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Πετρέλαιο 

Νέα δεδομένα στην αγορά πετρελαιοειδών αναμένεται να προκύψουν από την ειλημμένη απόφαση της 
Shell να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Τις διαδικασίες έχει δρομολογήσει η μητρική εταιρία η οποία 
έχει προσλάβει ως σύμβουλο, την Credit Suisse, και η οποία έχει αποστείλει το σχετικό φάκελο σε 
δυνητικούς αγοραστές στην Ελλάδα. Η Shell Hellas διαθέτει δίκτυο περίπου 750 πρατηρίων, από τα 
οποία μόλις τα 50 είναι ιδιόκτητα, και άλλα 200 είναι ιδιολειτουργούμενα με μακροχρόνιες συμβάσεις. 
Επίσης, έχει αποθηκευτικούς χώρους σε πέντε περιοχές της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα ως την 
Κρήτη, συνολικής χωρητικότητας 126.000 m3. 

 

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ποσοστού 64,06% του 
μετοχικού κεφαλαίου της "Ολυμπιακή Εταιρία Καυσίμων (ΟΕΚ) Α.Ε." από τον Όμιλο Motor Oil. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η συμμετοχή του Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΕΚ 
διαμορφώνεται σε 92,06% με τη Motor Oil και τη θυγατρική Avin Oil να κατέχουν 46,03% έκαστη. 

 

Συνεχίστηκε η άνοδος της τιμς του πετρελαίου στο επίπεδο των 60 $/b, από το επίπεδο των 50 $/b 
τον Απρίλιο και των 45 $/b τον Μάρτιο. Ηπιότερη η άνοδος σε €/b λόγω της διολίσθησης στη σχέση 
ευρώ/δολάριο. 

 
Σταθεροποιήθηκε η παραγωγή πετρελαίου για τον μήνα Απρίλιο στα 83,5 Mb/d αλλά οι προβλέψεις 
για την μελλοντική ζήτηση, το 2009, υποβαθμίστηκαν εκ νέου, ειδικά για το δεύτερο τρίμηνο του 
2009. 
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Η σταθερή αύξηση των τελευταίων μηνών στην τιμή του αργού έχει περάσει και στην ελληνική αγορά 
καυσίμων, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές ΕΛΠΕ (συμπαγείς γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την αξία του 
προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών) και την 
εισφορά του ταμείου επικουρικής ασφάλισης βενζινοπωλών. Οι ενδεικτικές τιμές (μερικό σύνολο ή τιμή 
ex-factory με επιβαρύνσεις – διπλές γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την ειδική εισφορά 
(Ν.3335/05), το τέλος ΡΑΕ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών 
εργασιών. Οι τιμές αντλίας (τελείες στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν, επιπλέον, το κέρδος εμπορίας και 
πώλησης και το ΦΠΑ του προϊόντος. 
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Φυσικό αέριο 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την MEDGAS AE που αφορά στην αξιολόγηση πρότασης προμήθειας 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου (Compressed natural gas – CNG), για να χρησιμοποιείται από τις 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ενέκρινε το ΔΣ της ΔΕΗ Η σχετική επιχειρηματική 
πρόταση υπεβλήθη από τη MEDGAS ρος τη ΔΕΗ, για τον εφοδιασμό σε μακροπρόθεσμη βάση με 
CNG του συνόλου των Μονάδων της στην Κρήτη – υφισταμένων και προγραμματιζόμενων – ως 
εναλλακτική λύση της τροφοδοσίας τους με υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied natural gas – 
LNG). Μέτοχοι της MEDGAS Α.Ε. είναι: Η EGAS, η εταιρία φυσικού αερίου του υπουργείου 
Πετρελαίου της Αιγύπτου με ποσοστό 30%, Ο Όμιλος Κοπελούζου με ποσοστό 60% και η ARABIA 
GAZ, ιδιωτική εταιρία φυσικού αερίου της Αιγύπτου με ποσοστό 10%. 

 

Μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου 

Οι πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και  Αιγύπτου για την προμήθεια φυσικού αερίου, έφεραν 
στο προσκήνιο το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas – CNG) ως εναλλακτικό 
τρόπο μεταφοράς από τα κοιτάσματα παραγωγής στις τελικές αγορές, πέραν των αγωγών και του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas – LNG). 

Τόσο το LNG όσο και το CNG μεταφέρονται στις τελικές αγορές συνήθως με πλοία και σπανιότερα 
με φορτηγά ή τρένα, σε κατάλληλα διαμορφωμένες δεξαμενές. Οι δεξαμενές διαφέρουν ως προς τις 
συνθήκες αποθήκευσης, καθώς το LNG διατηρείται σε θερμοκρασία -162 oC και ατμοσφαιρική πίεση, 
ενώ το CNG αποθηκεύεται σε πίεση 248 Bar. Η αλυσίδα μεταφοράς του LNG περιλαμβάνει 
υγροποίηση του αερίου, αποθήκευση, μεταφορά και επαναεριοποίηση του LNG, ενώ το CNG 
συμπίεση, ψύξη, μεταφορά και εκροή στο δίκτυο μεταφοράς της τελικής αγοράς. Σε ένα τυπικό έργο 
LNG το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων απαιτείται για τις εγκαταστάσεις υγροποίησης, ενώ για τα 
έργα CNG περισσότερο δαπανηρή είναι η μεταφορά (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1: Κόστη έργων LNG και CNG. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του CNG έναντι του LNG είναι η δυνατότητα φόρτωσης και 
εκφόρτωσης χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις μικρότερου πάγιου κόστους και η απαίτηση για 
μικρότερους αρχικούς όγκους αερίου ώστε να είναι το έργο οικονομικά βιώσιμο. Από την άλλη 
πλευρά, το LNG εμφανίζει περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη  ενεργειακή πυκνότητα (21,6 MJ/lt) σε 
σχέση με το CNG (8,7 MJ/lt), με αποτέλεσμα ένα πλοίο LNG να μεταφέρει πολύ μεγαλύτερο όγκο 
φυσικού αερίου σε σχέση με πλοίο CNG ίδιας χωρητικότητας.  

Η μεταφορά αερίου με την μορφή CNG είναι οικονομικά βιώσιμη για αποστάσεις έως 2500 ναυτικών 
μιλίων και αποτελεί , λόγω του χαμηλού κόστους των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, ελκυστική λύση 
στις περιπτώσεις απομονωμένων κοιτασμάτων (stranded reserves) ή μικρών αγορών αερίου, όπως 
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νησιά, στις οποίες η σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση μέσω αγωγών ή σταθμών φόρτωσης / 
εκφόρτωσης LNG δεν είναι οικονομικά αποτελεσματική. 

Το συμπιεσμένο αέριο χρησιμοποιείται στην τελική κατανάλωση, ως καύσιμο για την κίνηση 
αεριοκίνητων οχημάτων. Για την μεταφορά αερίου με την μορφή CNG, έχουν προταθεί και 
εξετάζονται ορισμένα έργα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας CNG από το Μυανμάρ στην Ινδία, 
από την Τανζανία στην Κένυα και από την Νέα Γουινέα στην Νέα Ζηλανδία. 

Πηγές 

Platts, “CNG – Looking for the first deal”, Σεπτέμβριος 2007. 

C. Emmer, “LNG – Not just another fuel”, LNG Journal, p 17 – 19. 

S. Thomas, R. Dawe, “Review of ways to transport natural gas energy from countries which do not 
need the gas for domestic use”, Energy Journal, Vol 28, pp. 1461 – 1477, 2003. 

E. Brendeng, J. Hetland, “Security of natural gas supply through transit countries”, Proceedings of 
NATO ARW, Tbilisi, 2003.  

J. Dunlop, C. White, “CNG transport technology is delivering on promises”, Enersea Transport 
LLC, 2003.   

Institute of Energy, Law & Enterprise, “Introduction to LNG”, University of Houston, Ιανουάριος 
2003. 

 

Παρά τα προβλήματα στην τροφοδοσία πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της Ρωσο-Ουκρανικής 
κρίσης στις αρχές του Ιανουαρίου 2009, η κατανάλωση φυσικού αερίου στο σύνολο της Ε.Ε. 
διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο 2008, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης 
σε Γερμανία (1,75 Bcm περισσότερο από το προηγούμενο έτος) και Γαλλία (0,47 Bcm). Το Ηνωμένο 
Βασίλειο υπερδιπλασίασε τις εξαγωγές του σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χρησιμοποιώντας 
σημαντικές ποσότητες αποθηκευμένου αερίου (1,61 Bcm) στο εθνικό ισοζύγιο, καθώς η εγχώρια 
παραγωγή μειώθηκε. 

