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Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda Konuştu 

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu 

düşürmenin merkez bankalarının ana 

sorumluluğu olduğunu, ABD ekonomisinin 

de enflasyonun kontrol altına alınması için 

bir süre için sıkı para politikasına ihtiyacı 

olduğunu söyledi. Kansas City Fed'in ev 

sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole 

merkez bankacılar sempozyumunun açılışında konuşan Powell, enflasyonun 

kontrol altına alınması için sıkı para politikasının bir süre için daha yavaş 

büyüme, zayıf bir iş gücü piyasası ve hane halkları ile işletmeler için "biraz acı" 

anlamına geldiğini vurguladı. "Enflasyonu düşürmek büyük olasılıkla uzun bir 

dönem için trendin altında bir büyüme gerektirecek" diye konuşan Powell, 

"Enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri var, ancak fiyat istikrarını yeniden 

tesis etmemek çok daha büyük acı anlamına gelir.” ifadelerini de kullandı. 20-

21 Eylül tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında faizler konusunda nasıl bir 

adım atılacağı konusunda işaret vermeyen Powell, faiz artırımı oranı 

belirlenirken kararın tamamen Temmuz toplantısından sonra gelen verilere 

bakılarak verileceğini vurguladı.    

Goldman’dan İyimser Emtia Tahmini 

Menkul kıymetler piyasalarında resesyon 

fiyatlaması devam ederken Goldman 

Sachs’tan oldukça iyimser bir emtia 

tahmini geldi. Aralarında Sabine Schels’in 

de bulunduğu Goldman Sachs analistleri 

emtia fiyatlarındaki son düşüşün büyük bir 

alım fırsatı yarattığını belirterek 

yatırımcılarına “şimdi emtia alın, resesyondan sonra endişe edersiniz” 

tavsiyesinde bulundu. Analistlere göre Avrupa dışında önümüzdeki 12 ayda 

resesyon riski “göreceli olarak düşük”. Emtianın diğer varlık sınıflarına göre 

resesyonu daha fazla fiyatladığına dikkat çeken analistler buna karşın birçok 

emtiada arz sıkıntısı yaşandığına vurguladı. Goldman analistleri emtia 

arasından petrol ürünlerinin yükselişe öncülük edeceğini düşünüyor. 

Bloomberg Emtia Spot Endeksi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin damgasını 

vurduğu yılda yüzde 20 yükseliş yaşadı. Endeks haziran ayında rekor kırmıştı. 
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ABD 2. Çeyrekte Yüzde 0,6 Daraldı 

ABD ekonomisinin Nisan-Haziran 

dönemine ilişkin GSYH verisi revize 

edildi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine 

göre ekonomi bu dönemde 

yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,6 daraldı. 

Önceki tahmin yüzde 0,9’du. Tüketici 

harcamalarındaki güçlü seyir verinin 

yukarı yönde revize edilmesinde etkili oldu. Tüketici harcamaları yüzde 1’den 

yüzde 1,5’e revize edildi. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 

küçülmüştü. Daha az bilinen ve üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen 

toplam geliri ölçen gayri safi yurtiçi gelirler ise bu dönemde yüzde 1,4 arttı, ilk 

çeyrekte artış yüzde 1,8 olmuştu. Teorik olarak gayri safi yurt içi hasıla ve gayri 

safi yurtiçi gelir verileri genelde eşit seviyelerde olurken bu kez arada büyük 

fark olduğu görülüyor. GSYH fiyat endeksi 2. çeyrekte yüzde 8,4, PCE fiyat 

endeksi yüzde 7,1 arttı. Ekonomistler yılın üçüncü çeyrekte büyümenin 

toparlanmasını beklese de FED’in enflasyonu düşürmek için agresif faiz 

artışlarına devam etmesiyle ekonomide resesyon endişeleri devam ediyor. 

