
 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σαρτζετάκης Ευτύχιος  

       Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

Εξεταστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Σαρτζετάκης Ευτύχιος, επιβλέπων  

      Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντάτος Χρήστος 

      Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

 

 

 

 

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκη 

 

Σεπτέμβριος 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Φωτιάδης Λάμπρος, 2006 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved 

 

 

Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει 

απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 

 

 

 

2



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κεφάλαιο 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ................................................................. 8 

1.1 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ...............................................................................................8 
1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ...........................................................................................8 
1.3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ...................................................................................9 
1.4 ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ..............................................................................10 

Κεφάλαιο 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ......................................................... 13 

2.1 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ......................................................................13 
2.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ...........................................................13 

Κεφάλαιο 3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ........................... 16 

3.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ .....................................................................17 
Η αξιοπιστία της Ρωσίας ως Προμηθευτής Φυσικών Καυσίμων............................................ 20 

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ...........................................21 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ......................................................................... 23 
Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης .......................................................................................... 24 
Κοινή Εφαρμογή..................................................................................................................... 24 

3.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ...............................24 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και Ρωσία ........................................................ 26 
Η πολιτική της Ε.Ε. όπως ορίζεται στο Green Paper on Energy Efficiency [06/2005]........... 28 

Κεφάλαιο 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ........................... 32 

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ...........................................................32 
Η Πυρηνική ενέργεια στη Φιλανδία ....................................................................................... 33 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ............................................................................................... 34 
Ενεργειακή Πολιτική και περιβάλλον στη Φιλανδία .............................................................. 34 
Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Φιλανδίας ..................................................... 35 
Προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής............................................................... 35 

4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ........................................................38 
Ο ρόλος του άνθρακα για την Ισπανία.................................................................................... 39 
Η αγορά του φυσικού αερίου στην Ισπανία............................................................................ 39 
Η Πυρηνική ενέργεια στην Ισπανία........................................................................................ 40 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ............................................................................................... 40 
Αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας............................................................................. 41 
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία ......................................................................... 42 
Πολιτική ενέργειας και περιβάλλον ........................................................................................ 44 
Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού ............................................................................. 45 
Έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα ........................................................................ 45 
Προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής............................................................... 45 

4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ .............................................................51 

 

 

3



Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού ............................................................................. 51 
Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον.................................................................................... 52 
Αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας............................................................................. 53 
Η αγορά φυσικού αερίου στη Γερμανία ................................................................................. 54 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ............................................................................................... 55 
Η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Γερμανία ....................................................................... 55 
Η Πυρηνική Ενέργεια στη Γερμανία ...................................................................................... 56 
Ερευνα και Ανάπτυξη στον Ενεργειακό Τομέα ...................................................................... 56 
Προτάσεις για Βελτίωση της Ενεργειακής Πολιτικής ............................................................ 57 

Κεφάλαιο 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ....................................... 62 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..............................................................................................................62 
5.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΛΙΓΝΙΤΗ..................................................................................................................62 
5.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..........................................65 
5.4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .................................................................66 
5.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ .............................................................................67 
5.6 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...................................................................68 
5.7 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....................................69 
5.8 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ...................................................................................71 
5.9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....................71 

Γενική Πολιτική Ενέργειας..................................................................................................... 72 
Ενέργεια και Περιβάλλον ....................................................................................................... 72 
Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα........................................................................................... 73 
Πετρέλαιο ............................................................................................................................... 73 
Φυσικό Αέριο ......................................................................................................................... 74 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ............................................................................................... 74 
Ηλεκτρισμός και Λιγνίτης ...................................................................................................... 74 
Έρευνα και Ανάπτυξη............................................................................................................. 75 

Κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ............................................... 76 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 77 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΧΩΡΕΣ ANNEX I..................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



ABSTRACT  

The main purpose of this thesis is the presentation of the basic parameters that affect the 

design and implementation of European countries’ energy policies, taking into consideration 

environmental pollution. The pollution of the environment has entered the spotlight in the 

last decades due to the apparent sudden changes that can be observed to the global climate. 

Despite the great diversity of the available energy resources, the use of the great majority of 

them is strongly correlated with pollution. The Kyoto protocol is a clear reading of the 

magnitude of the problem, since the pollution and climate changes have resulted not only 

into debates between countries but also to the assigning of mandatory targets to reduce this 

problem. 

In the first two chapters we examine energy as a product, and the parameters affecting the 

demand and supply side of the energy market. The third chapter examines in more detail the 

main factors that affect the European Union’s energy policy and the energy policies of the 

wider European area. In the fourth chapter we examine the energy policy of three selected 

European countries: Finland, Spain and Germany. These three countries were chosen for the 

excellence in the design and implementation of their energy policies and also because they 

incorporate different measures and policies that can be very helpful in evaluating the Greek 

situation. In the last chapter we present Greek Energy Policy, and we suggest some steps that 

are necessary for its improvement.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η παρουσίαση των βασικών παραμέτρων που 

επηρεάζουν την σχεδίαση της ενεργειακής πολιτικής των χωρών της Ευρώπης, λαμβάνοντας 

σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις από τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η μόλυνση του 

περιβάλλοντος έχει περάσει στο προσκήνιο της διαμόρφωσης πολιτικών τις τελευταίες 

δεκαετίες καθώς είναι πλέον ορατή και αποδεδειγμένη επιστημονικά μια σημαντική και 

απότομη αλλαγή στο παγκόσμιο κλίμα. Παρά την μεγάλη ποικιλία που παρουσιάζουν πλέον 

οι χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί πόροι, η αξιοποίηση των περισσοτέρων από αυτούς 

επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Η μεγάλη σημασία η οποία αποδίδεται στο πρόβλημα 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καταδεικνύεται και από την υπογραφή του  

Πρωτόκολλου του Κιότο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2008, ενώ η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει ήδη, από το 2005, προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή των περιορισμών που 

τίθενται στο Πρωτόκολλο του Κιότο.  

Στα πρώτα δύο κεφάλαια εξετάζονται με λεπτομέρεια οι παράμετροι που επηρεάζουν την 

ζήτηση και την προσφορά ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στο τρίτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή πολιτική των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα της Ευρώπης. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει σε 

μεγάλη λεπτομέρεια τις ενεργειακές πολιτικές τριών ευρωπαϊκών κρατών, της Φινλανδίας, 

της Ισπανίας και της Γερμανίας. Αυτά τα τρία κράτη επιλέχθηκαν λόγω της 

διαφορετικότητας που παρουσιάζουν μεταξύ τους στις ενεργειακές πολιτικές τους, καθώς 

και από το γεγονός ότι κάποια κομμάτια των πολιτικών τους υπήρξαν πρωτοποριακά και 

πολύ πετυχημένα. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζουμε την ενεργειακή πολιτική της 

Ελλάδας, καθώς και ορισμένα σημεία στα οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί. 
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Κεφάλαιο 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 

Ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε το 

μέλλον της αγοράς ενέργειας είναι από τη μεριά της ζήτησης, το οποίο μπορούμε να το 

κάνουμε έμμεσα αν μελετήσουμε τη ζητούμενη ποσότητα, δηλαδή την κατανάλωση της 

ενέργειας στο επίπεδο του τελικού χρήστη. Με εξαίρεση τον τομέα των μεταφορών, όπου η 

επικράτηση του πετρελαίου είναι ευρύτατη, το μείγμα των μορφών ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται στους υπόλοιπους τομείς διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, καθότι 

υπάρχουν πολλοί τοπικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές αυτές, όπως είναι η 

διαθεσιμότητα ενεργειακών πηγών, το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και 

διάφοροι πολιτικοκοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες. 

 Οι τομείς που παραδοσιακά κατηγοριοποιούμε την κατανάλωση είναι ο οικιακός, ο 

εμπορικός,  ο βιομηχανικός και ο μεταφορών, τους οποίους μπορούμε να δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω. 

1.1 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ως οικιακό τομέα κατανάλωσης ενέργειας ορίζουμε την ενέργεια που καταναλώνεται στα 

νοικοκυριά χωρίς να υπολογίζουμε μέσα την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις 

μεταφορές των χρηστών. Το φυσικό μέγεθος των κτιρίων, η τοποθεσία τους, καθώς και η 

σχεδίασή τους είναι παράγοντες κλειδιά για τον καθορισμό της ποσότητας ενέργειας που 

καταναλώνεται από τους ενοίκους. Με σταθερούς τους υπόλοιπους παράγοντες, όσο 

μεγαλύτερα είναι τα κτίρια, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για την θέρμανση, τον 

κλιματισμό, τον φωτισμό, ενώ μεγαλύτερα κτίρια έχουν την τάση να περιλαμβάνουν 

περισσότερες συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, όπως είναι οι τηλεοράσεις και τα 

πλυντήρια. Ο τύπος και η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από το εισόδημα, τους φυσικούς πόρους 

καθώς και τη διαθέσιμη υποδομή για την μεταφορά των διαφόρων μορφών ενέργειας. 

1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

O εμπορικός τομέας (αναφέρεται και ως τομέας των υπηρεσιών ή τομέας των υπηρεσιών και 

των ιδρυμάτων) αποτελείται από της επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που 

παρέχουν υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον τομέα της 

παραγωγής ή της γεωργίας. Ο τομέας περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους κτιρίων 

και ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που συσχετίζονται με την ενέργεια. 
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Παραδείγματα του εμπορικού τομέα αποτελούν εγκαταστάσεις όπως τα σχολεία, τα 

εμπορικά καταστήματα, αναμορφωτικά ιδρύματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 

μουσεία, κτίρια γραφείων, τράπεζες, ενώ στον εμπορικό τομέα ανήκουν μέχρι και τα στάδια 

όπου διοργανώνονται αθλητικά γεγονότα. Η μεγαλύτερη χρήση ενέργειας που συσχετίζεται 

με κτίρια ή οικοδομικές κατασκευές αφορά την θέρμανση χώρου, θέρμανση νερού, το 

φωτισμό, το μαγείρεμα και την ψύξη. Η ενέργεια που καταναλώνεται για υπηρεσίες και δε 

συσχετίζεται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως η ενέργεια που απαιτείται για την 

σηματοδότηση και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης κατηγοριοποιείται επίσης στον 

εμπορικό τομέα.  

Οι τάσεις οικονομικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ενέργειας που καταναλώνεται στον εμπορικό τομέα. Η ανάγκη για υπηρεσίες (υγείας, 

μόρφωσης, οικονομικής και κυβερνητικής διοίκησης) αυξάνεται καθώς ο πληθυσμός 

αυξάνεται. Το μέτρο στο οποίο αυτές οι επιπλέον ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους (είτε από εγχώριες 

πηγές είτε από ξένες πηγές) και την οικονομική ανάπτυξη. Αυξημένα επίπεδα οικονομικής 

δραστηριότητας και διαθέσιμου εισοδήματος αυξάνουν τη ζήτηση για ξενοδοχεία και 

εστιατόρια η οποία έρχεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πληθυσμού για διασκέδαση, 

την ανάγκη για εγκαταστάσεις γραφείων και λιανικής πώλησης για την στέγαση και την 

εξυπηρέτηση νέων ή και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων καθώς και των εγκαταστάσεων που 

συσχετίζονται με την κουλτούρα όπως είναι τα θέατρα και οι αίθουσες εκθέσεων τέχνης. 

1.3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η ενέργεια που καταναλώνεται στον βιομηχανικό τομέα από μια ποικιλία βιομηχανιών και 

για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως οι διαδικασίες συναρμολόγησης και 

διεργασιών των προϊόντων που κατασκευάζονται, τον φωτισμό, τη διαχείριση χώρου και τη 

διατήρηση συγκεκριμένων ορίων θερμοκρασιών αποτελούν την ζήτηση στο βιομηχανικό 

τομέα. Η ζήτηση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα διαφέρει ανά περιοχή και χώρα, ανάλογα 

με το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, την τεχνολογική ανάπτυξη, την 

πληθυσμιακή ανάπτυξη καθώς και άλλους παράγοντες. 

Ο βιομηχανικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος τομέας καταναλωτών, έχοντας φτάσει το 50% 

από την ενέργεια που διανέμεται παγκοσμίως το 2003, ενώ η βιομηχανική χρήση της 

ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με τους άλλους τομείς. 

Σε παγκόσμια κλίμακα η ενεργειακή κατανάλωση στο βιομηχανικό τομέα αναμένεται να 

αυξηθεί με ρυθμό 2.4% ετησίως μεταξύ των ετών 2003 ως 2030, ενώ η μέση ετήσια αύξηση 

πληθυσμού αγγίζει το 1% παγκοσμίως.  
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1.4 ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Η ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών περιλαμβάνει τα καύσιμα που 

καταναλώνονται για την μετακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών μέσω οδών, 

σιδηρόδρομων ή αεροπορικώς. Η οδική μεταφορά περιλαμβάνει όλους τους τύπους 

οχημάτων μεταφοράς είτε είναι ελαφριά οχήματα (όπως είναι τα αυτοκίνητα, μίνι-βαν, 

μικρά φορτηγά, μοτοσικλέτες), είτε βαριά οχήματα (όπως είναι τα μεγάλα φορτηγά που 

χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση φορτίων καθώς και τα λεωφορεία ως μέσα μαζικής 

μεταφοράς). Η οικονομική και η πληθυσμιακή ανάπτυξη είναι οι παράγοντες κλειδιά στην 

κατανάλωση αυτή.  

Τα προϊόντα πετρελαίου συνεχίζουν να αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό στην 

ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών και αποτελούν εμπόδιο στην ευρεία 

διείσδυση νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα να αναμένεται περιορισμένη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων μέχρι το 2030. Στην ενδεικτική περίπτωση  του International 

Energy Outlook 2006[1] αναμένεται μια μέση ετήσια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου της 

τάξης του 1.4% από το 2003 ως το 2030. Το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης αυτής στον 

τομέα των μεταφορών προέρχεται από τις χώρες που δεν μετέχουν στον οργανισμό OECD 

(2.3% ετησίως) σε σύγκριση με τις χώρες που μετέχουν στον οργανισμό OECD (0.8 % 

ετησίως). Για να κατανοήσουμε καλύτερα την πορεία της ζήτησης ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 μπορούμε να παρατηρήσουμε την Εικόνα 1, όπου βλέπουμε την 

ζήτηση ενέργειας για τα έτη 1990 ως 2003.  
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Εικόνα 1. Ιστορικό Κατανάλωσης των χωρών της Ε.Ε. των 25 ανά τομέα για τα έτη 1990-2003[2]
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Copyright EEA, Copehagen, 2006 

Πίνακας 1. Τελική κατανάλωση Ενέργειας (ανά 1000TOE) για την περίοδο 1990-2003[2]

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Μέλη EEA 1118865 1126867 1177910 1166982 1174917 1171611 1191586 1214386 1204636 1242155 
ΕΕ-25 1013736 1027015 1069769 1060192 1069635 1071183 1086646 1112893 1099645 1131564 
ΕΕ-15 858007 895887 933,678 926363 942294 947531 965881 988722 976631 1003506 
ΕΕ-10 155729 131128 136091 133829 127341 123652 120765 124171 123014 128058 
Βέλγιο 31277 34489 36383 36530 37092 36931 36931 37219 35825 38104 
Τσεχία 37032 25611 25826 25696 24444 23139 24060 24156 23624 25752 
Δανία 13457 14751 15385 15021 14985 14935 14617 14946 14708 14901 

Γερμανία 227142 222342 230895 226131 224450 219934 228700 231900 225796 230443 
Εσθονία 6002 2486 2895 2967 2609 2355 2362 2517 2586 2656 
Ελλάδα 14534 15811 16870 17257 18159 18157 18508 19112 19497 20456 
Ισπανία 56647 63536 65259 67986 71750 74378 79411 83221 85379 89730 
Γαλλία 135709 141242 148620 145652 150825 150719 151624 158820 154403 158306 
Ιρλανδία 7265 7910 8229 8655 9308 9835 10520 10932 11227 11318 
Ιταλία 106963 113563 114339 115335 118451 123073 123005 125625 125163 130200 
Κύπρος 1264 1409 1458 1461 1531 1575 1634 1689 1700 1792 
Λετονία 4133 3859 4154 4045 3646 3418 3206 3597 3628 3715 
Λιθουανία 9683 4524 4397 4402 4343 3956 3639 3778 3903 4003 

Λουξεμβούργο 3329 3151 3238 3229 3187 3346 3549 3692 3734 3947 

Ουγγαρία 19066 15621 16200 15509 15598 15851 15799 16400 17013 17559 
Μάλτα 332 435 505 548 529 551 501 387 452 461 

Ολλανδία 42801 47623 51620 49413 49615 48790 50066 50700 50547 51937 
Αυστρία 18479 20302 22001 21607 22216 21821 22117 23782 24507 26288 
Πολωνία 59586 63360 66192 65224 60378 58716 55588 56206 54396 56606 

Πορτογαλία 11208 13042 13863 14550 15421 15982 16937 18069 18342 18301 
Σλοβενία 3368 3940 4359 4470 4272 4352 4477 4558 4620 4738 
Σλοβακία 15263 9883 10105 9507 9991 9739 9499 10883 11092 10776 
Φινλανδία 21634 22010 22345 23484 24188 24637 24543 24739 25541 25676 
Σουηδία 30498 33679 34603 33977 34204 34076 34532 33132 33668 33841 

Ην. Βασίλεια 137064 142436 150028 147536 148443 150917 150821 152833 148294 150058 
Βουλγαρία 16041 11402 11520 9286 9904 8798 8578 8611 8695 9356 
Ρουμανία 32947 25356 28516 28025 25577 21855 22076 22851 22910 24475 
Τουρκία 38452 44580 48710 50260 49795 49163 54142 49399 52973 56485 
Ισλανδία 1602 1660 1726 1753 1819 1953 2057 2071 2152 2158 
Νορβηγία 16087 16854 17669 17466 18187 18659 18087 18561 18261 18117

Η ζήτηση ενέργειας εκφράζεται σε TOE – Tonnes of Oil Equivalent (Τόνοι Ισοδύναμου 

Πετρελαίου) που είναι μια συμβατική μονάδα μέτρησης ενέργειας και εκφράζει την 

στρογγυλοποιημένη μέση ποσότητα ενέργειας που παράγεται με την καύση ενός μετρικού 

τόνου ακατέργαστου πετρελαίου. αντιστοιχεί σε 41.868 GJ (GigaJoules). Από το γράφημα 

της εικόνας μπορούμε να παρατηρήσουμε καταρχάς ότι η συνολική ενέργεια που 

καταναλώνεται αυξάνεται κατά 11.6% στα έτη 1990 ως 2003. Ακόμα φαίνεται ότι η 

Βιομηχανία παρουσιάζει σταδιακή αργή μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και αυτό 

οφείλεται στη μείωση της ενεργειακής έντασης στον τομέα αυτό. Ο οικιακός τομέας και ο 

τομέας των μεταφορών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της ενέργειας που καταναλώνεται 

και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των χωρών της Ε.Ε., καθώς και 
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στη δυσκολία εφαρμογής των μεθόδων αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας , ενώ ο 

τομέας των υπηρεσιών και οι λοιποί τομείς έχουν μια σταδιακή αύξηση. 

Στον Πίνακας 1 μπορούμε να δούμε την ενέργεια που καταναλώνεται σε TOE για όλες τις 

χώρες της Ε.Ε. καθώς και για ορισμένες άλλες χώρες της Ευρώπης για τα έτη μεταξύ 1990 

ως 2003. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Σύγκλισης, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης 40.7%, σημαντικά μεγαλύτερη 

από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. 
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Κεφάλαιο 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η ενέργεια που καταναλώνεται εξάγεται από διάφορες πηγές . Οι πηγές ενέργειας είναι 

ουσίες ή διαδικασίες κατά τις οποίες έχουμε μια μορφή ενέργειας που έχει αρκετό δυναμικό 

ώστε να μπορεί να γίνει εφικτή η μετατροπή της σε μια μορφή ενέργειας χαμηλότερου 

δυναμικού υπό τον ανθρώπινο έλεγχο και όφελος. Η διαδικασία της εξαγωγής ενέργειας από 

τις διάφορες πηγές ενέργειας ονομάζεται καταχρηστικά και παραγωγή ενέργειας. 

Οι πηγές ενέργειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με 

την μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται κατά την παραγωγή ενέργειας, τις 

κλασσικές και τις εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές μπορούν να διαχωριστούν στην πυρηνική 

ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

2.1 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι κλασσικές μορφές ενέργειας αποτελούνται από τα φυσικά καύσιμα. Τα φυσικά καύσιμα, 

σε όρους ενέργειας, περιλαμβάνουν την καύση του άνθρακα ή υδρογονανθράκων, τα οποία 

είναι υπολείμματα από την αποσύνθεση έμβιων οργανισμών, των φυτών και των ζώων. Η 

διαδικασία της καύσης απελευθερώνει πολύ εύκολα και ελεγχόμενα την αποθηκεμένη 

ενέργεια με τη μορφή θερμότητας, η οποία μετατρέπεται εύκολα σε οποιαδήποτε επιθυμητή 

μορφή ενέργειας. Αν και τα φυσικά καύσιμα είναι θεωρητικά ανανεώσιμα αφού παράγονται 

συνεχώς στη φύση, πρακτικά λόγω του τεράστιου ρυθμού κατανάλωσής τους σε σχέση με 

το ρυθμό παραγωγής τους οι ποσότητες τους είναι περιορισμένες. Υπάρχουν τρεις βασικές 

κατηγορίες φυσικών καύσιμων υλών, οι άνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

2.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως αναφέρθηκε, διαχωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. 

Η πρώτη υποκατηγορία είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτές οι μορφές 

ενέργειας συλλαμβάνουν ενέργεια από ροές ενέργειας που υπάρχουν ήδη ως φυσικές 

διεργασίες. Έτσι τέτοιες μορφές ενέργειας είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια,  η 

ενέργεια από βιομάζα, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η γεωθερμική ενέργεια.  Η δεύτερη 

υποκατηγορία αποτελείται από την πυρηνική ενέργεια. 

Στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε το 

υδρογόνο, το οποίο όμως σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας, δεν μπορούμε 

να το συλλέξουμε από τη γη ενώ αντιθέτως πρέπει να παραχθεί με διάφορες διεργασίες με 

απώλεια ενέργειας στο σύνολο. Έτσι, το υδρογόνο αποτελεί περισσότερο ένα μέσο 
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μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας. Παρόλα αυτά έχει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση για ένα μελλοντικό σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 

όπου όλη η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα αποθηκεύεται 

στο υδρογόνο, το οποίο θα αποτελεί το μέσο μεταφοράς και κατανάλωσης της ενέργειας. 

Παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε ορισμένα στατιστικά δεδομένα για τις χώρες της 

Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Εικόνα 2. Ιστορικό συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. των 25 ανά τύπο ενέργειας[2]

Copyright EEA, Copehagen,. 2006 

Στην Εικόνα 2 φαίνεται ότι η χρήση του Άνθρακα και του Λιγνίτη παρουσιάζει μια 

σημαντική μείωση στα έτη 1990-2003. Το πετρέλαιο παρουσιάζει μια μικρή αύξηση την ίδια 

περίοδο, της τάξης του 8.8%, ενώ εντυπωσιακή αύξηση  παρουσιάζεται στη χρήση του 

φυσικού αερίου, καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αγγίζοντας τα 56% και 

51.5% αντίστοιχα. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζει αύξηση 26%.  

