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Eurelectric, Avrupa'daki elektrik endüstrisinin çıkarlarını temsil eder. İşimiz, sektörümüzü etkileyen tüm 
önemli meseleleri kapsamaktadır. Üyelerimiz, 30'dan fazla Avrupa ülkesinde elektrik endüstrisini 
temsil eder. 

Elektrik üretimi ve pazarlarından dağıtım ağları ve müşteri sorunlarına kadar tüm endüstriyi kapsarız. 
Diğer kıtaların çoğunda aktif olan iştiraklerimiz ve elektrik endüstrisinde doğrudan çıkarı olan geniş bir 
sektör yelpazesinden gelen iş ortaklarımız da vardır. 

Temsil ettiğimiz ilkeler 

Avrupa elektrik sektörünün vizyonu: 

- Gücünü güvenilir biçimde temiz ve karbon nötr enerjiden alan canlı ve rekabetçi bir Avrupa
ekonomisi

- Avrupa'nın tüm vatandaşları için akıllı, enerji verimli ve gerçekten sürdürülebilir bir toplum
oluşturmak ve sürdürmektir

Maliyet verimli enerjiye geçişe aşağıdakileri gerçekleştirerek öncülük etmeye kararlıyız: 

yatırım yapmak: farklı başlangıç noktalarını ve temel geçiş teknolojilerinin ticari kullanılabilirliğini 
hesaba katarak emisyonları düşürmek ve yüzyılın ortasında gelmeden çok önce karbon nötr bir hale 
gelmek konusundaki gayretleri aktif biçimde göstermek için temiz elektrik üretimi ve geçişi sağlayan 
çözümlere yatırım yapmak; 

dönüştürmek: enerji sistemini dönüştürerek onu daha duyarlı, dayanıklı ve verimli hale getirmek. 
Buna yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanımı, dijitalizasyon, talep tarafının yanıtı ve müşteriler, 
şehirler ve halklar için platformlar ve sağlayıcılar olarak işlev görebilmeleri için şebekelerin takviye 
edilmesi dahildir; 

hızlandırmak: taşıma, ısıtma ve endüstri için bir dönüşüm aracı olarak rekabetçi elektrik sunarak 
diğer ekonomik sektörlerindeki enerji geçişini hızlandırmak; 
değer zincirimizin tüm kısımlarına sürdürülebilirliği entegre etmek ve sıfır karbon toplumu 
doğrultusunda mevcut varlıkların dönüşümünü desteklemek için tedbirler almak; 

yenilik yapmak: en çağdaş iş modellerini keşfetmek ve endüstrimizin bu geçişe öncülük etmesini 
sağlamakta vazgeçilmez olan çığır açan teknolojiler geliştirmek için yenilik yapmak. 



Eurelectric'ten bir tavsiye bildirisi Mart 2020 

ÖNEMLİ MESAJLAR 

• Korona virüs krizi sebebiyle ortaya çıkan bozulma durumu, modern toplumların elektriğe ne
kadar bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır. Elektrik, hastanelerdeki tüm tıbbi ekipmanları
işletmek için hayati bir öneme sahiptir. Elektrik, devletler ve vatandaşlar arasında önemli
bilgilerin zamanında paylaşılmasını sağlar. Elektrik, şu anda evlerine kapanmış olan
milyonlarca insanın işlerini yapabilmek için uzaktan çalışmaya ve alışverişlerini yapabilmek
için e-ticaret sitelerine başvurabilmelerini sağlar.

• Elektrik talebi, tüm pazarlarda farklı biçimde etkilenmektedir. Almanya'daki değişiklikler
minimal düzeyde olmuştur. Fransa ve İtalya'da talepte +/- %20 gibi önemli bir talep düşüşü
görülmüştür. AB tümünde MWh fiyatları çoğu ülkede 20 S/MWh civarına düşmüştür. Karbon
fiyatları da %40 civarında düşmüştür.

• Elektrik şirketleri, temel hizmet sağlayıcıları olarak tesislerinin normal işletimini ve hizmetlerin

normal dağıtımını güvenceye almak için protokollere ve acil durum planlarına sahiptir.

Yardımcı hizmetler, hayati görevlerde çalışan işçileri izole etmek ve korumak konusunda

harekete geçmekte hızlı davranmıştır ve şu anda tedarik güvenliği açısından herhangi bir

risk görmemekteyiz. Ancak elektrik santralleri ve şebeke tesislerinin denetimi, işletimi ve

bakımından sorumlu temel personelin mobilitesinin güvenceye alınması son derece

önemlidir.

• Elektrik tedarikçileri devletlerle birlikte çalışmaktadır ve birçoğu hassas durumdaki müşteriler

ve ciddi güçlükler çeken küçük işletmeler için fatura ödemelerini ertelemektedir. Avrupa
çapındaki bir dizi enerji şirketi de müşterilerini desteklemek için ödeme düzenlemeleri ve

bağlantının kesilmemesi politikası gibi gönüllü girişimlerde bulunmuştur.

• Şu anda sistemi tehdit eden herhangi bir durum olmasa bile elektrik sektörü, AB hükümetleri
tarafından virüsün yayılımıyla mücadele etmek için konan kısıtlamalardan doğal olarak

etkilenmektedir. Düşük fiyatlar, hükümet müdahaleleri ve ödeme yapmakta güçlük çeken

müşteriler kaçınılmaz olarak yardımcı hizmetlerin bilançolarını etkileyecektir.

• Hükümetlerin kurtarma paketleri, en doğrudan etkilenen endüstrilere odaklanma
eğilimindedir. AB iklim hedeflerine zemin teşkil eden sürdürülebilir bir kurtarmanın
desteklenebilmesi için, kurtarma programları ve yatırımlarının hızlandırılmış
dekarbonizasyon ve elektrifikasyonu kolaylaştırabilecek girişimleri hedef alması gerekir.

• Bu bağlamda, ulusal hükümetler ve AB kuruluşlarına şu çağrılarda bulunuyoruz:

o Uzman personelin hayati pozisyondaki tesislerin denetimi, işletimi ve bakımı için
seyahat etmesine izin vermek ve kontrol merkezleri ve tesislerinin yeterli ölçüde
personele sahip olmasını güvenceye almak için gereken yerlerde ek tedbirler almayı
veya standart kurallar ve düzenlemeler konusunda daha büyük bir esneklik sağlamayı
göz önüne alın.

COVID 19'un Müşteriler ve Toplum Üstündeki Etkisi 
Avrupa Elektrik Sektöründen tavsiyeler 



o Elektrik şirketlerinin, fatura ödemelerinin ertelenmesine dair hükümet kararlarından
kaynaklanan finansal baskıyla başa çıkabilmesine yardımcı olmak için geçerli olan
yerlerde gerekli tedbirleri alın.

o Avrupa yatırım planları ve ekonomik kurtarma programlarının AB iklim hedefleriyle tam
uyumlu olmasını sağlayın ve enerji geçişi için hayati önem taşıyan teknolojilere yatırım
yapılmasını hedefleyerek AB ekonomisinin elektrifikasyonu ve dekarbonizasyonunu
destekleyin.
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COVID19'un Müşteriler ve Toplum Üstündeki Etkisini Azaltmak Amacıyla AB Hükümetleri ve ElektrikŞirketleri 
Tarafından Alınan Tedbirlere Genel Bakış    

Ülke Hükümetler tarafından alınan tedbirler Eurelectric üyeleri tarafından alınan gönüllü 
tedbirler 

AB elektrik sektörü üzerindeki 
ekonomik etki 

Avusturya Avusturya işleri güvenceye almak, şirketlerin 
ayakta kalmasını sağlamak ve korona virüs 
küresel salgınının etkisini kısıtlamak için 38 
milyar Euro'ya varan bir tutarı harcayacaktır: 

- Avusturya hükümeti, teminatlar ve
taahhütler olarak 9 milyar Euro
sağlayacaktır

- Acil durum yardımı olarak 15
milyar Euro

- Vergi ertelemeleri olarak 10
milyar Euro

- bunların tümü, halihazırda
açıklanmış olan 4 milyar Euro'luk
yardım paketinin üstüne
eklenmektedir

Oesterreichs Energie, internet sitesinde üye 
şirketleri tarafından COVID 19 bağlamında 
alınan tüm tedbirleri özetleyen bir bilgi portalı 
(Almanca) oluşturmuştur: 
https://oesterreichsenergie.at/news.html 

Çalışanlar sürdürülen elektrik tedarikinin 
normal biçimde devam etmesini sağlamaya 
kararlıdır (örn. Wien Energie: 53 çalışan 
tedarik güvenliğini güvenceye almak için 
yalıtılmış bir istasyonda bulunmaktadır) 

%10-15 azalmış günlük ortalama 
elektrik tüketimi, turistik bölgelerde 
%30'a varan oranda azalma. 

Özel meskenlerin elektrik 

tüketimi üçte bir oranında artar 

(görünebilen öğle vakti piki). 

Azalan elektrik tüketimi ve CO2 

sertifikalarının düşük fiyatları 

sebebiyle elektrik fiyatları şu anda 

düşmektedir. 

Elektrik tedarikinin güvenliği 
güvenceye alınmıştır. 

https://oesterreichsenergie.at/news.html
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Belçika Federal ve bölgesel hükümetler, mevcut 
durumda ekonomiyi ve nüfusu desteklemek için 
tedbirler almaktadır: 

- Tüm bölgesel hükümetler, son kullanıcıya
elektrik tedarikinin kesilemeyeceği bir
dönem olan kış döneminin sonuna kadar
erteleme yapmaya karar vermiştir (hem gaz,
hem elektrik).

- Bütçeli sayaçların dağıtımından sorumlu
olan DSO'ler (Dağıtım Sistemi Operatörleri)
şimdilik kurulumlarını durduruyor ve böylece
ilgili müşterinin tedarikçi veya DSO
tarafından (bölgeye bağlı olarak) kapsanma
alanında kaldığı dönemi fiili olarak
uzatıyorlar.

- KOBİ'lerin elektriğini veya gazını kesme
yasağı.