 
01/2009 
(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 

10/2008 11/2008 12/2008 01/2008 % μεταβολή 

Ε.Ε. – 27        
Παραγωγή 23573 18093 20040 22988 23649 -0,3%
Κατανάλωση 64357 43151 49818 58245 64436 -0,1%
Εισαγωγές 36285 33596 34705 36943 42011 -13,6%
Εξαγωγές 12281 7443 8991 10294 10382 18,3%
Γαλλία   

Παραγωγή 98 45 81 89 93 5,4%
Κατανάλωση 6925 3679 5070 6258 6459 7,2%
Εισαγωγές 4379 3759 4190 3972 4772 -8,2%
Εξαγωγές 244 138 161 205 342 -28,7%
Γερμανία    
Παραγωγή 1464 1416 1374 1452 1534 -4,6%
Κατανάλωση 12813 8075 9372 10576 11063 15,8%
Εισαγωγές 8678 7643 7570 8021 9197 -5,6%
Εξαγωγές 1653 984 1193 1167 1830 -9,7%
Ελλάδα    
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Παραγωγή 1 1 1 1 2 -50,0%
Κατανάλωση 294 285 274 305 420 -30,0%
Εισαγωγές 332 307 276 275 443 -25,1%
Εξαγωγές - - - - - 0,0%
Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 6574 6132 6398 6662 7366 -10,8%
Κατανάλωση 10986 7940 9222 10694 11443 -4,0%
Εισαγωγές 4160 3353 3679 4130 4008 3,8%
Εξαγωγές 1363 1514 928 698 637 114,0%
Ιταλία    
Παραγωγή 723 763 706 716 763 -5,2%
Κατανάλωση 10419 6295 7634 7681 10522 -1,0%
Εισαγωγές 6767 5972 6483 9517 8165 -17,1%
Εξαγωγές 19 7 12 16 12 58,3%
Ισπανία    
Παραγωγή 1 1 2 1 - -
Κατανάλωση 3376 3007 3273 3171 3856 -12,4%
Εισαγωγές 3145 3368 3257 2977 3643 -13,7%
Εξαγωγές 19 16 2 25 - -
Ολλανδία    
Παραγωγή 11715 7141 8675 11070 10790 8,6%
Κατανάλωση 6337 4775 4697 5734 6886 -8,0%
Εισαγωγές 2158 1954 1940 1568 2549 -15,3%
Εξαγωγές 7536 4320 5918 6904 6453 16,8%

 

Η ζήτηση αερίου στις χώρες της Ε.Ε. τον Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 10,5% σε σχέση με τον 
Δεκέμβριο 2008, από 58,2 Bcm σε 64,4 Bcm. Οι εισαγωγές μειώθηκαν, λόγω των διαταράξεων στην 
προμήθεια Ρωσικού αερίου. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των Ευρωπαϊκών χωρών, χρησιμοποιήθηκαν 
16,4 Bcm αποθηκευμένου αερίου (109% περισσότερη ποσότητα από τις εφεδρείες που 
καταναλώθηκαν τον Ιανουάριο 2008) και οι χώρες παραγωγοί αερίου αύξησαν τις εξαγωγές προς τις 
γειτονικές Ευρωπαϊκές αγορές. 
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Η κατανάλωση αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 3,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 
2008. Αντίθετα, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 20,7%, λόγω της παράδοσης επιπλέον φορτίων 
LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. 

 
Οι τιμές αερίου στις Ευρωπαϊκές spot αγορές των NBP και Zeebruge τον Μάιο κυμάνθηκαν στα ίδια 
επίπεδα με τις τιμές του Απριλίου, από 9,75 €/MWh έως 11,69 €/MWh και από  9,91 €/MWh έως 
11,92 €/MWh αντίστοιχα. Το Henry Hub παρουσίασε σημαντική αύξηση των τιμών στα μέσα Μαΐου, 
φτάνοντας τις τιμές των Ευρωπαϊκών αγορών (11,09 €/MWh στις 13/5) αλλά στην συνέχεια 
υποχώρησε περίπου στα 8,5 €/MWh. 

 
 

Ο νότιος ενεργειακός διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου (Μέρος Α’) 

Στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Πράγα συνάντηση κορυφής με στόχο την προώθηση του νότιου 
ενεργειακού διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας 
(Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ, Ιράν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν) και την Αίγυπτο προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Εικόνα 1). Στην συνάντηση έλαβαν μέρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χώρες που 
αποτελούν πιθανούς προμηθευτές ή διαμετακομιστές αερίου για τον νότιο διάδρομο, το Αζερμπαϊτζάν, 
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η Αίγυπτος, η Γεωργία, το Ιράκ, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. 
Επιπλέον ως παρατηρητές συμμετείχαν η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία. 

Η συνάντηση κατέληξε σε μια διακήρυξη, την οποία όμως δεν υπέγραψαν οι χώρες της Κεντρικής 
Ασίας (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν). Τα συμβαλλόμενα μέρη της διακήρυξης, Ε.Ε., 
Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία και Τουρκία, συμφώνησαν στην παροχή πολιτικής στήριξης και 
όπου δυνατόν τεχνικής και οικονομικής βοήθειας για την ανάπτυξη του νότιου διαδρόμου. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στην ανάγκη προώθησης της υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Κασπίας, που θα 
επιτρέψει μεταφορά φυσικού αερίου από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας προς την Ευρώπη. Το Ιράκ, 
που επίσης δεν υπέγραψε την διακήρυξη, αναμένεται να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με την Ε.Ε. 
για τις εξαγωγές αερίου.  

 
Εικόνα 1: Νότιος ενεργειακός διάδρομος 

Αυτή η συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειες της Ε.Ε. για εξασφάλιση νέων προμηθευτών και νέων 
οδεύσεων μεταφοράς αερίου, γεγονός που θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές αγορές να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και να βελτιώσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας τους. 

Διαφοροποίηση των πηγών και ασφάλεια τροφοδοσίας αερίου της Ε.Ε.  

Η αυξανόμενη κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να φτάσει τα 694 Bcm 
έως το 2030, από 505 Bcm το 2007. Η εγχώρια παραγωγή αντιστοιχεί στο 38% της κατανάλωσης, με 
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης να καλύπτεται από εισαγωγές. Έως το 2030 η εξάρτηση 
από εισαγωγές αερίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 74%. Οι κύριοι εξωτερικοί προμηθευτές είναι η 
Ρωσία (23% της συνολικής κατανάλωσης το 2007), η Νορβηγία (15%) και η Αλγερία (10%). 

Η προβλεπόμενη μείωση της εγχώριας παραγωγής και η λήξη ορισμένων μακροπρόθεσμων 
συμβολαίων προμήθειας αερίου τα επόμενα χρόνια, καθιστούν απαραίτητη για τις Ευρωπαϊκές αγορές 
την εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων αερίου, αδιευκρίνιστης έως τώρα προέλευσης (Εικόνα 2). 
Επιπρόσθετα, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας, που 
στοχεύει κυρίως στην μείωση της εξάρτησης από το Ρωσικό αέριο, δημιουργεί την ανάγκη για εισροή 
αερίου από νέους προμηθευτές. 

Η ασφάλεια τροφοδοσίας αερίου επίσης αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις Ευρωπαϊκές αγορές, όπως 
αποδείχθηκε και από τις πρόσφατες διακοπές τροφοδοσίας κατά την Ρωσο – Ουκρανική κρίση για το 
φυσικό αέριο, τον Ιανουάριο 2009. Το 62,4% του εισαγόμενου αερίου στην Ε.Ε. μέσω αγωγών (αέριο 
από Ρωσία και Αλγερία) διέρχεται από τρίτες χώρες, γεγονός που αυξάνει το ενδεχόμενο διαταράξεων 
στην τροφοδοσία των τελικών αγορών. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. προωθεί την ανάπτυξη νέων 
υποδομών αερίου, τα επονομαζόμενα έργα προτεραιότητας, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας 
τροφοδοσίας. 
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Η εισαγωγή φυσικού αερίου από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας και την Αίγυπτο, λόγω των 
πλούσιων κοιτασμάτων και της εγγύτητας στα ανατολικά Ευρωπαϊκά σύνορα, αποτελεί ελκυστική 
προοπτική για την Ε.Ε., ώστε να καλύψει μέρος των μελλοντικών αναγκών και διαφοροποιήσει τις 
πηγές τροφοδοσίας της. Επιπλέον, η κατασκευή νέων αγωγών στα πλαίσια του νότιου διαδρόμου, που 
θα μεταφέρουν αέριο στα Ευρωπαϊκά εδάφη, όπως οι Nabucco και ITGI, θα ενισχύσει την ασφάλεια 
τροφοδοσίας της Ε.Ε. 

 
Εικόνα 2: Προσφορά και ζήτηση αερίου στην Ε.Ε.-27 έως το 2030 

Κοιτάσματα αερίου της Κασπίας 

Η ευρύτερη περιοχή της Κασπίας διαθέτει πλούσια αποδεδειγμένα αποθέματα αερίου, από 38 έως 
38,6 Tcm, που αντιστοιχούν στο 22% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Την τελευταία δεκαετία έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων στην περιοχή, όπως το Shah Deniz στο 
Αζερμπαϊτζάν και τα South Yolotan – Osman και Sag Kenar στο Τουρκμενιστάν. 

Τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν κυμαίνονται από 1,28 έως 1,35 Tcm, 
τα περισσότερα από τα οποία είναι υποθαλάσσια. Το σημαντικότερο κοίτασμα της χώρας είναι το 
Shah Deniz, που ανακαλύφθηκε το 1999 και η εκμετάλλευσή του ξεκίνησε το τέλος του 2006. Το 
υποθαλάσσιο κοίτασμα βρίσκεται 70 km νοτιοανατολικά του Baku, σε βάθος από 50 έως 600 μέτρα 
και καλύπτει έκταση 860 km2. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του αποτελείται 
από τις ΒΡ (25,5%), Statoil (25,5%), SOCAR (10%), LUKOIL (10%), NICO (10%), Total (10%), 
TPAO (9%). Σύμφωνα με την ΒΡ τα ανακτήσιμα αποθέματα του Shah Deniz είναι 620 Bcm φυσικού 
αερίου και 750 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνώματος πετρελαίου. Η ανάπτυξή του θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει παραγωγή 
αερίου από τέσσερις πηγές του κοιτάσματος. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μέγιστη παραγωγή 8,6 
Bcm/yr, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο ενέργειας της χώρας, η παραγωγή θα αυξηθεί σε 9 Bcm/yr 
από το 2009 έως την έναρξη της δεύτερης φάσης. Η δεύτερη φάση, με απαιτούμενες επενδύσεις 16 – 
20 δις $, αναμένεται να προσθέσει 12 – 14 Bcm/yr στο παραγόμενο αέριο. Η Statoil ανακοίνωσε ότι η 
δεύτερη φάση θα ξεκινήσει το 2016, αντί του 2013 – 2014 που αρχικά σχεδιαζόταν, λόγω του 
ζητήματος της διαμετακόμισης Αζέρικου αερίου μέσω της Τουρκίας. Το κόστος παραγωγής στο Shah 
Deniz είναι 58 $/1000 m3. 

