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 IMF Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaliyle Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü 

IMF tarafından yayımlanan 

Nisan 2022 Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporu'na göre 

2022 yılı küresel büyüme 

tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 

3,6'ya düşürüldü. IMF, 

Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporu'nun Nisan 2022 

sayısını "Savaş Küresel 

Toparlanmayı Geciktiriyor" başlığı ile yayımladı. Savaşın büyümeyi azaltacağı, 

enflasyonu ise artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para 

politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok 

ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı 

maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi. Kurum Rusya ekonomisinin 

bu yıl yüzde 8,5, Ukrayna ekonomisinin de yüzde 35 küçülmesini bekliyor. ABD 

ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,7'ye, 2023 yılı 

büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e düşürüldü. Euro Bölgesi'ne yönelik 

büyüme beklentisi 2022 için yüzde 3,9'dan yüzde 2,8'e, 2023 için yüzde 2,5'ten 

yüzde 2,3'e düşürüldü. Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 

4,8'den yüzde 4,4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin beklenti yüzde 5,2'den 

yüzde 5,1'e çekildi. IMF gelişen ülkelerde 2022 yılı enflasyonunu da yüzde 8,7 

olarak tahmin etti.  

FED'de 75 Baz Puanlık Artış Sesleri 

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD 

Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık 

%3,5 seviyesine yükseltmek için acele 

etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık 

bir artırımın imkânsız olmadığını belirtti. 

ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on 

Foreign Relations) çevrimiçi bir sunum gerçekleştiren Bullard, 75 baz puanlık 

bir artırım yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya “Şu anda 50 baz puan 

üzeri bir artırım baz senaryom değil. Bu ihtimal için imkânsız diyemem ama baz 

senaryom bu değil” yanıtını verdi. Enflasyonun rahat davranmak için fazla 

yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi “çok yakında” nötr seviyeye 

yükseltmesi gerektiğini ifade etti.  
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Dünya Bankası Finansman Paketini Hayata Geçirmeyi Planlıyor 

Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’yı 

işgali üzerine bu yıl küresel ekonomik 

genişleme tahminini düşürdü. Banka, 

ülkelerin çeşitli krizlerle başa çıkmaları 

için Kovid-19 pandemisi döneminden 

daha büyük bir finansman paketini 

harekete geçirmeyi planlıyor. Dünya 

Bankası Başkanı David Malpass verdiği 

demeçte, 2022’de küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 4,1’lik 

seviyeden yüzde 3,2’ye düşürdüğünü belirtti.  Aşağı yönlü revizyonda Rusya ve 

Ukrayna’nın da dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki tahminler etkili 

oldu. Malpass, geçen yıl yüzde 5,7 küresel büyüme yakalandığını hatırlattı. 

Dünya Bankası Başkanı yaklaşık 170 milyar dolarlık, yeni 15 aylık kriz finansman 

paketi üzerinde görüşmelerin bankanın önümüzdeki haftalardaki yönetim 

kurulu toplantısında yapılacağını belirtti. Dünya Bankası Kovid-19 

pandemisinde 157 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirmişti. 

Çin'de İlk Çeyrek Büyümesi Beklentileri Aştı 

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 

beklentileri aşan bir büyüme kaydetti. 

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 

büyüdü. Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2'lik 

bir büyüme yönündeydi. İlk çeyrek 

performansı önceki çeyreği de geride 

bıraktı. Geçen yılın son çeyreğinde ülke ekonomisi yıllık yüzde 4 büyüme 

kaydetmişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise yılın ilk çeyreğindeki büyümenin 

zayıf kaldığı görüldü. Buna göre ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 

1,3 büyüdü. Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim tarafında ivme 

kaybına işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi. 