- Flaman bölgesi hükümeti, meskenlerin su ve

elektrik maliyetlerine (ısıtma ve elektrik dahil)

ailenin bir üyesinin Geçici İşsizlik halinde

olduğu andan itibaren müdahalede bulunmak

için ortalama bir toplam yekun (200 Euro

civarında) ödemeye karar vermiştir. Bu miktar

doğrudan hükümet tarafından ödenir. Müşteri

sırası geldiğinde kendi normal faturalarını

ödemelidir (ön ödeme ve regülarizasyon

faturaları).

Elektrik sektörü, stratejik bir sektör olarak 
daha ikincil ekonomik faaliyetlere uygulanan 
tecritten yasal olarak kurtulmaktadır. Ancak 
şirketler tarafından uzaktan çalışma, ayrılmış 
ekipler, evdeki yedek ekipler gibi çok sayıda 
tedbir konmuştur. Bir sağlayıcı, müşteriler 
üzerindeki etkiyi asgariye indirmek amacıyla 
tüm elektrik faturaları için gece ücretine 
geçmiştir. 

Elektrik fiyatları şu anda son derece 
düşüktür, ancak bu, halihazırda aylar 
önceden beri devam eden bir eğilimdir. 
Covid10 şimdilik bu eğilimi biraz daha 
belirginleştirir gibi görünmektedir. 

Elektrik talebi önemli ölçüde 
düşmüştür. Çok sayıda sektör/şirket 
faaliyetlerini durdurmaktadır ve 
halihazırda 400,000 insan geçici 
işsizliğe girmektedir. Meskun elektrik, 
elektrik tüketiminin yalnızca %25'ine 
karşılık gelmektedir, geri kalan 
miktarın tümü hizmet sektörüne ait ve 
endüstriyel tüketimdir. 

Belçika’daki negatif olmasa bile son 
derece düşük marjlara sahip olan 
tedarikçiler için temel bir sorun da 
nakit tahsilatı ve tahsil edilemeyen 

alacaklar olacaktır. 

Belçika'da elektrik tedarikçisine giden 

enerji kısmı ortalama olarak elektrik 

faturası toplamının üçte birinden daha 

azını teşkil eder. Tedarikçiler 

vergilerin çoğunu ve taşıma 

hizmetlerinin bütününü kamu 

mercilerine ve TSO'nun 6 DSO'suna 

ödemek zorundadır. 
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Bulgaristan 13 Mart itibariyle ulusal enerji sistemi COVID-

19 nedeniyle Olağanüstü Hal durumunda 

çalışmaktadır. Eczaneler, benzin istasyonları, 

marketler ve bankalar/sigorta ofisleri haricinde 

tüm mağazalar kapatılmıştır ve insanlara evde 

kalmaları ve sosyal etkileşimi durdurmaları 

ikaz edilmiştir. 

Yardımcı hizmet faturalarının son ödeme 

tarihleri faizsiz olarak 10 ila 20 gün arasında 

uzatılmıştır, geciken ödeme faizi bu süreden 

sonrası için hesaplanmaktadır. Ek olarak 

ödeme yapılmaması durumunda mesken 

elektriği kesilmeyecektir. 

Hükümet 24 Mart'ta 2,3 milyar Euro tutarında 

acil durum sosyal ve ekonomik kurtarma 

tedbirlerinden oluşan bir paket açıklamıştır. 

Sosyal olarak duyarlı olan gruplar, sağlık 
merkezleri, yerel merciler ve halk için 
üyelerimiz ve diğer elektrik şirketleri 
tarafından bağışlar, dayanışma 
kampanyaları, hizmet sunumları gibi çok 
sayıda sosyal sorumluluk kampanyası 
başlatılmıştır. 

Önceden planlanmış elektrik şebekesi 
onarımları ve planlanan elektrik tedariki 

kesintileri ertelenmiştir. 

Internet/telefon/posta üzerinden ödeme 

yapmak ve hizmet vermek şiddetle teşvik 

edilmektedir. Artan salgın kontrolü 

gerekliliklerine uyumu sağlamak için elektrik 

şirketleri tarafından olağanüstü kurumsal ve 

hijyenik tedbirler konulmuştur. İdari ofisler 

mümkün olan yerlerde uzaktan erişim / 

evden çalışma düzeniyle çalışmaktadır. 

Elektrik şirketleri kendi ilgili kriz/acil durum 

planları içinde oluşturulmuş ve ulusal 

güvenlik için önem taşıyan stratejik 

sahalar/nesnelerin işletimi ve korunmasına 

ilişkin kurallara uygun olan hükümler altında 

işletilmektedir. Gerekli olan yerlerde tedarik 

ve şebeke bakımının devamlılığı ve 

güvenliğini güvenceye almak için iş yükü ve 

programlarında başka yeni düzenlemeler de 

uygulamaya konulacaktır. 

Şimdiye kadar tedbirlerin tümü (zorunlu 
olanların yanı sıra gönüllü olanlar da) 
yalnızca elektrik şirketleri tarafından finanse 
edilmektedir; bu gayretleri desteklemek için 
düzenleyici veya mali herhangi bir tedbir 
öngörülmemiştir. 

COVID19 salgınının hala erken bir 
aşamasında olduğumuz için elektrik 
talebinde önemli değişimler yoktur. 
Daha sıcak hava koşulları ve zorunlu iş 
kesintisi / bazı endüstriler ve KOBİ'lerin 
(çoğunlukla hizmetler ve turizm 
alanında) elektrik tüketimindeki düşüş 
sebebiyle bu hafta talepte hafif bir 
düşüş yaşanmıştır, ancak şu ana kadar 
elektrik yükü bahar aylarının normal 
seviyelerinde seyretmektedir. 

Elektrikte IBEX gün öncesi fiyatları, 
temel yük için BGN 41,87 Euro/MWh 
ağırlıklı ortalama fiyattan (Şubat) 24,9 
Euro/MWh'ye (16- 22 Mart 2020 
haftası için haftalık ortalama fiyat) 
düşmüştür, bu da komşu pazarlarla 
karşılaştırıldığında daha düşüktür. 

Buna ek olarak endüstriyel tüketiciler 
hala, ulusal Devlet Doğalgaz 
Sağlayıcısı Bulgargaz ve GAZPROM 
arasındaki uzun vadeli ithalat 
anlaşması altında ulusal gaz 
fiyatlarındaki önemli ölçüdeki 
düşüşten (%40) faydalanmayı 
beklemektedir. 
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Çek 
Cumhuriyeti 

Hükümet, halk toplanmalarını içeren tüm 
işletmeler ve etkinliklerin (mağazalar, restoranlar, 
tiyatrolar, spor etkinlikleri, vs.) kapatılmasını 
zorunlu kılmıştır. 

Hükümet, çeşitli tedbirler yoluyla ekonomiyi 

desteklemeye hazır olduğunu açıklamıştır. Bu 

duyuruda elektrik sektörü dışarıda 

bırakılmamıştır, tedbirler zamanı geldiğinde 

belirlenecektir. İşletmelerimizin büyük bir kısmı 

(üretim tesisleri, dağıtım, vs.) devletin hayati 

altyapı tesislerinin bir kısmını oluşturduğu için, 

olası olağanüstü hal durumuna hazırlanmak 

konusunda ilgili bakanlıkların tam desteğine 

sahibiz. 

CEZ çalışanlarını korumak için çok sayıda 
tedbir almıştır. Müşterilerine bireysel biçimde 
hitap edecektir. 

Mümkünse çalışanların evden çalışmaları 
teşvik edilmektedir. Tüm büyük toplantıların 
çevrimiçi toplantılarla değiştirilmesi ve iş 
seyahatlerinin mümkün olan her zaman iptal 
edilmesi gerekmektedir. Tüm müşteri hizmeti 
merkezlerimiz hem çalışanlarımız hem de 
müşterilerimizin sağlığını koruyabilmek 

amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. 

Tedarik güvenliği tehlike altında değildir. 
Elektrik santrallerimizdeki personeli korumak 
için özel önlemler almaktayız. 

Grup çapında yalnızca elektrik 
santrallerini işletmek, elektrik veya ısı 
dağıtımını ve ilgili faaliyetleri güvenceye 
almak için gerekli kişiler işyerinde 
bulunmaktadır. 

Kapatmanın elektrik tüketimi üzerinde 
elbette bir etkisi vardır. Ancak küçük ve 
orta B2B (işletmeler arası) 
tüketimindeki düşüşün büyük bir kısmı 
mesken B2C (işletmeden tüketiciye) 
tüketimiyle karşılanacaktır. Dahası, 
Çekya şu anda diğer tüketim 
eğilimlerinde olabilecek her türlü 
değişikliğe karşılık gelebilecek aşırı 
hava koşullarıyla karşı karşıyadır. 
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Kıbrıs NRA (ulusal düzenleyici kurum) olan CERA 
tarafından verilen bir karar uyarınca ve bir 
hükümeti önerisine uygun olarak EAC (Electricity 
Authority of Cyprus - Kıbrıs Elektrik Kurumu) 
elektrik fiyatında %10'luk bir indirim yapılacağını 
açıklamaktadır (KDV, RES ve ESF masrafları 
hariç). CERA tarafından verilen karar uyarınca, 
bu indirim iki aylık bir süre için geçerli olacaktır. 
Karar, iki aylık uygulama döneminin bitiminden 
önce COVID 19 konusundaki en son bilgiler ve 
gelişmelere dayalı olarak gözden geçirilecektir. 

Bu süre boyunca EAC faturaların 
ödenmemesi nedeniyle hiçbir müşterinin 
elektriğini kesmeyecektir. 
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Danimarka Hükümet çeşitli tedbirler almıştır: 

- Enfeksiyonu önlemek için vatandaşların

kontrol altında tutulması (kamu sektörü 13

Nisan'a kadar kapalı, tüm/kamu/özel sektör

çalışanlarından evden çalışmaları isteniyor),

şu ana kadar genel sokağa çıkma yasağı

yok, ancak yalnızca 10 kişiye kadar olan

gruplara izin veriliyor.

