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Küresel ekonomi 2020 yılını, son çeyrekte de devam eden korona virüs baskısı altında geçirmiştir.2020 sonu 
çeyrek itibarıyla 1,8 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 84 milyon 
olmuştur. Söz konusu çeyrekte Covid-19 varyantlarının tespit edilmesine, kısıtlayıcı önlemlerin tekrar uygulamaya 
geçmesine ve ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmenin hız kesmesine rağmen toparlanma beklentilerin üzerinde 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, hâlihazırda uygulanan aşılara erişim ve lojistik sorunlar nedeniyle aşılama sürecinin 
yavaş ilerlemesi, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını geciktirmiş ve ekonomik toparlanmanın hızını sınırlandırmıştır. 
Bu süreçte Çin, alınan önlemlerin etkisiyle büyüme performansı olarak diğer ülkelerden pozitif olarak ayrışmıştır. 
Avrupa’da yeniden uygulamaya konulan önlemler, gelişmiş AB üyesi ülkelerin hizmet sektörlerini ve ekonomisi 
turizme dayalı Balkan ülkelerini olumsuz etkilemiştir.

ABD’de de ise, seçim belirsizliğine rağmen, hanehalkına ve işletmelere verilen desteklerin son çeyrek içerisinde 
artması, büyüme performansındaki olumsuz görünümü bir miktar sınırlamıştır. Bununla birlikte, gelişmiş ekonomilerde 
devam eden destekleyici tedbirlerin küresel ekonomik toparlanmaya destek sağlaması beklenmektedir.

Bu koşullar altında, küresel büyüme oranları yukarı yönlü revize edilmiştir. IMF son tahmininde bir önceki tahminine 
göre 0,9 puan artışa giderek küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 3,5 oranında daralmasını öngörmüştür. OECD 
ve Dünya Bankası da IMF ile benzer şekilde tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, küresel ekonominin 2020 
yılında sırasıyla yüzde -4,2 ve yüzde -4,3 oranlarında küçüleceğini tahmin etmişlerdir. Yeni aşı onayları ve tedavi 
olanakları sayesinde IMF, OECD ve Dünya Bankası 2021 yılı küresel büyüme hızının sırasıyla yüzde 5,5, yüzde 4,2 
ve yüzde 4 olacağını tahmin etmişlerdir.

Bölgesel olarak incelendiğinde, gelişmiş ülkelerdeki parasal ve mali desteklerin devam etmesinin etkisiyle 2020 
küçülme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme performanslarının 
farklılaşması öne çıkmaktadır. Bu dönemde, Çin’in diğer gelişmekte olan ekonomilerden pozitif olarak ayrışması 
beklenirken, petrol ihracatçısı olan ve turizme dayalı olan ekonomilerde ise olumsuz görünümün devam edeceği 
öngörülmektedir.

2020 yılının son çeyreğinde küresel ticaretin ana gündeminde; salgın, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, 
Brexit süreci, aşı çalışmaları ve ABD Başkanlık seçimleri yer almıştır. Bununla birlikte, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde 
azalan ticaret hacminin, yılın ikinci yarısında salgının etkisinden çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır. UNCTAD verilerine 
göre mal ticaretinde 2020 yılı dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,2 civarında azalma beklemektedir. Dünya Ticaret 
Örgütü küresel mal ticaret hacminde 2020 yılında yüzde 9,2’lik azalış beklerken, 2021 yılı için yüzde 7,2’lik artış 
öngörmüş, IMF ise 2021 yılında küresel mal ticaretinin yaklaşık yüzde 8 oranında artacağını tahmin etmiştir.
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2020 yılı başında ticaret savaşlarının temel eksenleri olan ABD ve Çin arasında “Birinci Safha Ticaret Anlaşması” 
imzalanmasına rağmen ”İkinci Safha” anlaşmasına yönelik yılın son çeyreğinde kuvvetli bir çaba sarf edilmemiştir. 
Yılın son çeyreğine damgasını vuran küresel ticari politik gelişmeler ise Çin, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda 
ve Avustralya ile ASEAN üyesi 10 ülkenin de içinde bulunduğu dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasının 
2020 yılı Kasım ayında imzalanması ile Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Brexit Anlaşmasının 
sonuçlanmış olmasıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre; küresel işsizliğin 2020 yılının tamamında 33 milyon kişi artarak 
toplamda 220 milyon kişiye ulaştığı ve işsizlik oranının 1,1 yüzde puan yükselerek yüzde 6,5 oranında gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. Salgın nedeniyle çöken işgücü piyasalarının toparlanmasının zaman alması beklenmektedir. 

