
Svjetsko tržište energetske opreme

NEMIRNO MORE ZA 
PROIZVOĐAČE TURBINA
Odavno je poznato da svijet treba sve više električne energije i da će se taj trend nastaviti u 

buduće. Ipak, unatoč sve većoj potražnji za energetskim postrojenjima svih vrsti i izvedba, 

proračuni država i energetskih tvrtki širom svijeta sve su prazniji. To je razlog zašto je u 

proizvodnji energetske opreme nastupila konsolidacija, no to istodobno ne znači da će s 

nedavnim preslagivanjima na tržištu sve biti gotovo. 

Bez obzira na to o kakvom se elektroenerget-
skom postrojenju radi: elektrani na ugljen, pri-

rodni plin ili biomasu, nuklearnoj elektrani ili pak 
sunčanoj elektrani ili vjetroelektrani, novaca za 
veći ulagački 'boom' širom svijeta naprosto više 
nema. To je i razlog zašto već neko vrijeme tra-
je konsolidacija na svjetskom tržištu energetske 
opreme, ponajviše kako bi pojedini proizvođači 
povećali svoj udio na tržištu, što podrazumijeva 
brojne procese preuzimanja i spajanja te stvara-
nje strateških saveza. 

Preuzimanja, spajanja i strateški  
savezi kao 'normalno stanje'

Najnoviji primjer za to je prošlogodišnja bitka 
divovskog američkog koncerna General Electric 
i njegovog njemačkog suparnika Siemensa za 
preuzimanje pojedinih poslovnih područja po-
srnule francuske skupine ALSTOM. Tu je borbu, 
vjerojatno kako bi ostvarila što povoljnije utjecaje 

na cjelokupno francusko gospodarstva nepresta-
no dodatno poticala francuska vlada. No, valja 
napomenuti da to što je GE pobijedio Siemens 
zapravo ništa ne mijenja jer se globalno supar-
ništvo nastavlja. 

Isto tako, treba reći da taj primjer nije jedini 
u posljednje vrijeme. Uostalom, Siemens je prije 
nekog vremena isto tako platio 1 milijardu eura 
za preuzimanje poslovnog područja malih plin-
skih turbina od poznatog britanskog proizvođa-
ča Rolls-Royce, dok je kineski Shanghai Electric za 
400 milijuna eura kupio 40% udjela u talijanskom 
proizvođaču energetske opreme Ansaldo Energy 
i obje će tvrtke preko zajedničke tvrtke u Kini 
zajednički sudjelovati na sve važnijem azijskom 
tržištu. S druge strane Istočnog kineskog mora, 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), podružnica 
za proizvodnju energetske opreme divovskog 
japanskog koncena Mitsubishi, u proljeće prošle 
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