EKONOMİK DEĞERLENDİRME
ANKET SONUÇLARI

ARALIK 2010

2010 YILI EKONOMİK GERÇEKLEŞMELER,
2011 YILI BEKLENTİLERE İLİŞKİN
ANKET DEĞERLENDİRMESİ

GERÇEKLEŞME VE BEKLENTİ ORANLARI (%)
2009

2010

2011
Beklenti

% Kaç Kapasite ile Çalıştınız?

%55

%63

%74

İhracattaki Değişim Oranı (%)

%9

%23

%28

İşe Alınan /Alınacak Personel
Sayısı

15

23

13

İşten Çıkarılan, Çıkarılması
Düşünülen Personel Sayısı

30

19

7
2011
Beklentileri

Enflasyon

8,8

Dolar kuru

1,53

Euro

2,07

Büyüme Oranı

6,2

Ortalama Mevduat
Faizi
İMKB Endeksi

9
3
69.000

 TL Ya Da Döviz Cinsinden Borcunuz Var mı?
HAYIR

%19

EVET
%81

 Geçtiğimiz Yıllara Oranla Ekonomik Olarak Daha İyi Duruma
Geldiğinizi Düşünüyor musunuz?
AYNI

EVET

%31

%35
%33

HAYIR

 Cari Açık Konusunu Bir Tehlike Olarak Görüyor musunuz?
HAYIR

%14

EVET
%86

SAĞLANAN BÜYÜME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
 Sağlanan Büyümenin Yatırım
İnanıyor musunuz?
% 36 EVET
%64 HAYIR

ve

Üretim

Sonucu

Gerçekleştiğine

 Önümüzdeki Yıllarda Aynı Büyüme Oranını Yakalamamız Mümkün mü?
% 46 EVET
%54 HAYIR
Ayrıca Üyelerimiz;
 Üretimle olmayan büyümenin, büyüme olmadığı,
 Para piyasalarının büyüdüğü,
 Doğrudan yabancı yatırım olmadan aynı büyüme oranının yakalanamayacağını,
Aynı büyümenin önümüzdeki yıllarda da yakalanması için,
 İmalatçı ihracatçı ve ithal ikamesi anlamında üretim yapan firmaların desteklenmesi,
 Yurt içi pazarı zorlamak yerine yurt dışı pazarın genişletilmesi,
 Üretimin arttırılması ve
 Yatırımın teşvik edilmesi gerektiği düşüncesindedirler.

2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER
DESTEK
 Üretime ve üreticiye destek verilmeli,
 Yatırımların önü açılmalı; yatırıma dönük olarak daha fazla, uzun vadeli KOSGEB
kredileri verilmelidir. (mesela 6-8 yıl olarak 2 yıl geri ödemesiz şeklinde)
 Sanayiciye uzun vadeli destek kredileri sağlanmalı ve borcuna sadık sanayiciler
desteklenmeli,
 Orta ölçekli işletmelere kalkınma desteği, teknoloji ve dış pazar desteği sağlanmalı,
 Enerji, hayvancılık, tarım ve su ile ilgili yatırımlar teşvik edilmeli,
 İstihdamı arttırıcı sektörel yeni teşvik yasası çıkarılmalıdır.
VERGİ
 Kayıtdışı ile mücadeleye önem ve hız verilmeli,
 Sektörel olarak KDV indirimi ve SGK primleri indirimi sağlanmalı; maliyet azaltıcı
maddeler eklenmeli,
 Alınan KDV ve stopaj üç ayda bir ödenmeli ve peşin vergi kaldırılmalı,
 Vergi adaleti sağlanmalı, dolaylı vergi yükü azaltılmalı, vergi tabana yayılmalı ve
uygulanmalı; AB uyum reformları tamamlanmalı,
 Vergi ve istihdam üzerindeki yükler azaltmalı, enerji maliyetleri düşürülmeli,
 Varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında çıkacak kanunda yurtdışından getirilecek
paralar konusunda müracaat etmeyenlere de bir imkan sağlanmalıdır.

2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER
ÜRETİM
 Üreticilerin pazara açılımına katkı sağlanmalı,
 Sanayicilerin genel sorunlarına köklü çözümler üretilmeli,
 Büyümenin tüketime değil yatırım ve üretime bağlı olduğu yeni politikalar
geliştirilmeli,
 İstihdam arttırıcı ve KOBİ’lere yönelik olumlu bir ekonomi politikası üretilmeli,
 Üretim girdileri maliyeti düşürülmeli,
 İşsizlik azaltılmalı, yerli üretime rekabet için öncelik ve ayrıcalık tanınmalı,
 Yabancı sermaye yatırımlarının, üretime yönelik olması sağlanmalı,
 Sıcak para girişi desteklenmemelidir.
İHRACAT
 İhracat teşvikleri arttırılmalı,
 Döviz kurları yükseltilerek, reel değerlere getirilmeli,
 Cari açık sorunu acilen çözülmeli,
 İhracatçıya navlun desteği sağlanmalı,
 KKDF kaldırılmalıdır.

