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AVRUPA 

Avrupa Birliği’nde Cari İşlemler Fazlası 

82,9 Milyar Avro Oldu 

Üye ülkelerin salgına karşı ciddi sınırlamalar uyguladığı 

Avrupa Birliği’nde, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 

mevsimsellikten arındırılmış cari işlemler fazlası 82,9 

milyar avroya (GSYH’nin %2,7’si) yükselmiştir. Bir 

önceki çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış cari 

işlemler fazlası 52,9 milyar avro (GSYH’nin %1,5’i) 

iken, 2019 yılının ikinci çeyreğinde ise 72,7 milyar avro 

(GSYH’nin %2,1’i) olarak gerçekleşmiştir. (Eurostat, 

05.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663678/2-05102020-BP-EN.pdf/9f71b208-8c8a-dfe6-3ce1-832373d6a0e1


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

AB Stratejik Sanayi Sektörlerinde Dışa 

Bağımlılığını Azaltmak İçin Adım Atıyor 

Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyon Başkanlığına 

toplu çağrıda bulunarak, Birliğe üye ülkelerin Çin ve 

ABD’ne bağımlı olduğu stratejik alanların tespit 

edilmesini ve bu bağımlılığın ne şekilde 

azaltılabileceğine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmasını 

talep ettiler. 

AB liderleri özellikle koronavirüs salgının ilaç üretimi 

için gerekli bazı hammaddelerde Birlik ülkelerinin Çin’e 

olan bağımlılığını ortaya çıkardığını belirterek, AB 

sanayisinin daha rekabetçi, daha fazla kendi ayakları 

üzerinde durabilme yeteneğine sahip ve krizlere karşı 

daha dirençli olmasının gerekliliğine vurgu yaptılar. 

Brüksel’de iki gün süren zirvenin ardından bir araya 

gelen liderler, AB Komisyonunun başta sağlık olmak 

üzere tüm duyarlı sanayi ekosistemlerindeki kritik 

bağımlılıkları tespit ederek, bu bağımlılıkların en aza 

indirilmesi için alınması gerekli olan tedbirlerin bir 

öneriler paketi şeklinde sunulmasını istediler. 

27 ülkeden oluşan AB’de liderlerin bir diğer önemli 

endişesinin de dijital bulut ve batarya teknolojilerinde 

AB’nin ABD’nin gerisinde kalması olduğu belirtildi. 

Salgın bittiğinde AB ülkelerinin ekonomiyi tekrar eski 

hızına döndürmek için ayırmış oldukları 750 milyar avro 

tutarındaki fonun harcanmasında özellikle dijital ve 

çevreci teknolojilerin öncelikli sektörler arasında olacağı 

belirtildi. 

AB liderleri bu doğrultuda yaptıkları ortak açıklamada 

özellikle Nesnelerin İnterneti, Avrupa Batarya İttifakı ve 

Temiz Hidrojen İttifakı projelerinin üzerinde 

odaklanılması gerektiğinin altını çizdiler. AB liderleri, 

hammadde, mikro işlemciler, telekomünikasyon ağları, 

düşük karbonlu ve bulut platformlu sanayiler gibi 

alanlarda yeni ittifak projeleri geliştirilmesi için de 

çağrıda bulundular. AB liderleri ayrıca, Birliğin 2021 ile 

2027 yılları arasındaki yedi yıllık bütçesi olan 1,8 trilyon 

avronun ve buna bağlı iyileşme fonunun önemli bir 

kısmının, süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı, blok 

zinciri, insan merkezli yapay zeka, mikro işlemci, 5G 

ağları, güvenli iletişim ve siber güvenlik alanlarına 

ayrılması konusunda da anlaşmaya vardılar. (Reuters, 

02.10.2020) 

 

 

Japon Alüminyum Endüstrisi CO2 

Salınımlarını 2050 Yılına Kadar Olan 

Süreçte %78 Azaltacak 

Reuters Haber Ajansı, Japonya Alüminyum 

Derneği'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, 

Japonya'nın alüminyum endüstrisinin, geri 

dönüştürülmüş metal kullanım oranını şu anki 

%48'den %75'e yükselterek CO2 salınımlarını 2017 

düzeylerine göre %78 oranında azaltmayı 

hedeflediğini bildirdi. Yeni uzun vadeli vizyonun bir 

parçası olarak alüminyum sektörü, ulaşım ve inşaat 

dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kullanım 

alanlarını genişleterek, 2019 yılında 4,22 milyon ton 

olan iç pazardaki talebi 2050 yılına kadar yıllık %43 

oranında artırarak 6,02 milyon tona çıkarmayı 

hedefliyor. Japonya Alüminyum Derneği Başkanı 

Ichiro Okamoto basın toplantısında "Yeni 

vizyonumuzla, alüminyumun yüksek çevresel 

performansı gibi olumlu özellikleri konusunda güçlü 

bir izlenim bırakmayı ve varlığımızı güçlendirmek 

için çok kararlı olduğumuzu göstermeyi amaçladık" 

