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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk toplantısında, politika faizini piyasa
beklentilerine paralel şekilde yüzde 17 düzeyinde sabit bıraktı.
Faiz oranlarına ilişkin yayımlanan basın duyurusunda, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi
üzerindeki aşağı yönlü etkileri, sınırlı seyretmekle birlikte hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki
yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği belirtildi.
Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari
işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki
sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başladığının altı çizildi.
Öte yandan, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda
ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve
yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu
doğrultuda Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat
istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun
bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir.
Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun
ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları
ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi
durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.
Ocak ayında gerçekleştiren Para Politikası Kurulu’na ek olarak fiyat istikrarının ve yüzde 5 hedefinin
önemi vurgulandı. Para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, – reel faiz
– güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Sıkı para
politikasındaki kararlı duruş fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederken ülke risk priminin düşmesi, ters
dolarizasyonun başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı
olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirildi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal, faiz artırım kararlarının yanı sıra finansal piyasalardaki önemli kuruluşlarla
gerçekleştirdiği temaslar sonrasında TCMB’nin kredibilitesi artarken piyasalara olan güven tazelendi.
Kurul, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesini
benimsemektedir. Öte yandan, açıklanacak olan her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe
yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin önemi vurgulandı.

