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Sanayi Üretimi Endeksinde Artış Sürüyor
TÜĐK tarafından 8 Temmuz 2010 tarihinde açıklanan Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%15.6, Nisan ayına göre %3.7 oranında artmıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise önceki yıl aynı döneme
göre %15.5, Nisan ayına göre de %1.9 oranında artış kaydederek beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Endeks değeri; küresel
krizin en yoğun olarak hissedildiği geçen yılın verileri ile karşılaştırıldığında, önemli sayılabilecek orandaki artış göze
çarpmaktadır. Đmalat sanayindeki %16.5; elektrik, gaz ve su sektörü endeksindeki %9.4 ve madencilik ve taşocakçılığı
sektöründeki %13.3 oranındaki büyüme, endeksteki artışın iç piyasalardaki olumlu beklentilerin yanı sıra, ihracata bağlı olduğu
görüşümüzü desteklemektedir.
Grafik 1. Sanayi üretim endeksi ve mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksi (2007 Ocak -2010 Mayıs)

Dış piyasalara bakış…
Türkiye’de %15.6’lık artışla yüzleri güldüren sanayi üretimi, AB(27) Bölgesi’nde aynı dönemde %8.1 ve Euro (16) bölgesinde
%9.37 artmıştır. AB ülkeleri arasında Mayıs ayı için açıklanan veriler baz alındığında, en yüksek artışı ise %18.22 ile Estonya
kaydederken; Polonya’da sanayi üretimi %11.7 artarken Hırvatistan’da %2.13’lik düşüş yaşanmıştır. ABD’de ise endeks değeri
aynı dönem için %7.6’lik yükselme eğilimindedir.
Grafik 2. ABD,AB ve Türkiye mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksi (2007 Ocak -2010 Mayıs)

Artış hızı yavaşlayacak…
AB ülkelerindeki ekonomik belirsizliğin, geçici ekonomik tedbirler alınarak şimdilik ertelenmiş olmasının yanında ve özellikle sınır
komşumuz ülkelere yaptığımız ihracatta meydana gelen artışların daha önceki bültenlerimizdeki öngörülerimize paralel bir seyir
izleyerek, sanayi üretim endeksine son 6 aylık dönem içinde olumlu bir ivme kazandırdığı gözlenmektdir. Açıklanan veriler,
Türkiye’nin makroekonomik görünümü, özellikle büyüme ve istihdam rakamları açısından olumlu sinyaller vermektedir. Ancak
OKFRAM olarak, özellikle en önemli ihracat ortağımız olan ülkelerde yaşanan borç krizi ve azalan baz etkisiyle, sanayi üretim
etkisinin önümüzdeki iki aylık bir süreçte artacağı, sonraki dönemlerde ise artış hızında yavaşlama yaşanacağını
öngörmekteyiz.
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