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ENFLASYON VERĐLERĐ PĐYASALARI RAHATLATTI
TÜĐK’in 2 Ağustos 2010 tarihinde açıkladığı 2010 yılı Temmuz ayı Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE ve ÜFE) verilerine
göre, ÜFE önceki aya göre %0.16 oranında düşüş gösterirken, önceki yılın aynı ayına göre %8.24 oranında artmıştır. TÜFE ise
Haziran ayına göre %0.48 oranında düşüş kaydederken, önceki yılın aynı ayına göre %7.58 olarak gerçekleşmiştir. TÜĐK
tarafından açıklanan son verilere göre yıllık bazda enflasyon, ÜFE’de %8.24’e yükselirken; TÜFE’de %7.58’e gerilemiştir.
TÜĐK’in açıkladığı son verilere göre ÜFE ve TÜFE’nin çift hane sınırından uzaklaşarak piyasaları rahatlattığı
gözlenmektedir. Enflasyonda düşüş haberleri piyasada yer bulmuş ve sabah saatleri itibarıyla bono bileşik faiz
oranında gerileme yaşanmıştır.
Grafik 1. TÜFE ve ÜFE yıllık değişim

AB Bölgesi tüketici enflasyonunda rekor Türkiye’nin . . .
TÜĐK’in en son açıkladığı enflasyon rakamları, uzun vadeli makroekonomik politikaların bir dengeye oturduğunu ifade etse de
özellikle tüketici enflasyonda rekor seviyeleri korumaktayız. Avrupa’da 27 ülke ortalamasına göre, bölgedeki tüketici enflasyonu,
Eurostat’ın en son açıklanan haziran ayı verilerine göre %1.9 olarak gerçekleşirken; Türkiye, en yüksek tüketici
enflasyonuna sahip ülke olarak karşımıza çıkmakta ve sırasıyla %7.6 ile Đzlanda, %5.2 ile Yunanistan, %5 ile Macaristan
ve %4.3 ile Romanya ile birlikte, 38 ülke sıralamasında son beşte yer almaktadır. AB Bölgesi’nin diğer ülkeleri
incelendiğinde tüketici enflasyonu Almanya’da %0.8, Đspanya’da %1.5, Fransa’da %1.7, Đtalya’da 1.5 ve Portekiz’de %1.1 olarak
gerçekleşirken Đngiltere’de bu oran %3.2 ve ABD’de %3 olarak açıklanmıştır.
Çekirdek enflasyonda gerileme devam ediyor. . .
Açıklanan enflasyon endeksi verileri dışsal etkilere çok hassas olduğundan bir ekonomideki reel satın alma gücünü
yansıtmayabilir. Bu nedenle, bazı mal ve hizmet gruplarının endeksten çıkarılarak fiyatlar genel seviyesindeki değişimi sürekli
kılan unsurları tespit etmek amacıyla oluşturulan çekirdek enflasyon rakamlarının analize dahil edilmesi gerekmektedir. TÜĐK’in
açıkladığı son verilere göre, Haziran ayında düşüşe geçen çekirdek enflasyon oranı, Temmuz ayında da düşüş eğilimini
korumuştur. Buna göre, H endeksi aylık bazda %0.33 düşerken endeksin yıllık artış oranı %4.56’dan %4.20 seviyesine
gerilemiştir. I endeksi ise bir önceki aya göre %0.51 gerilerken; yıllık bazda %4.95’den, %4.50’ye gerilemiştir. Son zamanlarda
piyasalarda açıklanan makroekonomik verilerdeki olumlu havanın enflasyon rakamları ile de desteklenmesi, 2010 yılı sonu için
iyimser beklentileri arttırmakta. OKFRAM olarak tüm bu gelişmelerin Merkez Bankası’nın düşük faiz politikasını bir
müddet daha sürdürmesine destek olacağını düşünmekte ve TCMB’nin enflasyon rakamlarında olumluya dönen
beklentilerle, faizlere son çeyreğe kadar müdahale etmeyeceği görüşünde olduğumuzu bildiririz.
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