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Özdebir, Ha
Vrettin
(
zine ve Maliye Bakanı Be
*
rat Albayrak tarafından
açıklanan Yeni Ekonomi
Programı (YEP) ile kontrollü ve ekonomik ger
çekliklere uygun bir makroekono
mik modelin ortaya konulduğunu
belirterek, "Programın, mevcut di
namikleri sürdürebilir hale getirir
ken, bunu gerçekleştirmek için de
güçlü maliye politikasıyla destek
lendiğini görüyoruz." ifadesini kul
landı.
Programın kamuoyu ile paylaşıl
masıyla Türkiye'nin 3 yıllık projeksi
yonunun belli olduğunu kaydeden
Özdebir, "Kontrollü ve ekonomik
gerçekliklere uygun bir makroeko-

nomik model ortaya ko
nuldu. Programın, mevcut
dinamikleri sürdürebilir
«*■ hale getirirken, bunu ger
çekleştirmek için de güçlü
maliye politikasıyla des
teklendiğini görüyoruz."
ifadelerini kullandı.
Özdebir, kur, faiz ve enflasyon
sarmalının, ülke ekonomisine ge
tirdiği maliyetin, bu programla aşı
lacağını düşündüğünü belirterek,
özellikle kamu harcamalarında kı
sıtlamaya gidileceği ve yüksek ma
liyetli projelere başlanmayacağına
yönelik açıklamaların piyasayı ra
hatlatacağının altını
çizdi. Özdebir, sağlanacak kamu
tasarrufunun, kaynak yaratma açı
sından çok önemli olduğuna dik
kati çekti.
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Tiirkiye İhracatçılar M eclisi Başkanı İsmail G ülle, "Yeni
Ekonomi Programı m etninde sıklıkla ihracata vurgu
yapılm asından son derece büyük m utluluk duyduk." dedi.
TÜRKİYE İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı İs
mail Gülle, "Yeni Ekono
mi Programı (YEP) met
ninde sıklıkla ihracata vur
gu yapılmasından son de
rece büyük mutluluk duy
duk." ifadelerini kullandı.
Gülle, yaptığı yazılı açıklama
da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021
dönemi Yeni Ekonomi Programı'nı
değerlendirdi.
Yeni Ekonomi Programındaki
hedeflerin son derece gerçekçi
belirlenmiş olduğunu belirten Gül
le, bu sıkıntılı günlerin, hep birlikte
daha çok çalışarak, daha fazla ihra
cat yaparak aşılacağını belirtti.
Gülle, "TİM olarak ihracat he
deflerimiz ve ihracat pazarlarında

gelişmeler konularında
teknik çalışmalanna dahil
olduğumuz Yeni Ekonomi
Programı metninde sıklıkla
ihracata vurgu yapılmasın
dan son derece büyük
mutluluk duyduk. Bu yıl
hedefimiz 170 milyar dola
rı aşmak. 2019 için belirlenen 182
milyar dolar mal ihracatı hedefini
de yakalayacağımıza söz veriyo
ruz." ifadelerini kullandı.
Yeni Ekonomi Programı'nda
gerçekleştirilecek yatırımların so
nucu olarak en büyük sorumlulu
ğun ihracatçılara düştüğünü belir
ten Gülle, "TİM olarak nitelikli bü
yümenin ve cari açığı azaltmanın
en sağlıklı yolunun katma değerli
ihracat olduğunu her fırsatta dile
getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

