
 
 

Avrupa Birliği'nde elektrik fiyatlarının geleceği     
hakkında bazı değerlendirmeler 
 
Danimarka'lı Dong Energy, Almanya'nın düzenlediği rüzgar ihalesinde toplam 590 MW          
kapasite kazandı. Bunlardan 240'ar MW güçteki OWP West ve Borkum Riffgrund West 2             
sahalarını alım garantisiz fiyatla, 110 MW güçteki The Gode Wind 3’ü de 60 €/MWh bedelle               
kazandı. 
Bu durum, geliştiricilerin, gelecekteki piyasa fiyatlarının en azından LCOE'ye eşit olacağını           
varsaydıkları anlamına gelmektedir. Nitekim, Dong, neden subsidy-free fiyat teklif ettiğiyle          
alakalı olarak temelde şunu söylemiştir:  

1. Türbin başına toplam güç 13-15 MW mertebesine gelecek 
2. Sahaların üretim verimi yüksek 
3. Elektriğin üretim maliyeti (LCOE) toptan piyasadaki elektrik fiyatlarının altında         

kalacak 
BVG Associates, Dong'un 2 projesinden hareketle yaptıkları hesaplamalara göre, ortalama          
51€/MWh değerindeki LCOE ile projenin getiri oranı %6 çıkıyor. Üretilen elektrik 31€/MWh'e            
satılırsa projenin getiri oranı %0, 60'a satılırsa da %8 çıkıyormuş. 
 
Stattnett de analizinde, offshore rüzgar projelerinin tüm senaryolarda desteğe ihtiyaç          
duyduğunu belirtse de Dong'un projesi kapsamında şunu ifade etmektedir (p. 98): 

1. Proje sığ sularda ve bu da maliyeti çok ciddi aşağı çekip LCOE'e düşürecektir 
2. Enerji nakil/iletim hattının kamu tarafından yapılacak olması doğal bir destek 
3. Üretim yüksek  

 
Elektrik fiyatlarına etki eden parametreler (genel) 

1. Santral ekipman (BOS) maliyetleri (düşüyor) 
2. MW başına üretim verimi (özellikle rüzgar açısından önemli) (artıyor) 
3. Karbon ticareti düzenlemesi (carbon trading scheme) (yeniden canlandırılması ve         

dolayısıyla CO2 fiyatlarında artış bekleniyor) 
4. Nükleer phase-out (Almanya) 
5. Kömür (AB içinde kömüre bağımlılık homojen değil) 
6. Doğal gaz & LNG 
7. Yenilenebilir kapasitesi (artış elektrik fiyatlarını düşürüyor) 
8. Tüketim (Talep) 
9. Elektriğin tüketim alışkanlıkları (T1, T2, T3 zaman dilimi kavramları dinamik hale           

geliyor) 
10. Verimlilik artışı (elektrik talebinin azalması) 
11. Elektrikli araçlar (elektrik talebini ve dolayısıyla fiyatları artırıcı etkisi olabilir) 
12. Elektrik enerjisi depolama (maliyet düşüşüne paralel olarak, bu sistemlerin kurulu          

olduğu evlerin sayısı artıyor) 
13. Akıllı şebeke (talep katılımına ve dolayısıyla elektriğin kullanım alışkanlıklarının         

önlendirilmesine olanak tanıma açısından) 
14. Teknik kayıplardaki azalma (akıllı şebeke ve depolama kaynaklı) 
15. Interconnectivity (oran arttıkça elektrik fiyatlarını azaltıcı yönde etki edebiliyor) 

http://www.statnett.no/Documents/Nyheter_og_media/Nyhetsarkiv/2016/Long-term%20Market%20Analysis%20The%20Nordic%20Region%20and%20Europe%202016-2040.pdf
http://www.offshorewind.biz/2017/04/14/dong-explains-the-thinking-behind-subsidy-free-bids
http://www.rechargenews.com/wind/1251841/germanys-zero-subsidy-offshore-wind-could-generate-at-euro-31mwh-bvg
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf


 
 

Durum tespiti 
 

1. Avrupa'da elektrik fiyatları, 2008'den bu yana yaklaşık %70, 2011’den bu yana da            
%55 düştü. 
 
Grafik: AB toptan satış piyasasında elektrik fiyatları (2008-2016 arası) 