- Normal işletim (mümkün olduğu kadar normal),
yeni prosedürler (örn. müşteri tesislerinde
bakım söz konusu olduğunda ekstra dikkatli
hijyen önlemleri)

- Acil durum/kriz kuruluşları

(ulusal/sektörel/devlet ve şirketlerin

kendileri) etkinleştirildi, günlük toplantılar /

güncellemeler

Maliye Bakanı Nicolai Wamen, çoğunlukla 
küçük ve orta büyüklükte şirketleri hedef 

alacak biçimde devletin kira ve elektrik 

faturaları gibi maliyetleri ödemesini önerdi 

Danish Energy potansiyel/aktüel 
problemleri/iş risklerini tanımlamak için tüm 
üye şirketlere haftalık bir anket gönderiyor: 

- Tedarikçi faturaları, tedarikçilerin mali

likiditesini korumak için daha erken

ödeniyor

- Akıllı sayaçların dağıtımına COVID-19

sonrasına kadar ara verilmiş olduğu

varsayılıyor

- DSO'lar (dağıtım sistemi operatörleri)

gelecekteki projelere devam edilip

edilemeyeceğini değerlendiriyor

Enerji tüketimi COVID-19 öncesine 
oranla yaklaşık %10 oranında düştü 
(endüstride azalan faaliyet sebebiyle) 

Çoğu Danimarkalı şimdi evden çalıştığı 
için elektrik tüketimi 
işletmeler/ofislerden haneler/tatil 
evlerine kayıyor. 

Özel sektördeki işletmeler ve 

haneler elektrik faturalarını 

ödemekte zorluklarla karşılaşabilir, 

bu da tedarikçilerin bilançosunu 

etkileyecektir. 
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Finlandiya Küresel salgın dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Finlandiya'da da ilerliyor ve hükümet tarafından 
daha ileri seviyede mesafe tedbirleri alınıyor (28 
Mart) 

Ulusal seviyede acil durum hazırlığı planlaması, 
idare ve işletme topluluğu arasındaki iş birliğine 
dayalı. Çalışma Ulusal Acil Durum Tedariki 
Kuruluşu tarafından koordine ediliyor. Bu da 

mevcut bir kuruluşun olduğu ve tedarik 
güvenliği tehlikeye girdiğinde bu durumlarla 
başa çıkmak için planların mevcut olduğu 
anlamına geliyor. 

Yardımcı hizmetler bakış açısından, elektriğe 
özgü herhangi bir tedbir uygulanmamıştır veya 
düşünülmemektedir. Ancak hükümet, 
istihdama erişimi iyileştirmeyi ve enerji sektörü 
dahil toplumun işleyişi için hayati olan 
sektörlerdeki çalışanlar için istihdam şart ve 
koşullarını daha esnek hale getirmeyi 
amaçlayan kararlarını vermiştir/vermektedir.  

Yardımcı hizmetler kendi acil durum 
planlarını uygulamaya başlamıştır. Bu, 

müşteri hizmeti merkezlerinin enfeksiyonu 
önlemek için kapatılması, personelin 
mümkün olduğunca evden çalışması, 
yalnızca telekom toplantılarına izin 
verilmesi, seyahatin asgariye indirilmesi, vs. 
gibi tedbirler anlamına geliyor. 

Hükümet, yardımcı hizmetlerin 
faturalandırması ve alacak tahsili 
konusunda herhangi bir tedbir koymamıştır 
ancak üye şirketlerimizin çoğu gönüllü 
olarak müşterilerine ödeme düzenlemelerini 
(fatura aktarımı imkanı gibi) ücretsiz 
biçimde sunmaktadır. 

Üyelerimize aynı zamanda, özellikle de 
Covid19 problemi söz konusu olduğunda 

elektrik tedarikini kesintiye uğratma 
güçlerini kullanırken son derece ihtiyatlı 
olmalarını tavsiye ettik. Müşteriler, likidite 
problemleri başlamak üzere olduğunda 
mümkün olan en erken zamanda elektrik 
şirketine başvurmaları konusunda 

uyarılmalıdır. Elektrik kesme durumlarında, 
korona virüs salgını sırasında (hükümet 
tarafından da vurgulandığı gibi) 
dayanışmaya olan ihtiyacın fark edilmesini 
ve kesme işleminin mevcut bağlamda 
kesinlikle zorunlu ve iyi düşünülmüş 

olduğunun güvenceye alınmasını tavsiye 
ederiz. 

Örnek olarak burada Caruna’nın duyurusu 
bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar (16 Mart) elektrik 
fiyatlarında oluşan herhangi bir etki 
görmedik. 2020'deki fiyatlar halihazırda 
son derece düşüktü, bunun genel 
sebebi Aralık'tan Mart'a kadar aylık 
sıcaklıkların uzun dönemli 
ortalamaların 5-7 derece üstünde 
gerçekleşmesiyle son derece ılık bir kış 
geçirmiş olmamızdır. Ayrıca 
endüstrideki elektrik talebi, ekonomik 
gerileme ve bazı grevler sebebiyle 
önemli ölçüde düşmüştür. 
Ekonomistler derin bir gerileme 
öngörmektedir ki bu da şüphesiz 
elektrik fiyatları üstünde bir etki 
yaratacaktır. 

Çalışanların hem ülke içinde hem 

dışında kısıtlı hareketleri bir etki 

yaratacaktır ve yatırımlar ve 

muhtemelen bakım için de 

gecikmelere sebep olacaktır, ancak 

hayati öneme sahip hiçbir işlev 

tehlikede değildir ve tedarik güvenliği 

üstünde herhangi bir etki 

öngörmemekteyiz 

https://www.caruna.fi/en/news/caruna-offers-its-private-customers-free-three-months-respite-payment-and-expedites-payment
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Fransa Sömestr tatili iki aylığına uzatılacaktır, bu da 

ana konutlarda elektrik, ısıtma veya gaz 

tedarikinin kesilmesinin yasaklanmasını 

sağlamaktadır, buna faturaların 

ödenmemesinden dolayı sözleşmenin sona 

erdirilmesi yoluyla kesmeler de dahildir ve 

böylece enerji belgesinden faydalanan en 

hassas tüketicilerin, özellikle de elektrik 

azaltmalarına karşı korunması sağlanacaktır. 

Covid-19 salgınıyla başa çıkmak için 
Parlamentoda tartışılmakta olan acil durum 
tasarısı, hükümetin, faaliyetleri salgının 
yayılmasından etkilenen çok küçük şirketler için 
su, gaz ve elektrik faturalarının askıya 
alınmasını talep etmesine izin verecektir. Devlet 
ve Bölgeler tarafından oluşturulan dayanışma 

fonu için uygun olan çok küçük işletmeler, bu 
tedbirin verdiği haktan faydalanabilecektir; 
buradaki küçük işletmeler maksimum 1 milyon 
Euro’luk bir ciroya sahip olan ve idari kapanış 
yaşamakta olan veya Mart 2020'de Mart 2019'a 
göre %70'ten fazla bir ciro kaybı yaşamış olacak 

olan işletmelerdir. 

Fransız hükümetinin şirketlere yardım etmek 
için aldığı tedbirler içinde KOBİ'ler için ticari 
krediler ve kredi limitleri konusunda devlet 
garantisi sağlamak ve tüm şirket türleri için 
yeni kredi portföyleri konusunda bankalara 
devlet garantisi sağlamak için bir plan 
oluşturmak da vardır. 

Şurada Enedis'in hizmet devamlılığını 
güvenceye almak için yayımladığı basın 
bülteni bulunabilir. 

Elektrik talebindeki düşüşün, EDF 

tedariki ve DSO (dağıtım sistemi 

operatörleri) işletmeleri üzerinde 

kısıtlı bir mali etki yaratması 

beklenmektedir. Benzer biçimde 

kırılgan olan mikro girişimlerin elektrik 

faturalarında Fransız mercilerince 

karara bağlanmış olan geçici 

rahatlama, EDF'nin işletme sermayesi 

gereksinimlerini yalnızca geçici olarak 

arttıracaktır ve yıl sonunda önemli 

düzeyde bir etki oluşturması 

öngörülmemektedir. Buna karşın aynı 

tedbirler, Fransa'daki alternatif 

perakendeciler üzerinde büyük bir 

mali etki yaratacaktır. 

Yetkili merciler tarafından emir 
verildiği üzere üretim tesislerindeki 
bakım operasyonlarının kesintiye 
uğraması, kesintiler programında 
yeniden bir düzenleme yapılmasını 
gerektirmektedir. Bunun sonucunda, 

2020'de Fransa'da 375-390 TWh 
miktarında nükleer üretim varsayımı 
şu anda gözden geçirilmektedir ve 
aşağı çekilerek düzeltilecektir. 2020 
için 17,5-18 milyar Euro olarak 
hedeflenen FAVÖK aralığın alt ucu 

için bu aşamada korunmaktadır. 2021 
etkileri henüz değerlendirilemez. 
Ancak kesintiler programının devam 
eden yeniden tanımlanması süreci 
2021 üretimi üzerinde olumsuz bir etki 
yaratabilir. Benzer biçimde, toptan 

pazarlarda elektrik fiyatlarındaki 
düşüş de yıl sonunda kaldıraç oranı 
üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olabilir. 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/field/documents/CP_COVID-19_Enedis_sorganise_pour_garantir_et_assurer_la_continuite_d_0.pdf
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Almanya Almanya Federal Meclisi (Bundestag), ekonomiyi 
korona virüs salgınının doğrudan yaratacağı 
etkiden korumak için 25 Mart'ta 750 milyar 
Euro’luk bir yardım paketini onaylamıştır. 

Alman hükümeti, korona krizi sırasında yerine 

getirilmeyen ödeme zorunluluklarından dolayı 

uygulanan elektrik veya gaz kesintilerini askıya 

almayı içeren bir yasa taslağı paketi çıkardı. 25 

Mart'tan itibaren tüketiciler ve mikro işletmeler 

elektrik tedarikleri gibi kalıcı borçlar durumunda 

faturalarını daha sonra ödeyebilecekler. Taslağa 

göre, krizden dolayı ödeme yükümlülüklerini 

yerine getiremeyecek durumda olmaları halinde 

kendilerine üç aylık bir erteleme süresi verilecek. 

Bu, elektrik, gaz, telekomünikasyon ve su 

konusunda tedarik sürekliliğini güvenceye almak 

amacını taşıyor. Bu erteleme başlangıçta 30 

Haziran ile sınırlandırıldı. Yasa koyucu çift 

ödemeleri bunun dışında bırakıyor: Dönem sona 

erdiğinde müşterinin yalnızca bir aylık taksiti 

ödemesi gerekecek. 