Το κοίτασμα Azeri – Chirag – Guneshli, διαθέτει συνολικά αποθέματα 6,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου 
και 260 Bcm φυσικού αερίου (100 Bcm το Azeri, 70 Bcm το Chirag και 90 Bcm το Guneshli). Την 
ανάπτυξη του κοιτάσματος έχει αναλάβει διεθνής κοινοπραξία των BP (34,1%), Chevron – Texaco 
(10,2%), LUKOIL (10%), SOCAR (10%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Devon 
Energy (5,6%), Itochu (3,9%) και Amerada Hess (2,7%). 

Σύμφωνα με τις ετήσιες αναφορές των BP και ENI, τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα του Τουρκμενιστάν 
είναι 2,67 έως 2,86 Tcm, ενώ σύμφωνα με την Κυβέρνηση της χώρας, τα πιθανά κοιτάσματα 

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Bc
m

Εγχώρια παραγωγή Συμβολαιοποιημένες ποόστητες Επιπλέον ποσότητες



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

 #1 – Μάιος 2009 12 

ανέρχονται σε 20,42 Tcm, νούμερο που δεν θεωρείται αξιόπιστο από ξένους αναλυτές. Τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το Dauletabad-Donmez, που βρίσκεται 
στην λεκάνη της Amu Darya, 110 km από τα σύνορα Τουρκμενιστάν – Αφγανιστάν, διαθέτει 
αποδεδειγμένα αποθέματα 1,26 Tcm αερίου. Ανακαλύφθηκε το 1974 και η παραγωγή ξεκίνησε το 
1983, φτάνοντας τα 15 Bcm/yr. Το Shatlyk, που επίσης βρίσκεται στην λεκάνη της Amu Darya, έχει 
εκτιμώμενα αποθέματα 1 Tcm. Ανακαλύφθηκε το 1963 και η παραγωγή ξεκίνησε το 1973. Στη λεκάνη 
Murghab, στο ανατολικό Τουρκμενιστάν, βρίσκεται το κοίτασμα Yashlar, με αποθέματα 760 Bcm 
αερίου και 165 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1995 από την εταιρία της 
Αργεντινής Bridas Co., που έχει αναλάβει την ανάπτυξή του. Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη του 
Yashlar εκτιμάται στα 1,5 δις $. 

 

Εικόνα 3: Χάρτης κοιτασμάτων ευρύτερης περιοχής της Κασπίας 

Την περίοδο 2006 – 2007 η Κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν ανακοίνωσε την ανακάλυψη γιγαντιαίων 
κοιτασμάτων αερίου. Τον Νοέμβριο του 2006 ο τότε πρόεδρος της χώρας, Saparmurat Niyazov 
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ανακοίνωσε την ανακάλυψη του κοιτάσματος South Yolotan, στο νοτιοανατολικό Τουρκμενιστάν, με 
εκτιμώμενα αποθέματα αερίου 7 Tcm. Τον Μάρτιο 2007 ανακοινώθηκε η ανακάλυψη, στην ίδια 
περιοχή, του Osman, το οποίο όπως αποδείχθηκε αποτελεί τμήμα του τεράστιου South Yolotan. 
Σύμφωνα με την Βρετανική εταιρία Gaffney, Cline, and Associates (GCA), που έχει αναλάβει την 
αξιολόγηση των κοιτασμάτων του Τουρκμενιστάν, το  South Yolotan – Osman διαθέτει αποθέματα 4 
– 6 Tcm αερίου, που ενδέχεται να φτάνουν έως τα 14 Tcm. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των 
Κυβερνήσεων Τουρκμενιστάν και Ιράν τον Φεβρουάριο 2009, η Ιρανική εταιρία Petropars θα 
αναλάβει την ανάπτυξη του South Yolotan – Osman, με τα τελικά συμβόλαια να αναμένεται να 
υπογραφούν στο τρίτο τετράμηνο του 2009. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2007 το Υπουργείο αερίου 
και πετρελαίου της χώρας ανακοίνωσε ότι το κοίτασμα Sag Kenar, που θα τροφοδοτήσει με φυσικό 
αέριο τον αγωγό Τουρκμενιστάν – Κίνα, έχει εκτιμώμενα αποθέματα 1,7 Tcm, ποσότητα που δεν έχει 
επιβεβαιωθεί από διεθνείς φορείς. 

1Πίνακας 1: Κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής της Κασπίας 

Τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Καζακστάν είναι 1,9 Tcm. Τα 62 από τα 75 
κοιτάσματα φυσικού αερίου, που έχουν ανακαλυφθεί στο Καζακστάν και αντιστοιχούν στο 98% των 
συνολικών αποθεμάτων, βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της χώρας. Το Karachaganak, που βρίσκεται 
κοντά στα σύνορα Καζακστάν – Ρωσίας, 150 km ανατολικά του Uralsk, είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα 
της χώρας με αποθέματα 1,35 Tcm αερίου και 8800 εκατ. βαρέλια συμπυκνώματος πετρελαίου. Το 
κοίτασμα καλύπτει επιφάνεια 450 km2 και τα αποθέματα φτάνουν σε βάθος 1.450 m. Ανακαλύφθηκε το 
1978 και η πρώτη φάση παραγωγής του ξεκίνησε το 1985. Από το Νοέμβριο του 1997 και για περίοδο 
40 ετών την ανάπτυξη του κοιτάσματος έχει αναλάβει η κοινοπραξία Karachaganak Petroleum 
Operating BV (KPO), που αποτελείται από τις BG Group (32,5%), ENI (32,5%), Chevron (20%) 

                                                      
1 Τα αποθέματα των South Yolotan – Osman και Sag Kenar δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη στις ετήσιες 
αναφορές των BP και ΕΝΙ. 

Χώρα 
Αποθέματα 

(Tcm)  
Κοιτάσματα 

Αζερμπαϊτζάν  1,28 – 1,35 
Shah  Deniz (620 Bcm), Bakhar, Azeri (100 Bcm), Chirag (70 
Bcm), Guneshli  (90 Bcm), Bulla (25  Bcm), Sangachal – Duvanny   
(34 Bcm), March 8th (10 Bcm) 

Τουρκμενιστάν  2,67 – 2,86 

Dauletabad  – Donmez (1,26 Tcm), Shatlyk (1 Tcm), Yashlar 
(760 Bcm), Krichen – Korpezhe (121 Bcm), Diyarbekir (150 
Bcm), Cheleken (100 Bcm), Byashkyzyl (100 Bcm), Samantepe 
(85 Bcm), South Yolotan – Osman (4 – 6 Tcm), Sag Kenar   (1,7 
Tcm)1 

Καζακστάν  1,9 
Karachaganak (1,35 Tcm), Zhanazhol (133 Bcm), Imashev (130 
Bcm), Urikhtau  (40 Bcm), Teplovsko‐Tokarevskoye (25 Bcm), 
Amangeldy (25 Bcm), Chinarevskoye (18 Bcm) 

Ουζμπεκιστάν  1,74 – 1,87 
Shurtan (634 Bcm), Gazli  (480 Bcm), Kokdumalak (145 Bcm), 
Khandym (168  Bcm), Khauzak – Shady (129 Bcm), 
Shakhpakhty (32  Bcm), Urga, Kuanysh, Achalakskie 

Ιράν  26,84  – 27,8 
South  Pars (13,14 Tcm), North Pars (1,3 Tcm), Golshan (1,2 – 
1,6 Tcm), Kish (1,34 Tcm), Ferdosi (252 – 364 Bcm), Homa 
(188 Bcm), Salman (179 Bcm),  

Ιράκ  3,17 
Mansuriyah (115 Bcm), Mansuriyah (115 Bcm), Chemchemal  
(61 Bcm), Khashim al‐Ahmar (39 Bcm), Jeria Pika (25 Bcm), Kor 
Mor (50 Bcm), Akkas (59 Bcm) 
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και LUKOIL (15%). Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος ξεκίνησε από την KPO το 2000 και 
περιλαμβάνει κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αερίου και ηλεκτροπαραγωγής, σύνδεση 
του κοιτάσματος με τον αγωγό πετρελαίου Caspian Pipeline Consortium (CPC) και ανάπτυξη 100 
πηγών. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2003. Με επενδύσεις 5,5 δις $, 
η ανάπτυξη του Karachaganak από την KPO είναι το μεγαλύτερο διεθνώς χρηματοδοτούμενο έργο 
στο Καζακστάν. Η τρίτη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος προβλέπει την παραγωγή 16,5 εκατ. 
tons/yr πετρελαίου και 16 Bcm/yr φυσικού αερίου, που θα μεταφερθούν στον Ρωσικό σταθμό 
επεξεργασίας αερίου του Orenburg.  

Το Ουζμπεκιστάν διαθέτει αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου από 1,74 έως 1,87 Tcm. 
Παράγει φυσικό αέριο από 52 κοιτάσματα, τα οποία βρίσκονται σε δύο περιοχές, την λεκάνη Amu 
Darya στα σύνορα Ουζμπεκιστάν – Τουρκμενιστάν και η περιοχή Mubarek στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της χώρας. Το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου της χώρας, με αποθέματα 634 Bcm, είναι το Shurtan, που 
βρίσκεται 350 km νοτιοδυτικά της Tashkent στην λεκάνη Amu Darya. Από τα τέλη του 2001, 
λειτουργεί στο Shurtan σταθμός επεξεργασίας αερίου, που αύξησε την ετήσια παραγωγή αερίου από 15 
Bcm/yr σε 20 Bcm/yr. Το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας, το Gazli, με αποθέματα 480 
Bcm, βρίσκεται επίσης στην λεκάνη Amu Darya, 110 km νοτιοδυτικά από την Bukhara.  

