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Özet
Bu çalúmada tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ana harcama gruplar için döviz kuru geçiúkenli÷i
hesaplanmútr. Türkiye’de döviz kurundaki de÷iúim ksa vadeli enflasyona etki eden baúat unsurlar
arasnda yer almaktadr. Mevcut çalúmalar döviz kurundaki de÷iúimin genel enflasyona etkisini
incelemektedir. Buna karún, TÜFE’nin ana harcama gruplarnn her birinin döviz kuru geçiúkenli÷i
birbirinden farkl yapda olabilir. Bu çalúmada ilk önce ana harcama gruplar için döviz kuru
geçiúkenli÷i tahmin edilmiútir. økinci aúamada ise tüketim harcamalarnn da÷lm kullanlarak farkl
gelir gruplar için kur geçiúkenli÷i hesaplanmútr. Sonuçlar en yüksek döviz kuru geçiúkenli÷ine
sahip ana harcama gruplarnn ulaútrma, di÷er mal ve hizmetler, gda ve alkolsüz içecekler ve
mobilya ve ev bakm oldu÷unu göstermektedir. Ayrca en yüksek gelir grubundaki hanehalklaryla
en düúük gelir grubundaki hanehalklarnn döviz kurunun yaratt÷ enflasyondan benzer oranlarda
etkilendi÷i tespit edilmiútir.
Anahtar Sözcükler: Döviz Kuru, Enflasyon, Fiyat Endeksi.
Jel Snflandrmas: E31, C32, F31

THE EXCHANGE RATE PASS-THROUGH FOR MAIN CONSUMPTION
GROUPS
Abstract
In this research, we estimate the exchange rate pass-through for main consumption groups of
consumer price index. The change in exchange rates in Turkey is among the dominant factors
affecting short-term inflation. Existing literature investigates the exchange rate pass-through to
consumer price inflation. However, the effects of change in exchange rate on main expenditure
groups of consumer price index may be different. In this research, we first analyze the exchange rate
pass-through for each main consumption group. Then, we estimate exchange rate pass-through for
various income groups using consumption expenditures. Results show that transportation, other goods
and services, and food and non-alcoholic beverages groups have highest exchange rate pass-through
effects. Furthermore, we find that households with highest income and lowest income brackets are
affected from inflation induced by exchange rate at similar rates.
Keywords: Exchange Rate, Inflation, Price Index.
Jel Classification: E31, C32, F31
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1. GøRøù
Merkez bankalarndaki politika yapclarnn etkili bir para politikas uygulayabilmesi için
döviz kurundaki hareketlerin ülkedeki fiyatlara hangi dönemde ne kadar etki edece÷ini bilmesi önemlidir. Özellikle Türkiye gibi küçük ve dúa açk ekonomiler döviz kurundaki hareketlerden büyük oranda etkilenmektedir. ùekil 1’de görüldü÷ü üzere zaman zaman
%20’nin üstüne kadar çkan Türk lirasnn ABD dolarna karú de÷er kayplar enflasyon
hedefine ulaúmay zorlaútrmaktadr.
ùekil 1. Yllk dolar kuru de÷iúimi ve yllk TÜFE enflasyonu

