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AMERİKA
ABD’de İşsizlik Haklarından Yararlanma
Başvuruları 1.5 Milyon Oldu, 13 Haftada
İse 46 Milyon Olarak Gerçekleşti
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü
yapılan açıklamaya göre, işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları 13 Haziran ile biten haftada 1.5 milyon oldu.
Söz konusu değer ekonomistlerin medyan beklentisi olan
1.3 milyonun hafifçe üzerinde gerçekleşti. 13 haftalık
bazda ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
45.7 milyon olarak gerçekleşti. Yani ülkede çalışanların
dörtte birinden fazlası pandemi döneminde işini kaybetti.
Söz konusu değer Büyük Resesyon döneminde
gerçekleşen 37 milyon başvurudan daha fazla oldu.
(BusinessInsider, 18.06.2020)

2

SANAYİ
2019 Yılında
İstasyonlarının
Yaşandı

Elektrikli Araç Şarj
Sayısında
Patlama

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından açıklanan
verilere göre geçtiğimiz yıl küresel ölçekte elektrikli araç
şarj istasyonlarının sayısında %60 artış kaydedildiği
bildirildi. Son üç yılın en hızlı artışının kaydedildiği 2019
yılında, şarj istasyonlarının sayısının dünyadaki toplam
elektrikli araç sayısını geçmesi dikkat çekti.
UEA’nın yayınladığı ‘Elektrikli Araç Sektöründe Küresel
Görünüm’ adlı rapora göre, hızlı ve normal şarj kapasiteli
istasyonların sayısı küresel ölçekte 862.118 adede
ulaşırken, bu istasyonların %60’ının ise Çin’de olduğu
belirtildi.
Dünya üzerindeki mevcut istasyonların %31’inin hızlı
şarj kapasitesine sahip olduğu da raporda ayrıca ifade
edildi. UEA standartlarına göre 22 kW üzerinde güç
üreten istasyonlar hızlı kabul ediliyor. Hızlı şarj özelliği
olmayan istasyonlarda bir elektrikli aracın tam kapasite
şarj olması saatler sürerken, hızlı şarj istasyonlarında bu
süre sadece dakikalarla ölçülüyor.
Rapora göre kamuya açık şarj istasyonlarının hizmete
açılması ve özellikle hızlı şarj istasyonlarının devreye
sokulması konusunda Çin başı çekiyor. Nüfus açısından
yoğun ve evler için özel tasarımlanmış şarj
istasyonlarının yaygın olmadığı Çin’deki kentsel alanlar
dikkate alındığında, uygulanan bu modelin çok daha
verimli olduğu belirtiliyor. (Reuters, 15.06.2020)

Çin’in Sanayi Üretimindeki Toparlanma
Süreci Mayıs Ayında da Devam Etti
Çin Ulusal İstatistik Bürosu Mayıs ayına ilişkin fabrika
ve sanayi üretimi verilerini açıkladı. Karantina
tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilk kez Nisan
ayında canlanmaya başlayan sanayi üretiminin, Mayıs
ayında da artmaya devam ettiği bildirildi. Fakat artış
oranının beklentilerin bir miktar altında kalması
nedeniyle, bu ekonomik toparlanma sürecinin
kırılganlığına da dikkat çekildi. Ayrıca perakende sektörü
ve yatırımlardaki daralmanın halen devam ediyor
olmasının da krizin henüz bitmediğine dair görüşleri
güçlendirdiği belirtildi.