 
Grafik: Baz yük elektrik fiyatları 

 
 
Grafik: Almanya elektrik fiyatları ve kömür-gaz santralleri kısa dönem marjinal          
maliyetleri 

 
Buna göre, elektrik fiyatları Almanya'da kömürün marjinal maliyetine daha yakın          
seyrediyor (kömürün Almanya'daki ağırlığından ötürü). 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
http://www.statnett.no/Documents/Nyheter_og_media/Nyhetsarkiv/2016/Long-term%20Market%20Analysis%20The%20Nordic%20Region%20and%20Europe%202016-2040.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a2a-be/a2a/2017-03/Overview-Italian-Energy-Market-2015-2016.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf


 
 

Grafik: AB Power Index (€/MWh) eğilimi ve kömür, karbon doğal gaz fiyatları ile             
yenilenebilir kaynak payı arasındaki ilişki 

 
Yukarıdaki grafik, elektrik fiyat endeksinin, yenilenebilir kaynakların (hidro dâhil)         
üretimdeki payındaki artışın kömür fiyatı artışından daha etkili olduğunu göstermesi          
bakımın önemlidir. Nitekim, takip eden grafiklerde de görüleceği üzere yenilenebilirin          
etkisi kömürün 2 katı kadar hesaplanmıştır. Gaz fiyatları da 2013'ten bu yana %50             
kadar düşmüştür. 
 
Grafik: 2008-2016 arasında ülkelerin doğal gaz toptan satış fiyatları 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf


 
 

Grafik: Gaz ve kömür fiyatlarının Almanya toptan elektrik piyasası ilişkisi (BMI) 

 
Yukarıdaki grafik, gaz ve kömür arasında paralellik gösteriyor; ancak 2016 yılındaki           
fiyat artışında Fransa'daki nükleer santralin devre dışı kalmasının da etkisi var.  
 
Not: Kömür, doğal gaz kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %1 arttığında, elektrik           
fiyatları ülkesine göre 0.2-1.3 €/MWh aralığında artıyor. 

 
Grafik: Avustralya kömür fiyatlarının 2012-2016 dönemi seyri (2016 Nisan-Aralık         
döneminde yükseliyor) 

 
 
 
 

 

http://www.indexmundi.com/Commodities/?commodity=coal-australian&months=60


 
 

Grafik: Derleme (10 farklı tekil parametrenin, Almanya'da elektrik fiyatlarının         
2008'den 2015'e doğru düşmesindeki etkisi) 

 
 
Grafik: 2011 ile 2015 yılları arasındaki elektrik fiyat farkının nedeni 

 
 
Sonuç olarak, aşağıdaki hususlar fiyatların düşmesinde önemli paya sahiptirler. 

1. Doğal gaz fiyatlarının düşük seyretmesi 
2. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin toplam üretimdeki payının artışı 
3. Kömür fiyatlarının düşmesi 
4. Karbon fiyatlarındaki düşme 

 
 
 
 
 
 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=663088101094066098121110085098112006019074041037048078090070014097016006119007000122107117023039103016043126064019076025065012031015032054022031122026001099007007010086011000025110096000091009026122025004079115029012030026113080118085098064017122005&EXT=pdf
http://www.statnett.no/Documents/Nyheter_og_media/Nyhetsarkiv/2016/Long-term%20Market%20Analysis%20The%20Nordic%20Region%20and%20Europe%202016-2040.pdf


 
 

Elektrik fiyatına etki eden parametrelerin gelecekteki seyrine ilişkin öngörüler 
 

1. Kömür 
a. Fiyatının 2010 seviyelerine (92$/ton) ulaşması beklenmiyor. 

i. Kömür fiyatı 2008'de MWh başına 12 € iken, 2010'da 8.4 ve 2015'te            
de 6.4 olarak gerçekleşti.  
Ton fiyatı da sırayla 150 $ - 92 $ - 59 $ şeklinde. 

ii. Dünya Bankası, Avustralya kömürünün metrik ton (mt) fiyatının        
2018-2030 döneminde 55-60$ bandında seyredeceğini tahmin ediyor.  