Literatürde döviz kurunun yurt içi fiyatlara etkisi döviz kuru geçiúkenli÷i olarak adlandrlmaktadr. Hali hazrda döviz kuru geçiúkenli÷i ile ilgili literatürde Türkiye ile ilgili bir
dizi çalúma bulunmaktadr: Arbatl (2003); Civcir ve Akça÷layan (2010); Dedeo÷lu ve
Kaya (2014, 2015); Kara ve ark. (2007); Kara ve Ö÷ünç (2005, 2011, 2012); Leight ve
Rossi (2002). Bu çalúmalarn büyük ço÷unlu÷unda bir vektör öz-gecikmeli (VAR) model
ile döviz kurundaki de÷iúmelerin genel tüketici fiyat endeksine (TÜFE) veya üretici fiyat
endeksine (ÜFE) etkisi incelenmiútir. Elde edilen bulgular kur geçiúkenli÷inin dalgal kur
rejimi döneminde sabit kur rejimi dönemine kyasla daha düúük oldu÷unu göstermektedir.
Ayrca geçiúkenlik katsaysnn büyüklü÷ü için farkl tahminler elde edilmiúse de 2002 sonras dönem için genel olarak %10-%15 aral÷nda bir kur geçiúkenli÷i tahmin edilmektedir.
Kara ve ark. (2017) ise kur geçiúkenli÷inin dönemsel faktörlere göre de÷iúti÷ini göstermiútir. Bu çalúmadan elde edilen sonuçlar kur geçiúkenli÷inin snma (so÷uma) dönemlerinde
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artt÷n (azald÷n) göstermektedir. Ayrca TL’de güçlü bir de÷er kayb beklentisinin
oldu÷u dönemlerde kur geçiúkenli÷inin yükseldi÷i, beklentilerin olumlu seyretti÷i
dönemlerde ise kur geçiúkenli÷ini azald÷ tespit edilmiútir.
TCMB para politikalarn uygularken genel fiyat enflasyonunu hedeflese bile hanehalklarnn tüketim kompozisyonu birbirinden farkl oldu÷u için her hanehalknn ilgilendi÷i
enflasyon de÷iúiklik arz etmektedir. Özellikle düúük gelir gruplu fertleri ilgilendiren en
önemli enflasyon gda enflasyonudur. ùekil 2’de görülece÷i üzere gda ve alkolsüz içecekler enflasyonu son yllarda genel TÜFE enflasyonundan çok daha hzl artmaktadr. Buna
ba÷l olarak Gürsel ve ark. (2016) göstermiútir ki yoksul fertlerin enflasyonu Türkiye’de
zengin fertlerin enflasyonundan daha yüksektir. Alt harcama gruplarndaki farkl enflasyon
dinamikleri ve gelir gruplarnn farkl tüketim kompozisyonuna sahip olmas bu harcama
gruplar için döviz kuru geçiúkenli÷inin de tespitini önemli bir konu haline getirmektedir.
Ancak literatürde Türkiye için döviz kuru geçiúkenli÷inin alt harcama gruplarn etkisini
inceleyen çalúma says çok kstldr (bkz. TCMB, 2013, 2017; Özmen ve Topalo÷lu,
2017). Bu çalúmalarda döviz kuru geçiúkenli÷i TÜFE’nin 152 alt endeksi için VAR kullanlarak analiz edilmiútir. Bu çalúmalar temel mal ve enerji kalemlerinin yannda gda ile
ilgili kalemlerde de önemli oranda bir kur geçiúkenli÷i oldu÷una iúaret etmektedir.
ùekil 2. Yllk TÜFE Enflasyonu ve yllk gda ve alkolsüz içecekler enflasyonu
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Bu çalúmada ilk aúamada VAR analizleri kullanlarak ana harcama gruplar düzeyinde
geçiúkenlik katsays tahmin edilmiútir. økinci aúamada ise tüketim harcamalarnn gelire
göre da÷lm kullanlarak farkl gelir gruplar için kur geçiúkenli÷i hesaplanmútr. Böylece
mevcut çalúmalardan farkl olarak TL’deki de÷er kayplarnn farkl gelir gruplarnn karúlaút÷ enflasyonu ne ölçüde etkiledi÷ini görme imkan elde edilmiútir. Ayrca bu çalúmada tek bir optimal gecikme de÷eri kullanmak yerine, gecikme uzunlu÷u kaynakl belirsizli÷i azaltabilmek adna Bayesyen ortalama yöntemi kullanlarak döviz kuru geçiúkenli÷i
hesaplanmútr. Bunun yannda arz úoku literatürdeki di÷er çalúmalardan farkl olarak
enerji ve enerji dú arz úoku olarak ikiye ayrlmútr. Elde edilen sonuçlar ulaútrma ana
harcama grubunun en yüksek döviz kuru geçiúkenlik katsaysna sahip oldu÷unu göstermektedir. Ulaútrmay di÷er mal ve hizmetler, ve gda ve alkolsüz içkiler ana harcama
gruplar izlemektedir. Bunun yannda de÷iúik gelir gruplarna sahip hanehalklarna etki
eden döviz kuru geçiúkenli÷i bir birine benzer oranlardadr.
Çalúmann bundan sonraki yaps úu úekildedir. Birinci bölümde yöntem ve veri seti tantlmútr. økinci bölümde ampirik sonuçlar sunulmuútur. Son bölümde ise çalúmann sonuç
bölümü yer almaktadr.
2. VERø VE YÖNTEM
Türkiye için yaplan kur geçiúkenli÷i çalúmalarnda genel olarak McCarthy’nin (1999,
2007) üretim zinciri boyunca fiyatlamay esas alan VAR modelinin kullanld÷ görülmektedir. Bu çalúmada aúa÷da görülece÷i üzere yedi de÷iúkenli benzer bir model kullanlmútr. Bu çalúmann önceki çalúmalara göre farklarndan biri arz úokunu enerji ve enerji dú
arz úoku olarak ikiye ayrmasdr.3
Bu sistem zincirinde t zamanndaki enflasyonun srasyla t-1 zamannda mevcut bilgiye
koúullu olarak t dönemindeki enerji fiyatlar, enerji dú emtia fiyatlar, iç talep, döviz kuru,
üretici fiyat, tüketici fiyat ve para politikas úoklarndan oluútu÷u varsaylmaktadr. VAR
modeli bu úok sralamas dikkate alnarak Cholesky ayrútrma yöntemiyle tahmin edilmiútir.
(1)
(2)
(3)