Hayati altyapıların işletmecileri olan enerji 

endüstrisindeki şirketler için en yüksek 

öncelikli kalıcı görev kriz ve acil durum 

yönetimidir. Enerji endüstrisi, kriz ve acil 

durum yönetimi kapsamında düzenli olarak 

test edilen, incelenen ve değerlendirilen ve 

aynı zamanda bir küresel salgın durumunda 

da çalışabilen süreçler oluşturmuştur. 

Çalışanları korumak için konulan önlemsel 

tedbirlere ek olarak enerji tedarikini 

güvenceye almak birincil hedeftir. 

Almanya'da elektrik talebi halihazırda 
önemli düzeyde düşmüştür. Şu andaki 
kriz enerji endüstrisi için büyük bir 
zorluk teşkil etmektedir. Yardımcı 
hizmetler zorluk yaşayacaktır çünkü 
yalnızca ödenmeyen elektrik 
maliyetlerini değil, aynı zamanda 
Almanya elektrik faturalarının %77'sini 
oluşturan vergiler, harçlar, resimler ve 
şebeke masraflarını da karşılamak 
zorunda kalacaklardır. 

Corona virüsünün yayılımını 

yavaşlatmak için Almanya'nın 

endüstriyel üretiminin kapsamlı 

biçimde askıya alınması, ülkenin 

enerji tüketimi üzerinde büyük bir 

etki yaratacaktır. Endüstriyel 

müşteriler Almanya'nın elektrik ve 

doğalgaz tüketiminin %40 ila 

45'ine karşılık gelmektedir, ancak 

virüsü kontrol altına almak için 

alınan önlemler, çöken tedarik 

zincirleri ve yurtiçi ve yurtdışında 

sönen talebin güç tüketiminde 

keskin bir düşüşe yol açması 

beklenmektedir. 

25 Mart 2020 itibariyle şirketler 

tedarik güvenliğinde artan herhangi 

bir risk görmemeye devam 

etmektedir. Durum ulusal ve 

uluslararası seviyede son derece 

dinamik olduğu için düzenli risk 

değerlendirmeleri yapmaya devam 

etmektedirler 
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İzlanda Hükümet COVID-19'a karşılık olarak benzeri 

görülmemiş tedbirler almaktadır. Bir yandan 

ödenen vergiler ve diğer resimlerin 

ertelenmesini, diğer yandan toplamda 60 

milyar İzlanda Kronundan fazla tutan masraf 

artışları ve vergi kesintilerini içeren tedbirlerin 

toplam kapsamı 200 milyar İzlanda Kronundan 

fazla bir tutarda olabilir. Ayrıca Hazine, daha 

zayıf ekonomik koşulların bir sonucu olarak 

azalan vergi gelirleri ve artan masraflarla 

ekonomiyi destekleyecektir. Bu geniş tabanlı 

tedbirler Merkez Bankası’nın faiz oranları, 

asgari zorunlu rezervler ve konjonktüre karşı 

sermaye tamponlarını düşürme kararlarını 

tamamlayıcı niteliktedir. Bu tedbirlerin amacı 

birincil olarak kısmi işsizlik ödenekleri, üçüncü 

taraf (özel) emeklilik tasarruflarına erişim, 

kurumsal vergi ödemelerinin ertelenmesi ve 

şirketler için işletme kredisi imkanları üzerinden 

işsizlik ve geçici kişisel gelir kaybına karşı 

savaşmaktır. 

Hükümet, dayanıklılığı arttırmak amacıyla 

ekonomiye hem kısa hem uzun vadede 

yardımcı olacak biçimde turizm endüstrisini ve 

kamu yatırımlarını desteklemek için özel 

tedbirler alma niyetini taşımaktadır. 

Enerji ve yardımcı hizmetler sektöründeki 

şirketlerin tümü sosyal olarak önemli altyapıların 

birer parçasını oluştururlar ve tüm işyerinin 

enfekte olmasını ihtimalini asgariye indirmek için 

çok sayıda tedbir almışlardır. Doğrudan teması 

kısıtlamak için çalışanlarını ve işçilerini farklı 

gruplara ayırmışlardır. Mümkün olan yerlerde 

personeller evden çalışmaktadır. Kontrol Merkezi 

ve diğer önemli departmanlar tüm diğer 

personeller ve üçüncü taraflar için tümüyle 

kapatılmıştır. 

Çok sayıda şirket Müşteri Hizmeti Merkezlerini 

kapatmıştır ve müşteri hizmetlerini yalnızca 

internet, telefon veya e-posta yoluyla 

sunmaktadır. 

Tedarikçiler, enerji ve diğer hizmetlerin (bölge 

ısıtması, su, kanalizasyon hizmetleri, fiber 

hizmeti) tedarikinin kesilmesini önlemek 

amacıyla COVID durumundan ağır biçimde 

etkilenen haneler ve şirketlerin her ikisi için de 

faturaların ödenmesi için uzatılmış dönemler 

sunma konusunu değerlendiriyor. 

Samorka (İzlanda'daki enerji ve yardımcı 

hizmetler şirketlerinin federasyonu) bünyesinde, 

üye şirketlerimizin tüm Sağlık ve Güvenlik 

Müdürleri düzenli olarak toplanıyor 

(telekonferans) ve bilgi ve en iyi uygulamaları 

paylaşıyor. Bu, özellikle de daha küçük 

işletmeler için daha deneyimli ve büyük 

şirketlerden bilgi alma konusunda gerçekten 

faydalı ve etkili oldu. 

https://www.samorka.is/vidbroqd-veqna-covid-

19/ 

Son günlerde küresel ekonomik 

görünüm keskin biçimde bozulmaya 

uğradı ve finans piyasaları zayıfladı. 

İzlanda'daki işletmeler gelirdeki 

düşüş sebebiyle geçici zorluklar 

yaşıyorlar. COVID-19'un sebep 

olduğu geçici şok elektrik talebinde 

zayıflamaya neden olacak. Ancak 

belirsizlik fevkalade yüksek bir 

seviyede ve durum günden güne 

hızlı biçimde değişmekte. 

https://www.samorka.is/vidbroqd-veqna-
https://www.samorka.is/vidbrogd-vegna-covid-19/
https://www.samorka.is/vidbrogd-vegna-covid-19/
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İrlanda İrlanda şu anda hafta başında olduğundan daha 
fazla tecrit halinde. 
Gıda/süpermarketler/kasaplar, hırdavatçı 
dükkanları (ampuller, temizlik ürünleri, vs.), 
eczaneler ve bilişim mağazaları dışında zaruri 
olmayan dükkanların tümü kapandı (25 Mart). 

• Taoiseach’ın konuşması (12/03)

• Taoiseach’ın konuşması (24/03)

• Ulusal COVID-19 İrlanda Hükümeti bildirisi -
Gelir Destek Planı

NRA gaz ve elektrik tedarikçilerine ödeme 

yapmama nedeniyle evsel müşterilerin gaz ve 

elektriğinin kesilmesi konusunda bir erteleme 

kararı çıkardı. Tedarikçiler, borçlarını vaktinde 

ödeyememiş olan tüm evsel/meskensel 

müşteriler için CRU tarafından yönetilen 

düzenlemelere ve Anında Ödeme (Pay As You 

Go) müşterilerine destek olmak için bir dizi acil 

durum provizyonuna sahip. Hükümet ve 

CRU'nun bu kriz süresince yardımcı hizmetler 

faturalarının çıkarılmasını askıya almaya benzer 

herhangi bir tedbir açıklamasının pek olası 

olmadığını biliyoruz ve bunun yerine bu 

faturaları ödeyen insanlara yardım etmek için 

finansal destekler sunuyoruz. 

https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Statement_by_An_Taoiseach_Leo_Varadkar_On_measures_to_tackle_Covid-19_Washington_12_March_2020.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Speeches/Post_Cabinet_Statement_An_Taoiseach_Leo_Varadkar_24_March_2020.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/National_Covid-19_Income_Support_Scheme.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/National_Covid-19_Income_Support_Scheme.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/National_Covid-19_Income_Support_Scheme.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/Releases/National_Covid-19_Income_Support_Scheme.html
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İtalya 31 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ulusal sınırlar 

içinde altı aylığına olağanüstü hal ilan etti. 

Mart'ta insanların hareketini kısıtlamak ve 

toplanmaları yasaklamak için çok sayıda kanun 

hükmünde kararname çıkarıldı. Ulusal Sağlık 

Hizmetlerini ve acil durumla ilişkili aileler, işçiler 

ve işletmeler için verilen ekonomik desteği 

güçlendirmek için güvenlikle ilgili spesifik 

kurallar ve sağlık işletmeleri ve temel kamu 

hizmetleri için karantinayı içeren tedbirler 

açıklandı. Takip eden kararnameler kapatma 

tedbirlerini daha sıkı bir hale getirdi ve örn. gıda 

ve temel ihtiyaç olarak tanımlanan faaliyetler 

haricinde perakende işletme faaliyetleri askıya 

alındı. 22 Mart'ta temel hizmetleri sağlamak için 

zorunlu olarak görülmeyen tüm endüstriyel 

faaliyetler durduruldu - elektrik üretimi ve 

dağıtımıyla bağlantılı faaliyetler hariç bırakıldı. 

İtalyan hükümeti, salgından ilk etkilenen 

bölgeler olan Lombardia ve Veneto'daki 11 

belediye için yardımcı hizmetlerin fatura 

ödemeleri konusunda üç aylık bir erteleme (30 

Nisan'a kadar) getirdi. Bu tarih ardından 

Temmuz'a ertelendi. Tedarikçiler müşterilere 

borçlarını taksitler halinde ödeme imkanını 

otomatik olarak vermek zorunda olacaklar. NRA 

tedarikçilere, bu süre boyunca müşterilerinden 

tahsil edemeyecekleri paraların bir kısmını kredi 

olarak vermek üzere bir mekanizma oluşturdu. 

