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Konu : Enflasyonla mücadele  

 

KAMUOYUNA DUYURU 

Devletimizin hem ekonomik hem de siyasi olarak içinden geçtiği bu zor dönemde birçok alanda verilen 

mücadelelerden bir tanesi de enflasyondur.  Halka sonuçlarının direk yansımasıyla daha fazla gündem 

olmakta ve üzerinde birçok spekülasyonu da barındırmaktadır. 

Enflasyonun spekülatif ve çıkarcı yaklaşımlarla artışından ziyade temel sebeplerinden birisi olan üretim 

maliyetlerinin artışı göz ardı edilemez. 

Bu bağlamda; 

Plastik ara mamüllerden başlayarak, ilaç, gıda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan ithalata dayalı yüksek katma 

değerli ara ve ana ürünlerin, mevcut teşvik prosedürleri yalınlaştırılarak desteklenmesi ve millileştirilmesi 

gerektiğine inanıyoruz. Geçmiş dönemde Ekonomi Bakanlığı’nın özellikle ara mamüller ve temel 

hammaddelerin millileştirilmesi konusunda başlatmış olduğu hareketin sürekliliğini ve etkinliğinin 

artırılmasını önemli buluyoruz.  

Yurtiçinde üretim yapan ana üreticilerin, petrol ve benzeri yurtdışı hammaddelere dayalı üretim yaptığı 

bahanesiyle dövizle fiyat vermek yerine yeni bir fiyatlandırma politikasına gitmesini, petrolde ve dövizdeki 

artışa karşın işçilik, kira giderleri, elektrik, doğalgaz ve işletme giderlerinde daha düşük oranda arttığı hatta 

bazı kalemlerde artmadığını göz önünde bulundurarak buna göre hesaplama yapmalarını tavsiye ediyoruz. 

En büyük üretim girdilerinden olan elektrik ve doğalgazdaki artışların enflasyona etkisinin olduğunu 

gözlemlemekle beraber yerli enerjinin üretilmesi için güneş, rüzgar, nükleer enerji kaynakları konusunda 

devletimizin öz verili çalışmalarının önümüzdeki yıllarda hissedilir derecede fayda sağlayacağına inanıyoruz. 

Döviz rakamlarının artışı ihracat için yeni kapılar açmaktadır. bu fırsatın daha etkin kullanılması için 2023 

hedefleri kapsamına da uygun olarak, her üretici için en az %25 ihracat sloganıyla ihracata yönelik daha etkin 

destekler verilmesini öneriyoruz. 

Ekonominin vazgeçilmez unsuru olan yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda 

devletimizin bugüne kadar özel sektör ve üniversitelere verdiği büyük desteklerin sonuçlarının analiz edilerek 

girdi-çıktı ilişkisi olan projelerin birleştirilmesi, geliştirilmesi, altyapıların ortak kullanıma açılması ve 

nihayetinde üretime dönüştürülmesinin kanayan birçok yarayı kapatabileceğini dikkate sunuyoruz. 

Ayrıca, Ekonomi Kulübü olarak fiyat indirimleri konusunda yapılan girişimleri destekliyor ve tüm iş adamı 

üyelerimizi fiyat artırmama ve indirim yapmaları konusunda telkin ve teşvik ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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