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Özet

Küresel ekonomi, 1970'lerden bu yana yaşanan en büyük enerji kriziyle sarsılmaktadır. Enerji şoku, 

en�asyonu on yıllardır görülmemiş seviyelere çıkarmış ve tüm dünyada ekonomik büyümeyi 

düşürmüştür. Yeni OECD Ekonomik Görünüm Raporu’nda, küresel büyümenin 2023 yılında %2,2'ye 

gerileyeceği ve 2024 yılında nispeten mütevazı bir oran olan %2,7'ye geri döneceği tahmin edilmektedir. 

Asya, 2023 ve 2024 yıllarında büyümenin ana motoru olurken, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney 

Amerika'da çok düşük bir büyüme görülmesi beklenmektedir.

Küresel ekonominin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle ödediği ağır bedel, daha yüksek en�asyon 

ve daha düşük büyüme olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemiden sonra toparlanma süreci ve ilgili 

tedarik zinciri problemleri nedeniyle zaten yükselmekte olan en�asyon, Rusya'nın işgalinin ardından 

Fiyatlardaki beklenmedik artışın bir sonucu olarak birçok ülkede reel ücretler düşmekte ve alım gücü 

azalmaktadır. Bu durum dünyanın her yerinde insanlara zarar vermektedir. En�asyon kontrol altına 

alınmazsa bu sorunların daha da kötüleşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla “en�asyonla mücadele” şu 

en önemli politika önceliğimiz olmalıdır.

dünya genelinde çok daha yaygın bir hale gelerek oldukça ciddi seviyelere ulaşmıştır.

ülkelerde para politikası sıkılaşmaya devam etmelidir.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, en�asyonu kontrol altına almak ve ekonomilerindeki 

en�asyon beklentilerini düzenlemek için faiz oranlarını artırmaktadır. Bu stratejinin meyvelerini vermeye 

başladığı görülmektedir. Örneğin Brezilya'da merkez bankası hızlı hareket etmiş ve en�asyon son aylarda 

düşmeye başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de son veriler en�asyonla mücadelede bazı 

ilerlemeler kaydedildiğini göstermektedir. En�asyonun yüksek ve geniş tabanlı olmaya devam ettiği 
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Artan �yatlarla mücadelede, maliye politikasının para politikasıyla el ele yürümesi de önemlidir. 

En�asyonist baskıları artıran tercihler, en�asyonu kontrol altına almak için politika faizlerinin daha da 

yükselmesine neden olacaktır. Hane halkı ve şirketleri enerji şokundan koruyacak politika desteğinin, 

hedefe yönelik ve geçici olması, en�asyonist baskıları artırmadan ve kamu borç yükünü yükseltmeden, 

kırılgan hane halkı ve şirketleri koruması gerekmektedir. Hükümetler, yüksek enerji ve gıda �yatlarından 

kaynaklanan ekonomik problemleri ha��etmek için tavan �yat uygulamaları, �yat ve gelir 

sübvansiyonları ve vergi indirimleri dahil olmak üzere halihazırda pek çok önlem almaktadır. Ancak, 

enerji �yatlarının bir süre daha yüksek ve değişken kalması muhtemel olduğundan, �yatları düşürmeyi 

hede�emeyen tedbirler giderek daha karşılanamaz hale gelecek ve ihtiyaç duyulan enerji tasarrufu 

Avrupa, doğal gaz rezervlerini yenilemek ve talebi azaltmak için uzun bir yol kat etmiştir. Ancak Kuzey 

Yarımküre'de bu kış kesinlikle zorlu geçecektir. Gelecek yıl, gaz rezervlerini yenilemek daha zor 

olabileceğinden, 2023-2024 kışında durumun daha da karmaşık hale gelmesi beklenmektedir. Daha 

yüksek  gaz �yatları ya da doğrudan gaz arzı kesintileri, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa ve dünyada 

Yükselen faiz oranları, aynı zamanda birçok zorluk ve riski de beraberinde getirecektir. Borç geri 