açıklamasını yaptı. Yeni yol haritası ayrıca, 

Japonya'nın alüminyum endüstrisni, hurdaların 

ayrıştırılması işlemlerini de içeren çeşitli 

teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla alüminyumun, 

haddelenmiş ürünlerde ve tel çektirmelerinde ikincil 

metal olarak kullanımını 2050 yılına kadar bugün 

varolan %10 oranından %50 oranına çıkarmaya davet 

ediyor. Japon alüminyum endüstrisi CO2 azaltma 

hedefine ulaşılmasına yardımcı olma yolunda daha 

düşük CO2 salınımlı rafine külçeler üretmek için 

ergitme ve arıtma teknolojisinde yeniliklere 

güveniyor. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'nün 

öngörüleri, Paris Anlaşması'na ulaşmak için küresel 

alüminyum ergitme işlemlerinde C02 salınımlarını 

2050 yılına kadar %80-%90 oranında azaltma 

gereksinimine işaret ediyor. Şu an varolan öngörüsel 

ölçüm, dışarıdan alınan birincil üretim 

alüminyumdaki CO2 salınımı yoğunluğunda %50-% 

70 oranında azalma olacağını varsaymakta. Daha hafif 

ürünler ve daha yüksek ısı verimliliği gibi özelliklerin 

kullanılması, otomobillerde ve endüstride de olmak 

üzere çok çeşitli alanlarda CO2 azaltımına katkıda 

bulunacak. Sözkonusu öngörüsel ölçüm, ürün 

aşamasındaki CO2 salınımlarını azaltma etkileri ile 

ilgili hesaplamaları içermemekte. (steelguru, 

05.10.2020) 
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN26N1UN
https://steelguru.com/metal/japanese-aluminium-industry-to-cut-co2-emissions-by-78-by-2050/563822#tag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa’da Ticari Faaliyetler Eylül Ayında 

Yönünü Aşağı Çevirdi 

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artışa 

geçmesinin yarattığı endişelerin gölgesinde yaşayan 

Fransız ekonomisinde, özellikle hizmet 

sektöründeki performansın ciddi oranda düşmesine bağlı 

olarak ticari faaliyetlerin Eylül ayında tekrar azalmaya 

başladığı bildirildi. 

IHS Markit tarafından yayınlanan satın alma yöneticileri 

endeksi (PMI) verilerine göre, Fransa’da Ağustos ayında 

51,6 olan bileşik PMI endeksi, Eylül ayında 48,5 puana 

geriledi. 

Fransa’nın iki ay süreyle devam eden ve ekonomiyi 

durma noktasına getiren karantina kısıtlamalarını Haziran 

ayında sonlandırmasından bu yana ilk kez  Eylül 

ayında PMI endeksi bir kez daha daralma ile büyümeyi 

birbirinden ayıran sınır olan 50 puanın altına sarktı. 

IHS Markit tarafından hesaplanan hizmetler sektörü PMI 

endeksinin Eylül ayında 47,5 puana gerileyerek 

daralma bölgesine girdiği bildirildi. 

Öte yandan, müşterilerle yüz yüze iletişimin çok daha az 

olduğu imalat sektörü verileri daha önce 1 Ekim tarihinde 

IHS Markit tarafından açıklanmıştı. Açıklanan verilerde 

Ağustos ayında 49,8 olan imalat sektörü PMI değerinin 

Eylül ayında hafif bir yükselişle 51,2 puana yükseldiği 

bildirilmişti. 

IHS Markit ekonomistlerinden Eliot Kerr, vaka 

sayılarının artışa geçmesi ile birlikte özel sektördeki 

ticari faaliyetlerin üçüncü çeyrek sonunda tekrar yönünü 

aşağıya doğru çevirdiğini söyledi. 

Eliot Kerr, önümüzdeki günlerde karantina tedbirlerinin 

arttırılabileceğine ilişkin ciddi endişeler taşıyan sektör 

temsilcileri ve iş insanlarının olumlu ticari beklentiler ve 

yeni yatırımlar noktasında çekingen bir tavır 

sergilediklerini de sözlerine ekledi. (reuters, 05.10.2020) 

 

 

 

Çin Demir ve Çelik Birliği, Ağustos Ayı 

İçin Bugüne Kadarki En Yüksek Ham 

Çelik Üretim Rakamını Açıkladı 

Çin Demir ve Çelik Birliği'nden alınan verileri aktaran 

Xinhua (Xinhua, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1931 

yılında kurulmuş devlet haber ajansıdır) ülkenin 

ekonomik toparlanmasının güçlenmesiyle Çin'in 

Ağustos ayında günlük ham çelik üretim rekoru 

kırdığını bildirdi. Çin Demir ve Çelik Birliği verileri, 

günlük ham çelik üretiminin, içinde bulunduğumuz 

yılın Ağustos ayında bugüne kadarki en yüksek üretim 

rakamı olan 3,06 milyon ton olduğunu gösterdi, aylık 

toplamda ise ham çelik üretim rakamı 91,8 milyon 

tona ulaştı. Ancak diğer yandan Birlik, "Çelik 

tüketiminin tavan yaptığı Eylül ve Ekim aylarındaki 

yüksek tüketime rağmen çelik üretimindeki hızlı 

toparlanma ile birlikte haddelenmiş çelik ve diğer 

çelik ürünlerinin artan dışalımı sunum tarafında baskı 

yaratacak. Böyle bir senaryoda haddelenmiş çelik 

fiyatlarında bir artış beklenmiyor." açıklamasını yaptı. 

