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ENFLASYON RAPORU : NE ORTADOKSUZ; NE KATOLİKİZ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı bugün sunumunu yaptığı
Enflasyon Raporu’nda aşağıda belirtilen noktaların altını çizdi. Bu noktalara değinmeden Kurum
olarak öne çıkarttığımız iki husus dikkat çekecek niteliktedir:



Önümüzdeki yılda yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanmazsa, bu hedef sorgulanmalı;
Ortadoks değiliz; ama Katolik de değiliz.

Bu açıklamaların soru/cevap bölümünde geldiği düşünülürse en çarpıcı nokta sıkça dile
getirdiğimiz ‘Enflasyon Hedeflenmesi’nin Türkiye için bir lüks ve erken olduğu kanısına varmaktayız.
Şimdiye kadar bu hedef konulduğundan bu yana hiç tutturulamayan ancak bu hedef için çabalarken Para Politikaları’nda verilen ödünler göz önüne alındığında, Merkez Bankası’nın ana işlevini
yerine getiremediği öne çıkmaktadır. Orta/uzun vadede ise bu hem TCMB’nin güvenilirliğini
zedelemekte hem de ileriye dönük uzun vadeli yatırım planlarının yapılmasını zorlaştırmaktadır.
Şimdiye kadar sıklıkla eleştirdiğimiz Euro Bölgesi ülkelerin tutturamadıkları hedefleri istekleri
doğrultusunda değiştirmelerinin ne gibi sorunlar yarattığı ise hafızalarımızda bulunmaktadır.
Sunumun ‘espri’ kısmında yer alan Ortadoks olmadığımız gibi Katolik de değiliz açıklaması ise
Merkez Bankası’nın aynı hedefler için benimsediği para politikalarını sıklıkla çekinmeden bırakabileceği ve taban tabana zıt Para Politikaları izleyebileceğinin göstergesidir. İşte tam da bu esasında piyasaları rahatsız eden bir unsur olarak karşımıza çıkmak durumunda kalacaktır. Sene başında Orta Vadeli Program’da ortaya konan hedeflerin sabit kaldığı ama bu uğurda ‘Faiz Politikası’nın
defalarca değiştirilmesi piyasalara arzu edilmeyen ‘Volatilite’ getirmektedir. Tabii burda hedeflerin
de doğruluğu sorgulanmalı; ancak verilen hedeflerin kabulunden sonra sorgulanması çok da
doğru olmamaktadır.
Konuşmanın diğer kısımlarında ise enflasyon görünümünün ileriye dönük iyileşme beklentileri
ortaya çıkmakta. Yılın ilk yarısında gerçekleşen beklenenden yüksek enflasyonun sorumlusu
olarak ‘zayıf TL’ ve gıda fiyatlarındaki aşırı oynaklıklar olağan şüpheliler olarak öne çıkarılmışlardır.
Yıl sonu enflasyon hedefini hala yüzde 7.6 seviyesinde sabit tutan Sayın Başkan bizce bu hedefi
tutturmaktan uzak kalacaktır. ATIG olarak sene başında yayınladığımız yüzde 8.4 beklentimizin
gerçekleşme ihtimali yüzde 90’dır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Bizi pesimist düşünmeye iten unsur ise Orta Vadeli Enflasyon tahminleri oluşturulurken sıkı para
politikalarının sürdürüleceği varsayımından sapılması olmuştur. Sıkı para politikası benimseyen bir
Merkez Bankası son 3 Para Politikası Toplantısı’nda üç kez ve toplamda 175 BP faiz indirmiştir. Ancak burada Merkez’in üst bantı etkin kullanma yetisine sahip olduğununda altını çizmemiz gerekmektedir. Fazla bir anlamı olmayan alt bandı (gösterge faiz) aşağı çekerek kredi ortamında bir rahatlama yaşatmamakla beraber sıkı duruşu bu şekilde devam ettirmektedir. Sanımız ise bu üst
bantın hem düzeltme niteliğinde hem de ABD Merkez Bankası FED’in sürpriz bir faiz arttırımına
karşı bir rezerv olarak tutulması yönündedir. Verim eğrisi’nin çeşitli varyoslanları hakkında da görüş
belirten Erdem Başçı eğrinin tersleşmesinin uzun süreli olamayacağına işaret ederken esasında
kısa vadeli enflasyon beklentilerinin er ya da geç düzelmesi gerektiğine vurgu yaptı; ancak bu konuda toplumun tüm kesiminin de buna inanması gerektiğini de söyledi; zor ama imkansız değil
diyelim.
Oldukça pozitif bir tonun yansıtıldığı son ‘Enflasyon Raporu’ sunumunun piyasalar üzerinde fazla bir
etkisi olmadığının altını çizelim. ATIG olarak sene sonuna kadar gerek mevsimsel gerek de baz
etkileri ile azalması muhtemel bir enflasyon görünümü ile beraber ve ABD FED hareket etmediği ve
Avrupa Markez Bankası, ECB’nin de daha fazla genişleme imkanı mevcut iken, TCMB’nin yaklaşık 50
BP’lık daha bir yeri olduğuna inanıyoruz. Sene sonu enflasyon tahminimizi ise sene başından beri
değiştirmeden yüzde 8.40 seviyesinde sabit tutmaktayız.
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