalkınma
Bankasfmn da önemsenmesini
anlamlı buluyoruz.'
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minin tüm aktör
lerinin bu anayasaya sadakatle
uyacağından şüphemiz yok:

‘
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dönüşecek. Enf
lasyon. ıssızlıkları acık gibi he
defler gerçekleştirilebilir.'
Anadolu Aslanları İşadamları
Demeği (ASKON) Genel Baş
kanı Haşan Alı Cesur: "Özellik
le bazı beklentilerimize cevap
niteliğinde bir program. Nitekim Yeni Ekonomı Programı
dengeleme, dı\
■ sıplınvedegısımı temel alan,
piyasa ekono
misinin temel
prensiplerinden
hareketle gerçekçi, şeffaf ve tu
tarlı bir program olmuş"
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Türkiye İhracatçılar Medisl (TİM) Başkanı İsmail Gülle.
"Yeni Ekonomi Programı (YEP)
metninde sıklıkla ihracata vur
gu yapılmasından son derece
büyük mutluluk
duyduk. Bu yıl
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hedef|m|z 170
milyar dola
rı asmak. 2019
ıcm belirlenen
182 milyar do
lar mal ihracatı
hedefim de yakalayacağımıza
soz veriyoruz."
/

Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Ozdebir:
'Programın. mevcut dinamikleri
sürdürebilir hale getirirken bu
nu gerçekleştirmek ıcm de goclü maliye polıtıN kasıyla destek* lendigıni goro^
* yoroz. Mevcut
borçlanma malı•
yetlerinin asagı
.^
çekilmesi yonunde etkinliği art
tırarak. ekonomide bir ivme ka
zanacağını düşünüyorum.
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Türk Sanayici ve İşadamla
rı Demeği (TUSİAD) Başka
nı Erol Bilecik 'Gerçekçi hedef
ler içeriyor. Özellikle ciddi tasar
ruf tedbirleri, malı disiplinin de
vamı. kayıt dışı
»A
ekonomi ile mu^
cadele. vergi pov i f 'J
mikaları, yüksek
A
kalma değerli
üretimin destek-
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acı&n azaltılma
sı yönündeki karartıldı memnu
niyetle karşılıyoruz.'