3
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Enerji fiyatlar ve enerji dú emtia fiyatlar kaynakl úoklarn enflasyon üzerinde farkl etkilere sahip olaca÷
düúünüldü÷ü için iki ayr arz úoku kullanlmútr.
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(4)
(5)
(6)
(7)
Sistemdeki de÷iúkenler aúa÷ daki gibidir:
enerji fiyatlar yüzde de÷iúim,
enerji d ú emtia fiyatlar nda yüzde de÷iúim,
: ç kt aç ÷ ,
ABD dolar ndaki yüzde de÷iúim,
: üretici fiyat enflasyonu,
: tüketici fiyat endeksinin ’nci ana harcama grubu enflasyonu,
: gecelik faizdeki de÷iúim,
Bir de÷iúkenin t-1 dönemindeki bilgisine koúullu olarak beklentisi.
S ras yla enerji arz, enerji d ú arz, talep, kur, üretici fiyat,
tüketici fiyat ve para politikas úoklar n göstermektedir.
Yukar daki modelin parametreleri 2003 2. çeyrek ile 2016 3. çeyrek aras ndaki çeyreklik
veriler kullan larak tahmin edilmiútir. Kömür, iúlenmemiú petrol ve do÷al gaz fiyatlar n
içeren Enerji fiyatlar endeksi ve ormanc l k ve tar m ürünleri, gübre, metal ve mineral fiyatlar n içeren enerji d ú emtia fiyatlar endeksi Dünya Bankas emtia fiyatlar veri taban ndan al nm út r. Ç kt aç ÷ Türkiye østatistik Kurumundan (TÜøK) al nan reel GSYH’nin
Hodrick-Prescott filtresinden4 geçirilmesiyle elde edilen ana trend ile gözlemlenen veri
aras ndaki fark al narak elde edilmektedir. Kur olarak ABD dolar kullan lm út r. Kur verileri TCMB’den al nm út r. Tüketici ve üretici fiyat endeksleri TÜøK’ten al nm ú ve X-12
yöntemi kullan larak mevsimsellikten ar nd r lm út r. Faiz oran olarak Turkey Data
Monitor’den al nan gecelik faiz oran kullan lm út r.
øncelenen dönem içerisinde Dünya’da 1950’lerden beri görülen en büyük ekonomik krizlerinden birisi olan 2008 küresel krizi vuku bulmuútur. Bu küresel ekonomik kriz Türkiye
ekonomisinde de büyük bir daralmaya neden olmuútur. Bu tür derin krizlerin ülkelerdeki ik4

