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Küresel ekonomi son 10 yıldır çok hızlı değişimlere sahne 
olurken makroekonomik gelişmeler, sektör ve şirketleri de 

etkileyen birtakım düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. 
Küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri doğru yorumlayarak 

alınacak proaktif kararlar; şirketleri, rakiplerinin bir adım 
ötesine taşımak için önemli bir fırsat yaratıyor. Bu noktada 
gerek finansal gerekse stratejik kararlarda makroekonomik 

değişimleri yorumlayabilmek ve etkisini analiz edebilmek 
çok önemli hale geliyor. 

PwC Türkiye danışmanlık ekibi olarak, Türkiye ekonomisine 
ilişkin mevcut görünüm, küresel gelişmelerin yerel 

yansımaları, ekonomik göstergeler arasındaki ilişki ve piyasa 
üzerinde etkisi temel alınarak stratejik karar alma sürecinizi 

ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek destekliyoruz.
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Ekonomik göstergelere dair gerçekleri, kulaktan 
dolma bilgiler yerine tarafsız bir şekilde öğrenmeye 
ne dersiniz?
Ekonomik göstergelerin hızla değişim gösterdiği ortamda 
şirketlerin üst yönetimlerine makroekonomik 
gelişmelerin olası etkilerini değerlendirerek karar 
süreçlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz. PwC 
Türkiye Baş Ekonomisti’nin katılımı ile gerçekleştirilecek 
periyodik bilgilendirme sunumları, stratejik 
kararlarınızın küresel ve yerel gelişmelerin daha iyi 
kavranarak şekillenmesini sağlarken ihtiyaç halinde 
endüstri uzmanı danışman kadrolarımızın desteği ile 
mevcut gelişmelerin sektörünüze/firmanıza olan etkisini 
görmenize olanak tanıyoruz.

Kurumunuza özel düzenleyebileceğimiz çalıştay ve 
organizasyonlar ile güncel makro görünümün interaktif 
bir şekilde ekiplerinizce etkin bir şekilde kavranmasına ve 
bu kapsamda karar verme mekanizmanızın daha sağlıklı 
işlemesine destek oluyoruz. İsteğiniz doğrultusunda bu 
hizmetimizi farklı aralıklarda sunacağımız düzenli 
raporlarla güçlendirebiliyoruz.

Detaylı bir araştırma ile fırsatlara ilişkin potansiyeli 
açığa çıkarmak istemez misiniz?
Dünyada kanaat önderi olarak konumlanan PwC’nin 
deneyimli küresel ve yerel kaynaklarından faydalanarak, 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlayacağımız araştırma 
raporları ile stratejik değerlendirme sürecine katkıda 
bulunuyoruz.

Araştırma Projeleri

Makro-finansal göstergelerdeki hızlı dönüşümlere 
karşı B planınız hazır mı?
Dışsal değişkenlere (makroekonomik, sektörel) dair 
tahminlerimiz ile stratejik değerlendirme süreçleri 
ve/veya bütçe dönemlerinizde yanınızda oluyoruz.

Mevcut gelişmelerin sektör ya da kurumunuz üzerindeki 
olası etkilerine ek olarak farklı senaryolar ve varsayımlar 
ile yapacağımız projeksiyonlar dinamik bir dünyada 
risklere karşı kendinizi daha temkinli konumlamanızı 
sağlarken aynı zamanda düzenlemelerle uyum 
çerçevesinde (örn. IFRS 9 raporlaması) ihtiyaçlarınızı 
karşılıyoruz.
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Türkiye’de 37 yıl
PwC, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki beş 
ofisi ile 1981’den beri Türk iş dünyasına hizmet 
sunuyoruz. 1.750 profesyonel çalışanımız ile 
müşterilerimizin aradığı değeri yaratmak için 
hizmet sunuyoruz.

Deneyimli ekonomistleri ve yerel 
sektör uzmanlarına ek olarak, 
Makroekonomik Danışmanlık 
Hizmetleri, küresel PwC ağında 
100’den fazla ekonomiste 
ulaşmanızı sağlarken finans, vergi, 
teknoloji ve analitik alanındaki 
profesyoneller ile analizlerin 
güçlendirilmesine imkan tanıyor.

PwC olarak amacımız toplumda güven inşa etmek ve 
önemli sorunlara çözüm getirmektir. Biz, denetim, 
danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında kaliteli hizmet 
sunmaya odaklanmış, 158 ülkede 250.000'i aşkın 
çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz. Daha fazla bilgi 
almak ve önemli bulduğunuz konuları bizimle paylaşmak 
için www.pwc.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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