Στον Πίνακας 2 βλέπουμε αναλυτικά την συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο 

καυσίμου για το έτος 2003, για όλες τις χώρες τις Ε.Ε., καθώς και για κάποιες χώρες που 

βρίσκονται στην γενικότερη επικράτεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί καθόλου 

την πυρηνική ενέργεια (έναντι 14.6% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 25) με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζει αυξημένη χρήση λιγνίτη και πετρελαίου. 
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Πίνακας 2. Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας ανά τύπο καυσίμου το 2003 (1000TOE)[2]

 

Άνθρακας & 
Λιγνίτης Πετρέλαιο Φυσικό 

Αέριο Πυρηνική Ανανεώσιμες Λοιπά 
Συνολική 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 

Μέλη EEA 18.7 36.9 23.7 13.6 6.9 0.2 1,891,474 
ΕΕ-25 18.2 37.4 23.6 14.6 6.0 0.2 1,726,187 

ΕΕ-15 προ 2004 14.7 39.4 24.2 15.3 6.1 0.3 1,513,568 
ΕΕ-10 νέα μέλη 43.2 23.4 19.7 9.2 5.3 -0.9 212,619 

Βέλγιο 11.1 38.0 25.8 21.9 1.9 1.2 55,785 
Τσεχία 47.4 19.7 18.0 15.3 2.8 -3.0 43,665 
Δανία 27.4 40.3 22.5 0.0 13.3 -3.5 20,676 

Γερμανία 24.7 36.4 23.0 12.4 3.4 0.3 344,487 
Εσθονία 61.9 19.1 12.5 0.0 9.5 -3.0 5,456 
Ελλάδα 29.5 58.0 6.7 0.0 5.1 0.6 30,160 
Ισπανία 15.0 50.0 15.9 11.9 7.0 0.1 134,055 
Γαλλία 5.1 34.0 14.6 42.0 6.4 -2.1 270,621 
Ιρλανδία 16.5 57.1 24.1 0.0 1.7 0.7 15,269 
Ιταλία 8.2 48.6 34.8 0.0 5.9 2.5 182,007 
Κύπρος 1.5 97.1 0.0 0.0 1.5 0.0 2,547 
Λετονία 2.2 28.5 30.8 0.0 33.4 5.2 4,378 
Λιθουανία 2.1 26.4 26.5 44.4 7.8 -7.2 9,004 

Λουξεμβούργο 1.9 63.8 25.4 0.0 1.4 7.6 4,196 
Ουγγαρία 14.0 25.3 44.4 10.6 3.4 2.2 26,744 
Μάλτα 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 874 

Ολλανδία 10.9 38.8 44.7 1.3 2.5 1.8 80,455 
Αυστρία 12.1 42.2 23.1 0.0 20.3 2.3 32,725 
Πολωνία 61.3 21.7 12.0 0.0 5.4 -0.4 94,109 

Πορτογαλία 13.0 58.7 10.4 0.0 17.0 0.9 25,331 
Σλοβενία 21.4 35.4 13.1 19.3 10.5 0.3 6,948 
Σλοβακία 24.2 18.9 30.1 24.4 3.3 -0.9 18,894 
Φινλανδία 22.2 27.9 11.0 15.8 21.2 1.9 37,101 
Σουηδία 5.3 30.4 1.6 34.2 26.3 2.3 50,878 

Ην. Βασίλεια 16.7 34.5 37.4 10.0 1.4 0.1 229,822 
Βουλγαρία 38.0 23.3 13.0 23.1 4.9 -2.3 19,279 
Ρουμανία 23.5 26.3 37.5 3.1 9.9 -0.2 40,504 
Τουρκία 26.7 38.4 22.2 0.0 12.6 0.1 79,721 
Ισλανδία 2.8 24.4 0.0 0.0 72.8 0.0 3,373 
Νορβηγία 3.5 22.1 23.9 0.0 47.3 3.1 22,410 

Ο λιγνίτης της Ελλάδας είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, ενώ το πετρέλαιο είναι κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενο. Τα παραπάνω αποτελούν πρόβλημα για την ενεργειακή 

πολιτική της Ελλάδος, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στο πέμπτο Κεφάλαιο, ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθότι το 94.2% της καταναλισκόμενης ενέργειας 

προέρχεται από φυσικά καύσιμα. Στα πλαίσια της ασφάλειας του ενεργειακού 

ανεφοδιασμού, παρόλο που η ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων λιγνίτη βελτιώνει εν μέρει την 

ασφάλεια, το μεγάλο ποσοστό εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέλαιο δημιουργεί πιθανούς 

κινδύνους και επιβάλλει την αύξηση της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

που είναι διαθέσιμες σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Αναλυτικότερη μελέτη υπάρχει στο 

Κεφάλαιο 5, όπου σχολιάζεται η Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας.  
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Κεφάλαιο 3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σημαντικές προσπάθειες για να απελευθερώσει πλήρως τις 

αγορές ενέργειας καθώς και να τις ενοποιήσει σε μια ενιαία αγορά, χωρίς όμως να 

υπονομεύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Η δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής, απελευθερωμένης και ενοποιημένης αγοράς ενέργειας θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, η διαδικασία μετάβασης όμως σε 

μια ενοποιημένη αγορά παρουσιάζει δυσκολίες. 

Στο παρελθόν, οι εθνικές αγορές ηλεκτρισμού και αερίου αποτελούσαν ξεχωριστές νησίδες 

μέσα στην Ε.Ε., όπου η παροχή και διανομή ήταν στα χέρια μονοπωλίων, συνήθως 

κρατικών. Η Ε.Ε. διευκολύνει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στους τομείς αυτούς 

χρηματοδοτώντας τη σύνδεση των επιμέρους απομονωμένων δικτύων και βελτιώνοντας τις 

υπάρχουσες υποδομές αλληλοσυνδέσεων μεταξύ των κρατών που είναι στην Ε.Ε. αλλά και 

με τις χώρες που εξάγουν ενέργεια προς την Ε.Ε.  

Η δημιουργία κοινών πολιτικών ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη είναι μια σημαντική 

προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ενιαία αυτή αγορά. Η δημιουργία των πολιτικών ενέργειας 

σε όλες τις χώρες, άρα και στην Ε.Ε. σαν συνολική οντότητα επηρεάζεται από δύο 

σημαντικές παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι η εξασφάλιση της αδιάλειπτης 

προμήθειας ενέργειας από τις χώρες που εισάγεται η ενέργεια, καθώς και οι επιπτώσεις της 

ενεργειακής κατανάλωσης στο περιβάλλον. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τη βάση των 

πολιτικών ενέργειας που δημιουργούνται πρέπει να μελετήσουμε και τους δύο αυτούς 

παράγοντες. 

Το 80% της ενέργειας που καταναλώνεται συνολικά στην Ε.Ε. προέρχεται από φυσικά 

καύσιμα, ενώ το 50% αυτών εισάγονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. Έτσι, η εξάρτηση στο 

εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 50%, η οποία 

αναμένεται να αυξηθεί αν δε ληφθούν κατάλληλα μέτρα και να αγγίξει το 70% ως το 2030. 

Η εξάρτηση αυτή είναι πολύ μεγάλη και καθιστά τις χώρες της Ε.Ε. αρκετά ευπαθείς σε 

διακοπές της παροχής, ενώ παράλληλα μπορούν να ασκηθούν έντονες πληθωριστικές 

πιέσεις που μπορούν να προέρθουν από διεθνείς κρίσεις. Ακόμα, οι καύσιμες ύλες έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε η Ε.Ε., της οποίας όλες οι  
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χώρες έχουν συνυπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο και ήδη το εφαρμόζει μονομερώς, 

επιδιώκει να ελαττώσει τη χρήση καυσίμων για να περιορίσει το φαινόμενο αυτό[4]. 

3.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε η πρώτη παράμετρος που καθορίζει την πολιτική ενέργειας κάθε χώρας 

είναι η εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης προμήθειας ενέργειας. Οι περισσότερες 

αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο έχουν θετικές καθαρές εισαγωγές 

φυσικών καυσίμων στον κόσμο, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται συνεχώς ενεργειακά από τις 

χώρες που εξάγουν την ενέργεια σε διάφορες μορφές. Η εξάρτηση αυτή μπορεί να 

αποτελέσει σημαντική στρατηγική αδυναμία στα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια, ενώ 

καθιστά πιο ευπαθείς τις χώρες αυτές σε παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και σε 

αυξομειώσεις των τιμών των φυσικών καυσίμων. 

Όπως μπορούμε εύκολα να δούμε από τα ισοζύγια ενέργειας στους πίνακες Πίνακας 3 και 

Πίνακας 4 για τα έτη 2003 και 2004 αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν 

είναι ενεργειακά αυτόνομη, καθότι δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση της.  

 

Πίνακας 3α. Ισοζύγια ενέργειας στην Ευρώπη[3] για το 2003(εκατομμύρια TOE) 

 ΕΕ-25 ΕΕ-15 Ζώνη 
€ 

BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY 

Βασική 
Παραγωγή*

787.7 663.4 378.5 11.4 22.5 25.9 118.4 3.1 9.4 26.5 118.3 1.4 21.5 - 

Συνολικές 
Εισαγωγές**

1249.9 1188.1 1043.3 75.7 19.5 15.0 243.3 1.7 28.9 118.0 161.6 14.4 176.1 2.5 

Διαφορές 
αποθέματος***

2.4 2.8 1.8 0.0 0.2 0.3 0.9 - 0.6 0.5 -1.4 -0.1 1.2 0.0 

Συνολικές 
Εξαγωγές**

424.3 384.2 241.2 24.7 7.9 21.3 31.5 0.2 5.9 8.2 27.4 1.5 22.8 - 

Μεικτή 
Κατανάλωση 

1650.7 1470.1 1182.4 62.4 34.3 19.9 331.1 4.6 33.0 136.9 251.1 14.2 176.1 2.5 

Αποθήκες 45.7 45.2 40.8 7.1 - 1.0 2.5 - 3.3 7.2 2.9 0.2 3.2 0.1 
Μεικτή Εγχώρια 
Κατανάλωση 

1615.0 1424.9 1141.6 55.2 34.3 18.9 328.6 4.6 29.7 129.7 248.2 14.1 172.8 2.4 

 

 LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK 
Βασική Παραγωγή* 0.2 4.4 0.0 9.6  55.4 5.9 75.4 1.3 2.7 6.3 8.0 21.7 237.3 

Συνολικές 
Εισαγωγές** 2.9 10.0 4.3 19.1  143.1 26.2 31.2 24.7 3.8 16.2 25.9 33.2 96.4 

Διαφορές 
αποθέματος*** -0.1 -0.5 0.0 -0.2  0.6 0.0 -0.1 -0.5 -

0.1 0.4 -0.2 -1.3 2.1 

Συνολικές Εξαγωγές** 0.0 5.9 0.2 3.2  107.5 3.4 18.2 1.9 0.6 4.2 6.1 11.1 110.5 
Μεικτή Κατανάλωση 3.0 8.0 4.1 25.3  92.7 28.6 88.3 23.6 5.9 18.7 28.6 42.5 225.3 

Αποθήκες - 0.1 - -  14.0 - 0.3 0.4 - - - 1.6 1.8 
Μεικτή Εγχώρια 
Κατανάλωση 3.0 7.9 4.1 25.3  78.7 28.6 88.0 23.2 5.9 18.7 28.6 40.9 223.5 
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Πίνακας 3β. Ισοζύγια ενέργειας στην Ευρώπη[3] για το 2003-συνέχεια (εκατομμύρια TOE) 
 

Πίνακας 4α. Ισοζύγια ενέργειας στην Ευρώπη[3] για το 2004 (εκατομμύρια TOE) 

 ΕΕ-25 ΕΕ-15 Ζώνη 
€ BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY 

Βασική 
Παραγωγή* 780.6 658.2 388.1 11.3 22.2 28.3 118.5 2.9 9.6 26.8 119.0 2.0 22.4 - 

Συνολικές 
Εισαγωγές** 1353.2 1241.0 1081.9 76.4 19.1 14.1 250.1 1.9 30.4 126.2 172.2 14.2 183.9 2.3 

Διαφορές 
αποθέματος*** -1.9 -1.6 -2.4 0.1 0.6 -0.1 -1.7 0.0 -1.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.1 

Συνολικές 
Εξαγωγές** 445.2 401.7 264.1 26.7 7.6 23.9 36.5 0.2 5.8 9.6 29.8 1.2 24.9 - 

Μεικτή 
Κατανάλωση 1686.7 1495.9 1203.6 61.1 34.3 18.4 330.5 4.6 33.1 144.1 262.1 14.9 181.3 2.4 

Αποθήκες 49.1 48.7 44.0 8.0 - 0.8 2.7 - 3.3 7.4 3.2 0.1 3.5 0.1 
Μεικτή Εγχώρια 
Κατανάλωση 1637.6 1447.2 1159.5 53.1 34.3 17.6 327.8 4.6 29.8 136.7 258.9 14.7 177.8 2.3 

Πίνακας 4β. Ισοζύγια ενέργειας στην Ευρώπη[3] για το 2004-συνέχεια (εκατομμύρια TOE) 

 LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK 
Βασική 

Παραγωγή* 0.3 4.3 0.0 9.3  64.3 5.6 74.3 0.9 2.9 6.1 7.6 24.8 217.0 

Συνολικές 
Εισαγωγές** 3.6 12.1 4.8 18.9  146.6 26.8 33.2 25.0 4.1 17.1 25.3 32.2 112.8 

Διαφορές 
αποθέματος*** -0.4 -0.2 0.0 0.0  -0.8 -0.6 0.2 0.3 -0.1 -0.4 0.2 0.5 0.3 

Συνολικές 
Εξαγωγές** 0.1 7.7 0.3 3.4  117.5 3.8 19.1 2.1 0.7 4.7 6.0 12.6 101.0 

Μεικτή 
Κατανάλωση 3.4 8.6 4.6 24.9  92.6 28.0 88.6 24.1 6.1 18.1 27.1 44.8 229.1 

Αποθήκες - 0.1 - -  15.2 - 0.3 0.5 - - - 1.9 2.0 
Μεικτή Εγχώρια 
Κατανάλωση 3.4 8.4 4.6 24.9  77.5 28.0 88.4 23.6 6.1 18.1 27.1 42.9 227.1 

* Περιλαμβάνει και την ανάκτηση γαιάνθρακα 
** Περιλαμβάνει και το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο 
*** το θετικό (+) είναι αύξηση των αποθεμάτων, το αρνητικό (-) είναι μείωση των 
αποθεμάτων 
 

Αναλυτικότερα, η Ε.Ε των 25 το 2004 σε σχέση με το 2003 έχει αύξηση των καθαρών 

εισαγωγών (εισαγωγές μείον εξαγωγές) κατά 4.3%, φθάνοντας τους 908 εκ. TOE (Tonnes of 

Oil Equivalent). Οι καθαρές εισαγωγές σαν ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης 

φανερώνουν την εθνική ενεργειακή εξάρτηση. Έτσι, η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. των 25 

συνέχισε να ανεβαίνει από το 52.3% το 2003 στο 53.8% το 2004. Η μεταβολή αυτή 

οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθότι, για πρώτη φορά στη 

δεκαετία, έπαψε να είναι εξαγωγέας ενέργειας, όπως ήταν το 2003 με βαθμό ενεργειακής 

εξάρτησης -6.2%, και έγινε εισαγωγέας ενέργειας με Βαθμό Ενεργειακής Εξάρτησης  5.2% 

το 2004. Ακριβώς αντίθετα, η Δανία, με ένα βαθμό ενεργειακής εξάρτησης της τάξης του     

-53.5% το 2004 επιβεβαίωσε την θέση της ως εξαγωγέας που έχει αρχίσει από το 1999. Ο 

βαθμός ενεργειακής εξάρτησης τις χρονιές 2004 και 2003 για κάθε χώρα της Ε.Ε. των 25 
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που προκύπτει από τους πίνακες  3 και 4, φαίνεται στην Εικόνα 3, όπου φαίνεται ξεκάθαρα 

ότι όλες οι χώρες εκτός της Δανίας μετά το 2004 αποτελούν εισαγωγείς ενέργειας. 

 
Εικόνα 3.  Βαθμός Ενεργειακής εξάρτησης χωρών Ε.Ε.[3]

Έτσι, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εισάγουν ενέργεια σε μορφή καύσιμης ύλης από 

χώρες εκτός της Ε.Ε. Το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ε.Ε. 

προέρχεται από τη Ρωσία και του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό έχει 

μεγάλες επιπλοκές σχετικά με την ασφάλεια της προσφοράς ενέργειας. Έτσι, η Ε.Ε. 

δημιούργησε το Green Paper on Energy Efficiency[16], το οποίο στοχεύει να ξεκινήσει μια 

συζήτηση με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στο παραπάνω πρόβλημα, σε επίπεδο προσφοράς 

αλλά και ζήτησης, προκαλώντας μια στροφή από τις παραδοσιακές πολιτικές που 
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αφορούσαν την προσφορά ενέργειας. Ακόμα, η πρόσφατη κρίση των σχέσεων μεταξύ της 

Ρωσίας και της Ουκρανίας που οδήγησε στην διακοπή της παροχής αερίου στην Ουκρανία 

από τη μεριά της Ρωσίας με αφορμή την τιμή του φυσικού αερίου κάθε άλλο παρά 

καθησυχασμό έχει προκαλέσει σχετικά με την ασφάλεια της προμήθειας φυσικών καυσίμων, 

ενώ το παραδοσιακά ασταθές περιβάλλον της Μέσης Ανατολής εντείνει περισσότερο τις 

ανησυχίες. 

Η αξιοπιστία της Ρωσίας ως Προμηθευτής Φυσικών 
Καυσίμων 

Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου όχι μόνο για τις χώρες της 

Ευρώπης, αλλά κατέχει την πρώτη θέση ως προμηθευτής φυσικού αερίου παγκοσμίως. Έτσι, 

είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως επηρεάζει η προαναφερθείσα κρίση μεταξύ Ρωσίας και 

Ουκρανίας την Ε.Ε. και αν υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τη διακοπή της 

παροχής φυσικού αερίου σε χώρες της Ευρώπης ως μοχλό πίεσης για διάφορα γεωπολιτικά 

παιχνίδια. 

Η διακοπή της παροχής του αερίου προς την Ουκρανία λειτούργησε σαν κλήση αφύπνισης 

για την Ε.Ε., δημιουργώντας ένα αίσθημα ανασφάλειας σχετικά με την αυξανόμενη 

εξάρτηση της Ε.Ε. από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τον έλεγχο της Ρωσίας των 

διαδρομών παροχής του. Η Κομισιόν αντέδρασε άμεσα στην διακοπή του φυσικού αερίου 

της Ουκρανίας καλώντας μια συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκε η εξάρτηση αυτή, καθώς 

και τις επιπλοκές μεταξύ της φιλονικίας της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε σχέση με την 

αξιοπιστία της παροχής αερίου στην Ε.Ε. Η Ντιρεκτίβα 2004/67 της ΕΕ, που αναμένεται να 

υλοποιηθεί μέσω εθνικής νομοθεσίας το 2006, παρέχει της χώρες της Ε.Ε. με 

κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών στη παροχή φυσικού 

αερίου. 

Ο Lennart Göhl έχει αναλύσει την συγκεκριμένη κρίση μεταξύ των σχέσεων Ρωσίας-

Ουκρανίας και κατά πόσο επηρεάζει και θα έπρεπε να επηρεάζει η κρίση αυτή τη θέση που 

έχει η Ρωσία ως προμηθευτής φυσικού αερίου της Ε.Ε.[5]. Τελικά καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος να χρησιμοποιήσει η Ρωσία το «όπλο αερίου» 

ως μοχλό πίεσης προς τις χώρες της Ε.Ε., παρά μόνο σε πολύ ακραίες καταστάσεις, αν 

δηλαδή υπάρξουν διαμάχες μεγάλου μεγέθους συγκρίσιμες με κατάσταση πολέμου. Ακόμα, 

συνοψίζει στο ότι η Κομισιόν πιθανότατα θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της να 

ενοποιήσει τις χώρες της Ε.Ε. σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής μεταξύ άλλων, σχετικά με 

την ασφάλεια της παροχής ενέργειας. Ακόμα, θα προσπαθήσει να διαποικίλει τους 
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προμηθευτές ενέργειας, τους δρόμους παροχής, τις πηγές ενέργειας, καθώς και να αυξήσει 

την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχεδίαση της ενεργειακής πολιτικής σε κάθε χώρα καθώς 

και γενικότερα της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί Ε.Ε. εξαρτάται άμεσα από τις 

επιπτώσεις που έχει η παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας στο περιβάλλον. Η 

σημαντικότερη και πιο ορατή επίπτωση που έχει η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στο 

περιβάλλον είναι το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Το διοξείδιο του Άνθρακα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αέρια που συμβάλλουν στη 

δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα που 

οφείλονται στον Άνθρωπο προέρχονται κυρίως από την καύση των φυσικών καυσίμων 

(fossil fuels) για παραγωγή θερμικής ενέργειας, οπότε στο επίκεντρο της συζήτησης για την 

μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος βρίσκονται ακριβώς αυτές οι εκπομπές. 

Στη δημοσίευση International Energy Outlook 2006[1] έχουμε δύο διαφορετικά υποδείγματα 

πρόβλεψης για τις μελλοντικές εκπομπές CO2. Το πρώτο υπόδειγμα περιλαμβάνει τις 

ισχύουσες νομοθεσίες που ισχύουν παγκοσμίως μέχρι τις 1 Ιανουαρίου 2006, χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη τις επιπλέον νομοθεσίες που πιθανόν να ισχύσουν για να επιτευχθούν οι 

στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο. Σε αυτή τη περίπτωση, οι παγκόσμιες εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα εκτιμώνται ότι θα αυξηθούν από 25028 εκ. μετρικούς τόνους το 

2003 σε 33663 εκ. μετρικούς τόνους το 2015 και 43676 εκ. μετρικούς τόνους το 2030. 

(Εικόνα 4). 

Στο δεύτερο υπόδειγμα λαμβάνονται υπόψη κάποιες υποθέσεις, ώστε να προσεγγιστούν οι 

εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη και το πρωτόκολλο του Κιότου σε βάθος χρόνου. 

Γίνονται δύο βασικές υποθέσεις: πρώτον, ότι αυτές οι χώρες που έχουν υπογράψει τη 

συνθήκη θα πετύχουν τους στόχους, και δεύτερον ότι οι στόχοι και περιορισμοί στις 

εκπομπές καυσαερίων που έχουν τεθεί μέχρι το 2012, θα παραμείνουν ενεργοί μέχρι το 

2030. Έτσι οι προβλέψεις για τα έθνη που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο θα είναι 422 εκ. 

μετρικοί τόνοι λιγότεροι για το 2010 και 675 εκ. μετρικοί τόνοι λιγότεροι για το 2030. Η 

συνολική εκπομπή άνθρακα στα έθνη αυτά το 2030 είναι περίπου 27% λιγότερο από την 

αντίστοιχη περίπτωση που λαμβάνει υπόψη μόνο τις τρέχουσες νομοθεσίες. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του δεύτερου υποδείγματος, βραχυπρόθεσμα το αέριο θα 

εκτοπίσει την χρήση άνθρακα στις χώρες που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο, επειδή το 

φυσικό αέριο είναι καθαρότερο από τον άνθρακα και έχει ένα σημαντικό οικονομικό 

πλεονέκτημα έναντι της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
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οποίες δεν έχουν εκπομπές CO2. Σε πιο μακροπρόθεσμη περίοδο, όσο το οριακό κόστος της 

μείωσης των εκπομπών CO2 αυξάνει, το φυσικό αέριο αποτελεί λιγότερο ελκυστική λύση σε 

σχέση με τις λύσεις μη φυσικών καυσίμων (και ιδιαίτερα σε σχέση με την πυρηνική  

ενέργεια), οι οποίες θα αρχίσουν να εκτοπίζουν το φυσικό αέριο μέχρι το 2030.  