ABD'de Kaya Gazı ve Petrolü Gelirleri 200 Milyar Doları Bulabilir 

Deloitte LLP'ye göre, ABD'li kaya gazı 

üreticileri bu yıl, sektörü 2024 yılına 

kadar borçsuz hale getirmeye ve 

potansiyel olarak daha fazla doğalgaz 

üretimine yönelik bir geçişi finanse 

etmeye yetecek bir miktar olduğu 

değerlendirilen yaklaşık 200 milyar 

dolar kazanma yolunda ilerliyor. Deloitte yayımladığı raporda petrol ve gaz 

endüstrisinin 1,4 trilyon dolarlık rekor bir gelir sağlayacağının öngörüldüğü bir 

trendin parçası olarak yüksek petrol fiyatları ve disiplinli sermaye 

harcamalarının ABD’li üreticilerin kayıtlardaki en kârlı yılını geçirmeye 

hazırlandığını belirtti. Firma ABD’li üreticilerin borçlarını ödemesi ve 

hissedarlarını ödüllendirmesi sonrasında dünyadaki yüksek talep ve fiyatlar 

nedeniyle daha fazla gaz üretimine yoğunlaşacaklarını öngördü. Bu yılki petrol 

ve gaz patlamasındaki temel fark, çok yüksek fiyatlar değil, endüstrinin önceki 

yıllara kıyasla sermaye harcaması eksikliği olduğu belirtiliyor.  
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İngiltere'de Enflasyon 40 Yıl Sonra Çift Haneye Çıktı 

İngiltere'de enflasyon temmuz 

ayında yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesini 

yeniledi. Çekirdek enflasyon da 

Temmuz'da yüzde 6,2 ile 

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

İngiltere'de enflasyonda yükseliş 

ivmesi temmuz ayında da devam 

etti. Ülkede enflasyon yıllık bazda 

yüzde 10,1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının şubat ayından bu yana ilk kez 

çift haneli enflasyon kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 

9,8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi. İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki 

aya göre ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak 

belirlenmişti. Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. 

Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 

5,8 olmuştu.  

Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı imzaladı 

Biden, Kongrenin onayını alan 

"Enflasyonu Düşürme Yasası"nı 

Beyaz Saray'da düzenlenen imza 

töreni ile onayladı. Törende 

yaptığı konuşmada Biden, yasanın 

ABD tarihinin en önemli 

yasalarından biri olduğunu 

söyleyerek "Bu yasa, iklim 

konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım." değerlendirmesinde 

bulundu. Yasanın ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için cesur ek adımlar 

atmasına izin vereceğini kaydeden Biden, sağlık hizmeti almak için mücadele 

eden Amerikalılara ise önemli faydalar sağlayacağını anlattı. Biden, yasayla 

gelecek 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltılacağını 

vurgulayarak enflasyonla mücadele için açıkların kapatılacağını dile getirdi. 

Zenginlerin vergilerden üzerlerine düşen "adil payı" ödemelerinin 

sağlanacağını da belirten Biden, büyük şirketlerin artık minimum yüzde 15 

kurumlar vergisi ödeyeceğini aktardı.  
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Euro Bölgesi'nde 2. Çeyrek Büyümesi Açıklandı 

Euro Bölgesi ekonomisi Nisan-

Haziran döneminde yüzde 0,6 ile 

tahminlerin altında büyüdü. 

Eurostat verilerine göre 19 üyeli 

Euro Bölgesi ekonomisinin 2. 

çeyrek büyüme verisi çeyreklik 

bazda yüzde 0,6'ya revize edildi. 

Önceki tahmin yüzde 0,7'ydi. 

Ekonomi yıllık bazda da yüzde 3,9 büyüdü, önceki tahmin yüzde 4'tü. Bu 

dönemde istihdam yüzde 0,3 arttı. Açıklanan veri, Avrupa ekonomisinin görece 

güçlü seyrettiğine işaret ederken analistler, enerji kıtlığının enflasyonu daha da 

yükselteceğine ve bölge ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeli. 2 

çeyrek üst üste küçülme ihtimali çok muhtemel. Enflasyonun 2022'de ortalama 

yüzde 8 olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça 

üzerinde olması bekleniyor. 

