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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
İSPANYA-PORTEKİZ:
İspanya ve Portekiz, Avrupa içerisinde fiyat şeffaflığının sağlanması ve rekabeti geliştirme
çabalarının bir parçası olan Avrupa Toptan Elektrik Piyasası’na katılmışlardır. Avrupa, enerji
sistemleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek sadece fiyat rekabetini artırmayı değil, aynı
zamanda arz güvenliğini güçlendirmeyi ve kesintileri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Fransa, Almanya ve Benelüks ülkeleriyle İngiltere, Baltık ve İskandinav ülkelerini içeren
Kuzey Avrupa bölgesi arasında bağlantılar tamamlamış olup, İtalya da bu yılın sonunda
yahut 2015 yılının başında sisteme bağlanmayı planlamaktadır. Entegre sistem sayesinde
bölgelerarası dalgalanan toptan elektrik fiyatlarına istikrar getirmek ve sınır ötesi satışları
artırmak amaçlanmaktadır.
http://www.3news.co.nz/Spain-Portugal-join-Europe-energymarket/tabid/417/articleID/344145/Default.aspx
BULGARİSTAN:
Bulgaristan enerji izleme ve denetleme kurumu DKEVR, üç büyük elektrik dağıtım şirketinin
düzenli denetleme sonuçlarını Çarşamba günü açıklayacaklarını duyurdu. EVN Bulgar
Elektrik Dağıtım, CEZ Bulgar Dağıtım ve Energo-Pro Şebekeleri isimli şirketlerin 2008
yılından beri yaptıkları aktivitelerin incelenmesi ve denetlenmesi bu yılın başından beri
devam etmektedir. Bulgar medyasındaki spekülasyonlara göre, izleme ve denetleme kurumu
DKEVR, enerji dağıtım şirketlerine ağır cezalar kesecek, ancak lisans haklarını almaktan
kaçınacaktır.
http://www.novinite.com/articles/160509/Bulgaria's+Energy+Watchdog+to+Present+the+Res
ults+of+EDCs+Audit
YUNANİSTAN:
Yunanistan, Katakola, Patras Körfezi ve Yanya bölgesindeki hidrokarbonların aranması
üzerine üç anlaşma imzalamıştır. Petraceltic, Petrapetroluem ve Trajan Oil& Gas adlı
şirketlerin Yunan şirketlerle oluşturdukları konsorsiyum ile Yunanistan arasında imzalanan
anlaşma çerçevesinde, iki yıl içerisinde Katakola bölgesinde ilk sondaj çalışmasının
başlayacağı ve üç yıl içersinde tüm bölgelerde sondaj faaliyetlerinin hayata geçirileceği
belirtilmiştir. İmza töreninde konuşan Yunanistan Enerji Bakanı Yiannis Maniatis, söz konusu
anlaşmalarla Yunan ekonomisinde yeni pazarlar yaratıldığını ve bu sayede özellikle genç
insanlar için önemli ölçüde istihdam sağlanacağını vurgulamıştır.
http://www.balkaneu.com/greece-signs-oil-gas-concession-deals/
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ROMANYA:
Romanya Enerji Bakanlığı temsilcisi Razvan Nicolescu, Cernavoda nükleer enerji tesisi
ziyareti sırasında, nükleer enerjinin Romanya’nın enerji politikasında öncelikli bir alan olmaya
devam edeceğini ve bu minvalde Cernavoda 3 ve 4. reaktörlerinin tamamlanacağını ifade
etmiştir. Nicolescu, Cernavoda’dan ülkenin diğer bölümlerine enerji iletimini güçlendirmek için
önümüzdeki 10 yıl içerisinde Transelectrica’nın gelişim planının hazırlanması gerektiğini
vurgulamış ve bu çerçevede gerekli olan en az 100 milyon avro dolayındaki yatırım
ihtiyacının altını çizmiştir.
http://actmedia.eu/energy-and-environment/nuclear-energy-is-and-will-remain-priority-ofromania-s-energy-policy/52136
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AMERİKALAR & ASYA & PASİFİK
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
ÇİN-PORTEKİZ:
Portekiz Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin Çin’e resmi ziyaretinde, gündemde
Portekiz’in özelleştirme planı da vardı. Bakan Pires Portekiz enerji sektöründeki Çin
yatırımlarından, ülkenin krizde olduğu dönemde birçok Portekizlinin şüphe duyduğunu
kaydetti. Çin Devlet Başkanı Xi, Portekiz’i borç krizinden kurtulması dolayısıyla tebrik ederek,
ülkesinin Portekiz’i ikili ticaret ve karşılıklı yatırımları teşvik ederek enerji, elektrik, finans,
çevre ve yeni enerji alanlarında işbirliğini teşvik ederek desteklemeye devam edeceğini
kaydetti. Görüşmelerde, Çin Three Gorges Şirketi ile Portekiz’in en büyük şirketlerinden olan
EDP arasında stratejik işbirliğinin arttırılmasına yönelik bir antlaşma imzalandı. Diğer
taraftan, Çin halen Portekiz’in en büyük onuncu müşterisi konumundadır. Portekiz’den Çin’e
gerçekleşen ihracatın arttırılması ve yıl sonunda 1 milyar Euro’yu aşması bekleniyor.
http://www.macauhub.com.mo/en/2014/05/19/privatisations-in-portugal-and-partnerships-inafrica-and-south-america-are-focus-of-presidential-visit-to-china/
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-05/15/c_133337173.htm