Analistler özellikle çelik üretimi ve otomobil
satışlarında yaşanan artışın ve sanayi parklarının
birbiri ardına açılmasının yarattığı olumlu havanın
devam etmesini bekliyorlar. Fakat koronavirüs
salgınında bir ikinci dalga beklentisinin ortaya çıkmış
olması bu iyimser beklentileri bir miktar gölgeliyor.
Açıklanan verilere göre sanayi üretimi Mayıs ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 oranında artış
göstererek geçtiğimiz Aralık ayından bu yana en
yüksek seviyesine ulaştı. Reuters tarafından bu
konuda önceden yapılan bir ankette ise Mayıs
ayındaki üretim artışı analistler tarafından %5,0 olarak
tahmin edilmişti.
Ekonomistler küresel karantina tedbirleri nedeniyle
ihracata yönelik siparişlerin son derece azalmış
olduğunu, bu nedenle de Çin’de faaliyet gösteren
fabrikaların yurt içi taleplere daha bağımlı bir hale
geldiğini belirttiler.
Raporda ayrıca, sabit sermaye yatırımlarının OcakMayıs arasındaki dönemde geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre %6,3 oranında azaldığı bildirilirken,
toplam yatırımların %60’ına tekabül eden özel sektör
sabit sermaye yatırımlarının ise aynı dönemde %9,6
azaldığı belirtildi. (Reuters, 15.06.2020)

ABD’de İmalat Üretimi Mayıs Ayında
Toparlanma İşaretleri Verdi
Amerika Birleşik Devletlerinde imalat sektörü
üretiminin Mayıs ayında yükselişe geçtiği bildirildi.
Nisan ayında rekor seviyede bir düşüş kaydeden
imalat sektörü üretiminin, Mayıs ayında az da olsa
artış göstermesi, virüs salgının etkisi ile tedarik
zincirleri ve piyasa talebi büyük ölçüde zarar gören
Amerikan ekonomisi için bir toparlanma sinyali
olarak algılandı.
Amerikan Merkez Bankası tarafından açıklanan
rakamlara göre imalat sektöründeki üretim Mayıs
ayında %3,8 oranında arttı. Daha önce %13,7 olarak
açıklanan Nisan ayındaki üretim düşüşü ise, %15,5
olarak revize edildi. Nisan ayında üretimde yaşanan
bu büyük ölçekli düşüş, tarihsel bir rekor olarak
kayıtlara geçmişti.
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ABD’nin Mayıs ayı imalat sektörü üretimi ile ilgili
Reuters tarafından ekonomistler arasında yapılan anket
çalışmasında, ortalama tahmin %4,6’lık bir artış
beklentisi olarak şekillenmişti.
Öte yandan FED tarafından açıklanan bir diğer veride de
Nisan ayında yine rekor seviyede bir gerileme ile %12,5
oranında azalmış olan genel sanayi üretiminin, Mayıs
ayında hafif bir toparlanma ile %1,4 artış kaydettiği
bildirildi. (Reuters, 16.06.2020)

Güney Kore, Japonya’dan Paslanmaz
Çelik Levha Dışalımına Uyguladığı Karşı
Düşürüm Tarifesinin Süresini Uzattı

Rakamlara bakıldığında, Avrupa Birliği, İngiltere ve
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde
Mayıs ayında satılan yeni kayıtlı binek otomobil
satışlarında %56,8’lik bir düşüş kaydedildi ve satılan
toplam otomobil sayısı 623.812 adette kaldı. Nisan
ayında ise binek otomobil satışlarındaki düşüş
%78,3’e kadar ulaşmıştı.
Otomobil satışlarında kaydedilen bu düşüşler tüm AB
üyesi ülkelerde çift haneli olarak gerçekleşirken, en
sert düşüşlerin ise sırasıyla %76,2 ile Hırvatistan,
%74,7 ile Portekiz ve %72,7 ile İspanya’da
gerçekleştiği bildirildi. (Reuters, 17.06.2020)

