Ġzmir Ticaret Odası'nın (ĠZTO) 123. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında vergi
ödeme ve Türkiye'ye döviz kazandırmada başarılı üyeleri ödüllendirmek amacıyla Ġzmir
Vergi Dairesi ile ortaklaşa düzenlediği ''Geleneksel Vergi Ödül Töreni'' Ġzmir Ekonomi
Üniversitesi'nde yapıldı.
SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI ÇAĞLAYAN:
''GÖREVĠM SĠZLERE MORAL VERMEK DEĞĠL AMA ÜMĠDĠMĠZĠ KAYBETMEMEMĠZ LAZIM. AVRUPA
PAZARININ DARALMASI ĠHRACATÇIMIZI BAġKA PAZARLARA YÖNLENDĠRECEKTĠR. BU KONUDA
ÖNEMLĠ DESTEKLER VERECEĞĠZ''
Sanayi Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, görevinin iĢ dünyasına moral vermek olmadığını belirterek,
''Görevim sizlere gaz, moral vermek değil ama ümidimizi kaybetmememiz lazım. Avrupa pazarının
daralması ihracatçımızı baĢka pazarlara yönlendirecektir. Bu konuda önemli destekler vereceğiz'' dedi.
Törende konuĢan Bakan Çağlayan ekonomiyi, ticareti, sanayiyi, vergiyi kitaptan defterden,
televizyondan, gazete yazılarından değil, ekonominin içinden öğrendiğini, devlete vergi, sigorta primi
ödeyen, çalıĢanlarının maaĢlarını veren, ertesi gün ödeyecekleri çekleri düĢünen bir sanayici olduğunu
ifade etti.
''14 ay öncesine kadar sizin gibi ricacı konumdaydım, Ģimdi icracı konumdayım'' diyen Bakan Çağlayan,
dünyada yaĢanan finansal krizin ve Türkiye'ye yansımalarının iyi ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.
Bakan Çağlayan, ABD'deki krizin finansal balonunun, saadet zincirinin patlamasıyla yaĢanan bir borç
krizine dönüĢtüğünü vurgulayarak, krizin her Ģeyin sadece borsalardan ibaret olmadığını, asıl önemli
olanın üretim, yatırım ve ihracat olduğunu gösterdiğini söyledi. ABD'deki 11-12 bankaya el
konulduğunu, Avrupa'da da benzer sıkıntıların yaĢandığını, krizin boyutlarının 2 trilyon doları geçtiğinin
belirtildiğini aktaran Bakan Çağlayan, ''Bizim etkilenmememiz söz konusu olamaz. Ama ne Ģekilde,
hangi sektörler etkilenecek iyi tespit etmemiz lazım '' diye konuĢtu.
PĠYASA DARALMASI
Bakan Çağlayan, GiriĢimci Bilgi Sistemi çalıĢmasıyla 2 milyon 10 bin 377 iĢletmenin sektörel ve bölgesel
bazda bütün verilerine sahip olduklarını belirterek, ''Dolayısıyla hangi sektörlerin krizden ne Ģekilde
etkileneceğinin bilgisi elimizde mevcut'' dedi.
Türkiye'nin 60 milyar dolar ihracat yaptığı Avrupa piyasalarının daralmasının, Türk ihracatçısını da
etkileyeceğini vurgulayan Bakan Çağlayan, kriz nedeniyle eskisi kadar rahat krediye ulaĢılamayacağını
ve kredi maliyetlerinin ucuz olmayacağını ifade etti. Bakan Çağlayan, bu geliĢmelerin reel sektör için
olumsuzluk yaratacağını, ama Türkiye'nin 2000-2001 yıllarındaki durumda olmadığını dile getirdi.
Çağlayan, ''Görevim sizlere gaz, moral vermek değil, ama ümidimizi kaybetmememiz lazım. Avrupa
pazarının daralması ihracatçımızı baĢka pazarlara yönlendirecektir. Bu konuda önemli destekler
vereceğiz'' diye konuĢtu.
Hükümetin reel sektöre sağladığı kredi desteklerinin devam edeceğini kaydeden Çağlayan, ''ĠĢgücü
piyasası ve istihdama iliĢkin yapacak çok iĢimiz var. Özellikle gençlerimizin iĢ sahibi olabilmesi için çok
önemli çalıĢmalar yürütüyoruz'' dedi.
Bakan Çağlayan, GiriĢimci Bilgi Sistemindeki bazı bilgileri de paylaĢtı. Dövizin artmasıyla özel sektör dıĢ
borçlarında da bir artıĢ olduğunu anlatan Çağlayan, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle özel sektörün
yabancı para cinsinden kısa vadeli borç açığının 18 milyar YTL, kısa ve uzun vadeli iç ve dıĢ borç açığı
toplamının 102 milyar YTL'ye ulaĢtığını belirtti. Çağlayan, ''Tüm çalıĢmalarımızı reel sektörün bu krizden
en az etkilenecek Ģekilde gerçekleĢtiriyoruz. Adeta koruyucu hekimlik yapıyoruz'' dedi.
KonuĢmasının ardında Çağlayan'a ĠZTO Yönetim Kurulu BaĢkanı DemirtaĢ tarafından günün anısına
plaket verildi.
Ödüle hak kazananlara Bakan Çağlayan tarafından ödülleri verildi.
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