ödemeleri, değişken faizli borç yükümlülükleri olan veya yeni borç alan şirketler, hükümetler ve hane 

halkları için maliyetler artacaktır. Özellikle, yarısından fazlası halihazırda borç sıkıntısı içinde (veya yüksek 

risk altında) olan ve sıkı �nansal koşullarla karşı karşıya kalan düşük gelirli ülkeler konusundaki endişeler 

sürmektedir. Bu ülkelerin birçoğunda ve gelişmekte olan piyasalarda para biriminin ABD doları karşısında

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş �yatlar, gıda arz ve satın alınabilirliği üzerinde baskı 

yaratarak küresel gıda güvensizliğini arttırmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız insanlar 

en yüksek gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olup birçok hükümet bu sorunu ele alacak araçlardan 

yoksundur. Bu ülkelerin çoğunda daha fazla gıda kesintisi ve açlık yaşanmasını önlemek için piyasaları 

açık tutmak ve tarımsal ürünlerin akışını kolaylaştırmakla isabetli yardım sağlamak en büyük öncelik 

sağlanamayacaktır.

önemli ölçüde daha zayıf büyüme ve daha yüksek en�asyona yol açacaktır.  

değer  kaybetmesi bu riskleri artırmaktadır.

olmalıdır.
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İlk olarak, enerji güvenliğine yatırım yapmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorunludur. Enerji 

kesintilerini önlemek için birçok ülke geçici olarak daha kirletici ve karbon salınımı yüksek enerji 

kaynaklarına geri dönmektedir. Ancak bir yandan da yüksek enerji �yatları ve enerji güvenliğine ilişkin 

endişeler, hükümetleri ve şirketleri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yatırımı artırmaya teşvik etmektedir. Net sıfır emisyon hede�erine ulaşabilmek için enerji şebekelerinin 

güçlendirilmesi ve enerji verimliliği ile yeşil teknolojilere yatırım yapılması siyasi gündemin üst 

sıralarında yer almalıdır. OECD, karbon azaltımına yönelik farklı politika yaklaşımları ve etkilerinin daha iyi 

analiz edilmesini sağlayacak ve farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkeler arasında bir diyalog forumu görevi 

görecek olan Kapsayıcı Karbon Azaltım Yaklaşımları Forumu (IFCMA) aracılığıyla bu çabayı 

İkinci olarak, rekabetçi baskıları güçlendirerek arz kısıtlamalarının etkilerinin ha��etilmesine yardımcı 

olmak üzere hükümetlerin piyasaları açık tutması ve uluslararası ticaretin akışını sağlaması 

gerekmektedir. Buna karşılık, korumacı politikalar izlemek, başta dünyanın en yoksulları olmak üzere 

Üçüncü olarak, potansiyel büyümeyi artırmak ve daha güçlü ve kapsayıcı bir toparlanma sağlamak için 

istihdamı teşvik etmek şarttır. Örneğin, kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkın yüksek olduğu 

ülkelerde hükümetler, bu farkı azaltmak için çalışmalıdır. Özellikle en kırılgan durumdakileri etkileyen 

beşeri sermaye kayıplarını tela� etmek ve birçok ülkenin karşı karşıya olduğu kalıcı ve yeni ortaya çıkan 

politikalara  geri dönme zamanı gelmiştir.

desteklemeyi  amaçlamaktadır.

birçok ülke için ciddi  bir gerilemeye sebep olacak ve küresel ekonomiye önemli ölçüde zarar verecektir.

beceri eksikliklerini gidermek için becerilere yatırım yapmak çok önemlidir.

Daha güçlü bir toparlanma için politikalar

Politika yapıcılar bu zorlu dönemle yüzleşmek için cesur politika adımları atmalıdır. Para ve maliye 

politikalarına ek olarak, hükümetlerin en acil güncel sorunların üstesinden gelmek için yapısal
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Özetle, tüm dünya çok zor bir ekonomik görünüm ile karşı karşıya kalmıştır. Temel senaryo, 2023 yılında 

dünya ekonomisi için önemli ölçüde yavaşlama ve birçok ülkede azalmakta olsa da hala yüksek 

en�asyonu işaret etmektedir. Riskler önemini korumaktadır. Bu zor ve belirsiz zamanlarda politika 

yapıcılara  önemli bir rol düşmektedir: en�asyonla mücadele için para politikası daha da sıkılaştırılmalı  

ve maliye politikası desteği daha hedef odaklı ve geçici tedbirler şeklinde uygulanmalıdır. Temiz enerji 

kaynaklarının ve teknolojilerinin benimsenmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımların 

hızlandırılması, enerji arzının çeşitlendirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem 

taşıyacaktır. Yapısal politikalara odaklanılması, istihdam ve üretkenliğin artırılmasına olanak sağlayacaktır.