NRA, buna ek olarak haneler ve küçük 

işletmeler için ödeme gecikmesi sebebiyle 

elektrik ve gaz tedarikinin kesilmesi konusunda 

3 Nisan'a kadar bir erteleme verildiğini duyurdu. 

Enerji şirketleri, çalışanları ve müşterilerini 

korumak ve virüsün yayılma riskini asgariye 

indirmek için çok sayıda sağlık ve güvenlik 

tedbiri almıştır. 

Elettricità Futura ve enerji sektöründeki çok 

sayıdaki işletmeci, sektörü ve tüm toplumu 

acil durumdan kurtulma sürecinde 

desteklemek için çeşitli yardım faaliyetleri 

(para toplama kampanyası gibi) 

başlatmıştır. 

Ayrıca bazı şirketler, İtalya'daki COVID-10 

acil durumuyla mücadele etmek için sağlık 

ve sosyal destek hizmetleri sağlamakla 

uğraşan temel kuruluşları desteklemek için 

dayanışma tedbirlerini etkinleştirmişlerdir. 

Elettricità Futura aynı zamanda kendi 

internet sitesinde ayrıntılı bilgiler içeren özel 

bir bölüm oluşturmuştur ve acil durumla ilgili 

bilgileri düzenli olarak güncellemiştir. 

16-22 Mart arasındaki hafta boyunca,

gün öncesi piyasa fiyatı 30

€/MWh'nin altına düşerek 2004'ten bu

yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı

hafta içinde 17,1 €/tonluk ortalama

değerle CO2 fiyatlarında da ciddi

ölçüde bir düşüş eğilimi

gerçekleşerek, Şubat 2019'dan bu

yana ilk defa 20 €/ton seviyesinin

altına inildi

Örneğin sahadaki malzeme ve mal 

tedarikinin ve inşa sahasındaki 

faaliyetlerin durması/ciddi ölçüde 

kısıtlanması sebebiyle inşa halinde 

olan elektrik santralleri için zorlukla 

gözlenmektedir (gelir akışlarının 

azalması, destek tedbirlerinde 

muhtemel kayıplar ve proje 

gecikmeleri için muhtemel para 

cezaları açısından sonuçlar doğuracak 

biçimde). 

Operasyonel düzeyde İşletim ve 

Bakım hizmetinin dış tedarikçileri, 

seyahat etmek ve sıradan işleri 

yapmak konusunda giderek büyüyen 

problemlerle karşı karşıyadır. 

Tedarikçilerin nakit akışları 

halihazırda faturaların ödenmemesi 

sebebiyle Covid-19 tarafından ağır 

biçimde sekteye uğratılmış 

durumdadır. 

https://www.elettricitafutura.it/articolo.asp?idsottopagina=2018
https://www.elettricitafutura.it/articolo.asp?idsottopagina=2018
https://www.elettricitafutura.it/articolo.asp?idsottopagina=2018
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Letonya Letonya'da COVID-19 yayılımını kısıtlamak için 
14 Nisan 2020 tarihine kadar ulusal sınırlar 
çapında olağanüstü hal ilan edilmiştir. 
Olağanüstü Hal İlanı, .İngilizce 

19 Mart'ta Covid-19 yayılımı sebebiyle ortaya 
çıkan tehditleri ve bunların sonuçlarını önlemek 

ve yönetmek için alınacak tedbirler konusunda 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa 
taslağı onaylandı. Düzenleme, olağanüstü halin 
ilan edildiği 12 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. 
Yasa, Bakanlar Kurulunun, Covid-19 yayılımı 
sebebiyle mali durumlarında önemli bir bozulma 

yaşamış olan ve tedbirler ve özel destek 
mekanizmalarının kendileri için geçerli olduğu 
sektörleri belirleyeceğini ifade etmektedir. 

23 Mart'ta Avrupa Komisyonu, korona virüs 
tarafından etkilenen şirketler için Letonya 
tarafından sübvanse edilmiş 250 milyon Dolarlık 
kredi planı ve kredi garantisi planı için devlet 
yardımını onayladı. 

24 Mart'ta Bakanlar Kurulu, Covid-19 yayılımı 

sebebiyle mali durumu önemli ölçüde 

kötüleşmiş olan sektörlerin listesini onayladı. Bu 

sektörlerdeki şirketler bu acil durum halinde 

devlet yardımına başvurabilirler. Enerji sektörü 

bunlar arasında değil, ancak liste Bakanlar 

Kurulu tarafından herhangi bir zamanda 

güncellenebilir. 

Latvenergo Group Letonya'nın en büyük 
enerji hizmeti sağlayıcısıdır ve çalışanları için 
hazırlık planı ve kılavuzlarına sahiptir. 

Latvenergo Group Covid-19 yayılımı 
sebebiyle bir acil durum olması halinde 
stratejik olarak hayati varlıkların - Riga'daki 
Daugava Hidroelektrik Santralleri ve 
Termoelektrik Santralleri - yeterli biçimde 
işlemesini güvenceye almıştır. 

Olağanüstü hal ve bunun müşteriler 
üstündeki etkisi sebebiyle 
Latvenergo/Elektrum gecikmiş ödeme 
durumlarında güç kesintisi olmadan elektrik 
tedarikini sağlayacaktır. 

Latvenergo Group yönetimi daha önceden 

her türlü iş seyahatini, eğitimleri ve 

toplantıları iptal etmiştir. Çalışanlara 

güvenlik önlemlerine uymaları konusunda 

talimat verilmiştir ve elektrik santrali ve 

müze ziyaretleri kısıtlanmıştır. 

Mart'ın ilk 2 haftası için ilk 
değerlendirme: Elektrik tüketiminde 

%3-%5 oranında düşüş. Elektrik 
fiyatından %10 oranında düşüş. Düşüş 
Nisan ve Mayıs aylarında devam 
edecektir. 

Şu anda virüs yayılımının Latvenergo 
AS tarafından sağlanan hizmetlerin 
sunulması üstünde önemli bir etkisi 
yoktur. Şirket elektrik üretimi, elektrik 
ve doğalgaz işlem hizmetlerinin 
devamlılığı ve tüm müşterilerin 
bunları kullanabilirliğini güvence 
altında tutmaya devam etmektedir. 

https://www.mk.gov.lv/en/content/covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
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Litvanya Hükümet karantina sırasında genel olarak 
işletmeleri desteklemek için tedbirler alındığını 
açıklamıştır. Bunlar içinde kişisel gelir koruması, 
işletme likiditesi, vs. için ek destekler vardır 
ancak şu ana kadar enerji sektörüne özel olarak 
verilen spesifik bir destek tedbiri 
bulunmamaktadır. 

Karantinayla ilgili spesifik planlar mevcuttur. 
Tüm ana faaliyet alanlarımız için ayrı hazırlık 
planlarına sahibiz. 

Litvanya'nın en büyük elektrik/doğalgaz 

tedarikçisi (Ignitis) mesken/ticari 

müşterilerine mali zorluklar yaşamaları 

halinde tüketilmiş elektrik/doğalgaz için 

ödemelerini ertelemeleri konusunda bir 

imkan sunmuştur 

Hükümet ülkede karantina ilan etmiştir. 
Bu, çok sayıda şirketin faaliyetlerini 
durdurduğu anlamına gelir ve daha 
düşük bir elektrik tüketimi sonucunu 
doğurmuştur. 

Baltık ülkelerinde Nord Pool gün 
öncesi fiyatları düşmüştür ancak 
düşüş şiddetli değildir. Fiyatların, en 
azından Nisan'a kadar sürecek olan 

karantina boyunca alt uçta 
kalabileceğini varsayabiliriz. 

Şu ana kadar etki önemli seviyede 
gerçekleşmemiştir. Tedarik güvenliğini 
muhtemelen etkilemeyecektir. 

Litvanya'daki karantinanın ilk üç 

günün verilerine göre ülkede elektrik 
talebi %5'e varan oranlarda 
düşmüştür. 

En büyük etki, enerji sektöründeki 

devam eden inşaatlarla ilgilidir 

(karmaşık ve kısıtlı seyahat 

kapasiteleri, tedarik zincirindeki 

sorunlar, vs.). 
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Hollanda Hollanda enerji sektörü, yakın zamanda 
açıklanan acil durum tedbirlerini yürütmekte 
nasıl yardımcı olabileceğimizi ortaya 
çıkarmak için hükümetle yakın temas 
halindedir (?) 

Ülke Hükümetler tarafından alınan tedbirler Eurelectric üyeleri tarafından alınan gönüllü 
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Norveç Hükümet, tedarik güvenliğini güvenceye almak 
için birtakım tedbirler açıklamıştır, örn. hayati 
öneme sahip işgücü için çocuk bakımı 
konusunda destek. 

Yardımcı hizmetler ve NRA, küresel hastalık 
salgınına karşılık verebilecek hazırlık 
planlarına sahiptir. Acil durum hazırlığı 
seviyesi belirlenmiştir ve NRA hayati öneme 
sahip işgücündeki gelişmeleri yakından takip 
etmektedir. 

Söz konusu olan sosyal açıdan ortaya 

çıkabilecek sonuçlar olduğunda, bize göre 

yardımcı hizmetler muhtemelen müşterilere 

ödemenin ertelenmesi ve hatta ödeme 

yapılmaması sebebiyle elektriğin 

kesilmesinin geciktirilmesi imkanını 

verecektir. 

Ekstra bir hidrolojik durum halihazırda 
Norveç'te tarihi olarak düşük elektrik 
fiyatlarına sebep olmuştur. Daha düşük 
seviyede ekonomik faaliyet ve talep 
üstündeki etki korkuları bu duruma 
eklenmiştir. 

Henüz talep üstünde önemli 

seviyede bir etki yoktur çünkü enerji 

yoğun endüstrilerdeki talep hala 

stabil durumdadır. Tedarik güvenliği 

üstünde bir etki yoktur. 
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Polonya Hükümet 12 Mart'ta Polonya'da bir salgın 
tehlikesi hali ilan etmiştir. Devlet idaresi 
tarafından alınan karar, başka şeylerin yanı sıra 
perakende ve hizmetler işletme operasyonlarını 
kısıtlamayı içermektedir. 