HİNDİSTAN-ÇİN-İRAN:
İran Kasım ayında nükleer faaliyetlerini durdurmasına yönelik güvence vermesinden sonra
Ülkenin enerji sektörüne daha fazla yabancı yatırımcı getirmeye çaba sarfetmektedir. İran
Milli Petrol Şirketi Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Emadi Hindistan Petrol ve Doğal Gaz
Şirketi ve Çin Milli Petrol Şirketlerinin İran enerji sektöründeki projelere ilgi duyduğunu
kaydetti. Geçen ay, uluslararası şirketlerle ortak çalışan İran şirketlerinin, yeni bir ödeme
sistemine geçeceği belirtildi.
http://www.tehrantimes.com/economy-and-business/115719-iran-sees-energy-interest-fromindia-and-china

BREZİLYA:
Brezilya Senatosu devletin kontrolünde olan petrol şirketi Petrobras’ın 2006 yılında ABD’de
satın aldığı bir rafineriye fazla ödemede bulunduğu gerekçesiyle geçen hafta resmi
soruşturma açmıştır. Satın alımın gerçekleştiği sırada Petrobras’ın başında bulunan ve
Brezilya’nın Maden ve Enerji Bakanı olan ve halihazırdaki devlet başkanı Dilma Rousseff
muhalefetin soruşturma komisyonunun toplanması çağrılarına direnmiş, ancak Brezilya
Federal Yüksek Mahkemesi muhalefetin soruşturma açma hakkı olduğuna hükmetmiştir.
Soruşturma komisyonunun ilk eylemi 70’den fazla kişinin ifadesinin alınması yönünde
olmuştur. Bu çerçevede önümüzdeki hafta içinde Petrobras’ın CEO’su Silva Foster ve ondan
önceki CEO Sergio Gabriello’nun ifadelerinin alınması beklenmektedir.
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304908304579562391522234258
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MEKSİKA:
Meksika son 40 yıldır ilk defa ABD ile petrol ürünleri ticaretinde net ithalatçı konumuna
gelmiştir. Hâlihazırda ABD’ye günlük 1 milyon varilden daha fazla petrol ihracatında bulunan
Meksika, ABD’den doğal gaz, gazolin, dizel, LPG ve petrokimyasallar ithal etmektedir.
Meksika Bankası verilerine göre, yılın ilk üç ayında Meksika’nın ABD ile yaptığı petrol ve
petrol ürünleri ticaretinden dolayı yaklaşık 551 milyon dolar değerinde açık söz konusudur.
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, günümüzde 2.5 milyon varil/gün olan petrol
üretimlerini 2018 yılında günlük 3 milyon varile çıkaracaklarını belirtmiştir. Hükümet yetkilileri
Meksika’nın doğal gazda kendine yeter konuma geleceğini ve kaya gazı keşifleriyle
ihracatlarını artıracaklarını vurgulamışlardır.
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304908304579562400748296622