 
Εικόνα 4.  Δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι εκπομπών CO2 ανά περιοχή, έτη 1990-2030[1]

Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνθήκη του Κιότο, στα κράτη που 

συμμετέχουν  έχουμε σημαντική αύξηση του ποσοστού της χρήσης πυρηνικής ενέργειας  ως 

το 2030 (από 9% σε 12.3%), ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρχει μεγάλη διείσδυση των 

τεχνολογιών κατακράτησης του άνθρακα (carbon sequestration) μέχρι το 2030 στις 

αναπτυγμένες χώρες, κυρίως της δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα την κατακράτηση του 

90% του άνθρακα από τις εκπομπές καύσης του άνθρακα. Η διείσδυση αυτή περιορίζει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα αποτελέσματα 

Ενεργειακή Κατανάλωση (Τετρακισκατομμύρια BTU) Εκπομπές CO2 (Εκατομμύρια Μετρικοί Τόνοι) 
2010 2030 2010 2030 

Καύσιμο 
Γενική 

Περίπτωση 
Περίπτωση 
του Κιότο 

Γενική 
Περίπτωση 

Περίπτωση 
του Κιότο 

Γενική 
Περίπτωση 

Περίπτωση 
του Κιότο 

Γενική 
Περίπτωση 

Περίπτωση 
του Κιότο 

Πετρέλαιο 48.4 47.6 49.7 48.8 3090 3039 3174 3116 
Φυσικό 
Αέριο 29.3 30.5 41.0 38.9 1548 1610 2167 2054 

Άνθρακας 18.5 14.2 20.2 15.5 1719 1285 1874 1370 
Πυρηνικά 13.4 13.7 12.5 16.8 - - - - 

Ανανεώσιμες 13.1 13.4 14.6 16.2 - - - - 
Σύνολο 122.7 119.4 138.0 136.2 6357 5935 7216 6541 
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των δύο μοντέλων σχετικά με την Ενεργειακή Κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 και για τα 

δύο μοντέλα φαίνονται στον Πίνακας 5. 

 
Πίνακας 5. Ενεργειακή Κατανάλωση και Ρύποι CO2 ανά καύσιμο στις χώρες του Annex I για  2010, 2030 

Στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο έχουμε την δημιουργία από την Ε.Ε. ενός 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα[6] (EU ETS- EU Gas 

Emmision Trading Scheme) το οποίο άρχισε να λειτουργεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. των 25 

την 1η Ιανουαρίου 2005. Σύμφωνα με το σύστημα EU ETS διανέμονται σε περισσότερες 

από 12000 συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις 25 χώρες άδειες εκπομπών συγκεκριμένων 

ποσοτήτων CO2 και απαιτείται είτε να περιοριστούν οι εκπομπές τους στο επίπεδο των 

αδειών που τους εκχωρήθηκαν είτε να αγοράσουν άδειες από άλλες επιχειρήσεις που έχουν 

πλεόνασμα. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος EU ETS είναι 

ανάμεικτα. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι η Ε.Ε. ήθελε να πετύχει ένα σημαντικό ποσοστό 

των μειώσεων από μειώσεις στον οικιακό τομέα[7], ενώ τελικά σε ορισμένες αναπτυγμένες 

χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αποδεικνύεται ότι το κόστος της επίτευξης των 

απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών στον τομέα αυτόν έχει υποτιμηθεί[8]. 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιτρέπει στις 

εταιρίες να χρησιμοποιούν πιστώσεις οι οποίες δημιουργούνται βάσει έργων που 

προβλέπονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι δύο μηχανισμοί αυτοί, μαζί με τον 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω για να 

έχουμε καλύτερη κατανόηση της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τις περιβαλλοντολογικές 

ρυθμίσεις. 

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
Αυτός ο μηχανισμός της αγοράς επιτρέπει τις εταιρίες και τις χώρες που είναι 

αποτελεσματικότερες από άποψη κόστους στα μέσα περικοπής των εκπομπών τους να 

πιστώνουν τις μειώσεις των εκπομπών πετυχαίνοντας περαιτέρω μειώσεις από τα επίπεδα 

στόχους και να πουλήσουν το πλεόνασμα σε άλλες εταιρίες των οποίων τα κόστη είναι 

σχετικά μεγάλα. Θεωρητικά, ένα τέτοιο εμπόριο θα επέτρεπε την απαραίτητη συνολική 

μείωση εκπομπών με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην 

οποία θα εφαρμόζονταν. Πράγματι, η Ουκρανία και η Ρωσία μπορούν να επιτύχουν σχετικά 

εύκολα τις απαραίτητες μειώσεις που αφορούν τις χώρες Annex I. Εφόσον επιτευχθούν οι 

εγχώριοι στόχοι μείωσης, το πρωτόκολλο του Κιότο επιτρέπει περαιτέρω μειώσεις με την 

χρήση του εμπορίου εκπομπών. 
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Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης 

 Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ – CDM, Clean Development Mechanism) έχει 

σχεδιαστεί για να προωθήσει την συμμετοχή των αναπτυσσόμενων οικονομιών σε έργα 

(projects) τα οποία οδηγούν σε πιστοποιημένες και επιβεβαιωμένες μειώσεις εκπομπών. 

Επιτρέπει τις χώρες του Annex I να επενδύουν σε σχέδια μειώσεων των εκπομπών 

καυσαερίων σε χώρες εκτός του Annex I και να πιστώνουν τις μειώσεις αυτές στο σύνολο 

των μειώσεων που πρέπει να πετύχουν. Οι CDM μειώσεις που θα επιτευχθούν στην περίοδο 

2000-2012 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι δεδομένοι στόχοι της 

πρώτης περιόδου 2008-2012.  

Διάφορες πρόσφατες έρευνες έχουν υπολογίσει ότι η αναμενόμενη μέση ετήσια ζήτηση για 

Πιστοποιημένες Μειώσεις Εκπομπών Μ.Κ.Α. (CDM Certified Emissions Reductions), θα 

είναι μεταξύ 50 και 500 εκ. μετρικών τόνων CO2 ισοδύναμου, ενώ το κόστος κάθε θα είναι 

μεταξύ $5-$15 ανά μετρικό τόνο[9]. Επομένως, η ετήσια δαπάνη για Π.Μ.Ε. θα κυμανθεί 

μεταξύ  $2.5δις ως 7.5$ ετησίως. Για να γίνει μια άμεση σύγκριση, αναφέρουμε ότι οι 

ετήσιες άμεσες ξένες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες μεταξύ των 1997-2002 

είχαν ως μέσο όρο $140 δις με διακυμάνσεις μεταξύ των ετών που ξεπερνούσαν αρκετές 

φορές τα $10 δις, ενώ υπολογίζεται ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες θα χρειαστούν 

περίπου $192 δις ετησίως σε ενεργειακές επενδύσεις μεταξύ του 2001-2010[9]. Συνεπώς, η 

συμβολή των Μ.Κ.Α. για τις αναπτυσσόμενες χώρες στα επόμενα χρόνια είναι αμελητέα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι τα έργα Μ.Κ.Α. χρειάζονται μια χρονική περίοδο 4-5 

ετών για να αρχίσουν να πιστώνουν τις μειώσεις των εκπομπών. Τα έργα Μ.Κ.Α εμποδίζουν 

ως ένα βαθμό τη δύναμη των χωρών που κατέχουν περίσσιες μονάδες εκπομπών από το να 

χρησιμοποιήσουν τις μονάδες αυτές ως  μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά των αδειών 

καθώς μέσω των Μ.Κ.Α. παρέχεται μια εναλλακτική δίοδος για τις χώρες που έχουν ανάγκει 

να αγοράσουν άδειες. 

Κοινή Εφαρμογή 

Αυτός ο μηχανισμός της αγοράς (Joint Implementation-JI – Κοινή Εφαρμογή – Κ.Ε.) είναι 

παρόμοιος με τον ΜΚΑ(CDM), εκτός από το γεγονός ότι τα έργα Κ.Ε. λαμβάνουν χώρα 

μόνο εντός των χωρών Annex I και μόνο οι μειώσεις στην περίοδο 2008-2012 λαμβάνονται 

υπόψη.  

3.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Τον Ιούνιο του 2001, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ανακοίνωσε την 

δημιουργία ενός συντονισμένου προγράμματος (European Climate Change Programme) στο 
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οποίο περιγράφονται κοινές και συντονισμένες πολιτικές και μέτρα σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με σκοπό την μείωση των εκπομπών ρύπων( Common and Coordinated Policies and 

Measures).  Τα μέτρα και οι πολιτικές που αφορούν τον τομέα της παραγωγής και χρήσης 

ενέργειας αναφέρονται παρακάτω[4]: 

- EU CO2 ETS (Directive 203/87/EC, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2003, Eφαρμογή από 1/1/2005 

- Σύνδεση με ντιρεκτίβα του EU CO2  ETS με τους μηχανισμούς του Κιότο 

υιοθετημένο από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2003, εφαρμογή 

από τις Χώρες Μέλη από το Νοέμβριο 2005 

- Ντιρεκτίβα σχετικά με την προώθηση του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (2001/77EC), υιοθετημένη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο  2001, 

εφαρμογή από τις Χώρες Μέλη από το Οκτώβριο 2003. 

- Ντιρεκτίβα σχετικά με την συνδυασμένη θέρμανση και ενέργεια για την προώθηση 

της υψηλής αποτελεσματικότητας συμπαραγωγής (2004/8/EC, υιοθετημένο από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο 2004), θα πρέπει να υιοθετηθεί από 

τις Χώρες Μέλη μέχρι τον Φεβρουάριο 2006) 

- Ντιρεκτίβα σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων ( 2002/91/EC, 

υιοθετημένο από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο 2003), θα πρέπει  

να υιοθετηθεί από τις Χώρες Μέλη μέχρι το Ιανουάριο 2006. 

- Ντιρεκτίβα που αναδιοργανώνει το πλαίσιο της Κοινότητας για την φορολόγηση 

των ενεργειακών προϊόντων και τον ηλεκτρισμό (2003/96/EC, υιοθετημένο από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2003). Εφαρμογή από τις Χώρες 

Μέλη από το 2005. 

- Ντιρεκτίβα στην διαμόρφωση ενός πλαισίου για την τυποποίηση της οικολογικής 

σχεδίασης των προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια ( 2005/32, υιοθετημένο από 

το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο 2005), θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις 

Χώρες Μέλη μέχρι το Νοέμβριο 2007). 

Στον τομέα των μεταφορών έχουμε: 

- Μείωση των μέσων εκπομπών CO2 των νέων Ι.Χ. αυτοκινήτων (εθελοντική 

δέσμευση των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Ε.Ε, Ιαπωνία και Κορέα τα έτη 

1998/1999) 

- Ντιρεκτίβα στη χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα της μεταφοράς (2003/30/EC, 

υιοθετημένο από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Μάιο 2003). Εφαρμογή από 

τις Χώρες Μέλη από το 2005). 
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Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και Ρωσία 

Η Ρωσία, αποτελεί τον σημαντικότερο προμηθευτή φυσικού αερίου στον κόσμο, παρέχοντας 

το 30% περίπου της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της Ε.Ε.[5], ενώ παράλληλα 

έχει εξίσου σημαντική θέση ως προμηθευτής πετρελαίου της Ε.Ε. Εκτός από τον 

σημαντικότερο προμηθευτή φυσικών καυσίμων της Ε.Ε., η Ρωσία αναμένεται να αποτελέσει 

έναν από τους σημαντικότερους πωλητές τεράστιων αχρησιμοποίητων ποσοτήτων αδειών 

δικαιωμάτων εκπομπής CO2 (ο λεγόμενος «ζεστός αέρας»)[10]. Αυτό οφείλεται καταρχάς 

στο γεγονός ότι μειώθηκε η παραγωγή της Ρωσίας, και επομένως και οι ρύποι της, σχετικά 

με το 1990 που αποτελεί το έτος βάση του οποίου υπολογίστηκαν τα μερίδια αδειών στο 

πρωτόκολλο του Κιότο και δεύτερον επειδή έχει στην επικράτειά της τεράστιες δασικές 

εκτάσεις που αποτελούν αποδέκτη CO2 (CO2 sinks), οι οποίες αποτελούν βασική παράμετρο 

στον ορισμό των δικαιωμάτων εκπομπών κάθε χώρας.  Οι τεράστιες αυτές δασικές εκτάσεις 

της εξασφαλίζουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό αδειών δικαιωμάτων εκπομπών αναλογικά με 

τις τρέχουσες εκπομπές CO2, αφού αποτελεί ακόμα μια αναπτυσσόμενη χώρα. 

Σύμφωνα με το βιβλίο «The Kyoto Mechanisms and Russian Climate Politics»[11] 

υπάρχουν δύο σενάρια για τα επίπεδα εκπομπών CO2 στο κοντινό μέλλον. Αν αναπτυχθεί η 

οικονομία της Ρωσίας, θα υπάρξει αναδιοργάνωση της κατανάλωσης ενέργειας η οποία θα 

μειώσει αισθητά την υπάρχουσα αναποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων, 

εξισορροπώντας την ενδεχόμενη αύξηση εκπομπών CO2. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν 

υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, η οικονομία θα συνεχίσει να είναι ενεργειακά 

αναποτελεσματική, αλλά δεν θα υπάρξει αύξηση των εκπομπών CO2. Και στις δύο 

περιπτώσεις, το πιο πιθανό είναι η Ρωσία να έχει περίσσιες ποσότητες  αδειών. Διάφορες 

μελέτες εκτιμούν ότι οι προς πώληση άδειες θα ξεπεράσουν το 50% των συνολικών αδειών 

που θα έχει στην κατοχή η Ρωσία. 

Όπως αναφέραμε, η Ρωσία είναι μεγάλος εξαγωγέας φυσικών καυσίμων ενώ ταυτόχρονα 

αναμένεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο πωλητή δικαιωμάτων εκπομπών. Η διπλή 

ιδιότητα που έχει η Ρωσία οδηγεί στο ερώτημα αν μπορεί να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τη 

θέση αυτή και να επηρεάσει τις τιμές ισορροπίας των δύο αυτών αγορών με τρόπο ώστε να 

επωφεληθεί συνολικά. Με βάση τα παραπάνω είναι σημαντικό για τις Ευρωπαϊκές χώρες να 

εξετάσουν πώς τέτοιες κινήσεις από τη μεριά της Ρωσίας θα επηρεάζουν τις οικονομίες τους, 

έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Η θέση που έχει η Ρωσία ως μεγάλος πωλητής δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει την προσφορά των αδειών εκπομπών με αποτέλεσμα να 

αυξήσει την τιμή ισορροπίας σχετικά με το επίπεδο πλήρους ανταγωνισμού[12]. Σύμφωνα 

με ορισμένους συγγραφείς[13], οι υψηλές τιμές αδειών μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση 
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των φυσικών καυσίμων, με αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο για το αν η Ρωσία τελικά θα 

εκμεταλλευθεί την δύναμη στην αγορά των αδειών. Τα εμπειρικά όμως αποτελέσματα δεν 

είναι επαρκή για να στηρίξουν αυτή την θέση, ενώ όλοι οι παραπάνω συγγραφείς δε 

λαμβάνουν υπόψη τους ότι η αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι μη-

ανταγωνιστική και ότι οι εξαγωγείς φυσικών καυσίμων της Ρωσίας έχουν δύναμη και στην 

αγορά των φυσικών καυσίμων. 

Σύμφωνα με τους Hagem και Maestad (2006)[12], οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη του τα 

παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα: Το πρώτο 

συμπέρασμα είναι ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η χρήση των σχετικά καθαρότερων καύσιμων 

όπως είναι το φυσικό αέριο, καθώς όταν η τιμή των αδειών θα αυξηθεί, θα υπάρξει 

υποκατάσταση των καυσίμων που μολύνουν περισσότερο από το φυσικό αέριο. Η 

υποκατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση και τελικά σε αύξηση των πωλήσεων 

και των κερδών. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση η Ρωσία έχει κίνητρα να οδηγήσει σε μια 

τιμή αδειών μεγαλύτερη από την τιμή που θα είχε στη περίπτωση που δεν υπήρχε ο διπλός 

ρόλος της και στις δύο αγορές. Μέσω της πίεσης των τιμών στην αγορά αδειών μπορεί να 

επιτευχθεί μια αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. 

Ο συντονισμός των αποφάσεων που αφορούν την προσφορά των αδειών και στη προσφορά 

φυσικών καυσίμων θα έχει στρατηγικές επιπτώσεις σε αγορές φυσικών καυσίμων οι οποίες 

είναι ολιγοπωλιακές. Αν το στρατηγικό αποτέλεσμα θα είναι συνολικά θετικό για την Ρωσία 

η οποία κάνει το συντονισμό εξαρτάται από τις επιπτώσεις που έχουν οι εξαγωγές φυσικών 

καυσίμων στη τιμή των αδειών. Το πόσο μπορούν να επηρεάσουν οι εξαγωγές φυσικών 

καυσίμων την τιμή των αδειών εξαρτάται από τις δυνατότητες υποκατάστασης των φυσικών 

καυσίμων με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθώς και τις σχετικές εκπομπές των 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Θα μπορούσε για παράδειγμα μια ταυτόχρονη αύξηση της 

τιμής των αδειών και των καυσίμων να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές χώρες σε μεγάλες 

επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας με αποτέλεσμα να μειωθούν μακροχρόνια οι 

τιμές τόσο των αδειών όσο και των φυσικών καυσίμων. 

Στη περίπτωση της Ρωσίας, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγα πρακτικά 

εμπόδια για την διανομή όλων των αδειών δικαιωμάτων εκπομπής στον μεγαλύτερο 

παραγωγό φυσικών καυσίμων, αφού o μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Gazprom, η οποία 

είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό δημόσια. Επομένως, το αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, είναι 

καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης της Ρωσίας. 

 Σύμφωνα με τις αριθμητικές προσομοιώσεις των Hagem και Maestad (2006)[12], φαίνεται 

ότι οι συντονισμένες πρακτικές στις δύο αγορές από τη Ρωσία είναι κερδοφόρες. 

Επιπρόσθετα από την εσωτερικοποίηση των εξωτερικοτήτων μεταξύ των καυσίμων και των 
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εξαγωγέων αδειών, ο συντονισμός των αγορών δίνει στη Ρωσία ένα στρατηγικό 

πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου (κερδίζει μερίδιο της αγοράς). Ακόμα, 

η βέλτιστη τιμή των αδειών εκπομπών κάτω από συντονισμό των αγορών είναι αρκετά 

μεγαλύτερη σχετικά με το σημείο ισορροπίας της ανταγωνιστικής αγοράς.  

Η πολιτική της Ε.Ε. όπως ορίζεται στο Green Paper on 
Energy Efficiency [06/2005] 

Η δημιουργία του Green Paper έθεσε τέσσερα σημεία, γύρω από τα οποία χτίζονται  οι 

πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την αγορά ενέργειας. Τα 

τέσσερα αυτά σημεία είναι η διαχείριση της ζήτησης, η διεύρυνση των επιλογών παραγωγής 

ενέργειας, η οργάνωση και διαχείριση των δικτύων διανομής ηλεκτρισμού και η δημιουργία 

στρατηγικών συμμαχιών με σημαντικούς προμηθευτές. Πρώτο θέμα είναι η διαχείριση της 

ζήτησης. Στο επίπεδο της ζήτησης, το Green Paper επικεντρώνεται σε  σημαντικούς τομείς, 

όπως ο τομέας των μεταφορών και ο οικιστικός τομέας, όπου υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης. To Green Paper είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και άλλων paper, όπως το 

White Paper μεταφορών, με τίτλο “European Transport policy for 2010: time to decide” 

(COM(2001) 370, 12/9/2001).Αυτό προσπαθεί να θέσει ένα αρχικό πλαίσιο για έναν πολύ 

μεγάλο αριθμό πολιτικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν με τελικό στόχο τη 

δημιουργία ενός αειφόρου συστήματος μεταφορών, το οποίο θα εναρμονίζεται με την 

υπόλοιπη αγορά ενέργειας.. 

Επόμενος τομέας είναι η διεύρυνση των επιλογών παραγωγής ενέργειας σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η Ε.Ε. έχει δικές της πηγές ενέργειας, τις οποίες πρέπει και θα αναπτύξει. Η 

πυρηνική ενέργεια είναι μια λύση, αφού παρέχει ήδη περίπου το 1/3 της συνολικής 

ενέργειας, είναι σταθερή πηγή και είναι θωρακισμένη από τις αυξομειώσεις της τιμής του 

ουρανίου ενώ παράλληλα δεν εκπέμπει CO2. Επίσης, υπάρχει άφθονος άνθρακας ο οποίος 

είναι φθηνός και με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικά μέσων, τα οποία βασίζονται στην 

τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, η καύση του μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές 

CO2. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρόλο που δεν έχουν σταθερή παραγωγή, έχουν ένα 

υπολογίσιμο δυναμικό μέσα στην Ε.Ε. Τα βιοκαύσιμα είναι ένα υποκατάστατο του 

πετρελαίου και υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της χρήση τους στην Ε.Ε. 

Τέλος, η πυρηνική σύντηξη και η χρήση του υδρογόνου παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες 

για το μέλλον, αλλά απέχουν ακόμα από την άμεση χρήση τους σε ευρεία κλίμακα, λόγω 

διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν. 

Το τρίτο σημείο αφορά την καλύτερη οργάνωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας και τον καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο διαχειριστών. Η απελευθέρωση των 
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αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου πρέπει να συμβαδίζει παράλληλα με την 

δημιουργία ενός πλαισίου ελέγχου εκ μέρους της Κοινότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ο 

δίκαιος ανταγωνισμός, η βέλτιστη χρήση των δικτύων και η ανάπτυξη των δικτύων αυτών 

ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη διακίνηση του ηλεκτρισμού και του αερίου σε όλη τη 

διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση συγκεκριμένου 

επίπεδου ποιότητας στη παραγωγή και διανομή της ενέργειας, ώστε η μείωση του κόστους 

από τους ανταγωνιζόμενους προμηθευτές να μην προέρχεται από βραχυπρόθεσμες 

κερδοσκοπικές επενδύσεις και να εξασφαλίζεται η κάλυψη των καταναλωτών που 

κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν χαμηλά εισοδήματα. 

Τέλος, η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με μεγάλους πιθανούς προμηθευτές, όπως η 

Ρωσία και απομακρυσμένες χώρες, όπως το Ιράν. Είναι απαραίτητη η προώθηση του 

διαλόγου με τους άμεσους γείτονες για να ενσωματωθούν τα διαθέσιμα δίκτυα αερίου και 

ηλεκτρισμού ώστε να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της προσφοράς. Τέλος είναι 

απαραίτητος ο δομημένος διάλογος με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες ώστε να 

διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών. 

Προβληματισμοί που αφορούν το Green Paper 

Το Green Paper στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας με 

σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ολοκλήρωση των οικολογικών στόχων 

που τίθενται στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο και την ενίσχυση της ασφάλειας του 

ενεργειακού ανεφοδιασμού.  

Παρόλα αυτά έχουν υπάρξει τεκμηριωμένες μελέτες, όπως για παράδειγμα αυτή του Nilsson 

(2006)[17], οι οποίες ασκούν κριτική στο Green Paper και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται είναι ασαφή και πολύ γενικά. Επίσης 

υποστηρίζουν ότι οι στόχοι της  αυξημένης ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών, οι 

οικολογικοί στόχοι και η εξασφάλιση του ενεργειακού ανεφοδιασμού μπορούν να 

επιτευχθούν καλύτερα με τη λήψη άμεσων μέτρων που να σχεδιασμένων ειδικά και 

ξεχωριστά για την επίτευξη κάθε στόχου. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες ενώ το Green Paper 

θεωρεί ως βασικό μέσο επίτευξης των στόχων του την αποτελεσματικότερη χρήση της 

ενέργειας, αποδεικνύεται ότι αυτός δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος για την επίτευξη 

οποιουδήποτε από τους τρεις στόχους. Για την καλύτερη κατανόηση της λογικής πάνω στην 

οποία βασίζονται αυτά τα επιχειρήματα, θα αναφερθούμε συνοπτικά στους τρεις στόχους 

που προσπαθεί να επιτύχει το Green Paper και αν υπάρχει ή όχι λογική συσχέτιση στη 

συσχέτισή τους με την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. 
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Το Green Paper θεωρεί ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών 

βιομηχανιών με τον εξαναγκασμό των βιομηχανιών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα 

την ενέργεια. Η υπόθεση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι θεωρητικά η αποτελεσματικότερη 

χρήση της ενέργειας οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής και έτσι σε αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα.  

Υπάρχουν όμως κάποια αντικρουόμενα στοιχεία. Αν η αγορά λειτουργεί σωστά, τότε οι 

βιομηχανίες στην προσπάθεια να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους θα κατέφευγαν οι 

ίδιες στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, χωρίς να υπάρχει εξαναγκασμός. 