Bakanlar Kurulu 18 Mart'ta işletme 
operasyonlarının önemli ölçüde kısıtlanmasından 
dolayı bir yardım paketinin (“kriz kalkanı” adıyla) 
uygulamaya konacağını taahhüt etmiştir - toplam 
değeri 212 milyar Zloti olarak tahmin edilen bir 
program. 

Yardım paketinin içinde diğer şeylerin yanı 

sıra gelecek 2 ay içinde gelirlerinin %20'sini 

kaybedecek olan şirketlere destek, kredi 

garantilerini arttırmak, çalışan maaşlarının 

kısmi olarak karşılanması, vs. bulunmaktadır. 

Başbakanın yetkileri içinde 30 milyar Zloti 
değerinde özel bir Kamu Yatırım Fonu kurmak 

da vardır. Fonun amacı, SARS-CoV-2 küresel 
salgınının ekonomik sonuçlarıyla ilgili yatırımları 
ve krizle mücadele tedbirlerini finanse etmek 
olacaktır. 

Aynı zamanda Kamu Yatırım Fonu dahil çeşitli 

kaynaklarla finanse edilecek bir kamu yatırım 

programı başlatılacaktır. Yatırım tedbirlerinin 

faydalanıcısı birincil olarak, işleri koruma ve 

yaratma amacıyla Polonya teşebbüs sektörü 

olacaktır. Belgede, enerji geçişinin Kamu 

Yatırım Fonu altında yatırım doğrultularından 

biri olacağı varsayılmaktadır. 

Çok sayıda şirket, tüm işgücünün güvenliğini 
arttırmak için önleyici tedbirler uygulamaya 
başlamıştır. 

Çok sayıda enerji şirketi hastaneleri 
desteklemek için para bağışında 
bulunmuştur: 

- Enea Group, hastaneleri desteklemek
için 1,5 milyon Zloti bağışlamıştır

- Tauron, hastaneler ve tıbbi
merkezlerin ihtiyaç duyduğu
ekipman ve tedariklerin satın
alınması için 1,5 milyon Zloti

tutarında yardımda bulunmuştur.

- PGE, korona virüsün yayılımını 
durdurmayı amaçlayan tedbirleri 
desteklemek için 5 milyon Zloti 
tutarında bağı yapacaktır. 

Yardımcı hizmetlerin enerji faturası 

ödemeleri konusunda bir erteleme 

getirmesi teşvik edilmektedir. 

Güncel bağlamda Polonya'nın enerji 
güvenliğini güvenceye almak için PKEE üye 
şirketlerinin ne yaptığı konusunda daha 
fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Hem sözleşmelerde hem de SPOT 
pazarında elektrik fiyatlarında fark edilir 
seviyede bir düşüş vardır. 

Elektrik talebindeki düşüş genel 
küresel ekonomik yavaşlamadan 
kaynaklanmaktadır ve bu aynı 
zamanda Polonya işletmeleri 
tarafından ortaya koyulan talepte de 
yansımaktadır. 

Şu anda elektrik tedarik güvenliğini 

güvenceye almakla ilişkili herhangi bir 

risk tanımlamamaktayız. 

https://www.pkee.pl/en/members-of-the-pkee-are-ensuring-the-energy-security-of-poland-and-supporting-the-actions-against-coronavirus/
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Portekiz NRA şirketlerden faturaların ödenmemesi 
durumunda müşterilerin elektriğini kesmeden 
önce 30 gün beklemelerini talep etmiştir. 

Tedarikçiler yalnızca ödenmiş faturalardaki 
üçüncü taraf erişim tarifelerini ödemekle 

yükümlüdürler. 

EDP çalışanları arasında sağlık ve güvenlik 
tedbirlerine öncelik vererek virüsün yayılma 
riskini asgariye indirmeyi amaçlar, diğer bir 
deyişle mümkün olan tüm personel ve 
işlevler (+/- %70) için evden çalışma, tam 
seyahat sınırlaması uygulama, vs.  

EDP tüm hayati varlıklar/işlevlerin 
devamlılığını güvenceye almak için tedbirler 
almıştır, bunlar içinde teknik, bakım ve sevk 
ekiplerini ayırmak ve mümkün olan yerlerde 

yedek kapasiteyi takviye etmek; iş 
programını büyük yıkılmaların çözülmesi ve 
kamusal güvenlik koruması çerçevesinde 
önceliklendirmek, vs. bulunmaktadır. 

Ekonomik etki ve beklenen gerileme müşteri 

portföyü açısından sıkıntıyla sonuçlanacak 

ve tahsil edilemeyen alacak yönetimi ve 

tahsilatlara odaklanmayı gerektirecektir. Bu 

açıdan EDP, B2C/B2B (İşletmeden 

Tüketiciye/İşletmeler Arası) müşteriler için 

acil durum destek ve ödeme planları 

oluşturmakta, mali sorunlar konusunda 

erken görünürlüğü güvenceye almakta ve 

B2C (İşletmeden Tüketiciye) müşteriler için 

ödeme sorunundan dolayı yapılan tüm 

elektrik kesme işlemlerini duraklatmaktadır. 

EDP kamusal sağlık hizmetleri için 
malzeme satın almış ve sunmuştur 
(ventilatörler ve kardiyak izleme 
ekipmanı). 

EDP, çoğunlukla endüstriyel 
faaliyetlerdeki azalmadan kaynaklanan 
belirgin bir talep düşüşü beklemektedir. 
Ayrıca, kapalı pozisyonlar için toptan 
fiyatlar muhtemelen düşecektir ve 
perakendeyi engelleyecektir (ve bunlar 
daha önce bahsedilmiş olan artan 
ödeme yapmama ve tahsil edilemeyen 
borç sorununun etkilerine eklenecektir). 
Son olarak tarife açığının etkileri 
baskıyı arttıracaktır. Bu bağlamda 
EDP, kendi bağlamına uygun olarak 
hazırlanmış tüm muhtemel senaryoları 
modellemekte ve mali sonuçlar ve 
ödeme gücü üzerindeki ilgili etki için 
öngörülerde bulunmakta/planlama 
yapmaktadır. 



Slovenya Slovenya 12 Mart'ta salgın ilan etmiştir ve 
COVID-19 için ulusal acil müdahale planı 
harekete geçirilmiştir. Ana okulları, okullar ve 
üniversiteler 16 Mart itibariyle kapatılmıştır. 

Slovenya hükümeti 20 Mart'ta küçük işletmeler 

ve evsel elektrik tüketicileri için enerji 

faturalarını düşürmek amacıyla bir Kararname 

çıkarmıştır (diğer bir deyişle, yüksek verimli 

kojenerasyon ve RES'ten gelen elektrik üretimi 

için destek sağlamak amacıyla geçici olarak 

katkıların ödenmemesi). Slovenya Enerji Ajansı 

aynı zamanda ağ tarifesini değiştirmek için de 

olağanüstü bir tedbir almıştır: 1-31 Mayıs 2020 

tarihleri arasında, küçük işletmeler ve ev 

tüketicileri kapasite yükü için bir tarifeyle 

ücretlendirilmeyecek ve bu kullanıcılar için ağ 

ücreti %33 oranında daha düşük olacaktır. 

Yukarıda bahsedilen hükümet tedbiriyle birlikte, 

elektrik faturası yaklaşık %27 oranında 

düşürülmüş olacaktır. 

Salgının ortaya çıkmasından bu yana elektrik 

tedarikçileri Slovenya'da elektrik tüketiminde 

bir düşüş gözlemlemiştir. Bir EICS üyesi olan 

GEN-I, ev ve küçük işletme müşterileri 

tarafından ödenen elektrik fiyatlarını üç aylık bir 

dönem için %15 oranında düşürme kararı 

almıştır. Değişikliklerle beraber GEN-I'nin 

ortalama bir kullanıcısının elektrik faturası 

neredeyse %30 oranında daha düşük olacaktır. 

Slovenya enerji sektöründe aynı zamanda 
EICS üyeleri de olan önemli şirketler, 
virüsün yayılımını son kullanıcılara kesintisiz 
elektrik ve doğalgaz tedariki konusunda bir 
tehdit olarak tanımışlardır ve bu nedenle 
hayati altyapı sistemleri ve tesislerinin 

sorunsuz, emniyetli ve güvenilir çalışmasını 
güvenceye almak için gereken adımları 
atmaktadırlar. Alınan tedbirler, enfeksiyonun 
yayılımını önlemek için mümkün olan en 
yüksek seviyede kendi kendini yalıtma ve 
risk yönetimini güvenceye alma amacını 

taşımaktadır. 

Bir EICS üyesi olan GEN-I, ev ve küçük 
işletme müşterileri tarafından ödenen 

elektrik fiyatlarını üç aylık bir dönem için 

%15 oranında düşürme kararı almıştır. 

EICS en son haberleri İngilizce olarak kendi 
internet sitesinde yayımlamaktadır:  
https://ezs.si/en/home-2/ 

Slovenya'daki elektrik tedariki şu ana 

kadar sorunsuz yürümektedir. Enerji 

şirketleri ve kurumları, elektrik enerjisi 

sisteminin hayati işlevlerinin kesintisiz 

biçimde işlemesini olduğu kadar 

elektrik piyasasının tüm piyasa 

işlevlerini de güvenceye almıştır. 

Slovenya'da 12 Mart'ta korona virüs 

salgınının ilan edilmesinden bu yana 

25 Mart'a kadar geçen süre içinde, 

Slovenya'daki dağıtım sistemi içinde 

elektrik enerjisi tüketiminde 2019'un 

aynı dönemine göre %4,25'lik ve 

2018'e göre %8.58'lik bir düşüş 

olmuştur. Krizin devam etmesi ve 

başka tedbirlerin de alınması 

durumunda, SODO elektrik enerjisi 

tüketiminde en az %10'luk bir düşüş 

olmasını beklemektedir. 

Ödeme dönemlerinin uzatılmasına 

ve enerji tedarikinin kesilmesi 

uygulamasının terk edilmesine 

yönelik müşteri tarafından gelen 

baskılar şimdiden mevcuttur. 

