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Türk Boru Üreticileri İngiltere’nin Getirdiği Kotanın Satışlarını 

Etkileyeceğini Düşünmüyor 

Steelorbis 
         
Yakın zaman önce İngiltere, 2021 yılının ilk iki çeyreği için kaynaklı boru dahil olmak üzere 
birçok çelik ürüne ithalat kotası getirmişti. Bununla birlikte, Türk ihracatçılar bu önlemden 
pek endişe duymuyor ve şimdilik kota sınırının satışlarına önemli oranda olumsuz etki 
etmesini beklemiyor. 2020 yılında kaydedilen satışla kıyaslandığında, birinci ve ikinci 
çeyrekteki ithalat kotası Türkiye çıkışlı kaynaklı boru ithalatı için yeterli görünüyor. 
(https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/ingiltere-brexitten-sonra-kendi-celik-
ithalat-kotasini-uygulayacak-1166500.htm) Türkiye bu yılın ilk 5 ayında, İngiltere’ye 21 ve 
26 kategori numaralı ürünlerden yaklaşık 45.000 mt satış yaparken, 2021 yılının ilk ve ikinci 
çeyreğinde bu ürünler için belirlenen kota yaklaşık 80.000 mt. Aynı dönemde Türkiye, 
İngiltere’ye 25A ve 25B kategori numaralı ürünlerden yaklaşık 1.300 mt satarken; 2021 
yılının ilk ve ikinci çeyreğinde yalnızca 25B kategori numaralı ürüne yaklaşık 3.300 mt kota 
getirildi. İngiltere, aynı dönem için 25A kategori numaralı ürüne ise yaklaşık 32.000 mt’luk 
genel bir kota koydu. SteelOrbis’e konuşan bir ihracatçı, “İngiltere uzun bir süredir piyasa 
koşullarından memnun olmadığı için, böyle bir hamle bir süredir bekleniyordu. Ayrıca Covid-
19 salgını da dünya genelinde çok fazla kısıtlamaya ve ekonomik kayba yol açtı. Ancak bu 
hamlenin, İngiltere ve Türkiye arasındaki ticarete, en azından boru segmenti için zarar 
vermeyeceğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı. 
İhracatçılar ayrıca, İngiltere’nin kotalarının Türkiye boru ihracatına büyük bir zarar 
vermediğini bunun yerine kota uygulamasının ardından kârlılıklarının arttığını gördüklerini 
söyledi. Bir başka ihracatçı SteelOrbis’e, “Bu kotaların ardından alıcılar dikkatli olmalı ve 
güvenilir kaynaklardan ithalat yapmalı. Türk üreticiler güvenilirdir ve teslimat süreleri de 
kabul edilebilir. Düzensiz ve uzak iş ortakları yerine, bizi tercih ediyorlar. Covid-19 salgını 
çıkmasaydı, ihracat hacmi geçen senekinden yüksek olabilirdi,” şeklinde konuştu. Ayrıca 
Türkiye’den verilen fiyatlar, geçen haftadan beri değişmeyerek 560-580$/mt FOB aralığında 
kaldı. 

Türkiye yerel piyasasında ise talep normal seviyede kaldı ve fiyatlar hala Kasım üretimli 
olmak üzere 590-600$/mt fabrika çıkışı aralığında seyretti. 580$/mt fabrika çıkışı 
seviyesinden de teklifler duyulabilir, ancak satıcılar böyle tekliflerin çok nadir olduğunu 
söyledi. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Düşük fiyatlar, üreticinin acil nakit ihtiyacı 
olduğunu gösterir ve TL/dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle bugünlerde birçok kişi 
kendini güvenceye almak istiyor,” ifadelerini kullandı. 

