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EKONOMİK GELİŞMELER
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ve Merkez Bankası Başkanı
Erdem Başçı'dan, son ekonomik
gelişmelere ilişkin brifing alacak.
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
"Kurlarda
gözlenen
dalgalanma,
Türkiye'nin iç şartlarından ve Türkiye
ekonomisi şartlarından daha çok avrodolar
paritesinde
gözlenen
bir
dalgalanmayla ilgilidir. Bununla ilgili
de dakika dakika dünyadaki trendi
takip ederek en doğru adımları atıp bu
dalgalanmalardan
Türkiye
ekonomisinin etkilenmemesi yönünde
çabamızı
sürdüreceğiz.
Dünyada
gözlenen ekonomik dalgalanmalar ne
olursa
olsun,
bu
ekonomik
dalgalanmalar
karşısında
Türk
ekonomisinin
direnç
gücü
çok
yüksektir.
Bunu
kamuoyu
ile
paylaşmak isterim. Şu anda dünyada
bütçe açığı bağlamında en iyi durumda
olan ülkelerden biriyiz. Bu anlamda
bütçe dengeleri bakımından hiç
sorunumuz
yoktur,
bankacılık
sistemimiz son derece sağlamdır.
Bankacılık sisteminin direnci tüm bu
şoklarda açıkça kendini göstermiştir."
dedi. Başbakan Davutoğlu: "Şu veya bu
şekilde faiz artışından ya da kur
artışından
beklenti
içinde
olan
spekülatörlere buradan açık bir şekilde
sesleniyorum, hiçbir yanlış hesap
yapmayın, her türlü tedbiri gerektiği
anda alır, gerekli adımı atarız. Bundan
da bir an dahi tereddüt etmeyiz" dedi.

Başbakan
Prof.
Dr.
Ahmet
Davutoğlu'nun
dün
yapılacağını
açıkladığı
ekonomik
konularda
değerlendirme toplantısının ardından
yazılı
bir
açıklama
yapıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada;
"Merkez
Bankamız,
yasasında
belirlenen
çerçevede
araç
bağımsızlığına
sahiptir.
Merkez
Bankamız 2002 yılından beri, başta
2009 yılındaki küresel kriz olmak
üzere, birçok kez bu tip uluslararası
dalgalanmalara karşı aldığı tedbirlerle
başarılı sınavlar vermiş ve kapasitesini
uluslararası piyasalarda kanıtlamıştır.
Avrupa Merkez Bankasının hızlı bir
parasal genişleme kararı alması, ABD
dolarının değer kazanmasına neden
olmuş ve bu durum tüm gelişmekte
olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
finansal piyasalarda dalgalanmalara
neden olmuştur. Bu süreçte, Türk
lirasının değer kaybı diğer gelişmekte
olan ülkelere göre bir miktar daha fazla
olmuştur. Bankacılık kesimimiz bu tip
şoklara karşı oldukça dayanıklı bir
yapıdadır. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumumuz, 2002 yılından
beri etkin denetim ve gözetimiyle
bankacılık kesimimizi sağlıklı bir
yapıya
kavuşturmuştur.
Sermaye
Piyasası Kurulumuz, yeni yasal
çerçevesinde
sermaye
piyasalarını
geliştirmek için yoğun bir çaba
göstermekte, etkin düzenleme ve
denetleme çalışmalarıyla uluslararası
piyasalara güven vermektedir." denildi.
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Güneydoğu
Anadolu
Bölgesinin
gelişmesine dair güçlü bir vizyon
sağlayacak Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) Eylem Planı tanıtım toplantısı,
Başbakan
Prof.
Dr.
Ahmet
Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
Buna göre; Ekonomik ve toplumsal
gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı
yeni programlarla GAP kalkınma
sürecini sürdürülebilir kılmak, Eylem
Planının temel misyonunu oluşturacak.
Sulama, ulaşım ve sanayi altyapısını
daha da iyileştirecek ve yerel
kurumların
hizmet
sunum
kapasitelerini geliştirecek program ve
uygulamalara ağırlık verilecek. Üretim
yapısının
dönüşümü,
sektörel
çeşitliliğin
artırılması,
girişimcilik
ortam ve kültürünün geliştirilmesi ve
yeni istihdam alanlarının oluşturulması
sağlanacak. Şehirlerin yaşam ve yatırım
koşulları
bakımından
cazibesi
artırılacak, taşıdıkları potansiyeller,
sundukları imkanlar, ürettikleri mal ve
hizmetler etrafında markalaşmalarını
sağlayacak şartlar oluşturulacak. Plan
dönemi sonunda GAP kapsamında
toplam 1,1 milyon hektar alanın
sulanması için depolama altyapıları
tamamlanacak, şebeke inşaatları da
önemli ölçüde bitirilecek. 2018 yılı sonu
itibarıyla bölgede işsizlik oranının
yüzde 10,3'e inmesi beklenirken,
ihracatın da 22 milyar 119,8 milyon
dolara çıkması amaçlanıyor. Eylem
planındaki 5 gelişme ekseninin hayata
geçirilebilmesi için 2018 yılı sonuna
kadar merkezi yönetim bütçesinden
toplam 26 milyar 688 milyon lira
yatırım ödeneği ayrılacak. Plan
döneminde, okul öncesi eğitimde yüzde
70 okullaşma oranına ulaşılacak, ilk ve
orta öğretimde derslik başına düşen