Salgın sebebiyle gerileyen küresel talepten olumsuz etkilenen emtia fiyatları yılın son çeyreğindeki ılımlı küresel 
toparlanma sayesinde salgın dönemiyle karşılaştırıldığında yukarı yönlü hareket etmiştir. Yılın son çeyreğinde hem 
enerji emtialarında hem de gıda fiyatlarında artış kaydedilmiştir.

Buna karşın, ham petrol fiyatlarında, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış 
kaydedilmişse de talepteki toparlanma, aşı etkisi ve kısmi arz kesintilerinin etkisiyle ham petrol fiyatları 2020 yılı 
Aralık ayında varil başına ortalama 50 dolar seviyesine yükselmiştir.

Küresel görünümde 2020 son dönemi itibarıyla önceki çeyreklere göre riskler belirgin düzeyde azalmış olmakla 
birlikte belirsizlikler mevcuttur. Reel faizler küresel düzeyde negatif seviyelerde bulunmakta ve ilave teşvik 
beklentileriyle bu durum riskli varlıklarda gerilimlere yol açmaktadır.

Küresel hisse piyasaları virüsün yaygınlaşmasını ve mutasyon haberlerini olumsuz fiyatlarken, büyümeye yönelik 
iyi gelen öncü göstergelerden ve teşviklerden olumlu etkilenmektedir. Altının ons fiyatı aşağı yönlü ve dalgalı 
seyretmektedir. Artan stoklar ve OPEC+ ülkelerinin küresel arz fazlasını azaltacağına dair açıklamalarda bulunması 
ve sert geçen kış koşullarından destek bulan petrol fiyatları, salgın sonrasında görülen en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. Perakende ve kurumsal yatırımcı davranışlarında görülen sert değişiklikler hisse senetlerinde ve kripto 
para birimlerinde keskin oynaklıklara yol açmaktadır. ABD uzun vadeli tahvil piyasalarında satış baskıları gözlenmesi 
kısa vadeli faiz artış beklentilerini gündeme getirmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarına olumsuz 
yansımaktadır.

Emtia fiyatlarında genel olarak yükseliş eğilimi gözlenmekte ve enflasyon beklentileri bozulmaktadır. 
Mevcut aşıların yanı sıra yeni aşı onayları risk azaltıcı bir faktördür ve toparlanmayı desteklemektedir. 
Ancak aşı üretimi ve dağıtımında görülen aksaklıklar, aşı milliyetçiliği, aşı tedirginliği ve aşıya erişim 
eşitsizliği küresel düzeyde belirsizliklerin bir süre daha devam etmesini gündeme getirmektedir.
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IMF’nin revize raporlarında Dünya Ekonomisinde %3,5 civarında bir küçülme öngörülmektedir. 2020’de Dünya 
ekonomisi 3,5 daralacak olup büyüme tahmini 2021 yılında %6, 2022 yılında %4,4’tür.

ABD gibi bazı büyük ekonomilerdeki ilave mali destek ile yılın ikinci yarısına dair aşı destekli toparlanma beklentisi 
yaratmaktadır.