Literatürdeki genel kabüle uygun olarak Hodrick-Prescott filtresini çeyrek veriler için uygularken düzeltme
katsay s 1600 olarak al nm út r.
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tisadi yap üzerinde güçlü etkileri olabilmekte ve bu etkiler de Juselius’un (2006) da iddia
etti÷i üzere VAR tahminlerinde sapmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle VAR ile daha
do÷ru tahminler elde edebilmek açsndan Türkiye’de kriz olan döneme kukla de÷iúken
koymann uygun olaca÷ sonucuna varlmútr. Kaya (2013) BBQ modelini kullanarak Türkiye’de kriz periyodunun 2008 Temmuz ve 2009 Eylül dönemleri arasnda oldu÷unu göstermiútir. Bu çalúma dikkate alnarak 2008 2. çeyrek ve 2009 3. çeyrek dönemleri arasnda
1, di÷er dönemlerde 0 de÷eri alan bir kukla de÷iúken oluúturulmuútur.
3. AMPøRøK SONUÇLAR
Geçiúkenlik katsays literatürde kullanlan yönteme uygun olarak etki-tepki fonksiyonlar
(impulse response function) (IRF) kullanlarak elde edilmiútir. Geçiúkenlik katsaysn elde
etmek için kullanlan denklem aúa÷daki gibidir:
(8)
Burada,
s dönem sonraki geçiúkenlik katsaysn,
enflasyonun kur de÷iúimine verdi÷i birikimli tepkiyi,
ise kur de÷iúimin kur de÷iúimine vermiú oldu÷u birikimli tepkiyi göstermektedir.
Tahmin edilen geçiúkenlik katsaysnn iki tepki fonksiyonun oranndan elde ediliyor olmas, nokta tahminini seçilen gecikme de÷erine önemli oranda duyarl hale getirmektedir.
Bu aúamada bir enformasyon kriteri yardm ile optimal bir gecikme de÷eri seçmek yerine,
gecikme uzunlu÷u kaynakl belirsizli÷i azaltabilmek adna Bayesyen ortalama yöntemi
kullanlmútr. Böylece her gecikme uzunlu÷undan elde edilen sonuçlar dikkate alnmú
ancak nihai tahminde bilgi kriteri küçük olan tahminlerin a÷rl÷ daha yüksek olmuútur.
Her modelin önsel ihtimali (prior probability) eúit olarak alnd÷nda bir model için
Bayesyen a÷rlk (sonsal olaslk, posterior probability) úu úekilde hesaplanmútr:
(9)
Burada M kullanlan model saysn ve SBC Schwartz-Bayes Enformasyon Kriterini göstermektedir. Her bir harcama grubu için, VAR modelimiz 1, 2, 3 ve 4 gecikme de÷eri kullanlarak tahmin edilmiútir. Yani her bir harcama grubu için kullanlan model says dörttür.
Her tahmin sonucunda geçiúkenlik katsays hesaplanmú ve her gecikme de÷eri için hesaplanan Bayesyen a÷lklar kullanlarak ortalama geçiúkenlik katsays tahmin edilmiútir.
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ùekil 3. Ana harcama gruplar için kur geçiúkenli÷i

3, 6, 9 ve 12 aylk periyotlar için ana harcama gruplarna göre kur geçiúkenli÷i ùekil 3’te
sunulmuútur.5 Alkollü içecekler, sigara ve tütün grubundaki enflasyonun nedeni genelde
vergi artúlarndan kaynakland÷ için Özmen ve Topalo÷lu’ndaki (2017) gibi bu gruptaki
döviz kuru geçiúkenli÷i 0 kabul edilmiútir. 3 aylk periyot için en yüksek geçiúkenlik di÷er
mal ve hizmetlerde görülürken, di÷er periyotlar için ulaútrma ana harcama grubu en yüksek döviz kuru geçiúkenli÷ine sahiptir. Bunun yannda gda ve alkolsüz içecekler grubunda
da 12 aylk birikimli döviz kuru geçiúkenli÷i %25,1 gibi yüksek bir orana ulaút÷ görülmektedir. Gda ve alkolsüz içecekler Türkiye’de üretildi÷i halde böyle yüksek bir döviz
kuru geçiúkenli÷ine sahip olmas bir hayli ilginçtir. Ana harcama gruplarnn döviz
geçiúkenli÷i a÷rlklandrlarak topland÷nda 12 aylk birikimli döviz kuru geçiúkenli÷i
%16,7 olarak hesaplanmútr.6

5

Dolar kurunun enflasyon geçiúkenli÷ine ek olarak sepet kurun (0.5*Dolar+0.5*Avro) enflasyon geçiúkenli÷i
de tahin edilmiú ve sonuçlar EK’te sunulmuútur. Elde edilen sonuçlar sepet kurun enflasyon geçiúkenli÷inin
dolar kurunun geçiúkenli÷ine göre daha yüksek oldu÷unu göstermektedir. Özellikle mobilya ve ev bakm ile
ulaútrma harcama gruplar için sepet kurun enflasyon geçiúkenli÷inin dolar kurunun geçiúkenli÷ine göre
yüksek oldu÷u görülmektedir. Dolar kuru geçiúkenli÷i için elde edilen sonuçlara benzer bir úekilde gelir dilimi
arttkça sepet kurun geçiúkenli÷i de yükselmektedir. En düúük yüzde 20’lik gelir grubu ile en yüksek yüzde
20’lik gelir gurubu arasndaki geçiúkenlik katsays fark 2 puan olmaktadr.