 
Fiyatlar 2014'te 70 $, 2015'te 57.5 ve 2016'da 65.9 $ şeklindeydi.           
2016 ikinci yarısında kömürde yaşanan yükseliş Çin'de yaşanan        
konsolidasyon kaynaklıydı (Kaynak: BMI). 

 
b. Elektrik üretimindeki payının düşmesi bekleniyor 

i. AB ortalamasında kömürün elektrik üretimindeki payı 1990'da %39        
iken, 2015'te %24 civarındadır, 2015'te de %1.5'lik bir düşüş         
yaşandığı tahmin ediliyor. Kömüre bağımlılık ise ülkeler arasında        
büyük farklılıklar göstermektedir; kömür, çoğu AB üye ülkesinde        
toplam enerji üretiminin üçte birinden azını oluşturuyor; ancak 5         
tanesinde (Polonya, Çek, Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya)       
%40'tan fazla katkıda bulunuyor. Almanya'da 2016'da %44 paya sahip         
iken, Polonya'da %80, Fransa'da %2, Finlandiya'da %13, Belçika'da        
kömür santrali kalmadı. 

ii. Almanya'nın, nükleer santralleri 2022'de kapatma kararı almış olması        
kömür açısından önemli. 2016'nın sonunda yayınlanan Climate Action        
Plan'da 2030 itibariyle enerji sektörünün emisyonları azaltması       
planlansa da, Almanya kısa ve orta vadede kömürün elektrik         
üretimindeki payını azaltma konusunda çok istekli görünmüyor. Bu,        
BMI'nın kömürün üretimdeki payı konusundaki varsayımını doğruluyor       
(uzun vadede %42). 

 
2. Yenilenebilir kaynaklar 

a. Avrupa Komisyonu, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının       
2020'de %36'ya 2030'da %43'e çıkacağın tahmin ediyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=663088101094066098121110085098112006019074041037048078090070014097016006119007000122107117023039103016043126064019076025065012031015032054022031122026001099007007010086011000025110096000091009026122025004079115029012030026113080118085098064017122005&EXT=pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf


 
 

b. Santral kurulum maliyetleri düşüyor, MW başına üretim artıyor, MW başına          
işletme maliyetleri düşüyor, sonuç olarak yenilenebilir kaynakların LCOE        
değeri düşüyor. 
Grafik: 2009-2016 arası LCOE (Bloomberg) 

 
 

Grafik: Almanya güneş ve onshore rüzgar LCOE ile gaz santralleri marjinal           
maliyet karşılaştırması (Bloomberg) 

 
 

3. Doğal gaz 
a. Gaz fiyatı 2008'de MWh başına 30 € iken, 2010'da 21 ve 2015'te de 22 olarak               

gerçekleşti. 
b. 2030'lara doğru, elektrik üretimindeki payının %15-16 seviyesini koruması        

bekleniyor. 
c. Dünya Bankası, gaz fiyatlarının 2030'a doğru 2016'daki dip seviyeden         

toparlanacağını öngörüyor ($/mmbtu olarak 4.56'dan 8'e) (URL). 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf
https://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-forecast-long-term-2017-to-2030-data-and-charts
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=663088101094066098121110085098112006019074041037048078090070014097016006119007000122107117023039103016043126064019076025065012031015032054022031122026001099007007010086011000025110096000091009026122025004079115029012030026113080118085098064017122005&EXT=pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf
https://www.igwindkraft.at/mmedia/download/2016.11.16/1479297235599447.pdf
https://www.igwindkraft.at/mmedia/download/2016.11.16/1479297235599447.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/EU-Review_2015/Agora_State_of_Affairs_EU_2015_WEB.pdf


 
 

d. U.S. Energy Information Administration (EIA) 2040 projeksiyonlarında tüm        
senaryolarda gaz fiyatlarında artış öngörüyor. 

 
 

4. Karbon piyasası 
CO2 fiyatı 2008'de 25 €/MWh iken, 2010'da 16 €/t ve 2015'te de 6 €/t oldu. Ancak,                
Avrupa Birliği komisyonu CO2 fiyatlarında artış ciddi artış bekliyor. 
 