  

Ürün Bölge/Ülke
1/1/2021-

31/3/2021 (mt)

1/4/2021-

30/6/2021 (mt)

Türkiye 32.387 32.746

Diğer Ülkeler 1.898 1.919

Geniş çaplı kaynaklı boru A Diğer Ülkeler 15.722 15.897

Türkiye 1.653 1.671

Diğer Ülkeler 1.850 1.871

Türkiye 7.767 7.853

Diğer Ülkeler 6.466 6.538

Kutu profil

Geniş çaplı kaynaklı boru B

Diğer kaynaklı borular
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Ağustos Döneminde %16,8 Düştü 
 
Steelorbis 
 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında 
Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %5,8 ve yıllık %1,3 düşüşle 220.443 
mt oldu. Bu ihracatın değeri Temmuz ayına kıyasla %2,9 ve yıllık bazda %15,8 
düşüşle 95,13 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,8 düşerek 1,81 
milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %28 düşerek 821,62 milyon $ 
seviyesinde kaydedildi. 
 
Yılın ilk sekiz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, 
yıllık %11,96 düşüşle 641.097 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 315.255 
mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında 
en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde 
sıralanmaktadır: 
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Ülke Miktar(mt)      

 
Ocak-Ağustos 
2020 

Ocak- Ağustos 
2019 Yıllık değişim (%) Ağustos 2020 Ağustos 2019 

Yıllık değişim 
(%) 

İtalya 641.097 728.196 -11,96 62.514 53.932 15,91 

Mısır 315.255 180.798 74,37 10.686 43.164 -75,24 

İspanya 290.502 378.398 -23,23 36.831 51.590 -28,61 

Bulgaristan 85.296 81.964 4,07 3.682 5.209 -29,31 

Belçika 67.176 120.351 -44,18 - 18.240 - 

Yunanistan 65.547 59.825 9,56 - 1.681 - 

Portekiz 64.713 139.459 -53,6 4.707 4.857 -3,09 

Çin 49.199 - - 49.197 - - 

Cezayir 39.785 38.815 2,5 4.549 1.255 262,47 

Güney Afrika 39.463 - - 39.462 - - 

 
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı 
ülkelerin dağılımı şu şekildedir:  
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Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Talep Ve Fiyatlar İyileşti 

Steelorbis         

 

Geçen haftadan beri Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar 10-20$/mt artarken, 
talep de iyileşti. Piyasa kaynaklarına göre, bu artışın başlıca sebebi düşük stok seviyesi 
oldu. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Üreticilerin fiyatları yaz ortasından beri güçlü ancak 
tüccarlar, düşük talep nedeniyle söz konusu artışları kendi tekliflerine yansıtamadı. 
Tüccarlar geçtiğimiz aylarda yalnızca mümkün olan en düşük tonajlarda sipariş verdi ve bu 
da spot piyasasında stokların azalmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı. 
 
Piyasadaki sınırlı arz, talebin kısmen canlanmasını sağladı. Stok seviyelerinin yakın bir 
zamanda çok fazla artması beklenmediği için, alıcılar alımlarını hızlandırdı. Temmuz ayının 
başından beri, sıcak sacın fabrika çıkışı fiyatları yaklaşık %21 ve spot fiyatları da %17 arttı. 
Başka bir tüccar, SteelOrbis’e “Türkiye yassı mamul piyasasında üreticilerin fiyatlarıyla spot 
fiyatlar aynı seviyede ve şu anda stokları yenilemek mümkün değil. Son kullanıcılar 
halihazırda piyasadaki fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki dönemde 
daha yüksek fiyatlardan satış yapabileceğimize inanmıyoruz. TL dolar karşısında önemli 
oranda değer kaybetti ve çoğu tüccar, stoklarını yenilemek yerine nakitlerini korumak 
istiyor,” şeklinde konuştu. 

 

 Geçen haftadan beri sıcak sac ve asitli sac fiyatları 10$/mt, soğuk sac fiyatları ise 20$/mt 
arttı. 

