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AVRUPA

AMERİKA

IMF Başkanı Christine Lagarde:"Küresel
Büyüme 2016 Yılında Hayal Kırıklığı
Yaratacak"

ABD Petrogaz Sektöründe İflaslar Büyük
Buhran'daki Seviyelere Ulaştı

Almanya'da yayınlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt'a
konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
Christine Lagarde, orta vadede küresel ekonomik
görünümün kötüleştiğini ve küresel ekonomik
büyümenin 2016 yılında hayal kırıklığı yaratacağını
söyledi. Fed'in faiz artırımlarına başlaması ve Çin'de
ekonomik büyümenin yavaşlamasının, küresel ekonomi
üzerindeki belirsizliğe katkı yaptığını vurgulayan
Lagarde, küresel ekonominin orta vadeli görünümünü
zayıflatan faktörler olarak düşük verimliliği, yaşlanan
nüfusu ve küresel finans krizinin büyümeyi frenlemesini
gösterdi. Ayrıca Lagarde, ABD para politikasının
normalleşmeye başlaması ve Çin'in yeni bir büyüme
modeline geçmesini gerekli ve sağlıklı adımlar olarak
gördüğünü belirtirken, bu adımların mümkün olduğu
kadar etkin ve düzgün şekilde yapılması gerektiği
uyarısında bulundu. (Reuters, 30.12.2015)

Dallas Fed, petrol ve gaz şirketlerinde iflasların
çeyreklik bazda en son 1929 Büyük Buhranı'nda
yaşanan seviyelere ulaştığını açıkladı. Çarşamba, Dallas
Fed'in yılın son üç ayı için yayınladığı enerji raporuna
göre, ABD'de 4. çeyrekte, 2 milyar dolara yakın borcu
olan en az 9 petrol ve gaz şirketi konkordato ilan etti.
Araştırma görevlisi Navi Dhaliwal ve araştırmacı
ekonomist Martin Stuermer, "Düşük petrol fiyatları,
ABD'de petrol ve gaz şirketlerinin finansal zorluklar
yaşamasına neden oluyor. Bu durum, kısmen bu
şirketlerin yurtdışındaki benzer şirketlerine göre daha
yüksek üretim maliyetleriyle karşı karşıya olmalarından
kaynaklanıyor. Eğer iflaslar bu hızla devam ederse,
2016'da daha fazlasını da görebiliriz" dedi. Analistlerin
raporuna göre, Ekim 2014'te tepe noktasına ulaştıktan
sonra ABD petrol ve gaz şirketlerinin istihdamı 70,000
kişi azaldı. (Bloomberg, 25.12.2015)

ABD'de
Yükseldi

Tüketici

Güveni

Aralık'ta

ABD'de tüketici eğilimlerini ölçen Conference Board'un
verilerine göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında
önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 96,5 oldu.
Bloomberg anketine katılan uzmanların medyan tahmini
93,5'ti. Conference Board'un ekonomik göstergelerden
sorumlu direktörü Lynn Franco, beklentileri aşan
endekse ilişkin, "Tüketicilerin mevcut ekonomik
şartlara, özellikle de iş gücü piyasasına yönelik
değerlendirmesi 2015 yılı sona ererken pozitif kalmaya
devam ediyor" açıklamasını yaptı. Güçlü istihdam
piyasası ve ucuz petrol fiyatları hane halkının mali
durumunu destekledi görüldü. Artan ücretlerin de
tüketici güveninin artışını desteklemesi ve hasılanın en
büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamalarının
artışına katkı sağlaması bekleniyor. (Bloomberg,
29.12.2015)
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ABD'de Bekleyen Konut
Tahminlerin Aksine Düştü

Satışları

ABD'de bekleyen konut satışları Kasım'da beklenmedik
şekilde düşerek sektörün yılsonuna doğru ivme
kaybettiğini gösterdi. Ulusal Emlak Komisyoncuları
Birliği (NAR) verilerine göre, bekleyen konut satış
endeksi bir önceki aya göre %0,9 artışla 107,7 puan
oldu. Bloomberg anketine katılan 28 ekonomist %0,7
artış bekliyordu. Artan fiyatlar ve sınırlı arzın, satışları
azalttığı ve sektördeki toparlanmayı yavaşlattığı
belirtiliyor. Amerikan Ulusal Emlak Komisyoncuları
Birliği tarafından açıklanan bu veri, kontratı imzalanmış
fakat işlemleri henüz tamamlanmamış olan mevcut
konut
satışlarını
göstermektedir.
(Bloomberg,
30.12.2015)