Με αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου από 26,84 έως 27,8 Tcm, το Ιράν κατέχει τα δεύτερα 
μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως, μετά τη Ρωσία. Η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο κοίτασμα 
φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, με συνολικά αποθέματα 13,14 Tcm αερίου και 5 δις 
βαρέλια πετρελαίου. Το υποθαλάσσιο κοίτασμα, που είναι επέκταση του North Field που ανήκει στο 
Κατάρ, βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, στα θαλάσσια σύνορα Ιράν – Κατάρ και σε απόσταση 100 
km από την Ιρανική ακτογραμμή. Καλύπτει συνολική επιφάνεια 3.700 km2 και βρίσκεται 3 km κάτω 
από το βυθό της θάλασσας και σε θαλάσσιο βάθος 65 m. Η ανάπτυξη του πεδίου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε 24 φάσεις, με την παραγωγή ανά φάση να κυμαίνεται από 10,2 έως 40,1 Bcm/yr. Η 
παραγωγή αερίου ξεκίνησε το 2002 με τη δεύτερη και τρίτη φάση ανάπτυξης. Έως τώρα βρίσκονται σε 
λειτουργία οι 10 πρώτες φάσεις, στις οποίες συμμετέχουν τόσο Ιρανικές (Petropars, NICO) όσο και 
ξένες (ΕΝΙ, Total, Petronas) εταιρίες. 

Εκτός του South Pars, το Ιράν διαθέτει και άλλα σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στον Περσικό 
Κόλπο. Το υποθαλάσσιο πεδίο North Pars βρίσκεται σε ρηχά ύδατα, βάθους 0 – 33 m, 85 km βόρεια 
του South Pars και 15 km νότια της ακτής. Τα αποθέματα του κοιτάσματος εκτιμώνται σε 1,3 Tcm. 
Το North Pars ανακαλύφθηκε το 1965, η ανάπτυξή του όμως έχει επιβραδυνθεί λόγω της μεγαλύτερης 
προτεραιότητας που έχει δώσει το Ιράν στο South Pars. Η ανάπτυξη του σχεδιάζεται να 
πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, παράγοντας αέριο συνολικά από 46 πηγές. Η μέγιστη παραγωγή 
αερίου αναμένεται να φτάσει τα 36,8 Bcm/yr, που αντιστοιχούν σε 9,2 Bcm/yr για κάθε φάση 
ανάπτυξης. Το αέριο θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 20 εκατ. tons/yr LNG. Η περίοδος 
παραγωγής σχεδιάζεται σε 35 έτη. Το Ιράν υπέγραψε τον Φεβρουάριο του 2008 συμβόλαιο ύψους 16 
δις $ με την Κινέζικη εταιρία CNOOC για ανάπτυξη του North Pars και κατασκευή εγκαταστάσεων 
LNG.  

Το κοίτασμα Golshan βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο 180 km νοτιοανατολικά της πόλης Bushehr 
και 100 km από την ακτή. Τα αποθέματα του Golshan είναι 1,2 έως 1,6 Tcm και η παραγωγή 
εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 25,5 Bcm/yr. Το κοίτασμα Ferdosi, με αποθέματα 252 έως 364 Bcm, 
βρίσκεται 190 km Νοτιοανατολικά του Bushehr και 85 km από την ακτή. Η μέγιστη παραγωγή του 
πεδίου εκτιμάται στα 9,1 Bcm/yr. Η NIOC υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2007 συμφωνία με την 
εταιρία SKS Ventures της Μαλαισίας συνολικής αξίας 16 δις $, που περιλαμβάνει ανάπτυξη των πεδίων 
Golshan και Ferdosi και παραγωγή 20 εκατ. tons/yr LNG. 

Τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ιράκ ανέρχονται σε 3,17 Tcm. Το 70% των 
κοιτασμάτων είναι συνδεδεμένο με πετρέλαιο, με τα μεγαλύτερα να είναι το Kirkuk στο βόρειο Ιράκ 
και τα Nahr Umar, Majnoon, Halfaya, Nassiriya, Rumalia, West Qurna, και Az-Zubair στο νότιο 
τμήμα της χώρας. Στο βορειοανατολικό Ιράκ, κοντά στην πόλη Kirkuk βρίσκονται συγκεντρωμένα 
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πέντε μεγάλα μη-συνδεδεμένα κοιτάσματα αερίου, το Mansuriyah με αποδεδειγμένα αποθέματα 115 
Bcm και δυναμικό παραγωγής 3,4 Bcm/yr, το Chemchemal με 61 Bcm, το Khashim al-Ahmar με 39 
Bcm, το Jeria Pika με 25 Bcm και το Khor Mor (έως το 2004 γνωστό ως Al Anfal) με 50 Bcm. Η 
Περιφερειακή Κουρδική Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στην  εταιρία Pearl Petroleum (Crescent 
Petroleum – 40%, Dana Gas – 40%, OMV – 10%, MOL – 10%)  τα δικαιώματα ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης των Khor Mor και Chemchemal, που εκτιμάται ότι έχουν δυνατότητα παραγωγής 84 
Mcm/d αερίου από το 2015. Η εταιρία σχεδιάζει την εξαγωγή μέρους του παραγόμενου αερίου προς 
την Ε.Ε. μέσω του αγωγού Nabucco. 
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Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Κίνητρα και νομοθετικές παρεμβάσεις εξήγγειλε στις 20/05 ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, 
σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και γεωθερμικών εφαρμογών στον οικιακό 
τομέα, στα πλαίσια της προώθησης των ΑΠΕ και της στήριξης της δραστηριότητας που αναπτύσσεται 
γύρω από αυτές. Ανάμεσα στα μέτρα, είναι η κατάργηση της υποχρέωσης ανοίγματος βιβλίων στην 
Εφορία για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, αλλά και η υπέρβαση των πολεοδομικών δυσχερειών για τα 
εκτός σχεδίου φωτοβολταϊκά. 

 

Τα εγκαίνια του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αθερινόλακκου, συνολικής ισχύος 195,2 MW και του 
Αιολικού Πάρκου Ξηρολίμνης του Ομίλου ΔΕΗ, στο Νομό Λασιθίου, πραγματοποίησε ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, στις 3 Μαϊου. Ο σταθμός αποτελείται από δύο μηχανές εσωτερικής 
καύσης, συνολικής ισχύος 102,2 MW και δύο ατμοστροβιλικές μονάδες, συνολικής ισχύος 93 MW, 
όλες με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού. Το αιολικό πάρκο έχει 
συνολική ισχύ 13,2 MW και η ετήσια παραγωγή του αναμένεται να ανέλθει σε 42.000 MWh ενώ 
αποτελείται από τρία επιμέρους Πάρκα 

 

Ηλεκτρική ενέργεια εγχέει και πάλι στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού η μονάδα συμπαραγωγής 
της Αλουμίνιον της Ελλάδος, έπειτα από βλάβη σε ατμοστρόβιλο, η οποία την είχε κρατήσει εκτός 
λειτουργίας για περίπου 6 μήνες. Αντίθετα, η μονάδα παραγωγής της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης, 
θυγατρικής των Ελληνικών Πετρελαίων παραμένει εκτός λειτουργίας, επίσης για τεχνικούς λόγους. 

 

Παράλληλη δραστηριότητα με την Κόρινθος Power προσανατολίζεται να αναπτύξει η νέα θυγατρική 
εταιρία του ομίλου της Motor Oil, Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε. Η εταιρία κατέθεσε πριν από 
το Πάσχα αίτηση στη ΡΑΕ για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 440 MW, συνδυασμένου κύκλου, 
με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, 
στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Στην Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου συμμετέχουν με ποσοστό 
40% η Motor Oil, με 30% η Avin και με 30% η Cyclon. Η εταιρία ιδρύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 
2008, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Motor Oil και του ομίλου Μυτιληναίου, για 
την απόκτηση ποσοστού 65% από τη Μυτιληναίος στην Κόρινθος Power. 

 

Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου από τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, τα εγκαίνια της 
λειτουργίας της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ), στον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, ισχύος 13 MW 
ηλεκτρικής ενέργειας και 14,5 MW θερμικής ενέργειας. 

 

Δύο νέοι σταθμοί φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 160 kWp, πρόκειται να εγκαταστήσει η εταιρεία 
«Πλαστικά Κρήτης» στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. και τη Φοινικιά Ηρακλείου. Τέλος μέχρι το 
τέλος του 2009 αναμένεται να εγκατασταθεί τρίτος φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 80 kWp, στην 
περιοχή Βρουχάς του νομού Λασηθίου, όπου ήδη λειτουργεί αιολικό πάρκο της εταιρείας ισχύος 12 
MW. 
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Η εξωστρέφεια της ΔΕΗ και η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Θα μπορέσει η ΔΕΗ να επιδείξει πραγματική εξωστρέφεια βοηθώντας στην επίλυση κάποιων 
μακροχρόνιων διλλημάτων της επιχείρησης και της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας; 
Πρόσφατα, το ΔΣ της επιχείρησης ενέκρινε δύο Μνημόνια Συνεργασίας με στόχο τις αγορές του 
Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Novinite, 
δημοσίευε δηλώσεις του Προέδρου της Βουλγαρίας επιβεβαιώνοντας εμμέσως τις φήμες που θέλουν 
την ΔΕΗ να προωθεί τη συμμετοχή της στις νέες πυρηνικές μονάδες στο Belene. Συνεργασίες που 
ακολουθούν την συμμετοχή στην κοινοπραξία SENCAP και το μνημόνιο με την RWE, επίσης με 
στόχο αγορές των Βαλκανίων. 

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργήθηκε σε μία βάση ήπιας προσαρμογής στις 
κοινοτικές οδηγίες, με τις πολιτικές και ρυθμιστικές αρχές να προσπαθούν, από τη μία, να διατηρήσουν 
τα προνόμια της ΔΕΗ και τις μηδενικού κόστους, για την κυβέρνηση, κοινωνικές παροχές και 
τιμολόγια και, από τη άλλη, να εισάγουν ανταγωνιστές παραγωγούς και συνθήκες μίας ελεύθερης και 
αναπτυσσόμενης αγοράς! Μια δύσκολη εξίσωση στην οποία πρέπει, πλέον, να προστεθούν το κόστος 
του Κιότο για το ρυπογόνο ελληνικό σύστημα, η ανάγκη εισαγωγής των ΑΠΕ στο ισοζύγιο, η 
απελευθέρωση της διανομής και η συντήρηση και επέκταση του συστήματος μεταφοράς. 

