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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 87 

R. TARİHİ  : 25.2.2020 

Gündem : Doların yükselişi, 2020 Büyüme Riskleri, CDS Primleri, Faiz Oranları    

DOLAR VE ALTININ 5 YÜKSELTİCİSİ 

1. Corona virüsün Çin dışında yayılmaya başlaması, 

2. Virüsün İran’dan ülkeye giriş riskinin artması, 

3. Türk-Rus ilişkilerinin Suriye üzerinden gelişmesi, 

4. Kredi kuruluşlarının not artırımı yapmaması, 

5. TCMB’nın faiz indirimlerine devam etmesi. 

2020 İÇİN BÜYÜME RİSKLERİ 

Merkez Bankası’nın reel kesimin ekonomiye ilişkin bekleyişlerini ölçtüğü anketlere göre, üç aylık 

ortalamalarda iyileşme görülüyor. Geçen yılın temmuz ayından bu yana yükseliş eğilimi var. 

 

Endeks, sekiz göstergeden oluşuyor. Bunların üçü gelecek üç aya ilişkin bekleyişleri ölçüyor:  

 Üretim,  

 Toplam istihdam ve  

 İhracat siparişleri.  

Grafik, gelecek üç aya ilişkin üretim beklentisinin sanayi üretim endeksi (SÜE) ile ne ölçüde uyumlu hareket 

ettiğini gösteriyor.  

Ekonomide 2019’un ilk aylarından bu yana gözlenen toparlanmanın üç ana nedeni var:  

 Maliye politikasının desteği (kamu harcamalarının artırılması,  

 Bazı teşvikler ve vergi düzenlemeleri),  

 İhracat artışı ve tüketici kredilerindeki çok hızlı artış. 

Ekonomideki küçülmeyi azaltmak üzere maliye politikası gevşetildi. Doğru yapıldı.   

Tüketici kredilerindeki ivmelenme iyi ancak, büyümenin salt tüketim ağırlıklı olması iyi bir şey değil. 

Kurumsal kredilerden ise henüz büyümeye yeteri kadar destek gelmiyor.  
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Corona salgını ihracat için fırsat yaratırken, turizm için tehdit oluşturuyor. Çin’den gelecek ara mal sorunu 

üretimi olumsuz etkileyecek. İran ve Irak sınırlarında Corona tehdidi işlerin biraz daha olumsuz gelişmesine 

etki edecek.  

Bu gelişmeler ve savaş riskleri, 2020’deki büyüme ve istihdam beklentisini zora sokmaktadır.  

5 Yıllık Ülke CDS1 Verileri (İlgili Dönem Ortalamaları) 

 

 
Dış kaynak ihtiyacımızın karşılanmasında son derece önemli bir gösterge olan CDS primleri iyi durumda 

kabul edilebilir. Ancak diğer gerçekler işimizi zorlamaya devam edecektir.  

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZLERİ VE HAZİEN İHALELELRİNDE OLUŞAN AYLIK FAİZ ORANI 

 

 
 

TARİH  BORÇ ALMA BORÇ VERME 

25.11.2016 - 8.00 

01.06.2018 - 16.50 

08.06.2018 - 17.75 

14.09.2018 - 24.00 

26.07.2019 - 19.75 

13.09.2019 - 16.50 

25.10.2019 - 14.00 

13.12.2019 - 12.00 

17.01.2020 - 11.25 

20.02.2020 - 10.75 

 


