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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

Güneş Enerjisinde Çin ve Hindistan Lider Konumda – Bloomberg 

Institute for Energy Economics and Financial Analysis’e göre, yeni proje maliyetlerinin 

de düşmesi ile, büyük-ölçekli güneş enerjisi projelerinin küresel genişleme sürecinde 

Hindistan ve Çin lider konumda. Rapor, dünyanın en büyük büyük-ölçekli güneş 

enerjisi projelerinin ilk altısının Çin ve Hindistan'da bulunduğuna dikkat çekiyor. 

Bloomberg New Energy Finance verilerine dayanarak çıkardığı raporda IEEFA, 

geçtiğimiz yıl güneş enerjisi kapasitesine yapılan 98 gigawatt'lık yeni eklemenin 53 

gigawatt'ının Çin’den geldiğini ve bunun 2016 toplamından %31'lik bir artış olduğunu 

belirtiyor. 

Boru Hatları İşletmeleri Yeni Pazarlar Oluşturuyor – Reuters 

Boru hatlarındaki daralmalar yıl boyunca Kuzey Amerika petrol üreticilerini olumsuz 

etkilemişti. Ancak az bilinen ve sürtünmeyi indirgeyen bir katkı maddesi olan drag-

reducing agent (DRA) üreten şirketler yardımlarına yetişti. Boru hatlarına enjekte 

edilerek petrolün boru duvarı ile teması azaltıp daha fazla ham petrol akışı sağlayan 

DRA, yarısının Amerika’da gerçekleştirildiği 500 milyon $’lık küresel satışları ile küçük 

ancak hızla büyüyen bir pazar oluşturuyor. Özel kimyasallar üreticisi Innospec Inc'in 

(IOSP.O) kıdemli başkan yardımcısı Brian Watt, pazarın senede yaklaşık %8 oranında 

büyüdüğünü belirtiyor. Boru hattı şirketleri, Kuzey Amerika’nın kilit üretim merkezlerini 

oluşturan Teksas'ın Permiyen Havzası ve Batı Kanada'daki önemli üretim 

bölgelerindeki darboğazlar ve özellikle de boru hatlarına ayrılmış yetersiz alan 

nedeniyle DRA kullanımını artırmayı tercih ediyor. Kanada'nın en büyük boru hattı 

şirketi Enbridge Inc'in (ENB.TO) sıvılardan sorumlu başkan yardımcısı Guy Jarvis, 

sistemde çok daha fazla DRA kullanıldığını belirterek kimyasalın hem akışkanlıkta hem 

de faturaların azaltmasında yardımcı olduğunu vurguluyor. 

Kuzey’de Elektrik Üretimi Beklenmeyen Dönüşler Getiriyor – 

Bloomberg 

Artan elektrik fiyatlarının canlanmış bir yeşil sübvansiyon piyasası ile bir araya gelmesi 

İsveç ve Norveç'te son 12 ayda rüzgârdan elektrik üretimi kârını neredeyse ikiye 

katladı. Nordea Bank ve Swedbank’ı müşterileri adına itiraza iten bastırılmış fiyatlar 

sonrasında, endüstri seneler sonra yeniden kazançlarında artış görüyor. Bölgenin en 

büyük ekonomisi olan İsveç’in yenilenebilir hedeflerini genişletmesi ile rüzgar enerjisi 

üretimi, son beş yıl içinde kendisini ikiye katlayarak büyümüş ve piyasada hem elektrik 

fiyatlarını hem de yatırımcıların ellerindeki yeşil enerji yatırımlarının değerini 

düşürmüştü. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-21/china-india-lead-global-solar-power-expansion-as-costs-fall
https://www.reuters.com/article/us-canada-energy-pipelines/in-full-flow-pipeline-additive-sales-boom-amid-oil-bottlenecks-idUSKCN1IP0KE
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/after-averting-green-bloodbath-nordic-wind-profit-is-rising