Ocak-Ağustos döneminde, Çin'in ham çelik üretimi 

yıllık %3,7 oranında artışla 688,89 milyon tona 

yükseldi, pik demir ve haddelenmiş çelik üretimi ise 

geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %3,4 ve 

%4,8 oranlarında artarak 589,4 milyon tona ve 844,69 

milyon tona çıktı. (steelguru, 05.10.2020) 

Almanya’da Sanayi Siparişleri Ağustos 

Ayında Beklentilerin Üzerinde Artış 

Kaydetti 

Almanya’da sanayi siparişlerinin Ağustos ayında 

beklentilerin de üzerine geçerek, %4,5 oranında arttığı 

bildirildi. Koronavirüs salgının yarattığı ekonomik 

şokun ardından gelen bu olumlu veri, Avrupa’nın en 

büyük ekonomisi konumunda olan Almanya’nın 

üçüncü çeyrekte toparlanacağına ilişkin 

umutları da güçlendirdi. 

Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 

söz konusu artışın Euro Bölgesi ülkelerinden gelen 

talep artışına bağlı olarak gerçekleştiği ve Bölgede 

faaliyet gösteren şirketlerin kriz öncesindeki 

ekonomik seviyeleri tekrar yakalama yolunda ilerleme 

kaydetmekte olduklarına ilişkin bir işaret olarak 

değerlendirilebileceği belirtildi. 
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Q0YQ
https://steelguru.com/steel/cisa-reports-highest-ever-daily-crude-steel-output-in-august/563848#tag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Bakanlığından da, “Sanayi üretimindeki yeni 

siparişlerin yükselişe geçmesi süreci, memnun edici bir 

ivme ile devam etmektedir” şeklinde bir açıklama 

yapıldı. 

İstatistik Ofisi yetkililerinin verdiği beyanatta ise sanayi 

siparişlerinin şu anda karantina tedbirlerinin henüz 

başlamamış olduğu Şubat ayındaki seviyenin sadece 

%3,6 gerisinde olduğu belirtildi. 

Bu verilerin ekonomistler tarafından da memnuniyetle 

karşılandığı, fakat Avrupa genelinde vaka sayılarının 

tekrar artışa geçmesinin göz ardı edilemeyeceğini ve 

ekonomik parametrelerin tekrar gerileme riskinin halen 

gündemde olduğuna da dikkat çektikleri belirtiliyor. 

Almanya’da geçen hafta yayınlanan resmi verilere göre, 

Ağustos ayında perakende satışlarda da beklenenin 

üzerinde bir artış kaydedilmiş olması ve işsizlik 

oranlarının da bir miktar daha azalması, hane halkı 

harcamalarının artarak ekonominin daha hızlı 

toparlanmasına yardımcı olacağı yolundaki umutları 

güçlendirmişti. 

İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, yurt dışından 

gelen yeni siparişler özellikle Euro Bölgesinin 

siparişlerinin %14,6 artmasıyla birlikte, Ağustos ayında 

toplamda %6,5 oranında arttı. 

Alman ekonomisi karantinanın gevşetilmesi ve çok 

büyük meblağlarda farklı teşvik ve kurtarma paketlerinin 

devreye sokulmasıyla birlikte, yılın üçüncü çeyreğinde 

güçlü bir iyileşme sürecine girdi. Ancak vaka sayılarında 

tekrar artışlar kaydedilmesi, ekonominin tekrar 

yavaşlayabileceği endişelerini canlı tutmaya devam 

ediyor. 

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier  yaptığı bir açıklamada, 

sanayi tesislerinde ikinci bir kapatma sürecinin 

yaşanmasını mutlaka engellemek zorunda olduklarına 

ilişkin uyarıda bulunmuştu. 

Öte yandan Ifo Enstitüsünün de Almanya’da sanayi 

üretiminin üçüncü çeyrekte %6,6 artacağını, ardından 

dördüncü çeyrekte bu artışın %2,8’e doğru yavaşlamasını 

öngördüğü öğrenildi. (reuters, 06.10.2020) 

 

Toyota-Panasonic 

Ortak Girişimi Hibrit Araçlar İçin 

Batarya Üretimine 2022 Yılında 

Başlayacak 

Toyota Motor ve Panasonic firmalarının elektrikli 

araç bataryası üretimi için kurmuş oldukları ortak 

girişim firmasından yapılan açıklamada, Japonya’nın 

batısındaki Panasonic’e ait tesislerde 2022 yılından 

itibaren hibrit araçlarda kullanılmak üzere lityum iyon 

bataryaların üretimine başlayacakları bildirildi. 

