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Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan

ve öncesinde, başarılı olmanın temel gerekliliği olarak ’enflasyonla

mücadelenin ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla mümkün

olabileceği’ görüşü doğrultusunda, Bankalar Birliği, MÜSİAD, TÜSİAD

gibi ekonominin önemli kurumlarının temsilcileri ile Tarım-Orman, Sanayi-

Teknoloji ve Aile-Çalışma-Sosyal Hizmetler bakanlarının da destekleyici

açıklamalarını içeren Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nda

öne çıkan başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

 Öncelikle, enflasyonla mücadele, devletin tek başına yürüteceği bir

süreç olarak değil; ekonominin tüm oyuncularının sorumluluk alacağı bir

dönem olarak görülüyor. Bunun ilk adımı olarak da, gönüllülük esasına

göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere tüm firmalardan asgari %10

indirim taahhüdü alınıyor;

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmıyor;

 KDV iade ödemeleri hızlandırılıyor;

 Bankacılık sektörü tarafından, 1 Ağustos tarihinden itibaren yüksek

faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında %10 indirim uygulanıyor;

 Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, ucuz et projesi devam

ediyor; gübre başta olmak üzere tarımsal ve gıda fiyatlarında %10 indirim

yapılıyor; TL sözleşmelere geçiş benimseniyor;

 Finansman maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanabilecek fiyat

artışlarını aşağı çekmek için finansman destek programı hayata

geçiriliyor. Bu çerçevede, işletmelerin kullanacağı TL kredilere %14’e

kadar finansman desteği; ihracat yapan KOBİ’lere yaklaşık 3 TL

finansmana erişim kolaylığı; KOSGEB kapsamında makine teçhizat

yatırımına %25’e kadar ek destek; cari açığı azaltma kapsamında

yerlileştirmede ek yatırım desteği sağlanıyor;

 İşgücü piyasasına yönelik olarak ise, emek verenleri enflasyon

karşısında ezdirmemekle birlikte, işveren yükünü de gözeten

düzenlemeler ve gelirler politikasını enflasyonla mücadeleye uyumlu hale

getirme hedefi benimseniyor.

Özetle, kamunun öncü olduğu ve BDDK, TCMB, TBB gibi kurumlarla da

güçlü koordinasyonu içeren Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına

ekonomi birimlerinin katılım başarısının, tekrar dezenflasyon sürecine

dönüşte kritik bir rol üstleneceğini görüyoruz. Söz konusu uygulamalara

yüksek katılımın, son dönemde ciddi bozulma gösteren fiyatlama

davranışını iyileştirmekle kalmayıp; aynı zamanda 2019 yılı büyüme

oranına dair aşağı yönlü riskleri dengelemede de yardımcı olacağını

düşünüyoruz:
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari

Elektronik ileti kapsamında değildir.
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