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Συνοπτικά στοιχεία για την αγορά ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Σύμφωνα με συνοπτικό σημείωμα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), το Ηνωμένο 

Βασίλειο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ό, τι το 1998 με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 

καταλαμβάνουν συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο. Ταυτόχρονα, η μείωση της παραγωγής πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο να εξαρτάται 

όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές ενέργειας. 

Ειδικότερα, μεταξύ των ετών 1998 και 2015, καταγράφηκε πτώση 17% στην ποσότητα της 

ενέργειας που χρησιμοποιείται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πτώση οφείλεται στην αύξηση της 

χρήσης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σε 

κυβερνητικές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στη 

πτώση της μεταποιητικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε ενεργοβόρους 

κλάδους. 

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και από επεξεργασία αποβλήτων (όπως η αιολική, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα) 

αυξήθηκε από 1% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου στο 9%. 

Παρά τη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και την  

αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξάρτηση της Βρετανίας από την 

εισαγόμενη ενέργεια έχει επιστρέψει στα επίπεδα που επικρατούσαν στα τέλη της δεκαετίας του 

1970. Το ΗΒ έγινε καθαρός εξαγωγέας ενέργειας το 1981 χάρις στην εκμετάλλευση του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια, η εξάρτηση από την 

εισαγόμενη ενέργεια είχε  ανοδική τάση, αλλά τώρα έχει πέσει από την πρόσφατη κορυφή του το 

2013. 

Όσον αφορά την κατάταξη για την εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας, μεταξύ των 28 

κ-μ της ΕΕ, η Βρετανία βρίσκεται στη 12η θέση. Το 2014 η εξάρτηση από τις εισαγωγές στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (2014: 46%, 2015: 38%) ήταν κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (53%) και το 

Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το λιγότερο εξαρτώμενο από εισαγόμενες πηγές ενέργειας μεταξύ των πέντε 

χωρών της ΕΕ που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας συνολικά (δηλαδή Γερμανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και ΗΒ). Ωστόσο, ακόμη και αν η εξάρτηση του ΗΒ από την εισαγόμενη 

ενέργεια εξακολουθεί να είναι κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε., το προφίλ της ενεργειακής 

εξάρτησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλέον αντίστοιχο των άλλων μεγάλων καταναλωτών 

ενέργειας στην Ε.Ε.. 

Το 2015, οι κύριοι τύποι των εισαγόμενων καυσίμων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αργό 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πετρελαϊκά προϊόντα (για παράδειγμα, βενζίνη και ντίζελ). Επίσης 

εισάγονται ηλεκτρική ενέργεια και άνθρακας και άλλα είδη στερεών καυσίμων (όπως ξύλο) σε 

μικρότερες ποσότητες. 
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Το 2015, το ένα τρίτο των εισαγωγών καυσίμων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αργό πετρέλαιο 

και το ήμισυ αυτών των εισαγωγών αργού πετρελαίου προήλθε από τη Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι 

βασικός προμηθευτής αργού πετρελαίου, λόγω του δικτύου αγωγών μεταξύ της Νορβηγίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, το ποσοστό των εισαγόμενου αργού πετρελαίου που προέρχεται από 

τη Νορβηγία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αντ 'αυτού το ΗΒ προμηθεύεται αργό πετρέλαιο από 

χώρες του OPEC, όπως Αλγερία, Αγκόλα, Εκουαδόρ, η Ινδονησία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη 

Λιβύη, τη Νιγηρία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Βενεζουέλα. 

Το 2015, το 36% των εισαγωγών αργού πετρελαίου προήλθε από τις χώρες αυτές, ενώ οι 

προμήθειες αργού πετρελαίου από τη Ρωσία αντιστοιχούσαν σε 6% επί του συνόλου. 

Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου 29% των εισαγωγών καυσίμων του Ηνωμένου 

Βασιλείου το 2015, με τη Νορβηγία να αποτελεί, επίσης, το βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου. 

Η πλειοψηφία του φυσικού αερίου διέρχεται στο ΗΒ μέσω υποθαλάσσιων αγωγών. Το 

υφιστάμενο δίκτυο αγωγών συνδέει το ΗΒ με τη Νορβηγία και την Ολλανδία, οι οποίες 

αντιπροσώπευαν, το 2015, το 61% και το 7% των εισαγωγών φυσικού αερίου αντίστοιχα. Υπάρχει, 

επίσης, διασύνδεση με το Βέλγιο, αλλά οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη χώρα αυτή 

αντιπροσώπευαν μόνο το 0,4% των εισαγωγών το 2015. 

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ αποτελούν το 29% των 

εισαγωγών φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου το 2015. 

Οι εισαγωγές των προϊόντων πετρελαίου (όπως βενζίνη, ντίζελ, καύσιμα αεριωθουμένων, κλπ) 

αποτελούσαν το 27% των εισαγωγών καυσίμων το 2015. Κύριοι προμηθευτές ήταν η Ρωσία, η 

Σουηδία και η Ολλανδία. 

Παραδοσιακά, το ΗΒ εξήγαγε περισσότερα προϊόντα πετρελαίου από ό, τι εισήγαγε, αλλά το 

κλείσιμο του διυλιστηρίου στο Coryton και ενός από τα διυλιστήρια στο Milford Haven οδήγησε σε 

σημαντική μείωση των εξαγωγών, με συνέπεια, το 2013 το Ηνωμένο Βασίλειο να μετατραπεί σε 

καθαρό εισαγωγέα, για πρώτη φορά από το 1973. 

Οι εισαγωγές άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων αντιπροσώπευαν το 10% των 

εισαγωγών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2015 με τη Ρωσία να είναι ο μεγαλύτερος 

προμηθευτής για αυτούς τους τύπους καυσίμων. Κολομβία και ΗΠΑ είναι επίσης σημαντικοί 

προμηθευτές. Ο εισαγόμενος άνθρακας χρησιμοποιείται, κυρίως, για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης, εισάγει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγωγών διασύνδεσης, 

προερχόμενο κυρίως από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Οι εισαγωγές ηλεκτρισμού αποτέλεσαν 

μόλις το 1% των εισαγωγών καυσίμων μας. 

 