Grafik: CO2 fiyat artış projeksiyonu 

 
 
Grafik: Emisyon ticareti ve karbon fiyatı ilişkisi (mavi çizgi fiyatı gösteriyor) 

 
 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=663088101094066098121110085098112006019074041037048078090070014097016006119007000122107117023039103016043126064019076025065012031015032054022031122026001099007007010086011000025110096000091009026122025004079115029012030026113080118085098064017122005&EXT=pdf
http://www.insightenergy.org/system/publication_files/files/000/000/045/original/HET14_Coal_Phaseout_Final.pdf?1474967926


 
 

5. Petrol 
Not: Doğal gaz fiyatlarıyla petrol fiyatı arasındaki korelasyon azalıyor. 
 
Grafik: Crude, gas diverging (kaynak: BMI, Bloomberg) 

 
 

a. 2018 sonuna kadar 50-60 $ bandında seyredecek (OPEC Genel Sekreteri'nin          
sürekli vurguladığı "denge, yani oynaklığın azaltılması" zaviyesinden ve Saudi         
Aramco'nun IPO'sunun 2018'de yapılmasının planlanmasından hareketle). 

b. IMF beklentisi 2018 yılı için 55 $ (Dünya Bankası 60$ ve 5$ fark ciddi bir şey). 
c. Dünya Bankası, petrolün varil fiyatının 2030'a doğru artacağını öngörüyor         

(2030 itibariyle 80 $). 

 
 

Grafik: Avrupa Komisyonu'nun fosil yakıtların fiyatına ilişkin projeksiyonu 

 

http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/IMF-Predicts-55-Barrel-Through-2018.html
http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf
https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/reports_presentations/crude.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ref2016_report_final-web.pdf


 
 

Gelecekteki elektrik fiyatı tahminine ilişkin muhtelif raporların doğrudan sonuçları 
 
#1- Aşağıdaki tabloda bazı Avrupa ülkeleri baz yüksek vadeli sözleşme fiyatları verili. Buna             
göre, fiyatlara ilişkin denilebilir ki; 2018 yılında fiyatlar hafif bir yükselme gösterecek; ama             
2020'ye doğru düşüş eğilimini sürdürecek. Dong'un alım garantisi teklifine esas projeler           
2025'lere doğru realize olacak. 

 

 
 
 
#2- BMI 
Almanya için, 2026 sonuna doğru doğal gazın elektrik üretimindeki payının azalması,           
kömürün de %42 paya sahip olması bekleniyor. Fiyat ortamının, linyitin gazdan daha iyi bir              
alternatif olmasını sağladığını değerlendiriyorlar. 

 
BMI Almanya'daki ve Avrupa'daki elektrik fiyatlarının aşağıdaki nedenlerle baskılanacağını         
tahmin ediyor; ama nükleer santralin 2022'yle birlikte kapatılacak olmasından ötürü          
yükselme olup olmayacağını kestiremiyor (BMI Europe Power Report Q2 2017, p. 15). 

1. Dağıtık üretimdeki artış 
2. Marjinal maliyeti gaz santrallerinden düşük olan linyit üretiminde artış 
3. Yenilenebilir kapasitesindeki artış 
4. Elektrik talebindeki zayıflama 



 
 

#3- Avrupa Komisyonu 
Perakende elektrik fiyatlarında 2030'a kadar %18 civarında bir artış bekliyor (2010           
seviyesine göre). 2030-2040 arası dönemde denge ve takip eden dönemde düşüş           
bekleniyor. 
 
Grafik: Ortalama elektrik fiyatlarındaki artış (2030'da 2010'a göre %13 kadar bir artış olacak) 

 
 
#4- Statnett (rapor linki) 
Baz senaryo 

1. CO2 ve gaz fiyatlarında ılılmlı/makul artış 
2. Kömür fiyatları bugünkü değerlerinde 

 
Fiyat projeksiyonu 

1. 2022'ye kadar düşük seyredecek (p.62) (EEX future piyasası fiyatlarıyla uyumlu). 
2. 2030'a doğru 45-50 €/MWh seviyelerine yükselecek 
3. 2040'a kadar 2030 seviyesinde dengede kalacak (yenilenebilir kaynakların payındaki         

ciddi artışa rağmen) 
 
Grafik: Fiyatların gelişimi   Grafik: Fiyatların zaman eğrisi tahmini 

    

http://www.statnett.no/Documents/Nyheter_og_media/Nyhetsarkiv/2016/Long-term%20Market%20Analysis%20The%20Nordic%20Region%20and%20Europe%202016-2040.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ref2016_report_final-web.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf


 
 

Elektrik fiyatlarının 2030'a doğru 45-50 € bandına yükseleceği beklentisinin sebepleri temel           
olarak yüksek gaz ve CO2 fiyatları. Dahası, gazın elektrik fiyatlarını belirlemedeki oranının da             
artacağı öngörülmektedir. 
 