Maliye Bakanlığı, Güney Kore’nin Japonya’dan
paslanmaz çelik levha dışalımına uyguladığı karşı
düşürüm vergisini üç yıl daha uzatacağını duyurdu.
% 13,1-7 oranlarındaki tarife ilk olarak 2011 yılı Nisan
ayında beş yıl süreyle uygulanmak üzere yürürlüğe
girmiş, sonrasında ise geçen Aralık ayına kadar olan üç
yıllık süre için uzatılmıştı.
Güney Kore, en başında tarifeyi uygulamaya başladı
çünkü Japon ürününün Güney Kore sınırları içerisinde
yapay olarak düşük fiyatlarla satıldığını ve yerel pazara
zarar verdiğini gördü.
Tarife asıl olarak Japonya’nın Nippon Çelik, Nippon
Yakin Kogyo ve JFE Çelik firmalarından dışalınan
paslanmaz çelik levha ürünlerini hedefliyor. Yerel
pazarda bu ürünlerin payının 300 milyar Güney Kore
Wonu olduğu öngörülüyor. (steelguru, 17.06.2020)

Avrupa’da
Yeni
Kayıtlı
Otomobil
Satışları Mayıs Ayında %56,8 Oranında
Azaldı
Avrupa Otomotiv Sanayicileri Birliği (ACEA) tarafından
hazırlanan Mayıs ayına ilişkin sektörel istatistikler
açıklandı. Açıklanan verilerde binek otomobil satışlarının
Avrupa genelinde Mayıs ayında da düşmeye devam
ettiği, fakat karantina tedbirlerinin ay boyunca tedricen
gevşetilmiş olması nedeniyle, bu düşüşün Nisan ayındaki
kadar dramatik olmadığı görüldü.
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MADENCİLİK
Glencore’un Queensland’deki
Kömür Projesi

Valeria

Glencore şirketi (Glencore, yerkürenin en büyük
hammadde alım-satım şirketidir. Şirket merkezi
İsviçre’nin Baar kentindedir.) Queensland hükümetinin
(Queensland, Avustralya'nın Kuzey Doğusu’ndaki bir
eyaleti olup, başkenti Brisbane’dir.), Valeria Kömür
Projesi’ni devlet proje onay süreci kapsamında
“koordineli proje” olarak tanıma kararını memnunlukla
karşıladı.
Sözkonusu durum, henüz başlangıç aşamasında olan
ancak merkezi Queensland topluluklarına önemli bir iş ve
ekonomik destek sağlama potansiyeline sahip projenin
ilerlemesinde önemli ve olumlu bir adım.
Metalürjik ve termal kömür projesi olan Valeria Projesi,
onaylanması durumunda, 1400'e kadar inşaat işine ve 950
tam zamanlı işleyen işe destek sağlayabilir.
Geçen yıl Glencore’un kömür işlemleri, varolan
madenlerde süregelen yatırımlar, işletme payı ödemeleri,
topluluk programları ve ağırlıklı olarak Queensland’in
yerli tedarikçilerinden mal ve hizmet satınalımına yapılan
harcamalar da içerisinde olmak üzere Queensland
ekonomisine 4 milyar Avustralya Doları’ndan fazla
katkıda bulundu.
Şirketin, Avustralya’daki kömür varlıklarının tepe
yöneticisi Ian Cribb, şirketlerinin Qeensland’in orta
bölümünde 17 yıldan uzun süredir kömür madenlerini
başarılı bir biçimde işlettiğini ve sözkonusu bu durumun
da Queensland’in madenlerini ve madencilerini
destekleme konusunda gurur verici bir tarih olduğunu
söyledi.
Cribb, “Avustralya’daki kömür işlemlerimiz, Asya için
öngörülen küresel çelik üretimi düzeyini ve Asya’nın
enerji istemini karşılamak için gereken yüksek kaliteli
kömürü üretmeye devam edecektir. Queensland’de
kömür, istihdam kaynağı olması, işletme payı ödemeleri,
güvenilir bir enerji kaynağı olması ve gerek kentlerdeki
gerek kırsaldaki yerel işletmeler için destekleyici olması
yoluyla ekonominin önemli bir itici gücü olmaya devam
ediyor.” yorumunda bulundu.

