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YEŞİL EKONOMİ PLANLARI, EMTİALAR VE 
YÜKSELEN MADENLER * 

 

 

Analistler, Çin'deki büyüme oranlarının ve COVID19’dan toparlanma planlarının emtia 

borsalarını büyük bir yükselişe geçireceğini söylüyor. 

Hükümetler, koronavirüs salgınının ardından ekonomik toparlanmayı en kısa sürede 

sağlayıp sürdürülebilir büyümeyi hedefliyorlar. Bu yeni dönemde küresel ekonomi yeşil 

bir ekonomik devrime hazırlanırken farklı emtialar ‘süper’ konuma gelebilir. 

Enerji ve maden fiyatları, COVID19 Krizi devam ediyor olmasına rağmen son haftalarda 

rekor seviyelere ulaştı. 

Bazı uzmanlar, emtia fiyatlarındaki bu yükselişin, gelişmekte olan BRIC ekonomilerinin 

(Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ani büyümelerine tanıklık eden 2000'lerin başındaki 

son “süper döngüye” dönüşebileceğine inanıyor. 

Goldman Sachs’den yapılan açıklamada “COVID19 Krizi’nin finansal istikrar yerine 

sosyal ihtiyacı hedefleyen yeni bir politika çağını başlatıyor olabileceği” ifade edildi. 

Yapılan açıklamada yeni girilen sürecin, “Muhtemelen döngüsel olarak daha güçlü, daha 

ticari mal yoğunluklu bir ekonomik büyüme oluşturacak" nitelikte olacağı söylendi. 

S&P Global Platts'in baş analisti Chris Midgeley, küresel olayların son aylarda emtia 

borsalarında bir yükselişi ateşlediğini, ancak eğilimin büyük ölçüde Çin'deki büyümeden 

kaynaklandığını belirtti. 

Demir cevheri fiyatları Noel'den kısa bir süre önce ton başına 176$ 'a yükseldi, bu Mayıs 

2011'den beri en yüksek seviyeye işaret ediyor ve bakırın piyasa fiyatı yedi yıldan uzun 

bir süredir ilk kez ton başına 8.000 $'ı aştı. 

ABD'de yeni Biden Yönetimi’nin İklim Planı ve mali teşvik planları, yeşil altyapı inşa 

etmek için maden ve temiz enerjiye olan talebi artıracaktır. Bakır, nikel ve kobalt gibi 

değerli madenlerin taleplerinde ciddi bir artış görülmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Çoğu emtia ticaretinde kullanılan para birimi olan daha zayıf bir ABD doları, mal talepleri 

arttıkça fiyatların daha da yükselmesine izin verebilir. 

BNP Paribas Asset Management'in baş analisti Mark Lewis “30 yıldır finans 

piyasalarındayım, böyle bir şey görmedim. Önümüzdeki sürecin, temiz enerji altyapısı, 

temiz ulaşım ve yeşil ekonomiye geçişi mümkün kılacak yatırımlara bir süper döngü 

getirme olasılığı yüksek" dedi. 

https://www.theguardian.com/business/2021/jan/10/green-economy-plans-fuel-new-metals-and-energy-supercycle

