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Kriz y…l… 2001, %88,6 enflasyon ile sone erdi �

Aralşk ayş toptan esya fiyat artşsş %4,1, tuketici fiyat artşsş
ise %3,2 olarak ac şklandş. 2.Dunya Savasşğndan bu yana en
buyuk kuc ulmenin yasandşgş 2001 yşlşnda, yşllşk enflasyon
rakamş ise toptan esyada %88,6, tuketici fiyatlarşnda %68,5
olarak gerc eklesti. 2000 yşlşnda yşllşk enflasyon rakamlarş
toptan esyada %32,7, tuketici fiyatlarşnda ise %39 idi. Buna
go re 2001 yşlşnda yşllşk enflasyonun 55,9 puan artşs kaydettigi
go ruldu.

Aralşk ayşnda o zel sekto r zamlarş devam etti. Toptan esya
fiyatlarşnda %4,1ğlik artşsşn %4ğu o zel sekto rdeki fiyat artşsş,
%0,1ği ise kamu artşsşndan kaynaklandş. C ekirdek enflasyon
olarak nitelendirilen o zel imalat sanayi fiyat artşsş kurlarda
yasanan dususle beklentimiz dogrultusunda %2,4 arttş. Ancak
tahminimizin uzerinde ac şklanan toptan esyada artşsşn en
o nemli nedeni tarşm fiyatlarşnda yasanan %13,2ğlik artşs oldu.
(Bizim tahminimiz %5-6 aralşgş idi.) Bunu %4,6 ile elektrik
artşsş izledi. Elektrik ve dogalgazda yasanan yuksek fiyat
artşslarşyla sekto rel bazda en yuksek fiyat artşsş %115,8 ile
elektrik, gaz ve su sekto runde gerc eklesti. Tarşmğda yşllşk
enflasyon %65, imalat sanayinde %72,3, madencilikte ise
%96,1 oldu. %4,1ğlik toptan esya fiyat artşsş son do rt ayşn en
dusuk artşsş oldu.

Aralşk ayşnda tuketici fiyat artşsş ise %3,2 ile piyasada
beklenen %4,1ğlik artşsşn oldukc a altşnda ac şklandş. Ancak
Aralşk ayşnda yasanan gelismeler nedeniyle tahminimiz zaten
dusuk ac şklanacagş idi. Dolayşsşyla tuketici fiyat artşsş
beklentimiz dogrultusunda ac şklanmşs oldu. Tuketici
fiyatlarşnda yasanan dususun en o nemli etkisi yine tahmin
ettigimiz gibi gşda ve giyim fiyatlarşnda diger aylara go re
yasanan ufak oranlş artşslar oldu. Ramazan ayş, Seker
Bayramş ve yşlbasşnşn Aralşk ayşna rastlamasş ile gşda
urunlerinde yasanan indirimler, gşda fiyatlarşnşn %6,2
artmasşna neden oldu. O te yanda giyimde yapşlan %50ğye
varan indirimler ve cazip satşs kampanyalarş ise giyim ve
ayakkabş fiyat artşsşnşn sadece %0,5 olarak gerc eklesmesine
neden oldu. Konut fiyatlarşnda da artşs %2,5 oldu. Yşllşk
bazda ise en fazla artşs %80,2 ile gşda da, %65,2 ile giyim ve
ayakkabş da yasandş. %3,2ğlik tuketici fiyat artşsş da son do rt
ayşn en dusuk artşsş oldu.

Aralşk ayşyla beraber, hukumetin resmi enflasyon hedefleri
olan TEFEğde %80, TU FEğde ise %65ğin asşldşgş go ruldu.
Ancak 2002 yşlş ic in hedeflenen %45ğlik enflasyon rakamşna
ulasşlşp ulasşlmayacagş ve yeni uygulama olan enflasyon
hedeflemesine gec isin nasşl olacagş henuz belli olmamasşna
ragmen, Aralşk ayşnda yasanan dusuk enflasyon rakamlarş
2002 yşlş ic in umut vermekte.

ENFLASYON

AYLIK ENFLASYON ORANLARI
TEFE TU FE

2000 2001 2000 2001
Ocak 5.8 2.3 4.9 2.5

Subat 4.1 2.6 3.7 1.8

Mart 3.1 10.1 2.9 6.1

Nisan 2.4 14.4 2.3 10.3

Mayös 1.7 6.3 2.2 5.1

Haziran 0.3 2.9 0.7 3.1

Temmuz 1.0 3.3 2.2 2.4

Ag ustos 0.9 3,5 2.2 2,9

Eylu l 2.3 5,4 3.1 5,9

Ekim 2.8 6,7 3.1 6,1

Kasöm 2.4 4,2 3.7 4,2

Aralök 1.9 4,1 2.5 3,2

YILLIK ENFLASYON ORANLARI
TEFE TU FE

2000 2001 2000 2001
Ocak 66.4 28.3 68.9 35.9

Subat 67.5 26.5 69.7 33.4

Mart 66.1 35.1 67.9 37.5

Nisan 61.5 50.9 63.8 48,3

Mayös 59.2 57.7 62.7 52.4

Haziran 56.8 61.8 58.6 56.1

Temmuz 52.3 65.4 56.2 56.3

Ag ustos 48.9 69,6 53.2 57,5

Eylu l 43.9 74,7 49.0 61,8

Ekim 41.4 81,4 44.4 66,5

Kasöm 39.1 84,6 43.8 67,3

Aralök 32.7 88,6 39.0 68,5
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