Valeria Kömür projesi, Glencore’un, Clermont kömür
madeni de içerisinde olmak üzere maden ömürlerinin
sonuna geldiklerinden, diğer madenlerdeki kömür
çıkarım işlemlerinden elde edilen üretimin yerini
alacak ve Glencore’un küresel iklim değişikliği
taahhütleri doğrultusunda yönetilecek. (worldcoal,
12.06.2020)

Çin, Kömür
Sıkılaştırıyor

Dışalımı

Kurallarını

Reuters Haber Ajansı, Çin’in, yılın ilk beş ayındaki
rekor kömür dışalımı sonrası kamu hizmetleri gibi alt
kullanıcılara yönelik dışalım kotaları ve kalite
kısıtlamaları yoluyla kömür girişlerini azalttığını
bildirdi. Sonuç olarak, dışalımın yaklaşık 30 gün
öncesinden arındırılması 90 gün kadar sürebilir. Alım
satımcılar
birikmiş
stokların,
müşterilerden
çoğunlukla doğu ve güney Çin’deki kamu hizmetleri
olmak üzere daha az dışalım ihalesi duyurusu alındığı
anlamına geldiğini söylediler. Alım satımcılar bunun
yanısıra “Şu anda yalnızca dışalımın reddi konusunda
rapor edilen tek tük vaka var. Ancak piyasada oluşan
ortak görüş, daha fazla limanın (Çin limanları) kota
uygulama politikasını kesinlikle uygulayabileceğidir.”
biçimindeki görüşlerini de eklediler.
Fuzhou limanından bir yetkili ayrıca gümrükler
merkez ofisinin kamu hizmetleri için yapılan dışalıma
kotalar koyduğunu ve liman otoritesinin de sözkonusu
bu kotalara uymayan bazı gönderimlerin ülkeye
girişini reddettiğini söyledi. Fuzhou limanı, güç
üretimi konusunda çalışan bir kamu şirketi tarafından
kiralanmış ve 2020 yılı için 1.2 milyon ton olan
dışalım kotasını aşmış olan kargo gemisinin limana
yanaşmasına izin vermeyecektir.
Çinli yetkililer zor durumdaki yerli kömür
madencilerini desteklemeye çalışıyorlar, dolayısıyla
analistler de dışalımın yılın ikinci yarısında 2019
yılının aynı dönem rakamının dörtte birine düşmesini
bekliyorlar.
Çin’in kömür dışalımı Ocak-Mayıs döneminde yıllık
%16,8 oranında artışla 148.71 milyon ton olarak
gerçekleşti. (steelguru, 15.06.2020)
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TARIM
BM Yetkilisi Covid-19 Sonrası Daha
Dayanıklı Bir Gıda Sistemi Önerdi
BM Genel Sekreteri António Guterres, herkesin gıdaya
erişimini ve yeterli beslenmeyi koruma ihtiyacını
tartışarak mevcut gıda sistemlerimizi 'çökmüş' olarak
nitelendiren COVID-19'un Gıda Güvenliği ve Beslenme
Üzerindeki Etkisi” adlı bir politika analizi yayınladı.

Bakanlar ayrıca sürdürülebilirlik ve rekabetçilik
arasında doğru dengeyi bulma konusunu gündeme
getirerek, yeni gereksinimlerin çiftçiler için ve aynı
zamanda pratik ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik
olarak değerli ve uygulanabilir olmasını sağlamıştır.
(euractiv, 18.06.2020)

Analizde mevcut gıda sistemlerini COVID-19 salgını ve
iklim kriziyle mücadele etmek için daha dayanıklı ve
sürdürülebilir hale getirmeye çağırmaktadır.
“Acil bir önlem alınmadıkça, yüz milyonlarca yetişkin ve
çocuk üzerinde uzun vadeli etkileri olabilecek, küresel bir
gıda güvenliği acil durumunun giderek daha fazla ihtiyaç
olduğu açıktır.”Bol miktarda gıda bulunan ülkelerde bile,
COVID-19 gıda tedarik zincirlerini bozma riskiyle karşı
karşıyadır. “Gıda sistemlerimiz bozuluyor ve COVID-19
salgını işleri daha da kötüleştiriyor” demektedir. (earth,
18.06.2020)