Ülkede perakende satışlar mart ayında salgın önlemlerinin de etkisiyle yüzde 

3,5 geriledi. Böylelikle 2020 Haziran'dan bu yana ilk daralma kaydedildi. 
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Çin, COVID Salgınlarından Etkilenen Sektörlere Finansal Desteği Artıracak 

Çin Merkez Bankası tarafından 

yapılan açıklamada, Çin'in 

ekonomik yavaşlamayı hafifletme 

adımlarının bir parçası olarak 

COVID-19 salgınlarından etkilenen 

endüstriler, firmalar ve insanlar için 

finansal desteği artıracağı ifade 

edildi. Çin Halk Bankası (PBOC) 

internet sitesinde yaptığı 

açıklamada, yetkililerin finans 

kuruluşlarına kredi verme ve kârlarını reel ekonomiye teslim etme konusunda 

rehberlik edeceklerini söyledi. Finans kurumları, kredi geri ödemelerini makul 

ölçüde geciktirerek COVID'den etkilenen bireyleri esnek bir şekilde 

destekleyecek ve Merkez Bankası, vadesi geçmiş kredileri kaydetmeyecek. 

Merkez Bankası, finans kurumlarının altyapı yatırımını desteklemek için uygun 

şekilde yerel hükümet tahvilleri satın alması gerektiğini belirtti.  

Endonezyalı Adaro Avrupalı Alıcılara Kömür Satıyor 

Endonezya'nın en büyük ikinci kömür madencisi PT Adaro Energy Indonesia Tbk 

(ADRO.JK) yaptığı açıklamada, 

ülkelerin Rusya'ya yönelik 

yaptırımlar nedeniyle yeni bir yakıt 

kaynağı aradığını ve Avrupa'daki bazı 

alıcılara yaklaşık 300.000 ton kömür 

sevk ettiğini söyledi. Finans şefi                      

Lie Luckman medyaya verdiği 

demeçte, kömürün spot piyasa 

yoluyla satıldığını, ancak şirketin 

uzun süredir devam eden müşterilerine odaklanmaya devam edeceğini de 

sözlerine ekledi. Avrupa'dan gelen talep muhtemelen artacak, ancak 

Adaro'nun en büyük alıcıları arasında yer alan Japonya, Çin, Güney Kore ve 

Hindistan gibi pazarların öncelikleri olmaya devam edecek. Avrupa Birliği bu 

ayın başlarında, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya, Ağustos ortasından 

itibaren Rus kömürü ithalatını yasaklamayı da içeren kapsamlı yaptırımlar 

uygulamaya başladı.  
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JP Morgan’dan Petrol Tahmini: 185 Doları Görebilir 

 JP Morgan'da Natasha Kaneva 

öncülüğündeki analistler Rusya'dan 

günlük yaklaşık 4 milyon varil petrole 

hızlı ve tam kapsamlı ithalat yasağının 

Brent petrolün varil fiyatını yüzde 65 

civarında artırarak 185 dolar seviyesine 

taşıyabileceği tahminini yaptı. Ancak 

analistler Rusya'dan kömür ithalatına benzer biçimde ithalat yasağının birkaç 

aya yayılması durumunda çok önemli fiyat hareketleri olmayabileceğini 

belirtti. Kurum, Rusya'nın ihracatının önceki tahmininden yüzde 25 daha düşük 

olacağını ve bu ay günlük 1,5 milyon varil azalacağını öngörüyor. Banka, AB'nin 

Rusya'ya Ukrayna'daki işgali nedeniyle daha sert aksiyonlar alması halinde 

etkilerinin çok daha büyük olacağı uyarısı yaptı.  

Almanya'da Üretici Enflasyonunda Rekor Serisi Sürüyor 

Almanya'da enerji fiyatlarının üretici 

enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü 

etkisi hissedilmeye devam ediyor. 

Mart ayında Almanya'da üretici fiyat 

endeksi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 30,9 artış 

kaydetti. Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin beklentisi üretici fiyat 

endeksinde yıllık artışın yüzde 30 olması yönündeydi. Şubat ayında üretici fiyat 

endeksi yıllık yüzde 25,9 artmıştı. Aylık bazda bakıldığında artış yüzde 4,9 oldu. 

Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,7 olarak belirlenmişti. Şubat ayında üretici 

fiyat endeksinde aylık artış yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti. 

Avrupa'da Otomotivde Daralma 9. Aya Taşındı 

Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve 

Ukrayna'daki savaşın bölge otomobil sektörünü etkisi altına almasıyla mart 

ayında da düşüş kaydetti. Mart ayında yaşanan düşüşle birlikte Avrupa'da 

otomobil satışlarında üst üste 9 ay düşüş yaşanmış oldu. Avrupa Otomobil 

Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 19 geriledi.  
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Çin’den Rusya İle Stratejik İş Birliği Mesajı 

Çin Dışişleri Bakanlığından 

yapılan açıklamaya göre,                         

Le Yucheng, Rusya'nın Pekin 

Büyükelçisi Andrey Ivanovich 

Denisov ile iki ülke ilişkileri, 

bölgesel ve küresel gelişmelere 

dair görüşme yaptı. Çin Devlet 

Başkanı Şi Cinping ve Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rehberliğinde Çin ve Rusya'nın yeni bir dönem 

için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimini sürdürdüklerini 

vurgulayan Le, bu iş birliğini çeşitli alanlarda derinleştirmeye devam ettiklerini 

kaydetti. Le, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Uluslararası siyaset 

nasıl değişirse değişsin, Çin, kazan-kazan iş birliği ve insanlığın geleceği için 

Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını 

ortaklaşa korumaya, yeni bir uluslararası ilişkiler ve ortak bir toplumun inşasını 

teşvik etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.  

Yellen’dan Gıda Güvensizliğine İlişkin Açıklamalar 

ABD Hazine Bakanı Yellen, artan 

küresel gıda güvensizliği ile karşı 

karşıya olduğuna dikkati çekti. Bu 

tehdidin gelirlerinin çok büyük bir 

kısmını gıdaya harcayan aileleri 

etkilediğini vurgulayan Yellen, 

küresel gıda sisteminin birbirine 

bağlı olmasının her kıtada yaşayan 

insanların etkilenmesi anlamına geldiğini söyledi. Yellen, savaştan önce bile 

800 milyondan fazla insanın kronik gıda güvensizliği yaşadığını, bunun dünya 

nüfusunun yüzde 10'una denk geldiğini kaydetti. Yetersiz beslenme ve gıda 

güvensizliğinin, ekonomik refah, sosyal ve politik istikrar üzerinde ciddi etkilere 

sahip olduğunu anlatan Yellen, "Savaş zaten vahim olan durumu daha da 

kötüleştirdi. Fiyat ve arz şokları şimdiden gerçekleşiyor, küresel enflasyonist 

baskıları artırıyor, dış dengeler için riskler yaratıyor ve salgından toparlanmaya 

zarar veriyor." dedi.  
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Rusya'dan Petrol Ürünleri Yüklü İlk Blok Tren Özbekistan'a Ulaştı 

 "Uzjeldorkonteyner" lojistik şirketi 

basın servisinden yapılan açıklamaya 

göre, Rusya'dan petrol ürünleri yüklü 

ilk blok tren Özbekistan'a ulaştı. Söz 

konusu haberde, "Flexitanklı blok treni 

Pridacha (Voronezh) istasyonundan 

Çukursay (Taşkent) istasyonuna ulaştı" 

denmektedir. Tren 11 Nisan'da hareket 

etti ve altı gün boyunca yoldaydı. Blok 

treni, her biri 21,5 ton petrol ürünleri yüklü 70 adet 20 fitlik esnek tank 

(flexitank) konteyneri içeriyordu. Flexitank, sıvı yükleri taşımak için kullanılan 

tek kullanımlık esnek bir kaptır. "Flexitank" teknolojisi, "Europac-Yug" Rus 

lojistik şirketi tarafından patentlidir.  