HİNDİSTAN:
Narendra Modi liderliğinde Hindistan’ın yeni Hükümeti, 2019 yılına kadar güneş enerjisinden
yararlanmak suretiyle her evde en az bir ampule olanak sağlayarak enerjiye erişimi hayata
geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Hindistan’da, ABD ve Kanada’nın toplam nüfusundan daha
fazla kişi –yaklaşık 400 milyon kişi- elektriğe erişimde yoksunluk çekmektedir. Başbakan
Manmohan Singh liderliğindeki önceki Hükümet, tüm hane halklarının elektriğe erişimini
sağlayacakları yönündeki 2012 yılı taahhütlerini yerine getirememiştir.
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-19/modi-to-use-solar-to-bring-power-to-everyhome-by-2019.html

ÇİN-RUSYA:
Çinli basınında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin röportajında, Rusya’nın Çin’e
doğal gaz ihraç etmesi noktasında imzalanacak anlaşmanın yüksek önemde olduğu
belirtilmiştir. Söz konusu röportajda Putin, Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışının sağlanmasıyla
Rusya açısından boru hatlarıyla gaz arzının çeşitlendirileceğini, Çin açısından ise enerji
açığının azaltılmasına katkı sağlanacağını vurgulamıştır. Putin, Rusya ile Çin arasında
stratejik enerji ittifakının oluşturulması yönünde tutarlı adımlar attıklarını ifade etmiştir.
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_19/Russia-China-moving-towards-strategic-energyalliance-President-Putin-6384/
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RUSYA VE HAZAR BÖLGESİ
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
RUSYA-UKRAYNA-AB:
Ukrayna krizinin zorladığı birçok Avrupalı, birçok konuda Rusya ile ilişkilerini yeniden
değerlendiriyor. Bir anahtar konu, Avrupa’nın Rus doğal gazına olan bağımlılığıdır. Mesele
son zamanlardaki olayların ışığında ortaya çıktı. Son olaylarla konu ele alındığında
bilinmeyen şey, Avrupa Birliği'nin mecbur olup olmadığıdır. Avrupa - Rus enerji ilişkilerine
hâkim olan konular, Rusya'nın Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu
sağlaması ve Kremlin’in dış politika aracı olarak enerji nüfuzunu kullanmasıdır. AB'nin başka
bir enerji kaynağı bulması durumunda Rusya'nın ekonomisi büyük bir mali gerileme deneyimi
yaşayabilir. Avrupa’nın Rusya'ya doğal gaz ihtiyaçları için güveni çeşitli nedenlerden dolayı
sorunludur. Moskova, komşularıyla farklı anlaşmazlıkları söz konusu olduğunda periyodik
olarak Avrupalı müşterilerinin enerji kaynaklarını kesmesiyle tanınıyor. Rusya daha önceden
her iki ülkeyle yaşadığı farklı anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna ve Belarus'un enerji
kaynaklarını kesmişti.
http://www.vaildaily.com/opinion/11136339-113/gas-energy-natural-russia

RUSYA-ÇİN:

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Yanovsky, yapımı 10 yıldır süren ve uzun vadeli bir
anlaşma ile Çin'e Rus gazının teslimini sağlayacak hattın yüzde 98’inin tamamlandığını,
ihtiyaç duyulanın iki ülkenin imzaları olduğunu söyledi. Reuters’in haberine göre Yanovsky,
görüşmelerin planlandığı gibi tamamlanacağını umduklarını sözlerine ekledi. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki hafta Çin’in başkentinde iki devlet arasındaki
anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Sözleşme, yapımı son 10 yıldır devam eden hattın Mart
2013 tarihinde Rus Gazprom ve Çinli CNPC arasındaki teslim anlaşmasının imzalanmasıyla
sonuçlanmıştı. Boru hattının dağıtım sözleşme şartları, Çin'e 2018 yılında başlayarak 30 yıl
süreyle yılda 38 milyar metreküp Rus gazını sağlayacak. Yanovsky, petrol veya gaz boru
hatları gibi enerji projelerinin halen, Rusya - Çin ilişkileri için yeni ve çok dikkatli ve dengeli bir
araştırma ve yaklaşım gerektirdiğini söyledi. 2013 yılı başında Rusya'nın enerji devi Gazprom
CEO'su Aleksey Miller, yıllık 38 milyar metreküp gaz miktarının, sözleşme süresi boyunca 60
milyar metreküpe kadar artabileceğini söylemişti.
http://rt.com/business/158396-gasprom-russia-china-cnpc/
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RUSYA-UKRAYNA-AB:

Rusya'nın Enerji Bakan Yardımcısı pazartesi günü ülkesinin, Ukrayna hükümetinin
Gazprom'a sadece gaz faturasını tam ödediğinde enerji kaynakları üzerinden Kiev ile
temaslarda bulunacak söyledi. Anatoly Yanovsky, görüşmelere devam etmek için borcun
ödenerek gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesini istediğini, Ukrayna’nın Rus enerji devi
Gazprom’a gaz teslimatları nedeniyle 3,51 milyar pound borçlu olduğunu ve Haziran ayındaki
gaz için peşin ödeme gerektiğini Kiev’e söylediğini açıkladı. Avrupa Birliği’nin doğalgaz
ihtiyacının yaklaşık üçte biri Rusya'ya dayanırken, bunun yaklaşık yarısı Ukrayna ile çalışan
boru hatları aracılığıyla teslim ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay
Avrupalı liderlere, gaz tedariki konusunda uyarmak için Ukrayna’nın olağanüstü borçlarını
ödemediği taktirde bunun
Avrupa
Birliği
bloğunu
etkileyebileceği
yazmıştı.
http://www.ibtimes.co.uk/russias-gazprom-warns-no-talks-until-ukraine-pays-gas-bill1448246

RUSYA-UKRAYNA-İRAN:
Dört petrol alanındaki geliştirme çalışmaları için Rus ve Ukraynalı firmalar ile İran'ın
anlaşmaları ikinci bir emre kadar durduruldu. İran'ın Mehr Haber Ajansının 13 Mayıs tarihli
haberine göre, İran Milli Petrol Şirketi Abdolreza Haji - Hosseinnejad ile petrol bakanlığı,
İran'ın petrol yataklarının geliştirilmesine öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Petrol
bakanlığının ilk önceliği ülkenin ortak petrol alanlarını geliştirmektir. Petrol Bakanlığı şimdi
Zagheh, Kouhmond, Boushkan ve Kouhkaki petrol sahalarındaki projeleri, ortak alanlar
olmadığı için durdurmaya karar verdiğini açıkladı. 2011 yılında İran Milli Petrol Şirketi NIOC
ile Rus Tatneft şirketleri arasında güneybatı İran'daki Zagheh ağır ham petrol sahasının
geliştirmesi için 700 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalanmıştı. Birkaç yıldır hareketsiz
bırakılan petrol sahasındaki üretimi, anlaşmanın ilk aşamasında günlük 7.000 varil ve sonraki
aşamalarda da 55.000 varil ham petrole çıkarmak amaçlanmıştı.
http://en.trend.az/capital/energy/2273833.html

RUSYA-AB-UKRAYNA:
Avrupa Birliği'nin enerji şefi çarşamba günü, gaz kaynaklarındaki potansiyel kesintileri
önlemek amacıyla Rus doğal gazı için aylık bir geçici fiyatının Ukrayna ile müzakere
edilebileceğini söyledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gaz problemini müzakere eden Gunter
Oettinger, 31 Mayıs’a kadar devam edecek görüşmelerin son dakikasına kadar konuşulacak
üç çözüm yolu olduğunu söyledi ki, o tarihe kadar Moskova Kiev’den önümüzdeki aylarda
tüketeceği gazın parasını istiyor. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther
Oettinger Wall Street Journal ile bir röportajında, Rusların gaz vanalarını kapatmasını
önlemek için hâlen iki haftaları olduğunu, bir tarafın geçici bir fiyat ile memnun kalmaması
durumunda, maddenin tahkim mahkemesine sevk edilebileceğini söyledi. Kiev ve Moskova
Şubat ayında, Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı ve Rus müttefiki Viktor Yanukoviç’in
devrilmesinden bu yana giderek yakıcı gaz kavgasına kilitlendi.
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304908304579561724090649060
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ORTA DOĞU & KUZEY AFRİKA
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
İRAN:
İran petrol Bakanı Yardımcısı Ali Majedi 18 Mart’ta yaptığı bir konuşmada, Avrupa’ya uzun
vadede planlanan gaz ihracatından her iki tarafın kazançlı çıkacağını, diğer taraftan
Avrupa’ya gaz ihraç etme konusunda Rusya’ya rakip olmayacağını söyledi. Majedi İran’ın 3
boru hattıyla Avrupa’ya gaz ihracatını yapabileceğini söyledi. Bunlardan ilki Türkiye
üzerinden ve en ucuz olanı, ikincisi Irak-Suriye-Lübnan ve Akdeniz üzerinden, üçüncüsü ise
Ermenistan-Gürcistan ve Karadeniz üzerinden olabilir, dedi.
http://en.trend.az/capital/energy/2275873.html