Συνεπώς η αγορά αποτυγχάνει σε αυτό το σημείο. Το ζήτημα αυτό αναλύεται σε διάφορες 

μελέτες μεταξύ των οποίων και αυτή του Ρadetzki(2004) [18] και το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται στις λεγόμενες βρεφικές αγορές (αγορές που δεν είναι αρκετά ώριμες). 

Συνεπώς η ουσία του προβλήματος είναι αν η επίλυση των προβλημάτων που οδηγούν στην 

αποτυχία της αγοράς είναι εφικτή μέσου του εξαναγκασμού των βιομηχανιών για την 

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. 

Γενικότερα, η επίλυση του προβλήματος των βρεφικών αγορών δεν επιτυγχάνεται με μέτρα 

τέτοιου είδους αλλά η εγγενής δημιουργία των προβλημάτων των βρεφικών αγορών 

απαιτούν πολύ καλή πληροφόρηση των παικτών της αγοράς, ώστε να μπορεί να 

εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών είναι πετυχημένη. Η προσπάθεια 

επίλυσης των προβλημάτων αυτών χωρίς την κατάλληλη πληροφόρηση μπορεί να φέρει 

μακροπρόθεσμα τα ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, δηλαδή στη 

συγκεκριμένη περίπτωση την αύξηση του κόστους παραγωγής και συνεπώς τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών έναντι των υπολοίπων.  

Στο Green Paper δηλώνεται ρητά ότι η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας πιθανόν να 

αποτελεί έναν από τους γρηγορότερους τρόπους για την επίτευξη των στόχων του Κιότο. Το 

φαινόμενο Rebound, όπως αναφέρει η μελέτη των Berkhout, Muskens, Velthuijsen (2000) 

[19], αφήνει ως πιθανό ενδεχόμενο ότι μια τεχνολογία που θα προωθούσε την εξοικονόμηση 

ενέργειας θα οδηγούσε στην μείωση του κόστος ανά μονάδα ενέργειας, καθώς το οριακό 

κόστος θα μειωνόταν. 

Σε μια ανταγωνιστική αγορά αυτή η μείωση κόστους θα μεταφραζόταν σε μείωση της τιμής 

της ενέργειας. Η μείωση όμως στην τιμή της ενέργειας μπορεί να έχει αποτελέσματα τα 

οποία κινούνται προς την αντίθετη από την επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Ένα από αυτά είναι η 

αύξηση της χρήσης των οικιακών συσκευών, αφού θα έχουν μειωμένο κόστος χρήσης, με 

αποτέλεσμα να αντισταθμίζεται εν μέρει η δυνατότητα μείωσης της καταναλισκόμενης 

ενέργειας. Ακόμα ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί από το φαινόμενο του 

αυξημένου εισοδήματος: Το μειωμένο κόστος για τις υπηρεσίες ενέργειας αυξάνει το 
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διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και για το 

ίδιο προϊόν («ενέργεια») και για άλλα προϊόντα (τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν 

έμμεσα τη ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν, αφού θα απαιτούν ενέργεια για την 

παραγωγή, μεταφορά, χρήση). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη των Brannlund, Ghalwash, 

Nordstro[20] δείχνει ότι το φαινόμενο Rebound στη περίπτωση της ενέργειας είναι 

σημαντικό και πιο συγκεκριμένα ότι μια αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση της 

ενέργειας κατά 20% αυξάνει τη ζήτηση τόσο ώστε να έχουμε τελικά αύξηση των εκπομπών 

CO2 αντί για μείωση, και να απαιτούνται μέτρα όπως σημαντικές αυξήσεις στο φόρο των 

εκπομπών CO2 (κατά 135%) ώστε να παραμένουν σταθερές οι εκπομπές CO2. Σημαντικό 

επίσης είναι το γεγονός ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας θα 

επηρεάσει και τις εκπομπές SO2 και NO2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 

η χρήση έμμεσων μέτρων για την επίτευξη των στόχων του Κιότο δημιουργεί προβλήματα, 

ενώ άμεσες πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση του CO2 όπως οι φόροι CO2 και η εμπορία 

δικαιωμάτων εκπομπής CO2 είναι περισσότερο αποτελεσματικές. 

Σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, εκτός από το ότι δεν υπάρχει 

άμεση συσχέτιση με την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας, σύμφωνα με το 

φαινόμενο Rebound που έχουμε αναφέρει παραπάνω, το πιθανότερο είναι να έχουμε μείωση 

της ασφάλειας αφού θα έχουμε αυξημένη ζήτηση που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες 

ποσότητας εισαγωγής φυσικών καυσίμων και ως αποτέλεσμα αύξηση της ενεργειακής 

εξάρτησης. 
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Κεφάλαιο 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ 

Ο σωστός προγραμματισμός των αποφάσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε βάθος 

χρόνου, σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, είναι όχι μόνο 

επιθυμητός, αλλά και καθοριστικός. Η απόκλιση από τη βέλτιστη λύση έχει σημαντικό 

κόστος σε κεφάλαια, ζημιά στο περιβάλλον και ίσως και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Για 

την καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθείται σε επίπεδο κρατών καθώς και 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητη η μελέτη των εθνικών σχεδίων δράσης 

επιλεγμένων χωρών. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η κριτική θεώρηση των 

στρατηγικών που έχουν χαράξει διάφορες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε 

μια αντίστοιχη στρατηγική για την Ελλάδα. Επιλέξαμε να εξετάσουμε τις εθνικές 

στρατηγικές της Φιλανδίας που θεωρούμε ότι είναι μια από τις πιο εξελιγμένες, της 

Γερμανίας η οποία είναι καθοριστική για το σύνολο της Ε.Ε. και της Ισπανίας η οποία είναι 

κοντά στα ελληνικά δεδομένα.  

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 

Η φινλανδική ενεργειακή πολιτική χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές ιδιαιτερότητες τις 

οποίες αξίζει να σχολιάσουμε: Πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η ολιστική 

προσέγγιση των θεμάτων της ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική της προσπαθεί να επιτύχει 

ταυτόχρονα. τρεις βασικούς στόχους οι οποίοι φαινομενικά έρχονται σε αντιπαράθεση: Την 

ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του 

Περιβάλλοντος. Η δύσκολη αυτή συνδυαστική προσέγγιση υποστηρίζεται από μια καλά 

οργανωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπουργείων που 

διαμορφώνουν τα ενεργειακά προγράμματα και την ενεργειακή πολιτική. Η επικοινωνία 

οδηγεί στη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων για την επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται από τις κεντρικές πολιτικές αποφεύγοντας τις συγκρούσεις μεταξύ τους και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους των υπολοίπων τμημάτων της 

κυβέρνησης. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της φιλανδικής ενεργειακής πολιτικής είναι η επιτυχημένη 

χρήση των ευκαιριών του διεθνούς εμπορίου μέσω των οποίων επιτυγχάνει να μειώσει τα 

ενεργειακά κόστη και να αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Η έλλειψη 

επαρκών εγχώριων ενεργειακών πόρων απαιτεί σημαντικές εισαγωγές. Οι προσπάθειες για 
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την εισαγωγή καυσίμων και ηλεκτρισμού από αρκετά διαφορετικά κράτη έχουν επιτύχει 

επαρκή διασπορά των εισαγωγών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος και να 

αυξάνεται η ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Σημαντική συμμετοχή στην επίτευξη αυτών των 

στόχων αποτελεί και η ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των σκανδιναβικών 

χωρών. 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό της φιλανδικής ενεργειακής πολιτικής είναι η ρυθμιστική 

πολιτική της αγοράς ενέργειας η οποία ελαχιστοποιεί τις παρεμβάσεις και τις αντίστοιχες 

διατάξεις. O τομέας του ηλεκτρισμού της Φιλανδίας αποτελεί έναν από τους πιο 

φιλελεύθερους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού οι εταιρίες είναι ελεύθερες να 

υλοποιήσουν μονάδες παραγωγής ενέργειας κατά βούληση, ενώ οι καταναλωτές έχουν την 

ελευθερία να επιλέξουν τον προμηθευτή τους. Το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμιστικών 

διατάξεων κατά κανόνα υλοποιούνται για την επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται 

στην αγορά, όταν τα προβλήματα αυτά αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος. Μερικές φορές 

πρώτα παρουσιάζεται το φαινόμενο όπου διάφορες εταιρίες καταχρώνται την δεσπόζουσα 

θέση τους(κυρίως εταιρίες που έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα 

θέρμανσης στην περιφέρεια) και έπειτα επιλύεται το πρόβλημα αυτό από τις κατάλληλες 

ρυθμιστικές αναθεωρήσεις, όπου θεωρηθεί απαραίτητο. Η φιλελεύθερη αυτή προσέγγιση 

έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική ανοχή από την κυβέρνηση στη διακύμανση των 

τιμολογίων των εταιριών αυτών, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί στα τιμολόγια, παρά μόνο 

όταν τεθεί μια συγκεκριμένη ρύθμιση. 

Παρόλο που η ενεργειακή πολιτική της Φιλανδίας είναι αρκετά αποτελεσματική, υπάρχουν 

προτάσεις για αύξηση των ρυθμιστικών διατάξεων σε ορισμένες επιλεγμένες περιοχές ώστε 

να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα πριν δημιουργηθούν[21].  

Η Πυρηνική ενέργεια στη Φιλανδία 

Το σημαντικότερο γεγονός για τη μελλοντική ενεργειακή ανάπτυξη της Φινλανδίας είναι η 

δημιουργία ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προβλέπεται 

να λειτουργήσει το 2009. Η Φιλανδία έχει αυτή τη στιγμή 2 πυρηνικά εργοστάσια (με δύο 

πυρηνικούς αντιδραστήρες το καθένα) τα οποία παρέχουν περίπου το 1/3 της συνολικής 

εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Η ιδιαιτερότητα της νέας εγκατάστασης έγκειται στο 

γεγονός ότι το καινούργιο εργοστάσιο θα είναι το πρώτο εργοστάσιο που θα έχει 

κατασκευαστεί ποτέ σε ένα απελευθερωμένο τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το 

εργοστάσιο αποτελεί μια πολύ καλή διέξοδο για την κάλυψη των απαιτήσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας αποφεύγοντας την αύξηση της παραγωγής επιπλέον αερίων του θερμοκηπίου. 

Λαμβάνοντας όμως σαν δεδομένο τη συχνή ύπαρξη καθυστερήσεων και υπερβάσεων των 
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προϋπολογισμών στο παρελθόν, στα έργα που αφορούν την κατασκευή πυρηνικών 

εργοστασίων, ενδείκνυται η προσεκτική παρακολούθηση της προόδου του έργου 

κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου.  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  αποτελούν σημαντικές εγχώριες πηγές ενέργειας με 

μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια 

αποτελούν περίπου το 20% και 3% αντίστοιχα της συνολικής εγχώριας παραγωγής 

ενέργειας. Η κυβέρνηση της Φιλανδίας είναι στο στάδιο υλοποίησης διαφόρων 

προγραμμάτων που έχει ήδη ψηφίσει για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο 30% μέχρι το 2010. 

Ενεργειακή Πολιτική και περιβάλλον στη Φιλανδία  

Η Φιλανδία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο πρέπει να επαναφέρει τα επίπεδα 

εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990 για την περίοδο 2008-2012. Το 

2002 τα αέρια αυτά ξεπέρασαν κατά 9% τα επίπεδα του 1990. Αυτή η μεγάλη απόκλιση από 

το στόχο μπορεί να οφείλεται στην χαμηλή διαθεσιμότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας εκείνη 

τη χρονιά. Οι ίδιες προβλέψεις της κυβέρνησης επισημάνουν μια αναμενόμενη απόκλιση ως 

και 15% από το στόχο της περιόδου 2008-2012, το οποίο είναι ανησυχητικό. 

Τον Ιούνιο του 2001 το κοινοβούλιο υπερψήφισε την εθνική στρατηγική κλίματος με σκοπό 

να επιτευχθεί μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται. Η στρατηγική αυτή 

επικεντρώνεται σε εγχώρια μέτρα μείωσης των εκπομπών της Φινλανδίας, περιλαμβάνοντας 

έναν εντυπωσιακό αριθμό προγραμμάτων σε όλους τους τομείς παραγωγής ρύπων. 

 Παρόλο που τα εγχώρια μέτρα μείωσης ρύπων έχουν πολλά πλεονεκτήματα υπάρχουν 

κριτικές οι οποίες προτείνουν την χρήση των διεθνών μηχανισμών όπως είναι ο μηχανισμός 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Η συμμετοχή στους διεθνείς μηχανισμούς για την μείωση 

των ρύπων του θερμοκηπίου ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη Φιλανδία εξαιτίας της υψηλής  

μεταβλητότητας των εκπομπών της. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες 

θέρμανσης το χειμώνα και τεράστια διαθεσιμότητα υδροηλεκτρισμού ο οποίος όμως είναι 

ιδιαίτερα ευμετάβλητος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του νέου πυρηνικού εργοστασίου 

ηλεκτρικής ενέργειας στον αναμενόμενο χρονικό ορίζοντα, η Φινλανδία θα είναι 

υποχρεωμένη να περιορίσει σημαντικές ποσότητες εκπομπών και οι διεθνείς μηχανισμοί θα 

είναι ο μόνος τρόπος να το επιτύχει, αφού η εφαρμογή εγχώριων μέτρων απαιτούν μεγάλο 

χρονικό ορίζονται για να υλοποιηθούν. 
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Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Φιλανδίας 

Η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού είναι πολύ σημαντική για την Φινλανδία. Η 

γεωγραφική θέση της περιορίζει τον αριθμό των ενεργειακών διασυνδέσεων που είναι 

δυνατόν να κατασκευαστούν με άλλα κράτη, ενώ παράλληλα η ύπαρξη εγχώριων καύσιμων 

υλών είναι περιορισμένη. Παρόλο που η εισαγωγή καυσίμων δεν συσχετίζεται απαραίτητα 

με αυξημένο κίνδυνο, υψηλά επίπεδα εισαγωγών απαιτούν κατανάλωση πόρων για την 

παρακολούθηση των διαδικασιών. Ακόμα, το κρύο κλίμα της χώρας καθώς και η σημασία 

που έχει η ενέργεια για την ενεργοβόρα βιομηχανία καθιστούν  την εξασφάλιση του 

ενεργειακού ανεφοδιασμού σημαντική. 

Η Φιλανδία έχει ανταποκριθεί πολύ καλά στις προκλήσεις που παρουσιάζονται σχετικά με 

τον ανεφοδιασμό ενέργειας. Έτσι, έχει απόθεμα εισαγόμενων καυσίμων που αντιστοιχεί σε 

μέση κατανάλωση πέντε μηνών ώστε να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. Ακόμα, 

η Φινλανδία χρησιμοποιεί ένα μείγμα πηγών ενέργειας, έχοντας πέντε διαφορετικά καύσιμα 

που συνεισφέρουν πάνω από το 10% το καθένα στη συνολική ενέργεια.  Παρόλα αυτά η 

Φινλανδία βασίζεται στους μηχανισμούς της αγοράς για την εξασφάλιση επαρκούς 

ενεργειακής δυναμικότητας (capacity), και οι όποιες διακυμάνσεις στις αγορές θα την 

επηρεάσουν. Η αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου αυξάνει επίσης την ασφάλεια του 

ενεργειακού ανεφοδιασμού, παρόλο που η Ρωσία αποτελεί τον μοναδικό προμηθευτή 

φυσικού αερίου για την Φινλανδία. Η αυξημένη ασφάλεια επιτυγχάνεται έμμεσα, μέσω της 

αύξησης των υποχρεωτικών αποθεμάτων πετρελαίου και μέσω της εντονότερης 

διαφοροποίησης στη χρήση καύσιμων υλών. 

Προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής 

Παρά το γεγονός ότι η Φιλανδία έχει κάνει σημαντικά βήματα τόσο στο σχεδιασμό, όσο και 

στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής, υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης. Σύμφωνα με την IEA ( Energy Policies of IEA Countries – Finland 

2003 Review)[21], η Φιλανδία θα μπορούσε να βελτιώσει τη θέση της στον ενεργειακό 

τομέα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

Στην ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

• Να συνεχίσει την ολιστική προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική, συνεχίζοντας την 

στρατηγική στενής συνεργασίας που χρησιμοποιείται σε επίπεδο υπουργείων για την 

παράλληλη επίτευξη αλληλοσυγκρουόμενων στόχων. 

• Να συνεχίσει την διεθνοποίηση της ενεργειακής πολιτικής, ειδικότερα όσον αφορά 

τις διασυνδέσεις και τη χρήση των διαφόρων μέσων της αγοράς ενέργειας που 
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βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους για την επίτευξη των υποχρεώσεων της 

χώρας όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. 

• Να ενισχύσει το ρόλο του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τις ρυθμιστικές διατάξεις 

του ενεργειακού τομέα. Απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυση των ρυθμίσεων σχετικά με 

την μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρισμού καθώς και της περιφερειακής θέρμανσης 

για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τομέων αυτών. Σημαντική είναι και 

η αύξηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού του παραπάνω ρυθμιστικού 

οργάνου για να μπορέσει να αναλάβει τον πιο ενεργό ρόλο που προαναφέρθηκε. 

• Να αυξάνει συνεχώς την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, μέσω της 

προετοιμασίας για έκτακτες ανάγκες, τη βελτίωση των μηχανισμών της αγοράς στον 

τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς  και μέσω της διαποίκιλσης των καυσίμων και της 

ικανότητας μεταγωγής της χρήσης από ένα τύπο καυσίμου σε άλλα. 

Σχετικά με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

• Να επιμένει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας και 

στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας. 

• Να εμμένει στη συνεχή εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτίμηση του ισοζύγιο 

προσφοράς-ζήτησης ενέργειας και την πρόβλεψη των εκπομπών CO2, να αποτιμά 

συνεχώς τη πρόοδο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Κλίματος, και να την 

εμπλουτίζει συνεχώς όπου κρίνεται απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

Κιότο με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

• Να παρακολουθεί στενά την κατασκευή της τρίτης πυρηνικής μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και να προετοιμάσει εναλλακτικά σενάρια που να αφορούν τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί 

η κατασκευή του στο αναμενόμενο χρονικό περιθώριο. 

• Να εξετάσει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η χρήση του συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης καθώς και 

η Κοινή Εφαρμογή , ειδικότερα σε επίπεδο ελαχιστοποίησης του κόστους. 

Σχετικά με την ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στο τομέα θέρμανσης της 

περιφέρειας, ξεκινώντας από τα μεγάλα δίκτυα θέρμανσης. Αύξηση των 

αρμοδιοτήτων της Αρχής Αγοράς Ενέργειας ώστε να περιλαμβάνει και τον τομέα 

θέρμανσης της περιφέρειας. 
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• Επέκταση της ανάλυσης των επιλογών που αφορούν την αποδοτικότερη χρήση της 

ενέργειας στις νέες κατοικίες. 

• Να εξεταστούν οι νομικές, οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες για την μέτρηση 

της κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ξεχωριστά για 

κάθε διαμέρισμα σε αντίθεση με την τρέχουσα χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας 

που βασίζεται σε στατικούς συντελεστές (μέγεθος οικίας, κ.α.) 

• Να ενθαρρύνεται η συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και θέρμανσης, καθώς και οι 

νέες επενδύσεις των εργοστασίων που τροφοδοτούνται με ανανεώσιμη ενέργεια. 

Στον τομέα της ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

• Αποτίμηση του τρέχοντος σχεδίου υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου σχεδίου που θα βασίζεται περισσότερο σε 

εργαλεία της αγοράς και θα επιτύχει μείωση των εκπομπών με το ελάχιστο κόστος 

και θα δίνει κίνητρα για την μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

• Να ληφθούν μέτρα για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της αδειοδότησης και 

των εφέσεων της κατασκευής γεννητριών αιολικής ενέργειας και μικρών 

υδροηλεκτρικών εργοστασίων. 

• Να διερευνηθούν μέτρα για την αύξηση της οικονομικής προσφοράς βιομάζας. 

Για τα ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και τον ΠΟΑΝΘΡΑΚΑ: 

• Να εξακολουθήσει η Φινλανδική κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τον ποάνθρακα λόγων 

των πλεονεκτημάτων που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον καθώς και το κόστος 

χρήσης του. 

• Να συνεχίσει η εφαρμογή της φιλελεύθερης πολιτικής στις αγορές πετρελαίου, με 

εποπτεία των αγορών για την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίων.  

• Διερεύνηση της χρήσης των διαφόρων εναλλακτικών τιμολογιακών πολιτικών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο φυσικό αέριο. 

• Επέκταση της δευτερεύουσας αγοράς φυσικού αερίου και χρήση της ως μέσο για 

την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας της λειτουργίας του ανταγωνισμού στον 

τομέα, προωθώντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη χρήση του φυσικού αερίου 

από τους καταναλωτές. 

• Αύξηση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού φυσικών καυσίμων και της 

ανταγωνιστικότητας της αγοράς με την δημιουργία συμφωνιών συνεργασίας με 
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άλλα κράτη και κατασκευή επιπρόσθετων διεθνών αγωγών μεταφοράς φυσικού 

αερίου. 

Στον τομέα της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον εναρμονισμό των κανόνων της 

σκανδιναβικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την προσέγγιση των 

πολιτικών αύξησης της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και της εποπτείας της αγοράς 

• Υιοθέτηση ενός κοινού μηχανισμού για την χρηματοδότηση επενδύσεων μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις σκανδιναβικές χώρες ώστε να εξασφαλίσει μια 

αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Δημιουργία ρυθμιστικών διατάξεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά 

την γένεσή τους ή και νωρίτερα, όταν είναι εφικτό, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

διόγκωση των προβλημάτων.  

Στον τομέα της ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

• Να συνεχίσει την αποτελεσματική εποπτεία της υλοποίησης των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης των αποβλήτων στο Olkiluoto. 

Στην ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

• Η ανάπτυξη μιας ομάδας δεικτών που θα βοηθάει στην καλύτερη εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που επιδοτούνται 

από την κυβέρνηση. 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη των προσπαθειών Ε&Α για την εξασφάλιση της 

συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων και της σωστής 

διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων. 

4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Ένα από τα πιο πιεστικά θέματα που αφορούν τον εθνικό προγραμματισμό της Ισπανίας 

στον τομέα της ενέργειας είναι ο υψηλός ρυθμός αύξησης της ζήτησης και το γεγονός ότι 

δεν υπάρχουν σημάδια μείωσης του ρυθμού αυτού. Οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι της 

Ισπανίας είναι περιορισμένοι και δεν προβλέπεται σημαντική αύξησή τους στο μέλλον, 

εκτός από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα από τον 

τομέα της αιολικής ενέργειας. Ακόμα, οι ελάχιστες και μικρής δυναμικότητας διεθνείς 

διασυνδέσεις φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη συνολική 

ζήτηση οδηγεί σε μια κατάσταση που μπορούμε να την παρομοιάσουμε με την κατάσταση 
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ενός νησιού, δηλαδή προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια του ενεργειακού 

ανεφοδιασμού, γεγονός στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Ο ρόλος του άνθρακα για την Ισπανία 

Η κύρια πηγή φυσικού καυσίμου που διαθέτει η Ισπανία είναι ο άνθρακας , τόσο υπό τη 

μορφή γαιάνθρακα και λιγνίτη. Προβλήματα ποιότητας  και κόστους παραγωγής  καθιστούν 

τον άνθρακα της Ισπανίας λιγότερο ανταγωνιστικό συγκριτικά με τον εισαγόμενο άνθρακα. 

Οι πρόσφατες ανατιμήσεις του άνθρακα στις διεθνείς αγορές  εκτιμάται ότι δε θα αλλάξουν 

την ισχύουσα κατάσταση. Σαν συνέπεια των παραπάνω,  η  παραγωγή άνθρακα στην 

Ισπανία μειώθηκε περαιτέρω την περίοδο 2000-2004, γεγονός που επέβαλε  σημαντικές 

επενδύσεις  για την οικονομική αναμόρφωση των περιοχών που επλήγησαν.  Λόγω της  

μεγάλης σημασίας που κατέχει η εξόρυξη άνθρακα για της ήδη οικονομικά πληχθείσες 

περιοχές, η ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την παραγωγή άνθρακα κυρίως ως θέμα 

κοινωνικής και τοπικής πολιτικής.  