Çin'in Dış Borcu Azaldı
Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre ülkenin dış
borç stoku Eylül sonu itibarıyla düşüş gösterdi. İdarenin
verilerine göre, ülkenin toplam dış borç stoku Eylül ayı
sonunda, Haziran ayında 1,68 trilyon dolar seviyesinden
1,53 trilyon dolara düştü. Ayrıca kısa vadeli borçlar aynı
dönemde 1,17 trilyon dolardan 1,02 trilyon dolara
geriledi. Aynı dönemde, yerel bankaların dış
borçlanması 813,9 milyar dolardan 703,5 milyar dolara
geriledi. İdare yaptığı açıklamada, dış borçlarındaki
azalmanın, ülkenin ilerde karşılaşabileceği dış borç
ödeme
riskini
azalttığı
yorumunda
bulundu.
(Marketnews, 30.12.2015)

ASYA
Japonya'da Sanayi Üretimi Son Üç Ayda
İlk Kez Düştü
Japonya'da sanayi üretimi Kasım ayında, ihracatın
düşmesi ve hanehalkının beklenenden daha az harcama
yapmasının etkisi ile son üç ayda ilk kez düştü. Japonya
Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre,
sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre % 1
daraldı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler,
sanayi üretiminin %0,5 gerilemesini bekliyorlardı.
Açıklanan bu veri ile sanayi üretimi yıllık bazda, geçen
yılın aynı ayına göre %1,6 yükselmiş oldu. Perakende
satışlar ise Kasım ayında aylık bazda %2,5 geriledi.
Açıklanan bu veriler, üçüncü çeyrekteki %1 oranındaki
genişlemenin ardından, bu çeyrekte de büyümesi
beklenen Japonya ekonomisine ilişkin karışık sinyaller
olarak yorumlandı. Çin ve diğer Asya ülkelerindeki
ekonomik yavaşlama Japonya'nın ihracatına zarar
verirken, ülkede fiyat artışları zayıf seyrine devam
ediyor. (Bloomberg, 28.12.2015)
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SANAYİ
Toyota, Volkswagen’i 5. Kez Geçerek
Kasım Ayı Otomobil Satışlarında Zirvede
Toyota, Kasım ayında da Volkswagen’den daha fazla
otomobil satarak emisyon skandalının sıkıntısını
yaşayan Alman üreticiyi peş peşe beş ay geçmiş oldu.
Yapılan açıklamaya göre Ocak-Kasım döneminde
Toyota 9,21 milyon araç satarken, Volkswagen aynı
periyotta 9,10 milyon araç satışı yaptı. Toyota’nın
satışları geçen Kasım’dan bu yana 1% azalırken,
Volkswagen’in satışları bu bir yıllık periyotta 1,7%
düştü. (Reuters, 25.12.2015)

Hyundai yönetiminde kontrolün elde tutulması
bakımından kritik öneme sahip birimler arasında
Hyundai Steel’in bulunmadığı belirtildi. Kritik öneme
sahip birimler arasında, Hyundai Motor’un %20,8’ine
sahip olan otomotiv yan sanayii firması Hyundai Mobis
dikkat çekiyor. Yine bu hafta içinde Samsung Group’a
da, Eylül ayında gerçekleşen Samsung C&T ve Cheil5
Industries arasındaki birleşme dolayısıyla artmış olan
karşılıklı hisselerin azaltılması talimatı verilmişti.
(Financial Times, 30.12.2015)

Hyundai Motor İşçi Sendikası, Ücretler
Üzerinde Anlaşarak Greve Son Verdi
Hyundai Motor ile çalışanları arasında ücretler üzerinde
anlaşmaya varıldı ve böylelikle şirket bünyesinde devam
eden grev sona erdi. Devam eden grev, şirketin Güney
Kore’deki en büyük üretim merkezini olumsuz
etkilemekteydi. Kârlılık oranı yedi çeyrek üst üste
gerileyen ve 2008’den beri ilk kez Güney Kore’de yıllık
satış hedefine ulaşamayan firma için, işçilerle anlaşmaya
varılarak grevin sonlandırılması olumlu bir gelişme
olarak algılanıyor. Düzenli ödenen ücretlere primlerin
eklenip eklenmemesi hususu taraflar arasında en önemli
anlaşmazlık konusu olarak dikkat çekiyordu. Anlaşma,
net ücret artışının yanı sıra, tek seferlik olarak, 4,2
milyon won ve aylık işçi maaşının dört katı değerinde
prim verilmesini içeriyor. Anlaşmaya göre vardiya süresi
de bir saat kısalıyor. (Bloomberg, 29.12.2015)