Παράλληλα, και ενώ καλείται να μειώσει το μέγεθός της με στέρηση ακόμη και του δικαιώματος σε 
νέες μονάδες, η ΔΕΗ προσπαθεί να ισορροπήσει το αίτημα για επιχειρηματική ανάπτυξη με τα 
συσσωρευμένα χρέη από προηγούμενες κρατικές πολιτικές, τις πιέσεις των εργαζομένων της και τον 
κοινωνικό της ρόλο, που, παρεμπιπτόντως, τελευταία προσπαθεί να επιστρέψει στον φυσικό της 
ανάδοχο, την πολιτεία. 

Τα προβλήματα αυτής της προσέγγισης δεν άργησαν να φανούν καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
δεν λειτουργούν με γνώμονα τον σχεδιασμό και την προληπτική δράση αλλά την βραχυπρόθεσμη 
εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος. Οι τρεις αλλαγές, μέχρι σήμερα, του τρόπου 
υπολογισμού της οριακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα και η αναστάτωση που τις 
ακολούθησε, οι κατηγορίες από τους ιδιώτες προς τη ΔΕΗ για χειραγώγηση της παραγωγής μέσω των 
υδροηλεκτρικών και των τεχνικών ελαχίστων των θερμικών μονάδων της, οι αντίθετης κατεύθυνσης 
κατηγορίες για τον χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας των νέων ιδιωτικών μονάδων, είναι μερικά 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ακόμη και η, εν εξελίξει, ιστορία με την υπογραφή μεγάλων εμπορικών 
πελατών της ΔΕΗ από την εταιρεία εμπορίας Verbund, είναι αποτέλεσμα μιας αγοράς που λειτουργεί 
με σταυροειδείς επιδοτήσεις και έξωθεν καθορισμένα τιμολόγια. 

Οι ιδιωτικοί όμιλοι, με τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει, δείχνουν ότι εκτός από πρόθυμοι είναι και 
έτοιμοι να αναλάβουν ένα κομμάτι της αγοράς. Οι θεσμικοί παράγοντες θα υποχρεωθούν να 
δημιουργήσουν ένα ομαλό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίσουν, πάνω από όλα, την 
αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς. Τέλος, το πρώην κρατικό μονοπώλιο, θα 
πρέπει να προσδιορίσει έναν νέο ρόλο, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μία αγορά μη 
προστατευτική, και νέους χώρους που θα ενισχύσουν τα οικονομικά μεγέθη της. Η ΔΕΗ θα πρέπει, 
έστω και αργοπορημένα, να ακολουθήσει το παράδειγμα του ΟΤΕ και των ΕΛΠΕ, αναπτυσσόμενη 
στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Έτσι, θα μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγική ισχύ της και να 
προσεγγίσει νέες αγορές και πελάτες καθώς θα αφήνει χώρο στην εγχώρια αγορά για τον ανταγωνισμό, 
διευκολύνοντας την δημιουργία μιας υγιούς αγοράς. 

 

Αναδημοσίευση από Capital.gr (www.capital.gr/Articles.asp?id=754914) 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η συνολική παραγωγή/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον 
Απρίλιο παρουσίασε μείωση 6,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μείωση 7,4% σε σχέση με 
τον Απρίλιο του 2008. 

Στο ίδιο πρόσημο και η κατανάλωση των πελατών υψηλής τάσης (-9,4%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 
2009, ανατρέποντας την αισιοδοξία του προηγούμενου μήνα για ανάκαμψη της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. Σημειώνεται ότι η κατανάλωση των πελατών υψηλής τάσης τον Απρίλιο του 2009 ήταν 
κατά 23,7% μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή. 

MWh 04/2009 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

01/2009 02/2009 03/2009 04/2008 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 2.316.078 2.793.927 2.464.163 2.488.351 2.261.139 2,4%

Πετρέλαιο 114.851 386.573 285.755 294.325 221.932 -48,2%

Φυσικό Αέριο 495.221 715.411 519.830 435.448 944.259 -47,6%

Υδρο/Η 443.776 280.815 439.447 493.417 133.564 232,3%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 128.336 186.635 175.837 153.763 132.297 -3,0%

Εισαγωγές 323.929 283.866 309.106 474.745 435.618 -25,6%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 15.538 9.082 8.137 14.615 14.250 9,0%

Επιλέγοντες ΥΤ 478.264 506.913 489.213 527.799 627.189 -23,7%

Δίκτυο διανομής 3.128.558 3.830.742 3.490.179 3.559.621 3.212.993 -2,6%

Άντληση 29.362 83.230 20.157 50.786 99.566 -70,5%

Ορυχεία 79.071 77.986 74.989 87.127 82.342 -4,0%

Απώλειες 91.388 139.274 111.463 100.101 92.469 -1,2%

Σύνολο 3.822.181 4.647.227 4.194.138 4.340.049 4.128.809 -7,4%

 

Στο σωρευτικό διάγραμμα φαίνεται η σχετική ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικά 
(11,6% από 11,4%), φυσικό αέριο (13,0% από 10,0%) και λιγνίτη (60,6% από 57,3%) εις βάρος του 
πετρελαίου (3,0% από 6,8%) και των εισαγωγών (8,5% από 10,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. 
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Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη πΓΔΜ συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με 
αποτέλεσμα να εισαχθούν από αυτήν 247 GWh, ποσότητα μεγαλύτερη (για τέταρτο συνεχόμενο μήνα) 
και από αυτή που εισήχθη από την Βουλγαρία (213 GWh). Αξίζει να αναφερθεί ότι από την Αλβανία 
εισήχθησαν τον Απρίλιο 37 GWh, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που έχει εισαχθεί τα τελευταία 2,5 
χρόνια αθροιστικά. 

Τον Απρίλιο συνεχίστηκαν οι αυξημένες εξαγωγές προς την Ιταλία (223 GWh) καθώς, κατά μέσο όρο, 
η ΟΤΣ στη γειτονική χώρα ήταν κατά 13 €/MWh μεγαλύτερη. 

 
Εκ νέου μείωση σημείωσε η παραγωγή από ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, λόγω της μείωσης 
κατά 17,5% της παραγωγής από αιολικά πάρκα. Συνολικά τον Απρίλιο παρήχθησαν 230 GWh από 
ΑΠΕ, έναντι 264 GWh τον Μάρτιο και 271 GWh τον Φεβρουάριο. 
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Η ΟΤΣ τον Απρίλιο κινήθηκε στο επίπεδο των 45 €/MWh, αισθητά μειωμένη σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα (επίπεδο 55 €/MWh). 

Έτσι, διατηρήθηκε και η διαφορά με την ΟΤΣ στην Ιταλία, όπου τον Απρίλιο κινήθηκε στο επίπεδο 
των 58 €/MWh, μειωμένη και αυτή, κατά 11 €/MWh από τον προηγούμενο μήνα. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται η παραγωγή λιγνίτη και οι παραδόσεις λιγνίτη σε 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.  
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Δικαιώματα εκπομπών 

Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών ακολούθησε τον περασμένο μήνα την άνοδο των χρηματιστηρίων 
και ιδιαίτερα των ενεργειακών προϊόντων. 

 

 
Με εξαίρεση την εβδομάδα 16 (Πάσχα), η αγορά δικαιωμάτων κινήθηκε στη ζώνη των 180 – 200 εκ. 
αγοραπωλησίες δικαιωμάτων εκπομπών. 
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Τα 1652 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1610 εκ. 
πιστοποιητικά CER μέχρι το 2012. Κίνα και Ινδία αύξησαν τα σχετικά ποσοστά που κατείχαν στην 
αγορά σε 34% και 26% επί των συνολικών εγκεκριμένων έργων από 33% και 26% τον προηγούμενο 
μήνα αντίστοιχα. 

Η Βρετανία και η Ελβετία παραμένουν οι χώρες από τις οποίες προέρχεται σχεδόν το 50% των 
επενδυτών σε έργα CDM, πλέον των συμμετεχόντων από την χώρα υποδοχής των έργων, ενώ Ιαπωνία 
και Ολλανδία ακολουθούν με περίπου 10% η καθεμία. 
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Ενεργειακά έργα 

 
Τρία νέα προγράμματα, τις «Πράσινες Υποδομές», την «Πράσινη Επιχείρηση» και την 
«Μετεγκατάσταση», συνολικού προϋπολογισμού 136 εκ. € ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. 
Χατζηδάκης, τα οποία και επιδοτούνται σε ποσοστό από 30% έως 60% ανά περιοχή. Οι δράσεις 
αφορούν τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και ως ημερομηνία έναρξη υποβολής 
προτάσεων ορίστηκε η 20ή Ιουλίου. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές» αναφέρεται στην δραστηριοποίηση των 
επιχειρήσεων, σε δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση 
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση κτλ. Ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος είναι 60 εκ. €, η δημόσια δαπάνη 30 εκ. € και ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται 
από 300 χιλ. έως 3 εκ. €. 

Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» ενισχύει επιχειρήσεις για δράσεις μείωσης του 
«περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος» και περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης 
αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωμάτωσης προτύπων κτλ. 
Και σε αυτό το πρόγραμμα ο προϋπολογισμός είναι 60 εκ. €, η δημόσια δαπάνη 30 εκ. €, ενώ ο 
προϋπολογισμός ανά έργο είναι 30 έως 200 χιλ. €. 

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» αφορά στην μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ ή 
ΒΙΟΠΑ, έχει δε συνολικό προϋπολογισμό 16 εκ. € και δημόσια δαπάνη 8 εκ. €. Ο προϋπολογισμός 
ανά έργο κυμαίνεται από 30 έως 300 χιλ. €. Το γενικό ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται στο 50% 
ενώ για μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές φτάνει το 60%. 