Grafik: Almanya için simüle edilen elektrik fiyatlarındaki artışın parametreleri (p.64, 65) 

 
 
Grafiklere ilişkin 3 varsayım: 

1. Nükleer ve kömür santrallerinin kapatılması, gaz santrallerinin daha sık fiyat          
belirlemesine neden olacak; öyle ki, 2030-2040 döneminde yenilenebilirin        
sağlayacağı fiyat azalmasını çok büyük oranda o ortadan kaldıracak. 

2. Gazın daha sık fiyat belirlediği bir piyasada, gaz santrallerinin marjinal maliyetlerinin           
yüksek olması (marjinal maliyetler için ilerleyen kısımdaki Varsayımlar kısmına         
bakılabilir), özellikle fiyatların düşük seyrettiği zamanlarda fiyatı yukarı çekecektir. 

3. CO2 fiyatları artacak. 
 
Yenilenebilir için fiyat projeksiyonu 
Yenilenebilir kaynakların üretilen toplam elektrik içindeki payı arttığında elektrik fiyatının          
düştüğü tespit edilmişti. Rüzgar veya güneş esaslı tesisler de, doğaları gereği herhangi bir             
bölge kapsamında eş zamanlı elektrik üretirler. Bu da, yenilenebilir kaynakların elde edeceği            
fiyatı aşağı çekmektedir. 
 
Aşağıda, 3 farklı senaryo için Almanya'nın ortalama piyasa fiyatıyla, rüzgar ve güneş            
projelerinin elde edeceği öngörülen fiyatlar arasındaki fark grafiksel olarak gösterilmektedir.  
 
Grafik: Ortalama fiyatlar ile onshore rüzgar ve güneş projeleri fiyatları (p. 100) 

 
Bu grafiklere göre, yenilenebilir projeler halen desteğe ihtiyaç duyuyor. Üstelik, rapora göre,            
offshore projeler, 3 senaryoda da desteğe ihtiyaç duyuyor (p. 7, 91, 98). 



 
 

Öte yandan, İskandinav ülkelerindeki rüzgar yatırımı birçok bölgeye göre daha avantajlı, zira            
bu bölgelerin kapasite faktörü yüksek. Aşağıdaki grafik değinilen kapsamda Norveç ile           
Almanya'yı kıyaslamaktadır. Buna göre, Norveç'teki piyasa fiyatlarıyla rüzgar enerjisi         
ortalama fiyatı arasındaki fark Almanya'ya kıyasla daha azdır. 
 
Grafik: Norveç-Almanya için ortalama elektrik fiyatları ve rüzgar esaslı üretim ağırlıklı fiyatlar            
(p.101) 

 
 
Stattnett Projeksiyonlarına Esas Varsayımlar 
Grafik: Baz senaryoya kömür fiyatı (Dünya Bankası ve sair kuruluşların raporlarına bakılırsa,            
esasen kömür fiyatlarında uzun vadede bir artıştan söz edemeyiz) 

 
 
Grafik: Baz senaryoya gaz fiyatı (gaz fiyatlarında artış öngörüleri diğer raporlardaki vurgulara            
paralel) (2016 3Ç itibariyle fiyatlar 15-16 bandındaydı)

 
 



 
 

CO2 fiyatındaki artış (Avrupa komisyonu raporlarıyla uyumlu; ama CO2 meselesi tam bir            
muamma ve belki tek tutunacak dal Paris Anlaşması) 

 
Elektrik talebinde artış (Statnett, BMI'nın aksine elektrik talebinde de 2040'a kadar %25            
civarında artış bekliyor) 
 
Grafik: 2040'a doğru elektrik sarfiyatı projeksiyonu 

 
 
Grafik: 2040'a doğru kömür ve gazın marjinal maliyeti ile Almanya elektrik fiyatları (p.63) 

 
 
Marjinal maliyetle alakalı yukarıdaki grafik, nükleer, kömür ve linyit santrallerin devreden           
çıkarılacağı varsayımına dayalı. Ancak, Almanya'nın bu konuda ne kadar istekli olacağı           
belirsiz. 