Güney Kore, Hyundai’nin
Hisselerini Hedef Aldı

Çapraz

Güney Kore Rekabet (Anti-Tekel) Otoritesi, Perşembe
gününe kadar, Hyundai Motor ile kardeş şirketi Kia
Motors’un karşılıklı çapraz hisselerinin azaltılması
gerektiğini, bir opsiyon olarak ikisinin ortak iştiraki olan
Hyundai Steel’deki hisselerinden toplam %6,6 oranındaki
kısmını elden çıkarmalarını önerdi. Hyundai Steel’de
Hyundai Motors %11, Kia Motors %20 paya sahip
bulunuyor. Hyundai hisse satışı için ek süre talebinde
bulundu. Talimatın ardından piyasalarda Hyundai’nin
değeri değişmedi, fakat Hyundai Steel %4,7, Kia Motors
%1,5 değer kaybetti.
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MADENCİLİK
Çinli Büyük Üreticiler, 2016 Yılında Spot
Bakır Satışlarını 200 Bin Ton Kadar
Azaltacak
Çin’de dokuz bakır üreticisinin azalan fiyatlara karşı
2016’nın ilk çeyreğinde bakırın spot piyasada satışını 200
bin ton kadar azaltılması hususunda anlaşmaya vardığı
üretici firmalardan birinin üst düzey yöneticisi tarafından
ifade edildi. Bu miktar, Çin’in 2015 yılı ilk çeyreğindeki
rafine bakır üretiminin yaklaşık %10’una tekabül
etmektedir.
Bu kesinti planı, son 6 yılın dip seviyelerinde seyreden
fiyatları yukarı yönlü destekleme çabası içerisinde
bulunan bakır üreticilerinin gelecek yıl (2016) içerisinde
üretimi en az 350 bin ton kadar azaltma kararı üstüne
geldi. Uzlaşmaya, ergitmecilerin Şangay’da ayda iki kez
gerçekleştirilen hafta sonundaki toplantısında varıldı. Bu
dokuz firma, Çin Ergitmeciler Satın Alma Ekibi’nin
(CSPT) üyeleridir.
Bu son öneride, bakır üreticileri rafine bakırın bir kısmını
spot piyasada satmak yerine antrepolara gönderecek.
Üreticilerin bankalarla stok finansman anlaşmaları ile
nakitlerini artıracağı toplantı hakkında doğrudan bilgiye
sahip bir üst düzey yönetici tarafından belirtildi.
Üreticiler, spot fiyatların yurt içi piyasada 40.000
Yuan/ton seviyesinin üzerine çıkması halinde,
antrepolara gönderilen bakırı satışa sunacak. Öte yandan,
bakır ergitmecileri hükümetten fiyatların desteklenmesine
yönelik olarak bakırı stoklamasını istedi. (Reuters,
29.12.2015)

Bakır, Son 7 Yılın Yıllık Bazda En Büyük
Azalışını Kaydederken, Nikel En Büyük
Yarayı Aldı

