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DÜNYA, LİTYUM TEDARİĞİ İÇİN YARIŞIYOR * 

 

 

Benzin fiyatlarındaki artış elektrikli araç talebinde artışa neden oldu. EV pillerinde çok 

önemli bir bileşen olarak, lityum fiyatları fırladı. Dünya yeni lityum kaynaklarını güvence 

altına almak için yarışıyor ve Afrika çok fazla ilgi görüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve 

müteakip yaptırımlardan sonra, yeni lityum kaynakları bulma yarışı dünya çapında 

devam ediyor. Nadir elementin tükenmesi ihtimali, birçok ülke için en kötü durum 

senaryosu. Sonuçta, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerin önemli bir 

bileşenidir.  

EV talebi rekor gaz maliyetlerinin üzerine çıktıkça, lityum tüketimi ve lityum fiyatları da 

artıyor. Çin gibi ülkeler şu anda lityum aramalarını Afrika'da yoğunlaştırıyor ve bu da bir 

“yeşil” mineral hazinesi olduğunu kanıtladı. Çin, dünyadaki en büyük elektrikli araç 

pazarlarından yalnızca biri değil, aynı zamanda küresel lityumun yaklaşık %80'ini 

üretiyor. Yine de ülke daha fazlasını istiyor. Dünyanın toplam lityum kaynaklarının 

yarısının Güney Amerika ve Avustralya'da olduğu tahmin ediliyor. Ancak, şimdi Afrika'ya 

yeni bir ilgiyle bakılıyor. 

Reuters haber ajansının yaptığı bu analize göre, dünyanın dört bir yanındaki şirketler, 

daha önce gözden kaçırdıkları projeleri yeniden inceliyorlar. Dahası, Çin'in Afrika'ya olan 

ilgisi birçok ulusun da aynı şeyi yapmasına yardımcı oldu. Mayıs ayında, önde gelen 

Afrika madencilik ülkeleri, Cape Town'da bir “Afrika Madenciliğine Yatırım Indaba 

Konferansı” için bir araya geldi. Amaç, yeşil metallerin ve diğer değerli minerallerin 

önemli iş potansiyelini tartışmaktı. Delegeler, düşük karbonlu bir geleceğe geçişin yeşil 

metal kaynaklarına olan talebi artıracağı görüşündeydi. Bu rapora göre, Güney Afrika 

Maden ve Enerji Kaynakları Bakanı Gwede Mantashe, heyete Afrika'nın bol ve 

kullanılmayan kaynaklara sahip olduğunu hatırlattı. En değerlileri arasında lityum, bakır, 

kobalt, nikel ve çinko bulunur. 

Son zamanlarda yayınlanan bir rapor, lityum arayışını “yeni altına hücum” olarak 

adlandırdı. Makale ayrıca Çin'in hemen hemen her kategoride lider olduğunu belirtti. 

Birçoğunun bildiği gibi, lityum fiyatları geçen yıl %500'e yakın bir artış gördü. Elbette 

çoğu uzman bu eğilimin bir süre daha devam etmesini bekliyor. Bu arada, Güney Afrika, 

dünyanın Platin Grubu Metal rezervlerinin en büyük yüzdesini oluştururken, Zimbabve 

üçüncü sırada yer alıyor. Üreticiler bu metalleri, bir başka büyüyen pazar olan elektrikli 

veya hidrojenle çalışan araçların üretiminde kullanacaklar. 
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