Η αγορά του φυσικού αερίου στην Ισπανία 

Η ισπανική κυβέρνηση κατόρθωσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 

αναπτυχθεί η αγορά φυσικού αερίου με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

ταυτόχρονα την απελευθέρωσε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπαν οι 

ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισπανική κυβέρνηση προέβλεψε μια αύξηση της 

κατανάλωσης φυσικού αερίου για το 2005 κατά 17%, ενώ η πραγματική άγγιξε το 

18.2%[23]. Η πρόβλεψη βασίστηκε στην αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης από τα νέα 

εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  από φυσικό αέριο τα οποίο χρησιμοποιούν 

μικτό κύκλο καύσης με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν μειωμένες εκπομπές CO2, ενώ 

παράλληλα αυξάνουν την ασφάλεια του ανεφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Τα νέα αυτά 

εργοστάσια απαιτούν σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή φυσικού αερίου, όπως είναι τα 

δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, τερματικά LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) και 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης.  

Καθώς παρατηρούνται διακοπές της παροχής φυσικού αερίου, όπως αυτές του Δεκέμβριου 

του 2004 και του Φεβρουαρίου του 2005, είναι απαραίτητος ο καθορισμός διαφανών 

διαδικασιών έτσι ώστε να είναι εκ των προτέρων γνωστό σε ποιους θα διακόπτεται η παροχή 

σε περίπτωση μιας μεγάλης διακοπής της παροχής. Είναι επίσης απαραίτητη και η 

επιτάχυνση της κατασκευής των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης για την ενίσχυση 

της ασφάλειας του ανεφοδιασμού. Η χρήση ενιαίου τιμολογίου για την πρόσβαση στην 

υποδομή του φυσικού αερίου αποτελεί εμπόδιο στον περιορισμό της αυξημένης ζήτησης σε 
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συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να 

δοθούν τιμολογιακά κίνητρα για τη διασπορά της ζήτησης έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

«μποτιλιάρισμα» του συστήματος διανομής. 

Η αγορά του φυσικού αερίου είναι απελευθερωμένη από τον Ιανουάριο του 2003, και το 

2004 το 80% του φυσικού αερίου διανεμόταν μέσω της ανταγωνιστικής αγοράς από όπου 

λάμβαναν το αέριο οι περισσότεροι βιομηχανικοί καταναλωτές. Αντίθετα, μόνο το 1.2% των 

οικιακών χρηστών χρησιμοποιεί την αγορά. Για την αύξηση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στην αγορά φυσικού αερίου είναι απαραίτητη η προτυποποίηση των 

συμβολαίων και η ενίσχυση της εποπτεία της αγοράς. Για την μεγιστοποίηση του κέρδους 

από τον ανταγωνισμό, η σημαντική ισχύς που έχει η επιχείρηση Gas Natural πρέπει να 

βρίσκεται υπό τη συνεχή εποπτεία  του ρυθμιστή και η ανεξαρτησία του διανομέα 

μεταφοράς πρέπει να προαχθεί μέσω της δημοσίευσης  ενός κώδικα δικτύου. 

Η Πυρηνική ενέργεια στην Ισπανία 

Η πυρηνική ενέργεια είναι η πιο σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας και διαδραματίζει 

μεγάλο ρόλο σε όρους ασφάλειας του ανεφοδιασμο ενέργειας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. Η πυρηνική βιομηχανία στην Ισπανία προσφέρει προϊόντα και 

υπηρεσίες τα οποία καλύπτουν ανάγκες των χειριστών των πυρηνικών εργοστασίων.  

Παρόλα αυτά, η τρέχουσα κυβέρνηση έχει εκφράσει δημόσια την θέλησή της να αποσύρει 

σταδιακά την πυρηνική ενέργεια έστω και μεσοπρόθεσμα. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να 

εμποδίσει την σταθερή και προβλέψιμη λειτουργία της αγοράς, την περεταίρω ανάπτυξη του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος καθώς και να αποθαρρύνει τις περεταίρω επενδύσεις.  Έτσι, 

πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πόσο μπορεί να επηρεάσει η απόσυρση της πυρηνικής ενέργειας το 

μέλλον της ενεργειακής ασφάλειας της Ισπανίας καθώς και τις κλιματικές πολιτικές. Είναι 

λοιπόν απαραίτητη η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης εκτίμησης των βραχυπρόθεσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών της απόσυρσης αυτής. 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Η Ισπανία έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανανεώσιμη ενέργεια, επιδιώκοντας να αυξήσει το 

ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 29.4% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας 

μέχρι το 2010. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Ισπανία έχει ετοιμάσει το Σχέδιο 

Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την περίοδο 1999-2010. Το βασικό 

εργαλείο που χρησιμοποιείται από το παρελθόν με σημαντική επιτυχία, είναι η χρήση μιας 

σταθερής τιμής εξαγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η οποία διαφοροποιείται μόνο ανάλογα με την τεχνολογία παραγωγής. Το 
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εργαλείο αυτό έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στους ρυθμούς ανάπτυξης της χρήσης 

αιολικής ενέργειας, τοποθετώντας την Ισπανία στη τρίτη θέση παγκοσμίως στην ικανότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Σε μια προσπάθεια για αύξηση της οικονομικής απόδοσης η κυβέρνηση εισήγαγε το 2004 

ένα νέο καθεστώς για την πώληση του ηλεκτρισμού που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να 

πουλήσουν άμεσα την παραγόμενη ενέργεια στην ανταγωνιστική αγορά λαμβάνοντας έτσι 

εκτός από την  μέση τιμή της αγοράς και ένα επιπρόσθετο κέρδος που διαφοροποιείται 

ανάλογα με την τιμή της αγοράς. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση για την εισαγωγή του 

στοιχείου της αγοράς, αλλά είναι απαραίτητη η προσοχή της κυβέρνησης ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι ολόκληρο το σύστημα προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί, ενώ παράλληλα είναι και οικονομικά 

αποτελεσματικό.  Η δυνατότητα των παραγωγών ενέργειας να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

τους επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουν είτε το παλιό σύστημα  σταθερής τιμής εξαγοράς, είτε 

το νέο καθεστώς της αγοράς, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους που 

έχουν οι ανανεώσιμες πηγές στην οικονομία, γεγονός που πρέπει να διορθωθεί με τις 

κατάλληλες αλλαγές στην πολιτική αυτή. Οι εγγυημένες τιμές πώλησης επ’ αόριστο μπορεί 

να οδηγήσει σε υπερ-επιδότηση. Σε μια πιο μεσο-μακροπρόθεσμη βάση θα ήταν καλύτερη 

μια προσέγγιση βασισμένη στα εργαλεία της αγοράς, όπως είναι η υποχρεωτική παραγωγή 

κατώτερης ποσότητας ενέργειας σε συνδυασμό με ένα σύστημα εμπορίας πράσινων 

πιστοποιητικών, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος με έναν πιο οικονομικά 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας 

Η Ισπανία έχει αναπτύξει μια στρατηγική χρήσης της Ενέργειας που στοχεύει στην 

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας σε κάθε τομέα κατανάλωσης ξεχωριστά. Η 

υλοποίηση όμως αυτής της στρατηγικής έχει καθυστερήσει και εξειδικευμένα μέτρα για την 

επίτευξη των στόχων δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Επομένως είναι απαραίτητη η χωρίς 

καθυστέρηση ανάπτυξη ενός θεμελιώδους πακέτου τέτοιων πολιτικών και μέτρων, τα οποία 

θα υποστηρίζονται από την κατάλληλη χρηματοδότηση και τον πολύ καλό διυπουργικό 

συντονισμό. Η ελάττωση της αυξανόμενης ζήτησης της ενέργειας στο οικιακό τομέα και σε 

τριτογενείς τομείς αποτελεί μια πρόκληση, αν λάβουμε ως δεδομένο την αποκεντρωμένη 

φύση τους. Η ύπαρξη της ντιρεκτίβας της Ε.Ε. που αφορά την ενεργειακή απόδοση των 

κτηρίων προσφέρει στην ισπανική κυβέρνηση τη δυνατότητα να κάνει σημαντικά βήματα 

προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας σε αυτούς 
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τους τομείς, αν την υλοποιήσει άμεσα και εξασφαλίσει την επιβολή της. Απαραίτητη είναι 

και η επιβολή της τοποθέτησης επιγραφών που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση στις 

συσκευές. Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας ακόμα τομέας του οποίου η αύξηση της 

κατανάλωσης ενέργειας συνεχίζεται αμείωτη. Η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να επιλύσει 

αυτό το πρόβλημα με ένα σύνολο μέτρων για τις αστικές μεταφορές, την κουλτούρα των 

μετακινήσεων, καθώς και για την ανανέωση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 

μεταφορές. Για παράδειγμα, το τρέχον πρόγραμμα PREVER που αφορά την απόσυρση 

οχημάτων θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την ύπαρξη φοροαπαλλαγών όταν αγοράζονται 

αυτοκίνητα τα οποία έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα στη κατανάλωση καυσίμων.  

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία 

Η Ισπανία ξεκίνησε την απελευθέρωση της ηλεκτρικής αγοράς ενέργειας στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε από τις ντιρεκτίβες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία απελευθέρωσης υπήρξε αρκετά γρήγορη και 

ουσιαστική, οδηγώντας στην ίδρυση όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών οργάνων και 

ελεγκτικών οργάνων της αγοράς. Τα παραπάνω καθιστούν την Ισπανία μια από τις 

περισσότερο πολιτικά ώριμες χώρες στο επίπεδο της αναμόρφωσης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Παρόλα αυτά η Ισπανία βρίσκεται ακόμα σε ένα στάδιο μετάβασης όπου βασικός 

στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών από τα αποτελέσματα της αβεβαιότητας που 

συνοδεύει την απελευθέρωση. Σε συνδυασμό όμως με τις επιπρόσθετες προκλήσεις που 

συνοδεύουν την πολιτική ενέργειας, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξελιχθεί σε μια 

αγορά στην οποία υπάρχει ακόμη ένας πολύ μεγάλος βαθμός ρύθμισης και πολιτικής 

ανάμειξης. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήταν άσκοπες κατά την αρχική εφαρμογή τους, αλλά 

έχουν οδηγήσει σε πολλές στρεβλώσεις της αγοράς. Έτσι, η ισπανική αγορά ενέργειας είναι 

σε ένα στάδιο όπου ενώ οι ρυθμιστικές διατάξεις είχαν ως σκοπό την ευκολότερη μετάβαση 

σε μια απελευθερωμένη αγορά, αποτελούν πλέον εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς είναι λοιπόν απαραίτητη η δημιουργία 

ενός ξεκάθαρου πλαισίου ρύθμισης στους τομείς που αφορούν την αξιοπιστία του 

συστήματος, την σχεδίαση της αγοράς, τον ανταγωνισμό, την ρύθμιση των δικτύων καθώς 

και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών. 

Η απελευθέρωση της αγοράς με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του κλάδου 

επιτυγχάνεται με την εδραίωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παικτών της αγοράς. Η 

επιτυχία εξαρτάται από το αν οι ρυθμιστικές διατάξεις επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών 

στην αγορά και τη διευκόλυνση της πώλησης ηλεκτρισμού στην αγορά, καθώς και από το 

βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς. Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να μειωθεί η 
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συγκέντρωση των μεγάλων εταιριών ηλεκτρισμού με την ενθάρρυνση της εισαγωγής νέων 

παικτών και τις κατάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν το δίκτυο μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας.. Ένας καλός τρόπος για να γίνουν τα παραπάνω είναι η μείωση του 

κόστους εισόδου στην αγορά. Ήδη ο αριθμός των εταιριών παραγωγής αυξάνει και ένα 

σημαντικό μερίδιο των νέων και αναμενόμενων επενδύσεων στα εργοστάσια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας μεικτού κύκλου από φυσικό αέριο (CCGT) γίνεται από μικρούς και 

νέους παίκτες. Τα εργοστάσια CCGT πιθανότατα θα  έχουν μεγάλη βαρύτητα στον 

καθορισμό της τιμής του ηλεκτρισμού στην απελευθερωμένη αγορά στο μέλλον, οπότε 

μπορεί να αποδειχτεί μια σημαντική παράμετρος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 

αγοράς και τον ανταγωνισμό.  

Οι κρατικές μονάδες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 

αποτελούσαν το κρατικό μονοπώλιο της αγοράς ενέργειας, έχουν στην κατοχή τους 

πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάλυση του ισοζυγίου 

προσφοράς-ζήτησης και δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από το κοινό. Είναι λοιπόν 

απαραίτητη η δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι θεμελιώδεις για την ανάλυση του 

ισοζυγίου προσφοράς/ζήτησης, σε όλους τους παίκτες και χωρίς καθυστέρηση. 

Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας ηλεκτρισμού της Ισπανίας και οι διαχειριστές του 

κατορθώνουν μέχρι στιγμής να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που παρουσιάζονται από 

την αύξηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση του μεριδίου 

παραγωγής από μονάδες  που δεν είναι αξιόπιστοι στον τομέα συνεχούς παροχής ενέργειας. 

Τα λίγα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους 

Ισπανούς καταναλωτές οφείλονται κυρίως σε προβλήματα διανομής, γεγονός που δείχνει ότι 

πιθανώς να χρειάζεται μια αναθεώρηση των ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν το 

ηλεκτρικό δίκτυο διανομής. Επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη αν οι τοπικές εταιρίες 

διανομής έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την δημιουργία αποτελεσματικών επενδύσεων. 

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού προτείνεται η εισαγωγή μιας ρύθμισης που να 

προσδίδει ευθύνη και θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στις εταιρίες σε περίπτωση 

ανικανότητας διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η αποτελεσματικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει τόσο περισσότερο όσο 

μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή. Οι μεγάλοι 

βιομηχανικοί καταναλωτές  αν παρουσίαζαν μεγάλη ευαισθησία στην τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας, θα μπορούσαν εκτός από το να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 

παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, να διατελέσουν και ρόλο εξισορρόπησης της 

προσφοράς με τη ζήτηση. Η λειτουργία τους θα ήταν ως εξής: σε περίπτωση που υπήρχε 

μικρή αξιοποίηση της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση της τιμής 
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θα ωθούσε τους μεγάλους καταναλωτές να αυξήσουν την ζήτηση και να προκαλέσουν την 

αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας καλύτερα τη δυναμικότητα της 

παραγωγής και παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια με μικρό κόστος. Αντίθετα, σε περιπτώσεις 

σχεδόν πλήρους αξιοποίησης της δυναμικότητας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου 

γίνεται ορατός ο κίνδυνος της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιους 

καταναλωτές, η αύξηση των τιμών θα ωθούσε την άμεση μείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.. Μέχρι τώρα όμως οι 

καταναλωτές αυτοί δεν είχαν αρκετά κίνητρα να συμμετέχουν στην απελευθερωμένη αγορά, 

ούτε καν να αλλάξουν προμηθευτή. Όλοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 

αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σε μια ενοποιημένη τιμή που βρίσκεται υπό καθεστώς 

ρύθμισης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η δυναμική ρύθμιση της ζήτησης. Ακόμα, η  

τιμή αυτή βασίζεται σε έναν υπολογισμό του οριακού κόστους και το αποτέλεσμα των 

υπολογισμών αυτών δεν αφήνει περιθώρια στους  προμηθευτές να ανταγωνιστούν με μια 

προσφορά που να βασίζεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Έτσι, η τιμή αυτή δρα ως 

ανασταλτικός παράγοντας για την εισαγωγή των καταναλωτών αυτών στην απελευθερωμένη 

αγορά.. 

Πολιτική ενέργειας και περιβάλλον 

Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται σημαντική προσπάθεια από την 

Ισπανία, αρχικά για να σταθεροποιήσει και μετέπειτα να μειώσει τα επίπεδα εκπομπών CO2 

ώστε να φτάσει τα επίπεδα εκπομπών CO2 που της αναλογούν, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 

του Κιότο. Η Ισπανία πρέπει στη χρονική περίοδο του 2008-2012 να περιορίσει τις εκπομπές 

της σε ένα επίπεδο μόλις κατά 15% αυξημένο από το επίπεδο εκπομπών του 1990.Το 

επίπεδο εκπομπών του 2002 αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 39% πάνω από το 

επίπεδο των εκπομπών του 1990. Η παραπάνω απόκλιση από το στόχο είναι πολύ μεγάλη 

και σηματοδοτεί τον κίνδυνο να αυξηθούν οι εκπομπές αυτές ακόμα περισσότερο, παρά τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τις εκπομπές CO2.  

Οι αυξήσεις των εκπομπών CO2 που συσχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας στον 

τομέα των μεταφορών, τον εμπορικό, τον οικιακό, στον τομέα διαχείρισης λυμάτων, καθώς 

και στο δημόσιο ήταν ιδιαίτερα υψηλές από το έτος 1990. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφορες πολιτικές, αλλά είναι απαραίτητη η 

υλοποίηση περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων ώστε να υπάρξει σημαντική βελτίωση 

στην αξιοποίηση της ενέργειας στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια εθνική 

στρατηγική κλίματος, δηλαδή ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να 

υποστηρίξει την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων που θα στόχευαν στην μείωση των 
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εκπομπών CO2. Ακόμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για την μείωση των 

υπολοίπων αερίων του θερμοκηπίου εκτός από το CO2, παρόλο που αυτά είναι υπεύθυνα για 

το 25%  των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας. Επομένως υπάρχει 

σημαντική δυνατότητα μείωσης των εκπομπών αυτών των αερίων, αν ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα 

Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού 

Η κατάσταση της συνεχούς αύξησης της ζήτησης ενεργειακών πόρων που έχει παρατηρηθεί 

την τελευταία δεκαετία, όπως αναφέρθηκε δημιουργεί συνεχή αύξηση του κινδύνου που 

συσχετίζεται με την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος 

βρίσκεται στη δημιουργία περισσότερων συνδέσεων για την παροχή ενεργειακών πόρων 

μεταξύ της Ισπανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Η Ευρώπη εισάγει φυσικό αέριο κυρίως 

από Ρωσία και Αλγερία. Η σύνδεση της Ισπανίας με την υπόλοιπη Ευρώπη βοηθάει στην 

αύξηση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού αερίου στην Ευρώπη, αφού η Ισπανία διαθέτει 

σταθμούς επαναφοράς του υγρού φυσικού αερίου στην αρχική του κατάσταση και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως σταθμός για την εισαγωγή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Ευρώπης από 

άλλες χώρες, εκτός της Ρωσίας και της Αλγερίας.  

Έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα 

Στο επίπεδο Ε&Α θα πρέπει καταρχάς να τονιστεί ότι η Ισπανία διατηρεί πολύ καλή 

αναλογία στο μείγμα μεταξύ των διαφορετικών μορφών ενέργειας που χρησιμοποιεί. Η 

Ισπανία έχει μερικά πολύ εξειδικευμένα και μοναδικά προγράμματα έρευνας, καθώς και μια 

πολύ καλή ερευνητική βάση, όμως το μερίδιο του προϋπολογισμού που διαθέτει  η 

κυβέρνηση για Ε&Α είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα μερίδια των υπόλοιπων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Η ενίσχυση του προϋπολογισμού και η εξεύρεση συνεργατών από τον 

ιδιωτικό τομέα, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ενίσχυση 

της Ε&Α. 

 

Προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής 

Η μελέτη της IEA[22] προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της θέσης της 

Ισπανίας στον ενεργειακό τομέα. Σε ότι ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες 

προτάσεις.: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

• Σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη περισσότερο την ζήτηση. 

• Βελτίωση της πρόβλεψης της ενεργειακής ζήτησης  σε χρονικό ορίζοντα πέρα της 

περιόδου 2010-2012. 

• Ενδυνάμωση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και του ανταγωνισμού μέσω 

βελτιωμένων διασυνδέσεων που θα αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα στα 

πλαίσια  σχεδιασμού της ενεργειακής υποδομής της χώρας. 

• Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπουργείων και των λοιπών επιπέδων 

διοίκησης σε θέματα ενεργειακής πολιτικής ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών. 

• Ενίσχυση των ευθυνών και της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(Εθνική Επιτροπή Ενέργειας –CNE) μέσω της ενίσχυσης της νομοθετικής επιρροής 

του στις αποφάσεις και στους κανονισμούς.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Ανάπτυξη ενός περιεκτικού συνόλου μέτρων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κλίματος), με 

στόχο την ανεξαρτητοποίηση της ανάπτυξης του Α.Ε.Π. από τη χρήση της ενέργειας 

και τις εκπομπές CO2, αναζητώντας, αναγνωρίζοντας και ποσοτικοποιώντας τους 

πολλά υποσχόμενους τομείς για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών CO2. 

• Στενή παρακολούθηση και ετήσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης 

(συναρτήσει του κόστους) της παραπάνω στρατηγικής. 

• Στενή παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των αδειών εκπομπής CO2 στη διεθνή 

αγορά και προετοιμασία κατάλληλων εναλλακτικών στρατηγικών σε περίπτωση που 

δεν είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν γίνει. 

• Αναζήτηση επιπρόσθετων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για τη μείωση των 

εκπομπών και των υπολοίπων αεριών του θερμοκηπίου πέραν του CO2.   

• Εκτενέστερη χρήση των οικονομικών εργαλείων για τη μείωση  των 

εξωτερικοτήτων που έχει στο περιβάλλον η παραγωγή και χρήση ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξετασθεί η φορολόγηση των καυσίμων έτσι ώστε να 

ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές εξωτερικότητες. 

• Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων και των δημοτικών συμβουλίων  για την επίτευξη πιο αξιόπιστων 

ενεργειακών συστημάτων. 
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Ανάπτυξη συγκεκριμένης και αποτελεσματικής πολιτικής και μέτρων για την 

υλοποίηση της Στρατηγικής Ε4 (Στρατηγική που επικεντρώνεται σε τέσσερα μέρη: 

Εκπαιδευτική ανωτερότητα, Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, δημιουργία 

οικονομικών ευκαιριών και τα ανερχόμενα θέματα –  Educational excellence, 

Effective public management, Economic opportunity, Emerging issues)  και την 

αναθεώρηση της στα επόμενα χρόνια με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας.  

• Αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την ενίσχυση των επενδύσεων 

βελτίωσης της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας και ειδικότερα στον τομέα της 

βιομηχανίας. 

• Υλοποίηση και ενίσχυση του πολεοδομικού κώδικα. Συχνότερη ανανέωση των 

κανονισμών και υποστήριξη της δημιουργίας ενεργειακών πιστοποιητικών για τα 

κτίρια. Απαραίτητη κρίνεται και η εκπαίδευση επαρκούς προσωπικού για την 

επιθεώρηση των κτιρίων ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της 

ντιρεκτίβας. 

• Επέκταση της ξεχωριστής καταμέτρησης και τιμολόγησης της κατανάλωσης 

ενέργειας ανά κατοικία στα υπάρχοντα κτήρια. 

• Εξασφάλιση της επάρκειας των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για την 

σχεδίαση και υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την αποτελεσματική 

χρήση της ενέργειας. 

• Διερεύνηση του δυναμικού που παρουσιάζει η χρήση της έξυπνης μέτρησης για την 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (οι έξυπνοι μετρητές παρέχουν περισσότερες 

πληροφορίες και καλύτερο έλεγχο στον καταναλωτή σχετικά με την ενέργεια που 

καταναλώνει, όπως π.χ. την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό κόστος ευρώ και 

όχι κιλοβατώρων) . 

• Ενημέρωση των καταναλωτών γύρω από τα οφέλη της αποτελεσματικότερης 

κατανάλωσης της ενέργειας με καμπάνιες πληροφόρησης και εκτενέστερη 

υποχρέωση χρήσης ετικετών ενεργειακής κατανάλωσης. 