Rusya'nın Asya'ya Petrol İhracatı Bir Haftada Yüzde 25 Azaldı 

Deniz yoluyla taşınan Rus petrolü 

Nisan ayının ikinci haftasında bir 

önceki haftaya göre yüzde 25 

oranında azaldı. Karadeniz, Baltık 

Denizi ve Arktik kıyılarındaki 

limanlardan Asya’ya giden petrol 

hacmi de son iki ayın en düşük 

seviyesine geriledi. Bloomberg ve 

liman bürolarının raporlarına göre Rus ihraç terminallerinden toplamda                          

30 tankere yaklaşık 21,8 milyon varil dolduruldu. Bu miktar günlük petrol 

akışının ortalama 12 milyon varile karşılık gelmesi demek olur ki, bu da                                

8 Nisan’da sona eren haftaya kıyasla yüzde 25‘lik bir düşüş anlamına geliyor. 

Rus petrol ihracında yaşanan bu düşüş, Ukrayna’daki savaş ve yaptırımların 

Rusya ekonomisine zarar verdiği bir ortamda Moskova için önemli bir gelir 

kaleminden olmak anlamına geliyor. Mevcut fiyatlardan yapılan petrol 

ihracının Kremlin’e 181 milyon dolar kazandırmış olacağı hesaplanıyor.                            

Bu rakam bir önceki haftaya göre 60 milyon dolar daha az gelir elde edildiğine 

işaret ediyor.  
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PwC Küresel Dijital Satınalma Araştırması Yayınlandı 

PwC, Küresel Dijital Satınalma 

Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 

Araştırmaya 64 ülkeden 800’ü aşkın 

şirket katıldı. Türkiye’den bu alandaki 

profesyonellerin de yer aldığı 

araştırmada, satınalma departmanları 

2025 yılı için ortalama yüzde 72'lik 

dijitalleşme hedefi belirledi. Ancak Kovid-19 etkileri, satın alma süreçlerinin 

gerçek dijitalleşme oranı algısının yüzde 6 azalarak yüzde 41'de kalmasına yol 

açtı. Araştırmaya katılanların yüzde 26'sını 10 milyar eurodan fazla geliri ve                        

5 binden fazla çalışanı olan çok büyük ölçekli şirketler, yüzde 29'unu büyük 

ölçekli şirketler (1,5-10 milyar euro), yüzde 30'unu orta ölçekli (50 milyon-1,5 

milyar euro) ve yüzde 15'ini küçük ölçekli şirketler (50 milyon eurodan az) 

oluşturdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Şirket Ortağı ve 

Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış, tedarik zincirlerindeki 

kırılmalar, uzaktan veya hibrit gibi yeni çalışma yöntemleri, birçok emtia için 

artan fiyatlar, bazı kritik girdi malzemelerindeki kriz ortamı gibi yeni risklerin 

ortaya çıkması, satınalma birimlerinin dijital dönüşüm algısını değiştirdiğini 

belirtti. 

Rusya Merkez Bankası Sermaye Kontrollerini Gevşetmeye Hazırlanıyor 

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira 

Nabiullina Rus parlamentosunun alt 

kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, 

2021'de para politikasındaki sıkılaşma 

ve döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesinin 

ekonominin yaptırımlara dirençli 

kalmasında etkili olduğunu belirtti. 

Sermaye kontrollerinin kademeli olarak yumuşatılacağını kaydeden Nabiullina 

"İhracatçıların döviz satışı zorunluluğunu gevşetebiliriz" dedi. Rusya Merkez 

Bankası Başkanı Nabiullina Moskova'ya yönelik uluslararası yaptırımlar 

nedeniyle ekonomide yılın 2. ve 3. çeyreklerinin yapısal dönüşüm dönemi 

olacağını söyledi. Nabiullina enflasyonu hedefe hızla düşürmeye 

çalışmayacaklarını belirtti. Rusya Merkez Bankası ülkenin Ukrayna'yı işgalinin 

ardından şubat ayının sonunda politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye 