Benzeri görülmemiş politika müdahalesi sayesinde Covid-19 salgınının neden olduğu durgunluğun 2008 küresel 
mali krizinden daha küçük izler bırakmasının muhtemel olduğuna değinilen raporda, gelişen ekonomiler ile düşük 
gelirli gelişmekte olan ülkelerin daha çok etkilendiği ve önemli orta vadeli zararlar yaşanmalar beklenmektedir.

“Gelir eşitsizliği salgın nedeniyle önemli ölçüde artabilir”

Üretim kayıplarının özellikle ekonomileri turizm ve emtia ihracatına dayanan ülkeler ile müdahale için sınırlı politika 
alanı olan ülkeler için daha büyük olacağı tahmin edilmektedir. Gelir eşitsizliğinin salgın nedeniyle önemli ölçüde 
artabileceği ve salgın öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında 2020’de 95 milyona yakın insanın daha aşırı yoksulluk 
eşiğinin altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Gelecekteki gelişmelerin sağlık krizinin seyrine bağlı olduğundan görünümü çevreleyen büyük belirsizlik göz 
önünde bulundurularak politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara öncelik vermesi ve politika desteğini esnek bir 
şekilde ayarlamak için hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

- 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininin ABD için yüzde 6,4, Avro Bölgesi için yüzde 4,4 olacağı öngörülmektedir.

ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,1’den yüzde 6,4’e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılı 
büyüme tahmini de yüzde 2,5’ten yüzde 3,5’e çıkarıldı.

Avro Bölgesi’ne yönelik büyüme beklentisi de 2021 için yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e çıkarılırken, 2022 için yüzde 
3,6’dan yüzde 3,8’e yükseltildi. Bölge ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6 küçüldüğü tahmin edildi.

Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Almanya’nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 
3,6’ya, Fransa’nın yüzde 5,5’ten 5,8’e, İtalya’nın yüzde 3’ten yüzde 4,2’ye ve İspanya’nın yüzde 5,9’dan yüzde 6,4’e 
yükseltildi.

Almanya’nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,4’e revize edilirken, gelecek yıl için Fransa’nın 
ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye çıkarıldı. İtalya ve İspanya’nın 2022 yılı büyüme tahminleri 
ise değişikliğe gidilmeyerek sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4,7 olarak bırakıldı.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5’ten yüzde 5,3’e ve 2022 tahmini yüzde 5’ten yüzde 5,1’e çıkarıldı.

IMF raporunun Mayıs ayı için revize edilen bölümü:
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Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin 
yüzde 3,6’dan yüzde 5’e yükseltildi.

Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022’de ise sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü. Japonya ve 
Kanada ekonomilerinin daha önce 2022’de sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği tahmin edilmişti.
Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 4,3’ten yüzde 5,1’e 
çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,1’den yüzde 3,6’ya yükseltildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 6,3’ten yüzde 6,7’ye çıkarılırken, 2022 yılı 
tahmini değiştirilmeyerek yüzde 5 olarak bırakıldı.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ülke olmasına rağmen geçen yılı yüzde 2,3’lük büyüme ile tamamlayan Çin’in bu 
yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1’den yüzde 8,4’e yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 
5,6 olarak bırakıldı.

Salgına rağmen geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin de 2021’de yüzde 6 ve 2022’de yüzde 3,5 
büyüyeceği öngörüldü.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin ocak ayında açıkladığı öncü 
bulgularında, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesinin beklendiğini aktarmıştı. Türkiye için enflasyon tahmini 
ise bu yıl için yüzde 13,6, gelecek yıl için yüzde 11,8 olarak belirlendi.

Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 12,4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde 
bulunuldu.
Yukarıdaki veriler ışığında 2021 büyüme ve üretim beklentileri nedeniyle emtia ve petrol fiyatlarının ciddi oranda 
yükseleceği öngörülmektedir.

