
     Ενεργειακές Εξελίξεις 
 

Η κατακρήμνιση της τιμής του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο είχε ως αποτέλεσμα ο 
λογαριασμός εισαγωγής ενέργειας της Τουρκίας (energy bill)  στο πρώτο τρίμηνο του έτους να 
υποχωρήσει σημαντικά, σχεδόν κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες (9,6%), διαμορφούμενος σε 
10 δις δολ. ΗΠΑ έναντι 11 δις δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
 
Τούτο, παρά το γεγονός ότι σε ποσοτικούς όρους οι εισαγωγές βαρελιών πετρελαίου 
σημείωσαν αύξηση (+ 54.000 βαρέλια) με τον συνολικό αριθμό εισαχθέντων βαρελιών να 
ανέρχεται σε 626.000 βαρέλια (στοιχεία α΄ τριμήνου 2020). Ο περιορισμός της οικονομικής 
δραστηριότητας, ως επακόλουθο της εξελισσόμενης πανδημίας, υποδηλώνει ότι σημαντικό 
τμήμα από τις εισαχθείσες αυτές ποσότητες κατευθύνθηκε στην ενίσχυση των στρατηγικών 
ενεργειακών αποθεμάτων.  
 
Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές εξαγωγές τις Τουρκίας, πετρελαιοειδή κατά κύριο λόγο, η αξία 
τους υποχώρησε κατά 315 εκ. δολ. ΗΠΑ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020,  με τις 
εισαγωγές πετρελαιοειδών στη χώρα την ίδια χρονική περίοδο να σημειώνουν ακόμη 
μεγαλύτερη πτώση, καθώς  η αξία τους μειώθηκε κατά 1 δις δολάρια ΗΠΑ.  
 
Σημειώνεται ότι από τα μέσα Μαρτίου, όταν και διαγνώστηκε το πρώτο κρούσμα COVID-19 
στη χώρα, η ζήτηση για  φυσικό αέριο έχει υποχωρήσει κατά 14%,ενώ η ζήτηση για καύσιμα 
περί το 35% (βενζίνη και ντίζελ). Αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή 
εμφανίζεται, ομοίως, μειωμένη (-6% το Μάρτιο, -14% τον Απρίλιο). Σε μείζον πρόβλημα έχει 
αναδειχθεί η βιωσιμότητα του εγχώριου ενεργειακού τομέα και ειδικότερα των παρόχων 
ενέργειας και των εταιρειών εξόρυξης, που χαρακτηρίζονται από υψηλές δανειακές 
υποχρεώσεις -σε ξένο συνάλλαγμα σε αρκετές περιπτώσεις- και μειωμένη ρευστότητα. Ήδη, οι 
μεγάλες δημόσιες κοινωφελείς επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με χαμηλή 
εισπραξιμότητα, καθώς μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, με την τουρκική κυβέρνηση να επεξεργάζεται, 
ταυτόχρονα, προγράμματα αφενός ενίσχυσης των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και 
αφετέρου επιμήκυνσης της αποπληρωμής των πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς αυτές.   
 
Αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) , 
έναντι των εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω του δικτύου αγωγών που εξυπηρετούν την 
Τουρκία. Ειδικότερα, οι εισαγωγές LNG ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε 
44% επί του συνόλου, με το 40% εξ αυτών να αφορούν αμερικανικής προελεύσεως LNG. 
Ειδικά για το μήνα Μάρτιο, οι εισαγωγές LNG ξεπέρασαν τις εισαγωγές ΦΑ μέσω αγωγών για 
πρώτη φόρα, φθάνοντας το 52,5% εκ του συνόλου ( 2,06 bcm).  
 
Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγές LNG ανέρχονταν σε μόλις 29% επί του συνόλου εισαγωγών ΦΑ 
το 2019 (22% το 2018). Σημειώνεται ότι το 2021 λήγουν τρία μακροχρόνια συμβόλαια 
προμηθείας φυσικού αερίου στη γείτονα, τα οποία αντιστοιχούν σε 16 δις κυβικά μέτρα, ήτοι 
το ένα τρίτο περίπου της ετήσιας κατανάλωσης ΦΑ. Το μεγαλύτερο από τα εν λόγω συμβόλαια 



αφορά τη συμφωνία μεταξύ της ρωσικής Gazprom και της BOTAS, το οποίο αντιστοιχεί σε 
προμήθεια 8 δις κυβικών μέτρων ετησίως. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, κ. A. Bayraktar, οι 
τουρκικές επενδύσεις στην αναβάθμιση/επέκταση των υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης 
ΦΑ αλλά και η προσθήκη δύο πλωτών τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), με προοπτική και για τρίτο, φέρνουν την Τουρκία, 4η 
σε ετήσια κατανάλωση ΦΑ αγορά στην Ευρώπη, σε πλεονεκτική θέση διαπραγμάτευσης έναντι 
των παραδοσιακών προμηθευτών της (Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν), με βασική επιδίωξη της 
τουρκικής πλευράς να επιτύχει σημαντική έκπτωση από τα υφιστάμενα επίπεδα τιμών 
προμηθείας, προβάλλοντας ως αντίβαρο την αγορά LNG στην αγορά άμεσης παράδοσης 
(spot).  
 
Κλείνοντας, αναφέρουμε τη σημαντική περιστολή των εισαγωγών ΦΑ ρωσικής προελεύσεως, 
οι οποίες υποχώρησαν κατά 35% το 2019, αντιστοιχώντας σε 15,5 δις bcm , το ήμισυ περίπου 
της συνολικής χωρητικότητας των αγωγών που μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στην 
Τουρκία (Bluestream, Turkstream). Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Απρίλιο η 
BOTAS «έσπασε» το μονοπώλιο προμηθείας της τουρκικής αγοράς με ρωσικό φυσικό αέριο 
που διατηρούσε επί χρόνια η GAZPROM, αγοράζοντας στη spot αγορά φορτίο LNG από το 
πεδίο Yamal που διαχειρίζονται από κοινού η ρωσική Novatek και η γαλλική Total.  
 