Bakanlar, Yeni Sürdürülebilir Gıda
Politikasının Sürdürülemez İthalat Riski
Taşıdığını Söyledi
AB tarım bakanları yaptıkları açıklamada, Avrupa
Komisyonu'nun
Avrupa
gıda
sistemini
daha
sürdürülebilir hale getirme yönündeki son çabalarının
yanlışlıkla başka yerlerde sürdürülemez tarım
uygulamalarını teşvik etme riski taşıyabileceğini
vurgulamıştır.
Alman Tarım Bakanı “üretimin, çevresel standartları
gereksinimlerimize
uymayan
diğer
bölgelere
taşınmasından kaçınmalıyız” demiştir.
20 Mayıs’ta açıklanan iki stratejide, pestisitlerin
kullanımı ve riski için %50'lik iddialı bir azaltma ve
ayrıca oldukça tehlikeli pestisitlerde %50'lik bir azalma,
gübre kullanımında %20'lik bir azaltma, tarım ve su
ürünleri
yetiştiriciliğinde
%50'lik
antibiyotik
kullanımında azalma önermektedir.
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ENERJİ
Altı AB Ülkesi Temiz Hidrojen Desteği
İsteminde Bulundu
Almanya, Fransa ve Hollanda da içerisinde olmak üzere
altı Avrupa Birliği ülkesi, düşük karbonlu bir teknoloji
olan ve birliğin korona virüsünden düze çıkış fonundan
nakit aktarımı için sırada bekleyen hidrojenin
desteklenmesi konusunda bir AB mevzuatı oluşturulması
ve artan fonlama çağrısı yaptı.
Avrupa Komisyonu, temiz hidrojeni desteklemek için
önerdiği 750 milyar avroluk kurtarma fonunu kullanma
sözü verdi-Hidrojen, yenilenebilir enerji kullanılarak
üretilebilen ve kirletici endüstriyel süreçlerde fosil
yakıtların yerini alabilecek bir yakıt.
Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika ve
Lüksemburg enerji bakanları Pazartesi günü yaptıkları
açıklamada, söz konusu fonun yasalarla desteklenmesi
gerektiğini söyledi.
Ortak bildiride, Komisyon’u, “esnek, amaca uygun bir
düzenleyici yaklaşımı olanaklı kılmak ile önümüzdeki
yıllarda akışkan bir hidrojen piyasası oluşturmak için
yasal önerilerin ardından zamanında bir eylem planı
sunmaya” çağırdılar.
AB enerji bakanları, Komisyon’un, üye ülkelerin Cuma
günü görüşecekleri fon önerisini görüşmek üzere
Pazartesi günü toplanacaklar.
Ülkeler, 2030 yılı için AB hidrojen üretim hedefleri ve
yakıtın “temiz” sürümlerinin kullanımını teşvik etmek
için de bir etiketleme sistemi çağrısında bulundular.

Ülkeler de, Komisyon’un ayrıca, birliğin enerji
altyapısı mevzuatındaki yenilemeler de içerisinde
olmak üzere hidrojeni bir yerden bir yere nakletmek
için AB gaz altyapısının nasıl yeniden
düzenlenebileceği konusunu da değerlendirmesi
gerektiğini söylüyorlar.
Komisyon bu ayın sonunda bir AB hidrojen planı
yayınlamayı planlıyor.
Almanya ve Hollanda zaten ulusal stratejilerini
açıklamıştı. Almanya geçen hafta temiz hidrojen
yakıt üretimini artırmak için koronavirüs ekonomik
geri kazanım paketinden 9 milyar avro aktarma sözü
verdi. (reuters, 15.06.2020)

AB, 2030 Yenilenebilir Enerji Hedefini
Biraz Es Geçecek
Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar enerjisinin üçte
birini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini
ulaşmak istiyor, ancak COVID-19 nedeniyle temiz
enerji yatırımındaki düşüşü dengelemek için kamu
desteğine ihtiyaç duyulacaktır.
AB ülkelerinin en son enerji politikası planları,
bloğun 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin
%33'üne ulaştığını ve hedefinin bir yüzde puanı
aştığını görecektir.
Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyoenerji dahil
yenilenebilir kaynaklar, 2018'deki AB enerji
tüketiminin
%19'undan
biraz
daha
azını
oluşturmaktadır.