Suudi Varlık Fonu 7 Milyar Dolarlık ABD Hissesi Satın Aldı 

Suudi Arabistan'ın varlık fonu, 

piyasalardaki durgunluk korkularıyla 

Amazon, Alphabet, BlackRock ve 

JPMorgan dahil ABD hisse 

senetlerinde yeni pozisyonlar 

oluşturmak için 7 milyar dolardan 

fazla yatırım yaptı. 620 milyar dolarlık 

Kamu Varlık Fonu, ikinci çeyrekte 

Facebook’un sahibi Meta Platforms, PayPal Holdings ve Electronic Arts'da 

sahip olduğu pozisyonlara yenilerini ekledi. Satın almalar, fonun teknoloji 

yatırımlarına olan bahsini ikiye katladığını gösteriyor. Veliaht Prens 

Muhammed bin Salman'ın başkanlığındaki varlık fonu, 2025 yılına kadar 

varlıklarını ikiye katlama hedefini sürdürürken, kamu piyasalarına daha 

derinden giriyor. Varlık fonu, Suudi Arabistan'ın petrolden elde ettiği gelir 

ikinci yılda neredeyse iki katına çıkarken, hisse senedi yatırımlarını artırıyor. 

Yükselen ham petrol fiyatları, krallığa neredeyse on yıl içinde ilk bütçe fazlasını 

verecek. 
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Çin'den Özbekistan'a Yeni Yük Demiryolu Güzergahı Açıldı 

Doğu Çin'deki Jiangsu Eyaletinden 

Kazakistan üzerinden Özbekistan'a 

yeni bir demiryolu yük taşıma 

güzergahı açıldı. Kazinfrom, toplam 

değeri 4,4 milyon dolar olan ve ev 

aletleri ve otomobil parçaları da 

dahil olmak üzere bin tonun 

üzerinde malın bulunduğu trenin 

son durağının Özbekistan olduğunu 

ve yükün 20 gün içinde teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Yük treni, 

Lianyungang (Jiangsu Eyaleti, Doğu Çin) deniz limanından geçecek. 2014 

yılından bu yana, Kazakistan lojistik terminali Lianyungan şehrinde faaliyet 

gösteriyor. Jiangsu İl Dış Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı Huang Hongliang'a 

göre, yeni rota Lianyungan'dan Orta Asya'ya lojistik ulaşım olanaklarından tam 

olarak yararlanacak.  

İsviçre Saat İhracatında 8 Yılın Zirvesi Görüldü 

İsviçre saat ihracatı 2014 Ekim 

ayından beri en yüksek ihracat 

rakamına ulaştığı belirtildi. Yüksek 

fiyatlı Rolex, Omega ve Vacheron 

Constantin gibi saatlere olan talepte 

yaşanan patlama sonrası sekiz yılın 

en yüksek seviyelerini gördü. İsviçre 

Saat Endüstrisi Federasyonu’ndan 

yapılan açıklamada temmuz ayında yapılan saat ihracatının bir önceki yıla göre 

yüzde 8,3 artarak 2,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Rolex, Omega, Aduemars 

Piguet ve Patek Philippe gibi İsviçre saat markalarının salgın döneminde zengin 

tüketiciler tarafından keşfedilmesiyle talep patlaması yaşamıştı. Açıklamaya 

göre ABD’ye olan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 13,5 artarken geçtiğimiz yıl 

Çin’i geçmesi sonrası en büyük pazar olarak kalmaya devam etti. Çin’den gelen 

talep ise Kovid-19 kapanmalarının hafiflemesi ile ülkeye yapılan ihracatın 

artması sonrası ikinci en büyük pazar olarak kalmaya devam etti.  
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Çin’de 229 Milyar Dolarlık Ekonomi Teşvik Planı 

