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Περιληπτικη επισκοπιση

 Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας υφίστανται μόνιμες
διαρθρωτικές αλλαγές

 Επιδραση συμφωνιας Παρισιου για κλιματικη αλλαγη
 Η εκλογη του Προεδρου Trump επηρεαζει τις αγορες
 Οπως και το σχιστολιθικο πετρελαιο και ΦΑ στις ΗΠΑ
 Η πληθωρα και αφθονια ΦΑ και ΥΦΑ επηρεαζει τιμες 

παγκοσμια
Βασικο συμπερασμα: Η μετάβαση σε ΑΠΕ και η αυξηση
ενεργειακής αποδοτικοτητας οδηγουν τον κόσμο σε μια 
εποχή μακροχρόνιας αφθονίας ενέργειας και χαμηλών τιμών



Επιπτωσεις ανανεωσιμων πηγων 
ενεργειας (ΑΠΕ)

 Η νεα εκθεση απο ΙΕΑ – Renewables 2017: σοβαρες 
προκλησεις στο ΦΑ

 Το 2016 τα ΑΠΕ αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα της αυξησης
στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 Η συμβολη ΑΠΕ ξεπερασε ηδη αυτη του ΦΑ
 Η συμβολή των ορυκτών καυσίμων μειώνεται ραγδαία, ενώ

η συμβολή των ΑΠΕ αυξάνεται δραματικά
Βασικο συμπερασμα: Με τον άνθρακα να κρατά το έδαφός
του, η μελλοντική αύξηση στην χρήση ΦΑ αντιμετωπίζει
σοβαρες προκλήσεις



Renewable and fossil fuel growth in 
net electricity generation 

Source: IEA
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Figure 2.2. Global renewable electricity generation by technology (left) versus coal and gas 
generation (right) 

 

Note: The share of renewables in total power generation includes electricity from hydropower pumped storage. 

Source: Historical generation data based on IEA (2017b), World Energy Statistics and Balances 2017, www.iea.org/statistics/.  

 

In 2022, hydropower is estimated to account for 16% of global electricity generation, followed by 
wind (6%), solar PV (3%) and bioenergy (2.5%). In 2020, solar PV electricity generation should surpass 
that of bioenergy, but with four times more installed capacity. Overall, the growth in renewables 
generation over the forecast period amounts to double that of coal and natural gas combined 
(Figure 2.3). 

Figure 2.3. Global growth in net generation of renewable and fossil fuel electricity  

 

Source: Historical generation data based on IEA (2017b), World Energy Statistics and Balances 2017, www.iea.org/statistics/.  

 

Over 2017-22, electricity output from wind grows by 86%, while solar PV generation triples. Variable 
technologies account for two-thirds of renewable generation growth over 2017-22, and their 
contribution to power systems in many developed countries and emerging economies is therefore 
expected to move rapidly from marginal to mainstream in just five years (Figure 2.4). In 2022, 
Denmark is expected to remain the country with the highest share of variable generation globally, 
with almost 70% of its total generation from variable sources, while in some European countries 
(Ireland, Germany and United Kingdom) the share of wind and solar in total generation should reach 
over 25% in 2022. In certain emerging economies (China, India and Brazil) the share of variable 
generation is anticipated to double to over 10% in just five years. Overall, system integration 
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Source: Bloomberg



Παγκοσμια προσφορα και ζητηση ΥΦΑ

 Το ΥΦΑ ελκυει σημαντικο ενδιαφερον σε αγοραστες: εύκολη
πρόσβαση, χαμηλες τιμες και υπερ-παραγωγη

 Bloomberg: η παγκόσμια ζήτηση ΥΦΑ θα αυξηθεί από 258 εκ.
τόνους τον χρονο το 2016 σε 480 εκ. τόνους τον χρονο το 2030

 Αλλα η προσφορα ξεπερνα αυτη τη ζητηση – ανταγωνιστικη 
παγκοσμια αγορα ΥΦΑ και κινηση προς spot-LNG

 Νεο κυμα ανταγωνιστικου ΥΦΑ: Καταρ, ΗΠΑ, επεκτασεις
 Οι αγοραστες εχουν το πανω χερι
Βασικο συμπερασμα: Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε μείωση των
τιμών. Συμβάλλουν επίσης στη σύγκλιση των τιμών του spot-LNG 
μεταξύ Ευρωπης και Ασιας



Global LNG demand/supply capacity 
balance 

Source: Blooberg NEF

1 September 13, 2017
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Global LNG demand/supply-
capacity balance

Source: Bloomberg New Energy Finance, Poten & Partners, Customs. Note: ‘Highly-likely’ and ‘likely’ pre-FID projects are included on this chart. The likelihood of a project 
being built by 2030 is assessed based on the project’s regulatory stage, project size, infrastructures, developers’ financial strength, offtake contracts, and sovereign risks. 
Clients can access data on individual projects and country-level demand figures here: web/ terminal . 