çıkarmış, 8 Nisan'da da faizi 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekmişti. 

https://www.bloomberght.com/doviz
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IMF, Hükümetlerin Savunmasızları Korumaları Gerektiğini Söylüyor 

Uluslararası Para Fonu (IMF) yaptığı 

açıklamada, hükümetlerin artan enerji 

ve gıda fiyatlarından en çok etkilenen 

ve şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki 

savaşının bir sonucu olarak artan gıda 

güvensizliği ile karşı karşıya kalan 

savunmasız nüfuslara mali desteği 

hedeflemesi gerektiğini söyledi.                        

IMF son raporunda, daha yüksek gıda ve enerji fiyatlarının, özellikle COVID-19 

salgını sonrasında zaten yüksek borç seviyeleriyle mücadele eden ve şimdi faiz 

oranlarındaki artışlar nedeniyle daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı 

karşıya olan düşük gelirli ülkelerde toplumsal huzursuzluk risklerini artırdığına 

işaret etti. IMF Mali İşler Direktörü Vitor Gaspar Reuters'e verdiği demeçte, 

"Hükümet, işler bozulduğunda savunmasızları korumak için özel rolüyle 

hareket ediyor, sosyal uyumu korumak için uzun bir yol kat ediyor." dedi. 

ABD Mortgage Faiz Oranları 12 Yılın Zirvesine Ulaştı 

Mortgage Bankers Derneği (MBA)’nden elde 

edilen verilere göre popüler ABD konut 

kredisinin ortalama faiz oranı geçen hafta                   

12 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. 

Federal Rezerv'in konut piyasasını soğutma 

amacının bir etki yaratmaya 

başlayabileceğinin bir işareti olarak daha az 

kişi emlak aradı. MBA anketine göre, 30 yıllık 

sabit faizli bir ipotek üzerindeki ortalama sözleşme oranı, 15 Nisan'da sona 

eren haftada bir önceki haftadaki %5,13'ten %5,20'ye yükseldi. Bir yıl öncesine 

göre yüzde 2 arttı.  Bununla birlikte, yükselişin büyük kısmı, yılın başından bu 

yana meydana geldi ve FED'in yüksek enflasyonu düşürmek için gecelik borç 

verme oranını yükseltme konusunda temkinli yaklaşımı terk etmesiyle ev 

finansmanı maliyetlerinde yıllardır yaşanan en hızlı artışa neden oldu.    
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Dünya Bankası Gıda Krizi Konusunda Uyardı 

Dünya Bankası başkanı David 

Malpass, krizin devam etmesi 

durumunda gıda fiyatlarındaki 

rekor artışların yüz milyonlarca 

insanı yoksulluğa ve daha az 

beslenmeye iteceğini söyledi. 

Dünya Bankası, gıda fiyatlarında 

%37'lik "dev" bir sıçrama 

olabileceğini hesaplıyor. Bu durumun en çok "daha az yemek yiyip eğitim gibi 

gıda dışı şeyler için daha az parası olan" yoksulları vuracağı, en yoksul insanlar 

için hedeflenen yardımın yanı sıra gübre ve gıda dünyasındaki arzı artırmaya 

odaklanılması gerektiği ifade ediliyor. 

Gazprom Polonya ve Bulgaristan’a Gaz Akışını Durduruyor 

Rus enerji şirketi Gazprom'un 

Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz 

akışını durduracağı bildirildi. 

Polonya’nın kamu enerji şirketi 

PGNİG SA, Gazprom‘un 27 Nisan 

itibarıyla Yamal boru hattında gaz 

tedarikini durduracağını açıkladı. 