öğrenci sayısı 33'e düşürülecek. Eylem
Planı döneminde KOSGEB tarafından
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5
bin işletmeye 58 milyon lira destek
verilecek. Devlet hastanelerinde 2 bin
535, şehir hastanelerinde 5 bin 375 adet
olmak üzere toplam 7 bin 910 yatak
kapasitesi oluşturulacak. Okul öncesi
eğitim kapsamında 4 bin 79, ilköğretim
kapsamında 8 bin 302, ortaöğretim
kapsamında ise 4 bin 683 derslik
açılacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine
göre, şubat ayında ihracat, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10
milyar 495 milyon dolar oldu. Yılın ilk
iki ayında toplam ihracat yüzde 6,7
gerileme ile 22 milyar 826 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat
ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14
milyon dolara yükseldi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi
olmayan geçici dış ticaret verilerine
göre, şubatta ihracat, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 4,36 azalarak 12
milyar 241 milyon dolara, ithalat da
yüzde 7,57 azalarak 16 milyar 858
milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı
ise yüzde 15,13 azalarak 4 milyar 617
milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü
İstatistikleri, 2014" verilerine göre,
Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki
yıla göre 106 bin kişi artarak 2 milyon
853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen
yıl bir önceki yıla göre 0,2 puanlık
artışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.
2013'te işsizlik oranı yüzde 9,7, işsiz
sayısı ise 2 milyon 747 bin olarak
açıklanmıştı.
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TÜİK 2014'ün 4. çeyreğine ilişkin
"İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü
maliyeti endeksi, 2014 yılının 4.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
yüzde 1,8 artış gösterdi. Sektörel
ayrıma göre incelendiğinde, endeks
değerindeki
artış
oranı,
sanayi
sektöründe
yüzde
2,8,
inşaat
sektöründe yüzde 3,5 ve hizmet
sektöründe yüzde 1 oldu.

sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı. Takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi
de ocak ayında, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 2,2 azaldı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde yıllık bazda,
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 11,5 ve imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 2,4 azalırken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde
yüzde 2,9 artış görüldü. Öte yandan,
arındırılmamış sanayi üretim endeksi,
ocakta, geçen yılın aynı ayına göre
TÜİK, 2014 yılına ilişkin Tarımsal yüzde 2,26 düşüş gösterdi.
İşletmelerde Ücret Yapısı istatistiklerini
açıkladı. Buna göre, mevsimlik kadın TÜİK verilerine göre, şubat ayı
işçilerin günlük ücretleri yüzde 14,3 itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre
artış göstererek 41 lira, erkek işçi tüketici fiyatları yüzde 8,77, yurt içi
ücretleri yüzde 12,1 artışla 54 lira oldu. üretici fiyatları yüzde 8,79 arttı.
Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat
ücret ise kadın işçiler için yüzde 8,4 ayında aylık bazda yüzde 0,71, Yurt İçi
artışla bin 118 lira, erkek işçiler için ise Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde
yüzde 3,4 artışla bin 304 liraya 1,20 artış gösterdi. Yıllık enflasyon
yükseldi.
Tarımsal
işletmelerde tüketici fiyatlarında yüzde 7,55, yurt içi
(hanehalkı) geçen yıl mevsimlik tarım üretici fiyatlarında yüzde 3,10 olarak
işçilerinin günlük ücretleri 2013 yılına gerçekleşti.
Fiyat
artışında
göre yüzde 13,9 artarak 48 lira, sürekli mandalinayı yüzde 27,72 ile dolmalık
tarım işçilerinin aylık ücretleri ise biber, yüzde 20,67 ile patlıcan izledi.
yüzde 4,2 artarak bin 284 lira olarak Şubatta fiyatı en çok artış gösteren
gerçekleşti.
diğer ürünler arasında yüzde 15,04 ile
fındık içi, yüzde 14,84 ile ıspanak,
TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretim yüzde 14,09 ile yeşil soğan, yüzde 11,33
endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ile patates, yüzde 10,41 ile zeytinyağı,
mevsim
ve
takvim
etkisinden yüzde 7,79 ile salatalık, yüzde 4,83 ile
arındırılmış hesaplamada, ocakta, bir benzin, yüzde 4,67 ile gazeteler yer aldı.
önceki aya göre madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,4
ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
1,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
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İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı
Ücretliler Geçinme İndeksi 2015 Şubat
ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,55,
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık
ortalama yüzde 12,07 artış gösterdi.
Perakende fiyatlar 2015 Şubat ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
10,85, toptan fiyatlar ise yüzde 9,68
arttı. Mevsimsel nedenler ve ürün
sevkiyatında
yaşanan
sıkıntılar
nedeniyle ürün arzında azalma yaşanan
salatalık, yüzde 26,67 ile şubat ayında
fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatı
en çok artan ikinci ürün yüzde 22,14 ile
sivri biber olurken, onu yüzde 20,14 ile
ıspanak ve yüzde 18,39 ile fuel oil izledi.
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki
değer kaybının artmasına ilk olarak
döviz satım ihale miktarını artırarak
müdahalede
bulunan
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, son
günlerde
likidite
miktarındaki
sıkılaşmaya giderken döviz depo faiz
oranlarında indirime gitti. TCMB'den
yapılan
duyuruda,
küresel
faiz
oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda
bankaların TCMB'den alabilecekleri
bir hafta vadeli döviz depolarının faiz
oranlarının yarından itibaren dolar için
yüzde 7,5'ten yüzde 4,5'e, avro için
yüzde 6,5'ten yüzde 2,5'e indirilmesine
karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
rezerv
opsiyonu
katsayılarının
değiştirilmesi yoluyla 13 Mart tarihinde
sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar
tutarında döviz likiditesi sağlanacağını
bildirdi.
TCMB,
çekirdek
yükümlülükler dışındaki kısa vadeli
yabancı para yükümlülükler için
zorunlu karşılık oranlarında yapılacak

ölçülü artışlar yoluyla 27 Mart
tarihinde Merkez Bankası rezervlerine
yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında
döviz ilave edileceğini bildirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2014 Aralık dönemine ait finansal
kesim dışındaki firmaların döviz varlık
ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.
Buna göre, Aralık 2014 dönemine ait
finansal kesim dışındaki firmaların
döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu
değerlendirildiğinde;
Kasım
2014
değerlerine göre varlıklar 4 milyar 963
milyon dolar, yükümlülükler 683
milyon dolar azaldı. Net döviz
pozisyonu açığı ise 183 milyar 243
milyon dolar olarak gerçekleşti. Net
döviz pozisyon açığı Kasım 2014
dönemine göre 4 milyar 280 milyon
dolar artış gösterdi.
TÜİK 2014 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları
ve Üretim Değeri sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'de 2014 yılında gerçekleştirilen
bitkisel üretimin değeri, bir önceki yıla
göre yüzde 6 artarak yaklaşık 98 milyar
lira oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel
ürünlerin üretim değeri bir önceki yıla
göre yüzde 7,4 artarak yaklaşık 42
milyar lira, sebze üretim değeri yüzde
1,9 artarak 26,1 milyar lira ve
meyveler, içecek ve baharat bitkileri
üretim değeri ise yüzde 7,7 artarak 29,9
milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl
Türkiye'de buğdayın fiyatı bir önceki
yıla göre yüzde 10,6 artarak 0,74 lira,
mısırın fiyatı bir önceki yıla göre yüzde
1,8 artarak 0,62 lira, çeltik fiyatı yüzde
67,6 artarak 1,81 lira, yağlık ayçiçeği
fiyatı yüzde 26,2 artarak 1,75 lira ve
nohut fiyatı ise yüzde 5 azalarak 2,33
lira oldu. Kuru soğan fiyatı bir önceki
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yıla göre yüzde 0,8 azaldı. Taze soğanın
fiyatı yüzde 6 azalarak 1,78 lira, beyaz
lahana fiyatı yüzde 0,8 azalarak 0,62
lira, sofralık hıyar fiyatı yüzde 4,9
azalışla 1,07 lira ve sivri biber fiyatı
yüzde 2 artarak 1,39 lira olarak
gerçekleşti.