SUUDİ ARABİSTAN:
Jeopolitik tansiyonun artması ve petrol piyasalarından gelen güçlü talep karşısında petrol
fiyatları son üç haftanın en yüksek değerine yükseldi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali ElNaimi 12 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada ülkesinin Ukrayna’dan kaynaklanabilecek bir petrol
arz eksikliğini karşılayabileceklerini söyledi.
http://www.fool.com/investing/general/2014/05/17/increased-oil-production-offsets-effects-ofgeopol.aspx

IRAK:
Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, Irak ve Sudan arasında özellikle enerji, tarım ve yatırım olmak
üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için çağrıda bulundu.
Toplantı süresince Sudan Devlet Başkanı elçisi de Sudan Hükümeti ve halkının da Irak’la
ilişkilerin geliştirilmesini en üst düzeyde sürdürülmesini arzu ettiklerini söyledi.
http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=235970
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Brookings Institution ( Amerika Birleşik Devletleri )
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/05/13-asia-energy-g20-florini

ENERJİYİ YÖNETMEK: ASYA’NIN ENERJİ GELECEĞİ VE G20
Asya ülkeleri son yıllarda ekonomi alanında önemli başarılara imza atmaktadır. Bu ülkelerin
ilerlemelerinin devam edebilmesi ise enerji konusunda kat edecekleri mesafe ile doğru
orantılıdır. Enerji konusunda genel olarak dışa bağımlı olan ülkelerin fosil kaynaklar
vasıtasıyla enerji üretimleri ise süreçlerinin devam etmesi için risk oluşturmaktadır. Bu
durumun doğru olarak yönlendirilmesi ise yeni enerji teknolojilerinin devreye alınması ve
G20’nin bölge ülkelerine yapacağı katkı ile doğru orantılıdır.
Bölge ülkelerinin fosil kaynaklara bağımlı halde olması enerji kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde kullanılabilmesini gerektirmektedir. Çin ile Vietnam ve Çin ile Filipinler arasında
meydana gelen gerilimlerde tartışmaya konu olan bölgelerin altında bulunduğu varsayılan
enerji kaynakları önemli rol oynamaktadır.
Geleneksel enerji kaynaklarında sağlanan üretimin doğada önemli izler bırakması, besin
güvenliğinin, su güvenliğinin riske atılması önemli sorunlar olarak görülmektedir. Enerji
yoksulluğu çeken insanların aydınlanma, ısınma, soğutma, pişirme ve ulaşımlarının da
geliştirilmesinin gerekliliği önem kazanmaktadır. Ayrıca günümüz koşullarının devam etmesi
durumunda 2030 yılına kadar koşullarda önemsiz bir değişimin gerçekleşecek olması uygun
stratejiler geliştirilmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Geleceğe güven ile bakılan projeksiyonlara rağmen Asya’nın enerji geleceğinin resminin
çekilmesinde birkaç yıl sonrasının görülmesi günümüz koşullarında oldukça zordur. Enerji
alanında önemli çalışmalar olan Daniel Yergin bu durumun nükleerin yaygınlaşması ile
çözüme kavuşabileceğini belirtmektedir. Ancak Fukushima kazasından sonra nükleere olan
güvenin azalmış durumdadır.
Belirsizlikler iklim değişikliği konusunda önlem alınmasını geciktirmektedir. Günümüzde
yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği geleceğin konusu olmaktan çıkmakta günümüzün
konusu olmaya başladığını göstermektedir. Sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi ortalamanın 2
derece üstüne çıkması durumun da öngörülemeyen felaketlerin olacağı belirtilmektedir.
Bunun gerçekleşmemesi için birçok fosil yakıt rezervinin yüzey altında kalmasının
sağlanması gerekmektedir.
Fosil yakıtların kullanımının azaltılabilmesi için yenilenebilir enerji teknolojilerinin G20’nın de
hedefinde olduğu gibi daha rekabetçi hale getirilmesi gerekmektedir.
2008 yılında itibaren G20 ülkeleri enerjiye ilgi göstermektedir. 2009 Pittsburg zirvesinde fosil
kaynaklara verilen sübvansiyonların kaldırılması kararı alınmıştır. 2010 yılında Kore’de temiz
enerji kullanımının yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. Yine 2012 yılı Meksika zirvesinde de
benzer kararlar alınmıştır. Ve 2013 yılında Petersburg zirvesinde Sürdürülebilir Enerji
Çalışma Grubu’nun kurulması öngörülmüştür.
Günümüze kadar devam etmekte olan fosil yakıtlara verilen verisiz sübvansiyonların C20 ve
B20 ile yapılacak ortak çalışmalar ile şekillendirilmesi uygun stratejinin kurulması
gerekmektedir. G20’nin ise bu mekanizmaların çalışması ve küresel iklim değişikliğine karşı
önemli mücadele metotlarının geliştirilmesinde lider konumuna devam etmesi gerekmektedir.
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YEŞİL İKLİM FONU İÇİN ÖNEMLİ BİR TOPLANTI DÜZENLENECEK