Şirketten yapılan açıklamada, 

Gazprom'un 27 Nisan sabahında 

Yamal sözleşmesi kapsamında teslimatları tamamen askıya alma niyetini 

PGNİG'ye bildirdiği aktarıldı. PGNİG SA'nın açıklamasında, ülkeye gaz akışını 

eski haline getirmek için adımlar atılacağı belirtilerek, gaz arzında herhangi bir 

kesintinin de bu sözleşmenin ihlali olduğu ve bunun için tazminat talep etme 

hakkına sahip olunduğu vurgulandı. Polonya’da gaz depolama tesislerinin 

doluluk oranının yüzde 80 seviyesinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, 

ülkede gaz talebinin karşılanmasında herhangi bir sorun olmayacağı belirtildi. 

Bulgaristan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bulgaristan'ın kamu 

doğalgaz şirketi Bulgargaz'a Rus enerji şirketi Gazprom Export tarafından 

Gazprom'un 27 Nisan'dan itibaren gaz arzını durduracağına ilişkin bilgilendirme 

yapıldığı belirtildi.  
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Euro Bölgesi İş Büyümesi Beklenmedik Bir Şekilde Hızlandı  

Bir ankete göre, Euro bölgesi iş 

büyümesi bu ay beklenmedik bir 

şekilde hızlandı ve bloğun baskın 

hizmet sektörü, tüketicilerin 

yükselen fiyatları görmezden 

gelmesiyle aktivitede keskin bir 

artış gördü. Bununla birlikte, 

pandeminin neden olduğu tedarik 

zinciri kesintileri, Rusya'nın 

Ukrayna'yı işgali ve Çin'de yenilenen karantinalar nedeniyle daha da 

kötüleştiğinden üreticiler olumsuz etkilendi. Genel ekonomik sağlığın iyi bir 

göstergesi olarak görülen S&P Global'in Flaş Bileşik Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi, Mart'taki 54,9'dan Nisan'da 55,8'e yükseldi. Euro bölgesi hizmet 

sektörünü kapsayan PMI Mart'taki 55.6'dan Nisan'da 57.7'ye yükseldi. Bir 

Reuters anketindeki medyan tahmin, 55.0'a düşüş yönündeydi. Ancak fabrika 

PMI, analistlerin 54.7 olan tahminini geçmesine rağmen, mart ayındaki 

56.5'ten 16 ayın en düşük seviyesi olan 55.3'e geldi.  

Euro Bölgesi'nde Kamu Borcunun GSYH'ye Oranı %95,6 oldu  

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 

2021 yılı son çeyrek kamu borcu ve 

bütçe açığı verilerini açıkladı.                            

Buna göre, Euro Bölgesi'nde üçüncü 

çeyrekte yüzde 97,5 olan kamu 

borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü 

çeyrekte yüzde 95,6 seviyesine geriledi. AB'de üçüncü çeyrekte yüzde 89,9 olan 

kamu borcunun GSYH'ye oranı ise son çeyrekte yüzde 88,1 seviyesinde 

belirlendi. Söz konusu oran 2020'nin dördüncü çeyreğinde AB'de yüzde 90, 

Euro Bölgesi'nde yüzde 97,2 olarak gerçekleşmişti. AB üyesi ülkeler arasında 

2021 yılının son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu 

ülke yüzde 193,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 150,8 ile İtalya, yüzde 

127,4 ile Portekiz, yüzde 118,4 ile İspanya, yüzde 112,9 ile Fransa, yüzde 108,2 

ile Belçika ve yüzde 103,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.  
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Çin Merkez Bankası'ndan 23 Maddelik Destek Paketi 

Çin Merkez Bankası (PBOC), bankalara 

altyapı projelerine daha fazla finansman 

çağrısı yaparken faizler konusunda da 

analistlerin tavsiyelerini dikkate alarak 

parasal genişleme uygulamalarını faiz 

indirmeden uygulama yolunu deniyor. 