Türkiye GSYİH büyümesinin, projeksiyon dönemi boyunca, 2022 yılındaki %5,3 seviyesinden 

yaklaşık %3'e gerilemesi, en�asyonun bir miktar düşmesi fakat %40'ın üzerinde kalması 

beklenmektedir. Bu durumda, hane halkı satın alma gücünün düşmesi ve artan belirsizliklerin yatırımlara 

engel teşkil etmesi beklenmektedir. Dış talebin azalması ile ihracat yavaşlayacaktır. İşsizlik oranının 2023 

yılında %10'un üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. Yüksek dış �nansman ihtiyacı ve düşük rezervler, 

Merkez Bankası, güveni desteklemek ve en�asyon beklentilerini düzenlemek için politika faizini 

artırmalı ve resmi en�asyon hede�ne gerçekçi bir yaklaşım için güvenilir ve ileriye dönük rehberlik 

sağlamalıdır. Hane halkını artan enerji �yatlarından korumaya yönelik önlemler memnuniyetle 

karşılanırken geçici olması ve maliyetlerin yönetilebilir tutulması hede�enmelidir. İstihdam maliyetlerinin 

düşürülmesi ve daha esnek iş sözleşmelerinin teşvik edilmesi, kayıtlı sektörde istihdam yaratılmasını 

Başka bir  beceri eksikliklerini gidermek için becerilere yatırım yapmak çok önemlidir.

artıracaktır.

ekonomiyi  şoklara karşı oldukça savunmasız bırakmaktadır.

Türkiye’nin görünümü
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Reel GSYİH, 2022'nin ilk yarısında (yıllık bazda) %7,5 büyüyerek OECD'deki en hızlı büyüme oranlarından 

biri olmuştur. İşgücüne katılım pandemi öncesi seviyelere dönerken, işgücü piyasasındaki olumlu 

gelişmeler özel tüketimde hareketlilik de sağlamıştır. İhracatçılar, Asya tedarik zincirlerindeki 

aksaklıklardan kaynaklanan fırsatları değerlendirmeyi başarmıştır. Turizm 2022 yılında tamamen 

toparlanmıştır. Ancak, makroekonomik dengesizlikler artmış ve yatırım faaliyetleri yavaşlamıştır. Artan 

enerji ithalatına bağlı olarak cari açık genişlemiş ve Ekim 2022 itibarıyla tüketici �yatları en�asyonu 

%85,5'e ve üretici �yatları en�asyonu %158'e ulaşmıştır. Asgari ücrete, %50'lik zamdan altı ay sonra, 

Temmuz'da %30’luk bir zam daha yapılmıştır. Liranın değer kaybı ithalat �yat baskılarını artırmıştır. Elektrik 

üretimi gibi aylık yurt içi göstergeler, ekonomik aktivitenin yavaşladığına dikkat çekmektedir.  

Türkiye, doğalgazının %99'unu ve petrolünün %93'ünü ithal etmekte olduğundan enerji tedarik kesintileri 

ve �yat dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Hükümet, kırılgan grupları artan enerji ve gıda 

�yatlarından korumak için önlemler almaktadır. Türkiye’de gelir dağılımının en alt diliminde yer alan 

haneler, bütçelerinin yaklaşık %70'ini gıda ve barınma için harcamaktadır. Enerji yardımı alan hane sayısı 

iki katına çıkarak 4 milyona ulaşmış ve düşük tüketimli hanelere yönelik elektrik tarifelerinde indirime 

gidilmiştir. Enerjide vergi indirimleri ve bazı elektrik ücretlerinin kaldırılması gibi hedef dışı �yat 

Yüksek en�asyona rağmen T.C. Merkez Bankası, Eylül 2021'den bu yana baz oranını 8,5 puan düşürerek 

%10,5 seviyesine indirmiştir. Türkiye bu dönemde politika faiz oranlarını düşüren tek OECD ülkesi 

olmuştur. Politika faizinin projeksiyon dönemi boyunca mevcut seviyesinde kalması beklenmektedir. 