  

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 540-570 550-570 

1,5 mm sıcak sac 570-600 580-610 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 580-600 590-610 

0,6 mm soğuk sac 660-670 660-680 

0,7-2 mm soğuk sac 620-630 620-640 
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Türkiye İç Piyasadaki Teklifler Hala Yüksek Olduğu İçin BDT Çıkışlı Sıcak 

Sac Alımı Yaptı 

Steelorbis         

 

Türkiye’nin sıcak sac fiyatları bu hafta kısmen azalan hurda fiyatları ve alıcıların karşı 
tekliflerinin baskısı nedeniyle düştü. İç piyasada, teklifler 5$/mt düşüşle üreticiye göre 
değişmekle birlikte 525-535$/mt fabrika çıkışı seviyesine geriledi. İhracat kanadında ise 
çoğu üreticinin 530-535$/mt FOB seviyesine kıyasla 525$/mt FOB seviyesinden bağlantı 
yapmaya hazır olduğu, bazı satıcıların 515-518$/mt FOB seviyesinden pazarlık yapmasının 
beklendiği bildiriliyor. 
Türkiye iç piyasasında fiyatların düşüş miktarı BDT’den yapılan özellikle de Kasım üretimli 
ithal alımlara ket vurmak için yeterli değil. Geçen haftadan bu yana, Rus MMK bir önceki 
ayın sonunda verilen tekliflerin 10-15$/mt altından, 500$/mt CFR seviyesinden büyük 
tonajlarda Kasım üretimli sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Piyasa kaynaklarına göre, NLMK 
daha önce 510-515$/mt CFR bandından 50.000 mt kadar satış yapmıştı. Ukraynalı 
Metinvest söz konusu hafta boyunca tekliflerini 5$/mt düşürdü ve büyük rulo için 500-
505$/mt aralığından, küçük rulo için ise 495$/mt CFR seviyesinden sınırlı bir miktar satış 
gerçekleştirdi. 

Asya çıkışlı bazı teklifler de mevcut, Güney Kore’den 550$/mt CFR, Hindistan’dan ise 
555$/mt CFR seviyesinde teklif veriliyor. Bir Türk alıcı, “İç piyasa fiyatlarının çok üstünde 
oldukları için bu tekliflerin pek şansı yok,” yorumunda bulundu. 

 

AB’de Sıcak Sac Fiyatlarındaki Artış Yavaşladı 

Steelorbis 

AB sıcak sac pazarında alıcılar alımlarını azalttığı için yerel fiyatlardaki artış geçen hafta 
yavaşlamış olsa da, yerel üreticiler hala yüksek fiyatlarda ısrar ediyor. 

İtalya yerel piyasasında sıcak sac baz fiyatları 470-480€/mt fabrika çıkışı aralığında kaldı. 
Aynı zamanda, Avrupa’nın kuzeyinde fiyatlar 480-495€/mt aralığından 485-500€/mt fabrika 
çıkışı aralığına yükseldi. Fakat yerel üreticiler İtalya pazarında 490-500€/mt ve Avrupa’nın 
kuzeyinde de 520-530€/mt seviyelerini hedefliyor. Buna ek olarak SteelOrbis’in edindiği 
bilgilere göre, İtalyan bir üretici önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren fiyatlarını 
20€/mt daha artırmayı deneyecek. 

AB pazarında sıcak sac fiyatları hem iç piyasa hem de ithalat kısmındaki düşük arzın 
desteğiyle hala iyi seviyede. Bununla birlikte, son birkaç haftadır çoğu alıcı yalnızca ihtiyacı 
kadar alım yaptığı ve şimdi de yüksek fiyat seviyelerini kabul etmek istemediği için, son 
zamanlarda alım hareketliliği düştü. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yüksek fırınların 
yeniden faaliyete başlaması sonucunda teslim süreleri kısalırsa, alıcılar fiyatlarda indirim 
isteyebilir. Bazı piyasa kaynakları, Avrupalı çelik üreticilerinin fiyatlarını çok yükseltmemeleri 
konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, aksi takdirde ithalat tekliflerinin alıcılara yeniden 
daha ilgi çekici gelebileceğini söyledi. Ancak şu anda, AB’nin Ekim ayının ortasından 
itibaren geriye dönük uygulanabilecek antidamping incelemesinin devam etmesi nedeniyle, 
Türkiye’den yapılan sıcak sac ithalatı durmuş durumda. 
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Çin'in Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde 
Artarken, İhracatı %54 Düştü  

Metal Expert 

Çin'in sıcak haddelenmiş sac (HRC) ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde 2 kat 
azalırken, yerel tekliflere kıyasla ithal ürüne yönelik düşük fiyatlar nedeniyle ithalatının 
geçtiğimiz yıla göre daha yüksek seviyede gerçekleştiği aktarılıyor. Bununla birlikte, pazarın 
önümüzdeki aylarda "tam tersi bir durum" görmesinin muhtemel göründüğü belirtiliyor. 