Prime Planet Energy & Solutions adındaki ortak 

girişim firması yetkililerinin verdikleri beyanatta, 

Panasonic’in Tokushima’daki fabrikasında yıllık beş 

yüz bin adet kapasite ile üretime başlanabileceği ifade 

edilerek, küresel elektrikli araç pazarının önümüzdeki 

yıllarda hızla büyümeye devam etmesinin beklendiği 

açıklandı. 

Geçtiğimiz Nisan ayında kurulan Prime Planet Energy 

& Solutions firmasının %51’i Toyota’ya, kalan %49 

oranındaki hissenin ise Panasonic’e ait olduğu 

bildirildi. Söz konusu ortak girişim birlikteliği, 

elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden birisi 

olan batarya teknolojisinde her iki firmanın da küresel 

büyük oyuncular arasına girme kararlılığının bir 

yansıması olarak değerlendiriliyor. 

Hali hazırda dünyanın en büyük elektrikli araç 

bataryası üreticilerinden birisi olan Panasonic firması, 

başta Tesla olmak üzere birçok elektrikli araç 

üreticisine tedarik sağlamakla birlikte, aynı pazarda 

rakipleri ile de çok yoğun bir rekabet ortamı içerisinde 

bulunuyor. Bu pazardaki diğer en önemli rakip 

firmaların Güney Koreli Samsung ve LG Chem ile 

Çin merkezli CATL firmaları olduğu belirtiliyor. 

Japonya’daki en büyük otomobil üreticisi olan Toyota 

firmasının yetkilileri geçtiğimiz ay yaptıkları bir 

açıklamada, elektrikli araç pazarındaki yıllık satış 

rakamlarının, daha önceki tahminlerinden de daha 

hızlı bir şekilde, 2025 yılı itibarıyla 5,5 milyon adede 

ulaşmasını beklediklerini ifade etmişlerdi. (reuters, 

06.10.2020) 
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https://www.reuters.com/article/germany-economy-industrial-orders/german-industrial-orders-rose-at-a-remarkable-pace-in-august-idUSKBN26R0PN
https://www.reuters.com/article/us-toyota-panasonic-batteries/toyota-panasonic-venture-to-build-lithium-ion-batteries-for-hybrids-in-japan-idUSKBN26R0LW


 

Almanya’da Sanayi Üretiminin Ağustos 

Ayında Tekrar Azalması Endişe Yarattı 

Almanya’da sanayi üretiminin üç aylık güçlü bir artış 

seyrinin ardından, Ağustos ayında yönünü tekrar aşağı 

çevirdiği bildirildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi 

tarafından yapılan açıklamada, sanayi üretiminin Ağustos 

ayında %0,2 azaldığı belirtildi. Sanayi üretimi Haziran 

ayında %9,3 oranındaki güçlü bir sıçramanın ardından 

Temmuz ayında da %1,4 artış kaydetmişti. Reuters 

anketinde ise Ağustos ayında sanayi üretiminin %1,5 

artacağı öngörülmüştü. 

Fabrikalarda hem sermaye malları hem de tüketim 

malları üretimlerinin azaldığı, özellikle motorlu araç 

üretiminde sert düşüş kaydedildiği belirtildi. Capital 

Economics danışmanlık firması ekonomistlerinden 

Andrew Kenningham otomobil üretiminde gerçekleşen 

düşüşün bir kısmının bu sene otomobil üreticilerinin 

çoğunluğunun yaz tatili uygulamasını Ağustos ayına 

kaydırması nedeniyle yaşandığını belirtti. Bunun bir 

seferlik bir etki olduğunu düşündüğünü söyleyen 

Kenningham, sanayi siparişlerinin artmakta olduğunu ve 

piyasa nabzını ölçen anket sonuçlarının da olumlu 

geldiğini düşündüğümüzde, üretimin önümüzdeki aylarda 

yavaş bir seyirle de olsa tekrar yükselmeye 

başlamasını öngördüğünü belirtti. 

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise, şu anda 

sanayi üretim miktarının, krizden önceki 2019 yılının son 

çeyreğinde kaydedilen seviyenin yaklaşık %90’nına 

yakın olduğu belirtildi. Açıklamada, “ekonomik iyileşme 

her ne kadar Ağustos ayında küçük bir gerileme gösterse 

de, Nisan ayında karantina tedbirlerinin gevşetilmeye 

başlanması ile birlikte, Mayıs, Haziran ve Temmuz 

aylarında güçlü bir toparlanma performansı ortaya 

koyulmuştur” denildi. 

