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Paris, 6 Kasım 2018

Rüzgar enerjisi sektörü: Ticaret savaşlarının ve likidite sıkışıklığının
etkisi altında üretim yükselecek
Avrupalı rüzgar enerjisi üreticilerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca lider konumda
kalmaları bekleniyor
Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında, rüzgar enerjisi sektörü, hükümetlerin sağladığı
güçlü destekler, uygun maliyet rekabetçiliği oranları (nükleer santrallere ve kömür yakıtlı
santrallere göre) ve çevre üzerindeki daha az zararlı etkileri sayesinde 2000’li yılların ortalarından
itibaren dünya genelinde güçlü bir şekilde büyümüştür. Güneş paneli sektörünün aksine, rüzgar
enerjisinde Çin Avrupa’nın önüne geçememiştir. Bunda Çinli türbin üreticilerinin yerel pazara
büyük ölçüde bağımlı olması ve kamu desteğindeki değişikliklere karşı önemli ölçüde hassas
olması etkili olmuştur. Avrupa’nın kalite bakımından sahip olduğu ün, yenilikçiliğin ve rekabetin
geliştiği büyük bir ekosisteme ve satış gelişiminin küresel bir kapsama alanına sahip olmasına
dayanmaktadır. Coface, teknik açıdan öncü rolleri ve güçlü ulusal / Avrupa mali desteği sayesinde
Avrupalı üreticilerin önümüzdeki on yıllık dönemde de sektördeki hakim konumlarını
sürdüreceklerini tahmin etmektedir.

Ticaret savaşı ve kolay finansmanın sona ermesi 2019 yılı için sektör üzerinde
baskı oluşturuyor
Rüzgar türbinlerinin satış fiyatlarının düşmesi ile birlikte, rüzgar enerjisi hızlı bir şekilde
büyümektedir, ancak bu avantaj, karlılıklarını düşürdüğünden ve potansiyel yatırımlar üzerinde
baskı oluşturabildiğinden dolayı üreticiler için bir sorun teşkil etmektedir. Öte yandan, hammadde
fiyatları yükselmektedir ve üretim maliyetleri de buna bağlı olarak yükselecektir. Aynı zamanda
sektör aşağıda belirtildiği gibi başka birçok zorluk ile de karşı karşıyadır:


Devam etmekte olan ticaret savaşı

Rüzgar santrallerinin temel olarak çelikten yapıldığı göz önüne alındığında, sektör Haziran
2018’den bu yana uygulanmakta olan korumacı önlemlerden etkilenecektir. Devam etmekte olan
ticaret savaşının getirdiği ekstra maliyetler tedarikçiler ile müzakere edilen sözleşmeler ve hedging
(riskten korunma) araçları sayesinde bu yıl hissedilmeyecektir; ancak 2019 yılında hammadde
girdi fiyatlarının artması beklenmektedir. Yükselen maliyetler satış fiyatlarına yansımayacaktır
ancak üreticilerin bilançolarını etkileyecektir.


Ucuz finansman döneminin sona erdiği görülüyor

Bugüne kadar rüzgar santrali projeleri kamu sübvansiyonlarına ve finansmana kolay erişim
sayesinde gelişmiştir. ABD’nin sıkılaşan para politikası, Avrupa Merkez Bankası’nın yılsonuna
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kadar parasal genişlemeye son vermesi yönündeki beklentiler ve bazı hükümetlerin bu projelere
sağladıkları sübvansiyonları durdurdukları düşünüldüğünde, likiditeye erişimin daha güç hale
gelmesi beklenmektedir. Bu durum rüzgar türbini üreticileri arasındaki rekabeti yoğunlaştıracak ve
fiyatları tekrar aşağıya çekecektir. Coface sektörde birkaç birleşme yaşanacağını ve böylelikle
üreticilerin hammadde ve ekipman maliyetlerini düşürebilmek için yeterli büyüklüğe
ulaşabileceklerini öngörmektedir.
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Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin
70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları
almalarına yardımcı olmaktadır. 2017 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €’luk
bir ciro kaydetmiştir.
www.coface.com.tr
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