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Şeker Faktoring 2015’ten umutlu
Şirketlere finansal anlamda destek sağlayan Şeker Faktoring AŞ 2015 yılına hızlı girdi.
Şeker Faktoring AŞ Genel Müdürü Ali Güray Demir, Türkiye ekonomisinin 2014 yılını iyi geçirdiğini,
bu yıldan da umutlu olduklarını söylüyor.

T

ürkiye ekonomisinin 2014’te
mevcut küresel konjonktüre
bakıldığında iyi bir yıl geçirdiğini belirten Ali Güray Demir,
“2014 yılına ve özellikle önümüzdeki döneme baktığımızda, dünya
genelinde, zayıf ve dengesiz büyümenin en önemli sorun olduğu
görülmektedir. Petrol fiyatlarının
Haziran 2014'ten bu yana yaklaşık yüzde 60 oranında değer kaybedip 2007 dönemi seviyelerine
gerilemesine ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya karşın büyüme
tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar devam etmektedir. Tüm
dünyadaki yavaşlamadan elbette Türkiye de payını aldı. Ancak,
Türkiye’de yavaşlamış da olsa bir
büyüme hikayesi devam ediyor.
Türkiye ekonomisi potansiyel büyüme hızı olan yüzde 5’in altında
performans gösterse de IMF’nin
2015 yılına ilişkin yüzde 3,4’lük
büyüme beklentisi, mevcut küresel
konjonktürde parmakla gösterilecek bir oran. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık ve enflasyona fayda sağlıyor. Bu dönemi
üretime dayalı büyümeye yönelik
yapısal reformlarla değerlendirmek ekonomimizi daha da güçlü
kılacaktır” şeklinde konuşuyor.
“Enflasyon tahminimiz
yüzde 6,5”

2015 yılıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Demir, “2015
yılı büyüme oranının beklentilerin
üzerinde, enflasyonun ise yüzde
6,5 civarında olacağını öngörüyoruz. Kurun hareket alanının üst
kısmına ait önemli bir bölümünün
2014 yılında kapatıldığını düşünü20

yoruz. Brent petrolün varil fiyatının
tarihi düşüşü, ülkemiz için önemli
bir fırsat. Petrol ihraç eden ülkelerin ithalatında ise büyük düşüşler
olacağını düşünmüyoruz. Rusya
krizinden fırsat yaratmak mümkün. Rusya, kaynakları açısından
dünyanın bir numaralı ülkesi.
Şu anki ekonomik sıkıntısı geçici
olup, mevcut durumdan ders alacak ve kendisine yeni stratejiler
üretecektir. Bu durum, Türkiye için
fırsatlar doğurabilir. Öte yandan
ABD’de ekonomik canlanmanın
sürdürülebilir bir zemine oturacağı
görülüyor. 2015 yılında ABD ekonomisinin yüzde 3 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu istikrar,
2016’da AB’ye de yansıyacaktır.
Bu durumun ülkemizi pozitif etkileyeceği kanaatindeyiz” diyor.
İstikrarlı büyüme için
makroekonomik politikalar
önemli

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyüme sağlayabilmesi için üretim,
ihracat ve istihdam öncelikli makroekonomik politikalar uygulanması gerektiğinin önemine vurgu
yapan Demir, şunları söylüyor:
“2014 yılında yaşanan gelişmeler,
Türkiye ekonomisinin 2002 sonrasında politik istikrar ve küresel
likidite bolluğunun desteklediği
iç talep ve ithalata dayalı büyüme politikasını sonlandıracağına
işaret etmektedir. Bu kanaatimizi, 2015-2017 yıllarını kapsayan
Orta Vadeli Program ve sonrasında açıklanan dönüşüm eylem
planları ve ekonomi yönetiminin,
parasal önlemlerin yerine yapısal
önlemlerin konulması gerektiğine

dair önemli açıklamaları desteklemektedir. İthalat ikamesine yönelik
yatırımların ve teşvik programının
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda daha etkili ve
hızlı adımlar atılmalıdır. İhracatta,
bölgesel bağımlılığın azaltılması ile ülke ve bölge çeşitlemesine
gidiş hususunda önemli adımlar
görüyoruz. Afrika ülkeleri, Orta
Asya ve komşu ülkeler ile ticari
ilişkilere özel teşvikler daha etkin
bir şekilde uygulamaya alınmalıdır. Türkiye’nin ve Türk mallarının
‘marka’ imajını güçlendirecek aksiyonların çok önemli olduğunu
düşünüyoruz ve devamını bekliyoruz. Katma değerli malların üretimi ve ihracatı; teknolojik mal ve
hizmet üretiminin teşviği önemli
olup, bu konudaki stratejiler daha
etkin uygulamaya konulmalıdır.
İnovasyon ve girişimcilik belirlenmiş alanlarda daha etkin teşvik
edilmelidir. Teşvik sistemleri entegre yapıda ve katma değere yönelik
olursa daha verimli olmaktadır.”