Öte yandan Ifo Enstitüsünün Almanya’da sanayi 

üretiminin üçüncü çeyrekte %6,6 artmasını, dördüncü 

çeyrekte ise büyümenin %2,8’e doğru yavaşlamasını 

öngördüğü bildirildi. Alman hükümetinin resmi 

öngörülerinde de, ekonominin bu yıl takvim etkisinden 

arındırılmış şekilde %6,1 küçülmesinin, gelecek yıl ise 

%4,4 oranında büyümesinin beklendiği ifade edildi. Bu 

durumda Alman ekonomisinin 2022 yılından önce kriz 

öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. (reuters, 

07.10.2020) 
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MADENCİLİK 

Moody's'e Göre Çin ve Hindistan'daki 

Kömür Talebi 2021'e Doğru 

Canlanacak 

Economic Times (The Economic Times, 

Hindistan'da İngilizce olarak yayınlan iş ve ekonomi 

ağırlıklı haber gazetesidir) kömür talebinin 2021 

yılına kadar kömürün başlıca tüketicileri olan Çin ve 

Hindistanı da kapsayacak şekilde  diğer Asya 

ülkelerinde canlanmaya başlayacağını bildirdi. 

Moody's Yatırımcılar Hizmeti Raporunda şunları 

dile getirdi: "Küresel kömür endüstrisine yönelik ilk 

istikrarlı görünümümüz önümüzdeki 12-18 ayda 

istem ve fiyatlandırma kriterlerinde iyileşme 

beklentimizi yansıtmakta. Küresel ekonomideki 

iyileşmeye bağlı olarak enerji ve çelik gibi kömür 

tüketen temel sektörlerde talepte bir ölçüde 

toparlanma olacak. Ekonomik çalışmaların yeniden 

canlılık kazanması ve arz ile talebin dengelenmeye 

başlamasıyla kömür fiyatları 2021'de pek çok 

bölgede ılımlı bir biçimde yükselecek. Dünyada 

kömürün yüzde 60'ından fazlasını tüketen Çin ve 

Hindistan'da kömüre olan talep, 2020'de önemli 

ölçüde düştükten sonra 2021'de ılımlı bir biçimde 

toparlanacak. Avustralya kömür üretimini 2021'de 

de aynı düzeyde sürdürecek." 

Kısıtlamaların yaşanmasının sonrasındaki dönemde 

devletin almış olduğu önlemlerden yararlanan Çinli 

üreticiler gelirlerinin arttığını görecek, ancak 

Endonezya'lı kömür üreticilerinin daha az kazanma 

durumunun sürmesi bekleniyor. 

Japonya, G. Kore ve Tayvan gibi Asya'nın önemli 

kömür ithalat pazarlarında Korona virüsü 

olgularındaki herhangi bir yükseliş, 2021'de kömür 

talebinde beklenen ılımlı toparlanmayı sekteye 

uğratabilir. (steelguru, 07.10.2020) 

 

 

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2GY0W4
https://steelguru.com/coal/coal-demand-in-china-india-to-recover-by-2021-moody-s/563904#tag


 

 TARIM 

İngiliz İrlanda Firması Aldi Meyve ve 

Sebze Satışlarında Tek Kullanımlık 

Poşetleri Kaldırma Kararı Almıştır 

İngiliz İrlanda firması Aldi, yılda 100 tondan fazla plastik 

tasarrufu sağlayacak bir uygulamayla tüm mağazalarında 

meyve ve sebze için tek kullanımlık poşetleri kaldırma 

kararı almıştır. 

Tek kullanımlık poşetler yılsonuna kadar 900'e yakın 

mağazanın tümünden kaldırılacaktır. Bunun yerine, 

alışveriş yapanlar kendi çantalarını getirmeleri veya geri 

dönüştürülmüş şişelerden yapılan ve her biri 25 penny 

olan yeniden kullanılabilir büzme ipli poşet satın almaları 

için teşvik edilecektir. 

Uygulama, bu yılın başlarında Midlands'daki 100 

mağazada başarılı bir denemenin ardından yürürlüğe 

konulmuştur.(Fresh Produce Journal, 02.10.2020) 

Arjantin, Döviz Rezervlerini Artırmak 

için Soya Fasulyesi ve Ürünlerine 

Uyguladığı İhracat Vergisini Düşürdü 

Arjantin, ihracat gelirini desteklemek için soya fasulyesi, 

soya küspesi ve soya yağı ihracat vergilerini geçici olarak 

%3 oranında azaltarak, %30’a indirmiştir. Arjantin'in 

durgunluk ve yetersiz döviz rezervleri ile mücadele 

kapsamında bu geçici önlemi aldığı 

değerlendirilmektedir. 

Vergi indirimi 2020 yılı boyunca devam edecek ve Ocak 

ayında tekrar %33'e yükseltilecektir. Ekonomi Bakanı 

Martin Guzman televizyonda yaptığı konuşmada, 

"Ülkenin uluslararası rezervlerini güçlendirmeye 

çalışıyoruz" ifadesinde bulunmuştur. 

