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Προσωρινά στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

στο ΗΒ, συνεχίζονται οι κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν στη βρετανική αγορά ενέργειας 

τα τελευταία έτη, ήτοι υποκατάσταση ρυπογόνων πηγών ενέργειας, όπως ο άνθρακας, από 

τις δυναμικά αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και σταθεροποίηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επίπεδα 

σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές της χιλιετίας. 

Ειδικότερα, η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στο ΗΒ το 2017 αυξήθηκε οριακά 

κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 125,3 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 

πετρελαίου. Η παραγωγή ενέργειας το 2017 ήταν οριακά υψηλότερη από τα επίπεδα του 

2012. Η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 1,7%, παρά την ισχυρή παραγωγή NGL 

(Υγρά Φυσικού Αερίου), ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 0,6%. Η 

προσωρινή παύση λειτουργίας του συστήματος αγωγών Forties για συντήρηση επηρέασε τα 

επίπεδα παραγωγής το Δεκέμβριο του 2017. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

αντιπροσώπευαν το 41% και το 32% αντίστοιχα της παραγωγής το 2017. Η παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε κατά 12,1%, με αύξηση της παραγωγής 

βιοενέργειας κατά 5,7% και μια αύξηση στην παραγωγή αιολικής, ηλιακής και 

υδροηλεκτρικής ενέργειας κατά 27% λόγω της αυξημένης αιολικής και ηλιακής 

χωρητικότητας, καθώς και της αύξησης της ταχύτητας των ανέμων. Η πυρηνική παραγωγή 

μειώθηκε κατά 1,9% λόγω διακοπών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Η παραγωγή 

άνθρακα μειώθηκε κατά 27%, σε νέα ιστορικά χαμηλά. Τα τελευταία πέντε χρόνια η 

παραγωγή άνθρακα μειώθηκε κατά 76%. 

Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας βάσει εισροών καυσίμου μειώθηκε κατά 

1,3% και σε μια βάση προσαρμοσμένη στη θερμοκρασία μειώθηκε κατά 0,3% συνεχίζοντας 

την πτωτική τάση των τελευταίων δέκα ετών. Η κατανάλωση άνθρακα και φυσικού αερίου 

μειώθηκε καθώς οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές για 

παραγωγή το 2017. Η κατανάλωση πυρηνικού καυσίμου και οι καθαρές εισαγωγές, επίσης, 

μειώθηκαν. 

Η χρήση των ΑΠΕ αυξήθηκε, ενώ υπήρξε επίσης μικρή αύξηση της χρήσης 

πετρελαίου. Με την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% το 2017, ο λόγος ενέργειας, ένα μέτρο 

ενεργειακής απόδοσης (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα οικονομικής παραγωγής) 

ενδέχεται να έχει μειωθεί κατά περίπου 2,0% μεταξύ 2016 και 2017. Ο λόγος μειώνεται κατά 

μέσο όρο 3% ετησίως από το 2000. Η πλειοψηφία της πτώσης της θερμοκρασιακά 

προσαρμοσμένης πρωτογενούς κατανάλωσης οφείλεται στη μεταβολή της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο άνθρακας εκτοπίζεται από το φυσικό αέριο το πρώτο τρίμηνο 

του 2017 και στη συνέχεια το φυσικό αέριο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 

υπόλοιπο του έτους. 

Σε αυτό το στάδιο διατίθενται μόνο πλήρεις ετήσιες εκτιμήσεις για τους μεγάλους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (MPPs), οι οποίοι αποκλείουν τους αυτο-παραγωγούς και 



 

 

ορισμένες ανανεώσιμες πηγές. Το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 45,2% της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από 47% το 2016, ενώ ο άνθρακας αντιπροσώπευε το 7,8%, από 

10,5% το 2016. Το πυρηνικό καύσιμο αντιπροσώπευε το 23,6%, αμετάβλητο από το 2016. 

Οι ΑΠΕ (βιοκαύσιμα, ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική) αντιστοιχούσαν στο 23,4% της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από 18,9% το 2016. Η παραγωγή χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (πυρηνική ενέργεια και ΑΠΕ) ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, 

αντιπροσωπεύοντας το 47% της προσφοράς, από 42,5% το 2016, μετά από αυξημένη 

παραγωγή αιολικής ενέργειας, λόγω αύξησης της παραγωγικής ικανότητας και υψηλότερης 

ταχύτητας ανέμου, και ηλιακής ενέργειας, λόγω αύξησης της χωρητικότητας. 

Το 2017, η παραγωγή φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε για τέταρτο 

συνεχές έτος κατά 0,6%. Παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, η παραγωγή φυσικού 

αερίου είναι μειωμένη κατά 63% σε σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα παραγωγής που 

παρατηρήθηκαν το 2000. 

Αν και ο όγκος των εισαγωγών ήταν σε γενικές γραμμές παρόμοιος με το 2016 

(μειωμένος κατά 1,8%, αν και με πολύ λιγότερες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, 

LNG), οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 9,6%. Η άνοδος των εξαγωγών συνέπεσε με 

μείωση της ζήτησης, κατά -2,4%, σε σχέση με το 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως στους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που προτίμησαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά 

αντικατοπτρίζει επίσης τις θερμότερες θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά το 2017. 

Το 2017, η παραγωγή αργού πετρελαίου και υγρών φυσικού αερίου (NGL) στο 

Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,8%. Η παραγωγή αργού πετρελαίου μειώθηκε κατά 

2,6%, ενώ η παραγωγή NGL αυξήθηκε κατά 10,6%. Η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 66% 

σε σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα παραγωγής που παρατηρήθηκαν το 1999. Οι εισαγωγές 

και εξαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν το 2017 κατά 9,7% και 10,5% αντιστοίχως, με 

τους αυξημένους όγκους να αποστέλλονται στην Ασία για να καλύψουν τη ζήτηση μετά από 

τις περικοπές παραγωγής του ΟΠΕΚ. Η ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων αυξήθηκε κατά 

0,3% σε σχέση με πέρυσι. Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ η 

κατανάλωση καυσίμου ντίζελ (DERV) αυξήθηκε κατά 1,0%. 


