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Sunum planı

- Küresel ekonomik gelişmeler
- Türkiye’ye yansımaları

- Yurtiçi iktisadi görünüm
- Nerdeyiz nereye gidiyoruz? 

- Senaryolar ve projeksiyonlar



Küresel enflasyon son 40 yılın en yükseğinde..

Çekirdek Enflasyon



Enflasyona karşı senkronize parasal sıkılaşma gerçekleştirildi.

Politika Faizi



Fed’in faizi %5’e çekmesi ve 2023’ün son çeyreğinde kademeli
faiz indirimine başlaması beklenmekte. 

Kaynak: Atlanta Fed.

Beklenen Fed Politika Faizi (baz puan, mevcut faiz: 425-450)



Fed’in indirimlerine dair beklenti 2023’ün sonunda yoğunlaşıyor.

Kaynak: WSJ

Fed’in faiz indirimlerinin ne zaman başlamasını bekliyorsunuz?



ABD’de son 35 yılın en sert parasal sıkılaşması gerçekleşti.



Verim eğrisi ABD’nin 2023’te durgunluğa gireceğini fiyatlıyor.

ABD hazine tahvil faizi, 10 yıl eksi 2 yıl (%)



İktisadi durgunluğun boyutu enflasyon beklentilerinin
düşüş hızına bağlı olacak.

Kaynak: New York Fed.

ABD’de tüketici enflasyon beklentileri (medyan, %) 
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Arz yönlü kısıtlar gevşeme eğiliminde..

Konteyner

Navlun

Endeksi

Kaynak: Bloomberg. 

Küresel Arz Yönlü Maliyet Endeksleri
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Küresel iktisadi faaliyet yavaşlıyor.

Manufacturing PMIs in Major EconomiesKüresel PMI



Küresel büyümenin 2023’te %2’nin altında gerçekleşeceği
tahmin ediliyor. 

Manufacturing PMIs in Major Economies
Küresel Büyüme ve Türkiye Büyümesi (yıllık, % değişim)

Kaynak: WB, IMF.



Küresel durgunluk beklentisiyle emtia fiyatları gevşedi.

Emtia Fiyatları (S&P GS Endeksleri, Ocak 2005 = 100)



Küresel konjonktür Türkiye’nin iktisadi
görünümü açısından ne ifade ediyor?

- Dış dünyanın büyümeyi ve enflasyonu artırıcı etkisi tersine döndü.

- Dış ticaret hadleri enflasyon ve cari dengeyi olumlu etkiliyor.



Yurt içi iktisadi görünüm
ve ekonomi politikaları



Büyümenin Avrupa’da en zayıf, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’da nispeten daha ılımlı olması bekleniyor. 

Bölgelere Göre 2022’de İktisadi Faaliyette Yavaşlama Beklentisi

Çok zayıf Zayıf Orta Güçlü

Kaynak: Davos 
Başekonomistler

Anketi



Küresel yavaşlama ile birlikte ihracatımız ivme kaybediyor. 
Özellikle Avrupa talebindeki yavaşlama daha belirgin.

Manufacturing PMIs in Major EconomiesTürkiye’nin İhracatı (mevsimsellikten arındırılmış, milyar $)

Avrupa
Birliği

Diğer
Ülkeler



Sanayi üretimine dair veriler büyüme trendinde ihracat
kaynaklı olarak belirgin ivme kaybına işaret ediyor.

PMI Endeksi



İç talep dış talebe kıyasla daha güçlü seyrediyor. 



Öncü veriler ekonomide yavaşlamanın sürdüğünü gösteriyor. 



2023 yılında büyüme kademeli olarak yavaşlamaya devam edecek.

Projeksiyon



Enerji fiyatlarındaki gevşeme Türkiye’nin dış dengesini
kısmen rahatlatabilir.

Enerji fiyat endeksi 0,7petrol +0,3 doğalgaz (TNT) fiyatı olarak alınmıştır. Enerji ithalatı 27. fasıldır. 
Kaynak: Bloomberg, Ticaret Bak.,TCMB-EVDS.



2023 yılında enerji fiyatlarındaki gevşeme ve hizmetlerin
güçlü seyrini korumasıyla cari açık daralacak.

Net enerji ithalatı ve net hizmet ihracatı (yıllık, milyar $)

Enerji

Hizmetler



Kredi kompozisyonu cari dengedeki iyileşmeyi desteklemiyor.

Kredi büyümesi (13 haftalık, yıllıklandırılmış, Kur etkisinden arındırılmış)

Tüketici
kredileri ticari

kredilerden
daha hızlı
büyüyor.



2023’te cari açıkta belirgin bir düzeltme gerçekleşebilir.

Net enerji ithalatı ve net hizmet ihracatı (yıllık, milyar $)

Enerji



Para politikası ve enflasyon



Türkiye reel politika faizi emsal ülkelere göre çok düşük düzeylerde.

GOÜ’lerde politika faizi enflasyon farkı (%)



Düzenlemelerle piyasa faizleri de bastırılıyor.

