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UEA Petrol Fiyatları Mücadelesinde OPEC’i Galip İlan Etti – Wall Street
Journal & Financial Times
Suudi Arabistan, OPEC mensubu diğer ülkeler ve Rusya’nın ortak çabaları ile petrol
üretiminde sağlanan kesintiler, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir küresel ekonominin de
etkisi ile son yıllarda petrol fiyatlarının düşük bir seyir izlemesine yardımcı olan petrol
depolarının neredeyse tamamını eritti. OPEC’in Perşembe günü yayınladığı verilere göre,
beş yıllık ortalama baz alındığında dünyanın sanayileşmiş ekonomilerindeki depolanmış
petrol stoklarındaki fazlalık, üç yıllık dönemin en düşük seviyelerinde bulunuyor. OPEC
aylar süren düşüşlerin ardından ticari stok seviyelerini, Şubat ayında 17,4 milyon varil
daha azaltarak yaklaşık 2,85 milyar varile indirdiğini açıkladı. Bu, beş yıllık ortalama baz
alındığında sadece 43 milyon varillik bir fazlalık olduğunu gösteriyor. İki yıl önce
depolardaki bu fazlalık 400 milyon varile ulaşmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı, Cuma
günü yaptığı açıklamada, OPEC'in 2015 yılından bu yana küresel petrol fazlasını eritmek
için verdiği mücadelede başarılı olduğunu savundu. UEA, önümüzdeki aylarda bu
rakamların beş yıllık ortalama hedefinin de altına düşmesini bekliyor.

Total 1,4 Milyar €’luk Yatırım ile Doğalgaz ve Elektrikte Bir Dev Haline
Geliyor – Financial Times
Fransız petrol devi Total, konut gaz ve elektrik piyasasına doğru genişlemesini
sürdürecek bir kararla Direct Energie'yi satın almaya karar verdiğini açıkladı. Direct
Energie yönetim kurulu, şirket sermayesinin dörtte üçünün 1,4 milyar € karşılığında
satın alınması planını onayladı. Total CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Patrick
Pouyanné, bu kararın “grubun tüm gaz-elektrik değer zinciri boyunca genişleme ve
düşük karbonlu enerjiler geliştirme stratejisinin bir parçası” olduğunu söyledi. Uzmanlar
Total’i, EDF ve Engie’den sonra, 3 milyon tüketicisiyle üçünçü büyük oyuncu haline
getiren bu hamlenin, Fransız enerji pazarında taşları yerinden oynatmasını bekliyor.
Fransız Petrol Şirketi Total, Direct Energie'nin 2,6 milyon müşterisini mevcut 1,5 milyon
müşteri tabanına ekleyerek, doğal gaz ve elektrik tedariğinde kendisini lider bir konuma
getireceğini açıkladı. Enerji üretimi ve tedariğine yatırım, elektrikli araçların
yükselmesinin petrol talebine yarattığı tehdide karşı uzun vadeli bir koruma planı
oluştururken, tüketici enerji piyasası da şirketlerin artan doğal gaz üretimine bir pazar
sağlıyor.
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Politik Çatışma Suudi Arabistan’ın Tarihi Güneş Enerjisi Projesine
Gölge Düşürdü – Financial Times
Daha önce Suudi Arabistan’ın Japon SoftBank ile 200 milyar dolarlık bir anlaşma
imzalandığından bahsetmiştik. Velihat Prensi Muhammed Bin Salman'ın yönetimi altında
olan Suudi Arabistan’ın, tamamlandığında dünyanın en büyük örneğini oluşturacak bir
güneş enerjisi projesine ev sahibi olması bekleniyor. Ancak ülkenin en güçlü iki organı
olan Enerji Bakanlığı ve Devlet Fonu arasında gözlemlenen sürtüşmelerin, ülkenin
ekonomisini canlandırmak için yapılan bu girişimleri aksatma riski taşıdığını
göstermekte. Yenilenebilir enerji kaynakları, Veliaht Prensi Muhammed’in ekonomik
reformlarının kilit noktasını oluşturuyor. 200 gigawatt’lık üretim kapasitesi ile ülkenin
elektrik ihtiyacının dört katına denk gelen, aynı zamanda 150 milyon evin elektrik
ihtiyacını karşılayabilecek olan proje, Veliaht Prensi Muhammed ve SoftBank CEO'su
Masayoshi Son’un New York'ta imzaladıkları anlaşma sonrasında açıklanmıştı. Ancak
krallığın milyarlarca dolarlık yenilenebilir stratejisini yönetmekte olan Enerji
Bakanlığı’nın geçen ay yapılan duyurusunun öncesinde konu hakkında hiçbir bilgisi
olmadığı basına sızan haberler arasındadır.
Bu durumun, Enerji Bakanı Khalid Al Falih ve Kamu Yatırım Fonu Başkanı Yasir alRumayyan arasında yaşanan bir nüfus mücadelesi olduğu da iddialar arasında. Bu proje
girişimi, Enerji Bakanlığı içindeki yenilenebilir projelerin geliştirilmesinden sorumlu birim
yerine, projede yatırımcı olarak bulunan ve halihazırda SoftBank ile işbirliği içinde olan
Kamu Yatırım Fonu tarafından geliştirilmiştir. Yerel kaynaklar, projenin Rumayyan’ın
ABD ziyareti sırasında tarihi bir anlaşma imzalayarak Falih’i safdışı edecek bir güç oyunu
olduğuna inanmakta. Prens Muhammed'in yüksek profilli yatırımlar yoluyla reformlarını
yürütmek için kullandığı Kamu Yatırım Fonu’nun ülkedeki nüfusu artmaya devam
etmekte. Mali getirisinin daha yüksek olacağı ve çeşitlendirme çabalarına destek
olabileceği beklentisi ile petrolden elde edilen kârın da artık Merkez Bankası yerine bu
fona iletilmesi bekleniyor. İmzalanan güneş enerjisi anlaşması, fonun ülkedeki yerleşik
güç merkezlerinden kontrolü yavaş yavaş kendine çektiğini işaret ediyor.
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