Hong Kong’da bulunan Argonaut Menkul Değerler’den
Helen Lau, metal fiyatlarının dip yaptığını düşündüğünü
belirtti. Helen Lau, talep tarafında toparlanma
işaretlerinin olduğunu, ABD ekonomisinin düzeldiğini ve
Çin’in ise ekonomisine istikrar kazandırmak için adım
attığını ifade edip, fiyatların daha fazla düşmemesi için
bir şeyler yapmaya kararlı olan üreticilerin karşılık
vermeye başladığını sözlerine ekledi.
Bu yıl için, LME’de (Londra Metal Borsası) 3 aylık
teslimatlı bakır %25 düşüşle 4.736 dolar/ton seviyesinden
işlem görürken, alüminyum %18 azalışla 1.528 dolar/ton
düzeyinde işlem gördü. Çinko ve kalay ise %25 değer
kaybıyla sırasıyla 1.625 dolar/ton ve 14.570 dolar/ton
oldu.
Bakır, Çin’de dokuz büyük bakır üreticisinin 2016 yılının
ilk çeyreğinde bakırın spot olarak satışının 200 bin ton
kadar azaltılması hususunda uzlaşmaları ile bir destek
bulabilir. Bu anlaşma, üreticilerin bakır üretimini gelecek
yıl en az 350 bin kadar azaltılması kararı üzerine geldi.
%42 düşüşle 8.715 $/ton düzeyine inen nikel, düşen
demir cevheri talebinden payını aldı. Helen Lau nikel için
arzın fazla olduğunu düşündüğünü, LME’de nikel stok
düzeyinin yüksek olduğunu ifade etti ve paslanmaz çelik
fiyatının düşmeye devam ettikçe, bu düşüşün demir
cevheri ve nikel gibi hammaddeler üzerinde aşağı yönlü
baskı yapacağını sözlerine ekledi. Nikel, yaygın biçimde
paslanmaz çelikte kullanılmasının yanında gaz türbinleri
ve bazı kimyasal tesislerde kullanılıyor.
Bu yıl şimdiye kadarki süreçte, %4 düşüş yaşayan kurşun
ise, hâlihazırda toparlanıyor. Çoğunlukla bataryalarda
kullanılan kurşun, geçen hafta son 2 ayın en yüksek
seviyesine çıktı. (Reuters, 31.12.2015)

Güçlenen dolar, Çin’in yavaşlayan büyümesi ve arz
tarafında bir tepkinin yokluğunun baz metallerin fiyatını
azaltması nedeniyle, Londra bakır ve çinko vadeli
işlemleri, bu yıl değerlerinin yaklaşık %25’ini kaybetti ve
8
nikel %42’den
fazla düşüş yaşadı. Kurşun ise bu yıl %4
8
azalış kaydetti
ve düşük arzı sebebiyle metaller arasında
en az fiyatı azalan metal oldu. Gelecek döneme
bakıldığında, talebin istikrara kavuşması ve üreticilerin
üretimi azaltmasıyla birlikte bazı ürünler için en kötüsü
geride kalmış görünüyor.
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TARIM

HİZMETLER

Japonya’da Kahvaltı Gevreği Satışlarında
Artış

Alibaba Grup, 11 Kasım 2015 Tarihinde
Gerçekleşen Alışveriş Festivali “Bekarlar
Günü”nde Rekorlara İmza Attı

Geleneksel olarak, Japonya’da kahvaltı da haşlanmış
pirinç tercih edilmekte olup kahvaltı gevreği tüketimi
yaygın değildir. Ancak son zamanlarda kahvaltı gevreği
satışları artış göstermektedir. Sağlıklı seçenekler de dahil
olmak üzere farklı tahıl çeşitlerinin ortaya çıkması
tüketicileri bu segmente çekmektedir. Ayrıca, Japonyalı
üreticiler
kahvaltı
gevreklerini
yerel
tatlarla
zenginleştirerek satışa sunmaktadır. Şu anda, gevrek
satışları Japonya’da tüm paketlenmiş gıda kategorileri
arasında en hızlı büyüyen sektör konumunda
bulunmaktadır. (Euromonitor, 29.12.2015)

Beyaz Rusya’da Gıda Dağıtımı Online
Sisteme Doğru Yöneliyor
2015 yılında, Beyaz Rusya gıda pazarı gitgide geleneksel
mağazacılıktan online sisteme doğru geçiş yapmaktadır.
Dolayısıyla, kredi kartlarının ödeme aracı olarak
kullanımı yaygınlaşmakta ve kredi kartları ödeme
kolaylığı getirmektedir. Mobil internet abonelerinin artan
nüfuzu da bu gelişmenin yolunu açmaktadır. Beyaz
Rusya’da online gıda perakende sektöründe hizmet veren
Euroopt bu alanda faaliyet göstermek isteyen diğer
firmalar için örnek oluşturmaktadır. (euromonitor,
30.12.2015)

Bu yıl Çin’in e-ticaret devi olan Alibaba Grup, 11
Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen Çin’in en büyük
alışveriş festivali olan “Single Day” (Bekarlar Günü)
alışveriş festivalinde Guinness Dünya Rekorları
kapsamında dokuz rekora imza atmıştır. 2015 yılında
14,3 milyar dolar ile Bekarlar Günü’nde 24 saat içinde
tek bir şirket tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi
satışlarda en yüksek gelire ulaşan firma olmuş ve bu
rakam 2014 yılı Bekarlar Günü satış rakamı olan 9,3
milyar doları %60 oranında geçmiştir. Alibaba’nın 2015
yılı Bekarlar Günü satışlarına bakıldığında; 3,1 milyon
cep telefonu, 6,567 ton kuruyemiş, 1,1 milyon saat, 10,1
milyon litre süt, 270 bin kg bal, 644 bin televizyon, 642
bin kg elma ve yaklaşık 7 bin araba satılarak rekor
kırılmıştır. (Alizila, 27.12.2015)