Ancak çiftçiler ve analistler, hükümetin Uluslararası Para 

Fonu ile borç yeniden müzakere görüşmelerine girerken 

yürürlüğe koyduğu bu uygulamanın, üreticilerin 

satışlarını ve döviz rezervini artırmak konusunda yeterli 

olmayabileceğini değerlendirmektedirler. (thecattlesite, 

03.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Adalet Divanı, 

Gerekçelendirildiği Sürece Üye 

Ülkelerin Menşe Etiketlemesi 

Yapabileceğine Hükmetmiştir 

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı 

(ABAD) verdiği bir kararda, AB uyumlaştırılmış 

gıda etiketleme çerçevesinin “üye devletlerin menşe 

veya menşe ile ilgili ek zorunlu ayrıntılar sağlayan 

tedbirleri kabul etmesine engel olmadığını” 

belirtmiştir.  

ABAD, bununla birlikte, bu ulusal tedbirlerin, halk 

sağlığının korunması ve gıda sahtekârlığının 

önlenmesi de dâhil olmak üzere bir veya birkaç 

gerekçeyle gerekçelendirilmesi gerektiğini 

eklemiştir. Zorunlu menşe etiketlemesinin 

benimsenmesi, ancak "ilgili gıdanın belirli 

nitelikleri ile bunların menşei arasında kanıtlanmış 

bir bağlantı" varsa mümkündür. AB yargıçlarına 

göre, tüketicilerin çoğunun bu bilgileri ürün 

üzerinde istediklerine dair kanıtı sağlama 

sorumluluğu üye devletlere aittir. 

Birkaç AB ülkesi, süt veya gıda ürünlerinin bazı ana 

bileşenleri gibi belirli gıda kategorilerinin kökenini 

belirlemek için son zamanlarda ulusal önlemler 

getirmiştir. Örneğin İtalya, domates sosunda ve 

makarnada makarnalık buğdayda kullanılan 

domateslerin kökenini belirlemek için hâlihazırda 

bazı ulusal programları benimsemiştir. (Euractiv, 03 

.10.2020) 
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http://www.fruitnet.com/fpj/article/183110/aldi-scraps-single-use-fruit-and-veg-bags
http://www.thecattlesite.com/news/55946/argentina-cuts-soy-export-taxes-to-boost-foreign-reserves/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-court-origin-labelling-for-food-allowed-only-if-justified


 

Birleşik Krallık, Hayvancılık Sektöründe 

Net Sıfır Karbon Hedeflerine Ulaşmada 

Önemli Zorluklarla Karşı Karşıya 

Birleşik Krallık'taki tüm canlı hayvan üretim 

sistemlerinin karbon yoğunluğunu değerlendiren 

bağımsız bir rapor, şu anda mevcut teknolojilerin 

endüstrinin 2050’de karbon emisyonlarını azaltma 

hedefinin yarısını bile sağlayamadığını tespit etmiştir. 

İskoçya Kırsal Koleji'nden (SRUC) önde gelen bilim 

adamı Profesör Bob Rees, emisyonları şu anda bilinen 

azaltma stratejilerinin sağlayacağı seviyelerin ötesinde 

daha da azaltmak için yeni inovasyonlara olan ihtiyacı 

vurgulamaktadır.  

"Rapor, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 

bilinen tüm yöntemler hızla uygulamaya konulsa bile, 

endüstrinin 2035 yılına kadar umut verici karbon azaltma 

hedefinin yalnızca %19'unu gerçekleştirebileceğini 

belirledi. Bu kritik konudur” diyerek, bunun için daha 

fazla yeniliğe, işbirliğine ve yaygın olarak benimsenmeye 

ihtiyacımız var" diye eklemiştir. (The Cattle Site, 05 

.10.2020) 
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https://www.thecattlesite.com/news/55951/uk-faces-significant-challenges-in-meeting-net-zero-carbon-goals-for-livestock/


 

ENERJİ 

Gürcistan, Yeşil Hidrojen Üretimi 

Yarışına Katılıyor 

Gürcistan yönetimi Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası'ndan ülkenin geniş su kaynaklarını kullanarak 

yeşil hidrojen üretme potansiyelini keşfetmesine 

yardımcı olmasını istedi. Yaz aylarında akan suyun 

hidrojen üretiminde daha verimli kullanılabileceğini fark 

eden Gürcü yönetimi, Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası'ndan, ülkelerinde harmanlandıktan sonra şu an 

varolan gaz boru hatlarıyla son kullanıcılara taşınabilecek 

yeşil hidrojen üretme potansiyelini araştırması talebinde 

bulundu. Banka, sözkonusu talebi kabul etti ve bu hafta 

imzalanan bir anlaşma ile Gürcistan'da yeşil hidrojen 

üretimi için gerekli yatırımları değerlendirme konusunda 

teknik işbirliği desteği sağlamanın yanısıra, 

harmanlanmış hidrojeni son kullanıcılara taşımak için 

hazırda varolan varlıkların yenilenmesi konusunda görüş 

birliğine vardı. Teknik işbirliği önümüzdeki birkaç yıl 

boyunca sürerken ayrıca bundan sonraki potansiyel 

yatırımlar için de bir zaman çizelgesi oluşturulacak. 

