
Merkez Bankası'nın düzenli yayımladığı finansal istikrar 
raporunun sonuncusu açıklandı, Raporda finansal $art- 
!**■ ların sıkılastığına vurgu yapılırken Türkiye ekonomisi 
" V  nin dengeye olurmaya Pasladığına değinildi.

Finansal kesimin istikrarlı sermaye yapısı 
ve güçlü aktif kalitesiyle finansal istikrara 
katkı sağladığını belirtti.

Çetinkava son zamanlarda Merkez 
Bankası’nın bağımsız olmadığı 
eleştirilerine de cevap vererek, “Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki 
bütün politika araçlarını fiyat istikrarını 
ve finansal istikrarı destekleyici biçimde 
kullanmaya devam etmektedir" dedi.
İşsizlik azalacak

2018 verilerinde ekonominin vites 
küçültmesine rağmen hâlâ hızını 
koruduğuna değimler raporda şu 
kısımların altı çizildi:

“Reci kurdaki birikimli değer 
kayıpları, turizmdeki toparlanma ve 
küresel büyümenin güçlenmesiyle birlikte 
mal ve hizmet ihracatının büyümeye 
güçlü desteğini sürdürmesi ve cari 
dengeyi olumlu etkilemesi 
beklenmektedir.

İktisadi faaliyetteki bu seyrin işgücü 
piyasasına olumlu yansıyacağı ve işsizlik 
oranlarının gerilemeye devam edeceği 
tahmin edilmektedir.”

Nesat GÜNDOĞDU/ANKARA

MERKEZ Bankası 26.Finansal 
istikrar Raporunu açıkladı. 
Merkez Bankası’nın son bir 
avı ele alan raporundan öne 

çıkan kısımlar şöyle: “ Artan korumacılık 
eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen 
küresel büyüme olumlu seyrini devam 
ettirmektedir. Dış talep gücünü korurken 
iç talep daha ılımlı bir eğilim 
sergilemektedir.

Kredi büyümesinin tarihsel 
ortalamalarına dönmesiyle ekonomide 
dengelenme eğilimi başlamıştır. Bir 
önceki Rapor dönemine göre vurl içi 
finansal şartlarda sıkılaşma 
gözlenmektedir. TCM B sahip olduğu 
politika araçlarını fiyat istikrarını ve 
finansal istikrarı destekleyici biçimde 
kullanmaya devam edecektir.”
Rantçılara gözdağı

Merkez Bankası Başkanı Murat 
Çetinkava, ekonomide dengelenme 
sürecinin devam ettiğinin altını çizerek.

a n k a r a  Sanayi Odası Başkanı Nu
rettin özdebir, Türkiye ekonomisinin 
son dönemine dair değerlendirmelerde 
bulundu. Özdebir, kredi derecelen
dirme kuruluşlarından Moodys ve 
S&P’nin not indirimlerinin yanı sıra ra
porlarla abartılı kaygılara neden oldu
ğunu dile getirerek. “Küresel riskler bu 
durum birleştiğinde Türkiye'yi yüksek 
derecede riskli bir ülke konumuna 
soktu" diye konuştu.

Yüksek Faiz Üzüyor
Özdebir, gelişme yolundaki ekono

miler biri olan Türkiye'nin riskli göste
rilmeye çalışıldığına değinerek Kredi

Derecelendirme kuruluşlarının yayınla
dıkları raporlardaki değerlendirmelerin 
objektif yönlerinin sınırlı olduğunun 
görüldüğünü söyledi ve söyle devam 
etti: “Ekonomisi alarm veren Arjan
tin’den sonra Türkiye’nin, kuru düşür
mek için en yüksek reel faizi ödemesi 
hepimizi üzmektedir.

Tüm dünyada faizlerin yükseldiği 
bir ortamda Türkiye’nin kalıcı bir şe
kilde faizi aşağı çekebilmesi için enflas
yonu yeniden tek hanelere indirmesi 
gerekmektedir.

Ancak son kur artışları ne yazık ki 
önümüzdeki dönemde maliyet artışı 
olarak piyasalara yansıyacaktır”
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