Genç, Zengin ve İnternetten Anlayan
Nesil Çin Ekonomisini Değiştirecek
ABD merkezli bir danışmanlık firması olan “Boston
Consulting Group” tarafından yeni yayınlanan bir rapora
göre, son dönemlerde Çin’in dünyanın en hızlı
büyüyen tüketici pazarı olduğu ve bu durumun Çin
ekonomisinde bir yavaşlama olup olmamasına bağlı
olarak yakın gelecekte değişebileceğine ilişkin bir işaret
bulunmadığı belirtiliyor. Ancak, Çin’in tüketici
profilinde ve bu tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde
gelecek beş yıl içinde bir değişiklik olacak. Bu
kapsamda, Çin ekonomisinde büyümenin genç, varlıklı
ve internetten anlayan bir tüketici grubu ile
gerçekleştirileceğine dikkat çekiliyor. 2020’ye kadar
ülkenin tüketici pazarında üç eğilimin izlenebileceği
tahmin ediliyor. Bunlar; yukarıya doğru artan trendli bir
ekonomik büyüme, yeni nesil bir tüketici profili ve
giderek önem kazanan e- ticaret pazarıdır. Ayrıca,
Çin’in üst orta gelir sınıfının, büyümenin lokomotifi
olarak bilinen yeni ortaya çıkan orta gelir sınıfını
geçeceği belirtiliyor. Bununla birlikte de, Çin
ekonomisinde Alibaba Grup’un parçası olan Taobao ve
Tmall gibi e-ticaretin yapıldığı çevrimiçi pazarların
giderek artan önemli bir role sahip olması beklenmekte.
(Alizila, 28.12.2015)
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Çin Merkez Bankası Çevrimiçi Ödemelere
İlişkin Kuralları Detaylandırıyor
Çin Merkez Bankası, gelişen internet finans sektöründeki
olası riskleri kontrol almak için son bir çabayla banka
dışı kurumlar tarafından sağlanan çevrimiçi ödemelere
ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri Pazartesi günü (28 Aralık
2015) açıkladı. Yeni kurallar tüm banka dışı ödeme
hesapları için gerçek ad ile kayıt gerektiriyor ve bu
hesapları güvenlik seviyelerine göre üç kategori altında
sınıflandırıyor. Bu tür hesaplardan yapılmasına izin
verilen ödemelerin miktarı yılda 1000 (155 ABD Doları)
ila 200 bin yuan arasında değişiyor. Merkez Bankası
tarafından yapılan açıklamada bankaların ödeme
platformlarının
düzenleme
ile
sınırlanmayacağı
belirtiliyor. Bu politikanın amacı kısmen, yüksek
miktarda
paranın
banka
mevduat
sigortasının
korumasından muaf olan ve tüketicileri olası risklere
karşı savunmasız bırakan üçüncü taraf ödeme hesaplarına
yatırılmasını
önlemek.
Alibaba’nın
Alipay’inin
kurulmasından itibaren Çin’in üçüncü taraf ödeme
sektörü hızla büyüdü. 2015 yılının ilk 3 çeyreğinde
ödeme kuruluşlarının çevrimiçi işlem hacmi toplamı, bir
önceki yıla göre % 98,8 artışla 32,97 trilyon yuana ulaştı.
Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe
girecek. (China Daily, 29.12.2015)