Çin devlet medyası, yerel 

hükümetlerin artan vakalar ve 

gayrimenkul kriziyle gittikçe 

kötüleşen ekonomik tabloda bütçe 

açığını kapatmak ve altyapı 

yatırımlarını fonlamak için yaklaşık 

229 milyar dolarlık tahvil ihracı 

planlandığını duyurdu. Çin’de üst 

üste bazı olumsuz gelişmeler yaşandı. Kovid vakaları 3 ayın zirvesine çıktı. Bu 

durum daha fazla karantina olabileceğine işaret etti. Gerçek zamanlı veriler, 

konut satışlarının ağustos ayında da düşmeye devam ettiğini gösterdi. Son 

açıklanan veriler harcamaların azaldığını gösterirken bazı fabrikalar yaşanan 

enerji sıkıntıları nedeniyle üretime ara verdi. Bu gelişmelerin ardından bazı 

kurumlar da Çin’in büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs 

büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 3’e, Nomura Holdings yüzde 3,3’ten 

yüzde 2,8’e indirdi. Çin hükümetinin bu yılki büyüme hedefi yüzde 5,5 

civarında. 

Çin'de Sürpriz Faiz İndirimi 

Çin’de imalat ve perakende sektörleri 

temmuzda beklenmedik şekilde 

yavaşlama kaydedildiğini gösterirken Çin 

Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini 

canlandırmak için borçlanma faizini 

düşürerek yatırımcıları şaşırttı. Merkez 

bankası, 400 milyar yuan (59,33 milyar 

dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkânı (MLF) faizini 

bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürdü. Böylece MLF faizi yüzde 

2,85'ten yüzde 2,75'e düştü. Uzmanların neredeyse tamamı faizin sabit 

kalacağını tahmin ediyorlardı. Sanayi üretimi Haziran'da yüzde 3,9 

genişlemesinin ardından Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 

3,8 genişledi. Analistler sanayi üretiminin yüzde 4,6 genişleyeceğini 

öngörüyorlardı. Perakende satışları yalnızca Haziran'da artıya dönerek yüzde 

3,1 artmıştı. Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükseldi. 

Analistlerin perakende satışlarının yüzde 5 artacağını tahmin ediyorlardı.  

  

https://www.dunya.com/finans/haberler
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Ukrayna'nın Tahıl İhracatı Yarıdan Fazla Düştü 

Ukrayna'nın tahıl ihracatı, 1 Temmuz'da 

başlayan 2022/23 sezonunun ilk iki ayında 

geçen yıla göre yüzde 51,6 düşüşle 2,99 

milyon tona geriledi. Tarım Bakanlığı’nın 

verilerine göre, Ukrayna'nın geçen yıl 30 

Haziran'da biten 2021/22 sezonundaki tahıl 

ihracatı, güçlü talebin etkisiyle %8,5 artışla 48,5 milyon tona çıkmıştı. Ancak 24 

Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle, tahıl üretimi ve ihracatı zorlaştı. Savaş 

nedeniyle Karadeniz'deki tahıl sevkiyat limanları bloke edilen Ukrayna, 

temmuz sonunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılığında Rusya ile yaptığı 

bir anlaşma kapsamında Karadeniz'deki üç limanından sevkiyat yapabilmeye 

başladı. Bakanlığın açıklamasına göre, 2022/23 sezonunda şu ana kadar 1,94 

milyon ton mısır, 783 bin ton buğday ve 257 bin ton arpa ihraç edildi. 

Ukrayna'dan Tahıl İhracatının Yüzde 26'sı Türkiye'ye Yapıldı 

BM'nin İstanbul'daki tahıl koordinasyon 

merkezinin açıkladığı verilere göre, 

Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ve gıda 

maddeleri ihracatında yüzde 26 ile başı 

çekti. 1-15 Ağustos tarihlerinde 

Ukrayna'nın Odesa, Çornomorsk ve 

Yuzni/Pivdennyi limanlarından tahıl yüklü 

21 gemi çıktı ve bu gemilerde 563 bin tondan fazla tahıl ve diğer diğer gıda 

maddeleri yer aldı. Tahıl ihracatında Türkiye'yi, yüzde 22 ile İran ve Güney Kore 

izledi. Ukrayna tahılının yüzde 8'i Çin, yüzde 6'sı İrlanda, yüzde 5'i İtalya, yüzde 

4'ü Cibuti, yüzde 2'si ise Romanya'ya gitti.  