Yenilenebilir yollarla üretilmiş elektrik enerjisi 

kullanılarak suyun elektrolize edilmesiyle elde edilen 

yeşil hidrojen, temiz yakıt üretimi konusunda yerkürenin 

en büyük umudu olarak ortaya çıkıyor. Boru hatlarında 

ve enerji santrallerinde doğalgaz ile harmanlanabiliyor. 

Yeşil hidrojen, üretimi için yalnızca su ile güneş, rüzgar 

ya da su gücünden üretilmiş yenilenebilir enerji 

kullanılması sonucu karbon ayak izi bırakmazken, 

küresel ısınmayı 2050 yılına kadar olan süreçte 2C'nin 

altında tutmak için gereken net sıfır salınım hedefine 

ulaşılmasında katkıda bulunabileceğine ilişkin kanı 

artıyor. 

Avrupa Birliği (AB) Temmuz ayı başında, önümüzdeki 

dört yıl içinde yapılacak tesisler yoluyla bir milyon tona 

kadar yeşil hidrojen gazı üretme planları olduğunu 

açıklayarak yeşil hidrojen üretimini büyütmeyi 

Avrupa'nın iklim hedeflerinin merkezine koydu. 

Sonrasında ise AB, 2030 ile 2050 yılları arasında 

karbondan arındırılması zor olan ya da elektrifikasyonun 

zor ya da olanaksız olduğu endüstriyel sektörlerde 

hidrojeni kullanmak istiyor. AB ayrıca Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası'nın da üye olduğu Avrupa Temiz 

Hidrojen Bağlaşması'nı başlattı. (steelguru, 05 .10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE 

Avrupa'da Yağmurların Kolza 

Mahsullerinin Büyümesini Olumlu 

Etkilemesi Beklenmektedir 

Analistler tarafından Avrupa'daki sonbahar 

yağmurlarının kolza mahsullerinin büyümesini 

olumlu etkileyeceği, ancak Fransa'da yaz sonundaki 

kuraklığın ekimi kesintiye uğratması nedeniyle ekili 

alanların azaldığı değerlendirilmektedir.  

Avrupa Birliği ve İngiltere’de, olumsuz hava 

koşulları ve böcek sorunları nedeniyle son iki yılda 

en yaygın yağlı tohum mahsulü olan kolza üretimi 

azalmıştır. 

Fransa'da, önceki yıllarda yaklaşık 1,5 milyon hektar 

olan ekili alan son iki hasatta 1,1 milyon hektara 

düştükten sonra, geçen haftadan bu yana meydana 

gelen şiddetli yağmurun mahsul alanında daha fazla 

düşüşü engellemediği belirtilmektedir. Yağmurun, 

mahsul gelişimi için iyi olabileceği ve verim 

potansiyelini artırabileceği, ancak ekim için çok geç 

olduğu değerlendirilmektedir. (Reuters, 04 .10.2020) 
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https://steelguru.com/power/georgia-joins-race-to-produce-green-hydrogen/563836#tag
https://www.reuters.com/article/idUSKBN26N27F


 

Çin'de 309 Milyon E-Ticaret Canlı Yayın 

Kullanıcısı Var 

Çin'in internet gelişimiyle ilgili en son istatistik raporuna 

göre, Haziran ayı itibarıyla Çin'deki e-ticaret canlı yayın 

kullanıcılarının sayısı Mart ayına göre % 16,7 artışla 309 

milyona ulaştı. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından 

yayınlanan raporda, e-ticaret canlı akışının 2020'nin ilk 

yarısında ülkenin en hızlı büyüyen internet uygulaması 

haline geldiği belirtildi. 

Rapora göre, sektördeki aktif 400.000'den fazla canlı 

yayıncıyla Çin, bu yılın ilk yarısında 10 milyondan fazla 

canlı yayın yapan pazarlama etkinliği gördü ve bu 

etkinlikler 50 milyardan fazla görüntülendi. Yine rapora 

göre, canlı yayınlanan e-ticaret, COVID-19 salgını 

sırasında evden çıkamayan tüketiciler arasında çevrimiçi 

alışveriş için talep artışını motive etti. Rapor, bir 

zamanlar COVID-19’dan sert bir şekilde etkilenen Hubei 

Eyaletinde yerel ürünler satan bir canlı yayın yardım 

programının 40 milyon yuan (yaklaşık 5,87 milyon ABD 

doları) satış yaptığına dikkat çekti. (xinhuanet, 05 

.10.2020) 
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Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) e-

Ticaret Sektörü 2025’e Kadar 50 

Milyar Dolara Ulaşacak 

Kearney Middle East tarafından hazırlanan bir 

rapora göre, e-ticarette pandemiden önce 

gerçekleşmesi beklenen büyüme, şimdi daha da 

hızlandı ve virüsün perakende sektörü üzerindeki 

etkisi açıkça görülüyor. Tahminlere göre GCC’nin 

e-ticaret sektörü 2025’e kadar 50 milyar dolara 

ulaşacak. Dijital geçişlerine başlamamış olan 

işletmeler, şimdi kendilerini gelecekteki iş 

fırsatlarını kaybetmemek ve çevrimiçi taban 

oluşturmak için acele ederken buluyorlar. Raporda, 

perakende satış alanının değişmesiyle, tüketicilerin 

çevrimiçi pazarlara uyum sağladığı ve bu durumun 

Covid-19 sırasında ve sonrasında yeni normal 

olarak kabul edileceği ifade ediliyor. 