Çin'in gümrük istatistiklerine göre, Ocak-Ağustos döneminde HRC ihracatının %54 düşüşle 
4.52 milyon tona gerilediği ve bunun başlıca nedeninin, COVID-19 karantinaları nedeniyle iç 
piyasa fiyatlarındaki artışın yanı sıra baskı altındaki dış pazarlardan kaynaklandığı ifade 
ediliyor. Hacim olarak en büyük pazar olan Vietnam'a yapılan satışların, talebin 
yavaşlaması ve başta Hindistan olmak üzere diğer tedarikçilerle olan sert rekabet nedeniyle 
% 57.5 düşüşle 1,02 milyon tona gerilediği bildiriliyor. Ağustos ayında, Vietnam'a HRC 
ihracatının 51.532 tona ulaştığı ve Çin’in ayrıca Vietnam’dan 50.239 ton sıcak sac ithal 
ettiği aktarılıyor. 

HRC ithalatının, Ocak-Ağustos döneminde % 42 artışla 4,35 milyon tona ulaştığı; en büyük 
ithalat hacminin Hindistan (1,3 milyon ton), Japonya (1,04 milyon ton) ve Güney Kore'den 
(823,357 ton) geldiği ifade ediliyor. Ancak Ağustos ayında, Çin'in ithalat faaliyetinin aylık 
%26 düşüşle 1,01 milyon tona düşerek yavaşlamaya başladığı kaydediliyor. 

Piyasa oyuncularına göre, Çinli sıcak rulo alıcılarının, daha cazip yurt içi fiyatlar nedeniyle 
ithalata olan ilgilerini kaybettiklerini, ayrıca, Eylül ayında ihracatı artırmaya başlayan Çinli 
sıcak rulo tedarikçilerinin, Ekim ayında yurtdışı satışlarını artırmaya odaklanmalarının 
muhtemel göründüğü belirtiliyor. 

 

VİGANÒ: AB Sac Pazarı Dördüncü Çeyrekte İstikrar Kazanıyor 

Kallanish 

İtalya'daki ArcelorMittal CLN Başkanı Cesare Viganò’nun, Avrupa sac piyasasının Temmuz 
ayının sonundan bu yana kaydedilen fiyat artışının ardından dördüncü çeyrekte istikrar 
kazanacağına inandığı bildiriliyor. 

Viganò’nun, Siderweb tarafından düzenlenen bir web semineri sırasında İtalya ve Avrupa 
pazarlarındaki hızlı fiyat artışlarının, Çin'deki fiyat ve talebin canlanmasıyla desteklendiğini 
ve Avrupa'daki talebin artmasının ve alıcılar için ithalat fırsatlarının bulunmamasının da 
etkisinin olduğunu kaydettiği aktarılıyor. 

Pazarın mevcut durumda istikrar kazanmakta olduğu, ancak çoğu Avrupalı üreticinin 
2021'in başında teslimat siparişlerini hâlihazırda almaları nedeniyle yıl sonuna kadar devam 
etmesi bekleniyor. 

Viganò’nun "Eylül ayında Avrupa'daki faaliyetin Covid öncesi seviyelere geri döndüğünü ilk 
kez gördük. Bu olumlu eğilimin 4. çeyrekte de devam edeceğini umuyoruz, ancak şu anda 
çoğu sinyal piyasada bir istikrar olduğunu gösteriyor” dediği ve global hammadde 
fiyatlarının da düzelme gösterdiğini sözlerine eklediği ifade ediliyor. 
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Moody’s Küresel Çelik Sektörünün Görünümünü Talebin 
Toparlanmasıyla Durağan Olarak Değiştirdi 

Steelorbis 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, güçlenen talep, artan kapasite 
kullanımı ve fiyatlar nedeniyle küresel çelik sektörünün görünümünü olumsuzdan durağana 
çevirdiğini açıkladı. Görünüm, kuruluşun, Corona virüsünde ikinci dalga görülmediği 
takdirde önümüzdeki 12-18 ay içinde operasyonel koşulların iyileşmesine ilişkin 
beklentilerini yansıtıyor.  

Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Carol Cowan, “Çelik talebi önemli son kullanıcı 
pazarlarda üretimin yeniden başlaması ve başta Çin’de olmak üzere güçlü küresel 
ekonomik verilerle artıyor,” dedi. 

Moody’s, pandemi nedeniyle uygulanan duruşların ardından otomotiv ve endüstriyel 
sektörlerde üretimin arttığını belirtti. Öte yandan, inşaat sektörü salgın boyunca dirençli 
kaldı ve Çin gibi altyapı odaklı teşvik programları olan ülkelerde güçlendi. 

Çelik üreticilerinin önemli son kullanıcı pazarlarda, satın alma yöneticisi endeksleri yükseldi; 
ABD, Avro Bölgesi ve Çin 50’nin üzerine çıkarak artış kaydetti. Moody’s makroekonomik 
kurulu, 2020 yılında G-20 ekonomilerinde %4,6’lık bir daralma öngörürken, 2021 yılında 
%5,3 oranında büyüme bekliyor. GSYİH’ın 2020 yılında %1,9 ve 2021 yılında %7 artacağı 
Çin hariç birçok önemli çelik tüketen bölge benzer bir yol izleyecek. 

Moody’s kapasite kullanımının arttığını, ancak bazı bölgelerde ve sektörlerde toparlanma 
geciktiğinden pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığını belirtti. 

 

Brexit Sonrası Sta Kasım Ayında Netleşir 

Dünya 

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen 
kasım ayı başlarında Brexit sonrası ticaret için serbest ticaret anlaşmasında (STA) 
uzlaşacağını öngörüyor. Banka, baz senaryolarına göre STA’nın aralık sonunda da 
yasalaşmasını bekliyor ancak ‘sıfır gümrük-sıfır kota’ prensibindeki bu anlaşmanın zayıf bir 
ticaret anlaşması olacağı değerlendirmesini yapıyor. Bankaya göre ekim ortasındaki AB 
Konseyi toplantısına kadar ‘anlaşmasız’ Brexit ihtimalinin de devamlı bir risk olmaya devam 
edeceğini, müzakerelerin tamamen bozulması riskinin de bulunduğunu söylüyor. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada bir anlaşmaya varmakta 
başarısız olmanın büyük sorumsuzluk olacağı mesajını verdi. AB’nin başmüzakerecisi 
Michel Barnier ile toplantısı sonrası konuşan Maas, AB’nin hala yapıcı olmak istediğini ve 
anlaşma hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “Bugünün sağlık ve ekonomik sorunları göz 
önüne alındığında kanalın her iki tarafının da yükü zaten ağır ve anlaşmasız bir ayrılıkla 
insanların sorunlarına yenilerini eklemek tamamen sorumsuz bir tavır olur.” 

Sterlin dün dolar karşısında düz bir seyir izleyerek 1,2939 düzeyinden işlem görürken, Euro 
karşısında yüzde 0,2 düştü ve TSİ 13:45’te 1,10 düzeyindeydi. 
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IMF Başkanı Georgieva: Küresel Ekonomi, Kovid-19 Krizinin 
Derinliklerinden Çıkıyor  

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) krizinin derinliklerinden çıktığını söyledi 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) krizinin derinliklerinden çıktığını belirterek, "İkinci ve üçüncü 
çeyreklerdeki gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, 2020 
için küresel tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü revizyona izin veriyor." dedi. 

Georgieva, London School of Economics and Political Science ev sahipliğinde düzenlenen 
"Krizin Üstesinden Gelmek ve Daha Dirençli Bir Ekonomi İnşa Etmek" başlıklı etkinlikte, 
küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Küresel ekonomik faaliyette bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir düşüş 
yaşandığını anımsatan Georgieva, "IMF, haziranda 2020 için küresel ekonomide ciddi bir 
daralma öngördü. Bugünkü tablo daha az vahim." değerlendirmesinde bulundu. 