AB her yıl, yenilenebilir enerjiden üretilmek yerine
büyük bölümü fosil gazdan üretilen yaklaşık 8 milyon ton
hidrojen tüketiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), pandemi
finansman zorluklarına neden olduğu ve projelerin
yapımını geciktirdiği için yenilenebilir enerji
kapasitesindeki küresel büyümenin bu yirmi yılda
ilk kez yavaşlamasını beklemektedir.

Hollanda ekonomi ve enerji bakanı Eric Wiebes,
“Hidrojen, sanayi ve ulaşım gibi sektörlerdeki enerji
geçişlerinde eksik halkayı oluşturuyor. Bu halkayı
yapmak için temiz hidrojenin kullanımını artırmalı,
maliyetini azaltmalıyız.” yorumunda bulundu.

Komisyon, gelecek yıl daha sert yenilenebilir enerji
hedefleri belirlemeyi düşünürken, 2050 yılına kadar
net AB sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye
çalıştığı için ülkelerin politika planlarını daha fazla
gözden geçirmesi gerekebilir. (euractiv, 18.06.2020)
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Hindistan, Petrol Arıtma Kapasitesini
Artırıyor
Hindistan petrol ve çelik bakanı Dharmendra Pradhan,
Hindistan'ın, ülkenin artan yakıt istemini karşılamak için
petrol arıtma kapasitesini günde 5 milyon varilden 10
yılda iki katına çıkarmayı planladığını söyledi. Bakan,
“Kapasitemiz, şu an için yılda yaklaşık 250 milyon ton
olan rakamdan, gelecek 10 yıl içinde 450-500 milyon ton
rakamına yükselecek.” açıklamasını yaptı.
Rafineri kapasitesine yapılacak eklemeler, gerek varolan
rafinerilerin genişletilmesi gerek yenilerinin inşa
edilmesiyle olacak. Hindistan, batı yakasında kurulması
düşünülen dev rafinerinin yapımına yakında başlamayı
planlıyor. Hindistan'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketleri ile planladığı dev
rafineri yerleşkesinin maliyeti başlangıçta öngörülen 44
milyar ABD dolarının üzerinde olacak.
2019 yılının son BP Enerji Görünümü’ne göre,
Hindistan’ın petrol tüketimi 2017 yılındaki günlük 5
milyon varil rakamından, yıllık %3,1 bileşik büyüme
oranıyla, 2040 yılında günlük 9 milyon varile ulaşacak.
Yine BP’ye göre ülkenin, toplam küresel birincil enerji
istemi içerisindeki payı, güçlü nüfus artışı ve ekonomik
gelişmenin etkisiyle 2040 yılına kadar kabaca iki katına
çıkarak yaklaşık %11’e yükselecek. (steelguru,
18.06.2020)