6

TCMB 2017-I enflasyon raporunda sepet kurun TÜFE geçiúkenli÷i 17.4 olarak hesaplanmútr. Kara ve ark.
(2017) bulgular da son dönemde kur geçiúkenli÷inin artt÷n göstermektedir.

61

Ana Harcama Gruplar øçin Döviz Kuru Geçiúkenli÷i

ùekil 4. Gelir gruplarna göre kur geçiúkenli÷i

Tablo 1’de 2015 yl için gelire göre sral %20'lik grup ayrmnda hanehalk tüketim harcamasnn da÷lm gösterilmektedir. En alt %20’lik gelir dilimindeki hanehalklar gelirinin
%32’sini konut ve kiraya, ve %30,2’sini gdaya harcamaktadr. Buna karúlk en üst
%20’lik gelir dilimindeki hanehalklar gelirinin %23,3’ünü konut ve kiraya, %21’ini ulaútrmaya, ve sadece %14,6’sn gdaya harcamaktadr. Genelde en üst gelir grubu, gelirlerinin daha büyük bir bölümünü yurt dúnda üretilen mallara ayrd÷ için bu grubun döviz
kuruna gelen bir úoktan en alt gelir grubuna göre daha fazla etkilenmesi beklenir. Gelir
gruplarna göre döviz kuru geçiúkenli÷inin sunuldu÷u ùekil 4’ten görülece÷i üzere en üst
gelir grubu için döviz kuru geçiúkenli÷i beklenildi÷i gibi en yüksek de÷ere sahiptir. Buna
karúlk en üst gelir grubuyla en alt gelir grubu arasndaki 12 aylk birikimli döviz kuru
geçiúkenli÷i fark sadece 0.9 yüzde puandr. Gda ve alkolsüz içecekler alt grubundaki yüksek döviz kuru geçiúkenlili÷i en alt gelir grubundaki hanehalklarn da döviz kuru geçiúkenlili÷inden en yüksek gelir grubuna yakn bir düzeyde etkilenmesine yol açmaktadr.
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Tablo 1. 2015 yl için gelire göre sral %20'lik grup ayrmnda hanehalk tüketim harcamasnn
da÷lm