ABD ve Tayvan Arasında Yeni Ticaret Girişimi 

ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu 

bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik 

ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi 

kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını 

duyurdu. ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) 

yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın "21. 

Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi" kapsamında müzakere yetkisi 

üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.  

https://www.dunya.com/sektorler/tarim
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AB, Mercosur Ticaret Anlaşması Müzakerelerini Sürdürmek İçin Brezilya İle 

Temasa Geçti 

Avrupa Birliği temsilcileri, Güney 

Amerika'nın Mercosur bloğu ile 

durdurulan ticaret anlaşmasına ilişkin 

müzakereleri yeniden başlatmak 

isteyen Brezilya hükümetine yakınlaştı. 

Brezilyalı bir yetkiliye göre, temas, 

pandemi ve Ukrayna savaşı sonrasında 

küresel tedarik zincirlerinde hızlı 

değişiklikler sonucunda Brezilya'nın 

tarımsal bir güç merkezi olarak etkisini artırması ile gerçekleşti. AB, Amazon'da 

artan ormansızlaşma hakkında Başkan Jair Bolsonaro'nun hükümetine 

yüklenen endişeleri ve çevre garantilerini içeren anlaşmaya yönelik mektup 

önerdi. Brezilya Ekonomi ve Dışişleri bakanlıklarındaki yetkililer, AB 

temsilcileriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Eylül ayı sonunda daha fazla 

müzakerenin ana hatlarını belirlemek için yeni bir toplantı yapılması planlandı. 

Çin’den Sıkıntıdaki Gayrimenkul Firmalarına Özel Kredi Planı 

Çin, sıkıntıdaki gayrimenkul 

firmalarının kullanımına sunulmak 

üzere 29 milyar dolarlık özel kredi 

sağlamayı planlıyor. Çin Merkez 

Bankası ile 2 bakanlık tarafından 

duyurulan ancak boyutu daha önce 

duyurulmayan plan, bugüne kadar 

Çin’in gayrimenkul krizine karşı 

geliştirdiği en büyük destek paketi olacak. Plana göre Çin Merkez Bankası, Çin 

Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası aracılığıyla firmalara kredi 

sağlayacak. Kaynaklar, kredinin sadece satışı gerçekleştirilmiş ancak nakit 

sıkışıklığı nedeniyle tamamlanmamış projelerde kullanılacağını belirtti. Bazı 

konut alıcıları tamamlanmayan projeler nedeniyle mortgage ödemelerini 

durdurmuş, bu durum ülkedeki konut sektöründe büyük paniğe neden 

olmuştu.   
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Apple, Üretimi Hindistan’a Kaydırıyor 

Çin ve ABD arasında son dönemde 

yaşanan yüksek tansiyon, ABD'li 

teknoloji devi Apple'ın üretimi Çin'den 

Hindistan'a kaydırmasına zemin 

hazırladı. Apple’ın Hindistan’da üretimi 

artırmak ve yeni telefon modelinin 

üretimini hızlandırmak için bazı 

tedarikçilerle çalıştığı bildirildi. iPhone üretiminin çoğunu Çin’de yapan Apple, 

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile ABD hükümeti arasında yaşanan gerilim ve 

ülkede uygulanan karantinalar nedeniyle alternatif arayışı içindeydi. iPhone’un 

en büyük üretim ortağı Foxconn’un Çin’den sevkiyat sürecine yönelik 

çalışmalar yaptığı belirtildi. Kaynaklar, Hindistan’dan ilk iPhone üretiminin 

Ekim sonu veya Kasım başında tamamlanabileceğini ifade etti. Apple ve 

Foxconn daha önce de Hindistan’da üretime başlamayı değerlendirmiş, ancak 

resmi bir plan aşamasına gelmemişti. Apple Sözcüsü konu hakkında açıklama 

yapmadı. Hindistan’daki Apple distribütörü Redington India hisseleri haber 

sonrası yüzde 9,5 yükseldi.  