Georgieva, ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi olduğunu 
tahmin ettiklerini aktararak, "Bu, 2020 için küresel tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü 
revizyona izin veriyor. 2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörmeye devam 
ediyoruz." diye konuştu. 

 

"Felaket bitmedi" 

Alınan olağanüstü politika önlemlerinin dünya ekonomisini desteklediğini ifade eden 
Georgieva, "Hükümetler, hanehalklarına ve şirketlere yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali destek 
sağladı. Benzeri görülmemiş para politikası eylemleri, kredi akışını sürdürerek milyonlarca 
firmanın hayatta kalmasına yardımcı oldu." dedi. 

Georgieva, ABD ve Euro Bölgesi dahil olmak üzere birçok gelişmiş ekonomi için ekonomik 
gerilemenin son derece sancılı olmaya devam ettiğini ancak beklenenden daha az şiddetli 
olduğunu, Çin'in ise beklenenden daha hızlı bir toparlanma yaşadığını kaydetti. 

Yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerin istikrarsız bir durumla karşı karşıya kalmaya 
devam ettiğine dikkati çeken Georgieva, "Küresel ekonomi, Kovid-19 krizinin 
derinliklerinden çıkıyor. Ama bu felaket bitmedi. Artık tüm ülkeler benim 'uzun tırmanış' 
olarak adlandırdığım, uzun, düzensiz ve belirsiz olacak zorlu bir tırmanış ile karşı karşıya ve 
bu aksiliklere yatkın." şeklinde konuştu. 

Küresel kamu borcunda rekor beklentisi 

Kristalina Georgieva, ekonominin önündeki yolun olağanüstü belirsizliklerle gölgelendiğini 
belirterek, yüksek risklerin olmaya devam ettiğini ve birçok ülkenin daha savunmasız hale 
geldiğini söyledi. 

Mali önlemler, üretim ve gelir kaybı nedeniyle borç seviyelerinin yükseldiğine işaret eden 
Georgieva, küresel kamu borcunun bu yıl GSYH'nin yaklaşık yüzde 100'ü gibi rekor bir 
yüksekliğe ulaşacağını tahmin ettiklerini aktardı. 
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Georgieva, orta vadede küresel üretimin salgın öncesi tahminlerin oldukça altında 
kalmasını beklediklerini ifade ederek, neredeyse tüm ülkeler için yaşam standartlarının 
gelişiminde bir gerileme olacağını kaydetti. 

Daha dirençli ekonomi için reform vurgusu 

IMF'nin 81 ülkeye benzeri görülmemiş hızda ve ölçekte finansman sağladığını hatırlatan 
Georgieva, "Borç verme taahhütlerinde 280 milyar doların üzerine ulaştık. Mart ayından bu 
yana bunun üçte birinden fazlası onaylandı. Daha fazlasını yapmaya hazırız. Üyelerimizin 
hizmetlerine sunabileceğimiz, toplam 1 trilyon dolar borç verme kapasitemizden hala önemli 
kaynaklarımız var." dedi. 

Daha dirençli bir ekonomi inşa etmek için temel reformlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Georgieva, güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanma için gerekli olacak büyük yatırımların 
yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Yeni bir IMF araştırmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımlarının 
GSYH'nin sadece yüzde 1'i kadar artırılmasının 33 milyona yakın yeni istihdam 
yaratabileceğini gösterdiğini aktaran Georgieva, şunları kaydetti: 

"Pek çok durumda, iyi tasarlanmış yeşil projelerin geleneksel mali teşviklere kıyasla daha 
fazla istihdam yaratabileceğini ve daha yüksek getiri sağlayabileceğini biliyoruz. Daha 
yüksek verimlilik ve daha yüksek maaşlı yeni işler vadeden hızlandırılmış bir dijital 
dönüşümün de devam ettiğini biliyoruz. Vergi sistemlerini yeniden düzenleyerek ve eğitim 
ile dijital altyapıya yatırım yaparak bu potansiyeli açığa çıkarabiliriz." 

 

 


