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Yurt dışı üretici fiyatlarında ürkütücü artış
yaşanıyor
Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış temmuz
ayında yüzde 23.99 oldu. Yıllık ortalama artış
temmuz ayında yüzde 16.62 oranında.
Yurt dışı üretici fiyatları, ihraç edilecek malın siparişin alındığı andaki satış fiyatıdır.
İskontodan sonraki fiyattır. Navlun, sigorta ve yurt dışında yapılan masraflar hariç,
ihraç malının bedelidir.
Yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık ortalama artış oranının yüksekliği dikkat
çekiyor:
Temmuz ayından geriye 12 aylık ortalama fiyat artışı:
- Yurt dışı üretici fiyatlarında yüzde 16.62 iken,
- Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık ortalama artış yüzde 10.94,
- Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama artış yüzde 8.14,
- Tüketici fiyatlarında 12 aylık ortalama artış yüzde 9.44 oranında.
Yurt dışı üretici fiyatlarının, yurt içi üretici fiyatlarının dikkat çekecek kadar
üzerinde olması iki şekilde izah edilebilir:
- Yurt içi üretici ve tüketici fiyatları geniş yelpazede ürün sepetine dayalı
hesaplanıyor. Yurt dışı üretici fiyatları, ihracat sepetindeki sınırlı ürün çeşidindeki
fiyatlardaki değişimi yansıtıyor.
- 2016 Temmuz ayından 2017 Temmuz ayına dolar fiyatı yaklaşık yüzde 16 oranında
arttı. Yurt dışı için üretilen mallarda ithalat girdisi yüksek. Bu nedenle ürün fiyatları
dolar fiyatından etkilenerek artıyor.
Yurt dışı üretici fiyatlarının temmuz ayı itibarıyla yıllık artışı (bu temmuz fiyatları ile
2016 Temmuz fiyatları arasındaki değişim) yüzde 23.99 gibi çok yüksek bir orana
ulaştı.
Temmuz ayı itibariyle yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 15.45 oranında.
Yurt dışı üretici fiyatlarındaki artışın çok gerisinde.
İhracatımızda motorlu araçlar, tekstil ve giyim sanayi ürünleri başta geliyor.
Yıllık ortalama yurt dışı üretici fiyatlarında 12 aylık ortalama fiyat artışı, motorlu
kara taşıtlarında yüzde 15.18, tekstil ürünlerinde yüzde 14.48, giyim eşyasında
yüzde 13.46 gibi yüksek oranlarda gerçekleşti.
Maliyetler dolar
Dolar fiyatındaki artış, ihracatçıya rekabet imkânı tanımıyor. Çünkü dolar
fiyatındaki artış, yurt dışı üretici fiyatlarına yansıyor.
İhraç ürünlerimizde ithal girdi payının yüksekliği, ihraç ürünlerinde maliyeti, dolar
fiyatına bağlı hale getirmiş durumda.
İşte bunun için, üretim yapımızı değiştirmeye mecburuz. Üretim yapısında değişim,
hem ürün yelpazesinde hem ürün yapısında değişim demektir.
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Ürün yelpazesinde değişim, yurt dışında talebi olan malları, dünya kalitesi ve
fiyatında üretmek demektir. Ürün yapısında değişim, üretimde ithal girdi oranını
düşürmek demektir.
Bu değişimleri gerçekleştiremezsek, dolar fiyatı arttıkça ürünlerde maliyet de
artmaya devam edecektir.
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