13 milyar 524 milyon liraya düştü.
Bankanın 2013 yılında aktif büyüklüğü
27 milyar 785 milyon lira düzeyindeydi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
verilerine göre, bireysel kredi veya
bireysel kredi kartı borcundan dolayı
yasal takipte olan kişi sayısı ocak ayı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme itibarıyla 33 bin arttı.
Kurulu'nun Vakıf Katılım Bankası A.Ş
adlı
yeni
bir
katılım
bankası Standard & Poor’s, (S&P) Türk
kurulmasına izin veren kararı Resmi bankalarının daha fazla düzenleme ve
Gazete'de yayımlandı.
Kararda, rekabet ile karşı karşıya olduğu
kurucu ortaklar Mazbut Vakıflar değerlendirmesinde bulundu. Türk
Adına T.C Başbakanlık Vakıflar Genel bankacılık sektörünü değerlendirdiği
Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II. “Türk Bankacılık Sektörü” raporunda,
Bayezit) Vakfı, Mahmud Han-ı Evvel tüketici kredileri ve kredi kartlarını
bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı, hedef alan düzenlemelerin, kredilerdeki
Mahmud Han-ı Sani bin Abdülhamid hızlı büyümeyi yavaşlattığı belirtildi.
Han-ı Evvel (II. Mahmut) Vakfı ve Raporda, kredilerdeki büyümenin bu
Murad Paşa bin Abdusselam (Murat yıl yüzde 15’e kadar yavaşlayabileceği
Paşa) Vakfı tarafından kurulan Vakıf ve Türkiye’de göreceli olarak yüksek
Katılım Bankası A.Ş'nin sermayesinin seyreden enflasyon dikkate alındığında,
300 milyon ABD Doları karşılığı Türk bu oranın diğer gelişmekte olan
Lirası olacağı kaydedildi.
ülkelerle
kıyaslanabilir
olduğu
belirtildi.
Ziraat
Bankası
Genel
Müdürü
"Kuracağımız katılım bankasının adı İslam Kalkınma Bankası Başkanı
Ziraat Katılım olacak. Bankayı 29 Ahmed Muhammed Ali El Madani,
Mayıs'ta açmayı planlıyoruz. Ziraat Türkiye'nin
G20
başkanlığının
Katılım olarak bu yılı 20 şubeyle kalkınmakta
olan
ülkeler
için
kapatmayı planlıyoruz" dedi.
mükemmel
bir
fırsat
olduğunu
belirterek, "Türkmenistan ve diğer
Citigroup,
Akbank'ta
sermayenin bölge ülkeleri, Türkiye'nin etkin G20
yüzde 9,9'una tekabül eden yaklaşık başkanlığından yararlanacaktır" dedi.
396 milyon hissesini satacak.
Musavi;
"Türkiye
D-8
ülkeleri
arasındaki en aktif ülke. Bundan ötürü
Bank Asya'nın 2014 yılı konsolide de geleceğe yönelik vizyonumuz çok
olmayan net zararı 876 milyon 872 bin parlak" dedi.
lira oldu. Bank Asya 2013 yılında 180,6
milyon lira kar elde etmişti. Bankanın
aktif büyüklüğü ise 2014 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 51,3 gerileyerek
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı
Ekonomi Müşavirliği
Hazırlayan: İlhami Giray ŞAHİN

Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Martin Raiser, Türkiye'de son 10 yılda
yoksul nüfusun azaldığını belirtti.
Raiser "Bugün Türkiye'de yoksulluk
sınırında bulunan nüfus yüzde 5'in
altında. 10 yıl öncesine baktığımızda
yoksulluk sınırının altında olan nüfus
yüzde 16 civarıydı" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, kadınlara
ilişkin 2014 istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde
50,2’sini erkek, yüzde 49,8'ini kadın
nüfus oluşturuyor. Türkiye'nin 38
milyon 984 bin 302 kişilik erkek
nüfusuna karşılık, 38 milyon 711 bin
602 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.
Türkiye’de 2014'te toplam kadın
nüfusun yüzde 71,3’ü 18 ve daha yukarı
yaşta iken, bu oran erkek nüfusta yüzde
69,9'a karşılık geliyor. Kadın nüfus
oranı, 65 ve daha yukarı yaşlarda erkek
nüfus oranını geçti.
ABD Merkez Bankası, ekonominin
büyümeye ülke genelinde devam
ettiğini, ancak güçlenen doların ve
düşen petrol fiyatlarının bazı bölgeleri
olumsuz etkilediğini açıkladı. "Bej
Kitap"ın ocak başından şubat ortasına
kadarki dönemi kapsayan mart sayısı
yayımlandı.
Raporda,
tüketici
harcamalarının
birçok
bölgede
yükseldiği ve iş yerlerinin yakın
gelecekteki satışlar hakkında iyimser
olduğu ifade edildi. Sanayi üretimi ve
bankacılık sektörünün de iyileşme
gösterdiğini kaydeden rapor, buna
karşın tarımsal şartların ise olumsuz
hava şartlarıyla kötüleştiğine işaret etti.
Raporda ayrıca, iş gücü piyasasında
yaşanan olumlu gelişmelerin tüm
bölgelerde hissedilmesine karşın, ücret

artışının sadece kalifiye elemanlarla
sınırlı kaldığı ifade edildi. Rapora göre,
doların diğer para birimleri karşısında
değer kazanması, ABD'nin sanayi ve
tarım ürünlerine yönelik ihracatının
yanı sıra turizm faaliyetlerine de zarar
verdi.
ABD FED Başkanı Janet Yellen, 20072009 krizinin "merkez üssünde"
fazlasıyla risk alan büyük finansal
kuruluşlar olduğunu belirterek, "Fed
bu
kuruluşların
risk
yönetimi
uygulamalarını güçlendirdiğinden emin
olmak için gerekli tedbirleri süratle
almaya devam edecek" dedi.
ABD New York FED Başkanı William
Dudley, faiz artırım zamanlamasına
ilişkin olarak, "politika faizini biraz
erken yükseltmenin risklerinin, biraz
geç yükseltmenin risklerinden daha
fazla olduğuna inandığını" söyledi.
ABD Şikago FED Başkanı Charles
Evans, faiz artışına bu yıl gidilmesinin
yanlış bir karar olacağını belirterek,
"Ekonomik
şartların
parasal
normalleşmeyi, yani faiz artışını
2016'ya kadar ertelemeye uygun şekilde
gelişeceğini düşünüyorum. FOMC,
şartlar enflasyonun gelecek 1-2 yıl
içinde yüzde 2'ye yaklaşacağını daha
net şekilde göstermeden, politika faizini
artırmaktan kaçınmalı." dedi.
ABD FED Başkan Yardımcısı Stanley
Fischer, faiz artışının bu yıl içinde
başlayacağını bildirirken, bankanın
yaklaşık
4,5
trilyon
dolarlık
bilançosunun bu süreçte bazı sorunlara
neden olabileceğine işaret etti.
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ABD Merkez Bankası, stres testine tabi
tuttuğu en büyük 31 Amerikan
bankasının,
ağır
bir
ekonomik
durgunluk halinde kredi vermeye
devam edebilecek kriterlere sahip
olduğunu bildirdi.
FED'in açıkladığı verilere göre, tüketici
kredileri ocakta 11,6 milyar dolar daha
yükseldi. Bu sonuçla, son 13 ayın en
düşük artışını kaydeden tüketici
kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 15
milyar dolar düzeyindeydi. Beklentinin
altında kalan veride, kredi kartı ve
benzeri gibi devir yapan kredilerin 1,16
milyar dolar (yüzde 1,5) düşmesi etkili
oldu. Devir yapan krediler geçen yılın
aralık ayında ise 6,2 milyar dolar artış
göstermişti.
ABD’de tarım dışı istihdam şubat
ayında 295 binle beklentilerin üzerinde
arttı. Bu sonuçla birlikte son 12 aydır,
aylık 200 binin üzerinde artan tarım
dışı istihdam, 1994'den bu yana en iyi
performansını göstermiş oldu. İşsizlik
oranı
da
şubatta
yüzde
5,5'e
gerileyerek, yaklaşık 7 yılın en düşük
seviyesinde gerçekleşti.
ABD'de işsizlik maaşına ilk kez
başvuranların sayısı geçen hafta 320
bin ile son 9 ayın en yüksek seviyesine
çıktı.
ABD'de ocak ayı dış ticaret açığı önceki
aya kıyasla yüzde 8,3 azalarak, 41,8
milyar dolar oldu.