PBOC, bankalara yerel kamu finansman 

araçlarının (LGFV) makul finansman ihtiyaçlarını karşılamalarını söyledi. Banka 

aynı zamanda taksi şoförleri, çevrim içi dükkân sahipleri ve kamyon şoförleri 

gibi esnek çalışanlara daha fazla kredi verme ve küçük işletmelere daha ucuz 

borç verme çağrısında bulundu. 23 önlem maddesinin bulunduğu duyuruda 

PBOC, bankalara pandemi nedeniyle zarar görmüş sektörlere borç vermeleri 

için gerekli fonlamayı sağlayan ve tekrar borç verme programını da içeren 

gerekli adımları atacağı taahhüdünde bulundu. 

Twitter'ı Elon Musk 44 Milyar Dolara Satın Aldı 

Elon Musk’ın milyonlarca 

kullanıcı ve devlet liderleri 

tarafından kullanılan sosyal 

medya platformu Twitter’ı                   

44 milyar dolara satın almak için 

anlaştığı bildirildi. Twitter'dan 

yapılan açıklamada, şirketin 

hisse başına 54,2 dolara Musk'a 

satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin 

tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir 

demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem 

taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı. ABD 

basınında çıkan haberlere göre, Twitter’ın daha önce sert tepkiyle reddettiği 

milyarder Elon Musk'ın satın alma teklifine şirketin yönetim kurulunun sıcak 

baktığı belirtilmişti. Twitter hisseleri bu haberlerle açılış öncesi işlemlerde 

yüzde 5'in üzerinde yükselmişti. 
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ABD Doları 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı 

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek 

ayki politika toplantısında yarım puanlık 

sıkılaştırmayı destekler görünen 

yorumlarından ve faiz artışları 

beklentileri ile birlikte Dolar iki yılın en 

yüksek seviyesine yükseldi. Doların altı 

ana para birimi karşısındaki değerinin 

bir göstergesi olan ABD doları endeksi, Mart 2020'den bu yana en yüksek seviye 

olan 101.33'e ulaştı. Bu yıl şu ana kadar dolar endeksi %5,7 değer kazandı. Kısa 

vadeli Hazine getirileri, ülke getirilerindeki karşılaştırılabilir vadeye kıyasla 

pozitif ve enflasyon küresel olarak yüksek olduğundan, makro temeller hala 

daha yüksek bir dolara işaret ediyor.  

Maersk, Nakliye Fiyat Artışlarının İstikrara Kavuşacağını Söyledi 

Genellikle küresel ticaret için bir 

barometre olarak görülen nakliye 

grubu Maersk (MAERSKb.CO), 

yüksek konteyner navlun oranları 

nedeniyle tam yıl rehberliğini artırsa 

bile, konteyner piyasasının yılın 

ikinci yarısında normalleşebileceği 

konusunda uyardı. Denizcilik 

endüstrisi, tüketici talebindeki artış, 

ABD ve Çin limanlarındaki pandemi ile ilgili darboğazlar ve daha yakın zamanda 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından hava sahasının kapatılması navlun 

oranlarında bir artışa yol açtığı için son çeyreklerde rekor karlar gördü. Ancak 

istihbarat sağlayıcısı Alphaliner'a göre, yaklaşık %17'lik pazar payıyla dünyanın 

en büyük konteyner nakliyatçılarından biri olan Maersk'in tahmini, küresel 

ekonomi için olumsuz bir işaret olarak görülüyor.  Maersk ticaret 

güncellemesinde, konteyner hacimlerinin Ocak ve Mart arasında                                        

%7 düştüğünü söyledi. Şirket şimdi, küresel konteyner talebindeki büyümenin, 

önceki %2-4 büyüme beklentisine kıyasla, bu yıl eksi %1 ile artı %1 arasında 

yavaşlamasını bekliyor.  Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kârın 

(FAVÖK) daha önce beklenen 24 milyar dolar ve analistlerin şirket tarafından 

toplanan bir ankette 28,7 milyar dolar tahminine kıyasla yaklaşık 30 milyar 

dolar olması bekleniyor. 
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