
Bu yıl, kararlı ekonomik destek politikalarının uygulanması, etkili aşıların yaygınlaştırılması ve birçok ekonomik faaliyetin yeniden 
başlaması sonucunda ekonomik büyüme hız kazanmıştır. 

Küresel GSYH’nin 2021 yıllında %5,7, 2022 yıllında ise %4,5 büyümesi beklenmektedir. Avrupa’daki toparlanma, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin gelecek yıl için mali destek paketi verme olasılığı ve hane halkı tasarruflarındaki düşüş, gelişmiş ekonomilerdeki 
büyüme beklentisini artırmaktadır. 
 
Küresel GSYH’nin pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıkmasına karşın, aşılama oranlarının düşük olduğu yükselen piyasalar ve 
gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere birçok ülkede üretim ve istihdam açıkları devam etmektedir.
 
Delta varyantının ekonomik etkisi, aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde nispeten hafif gözlenmektedir. Ancak aşılama oranın 
düşük olduğu ülkelerdeki tedarik zincirleri ve maliyetler üzerindeki baskıları artırmaktadır.
 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve bazı yükselen piyasa ekonomilerinde enflasyonun keskin bir şekilde yükseldiği 
görülmektedir. Fakat özellikle Avrupa ve Asya’daki gelişmiş ülkelerde bu oran nispeten düşük seyretmektedir. 
 
Geçen sene enflasyondaki yükselişin büyük kısmı, G20 yıllık tüketici enflasyonunu yaklaşık 1,5 puan artıran yüksek emtia fiyatları ve 
küresel lojistik maliyet artışından kaynaklanmıştır. 

G20 tüketici enflasyonu, 2021 yıl sonu için %4, 2022 yıl sonu için ise yaklaşık %3 olarak tahminlenmekte olup pandemi öncesi 
rakamların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tedarik zinciri üzerindeki baskıların kademeli olarak azalması beklenmekte 
olup, ılımlı ücret artışı ve enflasyon beklentileri devam edecektir.  Kısa vadeli risklerin ise artması beklenmektedir.

Belirsizlik, oldukça büyük ölçüde devam etmektedir. Aşılamadaki hızlı ilerleme ve hanehalkı tasarruflarındaki keskin düşüş talebi 
artırarak işsizliğin azalmasına sebep olacaktır ancak kısa vadeli enflasyon doğurucu baskıları da artıracaktır.  Aşılamadaki yavaş 
ilerleme ve yeni virüs mutasyonlarının yayılmaya devam etmesi ise iyileşme hızını azaltarak daha büyük iş kayıplarına neden ola-
caktır.

Yüksek borç ve enflasyona sahip, gelişmekte olan ülkelerdeki zorlu politika seçimleri de potansiyel aşağı yönlü risk doğurmaktadır.

Hükümetlerin, gerekli tüm kaynaklarını kullanarak insan hayatını ve ekonomiyi korumak ve virüsü kontrol altına almak için en kısa 
sürede aşıların tüm dünyaya dağılımını sağlamaları gerekmektedir. Hem ulusal hem de küresel mücadeleye katkı için düşük gelirli 
ülkelerdeki nüfusun aşılanması için gerekli kaynakların sağlanmasında daha güçlü uluslararası desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korumakta ve iş gücü piyasaları halen toparlanmakta olduğundan makroekonomik politika 
desteklerine devam edilmesi gerekmektedir.

Enflasyon artışına karşın uyumlu para politikaları sürdürülmeli fakat enflasyon artışının ne derece tolere edileceğinin ve para politi-
kasının normalleştirilmesine yönelik aksiyon planı ve zamanlamasının belirlenmesi gerekmektedir. 

Maliye politikaları esnek olmalı ve ekonomik duruma göre şekillendirilmelidir. Kısa vadeli ekonomik görünüm belirsizliğini korurken 
politika destekleri ani bir şekilde  kesilmemelidir. 

Orta vade borç sürdürülebilirliğine kılavuz sağlayan güvenilir mali çerçeveler ve bu doğrultudaki olası politika değişiklikleri güve-
nin korunmasını ve bütçe değerlendirilmesinde şe�aflığın artmasını sağlayacaktır.

Ekonomik dayanıklılığı artırmak ve sürdürülebilir adil büyüme beklentilerini iyileştirmek için daha güçlü kamu yatırımlarıyla gelişmiş 
yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Eylül ara dönem raporunda, raporun Mayıs 2021’de yayınlanan ilk versiyonundaki Türkiye için ekonomik büyüme ve enflasyon 
beklentilerinin revize edildiği görülmektedir. Buna göre yeni ara dönem raporunda Türkiye’nin;

2021 yılı ekonomik büyüme beklentisi %5,7’den %8,4’e (+%2,7),
2022 yılı ekonomik büyüme beklentisi %3,4’den %3,1’e (-%0,3),
2021 yılı enflasyon beklentisi %16,0’dan %17,8’e (+%1,8),
2022 yılı enflasyon beklentisi %12,8’den %15,7’ye (+%2,9)

revize edilmiştir.