Krško Nükleer Enerji Santrali (GEN 
Group'a ait) hayati bir enerji altyapı 
tesisi olarak değerlendirilir. Ulusal 
seviyede salgın ilanından sonra, 
yalnızca tesisin güvenli ve stabil 
işletimini güvenceye almak için zorunlu 
olan işlevleri sağlamaya 
odaklanılmıştır. 

https://ezs.si/en/home-2/
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İspanya Hükümet, kriz devam ettiği sürece hiçbir İspanya 
vatandaşının suyunun, gazının ve elektriğinin 
kesilmeyeceğini garanti eden bir acil durum 
kararnamesi çıkardı. 

Kanuna dahil olan Devlet Tedbirleri (17 Mart'ta 
açıklandı; bağlantı): 

• Hassas durumda veya sosyal dışlama riski

altında olan tüketicilerin elektrik ve gaz

tedarikini kesme yasağı, 18 Mart ve 17 Nisan

2020 arası (krizin devam etmesi halinde bu

tarih değişebilir), "temel hizmetler" için de

aynı yasak geçerli (belediyeler dahil). Daha

fazla düzenlemesel gelişmeler bekleniyor.

Bunun yanı sıra şu anda İspanya'daki her

vatandaş "hassas" olarak değerlendiriliyor,

bu nedenle hüküm ulus çapında geçerli

oluyor.

• Sosyal elektrik indiriminin ("bono social")
otomatik olarak 15 Eylül 2020 tarihine
kadar, indirimi hakları bu tarihten önce
sona ermiş olan faydalanıcılar için
uzatılması.

Sonraki yasal düzenlemelerde detaylandırılmış 
(19 Mart) 

• Azaltılmış "kesintiye uğrayabilen tarifeler"

için anlaşma yapmış endüstriyel müşteriler

kesmelerden korunurlar (bağlantı).

Enerji şirketleri tarafından çalışanları için 
sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. 

Bir dizi şirket müşterilerini ve toplumu daha 
fazla desteklemek için gönüllü girişimler 
başlatmıştır: 

• Iberdrola korona virüse 

(COVID-19) karşı bir küresel 

eylem planı geliştirdi. 

• Naturgy saha hastanelerine ve
hastaları ve tıbbi ekibi ücretsiz
konaklatan otellere elektrik ve gaz
sağlamak gibi bir dizi hızlı eylemi
destekliyor.

• Endesa son derece etkin bir iletişim
kampanyası geliştirdi.

• EDP müşterilerinin yararına alınan
tedbirler hakkındaki bilgileri kendi
kurumsal internet sitesi üstünde
yayımladı 

• Viesgo çalışanlarıyla günlük iç

iletişimin yanı sıra müşterileriyle de

akıcı bir iletişim sürecini e-posta

kampanyaları ve sosyal medya

üzerinden sürdürüyor; aldığı

tedbirler hakkında yerel medyaya

düzenli olarak bilgi sağlıyor.

Aynı zamanda bkz. AELEC basın bülteni 

Gün öncesi piyasa fiyatları üstünde 
büyük bir etki oluştur: Mart 2019'a göre 
Mart 2020'de -%41. 

Enerji talebi Mart 2020'de Mart 2019'a 
göre +/- %3 oranında düştü 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3896
https://www.iberdrola.com/social-commitment/coronavirus-iberdrola-global-response
https://www.iberdrola.com/social-commitment/coronavirus-iberdrola-global-response
https://www.iberdrola.com/social-commitment/coronavirus-iberdrola-global-response
https://www.naturgy.com/naturgy_iniciativas_covid_19
https://www.naturgy.com/naturgy_iniciativas_covid_19
https://www.endesa.com/es/covid-19
https://www.endesa.com/es/covid-19
https://espana.edp.com/es/noticias/2020/03/20/edp-pone-en-marcha-su-plan-de-ayuda-para-clientes
https://aelec.es/el-sector-electrico-garantiza-el-suministro-electrico-y-su-seguridad/
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İsveç Yardımcı hizmetler "dış dünya" ile 
etkileşimde olan çalışanları, özellikle de 
görevleri toplum için hayati önem taşıyan 
çalışanlarıyla ilgili önlemsel tedbirler almıştır. 

Aktarım sistemi ve ulusal şebekeden 
sorumlu olan Svenska Kraftnät'ın 
internet sitesinde bilgi mevcuttur: 

İsveç Birliği, Energi Företagen, COVID-19 
salgını bağlamında elektrik şirketleri ve 
ulusal hükümet tarafından alınan 
tedbirlerle ilgili bilgileri kendi internet 
sitelerinde yayımlamıştır. 

İsveç'te fiyatlar şu anda oldukça 
düşüktür. Bu temel olarak normalden 
daha büyük girişler, rüzgar enerjisinde 
daha fazla kurulu kapasite, düşük yakıt 
fiyatları ve bu kış düşük sıcaklıkların 
yokluğunda düşük gerçekleşen talep 
sebebiyledir. Fiyatlar büyük ihtimalle 
önümüzdeki aylarda bahar taşkını 
sırasında ve hatta yılın geri kalanı 
boyunca düşük olmaya devam 
edecektir. 2. ve 3. çeyrek için finans 
piyasasındaki daha kısa vadeli 
sözleşmeler 10 Euro civarında 
yapılırken 4. çeyrek yakın zamanda 20 
Euro'da kapanmıştı. 

Elektrik talebi kışın yokluğu sebebiyle 

normalden düşüktür. Covid19 salgını 
sebebiyle muhtemelen daha düşük 

bir ekonomik faaliyet seviyesi 
beklenebilir, ancak bu konuda henüz 
herhangi bir analiz görmedik. 

https://www.svk.se/en/press-och-nyheter/news/news/actions-related-to-the-corona-virus/
https://www.energiforetagen.se/pressrum/information-corona/
https://www.energiforetagen.se/pressrum/information-corona/
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İsviçre 
İsviçre hükümeti tüm vatandaşlarının, özellikle de 

hasta ve yaşlı olanların evde kalmalarına dair bir 

tavsiye yayınladı. Beş kişiden daha fazla insanın 

toplanmasını ülke çapında yasakladığını açıkladı ve 

ekonomiyi desteklemeye yardımcı olmak üzere 

başka tedbirler de aldığını duyurdu. 

"Olağanüstü hal" ilan edilerek tüm özel ve kamusal 

etkinliklere yasak getirildi ve barlar, restoranlar, 

spor alanları ve kültürel alanlar kapatıldı, yalnızca 

temel ihtiyaçları sağlayan işletmeler açık kaldı. 

Okullar ülke çapında kapatıldı. Tedbirler 19 Nisan'a 

kadar yürürlükte olacak. 

İsviçre hükümeti korona virüsün ekonomik 

etkisini hafifletmek için, çoğu küçük işletmelere 

yaklaşan ekonomik gerilemeden sağ çıkmaları 

için yardım etmeyi amaçlayan yeni tedbirlerden 

oluşan 32 milyar İsviçre Frangı tutarında bir 

paket açıkladı. Harcama planı önceden 

açıklanan 10 milyar İsviçre Frangı tutarındaki acil 

durum yardımının üstüne geliyor. Plan, çoğu 

izinde olan işçilerin maaş sübvansiyonlarından 

oluşan bir önceki enjeksiyondan yararlanmamış 

gruplara yapılan tahsisleri içeriyor. Federal 

Konsey para sıkıntısı çeken şirketler için banka 

kredilerini garantilemek amacıyla 20 milyar 

İsviçre Frangını kenara ayırıyor. 

Şu anda hükümet tarafından enerjiye özel olarak 

açıklanan herhangi bir tedbir yok, çünkü tedarik 

güvenliği iyi durumda ve ılık geçen kış 

mevsimiyle bu durum daha da destekleniyor. 

Ancak Ulusal Ekonomik Tedarik Federal Ofisi 

(Bundesamt für Wirtschaftliche 

Landesversorgung) sırasıyla İsviçre ekonomisi 

ve elektrik tedarikçileri ile yakın iş birliği halinde 

kalmayı sürdürüyor. 

Bu olağanüstü hal içinde tedarik güvenliği, 

tümü ilgili elektrik tedarikçilerinin ICT 

devamlılık yönetiminin bir parçası olan çeşitli 

tedbirlerle güvenceye alınmış durumda. Tipik 

süreçler ve tedbirler içinde ekiplerin 

bölünmesi, evden çalışma düzenlemeleri, 

görev çoğaltma ve ekipmanın uzaktan 

kumanda edilmesi bulunuyor. 

Elektrik tedarikçileri, azalan insan gücü 

durumunda bile süreçlerini 

garantileyebilmeli ve garantileyebiliyor. 

Dahası, he türlü durumda iş devamlılığını 

sağlamak amacıyla ilgili hizmet sağlayıcıları 

ve tedarikçilerle iyi bir teması sürdürüyorlar. 

Küresel salgının risklerini asgariye indirmek 

için şu anda kesinlikle gerekli olmayan 

yatırımlar ertelenebilir. 

TSO Swissgrid erişim düzenlemelerini 

sıkılaştırdı ve alanda bulunması gereken 

çekirdek bir ekip dışında tüm personeli için 

Evden Çalışma uygulamasına geçti. 

Tecrit sebebiyle havacılık, hizmetler ve 

endüstriler de kapatıldı veya etkilendi 

ve şu anda düşük bir seviyede 

çalışıyorlar. Tecrit durumu birkaç hafta 

devam edebilir. Ekonomistler bir 

gerileme bekliyorlar. Durum 2009'dan 

sonra yaşanan gerilemedekine oldukça 

benzer, hatta daha şiddetli olabilir. 

Enerji talebi düşük ve dolayısıyla CO2 

sertifikaları talebi de düşük oluyor. 

Dolayısıyla enerji ve karbon fiyatları da 

düşük. 

İsviçre'de enerji talebi son iki hafta 

içinde yaklaşık olarak %20 oranında 

düşüş yaşadı ve spot fiyatlar da 

benzeri bir düşüş gösteriyor. 

Gelecek fiyatları şu ana kadar %10 

civarında düştü. CO2 fiyatları çok 

büyük oranda düştü (%50). 

Düşük enerji ve karbon fiyatlarıyla 

gelir daralacak. Yatırımlar duracak. 

Şirketlerin 2009 yıllarında olduğu gibi 

sıkıntı yaşaması bekleniyor. Soru bu 

durumun ne kadar süreceği ve ne 

kadar hızlı iyileştirilebileceği olacak. 