İngiltere
Yolsuzlukla
Mücadele
Kurumu (SFO), İngiltere Merkez
Bankası’nın 2007-2008 yıllarındaki
likidite ihalelerine ilişkin inceleme
başlattı. Alınan bilgiye göre İngiltere
Merkez Bankası’nın geçmiş yıllara
dönük sağladığı likiditeye ilişkin süreç,
mevcut
veriler
ışığında
kurum
tarafından incelenecek. Kurumdan,
incelemenin ne kadar süreceğine dair
bir açıklama yapılmadı.
AB Ekonomi ve Maliye Bakanları 315
milyar avroluk yatırım fonunun
detayları üzerinde anlaştı. Bu yıl
ortasında faaliyete geçmesi planlanan
Avrupa Stratejik Yatırım Fonu'nun 21
milyar avroluk çekirdek sermayesi, üye
ülkelerin ve özel sektörün katkısıyla
15'e katlanacak. Yatırım paketi
yüzlerce enerji, ulaştırma, eğitim ve ArGe
projesinin
finansmanında
kullanılacak. Yürürlüğe girmesi için
Avrupa Parlamentosu'ndan da onay
alması gereken yatırım fonuna şu ana
dek Almanya, Fransa ve İtalya sekizer
milyar, İspanya 1,5 milyar avro katkıda
bulunacağını açıkladı.
Avrupa
Merkez
Bankası,
faiz
oranlarında değişiklik yapmadı. ECB,
eylül ayı toplantısında ekonomiyi
canlandırmak için yüzde 0,15 olan
politika faizini yüzde 0,05'e, yüzde 0,40
olan marjinal borç verme faizini yüzde
0,30'a ve negatif olan mevduat faizini
yüzde 0,10'dan yüzde 0,20'ye indirmişti.

Avrupa Merkez Bankası aylık 60
İngiltere Merkez Bankası, politika milyar avroluk tahvil alım programını
faizini değiştirmeyerek tüm zamanların başlattı.
en düşük seviyesi olan yüzde 0,50
seviyesinde bıraktı.
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Fitch
Ratings,
Avrupa
Merkez
Bankası’nın parasal genişlemesinin,
yatırımcıları
getiri
arayışına
yoğunlaşmaya
sevk
edebileceğini
bildirdi.
Avro Bölgesi'nde yılın ilk ayında yüzde
-0,6 olan enflasyon Şubat itibariyle
yüzde -0,3'e yükseldi.
Avro Bölgesi, 2014 yılının dördüncü
çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde
0,3, yıllık bazda ise yüzde 0,9 büyüdü.

hangi
hedefleri
yakalayacağı
konusunda netlik sağlamalıyız ve sonra
bunu uygulamak zorundayız" diye
konuştu.
Fitch Ratings, Yunanistan’ın halen
Avro Birliği’nden çıkma olasılığının
olduğunu
belirtti.
Açıklamada,
“Yunanistan’ın
Avro’dan
çıkışı
(Grexit) halen mümkün, fakat sistemik
kriz olasılığı bulunmuyor. Avro Bölgesi,
Yunanistan eğer Avro Birliği’nden
çıkarsa ciddi bir şok yaşayacaktır fakat
bu 2012’de olduğu gibi sistemik bir kriz
yaratmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) bu yılın şubat ayında geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 Moody’s, Yunanistan'ın yerel ve
artarak ülkede deflasyon riskinin yabancı para cinsinden mevduat notu
azaldığına işaret etti.
tavanını "Ba3"den "Caa1"e düşürdü.
Almanya'nın ihracatı bu yılın ocak
ayında aylık bazda yüzde 2,1, yıllık
bazda ise yüzde 0,6 azaldı. Ülkenin
ithalatı ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde
2,3 geriledi.
İtalya'da ocak ayı işsizlik oranını yüzde
12,6 olarak açıkladı. Bu oran, Aralık
2014’te yüzde 12,9 olan işsizlik oranın
yüzde 0,3 gerilediği ortaya koydu.
Avro
Bölgesi
maliye
bakanları
Yunanistan'dan daha fazla vakit
kaybetmeden reformlar konusunda AB
kurumları ve IMF ile müzakerelere
başlamasını istedi. Yunanistan ile AB
Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve
IMF'den oluşan Troyka kurumları
teknik
müzakerelerin
Brüksel'de
yapılacağını ve buna paralel olarak
Troyka heyetinin Atina'da çalışmaya
başlayacağını belirten Dijsselbloem,
"Öncelikle Yunan hükümetinin 4 ayda