• Υιοθέτηση μέτρων για την ανεξαρτητοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης από την 

αύξηση των μεταφορών και ενθάρρυνση της χρήσης μεταφορικών μέσων που είναι 

περισσότερο αποτελεσματικά ως προς την ενέργεια, όπως οι σιδηρόδρομοι. Η χρήση 

εργαλείων φορολόγησης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. 
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• Σύνδεση του τρέχοντος συστήματος απόσυρσης αυτοκινήτων  PREVER με τη 

διαδικασία ταξινόμησης των νέων αυτοκινήτων με σκοπό την σύνδεση αγοράς 

αυτοκινήτων μικρότερης κατανάλωσης με μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

• Στενή παρακολούθηση της αγοράς των προϊόντων πετρελαίου και ενίσχυση του 

ανταγωνισμού ενθαρρύνοντας την εισαγωγή νέων παικτών, όπως είναι οι 

υπεραγορές, και η μείωση των εμποδίων εισόδου στην αγορά.  

• Συνεργασία με τις τοπικές αρχές ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη αδειοδότηση 

των νέων σταθμών πώλησης βενζίνης. 

• Προώθηση της χρήσης υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς και μετατροπή των 

λεωφορείων σε λεωφορεία φυσικού αερίου. 

• Εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης του κατάλληλου αποθέματος έκτακτης ανάγκης. 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

• Στενή παρακολούθηση και προώθηση της δημιουργίας διασυνδέσεων και σταθμών 

υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπου αυτό είναι εφικτό με χρήση 

αυτοχρηματοδοτούμενων έργων χωρίς τη χρήση συστήματος εγγυημένης απόδοσης. 

Διερεύνηση της δυνατότητας αυτοχρηματοδότησης σταθμών αεροποίησης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου εκτός του καθιερωμένου ρυθμιστικού καθεστώτος. 

• Δημιουργία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης που να συμβαδίζει με τις ντιρεκτίβες 

της Ε.Ε.  

• Παρακολούθηση της υλοποίησης της απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού 

αερίου και εξασφάλιση ότι η Gas Natural δεν εκμεταλλεύεται την ισχύ που διαθέτει 

στην αγορά. 

• Αύξηση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας του διαχειριστή του συστήματος 

μεταφοράς ώστε να αποφευχθεί το ρίσκο της μεροληπτικής συμπεριφοράς. 

• Επανασχεδιασμός των τιμολογίων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις ώστε να μειωθεί η 

παρέμβαση στην αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ρύθμιση των τιμολογίων 

μόνο στο επίπεδο των μικρών καταναλωτών που δεν έχουν μεγάλη αγοραστική 

ισχύ. 

• Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου κώδικα για τις συνδέσεις και την πρόσβαση τρίτων 

στην υποδομή του φυσικού αερίου ώστε να εξασφαλίζονται οι δίκαιες και 

τυποποιημένες αποφάσεις που αφορούν τα τεχνικά και εμπορικά χαρακτηριστικά. 
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• Αναθεώρηση της πολιτικής ασφάλειας του ανεφοδιασμού φυσικού αερίου με σκοπό 

την ομαλή ένταξη των νέων εξελίξεων που αφορούν το υγρό φυσικό αέριο και την 

διαδικασία μεταφοράς του, καθώς και την επικέντρωση στην πυκνότητα της 

προμήθειας. 

• Διευκόλυνση της έγκαιρης μεταφοράς των πληροφοριών που αφορούν την αγορά σε 

όλους τους μετέχοντες. 

ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

• Περεταίρω μείωση της επιχορήγησης στο τομέα του άνθρακα και ταυτόχρονα 

επιτάχυνση της διαδικασίας  των επενδύσεων για την αναμόρφωση των οικονομικά 

πληγμένων περιοχών που επηρεάζονται από τις μειώσεις στην εξόρυξη ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις περιοχές και στο 

κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Αύξηση της διαφάνειας που αφορά τα κόστη και τα οφέλη του τρέχοντος 

συστήματος προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Επισκόπηση του τρέχοντος  σχέδιο ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση 

του, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των επενδυτών με έναν τρόποσ 

που να αντικατοπτρίζει την καμπύλη μάθησης της τεχνολογίας. Επιπρόσθετη μελέτη 

για πιθανή μείωση της χρονικής περιόδου επιχορήγησης. 

• Αποφυγή συνεχούς εναλλαγής μεταξύ των παλιών και νέων σχεδίων. 

• Προσεκτικότερη μελέτη της χρήσης των μηχανισμών που βασίζονται περισσότερο 

στην αγορά και διαφοροποιούνται από τις σταθερές τιμές εξαγοράς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εμπειρίες των υπολοίπων κρατών. 

• Μελέτη των απαιτήσεων για αξιοπιστία και σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, 

με δεδομένη την σημαντική αύξηση της χρήσης αιολικής ενέργειας στο δίκτυο. 

• Αναγνώριση των εμποδίων που υπάρχουν για αυξημένη χρήση της βιομάζας και 

εξάλειψη τους σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις και τα σχετικά 

υπουργεία, και πιο συγκεκριμένα με το υπουργείο Γεωργίας. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στο διαθέσιμο δυναμικό για τη χρήση των βιοκαυσίμων στη 

μεταφορά. 

 

 

49



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Επανασχεδίαση του κόστους μετάβασης προς το σύστημα ανταγωνισμού ώστε να 

αφαιρεθεί η στρέβλωση στην διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας το 

συντομότερο δυνατόν. 

• Επανασχεδίαση των εσωτερικών ρυθμισμένων τιμολογίων ώστε να 

χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση των υπηρεσιών παροχής των μικρών 

καταναλωτών. 

• Εξασφάλιση ότι όλοι οι παίκτες της αγοράς έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που είναι θεμελιώδεις για την ισορροπία της προσφοράς-ζήτησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας κατάστασης των υπαρχόντων 

εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των ιδιαίτερα μεγάλων καταναλωτών στην αγορά 

χονδρικής πώλησης 

• Επισκόπηση των ρυθμιστικών διατάξεων των δικτύων διανομής για να 

εξασφαλισθεί  ότι παρέχονται τα σωστά κίνητρα για την αποτελεσματικότερη 

επένδυση και λειτουργία. 

• Ενίσχυση των προσπαθειών εγκαθίδρυσης μιας ιβηρικής αγοράς συμφωνόντας στη 

θέσπιση κοινών κανόνων. 

• Βελτίωση του εμπορίου μεταξύ των συνόρων Ισπανίας – Γαλλίας. 

• Εξασφάλιση διαφανών διαδικασιών αδειοδότησης για την ηλεκτρική υποδομή. 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Εξασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου λειτουργικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια.. 

• Εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η επιμήκυνση της ζωής λειτουργίας 

των υπαρχόντων εργοστασίων και της αύξησης της δυνατότητας των υπαρχόντων 

εργοστασίων στα πλαίσια των στόχων της εθνικής πολιτικής ενέργειας, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφαλείας. 

• Ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης οπτικής του μέλλοντος της πυρηνικής ενέργειας, 

υποστηριζόμενη από μια αριθμητική εκτίμηση των συνεπειών που μπορεί να έχει η 

απόσυρση της πυρηνικής ενέργειας στους τομείς της ασφάλειας ανεφοδιασμού, της 

προστασίας του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη. Η κατανόηση και η 

δημοσιοποίηση μιας τέτοιας ανάλυσης είναι απαραίτητη  πριν την λήψη 

οποιασδήποτε  απόφασης. 
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• Στενή παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων ασφαλείας από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας Πυρηνικής Ενέργειας καθώς και εξασφάλιση διαφανών διαδικασιών 

άμεσης δημοσιοποίησης πληροφοριών που αφορούν γεγονότα που συσχετίζονται με 

την ασφάλεια. 

• Υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων υψηλού επιπέδου 

καθώς και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων βημάτων που έχουν αποφασιστεί 

για την διευκόλυνση των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν μέχρι το 2010. 

Ε&Α ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 

• Ενδυνάμωση της υποστήριξης της Ε&Α στον Ενεργειακό Τομέα. 

• Εξασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και 

Επιστημών με τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίας στην 

υλοποίηση του εθνικού προγράμματος Ε&Α ενέργειας. 

• Περεταίρω βελτίωση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

• Εμβάθυνση της αποτίμησης του εθνικού προγράμματος Ε&Α ενέργειας. 

4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Η Γερμανική κυβέρνηση  έχει επιλέξει μια ιδιαίτερα απαιτητική ενεργειακή πολιτική και 

έχει θέσει αρκετά επίδοξους στόχους. Καταρχάς έχει  επιλέξει να αποσύρει την πυρηνική 

ενέργεια ενώ παράλληλα θέλει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Ενώ δεν είναι ακόμα πλήρως ξεκάθαρο με τι είδους ενέργεια θα αντικαταστήσουν την 

πυρηνική ενέργεια, το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο όλοι οι δυνατοί 

τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν στην απόσυρση αυτή, όπως είναι η 

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, η συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τα φυσικά καύσιμα. Για την εξασφάλιση ότι οι 

παραπάνω πολιτικές θα είναι και οικονομικά αποτελεσματικές, η υλοποίησή τους, καθώς και 

η απόδοσή τους θα παρακολουθείται στενά. 

Ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού 

Η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού αποτελεί συνεχώς ένα σημαντικό θέμα για τη 

Γερμανία, καθότι είναι μια χώρα με περιορισμένους εγχώριους πόρους. Επιπρόσθετα, η 

απόφαση για την σταδιακή απόσυρση της πυρηνικής ενέργειας μέχρι το 2025 θα αυξήσει 

την εξάρτηση της Γερμανίας από τις εισαγωγές κάρβουνου και φυσικού αερίου οι οποίες 

συμβάλουν περίπου με ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα η 

Γερμανία θα συνεχίσει να εξαρτάται σημαντικά από το πετρέλαιο, καθώς περίπου το 40% 
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της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από πετρέλαιο. Για την επίλυση των 

παραπάνω προβλημάτων η Γερμανία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη 

των εγχώριων καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  καθώς και σε καλές 

διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες εξαγωγής ενέργειας. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πετρέλαιο αποτελεί το 40% της βασικής προμήθειας 

ενέργειας στη Γερμανία. Σχεδόν όλο το πετρέλαιο εισάγεται, από διάφορες χώρες. Καθώς 

έχει παρατηρηθεί μια υψηλή συγκέντρωση στη βασική αγορά πετρελαίου, το Ομοσπονδιακό 

Γραφείο Προστασίας του Ανταγωνισμού κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να 

εξασφαλίσει μια αγορά πετρελαίου στην οποία ο ανταγωνισμός δουλεύει αποτελεσματικά. 

Το 2003 η Γερμανία έθεσε τις προδιαγραφές που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος σε τόσο υψηλό επίπεδο, που εμφανώς ξεπερνούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για 

το 2005. 

Η Γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρήσει αρκετά σημαντική δυνατότητα παραγωγής 

ηλεκτρισμού με βάση το κάρβουνο για την αποφυγή της αύξησης της εξάρτησης από την 

εισαγόμενη ενέργεια. Η πολιτική της χρήσης γεανθράκων συνδέεται επίσης στενά με 

κοινωνικές, περιφερειακές και εργασιακές πολιτικές. Λόγω της μικρής ανταγωνιστικότητας, 

ο εγχώριος γαιάνθρακας λαμβάνει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων το οποίο όμως 

σταδιακά μειώνεται. Η μελέτη της IEA[24] θεωρεί αδικαιολόγητες αυτές τις επ’ αόριστο 

επιχορηγήσεις καθότι η διεθνής αγορά του γαιάνθρακα είναι πολύ καλά δομημένη και 

παρέχει μια πληθώρα ασφαλών και αξιόπιστων πηγών καυσίμων σε τιμές που η Γερμανική 

εθνική παραγωγή δεν είναι ικανή ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να τις φτάσει. 

Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον 

Για αρκετό καιρό η Γερμανία έχει επιτύχει να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές των αερίων 

του θερμοκηπίου και τους ατμοσφαιρικούς της ρύπους. Αυτές οι μειώσεις ήταν εν μέρει 

αποτέλεσμα του «φαινόμενου της πτώσης του τοίχους» καθώς μετά την ενοποίηση της 

Γερμανίας έγινε αναπροσαρμογή της βιομηχανικής παραγωγής. Επίσης ένα σημαντικό 

ποσοστό των μειώσεων επιτεύχθηκε από περιβαλλοντολογικές επενδύσεις και από καλύτερη 

περιβαλλοντολογική διαχείριση σε ολόκληρη τη χώρα. Το 1995 η Γερμανία έθεσε ένα πολύ 

φιλόδοξο εθνικό στόχο, την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% ως το 2005 σε σχέση με 

τα επίπεδα του 1990. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Γερμανία πρέπει να μειώσει τις 

εκπομπές του CO2 ακόμα κατά 9.6% σχετικά με τα επίπεδα του 2000. Για να επιτύχει τους   

στόχους του Κιότο αρκεί μια μείωση μόλις 1.9% (χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την 

επίδραση των carbon sinks). Ενώ η Γερμανία φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά  στην 

εκπλήρωση των στόχων του Κιότο, η επίτευξη των εθνικών στόχων συνεχίζει να αποτελεί 
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μια σημαντική πρόκληση. Οι περεταίρω μειώσεις των εκπομπών μπορεί να είναι πολύ 

δύσκολο να υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια ενώ παράλληλα τα κόστη αυτής της 

προσπάθειας θα είναι μεγαλύτερα. 

Η κυβέρνηση εισήγαγε το Εθνικό Πρόγραμμα Προστασίας του Περιβάλλοντος τον 

Οκτώβριο του 2000 με σκοπό να μειώσει τις εκπομπές CO2 στα επίπεδα του εθνικού στόχου. 

Ο οικολογικός φόρος, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα των κτιρίων, καθώς και οι εθελοντικές συμφωνίες στον τομέα της 

βιομηχανίας έχουν σημαντική συνεισφορά στο πρόγραμμα. Η οικονομική 

αποτελεσματικότητα ήταν σημαντικός συντελεστής στην επιλογή όλων των μέτρων του 

προγράμματος και πολλά από αυτά υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση. 

Παρόλα αυτά, το οριακό κόστος της μείωσης των εκπομπών αναμένεται να αυξηθεί και τα 

παραπάνω μέτρα πιθανώς να είναι πολύ ακριβά. Ένα βασικό εργαλείο πολιτικής που έχει 

χρησιμοποιηθεί για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους είναι ο οικολογικός 

φόρος. Δυστυχώς όμως ο φόρος αυτός δεν αντιπροσωπεύει τον άνθρακα που περιέχουν μέσα 

τα καύσιμα και έτσι δεν επηρεάζει τους χρήστες με έναν εξισορροπημένο τρόπο. Όσο 

λοιπόν το κόστος της εγχώριας μείωσης εκπομπών αυξάνεται , τόσο περισσότερο πρέπει η 

κυβέρνηση να στρέφεται προς τους «εύκαμπτους μηχανισμούς» του Κιότο για να επιτύχει 

την συμμόρφωση με τους κανονισμούς του.  

Αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας 

Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα έχει βελτιωθεί επειδή η ενεργειακή κατανάλωση 

μειώθηκε στην αρχή του 1990 μετά την αναπροσαρμογή της βιομηχανίας και παραγωγής και 

επειδή η ενεργειακή κατανάλωση σε συγκεκριμένους τομείς έχει μειωθεί. Η Γερμανική 

Επιτροπή Ενέργειας (DENA) ιδρύθηκε το 2000 για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας 

με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής 

αποτελεσματικότητας. Η DENA αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία με 

τη βιομηχανία και τους οικονομικούς τομείς με σκοπό να παρέχει τεχνική και οικονομική 

υποστήριξη για τα διάφορα έργα. Ο κύριος σκοπός της DENA πρέπει να είναι ξεκάθαρος 

και τα κριτήρια επιλογής της χρηματοδότησης για τα έργα να είναι η οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Η Γερμανία χρησιμοποιεί ένα εύρος μέτρων για τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Στο βιομηχανικό τομέα η έμφαση δίνεται σε εθελοντικά 

μέτρα, όπως είναι οι εθελοντικές συμφωνίες και η χρηματοδότηση από τρίτους. Στον 

οικιακό τομέα τα μέτρα αυτά παίρνουν την μορφή κυρίως ρυθμιστικών διατάξεων. Μια 

πρόκληση αποτελεί η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα υπάρχοντα κτίρια. Επίσης 
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η κατανάλωση βενζίνης στον τομέα των μεταφορών έχει μειωθεί τα τελευταία έτη. Η 

βιομηχανία και η κυβέρνηση περιμένουν μια περεταίρω μείωση χάρη σε εθελοντικές 

συμφωνίες που έχουν ληφθεί με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με αποτέλεσμα την χρήση 

περισσότερων αυτοκινήτων που κινούνται με πετρέλαιο στα Ι.Χ. Επίσης έχει γίνει στροφή 

προς τη χρήση των σιδηροδρόμων. 

Η αγορά φυσικού αερίου στη Γερμανία 

Η Γερμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι δύο είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 

καταφέρει να απελευθερώσουν πλήρως την αγορά του φυσικού αερίου. Το 2000 η 

κατανάλωση αερίου έφτασε το 21% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η εγχώρια 

παραγωγή φυσικού αερίου καλύπτει το 22% της συνολικής ζήτησης και η προμήθεια του 

υπολοίπου γίνεται από μια ποικιλία προμηθευτών. Στη Γερμανία δραστηριοποιούνται 

περισσότερες από 750 εταιρίες στο τομέα του φυσικού αερίου, αλλά πρόσφατα 

παρατηρείται μια τάση συγχώνευσης στον τομέα μεταξύ των εταιριών αερίου καθώς και 

μεταξύ εταιριών αερίου και ηλεκτρισμού. 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά αερίου ξεκίνησε σε επίπεδο μεταφοράς μεταξύ των  

υπερνομαρχιών στην αρχή της δεκαετίας του 1990, περίοδο κατά την οποία η Wingas 

εγκατέστησε ένα νέο δίκτυο μεταφοράς. Η ντιρεκτίβα της Ε.Ε. του 1998 που αφορά το 

φυσικό αέριο έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας, η 

οποία έχει επιλέξει ένα πλαίσιο που βασίζεται στις διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση 

τρίτων στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ένα μικρό ποσοστό των καταναλωτών φυσικού αερίου 

έχει αλλάξει τους προμηθευτές τους, αλλά οι μεγάλοι καταναλωτές έχουν επιτύχει την 

διαπραγμάτευση περισσότερο ευνοϊκών συμβολαίων. Οι νέοι παίκτες έχουν αντιμετωπίσει 

εκτεταμένα προβλήματα απόκτησης πρόσβασης. Επίσης η διαδικασία πρόσβασης στα 

δίκτυα είναι αρκετά πολύπλοκη, με ελλιπείς κανόνες, υψηλά τιμολόγια πρόσβασης και μη 

διαφανείς τρόπους υπολογισμού των τιμολογίων πρόσβασης που υποβοηθούν την ύπαρξη 

μεροληπτικής συμπεριφοράς. Ακόμα έχει υπάρξει έντονη κριτική για την έλλειψη 

ρυθμιστικής αρχής. Η ρευστότητα στην αγορά πρέπει να αυξηθεί καθώς οι διαχειριστές 

χαμηλότερου επιπέδου αυτή τη στιγμή είναι σε συμβόλαια τύπου πάρε-η-πλήρωσε με τους 

προμηθευτές. Οι συνεταιρισμοί των καταναλωτών και των προμηθευτών έχουν 

διαπραγματευτεί την τροποποίηση των συμβάσεων ώστε να επιλυθούν κάποια από τα 

θέματά τους, αλλά όλες οι πλευρές θεωρούν ότι περεταίρω διευκρίνιση των κανόνων είναι 

απαραίτητη. 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Το 2000, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας) στη βασική παροχή ενέργειας ήταν 3.4% ενώ στο σύνολο της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας  άγγιζε το 7.4%. Το Σχέδιο Δράσης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας έχει ως στόχο τον διπλασιασμό αυτών των ποσοστών μέχρι το 2010. Κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η χρήση της αιολικής ενέργειας στη Γερμανία 

μεγάλωσε σε τέτοιο βαθμό που η Γερμανία αποτελεί ηγέτη στον τομέα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με δυνατότητα παραγωγής το 2004της τάξης των 23 GW, σε δεύτερη θέση μετά την 

Κίνα (182GW). Καθώς περιορίζονται οι διαθέσιμες τοποθεσίες στη στεριά για 

εγκαταστάσεις αιολικής ή υδροηλεκτρικής ενέργειας, η Γερμανία έχει θέσει ως στόχο την 

κατασκευή θαλάσσιων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποστηρίζονται και από άμεσες επιχορηγήσεις και από 

εξασφαλισμένες τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας. Η εξασφάλιση συγκεκριμένης 

τιμής αγοράς αποτελεί έμμεση επιδότηση, η οποία χρησιμοποιείται από το 2000, της οποίας 

το κόστος άγγιξε το 2001 το 1δις ευρώ, ενώ αναμένεται η περαιτέρω αύξηση του καθώς 

δημιουργούνται καινούργιες εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία 

Η Γερμανία αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολική 

κατανάλωση 490 TWh το 2000. Νομικά η αγορά άνοιξε το 1998, οπότε μέχρι το 2000 οι 

τιμές των βιομηχανικών αλλά και των οικιακών καταναλωτών σημείωσαν εντυπωσιακή 

πτώση. Η Γερμανία έχει επιλέξει την πολιτική της χρήσης διαπραγματεύσεων για την 

πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάρχει 

ρυθμιστική αρχή και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρισμού έχουν 

καθοριστεί από την βιομηχανία ηλεκτρισμού και τους καταναλωτές μέσω συλλογικών 

συμβάσεων στα νομικά πλαίσια του Energy Industry Act  και της νομοθεσίας 

Ανταγωνισμού. Προβλήματα στο επίπεδο της πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο από τους 

καταναλωτές και τους παραγωγούς συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά τις συλλογικές 

προσπάθειες επίλυσής τους. Υπάρχει ακόμα σημαντική διακύμανση στα επίπεδα τιμών 

πρόσβασης του ηλεκτρικού δικτύου από τρίτους. Οι εταιρίες που λειτουργούν στα 

ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης εκτελούν δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, αυτή της διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και της μεταπώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αποτελεί 

πρόβλημα αφού μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση της αγοραστικής δύναμης που διαθέτουν. 

Η εισαγωγή του ελεγκτικού μηχανισμού μετά την συλλογική συμφωνία του 12/2001 

βοηθούν την αποφυγή του παραπάνω προβλήματος, αλλά δεν το εξαλείφουν.  
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Ο Ηλεκτρισμός που παράγεται στα εργοστάσια συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και 

θέρμανσης αποτελεί περίπου το 12% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

νομοθετική πράξη της Συμπαραγωγής του Μαΐου 2000 εγγυόταν μια ελάχιστη τιμή 

εξαγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα εργοστάσια αυτά, η οποία 

αντικαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2001 από μια νέα νομοθετική ρύθμιση συμπαραγωγής. Η 

νέα αυτή ρύθμιση επιτρέπει τους διαχειριστές εργοστασίων συμπαραγωγής  που 

τροφοδοτούν το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας να λαμβάνουν επιπρόσθετα ποσά 

επιπλέον των τιμών της αγοράς, με δεδομένο όμως ότι τηρούνται οι προδιαγραφές του λόγου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα. Δεν υπάρχουν άμεσες επιχορηγήσεις στα 

εργοστάσια συμπαραγωγής. Είναι απαραίτητη όμως οποιαδήποτε μορφή επιχορήγησης των 

εργοστασίων αυτών να μειώνεται σταδιακά μέχρι τον μηδενισμό της. Επιπρόσθετα, είναι 

απαραίτητη η αναζήτηση διασύνδεσης περισσότερων καταναλωτών πάνω στα διαθέσιμα 

περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  

Η Πυρηνική Ενέργεια στη Γερμανία 

Η Γερμανία θα αποσύρει σταδιακά την πυρηνική ενέργεια, κλείνοντας τα εργοστάσια που 

ολοκληρώνουν 32 έτη μέσης λειτουργίας. Η πυρηνική ενέργεια καλύπτει αυτή τη στιγμή το 

30% της ηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας και το 13% της συνολικής παραγωγής ενέργειας. 