Bölgede, 2020 ve 2022 arasında e-ticarette 

ortalama % 20 ile büyük bir ivme ve 2025'e kadar 

% 14 oranında kademeli bir büyüme öngörülüyor. 

Kearney Middle East, "GCC için 2017'deki son e-

ticaret görünümümüzde, 2015 ile 2020 yılları 

arasında ortalama % 35'lik bir büyüme öngördük," 

dedi. "2019'un sonunda, olgunlaşan büyüme ve 

yoğun pazar rekabeti işaretleri ile pazar büyüklüğü 

18 milyar ABD dolarının biraz altındaydı. Ancak 

Covid-19, öngörülemeyen bir etkiye neden oldu ve 

küresel piyasalarda gördüklerimize paralel olarak 

sektörü hızlandırdı”.  

Bu durumun, e-ticaretin tüm nüfus kesimleri 

tarafından benzeri görülmemiş şekilde 

benimsenmesiyle birlikte, sosyal mesafe, 

kapanmalar ve fiziksel mağazalardaki azalan 

kapasite ile ortaya çıkan tüketici davranışındaki 

hızlı değişimden kaynaklandığı ifade ediliyor. 

(gulfbusiness, 06 .10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/05/c_139419412.htm
https://gulfbusiness.com/gccs-e-commerce-sector-set-to-reach-50bn-by-2025/


 

10 Belçikalıdan 7'si çevrimiçi satın alıyor 

Bu yıl Belçikalıların %72'si internetten alışveriş yapıyor. 

Çevrimiçi olarak aktif olan tüm Belçikalıların on kişiden 

sekizi geçen yıl çevrimiçi olarak bir şey satın almıştır. 

Ve %94'ü bunu gelecekte de yapacaklarını 

söylemektedir. Belçikalı tüketicilerin yarısından fazlası 

(% 56) son on iki ayda en az ayda bir kez çevrimiçi bir 

şey satın aldı. Bu, 2019'daki duruma kıyasla % 20'lik bir 

artış. Belçika'da çevrimiçi alışveriş yapan her beş kişiden 

biri haftada en az bir kez internetten alışveriş 

yapmaktadır ve bunu çoğunlukla akşamları yapıyorlar. 

Hatta yüzde ikisi, her gün internetten bir şeyler satın 

aldıklarını söylemektedir.  

Bu ve daha fazla bulgu, Comeos'un 2.000 Belçikalı 

arasında yaptığı yıllık çalışmadan gelmektedir. Bu yılki 

anket, Belçika'nın koronavirüs salgını nedeniyle evde 

kalma tedbirleri uyguladığı Nisan ayında yapıldı. 

Çalışma, Belçika'da mobil ticaretin patladığını ortaya 

koymuştur. Geçen yıl, her on tüketiciden yaklaşık dördü 

akıllı telefonlarını kullanarak internetten alışveriş yaptı. 

Beş yıl önce, mobil ticaretin payı bunun yarısı kadardı. 

Comeos, Belçikalı kadınların %45'inin akıllı 

telefonlarını kullanarak alışveriş yaptığını, bu oranın 

erkeklerde % 46 olduğunu söylüyor. Mobil ticaret 

özellikle (25 yaş altı) gençler arasında popülerdir. Bu yaş 

grubunun % 63'ü son on iki ayda akıllı telefonlarıyla bir 

şeyler satın aldı. 

Moda, Belçika e-ticaretinde hala bir numaralı ürün 

kategorisidir. Son on iki ayda internetten alışveriş yapan 

Belçikalıların üçte ikisi bu kategoriden bir şeyler satın 

aldı. Bu, geçen yıla göre % 7'lik bir artış. Serbest zaman 

(leisure) ürün kategorisi ikinci sırada yer alırken, 'Sağlık 

ve Güzellik' şaşırtıcı bir şekilde üçüncü sırada yer alıyor. 

Bu kategori geçen yıla göre % 19 artış gösterdi. 

Tüm çevrimiçi satın alma işlemlerinin neredeyse yarısı, 

çeşitli marka ve perakendecilerin ürünlerini sattığı bir 

platformda gerçekleşmektedir. Her dört çevrimiçi 

alışverişten biri, bir perakendecinin çevrimiçi mağazası 

veya uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilirken, % 20'si 

bir markanın çevrimiçi mağaza veya uygulaması 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. (ecommercenews, 07 

.10.2020)  
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