Alibaba Çin’de Çevrimiçi Gıda Dağıtım
Hizmetine 1.25 Milyar Dolar Yatırım
Yapmaya Hazırlanıyor
Reuters haber kaynağından alınan bilgilere göre, Alibaba
Group Holding tarafından Çin’de çevrimiçi gıda dağıtım 10
10
987
hizmeti firması olan ve “Ele.me (Hungry Now?)” ye 1.2510
milyar dolar yatırım yapılması gündemde. Bu hedefle
Alibaba, Çin’de faaliyet gösteren “Ele.me” firmasının
%27.7 oranında hissesini elde ederek firmada en büyük
pay sahibi ortak olacak. Alibaba Group ve “Ele.me”
firmaları tarafından konuyla ilgili olarak yorum
yapmaktan kaçınılıyor. “Ele.me” firması Çin’de onlineto-offline (çevrimiçiden çevrimdışına -020) olarak
bilinen e-ticaret alanının bir parçası olarak biliniyor.
Firma tarafından verilen hizmetler kapsamında akıllı
telefon kullanıcıları ile çevrim dışı olarak verilen taksi
çağırma ve restoran yorumları uygulamaları gibi
hizmetler arasında bağlantı kurulması da yer almakta.
2015 yılının başlarında çevrimiçi gıda dağıtım
hizmetlerine bakıldığında ise Tencent Holdings, Alibaba
rakibi olan JD.com gibi önemli firmalar tarafından
yapılan yatırımlar 350 milyon dolara yükseldiği dikkat
çekiyor. (Paypers, 31.12.2015)

İrlanda KOBİ’leri İhracat Ustaları
Eurostat tarafından son dönemde yapılan araştırmalara
göre, İrlandalı KOBİ’lerin e-ticaret konusuna önem
verdiği ve ülkede ihracat yapan KOBİ’lerin %32’sinin
ürünlerini çevrimiçi satışa sundukları ve böylece
yaptıkları satışların da %37’sinin online kanalla
gerçekleşen satışlardan kaynaklandığı belirtiliyor.
Ayrıca, araştırmanın ortaya koyduğu önemli bulgular
arasında İrlanda’nın sınır ötesi e-ticaret alanında önde
gelen ülkelerden biri konumunda olduğu ve İrlandalı
KOBİ’lerin%17’sinin uluslararası satışlarını sınır ötesi
e-ticaret kanalı ile yaptığı yer alıyor. Avrupa Birliği
ortalamasında bu oranın %8 gibi düşük bir oranda
kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, sınır ötesi e-ticaret
alanında KOBİ’lerin AB katma değer vergisi
düzenlemelerindeki bir takım avantajlardan da
yararlanması gündemde. (Paypers, 28.12.2015)
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ENERJİ
Türkiye’nin Enerji Dönüşümü
Dünya Bankası tarafından yapılan Türkiye'nin enerji
dönüşümü başlıklı çalışma, hızlı bir şekilde artan enerji
ihtiyaçlarının yanında yüksek ekonomik büyümenin
olduğu bir ortamda Türkiye'nin enerji güvenliğini
elektrik, gaz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
yasasını içeren birbiriyle bağlantılı önlemler bileşimi ile
sağladığını gösteriyor.
Enerji reformu Türkiye’nin elektrik piyasasına 800’den
fazla özel şirketi ve elektrik dağıtım sistemine
yatırımcıları dahil etti.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel
Sekreteri olan Orhan Beşkok hidroelektrik, rüzgar,
jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi projelerini finanse
ettiklerini belirtti ve bu projelere toplamda 2,5 milyar
Dolar aralığında taahhütlerinin olduğunu söyledi.
(World Bank, 28.12.2015)

Petrol Endüstrisinde 2016 Beklentileri
2014 yılı yazından itibaren petrol fiyatlarında
kaydedilen düşüş, binlerce kişinin işini kaybetmesine ve
milyar Dolarlık projelerin iptal olmasına neden oldu.
Petrol endüstrisi için 2015 yıl kötü geçerken, 2016 yılı
için de endüstride beklentilerin olumsuz yönde olduğu
belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş karşısında petrol
üreticileri, verimlilik artışları yoluyla ve petrol sahası
hizmet tedarikçilerine yaptıkları ödemelerde kesintiye
giderek maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Ancak, 2016
yılında şirketlerin gelirlerine zarar vermeden süresiz
olarak sermaye harcamalarını kesebilmesi mümkün
görünmüyor. Önümüzdeki yıl şirketlerin, üretimde hızlı
şekilde
sonuçlarını
alabilecekleri
projelere
yoğunlaşacakları ancak petrol sahalarında doğal olarak
yaşanan azalış nedeniyle petrol arzındaki düşüşü
dengelemek için de sektörde yatırımlara devam edilmesi
gerektiği ifade ediliyor. Petrol ve gaz üreticileri için
mümkün olması halinde maliyetlerin düşürülmesi,
yeniden yapılanmalar ve bazı durumlarda şirket
iflaslarının beklendiği belirtiliyor. (FT, 28.12.2015)
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