ÇEVRE
İklim Değişikliğini Gözardı Etmek 792
Trilyon Dolara Mal Olabilir
Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni
bir analize göre, iklim krizinin göz ardı edilmesi,
ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltmak için mevcut
hedeflerini tutturamazsa küresel ekonominin 2100
yılına kadar 150 ila 792 trilyon dolar arasında
kaybetmesine neden olabilecektir. Buna karşılık,
ısınmayı 1,5 ila 2 santigrat derece ile sınırlamak G20
ülkelerine 16 ila 103 trilyon dolar arasında mal
olacaktır.
Farklı piyasa sektörlerinin iklim krizine karşı
kırılganlığı farklı olacaktır. Önemli ölçüde
etkilenmesi beklenen sektör tarımdır. Mahsuller
sıcaklık ve yağış için optimum aralıklara sahip
olduğundan, dünyadaki yağış modellerindeki
değişimlerin tarımsal üretim üzerinde olumlu veya
olumsuz bir etkisi olacaktır. 3 derecenin altında bir
sıcaklık artışı ile hava modellerindeki değişiklikler,
tepki olarak uygun topraklardaki coğrafi değişimler
nedeniyle bu değişimlerin tarımsal etkisinin bazı
bölgelerde muhtemelen olumlu olmasına neden
olabilir.
Bununla birlikte, bu değişimler maliyet oluşturacak
ve 3 derecenin ötesine geçerek, iklim değişikliği
tahminlerinde ortaya çıkacak belirsizlikler ve bazı
süreçler hakkındaki bilgilerimiz eksik kaldığı ve
tarımsal uygulamaları uyarlama potansiyeli ile ilgili
belirsizlikler nedeniyle etkiler büyük ölçüde
olumsuz olacaktır. 2019 yılında küresel işgücünün
yaklaşık %28'i tarım sektöründe istihdam edilmiştir.
(earth, 18.06.2020)

Almanya İklim Planını Altı Ay Sonra
Komisyona Sundu
Altı aylık bir gecikmeden sonra, Almanya ulusal
enerji ve iklim planını bu hafta Avrupa
Komisyonu'na sunmuştur.
2030'a
gelindiğinde,
Almanya
sera
gazı
emisyonlarını 1990'a kıyasla %55 azaltmayı
planlıyor. Zaten geçen yıl Almanya emisyonları
%35,7 oranında azaltmıştı.
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Ayrıca, enerji tüketiminde kullanılan yenilenebilir
enerjilerin payı %30'a yükseltilecektir. Yenilenebilir
enerji kaynakları şu anda Almanya'nın toplam enerji
kullanımının %17,5'ini temsil ediyor, ancak bu pay
elektrik sektöründe %40'a ulaşmaktadır. (euractiv,
18.06.2020)

AB Neden Toparlanmak İçin Yenilenmeli
İçinde yaşadığımız evler açık ara toplam 150 trilyon
Avro değerinde dünyanın en büyük varlığıdır. Onlar
refahımız için esastır. COVID-19 olsun veya olmasın,
zamanımızın çoğunu içeride geçiriyoruz.
Ancak yaşadığımız ve çalıştığımız binalar da iklim
değişikliğine en büyük katkıyı yapmaktadır. AB'de sera
gazı emisyonlarının üçte birinden fazlası binalardan,
çoğunlukla ısıtmadan gelektedir. Birlikte ele alındığında,
bu durum, binaları Avrupa'nın en değerli finansal varlığı
ve aynı zamanda en büyük çevresel sorunu haline
getirmektedir.
Bu, yeni AB bütçesinin ele alması gereken bir tür mega
zorluktur. Bu, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr hale
gelmesi hedefini gerçekleştirmek için hayati önem
taşımaktadır. Ancak şu ana kadar eşleşen mali bir taahhüt
ya da yenileme için özel bir finansman yoktur.
Kimse bir yenileme fonunun vatandaşlara ve gezegene
fayda sağlayacağını inkar etmemektedir. Ancak görünüşe
göre, hükümetlerin kısa vadeli önceliğinin kendi
bütçelerini dengelemek olduğu ve bunun için
alabilecekleri tüm ekonomik faaliyetlere ve vergi
gelirlerine ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir. (euractiv,
18.06.2020)

EKONOMİ
Akbank'a Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’ndan (EBRD) 75 Milyon $
Finansman Desteği
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türk işletmelerin
finansmana erişimlerini büyütmeye devam etmek
için Akbank'a 75 milyon dolar finansman
sağlayacak. Sağlanacak finansman, korona virüs
salgının nedeniyle zorluklar yaşayan ve krizin
üstesinden gelmek için finansmana ihtiyaç
duyan Türk işletmelere yönlendirilecek. (ebrd,
12.06.2020)