Αγωγός ITGI 

Για τον Σεπτέμβριο έχει προσδιορισθεί, σύμφωνα με πληροφορίες η περίοδος υποβολής προσφορών, 
στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, για την απόκτηση πρόσβασης στα ελεύθερα 1 
Bcm/yr που θα μεταφέρονται μέσω του υποβρύχιου αγωγού Ποσειδών από την χώρα μας στην Ιταλία. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΠΑ, Μ. Παπαγεωργίου, στην διάρκεια της 
διαδικασίας του open season, 17 εταιρείες προσήλθαν στην διαδικασία, οι φάκελοι των οποίων έγιναν 
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στο σύνολό τους αποδεκτοί από την επιτροπή αξιολόγησης που είχαν συστήσει η ΔΕΠΑ και η ιταλική 
Edison. 

Αγωγός Nabucco 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), P. Maystadt, δήλωσε στα πλαίσια της 
συνάντησης κορυφής για τον νότιο διάδρομο στην Πράγα ότι ο οργανισμός καθυστερεί την απόφαση 
για χρηματοδότηση του αγωγού Nabucco, έως ότου υπάρξει διακρατική συμφωνία μεταξύ των 
εμπλεκομένων κρατών. Τον Ιανουάριο ο Maystadt είχε δηλώσει ότι η ΕΙΒ θα εξετάσει την 
χρηματοδότηση έως και 25% του έργου, συνολικού κόστους 7,9 δις €. 

Αγωγός South Stream 

Την Βασική Συμφωνία Συνεργασίας για την κατασκευή του έργου South Stream στο ελληνικό έδαφος 
υπέγραψαν στις 15/5 στο Σότσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom, A. Miller, ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της ΔΕΣΦΑ, Ν. Μαυρομμάτης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ, Π. Κανελλόπουλος. 
Η συμφωνία ορίζει τις αρχές συνεργασίας μεταξύ των μερών κατά την προεπενδυτική φάση του έργου 
και προσδιορίζει τις συνθήκες και τους κανόνες για τους μηχανισμούς δημιουργίας και λειτουργίας 
κοινοπραξίας η οποία θα συσταθεί σε ισότιμη βάση για τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του 
ελληνικού τμήματος του South Stream. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται κοινή εταιρία με έδρα την 
Ελλάδα, ισομερή συμμετοχή των ΔΕΣΦΑ & GAZPROM (50%-50%) και κυλιόμενη ετήσια 
προεδρία. 

Η κοινοπραξία θα προετοιμάσει τη μελέτη σκοπιμότητας για τον αγωγό φυσικού αερίου στο ελληνικό 
έδαφος. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει αναλυτική αξιολόγηση όλων των τεχνικών, νομικών, 
χρηματοοικονομικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών χαρακτηριστικών και δεικτών του έργου. 
Μέχρι να ληφθεί η οριστική επενδυτική απόφαση για την υλοποίηση του έργου South Stream, μία 
διοικούσα επιτροπή και μία μικτή ομάδα εργασίας, οι οποίες θα συσταθούν από τη Gazprom και τον 
ΔΕΣΦΑ, θα ασχοληθούν με τον λεπτομερή σχεδιασμό των τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της μελέτης σκοπιμότητας για το τμήμα του ελληνικού αγωγού και με την ρύθμιση των 
εν εξελίξει δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Gazprom, A. Miller, και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΝΙ, P. Scaroni, 
υπέγραψαν, παρουσία του Ρώσου Πρωθυπουργού, V. Putin και του Ιταλού ομολόγου του, S. 
Berlusconi, συμφωνία που επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας του αγωγού South Stream από 31 
Bcm/yr σε 47 Bcm/yr. 

Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – Σταθμός LNG Ρεβυθούσας 

Ανατέθηκε στη γαλλική μελετητική εταιρεία Sofregaz κατόπιν της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
η εκπόνηση τεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβυθούσα. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ ήδη έχει υπογραφεί η 
σχετική σύμβαση και η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους. 

Αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολη 

Με τη διεξαγωγή 11 ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων στους Δήμους του Έβρου από τις 22 έως τις 
30 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης την οποία διοργάνωσε η Trans-
Balkan Pipeline BV, η εταιρεία που σχεδιάζει και θα κατασκευάσει τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη. Στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας, δεκαμελής ομάδα ειδικών μηχανικών, 
περιβαλλοντολόγων, τοπογράφων και βιολόγων επισκέφθηκε τους Δήμους του Έβρου από τους 
οποίους θα περάσει ο αγωγός και την Σαμοθράκη και ενημέρωσε τους πολίτες. 
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Σύμφωνα με την Trans-Balkan Pipeline BV, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 
προμελέτη για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, για τον οποίο η 
προτιμητέα χάραξη βρίσκεται ανατολικά της πρωτεύουσας του Έβρου με τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων να τοποθετείται στη ΒΙ.ΠΕ Άβαντα. Ο αγωγός φτάνοντας ανατολικά της 
Αλεξανδρούπολης θα κινείται στη συνέχεια υποθαλάσσια. Οι πλατφόρμες που θα προσεγγίζουν τα 
δεξαμενόπλοια θα βρίσκονται στα 11 χιλιόμετρα από την ακτή. Το χρονοδιάγραμμα του έργου 
προβλέπει ότι η πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα έχει περατωθεί στο τέλος 
Οκτωβρίου και θα αποσταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στους τοπικούς φορείς του Έβρου. Εντός του 2010 
υπολογίζεται να δοθεί η αδειοδότηση για την κατασκευή του έργου και στις αρχές του 2011 αναμένεται 
η έναρξη των εργασιών. 

Έρευνα υδρογονανθράκων 

Σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
στην χώρα μας σκοπεύει να φέρει προς δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, 
με στόχο αυτό να αποτελεί νόμο του κράτους μέχρι το τέλος του έτους. Μεταξύ αυτών, η εφαρμογή 
της μεθόδου open door κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποδείξουν οι ίδιοι στο 
Δημόσιο περιοχές προς παραχώρηση. Πέραν της μεθόδου open door, η οποία θα λειτουργεί 
παράλληλα με τις διαδικασίες των ανοιχτών διαγωνισμών για παραχωρήσεις περιοχών του Δημοσίου 
προς έρευνα και εκμετάλλευση, ως κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές δρομολογείται και η 
μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η οποία στην Ελλάδα είναι από τις 
υψηλότερες διεθνώς. Η έρευνα υδρογονανθράκων θα υποστηριχθεί από ειδικό φορέα ο οποίος θα 
λειτουργεί υπό το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και ο οποίος θα στελεχωθεί από 
έμπειρο προσωπικό, προερχόμενο κατά βάση από τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

 

Η γεώτρηση που πραγματοποιεί στον Πρίνο η Kavala Oil, η οποία ελέγχεται πλέον από την 
Ενεργειακή Αιγαίου, βρίσκεται κοντά στο προς έρευνα κοίτασμα καθώς το γεωτρύπανο Jack up 
Energy Exerter της νορβηγικής εταιρείας Northern Offshore βρισκόταν, στις αρχές Μαΐου, στα 3.800 
μέτρα προσεγγίζοντας την προς έρευνα περιοχή του Βορείου Πρίνου στα 4.400 μέτρα και, εν συνεχεία, 
το λεγόμενο πεδίο «Ε». 

 

Αμερικανική εταιρεία ενέργειας θα αρχίσει να ερευνά για πετρέλαιο και φυσικό αέριο νοτιοδυτικά των 
ακτών της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρέσβης στη Λευκωσία, F. Urbancic. Απαντώντας σε 
ερώτηση για την εταιρεία, που θα αρχίσει τις έρευνες, ο επικεφαλής του Οικονομικού και Εμπορικού 
Τμήματος της αμερικανικής πρεσβείας, J. Carouso, υπενθύμισε την προκήρυξη διεθνούς προσφοράς 
από την Κυπριακή κυβέρνηση για τη διεξαγωγή έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και πρόσθεσε 
πως «ύστερα από διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία Ενέργειας του Κυπριακού Υπουργείου Εμπορίου, η 
προσφορά κατακυρώθηκε σε μια αμερικανική εταιρεία, της οποίας όμως δεν αποκάλυψε το όνομα». 
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Ειδήσεις 

Διεθνείς 

[ΕΙΑ] Σύμφωνα με την μελέτη "International Energy Outlook 2009" της Αμερικανικής Energy 
Information Administration (EIA), η ενεργειακή ζήτηση παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά 
44% μεταξύ του 2006 και του 2030, φτάνοντας από 11894 MToe το 2006 σε 13910 MToe το 2015 
και 17085 MToe το 2030. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

[IEA] Σύμφωνα με την IEA, οι επενδύσεις πετρελαίου παγκοσμίως αναμένεται να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 21% σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 (μείωση περίπου 100 δις $), λόγω της 
οικονομικής κρίσης και των προσπαθειών καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Μείωση αναμένεται 
και στις επενδύσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που λόγω της ύφεσης εκτιμώνται σε 
38% σε σχέση με το 2008. 

 

[Ε.Ε.] Η Γαλλική εταιρία GDF Suez αναμένεται να οριστικοποιήσει την συμμετοχή της στον αγωγό 
αερίου Nord Stream έως το τέλος του καλοκαιριού. Η GDF Suez επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο 9% 
στον αγωγό, από τις Γερμανικές εταιρίες E.ON BASF/Wintershall, οι οποίες τώρα διαθέτουν μερίδιο 
20% έκαστη. Τα υπόλοιπα μερίδια κατέχουν οι Gazprom (51%) και Gasunie (9%). Ο υποθαλάσσιος 
αγωγός Nord Stream, κόστους 7,4 δις €, που σχεδιάζεται να συνδέσει το Vyborg της Ρωσίας με το 
Greifswald της Γερμανίας μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, αναμένεται να ξεκινήσει τις παραδόσεις 
αερίου στα τέλη του 2011, με χωρητικότητα 27,5 Bcm/yr, η οποία στη συνέχεια θα διπλασιαστεί σε 55 
Bcm/yr. 

