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Kartli alisverise dayali tüketim endeksi Subat'ta reel olarak %6.7 daraldi /
e.t.t.e bülten
ANKARA, 23 Mart (Reuters) - Merkez Bankasi danismanlarindan Ercan Türkan tarafindan
olusturulan ve "e.t.t.e" olarak adlandirilan kartli alisverise dayali tüketim endeksi,
fiyat artislarindan arindirildiginda, bu yil Subat ayinda yüzde 6.7 oraninda daraldi.
Geçen yil Subat ayinda, söz konusu tüketim endeksinde reel artis yüzde 7 olarak
gerçeklesmisti.
Aylik olarak yaklasik 1.5 yildan beri yayimlanmakta olan efektif talebe dayali
tüketim endeksinin son sayisinda yer alan verilere göre, Subat 2009 itibariyle tüketim
endeksi, nominal olarak yillik bazda yüzde 0.3 oraninda artis gösterdi. Geçen yilin ayni
dönemindeki nominal yüzde 16.1@lik artis dikkate alindiginda, tüketimde 2008 yili
bazindan itibaren ortaya çikan yavaslama egilimi sürüyor.
Bültende, "Fiyat artislarindan arindirildiginda tüketim endeksi, Subat 2009'da reel
olarak yüzde 6.7 oraninda daralmistir. Geçen yilin ayni döneminde tüketim endeksindeki
reel artis yüzde 7 idi" denildi.
Geçen yil üçer aylik dönemler itibariyle bakildiginda, tüketim endeksindeki reel
artis birinci çeyrekte yüzde 6.8, ikinci çeyrekte yüzde 2.7, üçüncü çeyrekte yüzde 1.4
olurken, dördüncü çeyrekte ise toplam tüketimde reel bazda yüzde 5.1 oraninda geriledi.
Bültene göre, geçen 2008 yili geneline bakildiginda, yillik ortalama toplam tüketim
nominal bazda yüzde 10.7, reel bazda ise yüzde 1.1 oraninda artmisti.
Isyeri bazli sektörel tüketim endeksleri incelendiginde, Subat 2009 itibariyle
altin, sigorta, telekomünikasyon, seyahat acenteleri-tasimacilik, yapi
malzemeleri,
gida ve beyaz esya-bilgisayar sektörlerinin ortalamanin üzerinde bir artis gösterirken;
saglik, otel-lokanta, giyim, mobilya, akaryakit, araç servis-yedek parça ve diger mal ve
hizmet sektörlerindeki tüketim artisi ortalama artisin gerisinde kaldi.
Endeks hesabinda temel veri kaynagini, Bankalararasi Kart Merkezi (BKM) tarafindan
derlenen kredi ve banka kartlarina iliskin bilgilerden olusturuyor. Veriler, tüketici ya
da firma beyanlarina degil, tüketicinin Türkiye@nin dört tarafina dagilmis 1.071 milyon
isyerini kapsayan genis bir firma agindan kartla ödemesini yaptigi fiziki alisveris
bilgisine dayaniyor.
Endeks, tüketicinin tasit alimi ve kira giderleri ile ilgili tüketim egilimlerini
yansitmiyor. Bu tür mal ve hizmet alimlarinda temel ödeme araci kredi karti degil;
nakit, tüketici kredisiyle yapiliyor. Türkiye'de 59.4 milyon banka karti, 43.5 milyonun
da banka kredi karti bulunuyor.
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