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Küresel Enerji İncelemesi1 

 Covid-19 pandemisi her şeyin ötesinde bir sağlık krizidir. 28 Nisan 2020 itibariyle virüs 

bulaşan kişi sayısı 3 milyon olup virüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı 200.000’i aşmıştır. 

Virüsün yayılım hızını azaltma çabaları sonucu, karantina önlemlerini gerçekleştirmek için 

tüketilen enerji miktarı Mart ayı ortasında %5 artarken Nisan ayı ortasında %50 oranında 

artış göstermiştir. Bazı Avrupa ülkeleri ve ABD, mayıs ayında normalleşme adımları atarak 

ekonomilerini açmayı planladıklarını ilan etmişlerdir.  

 Mevcut krizin sağlık üzerine ani etkisinin ötesinde, küresel ekonomiler, enerji kullanımı 

ve CO2 emisyonu açısından da büyük etkileri olması beklenmektedir. Uluslararası Enerji 

Ajansı’nın Nisan ortası günlük veriler analizi, tamamen karantinada olan ülkelerdeki enerji 

talebinin haftalık ortalama %25 düştüğünü ve kısmi karantinada olan ülkelerde bu oranın 

%18 olduğunu göstermektedir. Küresel enerji talebinin üçte ikisini oluşturan 30 ülkeden 

alınan günlük verilerin analizi, talep daralmasının uygulanan karantina sürecine ve 

katılığına bağlı olduğunu göstermektedir. 

 Küresel enerji talebi 2020 yılının ilk çeyreğinde %3,8 azalmıştır ki bunun büyük çoğunluğu 

karantinaların uygulanmaya başladığı Mart ayında gerçekleşmiştir. 

 Küresel kömür talebi 2019 yılının aynı çeyreğine göre yaklaşık %8 oranında düşüş 

yaşamıştır.  Bunun nedeni olarak, kömüre dayalı ekonomiye sahip olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin ilk çeyrekte Covid-19’dan en fazla etkilenen ülke olması, ucuz doğal gaz 

ile büyümeyi sürdüren yenilenebilir enerjinin pek çok yerde kömür ile rekabet etmesi ve 

ılık iklim koşulları gösterilebilir. 

 Kömürden sonra en fazla talep kaybı yaklaşık %5 ile petrolde görülmüştür. Bunun en 

önemli nedeni ise küresel petrol talebinin %60’ını oluşturan havacılık sektörü ile karayolu 

hareketliliğinde mecbur kalınan kısıtlamalar olmuştur. Mart ayı sonu itibariyle, 2019 yılı 

                                                           
1 “Global Energy Review 2020 -  The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions” 
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ortalamasına göre karayolu taşımacılık faaliyetleri %50, havayolu taşımacılık faaliyetleri 

ise %60 oranında azalmıştır. 

 Pandeminin doğal gaz talebine etkisi orta seviyede olmuştur. 2020 yılının ilk çeyreğinde 

doğal gaza dayalı ekonomiye sahip ülkelerde virüsün etkisini çok fazla göstermemesi ile 

2020 yılının ilk çeyreğinde küresel doğal gaz talebinde %2 civarında bir düşüş yaşanmıştır. 

 Büyük kurulu güç kapasitesi ve önceliği sayesinde enerji talebinde büyüme görülen tek 

kaynak yenilebilir enerji kaynağı olmuştur. 

 Elektrik talebinde, karantina önlemleri sonucunda önemli bir düşüş yaşanmıştır. Karantina 

sürecindeki çoğu ülkede elektrik talebinde %20 seviyesi veya üzerinde düşüş yaşanmıştır. 

Bunun nedeni ise konut tüketiminde görülen elektrik talep artışının sanayi ve ticaret 

alanında yaşanan talep düşüşünün çok altında kalmasıdır. Süreç boyunca, elektrik talebi 

çok uzun bir Pazar gününü andıran bir grafik seyri izlemiştir. Yenilenebilir enerji 

üretiminin büyük oranda talepten etkilenmemesi nedeniyle, elektrik enerjisinde görülen 

talep düşüşü elektrik arzında yenilenebilir kaynakların payını artırmıştır. Kömür, gaz ve 

nükleer enerji dahil diğer elektrik kaynaklarının talebinde düşüş yaşanmıştır. 