Gelişmekte olan ülkeler için finans, uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde uzun ömürlü
bir konudur. Ülkelerin gelecek yıl Paris’te ulaşılabilecek yeni bir küresel iklim anlaşması için
umutları bu husustaki ilerlemelere bağlıdır.
Birçok gelişmekte olan ülke Paris’e gitmeden önce bu konu üzerinde BM Genel Sektereteri
Ban Ki Moon tarafından düzenlenecek olan liderler zirvesinde bu konuda bir ivme sağlamak
istemektedir. Ayrıca bu konuda istekleri, gelecek hafta Güney Kore Songdo’da düzenlenecek
olan toplantının sonucuna bağlıdır.
Gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelerdeki azaltma ve uyum faaliyetlerinde
kullanılmak üzere oluşturulan Yeşil İlkim Fonu Yönetim Kurulu 18-21 Mayıs tarihleri arasında
önceki çıkmazların çözülmesi umuduyla toplanacaktır. 2009 Kopenhag Mutabakatı altında,
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektörleri tarafından kullanılabilecek
her yıl 100 milyar$’lık bir fon tahsis edilemsi konusunda anlaşmışlardır. Yeşil İklim Fonu, bu
finansmanı sağlamak için temel bir araç olarak kurulmuştur.
Şimdiye kadar ilerleme çok yavaş olmuştur ve ülkeler çok sayıda konu üzerinde bölünmüştür.
Örneğin donör ülkeler alıcıların, daha fazla vaatte bulunmak ve fondan yararlanmak için
kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Tersine, pek çok gelişmekte olan
ülke de fondan yararlanmadan vaat verilmemesi gerektiğini iddia etmektedirler.
Yeşil İklim Fonunun öncelikleri, gelişmiş ülkelerin fona katkı sağlamak için önkoşul olarak
kabul ettiği sekiz “temel gereksinim”dir. Şubat ayından Bali’de düzenlenen 6. Kurul
Toplantısında bu sekiz gereksinimden iki tanesi netleşmiştir. En önemlisi, finansman tahsis
başlangıç seviyesini tahsis parametreleri üzerinde ve azaltma ile uyum ile zamanla eşit
dağılmasına yönelik olarak varılan anlaşmadır. Buna rağmen, diğer altı gereksinim ise hala
belirlenmemiştir.
Gelecek haftaki toplantı Ban Ki Moon tarafından düzenlenecek liderler zirvesi öncesindeki
son Kurul Toplantısıdır. Bazı ülkeler bu zirvede mali sözlerini yerine getirecek önerileri
sunabileceklerdir; ancak diğer gereksinimler henüz belirlenmediği için bu konuda isteksiz
olacaklardır.
Birçok gelişmekte olan ülke için finans konusu 2015 anlaşmasının gelişmesinde önemli bir
husustur. Er ya da geç, Yeşil İklim Fonunun yapısı, gelişmiş ülkelerin fona katkı sözlerinin
nasıl yerine getirecekleri konuları belirlenecektir; ancak bunun erkenden belirlenmesi Paris
Anlaşmasının salahiyeti için önemlidir. Baskı önümüzdeki hafta Songdo’da bir ilerleme
sağlamak için oluşmuş durumdadır.
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