Ancak küresel borçluluk oranının pandemi etkisiyle birlikte artmaya devam etmesi ise hala önemli bir sorun olarak 
görülmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporunda en önemli artan riskler arasında gösterilen borçluluk sorunu Çin başta 
olmak üzere birçok bölgede büyüme potansiyelini sınırlayarak krizden çıkışı zorlaştırmaktadır. 

Küresel risk raporu ayrıca “Gelecek Şoklar” bölümünde önümüzdeki yıllarda karşılaşılabilecek 10 farklı fütüristtik 
şoktan bahsetmektedir. Bunlardan önemli biri parasal popülizmdir. Küresel popülizm dalgalarının ve Covid-19 
etkisiyle birlikte siyasetçiler tarafından kullanılarak Merkez Bankalarının bağımsızlıklarını yitirme riskinin giderek 
arttığı belirtilmektedir. Böyle bir senaryoda enflasyon ile küresel düzeyde mücadele gittikçe zorlaşacaktır. Dünya 
Bankası’nın yayınladığı gelişmekte olan ülkelerde dezenflasyon süreçlerini inceleyen çalışmada, düşük enflasyonu 
korumanın bu ülkelerde giderek zorlaştığına dikkati çekmektedir. (IMF Raporları, S.B.Başkanlığı 2020 son çeyrek 
raporu)
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2018 yılının ikinci yarısında spekülatif kur ataklarıyla başlayan ekonomideki durgunluk süreci 2019 yılının ilk yarısında 
da sürmüş, yılın ikinci yarısında ise döviz kurundaki oynaklığın azalması ve enflasyondaki gerileme sayesinde faiz 
oranları düşmeye ve toparlanma süreci belirginleşmeye başlamıştır. Böylece, 2019 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 
0,9 oranında büyümüştür. Ancak, 2020 yılında kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından 
Türkiye ekonomisi de özellikle yılın ikinci çeyreğinde belirgin biçimde etkilenmiştir. Hem ekonomik birimlerin 
faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kalmaları hem de toplum sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin etkisiyle, 
2020 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi yüzde 3,1 oranında daralmıştır. Haziran ayı başında salgına karşı alınan 
önlemlerin hafifletilmesiyle Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Sanayi üretimi, kapasite 
kullanım oranları, PMI gibi göstergeler haziran ayı itibarıyla oldukça olumlu bir görünüm sergilemeye başlamış, 
yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide kuvvetli V-tipi bir toparlanma eğilimi gözlenmiştir. Diğer yandan, salgından en 
çok etkilenen turizm sektörü de sınır kapılarının açılmasıyla yılın üçüncü çeyreğinde tekrar canlanmaya başlamıştır. 
2021-2023 Yeni Ekonomi Programına göre 2020 yılında ekonomik büyümenin yüzde 0,3, 2021 yılında ise yüzde 5,8 
oranında gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

GSYH 2020 yılının ilk yarısında Covid-19 salgını kaynaklı iç ve dış talepteki daralma Türkiye ekonomisini olumsuz 
etkilemiştir. Salgına karşı hem ulusal hem de küresel düzeyde alınan önlemlerin de etkisiyle talepteki düşüşe bağlı 
olarak ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9,9, 2020 yılının ilk yarısında ise yüzde 3,1 daralmıştır. Yılın ilk yarısında 
toplam tüketim büyümeye -1,2 puan etki etmiştir. Söz konusu etkinin -1,4 puanı özel tüketimden, 0,2 puanı kamu 
tüketiminden sağlanmıştır. Özel tüketim ilk çeyrekte yüzde 4,5 oranında artarken, ikinci çeyrekte yüzde 8,5 
oranında gerilemiştir. Salgının olumsuz etkilerinin telafi edilebilmesi için uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketinin de yardımıyla ikinci çeyrekteki daralma nispeten kontrol altına alınmış ve harcamalar tarafında 
en büyük kalem olan özel tüketimin ekonominin genelinde gözlenen küçülmeye olan etkisi sınırlanarak 5,1 puan 
düzeyinde tutulmuştur.