Türkiye
Varlık
Fonu
Turkcell
Hissesini Satın Almak İçin İsveçli Telia
İle Görüşüyor
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), İsveçli şirket
Telia’nın Turkcell’deki hisselerinin tamamını ya da
bir kısmını satın almak için sürdürdüğü görüşmelerin
ileri bir aşamaya geldiği belirtildi.
Telia, hisselerini 530 milyon dolara (3.6 milyar TL)
satmak için TVF ileri aşamada müzakere
yürüttüğünü duyurdu. (reuters, 16.06.2020)

Aras Kargo'nun Yüzde 80 Hissesi
Avusturyalı Österreichische Post'a
Geçiyor
Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı
Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın
çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da
şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının
ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post
(Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras
Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.
Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre,
şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik
olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo
Yönetim Kurulu'nda görev alacak. (reuters,
17.06.2020)
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Amazon Shipping İngiltere'de Başladı
Amazon, İngiltere'de Amazon Shipping'i tanıttı.
İngiltere, Amazon'un e-ticaret perakendecileri için
premium nakliye hizmetini sunduğu ABD dışındaki ilk
pazardır. Amazon Shipping kolileri alıp, son müşteriye
teslim etmektedir.
İngiltere'deki çevrimiçi perakendeciler artık yalnızca
Amazon siparişleriyle sınırlı olmayan hizmet hakkında
bilgi isteyebilir. “Kendi web sitenizden ve diğer
kanallardan siparişleri günde 20 koliden itibaren
gönderin” diyor web sitesi. Amazon, ağırlığı 23
kilogramdan, uzunluğu 120 santimetreden ve genişliği
ve yüksekliği 60 santimetreden fazla olan paketleri
gönderemeyeceğini söylemektedir.
Amazon Shipping şu anda Birleşik Krallık'ta Veeqo,
Linnworks, ShipStation, ChannelAdvisor, Despatch
Cloud, Mintsoft ve Scurri ile ortaklık yapmaktadır.
Yakında Metapack ile de ortaklık kuracaktır.
(ecommercenews, 17.06.2020)

M-Ticaret, Bu Yıl Birleşik Krallık
Perakende E-Ticaret Satışlarının
Yarısından Fazlasını Oluşturacak
eMarketer’ın son tahminlerine göre Birleşik
Krallık’ta (BK) perakende mobil ticaret satış hacmi
2020'de 61.14 milyar sterlin (78.03 milyar $)
olacak. İlk kez, perakende mobil ticaret satışlarının,
toplam BK perakende e-ticaret satışlarının
yarısından fazlasını oluşturması beklenmektedir.
BK perakende mobil ticaret satışlarının tahmin
dönemi boyunca büyümesi ve 2024 yılına kadar
105,28 milyar sterlin (134.37 milyar $) seviyesine
ulaşması bekleniyor. Bu dönemde m-ticaretin
toplam perakende e-ticaret satışlarının % 63'ünü ve
toplam perakende satışlarının ise % 20,2'sini
oluşturması beklenmektedir.
BK'nın m-ticaret satışlarındaki aslan payı akıllı
telefonlardan geliyor. Bu yıl, BK’daki akıllı
telefonlardan yapılan mobil perakende satış hacmi
38,23 milyar sterline (48.80 milyar $) ulaşırken,
tabletlerden gerçekleştirilen ticaret hacmi ise 22.45
milyar sterline (28.65 milyar $) ulaşacak. Mobil
cihaz pazarında, tabletin payı azaldıkça akıllı
telefon satış payının artmaya devam etmesi
beklenmektedir.
Bu düşüşe birkaç faktör katkıda bulunmaktadır.
Tüketiciler tabletleri akıllı telefonlar kadar sık
güncellemiyorlar ve üreticilerin her yıl öne
çıkardığı yeni özellikler, tüketicileri yeni sürüme
geçmeye ikna edecek kadar cazip değil. Ayrıca,
akıllı telefonlar daha da gelişiyor, mobil ekranları
büyüyor ve tüketicilerin bu şekilde alışveriş
yapmasını
kolaylaştırıyorlar.
(emarketer,
17.06.2020)
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