Yetkililer aynı zamanda, makro ihtiyati tedbirler uygulayarak teminat gerekliliklerini sıkılaştırmıştır. Nisan 

ayından bu yana zorunlu karşılık oranı %10'dan %30'a çıkarılmıştır. Sonuç olarak, teminat gereklilikleri 

kredi türlerine göre farklılık gösterdiğinden kredi faiz oranları yükselmiştir. Örneğin, ticari kredi faiz 

oranları %18 civarında ve ihracatçı �rmalar için daha da düşükken, tüketim kredisi faiz oranları %30'un 

üzerindedir. Alınan bu önlemlere rağmen, tüm kredi türleri için kredi faiz oranları reel olarak negatif 

seyrini sürdürmektedir. Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve iddialı devlet 

destekli sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir.

destek  önlemlerin de  uygulamaya konulduğu görülmektedir.

Büyüme güçlü, fakat kırılganlıklar artıyor

Finansal koşullar ve maliye politikası destekleyici olmaya devam ediyor
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Ekonomik büyümenin 2023-24 döneminde yılda ortalama %3'e düşeceği tahmin edilmektedir. Zayıf 

dış talep ve süregelen jeopolitik belirsizlikler, yatırımları baskılayacak ve ihracat artışını 

sınırlayacaktır. Aynı zamanda, sürekli yüksek en�asyon hane halkı satın alma gücünü azaltacak ve 

tüketim önemli ölçüde yavaşlayacaktır. En�asyonun, kısmen baz etkileri nedeniyle düşeceği, ancak son 

dönemde liradaki değer kaybı ve ücret artışlarının tüketici �yatlarına kademeli olarak yansıması

Merkez Bankası politika faizini yükseltmeli, güveni artırmak ve en�asyon beklentilerini yeniden 

sabitlemek için %5'lik resmi en�asyon hede�ne ulaşma niyetini vurgulayarak ileriye dönük rehberlik 

sağlamalıdır. Hükümet, hane halkını artan yaşam maliyetlerinden korumaya devam etmeli, ancak bu 

destek geçici olmalı ve kamu maliyetlerini sınırlamak için en kırılgan grupları hede�emeli, �yat sinyallerini 

düzenleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Daha çok ve daha iyi işler yaratmak ve üretkenliği artırmak için katı 

işgücü düzenlemeleri esnetilmeli ve aktif işgücü piyasası politikalarının rolü artırılmalıdır. Petrol ve 

doğal gaz ithalatına yüksek  bağımlılığı dikkate alındığında, Türkiye enerji verimliliğini artırmaya ve

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerinin, �yatlar ve ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz 

etkileri artıracağı düşünülmektedir. Rusya'dan Avrupa'ya enerji ihracatının tamamen durdurulması, 

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarını önemli ölçüde etkileyecek ve dolayısıyla ihracat üzerinde baskı 

oluşturabilecektir. Emtia �yatlarının yükselmesi, Türkiye'nin ithal petrol ve gaza büyük ölçüde bağımlı 

olması nedeniyle en�asyon üzerinde baskı yaratacaktır. Yüksek ölçüde asgari ücret artışı, ek ücret ve 

�yat baskılarını da beraberinde getirecektir. Makroekonomik dengesizliklerden kaynaklanan olumsuz

nedeniyle, projeksiyon dönemi  boyunca %40'ın üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir.

güven şoku, para  biriminin değer kaybını ve en�asyon sarmalını tetikleyebilecektir.

tedarik  kaynaklarını çeşitlendirmeye devam etmelidir.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

Ekonomik büyüme yavaşlayacak

Makroekonomik politika çerçevesinin güçlendirilmesi ve yapısal reformların 

hayata geçirilmesi ekonomik dayanıklılığı artıracaktır

https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2022/