Düzenleyicilerin müdahale etme 

ihtimali: ve etkilenen endüstriler ve 

hizmetlerden dolayı CO2 emisyonu 

sertifikalarının fazlalıklarını alma 

ihtimali. 



Ülke Hükümetler tarafından alınan tedbirler Eurelectric üyeleri tarafından alınan gönüllü 
tedbirler 

AB elektrik sektörü üzerindeki 
ekonomik etki 

Birleşik Krallık İngiltere tecrit tedbirleri, zaruri olmayan 

işletmelerin 23 Mart Pazartesi günü 

kapanmalarına neden oldu. İnsanlardan 

mümkün olan durumlarda evden çalışmaları 

istendi ve yalnızca kilit ve hayati konumdaki 

işçilerin ev dışında çalışmaya devam etmesi 

gerektiği vurgulandı. 

Hükümet, enerji sektörü dahil olmak üzere 

işletmeler için bir dizi destek açıkladı 

İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji 

Departmanı, ülkenin enerji şirketlerinin "mali 

zorluk içindeki tüm enerji müşterilerinin" 

elektriksiz kalmasını engellemek için onlara 

çözümler sunacağını söyledi - bu çözümler "borç 

geri ödemeleri ve fatura ödemelerinin yeniden 

değerlendirilmesi, azaltılması veya gereken 

yerde duraklatılmasını içerebilecek." Açıklamada, 

öngörülebilen gelecek için "kredili sayaçların 

bağlantısının kesilmesinin tümüyle askıya 

alınacağı" belirtildi. Ön ödemeli sayaçlara sahip 

olan ve kredi ekleyemeyecek olan 4 milyonun 

üstündeki müşteri, tedariklerinin devamı için 

seçeneklerini tedarikçileriyle tartışacak. Bunlar 

kredi dolumları için üçüncü bir tarafın aday 

gösterilmesi, kredilerine ekleme yapmak için bir 

örtülü ödenek kurulması veya tedarikin kesintiye 

uğramaması için önceden doldurulmuş bir kartın 

kendilerine gönderilmesini içerebilir. 

İngiltere hükümeti, tedarikçilerin kendilerinin de 

zorlu zamanlar geçirdiğinin farkında ve bu hafta 

açıklanan hazinenin 330 milyar Sterlin (380 milyar 

Dolar) tutarındaki korona virüs işletme destek 

paketi üzerinden onlara krediler ve işletme 

vergileri tatili sunuyor. 

Energy UK internet sitesinde bazı materyaller 
yayımladı. 

Temel hizmet sağlayıcıları olarak enerji 

şirketlerinin tümü, her türlü koşulda işletmeye 

devam etmek için üzerinde iyi biçimde 

çalışılmış ve alıştırma yapılmış acil durum 

planlarına sahiptir. Hayati altyapı sağlayıcıları, 

üreticileri personel yetersizliği ile başa 

çıkabilmek için çeşitli planlara sahip, böylece 

tesisler personeli gerekli olan yerlere yeniden 

konuşlandırabilirler, daha küçük ekiplerle 

vardiyalı olarak çalışılabilir, ekstra 

personel/yüklenici getirilebilir, operasyonlar 

birden fazla alandan kumanda edilebilir, vs. 

Ayrıca, temas yoluyla ortaya çıkan riski 

asgariye indirmek konusunda derin temizlik, 

vs. gibi mümkün olan her türlü önlemi de 

alıyor olacaklar (Enerji Ağları Birliği'nin açık 

mektubuna da bakın) 

Hükümetle yapılan görüşmelerde tedarikçiler, 

özellikle hassas müşteriler ve ön ödemeli 

müşterilere sağlayabilecekleri yardım ve 

desteklerin altını çizdiler - geri ödeme 

şartlarının duraklatılması veya yeniden 

programlanması veya ön ödemeli müşterilerin 

tedariklerinin kesintiye uğramamasının 

sağlanması gibi. 

Ayrıca, eğer normalden milyonlarca daha 

fazla hane temel faturaları ödemek ve temel 

ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyorsa, bu 

durumda Hükümetin onlara finansal destek 

sağlamayı düşünmesi gerekecek. 

23 Mart'ta başlayan hafta için, aktarım 

seviyesindeki enerji talebi Mart 2019'a 

göre yaklaşık %10 oranında daha 

düşük oldu. Geçen haftanın talebi 

Mart 2019'daki talebe çok yakındı. 23 

Mart'ta başlayan hafta için kısa vadeli 

toptan enerji fiyatları Mart 2019'a göre 

sırasıyla %32 ve %60 daha düşük 

gerçekleşti. 

Daha spesifik olarak Birleşik Krallığın 

endüstriyel ve ticari enerji talebinin 

Mart'ın son dönemi için 2019 

seviyelerinin altında olduğu gösterilirken 

Şubat ayında, Şubat 2019'a kıyasla 

göreli olarak benzer bir talep örüntüsü 

görüldü. Endüstriyel ve ticari enerji 

talebindeki bu azalma, evsel enerji 

tüketiminde (insanların şimdi eve 

kapanmış olması ve evden çalışıyor 

olmasıyla) gözlenen artışla bir nebze 

dengelendi, ancak şu anda halka açık 

bir bilgi bulunmamakta. Tedarikçilerin 

müşterilerden gelen sorgulara yanıt 

verebilme yeteneği, uzaktan çalışma 

düzeninden, çağrıların hacminden ve 

Covid-19 sebebiyle hastalık izninde olan 

personel sayısından etkilenebilir. 

Tedarikçiler tüm zaruri olmayan işleri 

iptal ettiler, bu nedenle akıllı sayaç 

dağıtımı beklemeye alındı. 

Avrupa çapında azalan enerji talebi ve 

karbon emisyonları, karbon fiyatına etki 

etmektedir; EU ETS 11 Mart ile 18 Mart 

2020 arasında %36 oranında düştü, 

ancak o zamandan bu yana hafif bir 

iyileşme gösterdi (26 Mart itibariyle 

%13 oranında arttı) 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protect-businesses
https://www.energy-uk.org.uk/our-work/7443-covid-19-energy-advice-information-for-consumers.html
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Ukrayna 17 Mart tarihinde Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı 
3219 Sayılı "Ukrayna'nın Bazı Yasama 
Tasarruflarında Korona Virüs Hastalığının 
(COVID-19) Ortaya Çıkmasını ve Yayılmasını 
Engellemeyi Amaçlayan Değişiklikler 
Yapılmasına Dair Kanunu" kabul etti. Kanun, 
korona virüs hastalığını (COVID-19) önlemek ve 
tedavi etmek için bir dizi acil tedbirin devlet 
tarafından acilen uygulanması için yasal zeminin 
oluşturulmasına izin veriyor. 

Yetkililer halihazırda yeni korona virüs kaynaklı 
hastalığa karşı verilen mücadele sırasında 
işletmeleri desteklemek için yeni bir tasarı 
paketi geliştiriyor. Bunlar öncelikle hem uzak 
işyerini hem de bireysel çalışma programını 
yasal hale getirmek için İş Kanunu ve işçi-
işveren ilişkilerinde yapılacak değişikliklerle ilgili 
olacak. 

Başkanlık Makamına göre, işletmelerin 
desteklenmesine dair yasa taslakları paketi 
ulusal bütçe içinde 10 milyar Ukrayna Grivnasına 
mal olacak. Maliye Bakanlığı, 2020 ulusal bütçesi 
için 1,7 milyar Dolarlık maliyet düşüşü 
sağlayacak değişiklikler geliştiriyor. Başkanlık 

Makamı, COVID-19 ile mücadelenin ek 
maliyetlerinin 3,5-4 milyar Dolar olacağını tahmin 
ediyor ve IMF'den çifte finansman bekliyor. 

DTEK özel bir dahili görev gücü oluşturdu 

ve COVID-19 ile ilişkili konularda 
çalışanlarına destek sağlamak için 24 saat 
açık olan bir yardım hattı kurdu. Görevlerini 
uzaktan gerçekleştirebilecek olan DTEK 

çalışanları evden çalışıyorlar. TPP'lerin 
(Termik Santraller) üretim personelinin 
elektrik üretiminin devamlılığını sağlamak 
için zorunlu olan bir kısmı sıkı bir yalıtım 
halinde çalışıyor. 

17 Mart'ta SCM (DTEK bir SCM Group 

şirketidir) bir Ukrayna Ekonomik Sağlık 

Görev Gücü kurma girişimiyle Başkana ve 

Başbakana hitap etti. Görev Gücünün ana 

amacı, yetkili merciler ve işletmelerin şu 

andaki zorlu koşullar altında ülkenin 

ekonomik sağlığını korumak için araçlar 

bulma amacıyla yapılan ortak çalışmasına 

bir platform oluşturmaktır. SCM Görev 

Gücünün nüfusu, sağlık sistemini, bölgeleri, 

KOBİ'leri ve temel endüstrileri desteklemek 

için gereken tedbirleri acilen ele almasını 

öneriyor. 

SCM, COVID-19 ile mücadele için 300 
milyon Ukrayna Grivnası tahsis edecek. 
COVID-19'u teşhis etmek için toplam olarak 
300,000 acil test sistemi satın alınacak ve 
Stabilizasyon Fonuna teslim edilecek. 
Ayrıca, en az 200 akciğer ventilatörü satın 
alınacak. 

12 Mart'ta başlatılan karantinadan bu 
yana Ukrayna'da elektrik tüketimi 
neredeyse %4 oranında düştü: 11 
Mart'ta karantinanın başlamasından 
önce 411 milyon kWh'den 19 Mart'ta 
395,6 kWh'ye. Yardımcı hizmet 
sektörü, alışveriş merkezleri, hizmet 
şirketleri, eğitim kurumlarının 
çalışmalarının kısıtlanması, endüstriyel 
teşebbüslerin üretiminin kısıtlanması 
gibi karantina tedbirlerine ek olarak, 
elektrik tüketimindeki azalmaya katkıda 
bulunan bir diğer faktör de bahardaki 
ılık hava koşulları oldu. 

https://www.scm.com.ua/en/news/economic-health-of-ukraine
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