Η συλλογική συμφωνία μεταξύ του κράτους και των πυρηνικών εργοστασίων έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση ενός επιπέδου σταθερότητας χωρίς κανένα άμεσο κόστος στη 

κυβέρνηση. Οι επιπλοκές που έχει στην εθνική ενεργειακή πολιτική μια τέτοια απόφαση 

είναι πολύ σημαντικές και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη σωστών μέτρων την 

κατάλληλη χρονική στιγμή. Έτσι, η κυβέρνηση πρέπει να είναι καλά πληροφορημένη 

συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα, το οποίο απαιτεί μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης. 

Η πολιτική σταδιακής απόσυρσης της πυρηνικής ενέργειας δεν απαλλάσσει ούτε τη 

βιομηχανία ούτε την κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον από τις ευθύνες που έχουν για τη 

συνέχιση του τρέχοντος πυρηνικού προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί η π πυρηνική  

επάρκεια για αρκετές δεκαετίες ακόμη. Οι τρόποι και τα μέσα για τη διαχείριση και την 

εναπόθεση των πυρηνικών αποβλήτων πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτύσσονται μέχρι 

την τελική απόσυρση των εργοστασίων, ενώ τα πυρηνικά εργοστάσια πρέπει να τεθούν 

εκτός λειτουργίας με ασφάλεια. 

Ερευνα και Ανάπτυξη στον Ενεργειακό Τομέα 

Το βασικό πλάνο Ε&Α στον ενεργειακό τομέα στη Γερμανία καθορίστηκε το 2005 με το 

«Πέμπτο πρόγραμμα στην Ενεργειακή Έρευνα και Ενεργειακές τεχνολογίες», το οποίο λήγει 
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το 2008. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως αντικειμενικό στόχο την εξασφάλιση της υλοποίησης 

νέων και ανταγωνιστικών ενεργειακών τεχνολογιών, καθώς και την εγγύηση βέλτιστης και 

διατηρήσιμης εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων. Η Γερμανική κυβέρνηση κάνει μια 

προσπάθεια να καλύψει όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την ενεργειακή της 

πολιτική αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 9%, αγγίζοντας τα 1.7δις 

Ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης διατίθεται στη πυρηνική σύντηξη και στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (115 Εκ. Ευρώ ανά έτος για την πυρηνική σύντηξη και από 

80εκ. ευρώ το 2005 εως 93εκ. ευρώ το 2008 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)  

Προτάσεις για Βελτίωση της Ενεργειακής Πολιτικής 

Και για την περίπτωση της Γερμανίας, υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις από την IEA 

[24] για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής. Τα βασικά στοιχεία 

παρουσιάζονται συνοπτικά σε ότι ακολουθεί. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

• Εκτίμηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των μέτρων που χρησιμοποιούνται 

για την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της πολιτικής ενέργειας και της πολιτικής 

περιβάλλοντος, καθώς και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών. Στενή 

παρακολούθηση των συνέπειων που μπορεί να έχει η απόσυρση της πυρηνικής 

ενέργειας, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν στην 

οικονομία, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας καθώς και 

στην ασφάλεια της εναπόθεσης των πυρηνικών αποβλήτων. 

• Δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου και ευσταθούς πλαισίου ενεργειακής πολιτικής 

στο οποίο να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα η ασφάλεια της προμήθειας. Θα ήταν 

πολύ σημαντικό η υλοποίηση της πολιτικής αυτής να κάνει ευρεία χρήση των 

μηχανισμών της αγοράς. Ενθάρρυνση των παικτών της αγοράς στην ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής για την υποκατάσταση της πυρηνικής ενέργειας με οικονομικά 

αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις που είναι συμβατές με την ασφάλεια της 

προμήθειας και των στόχων που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές. 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων στις ομοσπονδιακές και τις τοπικές αρχές που 

είναι υπεύθυνες για τον περιορισμό των καρτέλ έτσι ώστε να μπορούν να επιλύουν 

τις διαφορές και να αποφασίζουν άμεσα, προστατεύοντας τον ανταγωνισμό στις 

αγορές. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Περεταίρω ανάλυση των διαφόρων δυνατοτήτων και υλοποίηση στρατηγικών για 

την διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πέρα από το χρονικό 

περιθώριο του Κιότο. 

• Χρήση των εναλλακτικών ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο για την περεταίρω 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως συμπλήρωμα των εγχώριων 

μέτρων. 

• Υιοθέτηση πολιτικών εργαλείων που βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς 

ώστε να υπάρχουν κίνητρα για την μείωση των εκπομπών με περισσότερο 

οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους. Επισκόπηση και αναθεώρηση των 

ενεργειακών φόρων και του συστήματος των οικολογικών φόρων ώστε να 

ενσωματώνουν πληρέστερα τις εξωτερικότητες κάθε πηγής ενέργειας.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στην κατανάλωση  

ενέργειας. 

• Βελτίωση των πολεοδομικών κανονισμών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα των κτιρίων και ειδικότερα των υπαρχόντων. 

• Άμεση υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής αποτελεσματικότερης χρήσης της 

ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η 

οικονομική αποτελεσματικότητα των μέτρων. 

• Εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης της Γερμανικής Επιτροπής 

Ενέργειας (DENA) και υποστήριξη της συνεργασίας της με τον ιδιωτικό τομέα.  

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

• Περεταίρω μείωση των επιδοτήσεων του άνθρακα με τελικό σκοπό την εξάλειψη 

τους και ορισμός μιας ξεκάθαρης ημερομηνίας οριστικής διακοπής των 

επιδοτήσεων. Αντιστάθμιση της διακοπής των επιδοτήσεων και της επακόλουθης 

συρρίκνωσης της βιομηχανίας άνθρακα με προγράμματα αναδόμησης ώστε να 

ανακουφιστούν οι περιοχές που θα πληγούν. 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

• Εξασφάλιση αμερόληπτων, διαφανών και απλών κανονισμών για την πρόσβαση στα 

δίκτυα προμήθειας, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου ώστε να επιταχυνθεί η 
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ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου. Εξασφάλιση ότι οι 

μέθοδοι υπολογισμού των τιμολογίων είναι διαφανείς. 

• Ενίσχυση των πόρων και της εξουσίας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Καρτέλ και 

της ομάδας για την Πρόσβαση Δικτύων στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Τεχνολογιών για την εξασφάλιση της εξάλειψης των πρακτικών που είναι ενάντια 

στον ανταγωνισμό. 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην προσφορά με την αύξηση της ρευστότητας στην 

αγορά φυσικού αερίου. 

• Στενή παρακολούθηση της συγκέντρωσης στην αγορά του αέριου για την αποφυγή 

της περεταίρω κυριαρχίας των μεγάλων παικτών. Απαραίτητο είναι να ληφθεί 

υπόψη και η αλληλοκατοχή μετοχών μεταξύ των εταιριών στα διάφορα επίπεδα των 

δικτύων. 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των μεθόδων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ώστε να χρησιμοποιούνται αυτές που είναι οικονομικά περισσότερο 

εφικτές και αποτελεσματικές. 

• Έλεγχος των αποτελεσμάτων των πολιτικών που επιδοτούν έμμεσα τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας με τον μηχανισμό των εγγυημένων τιμολογίων και να ληφθεί υπόψη 

η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας που μειώνει το κόστος, ώστε τελικά να 

εξαλειφθούν οι επιδοτήσεις αυτές. 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

• Ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία κανόνων που οδηγούν σε 

απλούστερη, δικαιότερη καθώς και ευρύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στα δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτών των 

διαδικασιών και εξάλειψη των ατελειών τους. 

• Αναζήτηση για όλες τις εναλλακτικές που υπάρχουν για την απομόνωση των 

λειτουργιών δικτύου από τις υπόλοιπες λειτουργίες στις καθετοποιημένες εταιρίες. 

Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του συστήματος είναι ουσιαστικά 

ανεξάρτητη από την παραγωγή και τις άλλες λειτουργίες. 

• Έλεγχος της συγκέντρωσης στην αγορά ηλεκτρισμού ώστε να αποφευχθεί η 

επικράτηση των ισχυρών παικτών.  Απαραίτητη  είναι και η αποφυγή 

αλληλοκατοχής μετοχών μεταξύ των εταιριών στα διάφορα επίπεδα των δικτύων. 

 

 

59



• Έναρξη της λειτουργίας μηχανισμών για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει 

παράλληλη επιδότηση και μεροληψία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων 

διανομής και της λιανικής πώλησης των υπηρεσιών διανομής ώστε να φαίνεται ότι 

οι συνθήκες για την πρόσβαση στα δίκτυα είναι δίκαιες. 

• Συνεχής παρακολούθηση των τιμών, καθώς και των δομικών λόγων της αγοράς που 

πιθανόν είναι υπεύθυνοι  για τις διαφοροποιήσεις των τιμών στις διάφορες ομάδες 

των καταναλωτών και σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά άλλων χωρών. 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης επαρκών διασυνδέσεων και ικανότητας μεταφοράς 

μεταξύ των όμορων χωρών για την ενδυνάμωση του διεθνούς εμπορίου. 

• Εκτίμηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών πολιτικών που 

αφορούν την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

με σκοπό να μειωθούν τα αδικαιολόγητα κόστη. Αποτίμηση της βιωσιμότητας ενός 

σχεδίου που αφορά την επέκταση των περιφερειακών συστημάτων θέρμανσης ώστε 

να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση της παραγόμενης θερμότητας από τα 

εργοστάσια συνδυασμένης παραγωγής (ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας) και 

σύγκριση αυτής της επιλογής με τη βιωσιμότητα ενός σχεδίου κατά το οποίο 

χρησιμοποιούνται μικρότερα εργοστάσια συνδυασμένης παραγωγής χωρίς την 

επέκταση του περιφερειακού δικτύου. 

• Υποκίνηση των δυνάμεων της αγοράς για τη συμμετοχή ιδιωτών στην χρήση 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας με έναν οικονομικά και οικολογικά ασφαλή τρόπο 

μέσα στο χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο προβλέπεται να αποσυρθεί η πυρηνική 

ενέργεια. 

• Πιθανή αναθεώρηση του σχεδίου της πυρηνικής ενέργειας σε περίπτωση νέων 

μελλοντικών εναλλακτικών μεθόδων χρήσης της. 

• Εξασφάλιση της ασφάλειας και της αποδοτικής λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων 

πυρηνικών εργοστασίων. 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Εξασφάλιση ότι υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, να 

ξεκαθαριστεί ο ρόλος της Ε&Α στα πλαίσια της απόσυρσης της πυρηνικής 

ενέργειας και να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια από τη κυβέρνηση και τη 

βιομηχανία για να υποστηριχθεί αυτός ο τομέας Ε&Α όπως είναι απαραίτητο. 

• Με δεδομένη τη σημαντικότητα του άνθρακα στο μείγμα καυσίμων της Γερμανίας 

και τη πιθανή αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από άνθρακα για την 
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υποκατάσταση της ζήτησης της πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στην Ε&Α καθαρότερων τεχνολογιών χρήσης άνθρακα, 

συμπεριλαμβάνοντας τη κατακράτηση άνθρακα (carbon sequestration). 
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Κεφάλαιο 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 

ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής σύγκλισης. Η προσπάθεια 

αυτή περιλαμβάνει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στην εισαγωγή του φυσικού αερίου, την 

προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των 

δικτύων, την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και των κρατικών επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών και την ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος από τις ενεργειακές δραστηριότητες παραγωγής και κατανάλωσης στο 

πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων με το πρωτόκολλο του Κιότο.  

 

5.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή 

ενέργειας, κυρίως με την μορφή πετρελαίου. Η εξάρτηση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η 

μοναδική εγχώρια πηγή φυσικών καυσίμων που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε σημαντική 

ποσότητα είναι ο λιγνίτης, ο οποίος όμως αποτελεί παράλληλα μια σημαντική πηγή 

εκπομπών CO2 και διαφόρων άλλων ρυπογόνων ουσιών. Ταυτόχρονα, οι ενεργειακές 

ανάγκες της οικονομίας της χώρας αυξάνουν με γρήγορο ρυθμό που συμβαδίζει με το στόχο 

της οικονομικής σύγκλισης με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 

Εικόνα 5 περιγράφεται η αύξηση της τάσης χρήσης όλων των πηγών ενέργειας στην 

τελευταία δεκαετία. Η αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οριακή σε σχέση με την αντίστοιχη 

αύξηση της ζήτησης αποτελεί ένα πρόβλημα που απαιτεί άμεσες ενέργειες για την 

αντιμετώπισή του. Έτσι είναι απαραίτητες σημαντικές νέες επενδύσεις στον τομέα της 

ενέργειας για να εξασφαλιστεί παράλληλα η οικονομική ανάπτυξη και η ασφάλεια του 

ανεφοδιασμού, μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότο. 
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Πετρέλαιο Λιγνίτης Φυσικό Αέριο Υδροηλεκτρισμός  
Εικόνα 5. Βασική Κατανάλωση Ενέργειας στην Ελλάδα (εκατομμύρια TOE) 

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί ταυτόχρονα έκτος από το να καλύψει την αύξηση της 

ζήτησης, να διευρύνει τους τρόπους και τις χώρες ενεργειακού ανεφοδιασμού. Για την 

εκτενέστερη χρήση των πηγών ενέργειας εκτός του λιγνίτη πρέπει να γίνουν επενδύσεις 

προς δύο κατευθύνσεις: Η μία είναι η πρόσθεση και άλλων διασυνδέσεων φυσικού αερίου, 

πετρελαίου και γραμμών μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές χώρες και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη είναι η εκτενέστερη χρήση του φυσικού αερίου για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες δραστηριότητες. Για να μπορέσουν όμως να 

υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις  σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να 

ικανοποιηθεί η ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση, πρέπει να υπάρχουν καλά σχεδιασμένες 

αγορές και στους δύο τομείς, τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 

Βήματα έχουν γίνει στη καθιέρωση ενός πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς. Η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιδρύθηκε το 2000 ως μια ανεξάρτητη αρχή με έναν 

μεικτό ρόλο, να συμβουλεύει και να αποφασίζει.  Σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρική 

ενέργεια, όπως κώδικες, ρυθμιστικές διατάξεις, τιμολόγια τελικού καταναλωτή και 

αδειοδότηση  για την παραγωγή ενέργειας η Επιτροπή δρα συμβουλευτικά προς το 

υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο λαμβάνει τις τελικές απόφάσεις. Η Ρ.Α.Ε. έχει ακόμα τον 

ρόλο και την αυτονομία να επιβλέπει τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 

Ενέργειας για θέματα που αφορούν την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο, να καθορίζει το 

τιμολόγιο του φυσικού αερίου του τελικού χρήστη, να επιβάλει πρόστιμα και να επιλύει τις 

σχετικές διαμάχες.  
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Οι αγορές ενέργειας της Ελλάδας έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την κυριαρχία  

κρατικών επιχειρήσεων. Ιστορικά οι κυβερνήσεις έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση για 

να επιτύχουν διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς στόχους της πολιτικής τους, όπως τη 

μείωση του πληθωρισμού, την προστασία της ανταγωνιστικότητας των ενεργοβόρων 

βιομηχανιών και υποστηρίζοντας έμμεσα τους κατοίκους διαφόρων περιοχών, κυρίως 

ακριτικών. 

Όλα τα πάνω επιτυγχάνονται με τη χρήση ενιαίων τιμολογίων για όλους τους καταναλωτές 

ηλεκτρισμού, αναγκάζοντας ορισμένους καταναλωτές να πληρώνουν μεγαλύτερη τιμή από 

την πραγματική αξία ενώ άλλους μικρότερη. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση 

της Ελλάδος έχει βασιστεί στη χρήση κρατικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη επαρκούς 

προσωπικού για την λεπτομερή σχεδίαση και τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς. 

Η στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών παραγωγής ενέργειας έχει ως 

αποτέλεσμα την αδιαφάνεια στην αγορά ενέργειας και έχει οδηγήσει σε ένα πρότυπο στο 

οποίο είναι προαιρετική και όχι αναγκαστική η ύπαρξη ξεκάθαρων πολιτικών. Παρόλο που 

η κατάσταση έχει βελτιωθεί σταδιακά χάρη στην απελευθέρωση της αγοράς και την 

ιδιωτικοποίηση ορισμένων κρατικών εταιριών, η χαλάρωση των δεσμών μεταξύ της 

κυβέρνησης και των κρατικών εταιριών γίνεται συνεχώς περισσότερο απαραίτητη για την 

εξασφάλιση του ανταγωνισμού με την εισαγωγή νέων παικτών.  

Το 82% την εγχώριας παραγωγής ενέργειας της Ελλάδας και το 64% της ηλεκτρικής 

ενέργειας παράγεται από λιγνίτη χαμηλής ποιότητας. Το γεγονός αυτό ενισχύει την 

ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας αλλά παράλληλα προκαλεί οικολογική καταστροφή. Για 

να μετριαστεί η σημαντικότατη ζημιά στο περιβάλλον έχουν αναπτυχθεί προγράμματα 

αποκατάστασης της γης από όπου έχει εκσκαφθεί ο λιγνίτης, ενώ έχουν γίνει επενδύσεις για 

την μείωση της μόλυνσης που προκαλείται από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που 

χρησιμοποιούν τον λιγνίτη ως καύσιμη ύλη.  

Παρόλο που η κυβέρνηση προωθεί τη χρήση του φυσικού αερίου για την παραγωγή 

ενέργειας, αδειοδοτούνται ακόμα νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, 

αρκεί να χρησιμοποιούν σύγχρονες εγκαταστάσεις ώστε να μη δυσχεραίνουν την Ελλάδα 

στην επίτευξη των στόχων του Κιότο. Το Ελληνικό Κράτος έχει στην κατοχή του όλα τα 

ορυχεία λιγνίτη και η ΔΕΗ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εξόρυξης λιγνίτη μέχρι τη 

πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Παρότι λειτουργεί ένα σύστημα πλειοδοσίας για την 

εκμετάλλευση του λιγνίτη, η ΔΕΗ εξορύσει το 95% του λιγνίτη σε όλη την Ελλάδα  και τον 

χρησιμοποιεί στα δικά της εργοστάσια. 
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5.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το 1995 η Ελλάδα παρουσίασε το «Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την ελάττωση του CO2 και 

των λοιπών αερίων του θερμοκηπίου». Το σχέδιο αυτό είχε ως σκοπό τον περιορισμό της 

αύξησης των εκπομπών CO2, N2Ο και CH4 από όλες τις πηγές, θέτοντας ως στόχο για το 

έτος 2000 την συγκράτηση της αύξηση μεταξύ 12% ως 18% σχετικά με τα επίπεδα του 

1990. Τελικά, το 2000, οι εκπομπές καυσαερίων των τριών αερίων ήταν 23.4% πάνω από το 

επίπεδο του 1990[27]. Σύμφωνα με τη συμφωνία της Ε.Ε. περί καταμερισμού του μεριδίου 

των εκπομπών με σκοπό τη σύγκλιση στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ελλάδα 

έχει στη περίοδο 2008-2012 ως στόχο την εκπομπή καυσαερίων 25% πάνω από τα επίπεδα 

του 1990. Οι εκπομπές του CO2 αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία στο μέλλον καθώς η 

ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ταχύτατα και επομένως είναι απαραίτητη η λειτουργία ισχυρών 

επιπρόσθετων μέτρων για την επίτευξη των στόχων.  

Η δημιουργία της νέας έκδοσης του σχεδίου δράσης για τη δεκαετία 2000-2010, με τίτλο 

«Εθνικό Πρόγραμμα για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αεριών του Θερμοκηπίου στην 

Ελλάδα»[27] έχει θέσει εκ νέου στόχους και μέτρα αντιμετώπισης του παραπάνω 

προβλήματος. Σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες που παρουσιάζονται στο σχέδιο δράσης 

αυτό, ο ενεργειακός τομέας αποτελεί τη βασική πηγή εκπομπών, όπως συμβαίνει διεθνώς, με 

ποσοστό συμμετοχής που ξεκινά από το 76% του 1990 και αγγίζει το 79% το 2010 και το 

2020. 

Για την επίτευξη των στόχων του Κιότο είναι απαραίτητη η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση αντίστοιχα της ενεργειακής 

έντασης της Ελλάδας, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 

Από διάφορες μελέτες έχει προσδιοριστεί ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας[25]. Η σωστή επιλογή της σειράς με την οποία θα υλοποιηθούν τα 

διάφορα μέτρα θα πρέπει να βασίζεται στην οικονομική απόδοσή τους, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλά συγκεκριμένα μέτρα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν χρειάζονται 

κρατικές επιχορηγήσεις. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη μετρήσιμων στόχων και η συνεχής 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Ακόμα είναι βασικό να αυξηθεί η 

χρήση των εργαλείων της αγοράς στις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων, ειδικά για τις 

αγορές που έχουν ξεφύγει από τα εμβρυακά στάδια. Στις αγορές αυτές θα μπορούσε να 

αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική η χρήση των εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην 

Ελλάδα[27], περιέχει διάφορα προτεινόμενα μέτρα, των οποίων τα κόστη έχουν εκτιμηθεί  
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Πίνακας 6.  Κόστος προτεινόμενων μέτρων[27]

  Μείωση 
εκπομπών 

Κόστος Κόστος επένδυσης 

  (kt CO2 eq)  ($/tn CO2 eq)  (million $)  
 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  7599   1502.6  
H1.1  Εγκατάσταση αιολικών πάρκων  1850  3.09  640.0  
H1.2  Εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών  1033  0.58  350.0  
H1.3  Εγκατάσταση PV  21  154.32  45.0  
H1.4  Εγκατάσταση Γεωθερμικών μονάδων  50  17.15  25.0  
H1.5  Εγκατάσταση μονάδων Βιομάζας  1074  58.47  400.0  
H2  Λειτουργία σταθμών ΦΑ στη βάση  3350  24.11  0.0  
H3.1  Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής - βιομηχανία  173 -22.03  27.6 
H3.2  Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής - τριτογενής  49  -41.10  15.0  
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 786  1240.0 
B1  Προώθηση χρήσης φυσικού αερίου  163  -8.61  54.9  
B2  Προώθηση της χρήσης ηλιακών συστημάτων  340  145.88  1140.5  
B3  Προώθηση της χρήσης βιομάζας  46  -29.33  23.2  
B4  Διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας  238  -54.22  21.4  
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 916   1193.0  
M1  Συντήρηση αυτοκινήτων και φορτηγών  76  -23.53  129.8  
M2  Χρήση ΦΑ για κίνηση λεωφορείων  2  54.51  21.3  
M3  Βελτιώσεις στη φωτεινή σηματοδότηση  58  -32.74  46.9  
M4  Προώθηση της χρήσης αστικών μεταφορών  461  -8.06  995.0  
M5  Ηπιες παρεμβάσεις μείωσης των εκπομπών  δ.υ.    
Μ6  Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων  319  100.60  0.0  
 OΙΚΙΑΚΟΣ/ΤΡIΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 4066   3769.7  
OT1  Βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων οικιακού τομέα  95  4.58  205.6  
OT2  Βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων τριτογενή τομέα  11  14.87  22.8  
OT3  Συντήρηση λεβήτων ΚΘ  130  14.91  135.3  
OT4  Αντικατάσταση λεβήτων ΚΘ  61  13.16  110.2  
OT5  Σκιασμός, ανεμιστήρες οροφής και νυχτερινός αερισμός  57  -6.24  52.2  
OT6  Χρήση αποδοτικότερων συσκευών κλιματισμού  116  202.87  376.1  
OT7  Χρήση αποδοτικότερων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών  291  28.61  399.6  
OT8  Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης  1467  15.18  720.1  
OT9  Αυτοματισμοί στο φωτισμό  23  -77.80  3.7  
OT10  Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού  1258  -16.72  1014.5  
OT11  Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων και νερού  44  60.28  84.2  
OT12  Φωτοβολταϊκά (roof-top) σε σύνδεση με το δίκτυο  8  248.43  32.6  
OT13  Τηλεθέρμανση οικισμών με βιομάζα  318  -49.40  173.2  
OT14  Αυξημένη χρήση ΦΑ για θέρμανση χώρων  82  -123.50  112.3  
OT15  Χρήση συσκευών κλιματισμού με ΦΑ  106  236.51  327.3  
 ΓΕΩΡΓΙΑ 92   0.7  
Γ1  Συστήματα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων  62  10.58  0.7(1)  
Γ2  Μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων μέσω της 

προώθησης της οικολογικής γεωργίας  
30  δ.υ.   

