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Güneş enerjisi finansmanının geleceği

2018 ve devamında enerji sektörüne global
olarak gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin
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Levelized cost of electricity in Germany, € per megawatt-hour, full cost
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All these changes will disrupt the energy industry’s
traditional business models and present attractive
opportunities for investors. Large European energy
companies will continue to be a driving force in the
transition, but projects will need financing whether
they receive subsidies or not.
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teams that include industry experts in power
markets, renewables, and large capital-expenditure
programs, as well as investment professionals, and
by establishing connections in cross-border power
markets. In addition, they will need to ensure they
have state-of-the-art tools and resources in areas
such as long-term merchant-risk management.
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Grafik 3 – Birim Enerji Üretim Maliyetleri Gelişimi

Source: Bank for International Settlements; Global energy perspective 2019: Reference case, January 2019, McKinsey.com; IRENA - International
Renewable Energy Agency; Statistisches Bundesamt (Destatis)

Help incumbent utilities to restructure
Diğer taraftan azalan üretim maliyetleri içerisinde
and transform
hâlâ sermaye & finansman maliyeti, üretim
Several European utilities, including Alpiq, E.ON,
maliyetinin hem dünyada hem de özellikle
RWE, and Vattenfall, have restructured their
Türkiye’de önemli bir maliyet kalemi oluşmaktadır.
portfolios to separate their businesses into
Bu noktadan bakıldığında, finansal kuruluşların
traditional and new energy. The March 2018 asset
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much-needed innovation.
kuruluşların yürütmesine neden olmuştur. Bu
durum yatırımcı tarafındaki finansal önceliklerin
As more companies follow these examples and
ister istemez finansal kuruluşlar tarafından
restructure, a number of partnership opportunities
yönetilmesine yol açmıştır. Bu noktada Türkiye’de
are likely to open up for financial institutions.
özellikle güneş enerjisi finansman modellerinin
geleceğine baktığımızda, finansal yatırımcı nitelikli
Advise on consolidation and divestment in the
kuruluş ve fonların güneş enerjisi iş birliğine
power market
gidecek şekilde yapılanması beklenmelidir.
After a dormant period, M&A activity in the
energy sector has picked up considerably.
This shift is exerting pressure on incumbents’
business models and tempting new entrants—both
start-ups and established companies from related
industries, such as technology and oil and gas—into
the market. In response, incumbents are reorienting
themselves, with the German energy giants making
particularly radical moves. E.ON and RWE have
split their companies into two entities: traditional
energy generation and future energy system (grid,
renewable, and customers). Then both companies
went a step further. RWE brought together its
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traditional- and renewable-generation groups, while
E.ON integrated its grid and customer businesses to
focus on the parts of the value chain beyond energy
generation. Other incumbent energy companies,
such as Denmark’s Ørsted, Italy’s Enel, and Spain’s
Iberdrola, shifted their investment focus toward
renewable energy resources at an early stage.

Demand and supply management and storage
are increasingly being used to handle variability
A major limitation of renewable energy is its
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Bu yapılanma da finansman model yapılarının
daha bağımsız şekilde ilerlemesine ihtiyacı ortaya
çıkaracağından, sektörün finansal sağlamlık
açısından bankalarca yönlendirilen regülasyon
düzenlemelerden yatırımcı odaklı regülasyon
&düzenlemelere kaymasını sağlayacaktır.
Güneş enerjisi finansmanlarının hem dünya hem
de Türkiye odak noktasında, birleşme ve satın alma
(M&A) aktivitelerinin finansmanı yer almaktadır.
Dünyada enerji satın alım aktivitelerinin de
nispeten düşük kaldığı bir ortamdan, önemli oranda
artan sayıda işleme doğru kaynaktayız. Aşağıdaki
grafikte de görüleceği üzere özellikle güneş enerjisi
alanındaki işlem hacmindeki satın alım hacim artışı
beraberinde hem satın alım finansmanlarını hem
de sermaye tarafında finansal yatırımlarında işlem
artışı sağlamaktadır.

Grafik 5 – Dünya Yenilenebilir Enerji Yatırımları Satın Alım
İşlemlerinin Satın Alım İşlem Türü Vazında Gelişimi
(milyar USD)

Yenilenebilir Enerji Satın Alın İşlemlerinde işlem
türüne baktığımızda, doğrudan proje satın alımı
veya şirket satım alımı yöntemlerinin işlemlerin
%90’ından fazlasını teşkil ettiğini görmekteyiz.
Finansal sponsorlar yenilenebilir enerji aktiflerine
sahip taraflar olarak, 2015-2017 yılları arasında
toplam M&A işlemlerinin %50’sinde yatırımcı
olmuştur. Güneş enerjisi sektörü özelinde ise, 2018
yılı itibariyle 100’e yakın satın alım gerçekleşen
bir global güneş pazarında, satım alım tarafındaki
oyuncular da finansal nitelikli yatırımcılar da
artmaktadır.

Grafik 4 – Dünya Yenilenebilir Enerji Yatırımları Satın Alım
İşlemlerinin Enerji Türü Bazında Gelişimi (milyar USD)

Grafik 6 – Solar Enerji Satın-Alım İşlemlerinde Alıcı Tarafların
Dağılımı (2017-2018)
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despite the creation of Mission Innovation at
Investment in renewable energy R&D grew for
Paris climate talks in 2015, when 22 countr
the fourth year running, to establish a second
committed to double their clean energy R
successive annual record, rising 6% to $9.9 billion
within a decade, implying perhaps $10 billion
(Figure 48). The increase last year was entirely
year by 2025. There was
a 16% rise in governm
due to rising corporate investment, up 12% to
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renewable energy R&D in 2016, but so far furt
$4.8 billion, while government spending stayed
increases have not been recorded.
flat at $5.1 billion. Government investment was
still 6% lower than its peak of $5.4 billion in 2009,
Solar remained by far the biggest recipi
when it was boosted by ‘green stimulus’ spending
Avrupa’daki after
yenilenebilir
enerji yatırımlarındaki
of overall renewable energy R&D investme
the financial
crisis. This gap has persisted
finansal yatırımcıların yatırım türlerine baktığımızda,
rising 6% to $4.7 billion (Fig
doğrudan yatırım ve proje bonosu aracılığıyla
49), though still a shade bel
FIGURE 48. R&D INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY, 2004-2017,
yatırımların$BN
öne çıkan araç olduğu da görülmektedir.
its 2011 peak. Wind was the n

largest sector, setting a new h
of $1.9 billion, up 6% on 20
Biofuels managed a small advan
amid difficult conditions for
industry, up 2% at $1.7 billi
Unlike solar and wind, wh
corporate R&D generates w
over half the total, in biofu
government spending accou
for four fifths. Note that the tot
mentioned in this paragraph
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Grafik 7 – Avrupa
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Enerji Bloomberg
YatırımlarındaNew
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Türkiye piyasasında özellikle son dönemde önemli
kurumsal enerji holdingi nitelikli oyuncuların
güneş enerji portföylerinin, farklı yatırım iştahı
bulunan daha küçük yatırımcılar tarafından alındığı
bir dönemde yaşamaktayız. Sektörün bu noktada
uzun vadeli gelişimini değerlendirdiğimizde global
pazarlara yakınsayan bir şekilde finansal nitelikli
yatırımcıların yatırım odağına alınabilmesini
sağlanması kritik öneme sahip olmalıdır.
Kaynaklar
Renewable Energy Trends, Bloomberg New Energy
Finance
Solar M&A Activity Report, Mercom Capital Group
Fueling the Energy Transition, Mc Kinsey Report

gesdergisi.com 2 | 2019

9