Makedonya, Uluslararası Para Fonu'na
(IMF) olan borcunun son taksiti olan
174 milyon doları ödeyerek, IMF'ye
olan borcunu sıfırladı.
Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley,
ülkenin yıllık savunma bütçesini yüzde
10'dan fazla artışla 40 milyar dolara
çıkardıklarını bildirdi. Jaitley, savunma
bütçesindeki
artışın,
hükümetin
"Hindistan'da
üret"
girişimini
destekleyeceğini belirtti. Jaitley, gelecek
mali yılda altyapı yatırımlarının 11,3
milyar doları aşacağını da kaydetti.
Avustralya Merkez Bankası Şubat
ayında son 23 yılın en düşük seviyesi
olan yüzde 2,25’e düşürdüğü faiz
oranlarını
beklentilerin
aksine
düşürmeyerek sabit bıraktı.
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Kanada’da görülen deli dana vakası
nedeniyle Çin'in bu ülkeden sığır
ürünleri ithal etmeyi durdurduğu
bildirildi.
İsviçre, Kırım ve Sivastopol'a yapılan
tüm yabancı yatırımlara yasak getirdi.
Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde
İsviçre Federasyonu, 28 kişiye daha
kısıtlama uygulanacağını duyurdu.
İsviçre, Rusya ile ilgili yaptırım
listesine, geçen sene 6 Ağustos'ta 18 Rus
şirketi ile 26 kişiyi, 27 Ağustos'ta 11 kişi
ve 5 bankayı, 13 Kasım'da 24 kişiyi, son
olarak da 16 Aralık'ta 13 kişiyi ve 5
organizasyonu eklemişti.

borcu olduğunu ileri sürdü. Bu borcun
2,2 milyar dolarının geçen yılda verilen
doğalgazdan kaynaklandığını, kalan
200 milyon dolarının ise çeşitli cezalar
olduğunu belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee,
İbrani
takvimine
göre
tarımsal
faaliyetlerin yasaklandığı 7 yılda bir
girilen
"Sebt
Yılı"nın
gelmesi
nedeniyle,
halkın
ihtiyaçlarının
karşılanması için 2007'den bu yana ilk
kez Gazze Şeridi'nden zirai ürün ithal
edileceğini belirtti.

Rusya ve İtalya'nın 1 milyar dolarlık
yatırım fonu oluşturacağı bildirildi. Fon
ile öncelikli olarak enerji, uçak sanayi,
uzay ve nükleer teknolojiler alanına
yatırım yapılacağı belirtildi.
Rusya'nın dış borcunun 2014 yılında
dolar bazında yüzde 2,6 azaldığı
bildirildi. Devletin dış borcu dolar
bazında 54 milyar 355 milyon dolara
geriledi, avro bazında ise yüzde 10,2
artışla 44 milyar 744 milyan avro oldu.
İngiltere Enerji Bakanlığı, Rus oligark
Mikhail Fridman’ın Yönetim Kurulu
Başkanı olduğu Letter One şirketinin
İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki 12
petrol ve doğalgaz üretim sahasını satın
almasına onay vermediğini açıkladı.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak,
Kiev yönetiminin talebi halinde,
Ukrayna'ya verilen doğalgaz fiyatında
indirime gidilmesi konusunu görüşmeye
hazır olduklarını bildirdi. Novak,
Ukrayna'nın Rusya'ya 2,4 milyar dolar
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