2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER

GENEL
 Siyasi olarak gerilim yükseltilmemeli; üniversitelere dikkat ve daha fazla hoşgörü
gösterilmeli,
 Güneydoğu Anadolu normalleştirilmeli, Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulmalı
 Devlet dairelerindeki işlem ve evrak işleri azaltılmalı,
 Ekonomik, siyasi ve sosyal istikrar sağlanmalı, sürdürülebilir olması için mutlaka iç
barış sağlamalı,
 Mali kural yürürlüğe konulmalı,
 Kamu giderlerinin azaltılması ve tasarruf konuları ön plana taşınmalı,
 Siyasette ve piyasalarda istikrar sağlanmalıdır.

BANKALARLA İLGİLİ KONULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



















Kredi faizleri mevduat faizlerinin %1.25’inden fazla olmamalı,
SGK borçlularına devletin yaptığından daha özel bir kredi olanağı tanınmalı,
Bankalar, sanayiciye uygun faiz oranı ile uzun vadeli kredi verebilmeli,
Alınan hizmet bedelleri azaltılmalı, kredi faizleri ve komisyonlar düşürülmeli,
Doğrudan ve dolaylı masraf kalem sayısı düşürülmeli,
Finansal piyasalar yabancı sermayeden arındırılmalı,
Teminat konusunda esnek olunmalı, alternatif çözüm bulunmalı,
Yurt dışı ülkelerde şube açarak yatırımcıların yanında olunmalı,
Gümrüklerde kaybolan teminat mektubu komisyonlarına bir çözüm getirilmeli,
Çeklerde güvence ve işlerlik kazandırılmalı,
Uzun vadeli yatırım finansmanı konusunda yeni ürünler geliştirilmeli,
Kredi ödemelerinin 2 ayda 1 ödenmesi sağlanmalı,
Devlet bankalarının hizmet kalitesi özel bankalar gibi yükseltilmeli,
Piyasaları rahatlatıcı ve yardımcı rol oynamalı,
Daha çözüm odaklı olmalı,
Kredi kartı ve bireysel kredilerden para kazanma yöntemlerinden vazgeçilmeli,
Müşterilerine daha iyi hizmet vermesi yönünde çalışmalar yapılmalı,
Özellikle yatırım kredilerine öncelik verilmelidir.

BUGÜNÜN ÖNCELİKLİ KONULARI
ÜRETİM
 En önemli sorun olan işsizliğin çözümü için işadamlarının teşvik edilmesi,
 Yatırıma yönelik yabancı sermaye getirilmesi,
 Nitelikli iş gücü sağlanması,
 Üretim artışı için devletin girdilerin fiyatını azaltarak sanayicinin önünü açması
 Tarım ve tarımsal ürünlerle ilgili istikrarlı üretim ve fiyat politikası
 Yüksek enerji fiyatları ve vergiler
 Yanlış teşvik sistemi ve yatırım ortamının iyileştirilmemesi
 İşletmeyi kayıpsız ayakta tutabilmek
 Tahsilat sorunları
 Pazar sıkıntısı
 Ar-Ge ile dışa bağlılığı azaltacak ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi
 Küresel bazlı mali piyasalarda başlayan kriz nedeniyle reel sektörde talep daralması
 ÇED konusunda kentsel çalışma alanında kalan işletmelerin sorunları
 Kriz sonrası büyümenin tetiklediği işletme sermayesi noksanlığı ve yetersiz
finansman
 Yeni iş yerlerinin açılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi

BUGÜNÜN ÖNCELİKLİ KONULARI
EKONOMİ
 Ekonomik istikrarın sağlanması
 Piyasaların daralması, Nakit akışı
 Kurdan dolayı rekabet gücünün kaybolması
 Sıcak para girişi ve yüksek cari açık
 Dış borç açığı, ekonominin reel değerlerle yönetilmesi
GENEL
 Adalet ve demokrasinin sağlanması, hukuk sisteminin çağdaşlaşması
 Güneydoğu Anadolu sorununun çözülmesi,
 Seçim ekonomisi uygulanmaması, siyasi gerilim yaratılmaması, yeni yatırımların
desteklenmesi,
 Nüfus planlaması ile hızlı artışın önlenmesi,
 İzmir ile ilgili alt yapı sorunlarının çözülmesi,
 İrtica tehlikesi, hükümetin kadrolaşması, yargının siyasallaşmasının engellenmesi,