 Tüm yıla bakıldığında, kara ve hava hareketliliği ile sosyal ve ekonomik faaliyetlerde aylar 

boyu sürebilecek kısıtlamalar sonucu yaşanabilecek dünya geneli küresel bir durgunluğun 

enerji üzerine etkilerini değerlendirecek bir senaryo belirlenmiştir. Bu senaryoda, 

karantinanın getireceği durgunluktan/resesyondan kurtuluşun oldukça yavaş olacağı ve bu 

durgunluğun makroekonomik politika tedbirlerine rağmen ekonomik faaliyetlerde büyük 

kalıcı kayıplara yol açacağı öngörüsü bulunmaktadır. 

 Söz konusu senaryonun sonucunda enerji talebinin %6 oranında daralacağı görülmektedir 

ki bu da yüzdelik olarak son 70 yılın en büyük yüzdesi ve bugüne kadarki en büyük 

miktardır. Covid-19’un 2020 yılı küresel enerji talebine etkisinin 2008 finansal krizinin 

küresel enerji talebine olan etkisinden 7 kat daha fazla olacağı öngörülmektedir. 
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 Bu kapsamda, söz konusu senaryo dahilinde tüm enerji kaynaklarının etkilenmesi 

beklenmektedir. 

 Petrol talebinin %9 oranında veya tüm yıl ortalama 9 milyon varil/gün düşüş 

göstermesi ve petrol tüketiminin 2012 yılı seviyesindeki tüketim miktarını 

görmesi beklenmektedir. 

 Elektrik talebinin yıl boyunca yaklaşık %5 oranında azalması nedeniyle kömür 

talebinde %8 oranında düşüş görülmesi beklenmektedir. Çin’in sanayi ve 

elektrik üretimi için kömür talebinde görülecek artışın diğer başka yerlerde 

görülecek büyük düşüşleri karşılamasının muhtemel olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 Gaz talebinin tüm yıl için elektrik üretiminin ve sanayi faaliyetinin azalması ile 

birinci çeyrekte yaşanan düşüşten daha fazla düşüş göstermesi beklenmektedir.  

 Nükleer enerji talebinin de elektrik talebindeki düşüş nedeniyle düşmesi 

beklenmektedir.  

 Yenilenebilir talebinin işletme maliyetlerinin düşük ve çoğu enerji sistemlerinde 

imtiyazlı erişime sahip olması nedeniyle artması beklenmektedir. Bazı yeni 

projelerin 2020 yılında faaliyete geçmesi ile kapasitedeki artışın yenilenebilir 

enerji kaynaklı üretimi artırabileceği öngörülmektedir.  

 Uluslararası Enerji Ajansının 2020 yılı için beklentisi, küresel elektrik talebinin %5, bazı 

bölgelerde ise %10 oranında düşmesi şeklindedir. Düşük karbonlu kaynakların kömür bazlı 

üretimi küresel olarak önemli oranda geçmesi beklenmektedir.  

 Küresel CO2 emisyonunun %8 veya yaklaşık 2,6 gigaton (Gt) azalarak 10 yıl önceki 

seviyelere dönmesi beklenmektedir. Bu tarz bir önceki yıla göre görülen düşüş miktarının 

bugüne kadar görülen en büyük düşüş olması beklenmektedir ki bu düşüş 2009 yılında 

2008 yılında görülen ekonomik kriz nedeniyle oluşan 0,4 Gt’luk düşüşün 6 katından daha 

fazla ve ikinci dünya savaşından bu yana yaşanan düşüşlerin toplamının 2 katı olmaktadır. 

Ekonomiyi yeniden canlandırma hareketi daha temiz ve daha esnek enerji altyapısına 
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yönelik olmadıkça bir önceki krizde olduğu gibi emisyonlardaki geri dönüşün/artışın 

yaşanan düşüşten daha fazla olabileceği değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rapordan kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Raporun tamamı ya da bir kısmı izinsiz yayımlanamaz. Raporda geçen 

ifadeler dernek ve üyesi herhangi bir kişi, kurum ve kuruluş görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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