GEL7RD7L7MLER7

HARCAMAGRUBU

Toplam

1.%20

2.%20

3.%20

4.%20

5.%20

ALKOLLÜ 7ÇECEKLER VE
0,042
TÜTÜN

0,050

0,048

0,050

0,046

0,032

G7Y7MVEAYAKKABI

0,052

0,043

0,046

0,050

0,053

0,056

HABERLEbME

0,037

0,030

0,033

0,038

0,041

0,036

E)7T7MH7ZMETLER7

0,022

0,004

0,007

0,011

0,016

0,039

GIDA VE
7ÇECEKLER

0,202

0,302

0,263

0,226

0,205

0,146

MOB7LYAVEEVBAKIM

0,061

0,057

0,062

0,059

0,063

0,062

SA)LIK

0,020

0,020

0,021

0,016

0,022

0,021

LOKANTAVEOTELLER

0,064

0,041

0,051

0,060

0,063

0,075

KONUTVEK7RA

0,260

0,320

0,296

0,272

0,255

0,233

0,043

0,034

0,033

0,035

0,039

0,053

E)LENCEVEKÜLTÜR

0,029

0,018

0,021

0,024

0,025

0,038

ULAbTIRMA

0,170

0,082

0,119

0,159

0,173

0,210

ALKOLSÜZ

D7)ERMALVE
H7ZMETLER

Kaynak: TÜøK

4. Sonuç ve De÷erlendirme
Bu çalúmada ilk aúamada model belirsizli÷i altnda TÜFE ana harcama gruplarnn döviz
kuru geçiúkenlik katsays tahmin edilmiútir. Ana harcama gruplarnn döviz kuru
geçiúkenlik katsays elde edildikten sonra ise gelire göre tüketim harcamalarnn da÷lm
kullanlarak farkl gelir gruplar için kur geçiúkenli÷i hesaplanmútr.
Elde edilen sonuçlara göre 12 aylk birikimli döviz kuru geçiúkenli÷inde en yüksek katsayya sahip ana harcama grubu ulaútrma olurken, bu grubu di÷er mal ve hizmetler, ve gda
ve alkolsüz içecekler takip etmektedir. Harcama gruplarnn a÷rlkl ortalamasndan elde
edilen toplam döviz kuru geçiúkenli÷i ise %16,7’dir.
Gelire göre hanehalklarnn döviz kuru geçiúkenli÷i hesapland÷nda geçiúkenlikten en çok
etkilenen grubun en yüksek %20’lik gelir dilimdeki hanehalklar oldu÷u tespit edilmiútir.
Di÷er yandan, gda grubundaki döviz kuru geçiúkenli÷i yüksek oldu÷u için en düúük gelir
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grubundaki hanehalklarnn da döviz kuru geçiúkenli÷inden en yüksek gelir grubundaki
hanehalkalar kadar etkilendi÷i görülmektedir.
Kur geçiúkenli÷inin en yüksek %20’lik ile en düúük %20’lik gelir dilimlerindeki
hanehalklarn benzer oranlarda etkiledi÷i tespit edilmiú olmasna karún, en düúük %20’lik
gelir dilimindeki hanehalklarnn harcanabilir gelirinin en yüksek dilimdeki hanehalklarnn
gelirinden daha düúük olmas nedeniyle, düúük gelir grubundaki hanehalklarnn kur
geçiúkenli÷inden daha fazla etkilenmesi beklenmektedir.
ùekil 5. Ekonomik faaliyetlere göre tarm ve hayvanclk (ihracat ve ithalat, milyon USD)
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ùekil 6. Krmz et ve TÜFE enflasyonu

Di÷er yandan gda harcama grubunun fiyat esnekli÷inin düúük olmas tüketicilerin fiyat
artúlarna karú tüketim miktarlarn ayarlama imkanlarn kstlamakta ve bu durum düúük
gelirli hanehalklarn kur geçiúkenli÷i karúsnda yüksek gelir gruplarna kyasla daha dezavantajl bir konuma itmektedir. Kur geçiúkenli÷inin en düúük %20’lik gelir dilimindeki
hanehalklarna etkisini azaltmak için gda ve alkolsüz içecekler grubunun kur úoklarna
duyarll÷n azaltmak elzemdir. Kur geçiúkenli÷inin gda ve alkolsüz içecekler grubuna
hangi kanallar üzerinden etki etti÷i bu çalúmann konusu de÷ildir. Bu önemli konuyu önümüzdeki çalúmalara brakmakla birlikte bu konu hakknda birkaç politika önerisinde bulunabiliriz.
ùekil 5’te görülece÷i üzere Türkiye genel olarak tarm ve hayvanclk alannda 2007 ylna
kadar net dú açk vermeden ilerlerken, 2007 ylndan sonra net ithalatç bir konuma geçmiútir. Özellikle yerel hayvancl÷n Türkiye’deki tüketicinin taleplerini karúlamada yetersiz kald÷ için yurt dúndan büyük miktarlarda canl hayvan getirilmesinin bu sonuca yol
açt÷ bilinmektedir. Yine de ùekil 6’da görülece÷i üzerine bu politikann et fiyatlarnda
çok da kontrolü sa÷layamad÷ görülmektedir. Ayrca ithalata dayal bir gda politikasnn
bu sektörün kur duyarll÷n büyük ölçüde arttrma ihtimali vardr. Bu nedenle yerel aktörlerle birlikte ithalata dayanmayan bir çözümün geliútirilmesi tek çare olarak görülmektedir.
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Bunun yannda Türkiye’de gda ürünlerinin fiyatnn belirlenmesinde önemli bir rolü olan
mazot’un da çok yüksek bir kur geçiúkenli÷i oldu÷u bilinmektedir. Kurdaki artú petrol
ürünleri ve ulaúm üzerinden gda fiyatlarna etki etmektedir. Bu ikincil geçiúkenli÷in belli
bir zaman alyor oluúu, gda ve alkolsüz içecekler grubundaki 3 aylk kur geçiúkenli÷inin
düúük fakat, 6 aylk ve sonrasndaki kur geçiúkenli÷inin yüksek olmasnn nedenlerinden
biri olabilir. Bu sorunlarn ksa vadede çözümü pek mümkün gözükmese de çiftçilere mazot
teúviki, lojistik süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi ve tarm ürünlerinin piyasaya
ulaútrlmasnda demir yolu taúmacl÷nn öneminin arttrlmas kurun gda fiyatlar üzerindeki etkisinin azalmasna yol açabilir.
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EK. Sepet kur ile geçiúkenlik katsaysnn hesaplanmas
ùekil Ek 1. Ana harcama gruplar için kur geçiúkenli÷i

ùekil Ek 2. Gelir gruplarna göre kur geçiúkenli÷i
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