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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 

 

Azerbaycan Tam Üyelik için OPEC ile Görüşmelere Başladı –              

Wall Street Journal 

ABD kaya petrolünün de etkisi ile zayıflayan konumunu güçlendirmek için hamlelerde 

bulunan OPEC, Azerbaycan ile organizasyona üyelik konusunda görüşmelere başladı. 

Petrol fiyatlarının artırılması için üretim kesintisi kararı alınan ve Azerbaycan’ın da dahil 

olduğu 10 OPEC dışı ülke ile imzalanan anlaşmanın yıl sonunda sona ermesi bekleniyor. 

Uzmanlar, bazı yetkililerin anlaşmanın uzatılmayacağı yönünde endişelendiğini ve 

organizasyonun erişimini daha resmi yollarla genişletmenin yollarını aradığına inanıyor. 

OPEC son yıllarda iki üye ekleyerek üye sayısını 14'e çıkartmıştı. Büyük bir petrol 

üreticisi olmasa da, Azerbaycan’ın üyeliğinin, OPEC’in üretim kesintilerinde kritik bir 

müttefiki olan Rusya ile ilişkilerini desteklemesi beklenmektedir. 

Yatırımcıların ABD Petrol ve Doğalgazına İlgisi Beklenin Altında Kaldı– 

Wall Street Journal 

Çarşamba günü, ABD’de Meksika Körfezi petrol ve doğalgazı için gerçekleştirilen 

müzayede alıcılardan ılımlı bir ilgi topladı. ABD Başkanı Trump yönetiminin, körfezde 

New Mexico eyaleti büyüklüğünde bir alanı petrol ve doğal gaz sondajı için satışa 

çıkardığı müzayede, İçişleri Bakanı Ryan Zinke tarafından ABD tarihinde bu müzayede 

türünün en büyük örneği olarak tanıtılmıştı. Satışa çıkarılan alanın yalnızca %1’inin teklif 

aldığı müzayedede kazananlar, son on yılın en düşük fiyatlarından biri ile, dönüm başına 

yaklaşık 153 $ ödedi. Emtia fiyatlarının üç yıl önceki düşüşünden bu yana ülkede 

müzayede fiyatları da durgun bir seyir izlemekte. Düşük ilgi, yönetimin enerji 

sektörünün büyümesine yardım etme vaadini yerine getirmesinin, tedariğin bu kadar 

bol olduğu bir dönemde, ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Kaya sondajlarındaki 

yaşanan patlama, ülkeyi dünyanın en büyük petrol üreticisi haline getirmiş, ancak aynı 

zamanda fiyatları düşürerek yatırımcıları pahalı sondajlara yatırım yapmaktan 

uzaklaştırmıştır. 

Macron Karbon Fiyatının Belirlenmesi için AB’ye Çağrıda Bulundu – 

Reuters 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü yaptığı açıklamada karbon 

için asgari fiyatı Avrupa’nın belirlemesi gerektiğini açıkladı. Fransa'nın, bu yıl ton başına 

44 € olan fiyatı, 2022’de 84 €’ya çıkaracağını yineleyen Macron’un bu çağrısı ile AB üyesi 

olmayan ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için yeterli çabayı göstermeyen ülkeler 

ile gerçekleştirilecek ithalatlardan yeni bir vergi alınmasını gerekecek. Macron, karbonda 

bu tür bir asgari fiyatın daha yeşil yatırımları teşvik edeceğini, ancak bunun için Avrupa 

sınırları dışından gelen ve çevre konusunda aynı titizliği göstermeyen ülkelerden alınan 

ürünlerin vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. 

https://www.wsj.com/articles/azerbaijan-in-talks-to-join-opec-1521565871
https://www.wsj.com/articles/gulf-oil-sale-no-turning-point-for-offshore-drilling-1521670792
https://www.reuters.com/article/us-france-macron-green-economy/macron-pushes-for-eu-minimum-price-for-carbon-idUSKBN1GY1TJ