 

[Ν.Α. Ευρώπη] Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, V. Putin, και ο Τούρκος ομόλογός του, T. Erdogan, 
συμφώνησαν επί της αρχής στην επέκταση του συμβολαίου προμήθειας 6 Bcm/yr αερίου από την 
Ρωσία μέσω του διαβαλκανικού αγωγού, που λήγει στο τέλος του 2011. Οι όροι της συμφωνίας δεν 
έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Η Τουρκία έχει δύο ακόμη συμβόλαια εισαγωγής αερίου από την Ρωσία, 
ένα 8 Bcm/yr, διάρκειας 23 ετών, πάλι από τον διαβαλκανικό αγωγό, που υπεγράφη το 1998 και ένα 
16 Bcm/yr, διάρκειας 30 ετών, από τον αγωγό Blue Stream, που υπεγράφη το 1997. Το 2008 η Ρωσία 
παρέδωσε 23,9 Bcm αερίου στην Τουρκία, ενώ το 2009 οι παραδώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 25,5 
Bcm. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της χωρητικότητας 
του αγωγού Blue Stream, που τώρα είναι 16 Bcm/yr. 

 

[Εύξεινος Πόντος] Ο Πρόεδρος της Rosneft, S. Bogdanchikov, ανακοίνωσε ότι η Ρωσική εταιρία θα 
αναλάβει την αναζήτηση και ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της 
Αμπχαζίας, κατόπιν πενταετούς συμφωνίας που υπεγράφη με την Υπουργό οικονομικής ανάπτυξης της 
Αμπχαζίας, K. Ozgan. Σύμφωνα με τον πρώτο οι γεωτρήσεις στην περιοχή, που εκτιμάται ότι διαθέτει 
κοιτάσματα πετρελαίου της τάξης των 350 – 500 mt, αναμένεται να ξεκινήσουν το 2010. Η Κυβέρνηση 
της Γεωργίας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της προς την συμφωνία, τονίζοντας ότι παραβιάζει την 
Γεωργιανή νομοθεσία και εδαφική ακεραιότητα. 

 

 [Μέση Ανατολή] Το Υπουργείο φυσικών πόρων της Περιφερειακής Κουρδικής Κυβέρνησης 
ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν εξαγωγές 100 kb/d πετρελαίου από τα κοιτάσματα Tawke 
(60 kb/d) και Taq-Taq (40 kb/d). Οι εξαγωγές από τα δύο κοιτάσματα, που θα πραγματοποιηθούν 
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μέσω του αγωγού πετρελαίου Ιράκ – Τουρκίας, αναμένεται να φτάσουν στην συνέχεια τα 250 kb/d. Το 
Υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει την εξαγωγή πετρελαίου από τα 
κοιτάσματα του βόρειου Κουρδιστάν μέσω του κεντρικού Ιρακινού αγωγού. Την εμπορία των 
εξαγωγών θα αναλάβει ο Κρατικός Οργανισμός Εμπορίας Πετρελαίου του Ιράκ (State Oil Marketing 
Organization) και τα κέρδη θα κατατίθενται στον ομοσπονδιακό λογαριασμό του Ιράκ. Επιπρόσθετα, 
η Αυστριακή εταιρία OMV και η Ουγγρική MOL ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή του Κουρδιστάν, με στόχο την εξασφάλιση 
ποσοτήτων αερίου για τροφοδοσία του αγωγού Nabucco. Οι δύο εταιρίες έχουν αποκτήσει 10% 
μερίδιο έκαστη στην εταιρία Pearl Petroleum (οι Crescent Petroleum και Dana Gas κατέχουν 40% 
κάθε μια), η οποία κατέχει τα δικαιώματα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αερίου  
Khor Mor και Chemchemal, στην Κουρδική περιοχή του Ιράκ. Τα δύο κοιτάσματα εκτιμάται ότι 
έχουν δυνατότητα παραγωγής 84 Mcm/d αερίου από το 2015. 

 

[Μέση Ανατολή] Η Shell συμφώνησε με την Κινεζική CNPC στην κατάθεση κοινής πρότασης για 
ανάπτυξη του κοιτάσματος πετρελαίου Kirkuk στο Ιράκ. Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή, οι εταιρίες 
Shell, CNPC και Sinopec θα κατέχουν το 75% και το κράτος του Ιράκ το υπόλοιπο 25% του 
κοιτάσματος. Το Kirkuk, με δυνατότητα παραγωγής έως 600 kb/d, είναι ένα από τα οκτώ κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων που το Ιράκ έχει θέσει σε δημόσιο διαγωνισμό. Παράλληλα, η Ρωσική εταιρία 
πετρελαίου Lukoil αναμένεται να διαπραγματευτεί με την Κυβέρνηση του Ιράκ την επανενεργοποίηση 
του συμβολαίου ανάπτυξης του κοιτάσματος West Qurna-2, το οποίο είχε υπογραφεί με το καθεστώς 
του Saddam Hussein και είχε παγώσει το 2002. Το κοίτασμα, που βρίσκεται στο νότιο Ιράκ, εκτιμάται 
ότι διαθέτει 6 δις βαρέλια πετρελαίου. Η Κυβέρνηση του Ιράκ συζητά την ανάπτυξη του West Qurna-
2 και με τις Chevron και Total. Επιπλέον, το Ιράκ αναμένεται να υπογράψει εντός του Ιουνίου 
μνημόνιο κατανόησης με την Τουρκία για τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, από το 
κοίτασμα Akas. 

 

 [Ρωσία] Η πρώτη φάση του αγωγού ESPO που θα μεταφέρει Ρωσικό πετρέλαιο μέσω της ανατολικής 
Σιβηρίας στις ακτές του Ατλαντικού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο. Αυτή η φάση 
περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού χωρητικότητας 600 kb/d από το Taishet στην ανατολική 
Σιβηρία έως το Skovorodino στην περιοχή Amur. Από εκεί 300 kb/d  θα μεταφέρονται μέσω 
σιδηροδρόμου στον τερματικό σταθμό του Kozmino ενώ τα υπόλοιπα 300 kb/d θα εξάγονται στην 
Κίνα μέσω της υπό κατασκευή διασύνδεσης του Skovorodino με την Κινεζική πόλη Daqing. Στην 
δεύτερη φάση του ESPO, ο αγωγός θα επεκταθεί έως το Kozmino και η χωρητικότητά του θα αυξηθεί 
σε 1,6 mb/d. 

 

[Ρωσία] Το πρώτο τετράμηνο του 2009 οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ρωσία παρουσίασαν 
τεράστια μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, από 73 Bcm σε 34 Bcm. Οι 
ποσότητες που παραδόθηκαν στις Ευρωπαϊκές αγορές ήταν 27,5 Bcm, ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν 6,5 Bcm. Η παραγωγή Ρωσικού αερίου την περίοδο Ιανουαρίου – 
Απριλίου 2009 μειώθηκε κατά 17% σε σχέση με το 2008, σε 197,7 Bcm. Από την άλλη πλευρά, η 
παραγωγή πετρελαίου την ίδια περίοδο παρουσίασε μείωση 0,5% σε σχέση με το 2008, σε 160,4 mt. 

 

[Ρωσία] Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Shtokman Development AG, Y. Komarov, η τελική 
επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του γιγαντιαίου κοιτάσματος αερίου Shtokman, που βρίσκεται 
στην Θάλασσα Barents στην βόρεια Ρωσία, θα ληφθεί το πρώτο τετράμηνο του 2010. Το κοίτασμα, με 
εκτιμώμενα αποθέματα αερίου 3,8 Tcm, θα αναπτυχθεί από τις Gazprom (51%), Total (25%) και 
Statoilhydro (24%). Η παραγωγή αερίου από το Shtokman αναμένεται να ξεκινήσει το 2013. 



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

 #1 – Μάιος 2009 30 

 

[Ρωσία] Οι ENI, Enel και Gazprom υπέγραψαν συμφωνία, με βάση την οποία η Ρωσική εταιρία 
αποκτά μερίδιο 51% στην εταιρία SeverEnergia, που κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των 
κοιτασμάτων Arcticgaz, Urengoil και Neftegaztechnologia με συνολικά αποθέματα υδρογονανθράκων 
5 δις Boe. Αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, το μερίδιο της ΕΝΙ θα μειωθεί από 60% σε 29,4% και 
της Enel από 40% σε 19,6%. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 1,5 δις $, που η Gazprom θα 
πληρώσει σε δύο δόσεις την περίοδο 2009 – 2010 (900 εκατ. $ θα λάβει η ΕΝΙ και 600 εκατ. $ η 
Enel). 

 

[Ουκρανία] Ο Ρώσος Πρόεδρος, D. Medvedev, και ο Πρόεδρος της Gazprom, A. Miller, κάλεσαν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στην παροχή δανείου 5 δις $ προς την Ουκρανία, ώστε η χώρα 
να μπορέσει να πληρώσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που εισάγει από την Ρωσία και να αποτραπεί 
νέα κρίση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπές της τροφοδοσίας των Ευρωπαϊκών αγορών. 
Σύμφωνα με τον Medvedev η Ουκρανία χρειάζεται συνολικά 19,5 Bcm αερίου το τρέχον έτος, 
κόστους 4 δις $, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της και να εξασφαλίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις για 
ασφαλή διέλευση αερίου προς την Ε.Ε. Το πρώτο τετράμηνο του 2009 η Gazprom παρείχε στην 
Naftogaz 2,15 δις $, ως προπληρωμή για τα τέλη διέλευσης ολόκληρου του έτους. Ο Miller δήλωσε 
ότι στην περίπτωση που υπάρξουν διακοπές στις πληρωμές του αερίου, η Gazprom θα απαιτήσει την 
προκαταβολή ολόκληρης την μηνιαίας δόσης, για να συνεχίσει την προμήθεια αερίου. 