YEM ve TCMB 
Faiz İndirimi

DİBS Faizleri (%) Bankalara DİBS 
alım zorunluluğu



“Yeni Ekonomi Modeli” aşamaları



“Yeni Ekonomi Modeli” aşamaları

İlk deneme: Düşük faiz + rekabetçi kur

kontrolden çıkan enflasyon (kur-fiyat-beklenti sarmalı) 



“Yeni Ekonomi Modeli” aşamaları

İlk deneme: Düşük faiz + rekabetçi kur

kontrolden çıkan enflasyon (kur-fiyat-beklenti sarmalı) 

İkinci deneme: Düşük faiz + sabit kur + finansal baskılama

 Cari açık, reel kur, enflasyon, (ücret-fiyat-beklenti sarmalı)



KKM ve diğer düzenlemelerle döviz kuru rejimi değişti.

KKM

Yönetilen
kur



Önümüzdeki aylarda enflasyon baz etkileriyle belirgin düşüş
gösterecek olsa da tek haneli değerlere inmesi yıllar sürecek.

54,7

41,1

30,5

Faiz
indirimlerinin

başlaması



Geçen yılki enflasyonu nasıl öngörmüştük?

TCMB Fonlama Faizi

Enflasyon



2022: Kur-enflasyon-beklenti sarmalı

Kur artışı

Enflasyon

Beklentiler



2023: Ücret-enflasyon-beklenti sarmalı

Ücret
artışı

Beklentiler

Enflasyon



Kısa vadeli strateji: finansal baskılama araçları ile
faizi ikame etmeye devam.

• Kredi düzenlemeleri
• Miktar ve kompozisyon

• KKM ve döviz kuru müdahalesi

• Döviz işlemlerinin sınırlanması

• Fiyat kontrolleri

• Dış ticaret kısıtlamaları

• Sermaye kontrolü?



Mevcut politika stratejisi ne kadar sürdürülebilir?

Sürdürülebilirlik konusunda dış denge belirleyici olacak:

• Cari açık

• Dış finansman

• TCMB rezervleri



TCMB’nin uluslararası rezervleri son dönemde arttı.

Swap hariç

Brüt

Net

TCMB Rezervleri (milyar ABD doları)



Son altı ayda rezerv yeterliliği göstergeleri iyileşti.

Faiz
İndiriminin
başlaması

Ülke
swapları

hariç

TCMB Başkanı ve
Maliye Bakanı

Görev değişikliği

Rusya
desteği

Rezervlerin Kısa Vadeli Dış Borca Oranı



Yılın ilk 11 ayında 41,8 milyar $ cari açığın 22,3 milyar
doları kaynağı tespit edilemeyen finansmanla karşılandı.



Bu politikalar daha ne kadar sürdürülebilir?

• Kaynağı belli olmayan girişler ve rezervlerdeki artış mevcut
dengenin kısa vadede sürdürülebileceğine işaret etmekte.

• Bununla birlikte, sorunların ötelenmesi için yapılan ihtiyari
düzenlemeler kırılganlıkların artmasına neden oluyor.



Seçimlerden sonrası için olası senaryolar



Seçimlerden sonrası için olası senaryolar

CB & Meclis
Değişirse
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Seçimlerden sonrası için olası senaryolar

CB & Meclis
Değişirse

• Konvansiyonel politikalara dönüş
• Geleneksel para politikası
• Regülasyonlarda sadeleşme
• Kapsamlı bir makroekonomik program

CB & Meclis
Değişmezse

Meclis Değişir
CB Değişmezse
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Seçimlerden sonrası için olası senaryolar

CB & Meclis
Değişirse

• Konvansiyonel politikalara dönüş
• Geleneksel para politikası
• Regülasyonlarda sadeleşme
• Kapsamlı bir makroekonomik program

CB & Meclis
Değişmezse

• Mevcut politikalara devam
• Sermaye akımlarının daha sıkı yönetimi
• Finansal baskılama

• Politikalarda kısmi normalleşme
• Sınırlı da olsa faiz artışı
• Daha ılımlı finansal baskılama

Meclis Değişir
CB Değişmezse



Senaryoların olası iktisadi sonuçları
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Senaryoların olası iktisadi sonuçları
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• Faizlerin belirgin artması
• Büyümede 3-4 çeyrek yavaşlama

sonrası hızlı toparlanma
• 2024 yılında enflasyonda %15-20 aralığı
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Senaryoların olası iktisadi sonuçları

CB & Meclis
Değişirse

• Faizlerin belirgin artması
• Büyümede 3-4 çeyrek yavaşlama

sonrası hızlı toparlanma
• 2024 yılında enflasyonda %15-20 aralığı

CB & Meclis
Değişmezse

• Ilımlı devalüasyon
• Kredi, kur ve fiyat kontrolleri
• Kademeli devalüasyon
• Enflasyonun 25-40 aralığında kalması
• Uzun müddet potansiyel altı büyüme

• Yukarıdaki iki senaryonun
kombinasyonu

Meclis Değişir
CB Değişmezse



Teşekkürler..