● Medium-term (2017-20): Strong growth is expected to push total global LNG demand to 314MMtpa by 2020. This will be 
driven by energy policies favoring gas, structural changes in power markets, and concerns over nuclear. LNG supply is set 
for a more striking rise and production capacity will reach 400MMtpa by 2020 as the U.S. and Australia complete export 
terminals currently under construction. Oversupply continues to look inevitable over the next several years, despite strong 
demand growth, but won’t be as serious as previously expected. 

● Longer-term (2020-30): Demand will continue to grow and reach 479MMtpa by 2030 as large opportunities in new 
markets materialize. These include the development of new power markets, greater use of gas in renewables integration, 
and the opportunity to use gas as a replacement fuel as coal and nuclear plants retire. Supply will peak in 2020, and no 
new projects are expected on line during 2020-24. As a result, the global LNG market will become supply-tight around 
2023-24 and face a potential supply shortage from 2025. 

Forecast

Demand – Global



Landed spot LNG prices

Source: Thomson-Reuters



Επιδραση ΥΦΑ απο ΗΠΑ

 Η παραγωγη ΦΑ αυξανεται πιο ραγδαια απο εγχωρια ζητηση
 Το associated shale natural gas χρειαζεται να βρει αγορες -

αλοιως θα επιβραδύνει παραγωγή σχιστολιθικου πετρελαίου 
 Ασκει πιεση στις τιμες– η σωτηρια ειναι στις εξαγωγες
 Βρισκονται αγοραστες λογω χαμηλων τιμων και χρηση FSRU
 JERA: Ακομα και σε $6/mmBTU το ΥΦΑ ειναι 1,5-x-τιμη ανθρακα
 ΥΦΑ ΗΠΑ: διαφανια χωρίς περιορισμούς προορισμού
 Η Cheniere έχει εξαγαγει σε 25 χώρες μεσα σε 18 μήνες - η

παγκόσμια εμβέλεια του ΥΦΑ ΗΠΑ έχει ισοπεδωτική επίδραση
Βασικο συμπερασμα: Το ΥΦΑ ΗΠΑ αλλάζει την παγκόσμια αγορά
με παρομοιο τρόπο που άλλαξε το σχιστολιθικο πετρέλαιο τις
παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. 



Συνεπειες στις παγκοσμιες τιμες ΦΑ

 Αφθoνια υδρογονανθρακων– έντονος ανταγωνισμός μεταξύ
παραγωγών για να εξασφαλησουν μια πιο περιορισμένη αγορά

 Κυριως φθηνότεροι αποθεματα θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν
και να ανταγωνιστούν –ακριβα αποθεματα διατρεχουν κινδυνους

 Mονιμη μεταβαση από χρηση ορυκτων καύσιμων σε ΑΠΕ
 Γι αυτο οι τιμές ΦΑ θα παραμείνουν χαμηλές μακροπρόθεσμα
 Dιατήρηση ανταγωνιστικότητας ΦΑ έναντι άνθρακα και ΑΠΕ
 Συγκλιση παγκοσμιων τιμων –χαμηλες τιμες ισως για παντα
 Μακροπροθεσμες τιμες: Ευρωπη - $5/mmBTU, Ασια - $7/mmBTU
 Nέο κύμα ΥΦΑ: η Tellurian υπόσχεται $6/mmBTU στην Ιαπωνία
Βασικο συμπερασμα: τιμες ΥΦΑ θα μεινουν χαμηλες μακροχρονια



European gas and coal prices in 2016

North-western Europe average =
$4.7 per mmBTU

Coal



NBP long-term natural gas price

Coal
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2. Is indigenous production really in terminal decline?

7

● NPD takes a much more bullish view with 
production sustained close to 100 bcm for the 
next 20 years

● Would require:
● very significant further gas discoveries in Barents Sea
● companies willing to invest in pipeline and 

infrastructure development to bring this gas to market

● Higher indigenous production limits 
exposure to higher priced global LNG 
supplies
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Landed spot LNG prices

Source: Thomson-Reuters



Επιπτωσεις στην Κυπρο

 Πολλά κρέμονται από τις πιο αισιόδοξες ενδείξεις στο τεμαχιο
10

 Μακρύς δρόμος μεταξύ ανακαλύψεων και επιτυχημένης
εκμετάλλευσης μέσω διεθνών πωλήσεων ΦΑ

 Η συνεργασία μεταξυ ολων των εταιρειων θα είναι καθοριστική
για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης

 Μόνο ολοκληρωμένα ενιαια έργα που ελαχιστοποιούν το κόστος
από την πηγη ως την εξαγωγή έχουν ευκαιρία να καταστούν
οικονομικά βιώσιμα και να μπορεσουν να εξασφαλησουν
αγορές

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί άν όλες οι ανακαλύψεις ΦΑ
συγκεντρωθούν σε μια κοινοπραξια 

Βασικό συμπέρασμα: η Κύπρος εξακολουθεί να έχει καλες
προοπτικές ανακαλυψης ΦΑ, αλλά η εξασφάλιση αγορών θα είναι
πρόκληση