 

[Κασπία] Το Καζακστάν επικύρωσε την συμφωνία που είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο του 2007 με την 
Ρωσία και το Τουρκμενιστάν για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, που θα διέρχεται από τις 
ανατολικές ακτές της Κασπίας και αύξηση της χωρητικότητας στο σύστημα αγωγών Central Asia-
Center. Ο νέος παράκτιος αγωγός σχεδιάζεται να μεταφέρει 10 Bcm/yr Τουρκμενικού και 10 Bcm/yr 
Καζακικού αερίου. 

 

 [Κασπία] Η εταιρία υδρογονανθράκων της Μαλαισίας, Petronas, σχεδιάζει την έναρξη παραγωγής 
αερίου στο υποθαλάσσιο κοίτασμα Makhtumkuly του Τουρκμενιστάν το δεύτερο εξάμηνο του 2010. 
Η παραγωγή, που θα ξεκινήσει στα 5 Bcm/yr αναμένεται στην συνέχεια να διπλασιαστεί στα 10 
Bcm/yr. Η εταιρία υπέγραψε συμβόλαιο ανάπτυξης του κοιτάσματος με την Κυβέρνηση του 
Τουρκμενιστάν το 1996. 

 

[Κεντρική Ασία] Η Ιρανική εταιρία Petropars Oil and Gas Company θα αναλάβει την ανάπτυξη του 
γιγαντιαίου κοιτάσματος Yolotan στο ανατολικό Τουρκμενιστάν. Το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρίας 
και της Τουρκμενικής πλευράς αναμένεται να υπογραφεί τους προσεχείς μήνες. Επιπλέον, το Ιράν 
υπέγραψε συμφωνία με το Τουρκμενιστάν για αύξηση των ετήσιων αγορών αερίου σε 10 Bcm/yr. 

 

[Κεντρική Ασία] Το Ιράν και το Πακιστάν υπέγραψαν συμβόλαιο προμήθειας 21,5 Mcm/d φυσικού 
αερίου, που θα προέλθουν από το γιγαντιαίο Ιρανικό κοίτασμα South Pars. Οι παραδώσεις αερίου 
αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2013, μέσω του σχεδιαζόμενου αγωγού IPI (Iran-Pakistan-
India). Καθώς η Ινδία απουσιάζει από την συμφωνία, λόγω διαφωνιών για την τιμή αερίου και τα τέλη 
διέλευσης, το τμήμα του αγωγού που θα συνδέει το Πακιστάν με την Ινδία θα κατασκευαστεί μόνο εάν 
υπογραφεί νέα συμφωνία στην οποία θα συμμετάσχουν και οι τρεις χώρες. Σύμφωνα με τον Ρωσικό 
τύπο, η Gazprom έχει εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία του αγωγού 
IPI. 
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[Ανατολική Ασία] Η Gazprom και το Υπουργείο οικονομίας, εμπορίου και βιομηχανίας της Ιαπωνίας 
υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την δημιουργία ομάδας εργασίας που θα εξετάσει την ανάπτυξη 
κοινών έργων στην ανατολική Ρωσία. Επιπλέον, ο Ρώσος Πρωθυπουργός, V. Putin, προσκάλεσε 
Ιαπωνικές εταιρίες να συμμετάσχουν στην κατασκευή υποδομών όπως ο αγωγός πετρελαίου ESPO, ο 
αγωγός αερίου  Sakhalin – Vladivostok, μήκους 1830 km και χωρητικότητας 30 Bcm/yr, ο σταθμός 
εξαγωγής LNG και το εργοστάσιο επεξεργασίας αερίου που σχεδιάζονται στην περιοχή Primorsky. 
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η Ιαπωνική Mitsui εξετάζει την συμμετοχή στην ανάπτυξη 
Ρωσικών κοιτασμάτων αερίου, όπως το Chayanda στην ανατολική Σιβηρία και το Shtokman στην 
Θάλασσα Barents. 

 

[Βόρεια Αφρική] Η ΕΝΙ και το Υπουργείο πετρελαίου της Αιγύπτου συμφώνησαν στην δεκαετή 
επέκταση της άδειας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Belayim, στο οποίο η Ιταλική εταιρία κατέχει το 
100% των δικαιωμάτων, έως το 2030. Η ΕΝΙ έχει δεσμευθεί για τν επένδυση 1,5 δις $ τα επόμενα 
πέντε χρόνια με στόχο την αύξηση της παραγωγής υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο. 

 

 [Λατινική Αμερική] Η κρατική εταιρία υδρογονανθράκων της Βραζιλίας, Petrobras, ξεκίνησε την 
δοκιμαστική παραγωγή πετρελαίου από το μεγαλύτερο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε στο δυτικό 
ημισφαίριο τα τελευταία 30 χρόνια. Το υποθαλάσσιο κοίτασμα Tupi, που βρίσκεται  στην λεκάνη 
Santos κοντά στο Rio de Janeiro, ανακαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και εκτιμάται ότι διαθέτει 
αποθέματα υδρογονανθράκων από 5 έως 8 BToe. Η Petrobras κατέχει μερίδιο 65% στην ανάπτυξη 
του κοιτάσματος, με την BG Group να έχει το 25% και την Πορτογαλική Galp Energia το 10%. Το 
Tupi αναμένεται να παράγει 100 kb/d πετρελαίου και 4 Mcm/d φυσικού αερίου. 

 

Πηγές ειδήσεων: ΔΕΗ Α.Ε., ΣΕΕΣ, Υπουργείο Ανάπτυξης, «Αξία», «Ημερησία», «Ισοτιμία», «Καθημερινή», 
«Ναυτεμπορική», «Το Κέρδος», “www.energia.gr”, Oil & Gas Journal, Platts, Rigzone 
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Ημερολόγιο 

Συνοπτικός κατάλογος επικείμενων εκδηλώσεων που αφορούν τον χώρο της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος: 

08 -09/06/2009 
Βιέννη (Αυστρία) 

Future Gas Europe 
The Institute of Economic 
Affairs  
www.marketforce.eu.com 

10 -12/06/2009 
Λονδίνο (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

8th International Energy Risk Management 
Symposium 

ACI 
www.acius.net 

18-19/06/2009 
Θεσσαλονίκη 

3rd South East Europe Energy Dialogue 
IENE 
www.iene.gr 

24/06/2009 
Παρίσι (Γαλλία) 

EESD 2009 - International Conference on 
Energy, Environment, Sustainable 
Development 

WASET 
www.waset.org 

25-29/06/2009 
Βρυξέλες (Βέλγιο) 

Platts 3rd Annual Developing European Gas 
Supply Infrastructure 

Platts 
www.platts.com 

30/06 -05/07/2009 
Κάλυμνος 

2nd International Black Sea Symposium On 
“The Black Sea Region: the State of Play and 
the Way Forward” 

ΔΙΚΕΜΕΠ 
www.icbss.org  

05-03/07/2009 
Κωνσταντινούπολη 
(Τουρκία) 

Global Conference on Global Warming 2009 www.gcgw.org 

09-10/07/2009 
Βρυξέλες (Βέλγιο) 

EU Emissions Trading 2009 
Environmental Finance 
www.environmental-
finance.com 
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Μονάδες μέτρησης ενέργειας 

Προθέματα 

m (Milli) k (Kilo) M (Mega) G (Giga) T (Terra) 
10-3 103 106 109 1012 

 

Συντομογραφίες 

Toe: Τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (Ton of Oil Equivalent) 

Boe: Βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου (Barrel of Oil Equivalent) 

b/d: Βαρέλι ανά ημέρα (Barrel per Day) 

Mcm: Εκατομμύρια κυβικά μέτρα (Million Cubic Meters) 

Bcm: Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Billion Cubic Meters) 

Tcm: Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Trillion Cubic Meters) 

Cal: Θερμίδα (Calorie) 

BTU: British thermal unit 

Wh: Watthour 

 J: Joule 

 

Μετατροπές 

1 τόνος πετρελαίου  7,3 βαρέλια 

1 ft3  0,0283 m3 

 

 TJ Gcal Mtoe MBTU GWh 
TJ 1 238,8 2,388x10-5 957,8 0,2778 

Gcal 4,1868x10-3 1 10-7 3,968 1,163x10-3 
Mtoe 4,1868x104 107 1 3,968x107 11630 

MBTU 1,0551x10-3 0,252 2,52x10-8 1 2,931x10-4 
GWh 3,6 860 8,6x10-5 3412 1 
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Προετοιμασία και επιμέλεια δελτίου ενέργειας: 

Φώτιος Θωμαΐδης 

Χημικός Μηχανικός, PhD 

 

 

Νικόλαος Κοντινάκης 

 Φυσικός, MSc 

 

 

 

Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην 
εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και 
αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 
στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο 
της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη 
εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
“VRS” είναι: 

1. Εκπόνηση Μελετών, Αναλύσεων & Αποτιμήσεων Εισηγμένων Εταιριών 
2. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικής και Επενδυτικής Φύσης 
3. Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Στελεχών της Αγοράς 
4. Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις 
5. Συγγραφική Δραστηριότητα 

 

Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν δελτίο βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις 
δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των συντακτών είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά 
το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Οι συντάκτες δεν έχουν προβεί σε πρωτογενή 
έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυώνται με απόλυτο τρόπο 
την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτό. Η πληροφόρηση και οι 
απόψεις που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς 
καμία ειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική 
μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην 
βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα αντίστοιχα εξαγόμενα 
δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στο δελτίο 
δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις 
διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης εκφράζονται ως προσωπικές, 
απόψεις των συντακτών και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν την εταιρεία VRS σε 
ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως 
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση 
τους. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του παρόντος δελτίου εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την 
ενημέρωση των αποδεκτών του. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του παρόντος 
δελτίου χωρίς την έγγραφη άδεια της VRS και των εκπροσώπων της. 

 

Για να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από τη λίστα διανομής του «δελτίου ενέργειας», για οποιαδήποτε παρατήρηση ή 
σχόλιο, καθώς και για αποστολή πληροφοριών, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου προς επεξεργασία και δημοσίευση, 
παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: research@iraj.gr 