Kamu tüketimi ise yıllık bazda ilk çeyrekte yüzde 3,2 oranında artarken ikinci çeyrekte yüzde 0,8 oranında 
gerilemiştir. İlk çeyrek büyümesine 0,5 puan katkı veren kamu tüketimi ikinci çeyrek daralmasına 0,1 puan katkıda 
bulunmuştur.

2020 yılının ilk yarısında özellikle inşaat yatırımlarındaki daralma sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkilemiştir. 
Sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık yarısını oluşturan inşaat yatırımları ilk ve ikinci çeyrekte yıllık bazda sırasıyla 
yüzde 9,7 ve yüzde 16,4 oranında daralmıştır. Sabit sermaye yatırımlarındaki içinde nispeten daha az bir paya 
sahip olan makine ve teçhizat yatırım harcamaları ise yılın ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,7 ve yüzde 
4,7 oranında artmıştır. Böylece sabit sermaye yatırımları yılın ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,3, ve yüzde 
6,1 oranında daralmıştır. Yılın ilk yarısında yüzde 3,3 oranında daralan sabit sermaye yatırımları ekonominin ilk 
yarıdaki büyümesini 0,8 puan aşağı çekmiştir. Sabit sermaye yatırımlardaki gerilemede salgın kaynaklı belirsizlikler 
öne çıkarken, jeopolitik riskler ve beklentilerdeki bozulma gibi nedenler de bu gelişmede etkili olmuştur. Net mal 
ve hizmet ihracatı 2020 yılının ilk çeyreğinde büyümeyi 4 puan, ikinci çeyrekte ise 7,8 puan sınırlandırılmıştır. 
Söz konusu 7,8 puanlık negatif katkıda ülkelerin sınırlarını kapatması sonucu turizm başta olmak üzere mal ve 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınça yayınlanan 2020 Ekonomik Görünüm Raporlarına göre Türkiye 
ekonomisinin genel görünümü aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir. 

3.2.1 .  Büyüme

3.2.  Türkiye Ekonomisinin Genel  Görünümü
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hizmet ihracatında 2020 yılı ikinci çeyreğinde gözlenen tarihi daralma (yüzde 35,3) etkili olmuştur. Net mal ve 
hizmet ihracatının ilk yarıdaki ekonomik daralmaya katkısı ise -6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Sabit sermaye 
yatırımlardaki gerilemede salgın kaynaklı belirsizlikler öne çıkarken, jeopolitik riskler ve beklentilerdeki bozulma 
gibi nedenler de bu gelişmede etkili olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatı 2020 yılının ilk çeyreğinde büyümeyi 
4 puan, ikinci çeyrekte ise 7,8 puan sınırlandırılmıştır. Söz konusu 7,8 puanlık negatif katkıda ülkelerin sınırlarını 
kapatması sonucu turizm başta olmak üzere mal ve hizmet ihracatında 2020 yılı ikinci çeyreğinde gözlenen tarihi 
daralma (yüzde 35,3) etkili olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının ilk yarıdaki ekonomik daralmaya katkısı ise -6 
puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

2019 yılında ekonomideki dengelenme sonucunda beklenen iyileşmeyi sağlayamayan iş gücü piyasası, 2020 yılına 
tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuz etkileriyle giriş yapmıştır. 2020 yılı Ocak döneminde yüzde 13,8 
olarak gerçekleşen işsizlik oranı salgın nedeniyle azalan iş gücüne katılımın etkisiyle Nisan 2020 döneminde yüzde 
12,8 seviyesine gerilemiştir. 2020 yılı haziran ayında alınan normalleşme kararıyla birlikte iş gücüne katılım bir 
miktar toparlanmış, istihdam artışına karşın katılımın daha hızlı artmasıyla birlikte Temmuz döneminde işsizlik oranı 
yüzde 13,4 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz döneminde istihdam oranı ise yüzde 43,5 olmuştur. Yılın geri kalanında 
ekonomik aktivitelerdeki toparlanmaya bağlı olarak iş gücüne katılımın ve istihdamın iyileşmesi beklenmektedir.

Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) kapsamında 2020 yılında maliye politikalarının enflasyonla mücadele ve 
büyümeye katkı vermesi hedeflenirken bir taraftan da kaynakların verimli kullanılması ve belirlenen alanlarda 
tasarruf sağlanmasıyla kısmi bir sıkılaştırma yapılacağı öngörülmüştür. Ancak 2020 yılı Mart ayında ülkemizi de 
etkilemeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgının sosyal ve 
ekonomik etkilerine karşı verilen mücadelede maliye politikaları ön plana çıkmış ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. 
Bu bağlamda geniş çaplı vergisel ve nakdi destekler hayata geçirilmiştir. 2020 yılının ilk sekiz ayında önceki yılın 
aynı dönemine göre bütçe harcamalarının yüzde 15,6 oranında arttığı ve 761,4 milyar TL olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Bütçe gelirlerinde ise dönemsel olarak güçlü ve zayıf performanslar görülse de, genel olarak 
hedeflerle uyumlu bir seyir gözlemlenmektedir.

3.2.2.  İş  Gücü Piyasası

3.2.3.  Kamu Mal iyesi
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2020 yılının ilk çeyreğinde yatay seyreden yıllık tüketici enflasyonu, salgına bağlı birim maliyet artışları, döviz 
kuru geçişkenliği ve işlenmemiş ürünler kaynaklı artan gıda fiyatları sonucunda, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir 
miktar yükselerek yüzde 12,62 olmuştur. Temmuz-Eylül aylarında ise büyük ölçüde baz etkisi kaynaklı olarak yatay 
seyreden yıllık TÜFE artışı, Eylül ayı itibarıyla yüzde 11,75 seviyesinde gerçekleşmiştir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa 
vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkması ve 
önümüzdeki dönemde enflasyonun yeniden düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir. Para ve maliye politikalarının 
güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları 
hayata geçirerek enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi, Yeni Ekonomik Programın 
temel hedeflerindendir. Enflasyonun düşürülmesiyle; öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri 
düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun 
vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek, böylece ekonomik ve finansal istikrar güçlendirilecektir. 2020 
yıl sonunda tüketici enflasyonunun normalleşme adımlarıyla iktisadi faaliyette yaşanacak toparlanmanın, ılımlı 
iç talep koşullarının ve salgına bağlı birim maliyet etkilerinin azalmasıyla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşmesi, 
program dönemi sonunda ise yüzde 4,9’a gerilemesi beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca yayınlanan 2020 Ekonomik Görünüm Raporlarına göre; belirlenen 
varsayımların kamu maliyesinin oluşan çok yüksek açıkları, Covid 19 etkisi ve önlenemeyen dış ticaret açıkları 
ve merkez bankasından uluslararası finans kuruluşlarından beklentilerin yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye 
ekonomisi için makro ekonomik beklentilerimiz aşağıdaki şekilde revize edilmiş ve iş planlarımız bu varsayımlar 
çerçevesinde hazırlanmıştır.

3.2.4.  Enf lasyon ve Para Pol it ikası

VARSAYIMLAR
Ekonomik Büyüklüklere İlişkin Varsayımlar

YILLAR 2021 2022 2023

GSYH Büyümesi (%, Reel) 6% 5% 5%

TÜFE Yılsonu (%) 15,0% 12,5% 10,0%

USD Yıl Sonu Kuru 8,44 9,49 10,44

EURO Yıl Sonu Kuru 10,43 11,74 12,91

USD Ortalama Kurlar 7,91 8,90 9,79

EURO Ortalama Kurlar 9,79 11,01 12,11

Mevduat Faiz 16,0% 13,5% 11,0%

Kredi Faiz 20,0% 15% 12,50%


