
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomide enflasyon riski var 
 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) raporunda 
ekonomideki canlanmanın yanı sıra enflasyonun yükselen grafiğine dikkat çekildi. 

 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Mayıs 2014 için 
hazırladığı Aylık Ekonomik Görünüm Raporu açıklandı. Raporda, ekonomide ihracat ve 
üretimde artış olduğu belirtilirken, enflasyondaki yükselme eğiliminin altı çizildi. Küresel 
ekonomideki toparlanmanın da vurgulandığı raporu değerlendiren TÜRKONFED Başkanı 
Süleyman Onatça, “Türkiye gibi yükselen piyasalar için küresel ekonomideki gelişmeler 
yeni fırsatlar doğurabilir” dedi. 
 
SİPARİŞLERDE CANLANMA BEKLENTİSİ 
 
Raporda, ülke ekonomisinin seçim öncesi düşük büyüme patikasına döndüğü belirtilirken, 
özellikle Nisan ayında temkinli bir canlanma olduğu kaydedildi. Raporda “Genel gidişata 
yönelik beklentilerde hem tüketici hem üretici tarafında çok önemli bir artış var. 
İhracatın sanayi üretimini canlandırdığı görülüyor. Muhtemel kapasite artırımına gitmiş 
üreticilerin eski kapasite seviyelerine dönmeleri bu dönemde üretim ve dolayısıyla 
siparişlerde canlanmanın habercisi” denildi. 
 
TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI 
 
TÜRKONFED’in raporunda tüketici güveninin Şubat ayından itibaren hızlı bir yükselişe 
geçtiği de belirtildi. Raporun bu bölümünde şu değerlendirme yapıldı: “Gerek siyasi 
konjonktür, gerekse TL’nin Şubat ayından itibaren değer kazanmaya başlaması, tüketici 
güveninin artışında etkili olmuşa benziyor. Nitekim endeks alt kalemlerine bakıldığında 
gelecek 12 ayda ekonominin daha iyiye gideceği beklentisinde bir önceki aya göre yüzde 
10,6 oranında artış gerçekleşti. Dolayısıyla, tüketiciler makro ölçekte ekonomiden 
umutlular.” 
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İSTİHDAM PİYASASI 
 
İstihdam verilerinin de analiz edildiği raporda, mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik 
oranının yüzde10,2’ye yükselmiş olmasına karşılık istihdam piyasalarındaki iyileşme 
eğiliminin sürdüğü vurgulandı. Raporda istihdamla ilgili bölüm şöyle devam 
etti:“Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik verileri istihdam piyasasında iyileşmeye yönelik 
sinyaller veriyor. Ocak ayında yüzde 9,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 
Ocak ayında yüzde 9,1’e geriledi. Tarım dışı ve genç işsizlik oranları da düşüyor.  
Bununla birlikte işgücüne katılım oranında bir önceki aya göre hızlı bir artış var.” 
 
HIZLI BÜYÜME ŞANSI 
 
Raporla ilgili değerlendirmede bulunan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, özellikle 
küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye için fırsatlar doğurabileceğini belirtti. 
Onatça,“Bölgesel riskler bir yana koyulursa dış dünyadaki olumlu gelişmeler yapısal 
reformlarla desteklendiği takdirde hep vurguladığımız düşük büyüme sürecinden çıkmak 
için bir şans yaratacaktır. AB standartlarında bir ekonomi dileğimiz ve kişi başı gelir 
hedeflerimiz, iş ve yatırım ortamımızda, siyasal ve toplumsal yapımızda da paralel bir 
iyileşmeye denk geliyor.” 
 
 