Avrupa'da 500 Yılın En Ağır Kuraklığı Uyarısı 

Avrupa Birliği Ortak Araştırma 

Merkezi uzmanları tarafından 

yapılan ön analize göre Avrupa son 

500 yılın en ağır kuraklığının 

sancılarını yaşıyor. Avrupa Kuraklık 

Gözlemevi’nin raporuna göre 

Avrupa Birliği’nin (AB) yüzde 

64’ünde kuraklık uyarısı ya da acil 

durum ilan edilmiş durumda. Birliğin uzmanlarına göre yangınlara ve hasat 

veriminin düşmesine sebep olan sıcak hava ve kuraklığın bazı bölgelerde Kasım 

ayına kadar sürmesi bekleniyor. “Ağır kuraklık ve sıcak hava dalgası AB’nin 

tamamında su seviyeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir stres yaratmış 

durumda” diyen AB Araştırma Komiseri Mariya Gabriel, “İklim değişikliği 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde her yıl daha fazla fark edilir hale geliyor” 

ifadelerini kullandı. Son verilere göre AB’nin belli ürün hasatlarında daha 

büyük kayıp olduğu, tahıl hasadında kaybın 5 yıllık ortalamanın yüzde 16, 

darıda ise yüzde 15 altına düştüğü belirtildi. 
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Intel, Çip Yatırımı İçin Brookfield İle Anlaştı 

Intel, yaptığı açıklamada, türünün ilk örneği 

olan Yarı İletken Ortak Yatırım Programını 

(SCIP) duyurdu. Açıklamada, söz konusu 

programla sermaye yoğun yarı iletken 

endüstrisine yeni bir finansman modeli 

getirildiği aktarıldı. Program kapsamında 

Intel'in dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden Brookfield Asset 

Management'ın altyapı iştiraki ile anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, 

bunun Intel'e üretimini genişletmek için yeni bir sermaye havuzu sağlayacağı 

kaydedildi. Açıklamada, anlaşmanın iki şirketin şubat ayında imzaladığı 

mutabakat zaptının ardından geldiği anımsatıldı. Anlaşma kapsamında Intel'in 

Arizona'daki Ocotillo kampüsünde daha önce duyurulan üretim genişlemesine 

ortaklaşa 30 milyar dolara kadar yatırım yapılacağı belirtilen açıklamada, 

Intel'in toplam proje maliyetinin yüzde 51'ini ve Brookfield'ın yüzde 49'unu 

finanse edeceği bildirildi. Açıklamada, Intel'in iki yeni çip fabrikasının çoğunluk 

mülkiyetini ve işletim kontrolünü elinde tutacağı aktarıldı. 

IMF'nin 2 Numaralı İsminden Merkez Bankalarına Çağrı 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci 

Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, 

merkez bankalarının enflasyonu hedefe 

döndürmek için kararlı davranmaları 

gerektiğini ifade etti. Geçici arz 

şoklarının enflasyon üzerinde daha 

geniş ve daha kalıcı etkileri olabileceğini 

düşündürdüğünü belirten Gopinath, bu koşullar altında, merkez bankalarının 

enflasyonu kontrol etmek için daha agresif tepki vermesi gerekebileceğini 

aktardı. Gopinath, gelecek 5 yıla bakıldığında, para politikası için önemli bir 

yapısal riskin enflasyon beklentilerinin değişmesi olduğunu kaydetti. Merkez 

bankalarının gelecek birkaç yıl içinde enflasyonu hedefe geri getirmeyi 

başaracaklarını umduğunu belirten Gopinath, ancak enflasyonun onlarca yılın 

en yüksek seviyelerinde ilerlemesi ve bazı enflasyon beklentilerinin kalıcı hale 

gelme risklerinin önemli olduğunu ifade etti. Gopinath, bir diğer yapısal riskin 

toplam arzın daha belirsiz ve değişken hale gelmesi olduğuna dikkati çekerek, 

salgının getirdiği değişikliklerinin ışığında işçi sayısını tahmin etmenin çok daha 

zor hale gelebileceğini aktardı.  
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