 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 98   2.5  
Α1  Καύση βιοαερίου  98  23.79  2.5  
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  4651   0.1  
Δ1  Αναδιοργάνωση λειτουργίας χημικών βιομηχανιών  3744   0.00(2)  
Δ2  Ανάκτηση f-gases από συσκευές ψύξης/κλιματισμού  907  0.02  0.1  
 ΣΥΝΟΛΟ 18208  7708.7 

με χρήση διαφόρων σύγχρονων υποδειγμάτων και προσομοιώσεων. Τα κόστη των 

προτεινόμενων μέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακας 6. Όπως γίνεται φανερό την 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα μείωσης των ρύπων ως προς το κόστος έχει η ηλεκτροπαραγωγή 

και στον τομέα αυτό θα πρέπει να εστιαστούν πρωταρχικά οι προσπάθειες.   

5.4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης του 

1995 έθετε ως στόχο τη παραγωγή του 10% της συνολικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ο στόχος 
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δεν επιτεύχθηκε και το πραγματικό ποσοστό άγγιξε το 5.2% μέσα στο 2000. Ο καινούργιος 

ενδεικτικός στόχος για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η παραγωγή 

του 20.1% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Παρά τους υψηλούς στόχους, έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη στασιμότητα στην ανάπτυξη των 

ΑΠΕ, σε διάφορες χρονικές περιόδους, η οποία σύμφωνα με την ΡΑΕ οφείλεται σε δύο 

κυρίως αιτίες[28]. Καταρχάς, προβλήματα παρουσιάζονται στην αδειοδοτική διαδικασία 

των ΑΠΕ καθώς οι πολλοί φορείς που εμπλέκονται (συμπεριλαμβανομένου και του 

Υπουργείου Γεωργίας) δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αδειοδότηση των σταθμών 

ΑΠΕ με αποτέλεσμα την υπερβολική καθυστέρηση ή ακόμη και την αβεβαιότητα στην 

έκδοση των αδειών για την κατασκευή και λειτουργία των σταθμών, πράγμα που οδηγεί 

στην απογοήτευση των επενδυτών, και ιδιαίτερα των ξένων, οι οποίοι αποσύρονται από την 

ελληνική αγορά. Εξίσου σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται από τις τεράστιες 

καθυστερήσεις και αρνήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ αναφορικά με την μελέτη και 

κατασκευή των έργων ενίσχυσης και επέκτασης του συστήματος διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην περιοχή της Θράκης, της Εύβοιας και της Λακωνίας, καθώς και των μικρών 

τμημάτων σύνδεσης των έργων ΑΠΕ.  

Σημαντική προσπάθεια γίνεται και από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον 

προσδιορισμό της ικανότητας αξιοποίησης  νέων πηγών ενέργειας, το  οποίο μελετά τα 

τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Το κλίμα της Ελλάδας είναι τέτοιο που το 

δυναμικό για εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας είναι σημαντικό. Η 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται μέσω της χρήσης οικονομικών 

κινήτρων όπως οι φοροαπαλλαγές, άμεση επιδότηση, καθώς και μια ελκυστική τιμολογιακή 

πολιτική στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Η χρήση ενός συστήματος έκδοσης 

«Πράσινου Πιστοποιητικού» πιθανώς να μείωνε το κόστος προώθησης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, γεγονός που πρέπει να εξερευνηθεί περεταίρω από την κυβέρνηση. 

5.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Η πρόβλεψη για την αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου κατά τη δεκαετία 2000-2010 είναι 

της τάξης του 40%. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου 

μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας προχωράει αργά και ενώ η αγορά πετρελαίου έχει 

απελευθερωθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, τα προϊόντα μπορούν να εισαχθούν μόνο από 

τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εμπορίας πετρελαίου και λίγους μεγάλους χρήστες πετρελαίου. 

Η ελληνική κυβέρνηση αιτιολογεί την παραπάνω πολιτική χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα 

τις υποχρεώσεις της προς τις εταιρίες πετρελαίου, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
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αποφάνθηκε  ότι το παραπάνω καθεστώς διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά του 

πετρελαίου. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν να επιτραπούν άμεσες εισαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου και 

των προϊόντων του, ενώ είναι σημαντική η απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης πετρελαίου από όλες τις εταιρίες. Η κυβέρνηση έχει επισημάνει την 

στρέβλωση της αγοράς και από την νοθεία και προσπαθεί να ανορθώσει την κατάσταση με 

νέα νομοθεσία και αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας. Ένα σημαντικό μέτρο που 

έχει ληφθεί για την βελτίωση της διαφάνειας είναι η μετάθεση της διαχείρισης των 

αποθεμάτων πετρελαίου από την εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στη κυβέρνηση.  

5.6 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα έχει εντάξει επιτυχώς το φυσικό αέριο στην παραγωγή ενέργειάς το 1996. Το 

2000, το φυσικό αέριο αποτελούσε το 6.1%  της συνολικής προσφοράς ενέργειας, ενώ η 

κατανάλωση του φυσικού αερίου συνεχίζεται με μεγάλους ρυθμούς. Η Ελλάδα εισάγει όλο 

το φυσικό αέριο και δεν έχει καμία εγχώρια παραγωγή. Στο μέλλον, η μεγαλύτερη αύξηση 

της ζήτησης αναμένεται να προέλθει από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

από τον οικιακό και το δημόσιο τομέα. Η  παρούσα υποδομή αναμένεται να καλύψει τις 

ανάγκες της χώρας σε φυσικό αέριο για τα ερχόμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι 

τώρα εκτιμήσεις, που προβλέπουν τετραπλασιασμό της ζήτησης  για φυσικό αέριο μέχρι το 

2010, είναι συνετή η στροφή της ελληνικής κυβέρνησης προς την αξιοποίηση εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας, την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης και της ικανότητας μετατροπής 

του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τέλος να δώσει βάρος στην κατασκευή 

ενεργειακών αγωγών διασύνδεσης με την Ιταλία και την Τουρκία.  

Η αγορά φυσικού αερίου έχει έντονη την παρουσία του μονοπωλίου[26]. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. 

αποτελεί  τη μοναδική δημόσια επιχείρηση χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου στους 

μεγάλους χρήστες και στις εταιρίες παροχής αερίου, οι οποίες διανέμουν το φυσικό αέριο 

στους τελικούς χρήστες. Ακόμα, η τρέχουσα νομοθεσία επιτρέπει την δημιουργία ιδιωτικών 

Εταιριών Παροχής  Αερίου (ΕΠΑ) μόνο υπό τον προϋπόθεση ότι ανήκει σε ιδιώτες το 49% 

της κάθε εταιρίας. Έτσι, έχουν ήδη δημιουργηθεί τρεις Εταιρίες Διανομής Αερίου, οι οποίες 

κατέχουν το 51% από κάθε ΕΠΑ αντίστοιχα. Το παραπάνω καθεστώς είναι σύννομο με τις 

ντιρεκτίβες της Ε.Ε. οι οποίες προβλέπουν για τις αγορές που είναι χαρακτηρισμένες ως 

αναπτυσσόμενες, όπως είναι η Ελλάδα, την παρέκκλιση τους από τις διατάξεις της 

κοινοτικής οδηγίας για το φυσικό  αέριο μέχρι το 2006. Το επόμενο βήμα που επιβάλλεται 

να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006 είναι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς του 

φυσικού αερίου. 
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5.7 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η οριακή κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο 

μπορεί να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας αφού τα μοντέλα 

πρόβλεψης χρησιμοποιούν σταθερή μέση βροχόπτωση. Η δυνατότητα εισαγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από τα γειτονικά κράτη είναι περιορισμένη λόγω των περιορισμών 

που υπάρχουν από τα  δίκτυα μεταφοράς. Τις καλοκαιρινές περιόδους η προσφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης οριακή λόγω της αύξησης της ζήτησης και της μείωσης 

της ικανότητας παραγωγής ενέργειας. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να ελαττωθούν από 

την προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής ώστε να αποθαρρύνεται η χρήση ηλεκτρισμού 

τις περιόδους αυξημένης ζήτησης. 

Η Ρ.Α.Ε. και ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΣΜΗΕ) θεσμοθετήθηκαν ώστε να προάγουν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με 

βασικό μοχλό τον διαχωρισμό της παραγωγής από την μεταφορά της ενέργειας. Έτσι πλέον 

η ρύθμιση της ελληνικής αγοράς ενέργειας πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της ντιρεκτίβας 

της Ε.Ε. Παρόλα αυτά ουσιαστικά είναι απαραίτητο να γίνουν πολλά ακόμα για να 

εξασφαλιστεί ο υγιής και αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά ενέργειας, η 

οποία είναι μια από τις περισσότερο συγκεντρωμένες αγορές στην Ε.Ε. (3η μετά τη Μάλτα 

και τη Κύπρο).  

Περίπου το 34% της ελληνικής αγοράς ενέργειας έχει πρόσβαση στον ανταγωνισμό από το 

Φεβρουάριο του 2001[30]. Παρόλη την παροχή δικαιώματος επιλογής προμηθευτή σε 

καταναλωτές  που αποτελούν το 34% της κατανάλωσης, δεν υφίσταται ουσιαστικά 

δυνατότητα δραστηριοποίησης προμηθευτή διαφορετικού από τη ΔΕΗ και κατά συνέπεια 

δεν μπορεί να αναπτυχθεί άμεσα κάποιος ανταγωνισμός. 

Η ΡΑΕ δεν αποτελεί ουσιαστικά τον πραγματικό ρυθμιστή της αγοράς ενέργειας. Ο 

ουσιαστικός ρυθμιστής είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, αφού η ΡΑΕ αποτελεί απλώς 

συμβουλευτικό όργανο  του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα της αγοράς ενέργειας . 

Ακόμα, Ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κύριος μέτοχος 

της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία όπως έχει αναφερθεί, κατέχει μονοπωλιακή θέση στην αγορά του 

ηλεκτρισμού, καθώς και της ΔΕΠΑ ΑΕ η οποία εκ του νόμου είναι το μονοπώλιο της 

εισαγωγής, μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου. Δηλαδή η απελευθέρωση της αγοράς 

του ηλεκτρισμού συντελείται υπό τον πλήρη έλεγχο του ιδιοκτήτη του πρώην μονοπωλίου 

(και τώρα με απόλυτα δεσπόζουσα θέση) της αγοράς αλλά και του ιδιοκτήτη του 

μονοπωλίου της βασικής πρώτης ύλης από την οποία εξαρτάται η είσοδος νέων παικτών 

στην αγορά ηλεκτρισμού. 
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Η κατάσταση αυτή της ταύτισης της ρύθμισης της αγοράς με την ιδιοκτησία των 

μονοπωλίων αποτελεί καίριο παράγοντα που επιτείνει την επιχειρηματική αβεβαιότητα των 

νεοεισερχομένων στην αγορά και παρεμποδίζει την πραγματοποίηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Η κατάσταση αυτή, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την ανυπαρξία κάθε άμεσου 

μέτρου που θα εντασσόταν στη λογική της ασύμμετρης ρύθμισης της αγοράς (για τον 

περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ ΑΕ), δημιουργεί υπόνοιες για προστασία του 

πρώην μονοπωλίου και για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού[29]. 

Η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντιληπτή και από το 

γεγονός ότι η πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ ΑΕ ταυτίζεται με αυτήν του Ελληνικού 

Δημοσίου, που έχει ως αποτέλεσμα η ΔΕΗ ΑΕ να μπορεί να δανεισθεί με πολύ 

ευνοϊκότερους όρους από τους νεοεισερχόμενους ώστε να επενδύσει σε νέο παραγωγικό 

δυναμικό. 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η θεσμική οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ανεξάρτητου 

ρυθμιστή της αγοράς ενέργειας και της κυβέρνησης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπεδώνεται 

από τους επενδυτές και τους καταναλωτές ότι η μετάβαση από το κρατικό μονοπώλιο στον 

ελεύθερο ανταγωνισμό συντελείται υπό την εποπτεία τρίτου ανεξάρτητου οργάνου που δεν 

έχει ίδιο συμφέρον από την αγορά ενέργειας, ασκώντας επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

τομέα αυτό[29]. 

 Ο ανταγωνισμός από εισαγωγές είναι περιορισμένος αφενός λόγω της περιορισμένης 

δυναμικότητας των διασυνοριακών συνδέσεων, αφετέρου λόγω της αβεβαιότητας που 

υπάρχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εισαγωγών με αποτέλεσμα η Ελλάδα σε 

περιπτώσεις άμεσων ενεργειακών αναγκών να καταφεύγει στην εισαγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με πολύ μεγάλο κόστος. 

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, το εμπόριο ηλεκτρισμού με τις γειτονικές χώρες μπορεί να έχει 

πολύ λίγες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην Ελλάδα με δεδομένη την πολύ περιορισμένη 

διασύνδεση της με τις υπόλοιπες χώρες, καθώς και τις υψηλότερες τιμές που επικρατούν 

στην Ιταλία. Συνεπώς δεν αναμένονται πολλοί ή σημαντικοί παίκτες στο κοντινό μέλλον. Ο 

στόχος της Ελλάδας να ιδρύσει ένα νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό ηλεκτρικό ζυγό μπορεί να 

βοηθήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα. Επίσης είναι πολύ δύσκολη η 

προσέλκυση επενδυτών σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο,  

στο παρόν ρυθμιστικό περιβάλλον όπου οι τιμές του φυσικού αερίου είναι υψηλές και οι 

τιμές του ηλεκτρισμού σχετικά χαμηλές. Με δεδομένη την επικράτηση της ΔΕΗ σε όλους 

τους τομείς της αγοράς, ο απλός διαχωρισμός μεταξύ της παραγωγής και της μεταφοράς δεν 

βοηθάει ιδιαίτερα στη δημιουργία μιας αγοράς όπου θα μπορούν να εισέλθουν νέοι παίκτες. 

Επιπρόσθετα μέτρα λοιπόν είναι απαραίτητα καθότι ο ανταγωνισμός δεν έχει αναπτυχθεί 
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ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αφού η αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας αφορά κυρίως ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες που κατασκευάζουν μικρές μονάδες 

παραγωγής για ιδία κατανάλωση.  

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι τιμές του Ηλεκτρισμού είναι στρεβλωμένες[25]. Η τιμή του 

ηλεκτρισμού ήταν και παραμένει ακόμα αρκετά χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής και 

μεταφοράς, ενώ παράλληλα έχει ανακοινωθεί ότι οι τιμές θα ομαλοποιηθούν και θα φτάσουν 

τελικά το μακροπρόθεσμο οριακό κόστος. Αυτή η αλλαγή στα τιμολόγια θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να εξαλειφθεί η 

παράλληλη επιδότηση που λαμβάνουν ορισμένες ομάδες καταναλωτών. Οι τιμές του 

ηλεκτρισμού είναι ομοιόμορφες σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές όπου το 

κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο κόστος. Η διαφοροποίηση των τιμών 

του ηλεκτρισμού ανάλογα με τη περιοχή μπορεί να προωθήσει την ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα, καθώς και  τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι 

εμπορικοί καταναλωτές καθώς και οι μικρές βιομηχανίες πληρώνουν τον ηλεκτρισμό σε 

τιμές αρκετά μεγαλύτερες από το κόστος.  Λαμβάνοντας ως δεδομένο τα παραπάνω, είναι 

απαραίτητος ο απόλυτος διαχωρισμός της ενεργειακής πολιτικής και των τιμών του 

ηλεκτρισμού από την επίτευξη διαφόρων κοινωνικοπολιτικών στόχων. Ταυτόχρονα με το 

διαχωρισμό αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία για την κοινωνική 

πολιτική που να βοηθούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων. 

5.8 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ε&Α της. Παρόλα αυτά, με  δεδομένο την σημαντικότητα 

του λιγνίτη για την Ελλάδα, θα ήταν συνετή η μεγαλύτερη συγκέντρωση της Ε&Α στον 

τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την καύση του με τον 

οικονομικά βέλτιστο τρόπο. 

 

5.9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η έκθεση της IEA [25] για το 2003 περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την 

βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδος. Σε ότι ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι σημαντικότερες από αυτές. 
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Γενική Πολιτική Ενέργειας 

• Η αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει ευρέως 

κατανοητό ότι η μετάβαση από το κρατικό μονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισμό 

συντελείται υπό την εποπτεία τρίτου ανεξάρτητου οργάνου, το οποίο έχει 

αρμοδιότητες να επιβάλει τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική δημιουργία και 

λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών στην ενέργεια.  

• Η περεταίρω διασπορά της προμήθειας της ενέργειας και των πηγών ενέργειας, 

κυρίως δια μέσω της αύξησης των διασυνδέσεων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και 

πετρελαίου με τις υπόλοιπες χώρες. 

• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξασφάλιση πραγματικού και υγιούς 

ανταγωνισμού στις αγορές ενέργειας. Ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης των 

επιχειρήσεων ενέργειας, αποφυγή περεταίρω αλληλοκατοχής μετοχών μεταξύ των 

εταιριών ενώ η παρέμβαση της κυβέρνησης δεν πρέπει να αποτελεί φραγμό στην 

είσοδο νέων παικτών. 

• Εξασφάλιση ότι η Διεύθυνση Ενέργειας έχει τους απαραίτητους πόρους για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της. Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση του διαχωρισμού 

των λειτουργιών της Διεύθυνσης Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης από τις 

λειτουργίες της Ρ.Α.Ε.  έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αποφάσεις να λαμβάνονται 

ουσιαστικά από την Ρ.Α.Ε. και οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική ενέργειας 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

• Επιδίωξη των κοινωνικών στόχων της κυβέρνησης χωρίς τη χρήση φορολογικών 

εργαλείων στο τομέα της ενέργειας και χωρίς την χρήση ενοποιημένης τιμολόγησης. 

• Συνεχής επισκόπηση των προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης της 

ενέργειας με σκοπό την σωστή προετοιμασία για τις ενδεχόμενες αυξήσεις στην 

ζήτηση. Βελτίωση της συγκέντρωσης των πληροφοριών και της επεξεργασίας 

αυτών ώστε να παρέχονται έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

Ενέργεια και Περιβάλλον 

• Ολοκλήρωση και Υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος για την Μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και επίβλεψη των σχετικών πολιτικών και 

μέτρων. 

• Μείωση των εκπομπών αερίου με την επικέντρωση των μέτρων στη πλευρά της 

ζήτησης. 
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• Εξασφάλιση ότι το πραγματικό κόστος των επιπτώσεων της κατανάλωσης ενέργειας 

στο περιβάλλον αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές της ενέργειας. 

• Ευρύτερη χρήση των οικονομικών εργαλείων, συμπεριλαμβάνοντας και το σύστημα 

εμπορίας αερίων του θερμοκηπίου, για τη μείωση των εκπομπών των αερίων αυτών. 

• Αδιάκοπη προσπάθεια της μείωσης των οικολογικών επιπτώσεων που έχει η 

εξόρυξη και η χρήση του λιγνίτη. 

 

Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα 

• Διατύπωση ενός περιεκτικού και ξεκάθαρα δομημένου πλαισίου για την βελτίωση 

της ενεργειακής αποτελεσματικότητας με μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους, 

των οποίων θα υπάρχει τακτική επίβλεψη και ανανέωση. 

• Επιλογή μέτρων σύμφωνα με την οικονομική αποτελεσματικότητά τους, δίνοντας 

παράλληλα προτεραιότητα σε εργαλεία που βασίζονται στην αγορά. Πρέπει 

παράλληλα όμως να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα υποστήριξης της 

κυβέρνησης δεν θα αποθαρρύνουν τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην αγορά. 

• Εξασφάλιση της καλής συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων που εμπλέκονται στην 

ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 

• Ίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου για την επίτευξη των στόχων 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας και εξασφάλιση ότι όλα τα προγράμματα 

αποτιμώνται αντικειμενικά, κατά προτίμηση από μια τρίτη  ανεξάρτητη αρχή. 

Πετρέλαιο 

• Περεταίρω διασπορά των προμηθευτών από τους οποίους εισάγει η Ελλάδα το 

πετρέλαιο. 

• Αναθεώρηση των πρακτικών που αφορούν τα αποθέματα πετρελαίου λόγω της 

αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης, καθώς και για την υποβοήθηση του 

ανταγωνισμού. Η αναθεώρηση στη διαχείριση των αποθεμάτων πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε η πρόσβαση στα αποθέματα να είναι εύκολη και να υπάρχουν αρκετά 

αποθέματα ώστε να μην  περιορίζονται οι εισαγωγές και ο ανταγωνισμός. 

• Εξάλειψη του μηχανισμού της ανώτατης τιμής πώλησης και σε αντικατάσταση να 

υλοποιηθεί ένας μηχανισμός επίβλεψης της αγοράς. 

• Να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για την εξάλειψη της 

φοροαποφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών. 
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Φυσικό Αέριο 

• Ενθάρρυνση της υλοποίησης των κατάλληλων υποδομών φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ κρατών και 

αύξηση της χωρητικότητας τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου 

και της δυνατότητας αποθήκευσης.  

• Προώθηση της δέσμευσης της στην απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και 

ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων. Υιοθέτηση ενός διαφανούς, οικονομικά 

αποτελεσματικού και αμερόληπτου συστήματος μεταφοράς και να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο αυτό. 

• Να επιτραπεί η κατασκευή ιδιωτικών αγωγών διασύνδεσης. 

• Να λυθεί το συμβόλαιο μεταξύ της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ που αποτελεί ένδειξη 

μεροληπτικής συμπεριφοράς και εμπόδιο στην ανάπτυξη ανταγωνισμού. 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• Μετατροπή των πολιτικών προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πολιτικές 

που να έχουν μεγαλύτερη βάση στους μηχανισμούς της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής προδιαγραφών στα χαρτοφυλάκια καθώς 

και την χρήση ενός πράσινου πιστοποιητικού. 

• Η διεύρυνση των δυνατοτήτων που έχουν οι ΑΠΕ ως οικονομικά αποτελεσματικές 

λύσεις, κυρίως στα νησιά. 

• Να επιβεβαιωθεί ότι θα αναπτυχθεί επαρκής υποδομή για την πλήρη εκμετάλλευση 

της δυνατότητας της χρήσης των ΑΠΕ σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. 

Ηλεκτρισμός και Λιγνίτης 

• Να επιλυθεί το πρόβλημα που υπάρχει στην οριακή δυνατότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Να εξασφαλιστεί ότι, όταν είναι απαραίτητο, οι τιμές πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα 

προσαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση. 

• Είναι αναγκαία η σωστή απεικόνιση του κόστους στα τιμολόγια της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η κοινωνική τιμολόγηση και παράλληλη επιδότηση πρέπει να 

απαλειφθούν. 

• Να μελετηθούν προσεκτικά τα αρνητικά αποτελέσματα των γεωγραφικά ομογενών 

τιμολογίων. 
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• Η εξασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών δεδομένων των νεοεισερχόμενων 

στην αγορά ηλεκτρισμού είναι αναγκαία για την σωστή ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού. 

• Η κατασκευή ιδιωτικών γραμμών μεταφοράς για αυτό-κατανάλωση πρέπει να 

επιτραπεί. 

• Η ανάπτυξη μιας αγοράς ηλεκτρισμού νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ένα 

σημαντικό βήμα στην βελτίωση του ανταγωνισμού. 

• Η μελέτη του ενδεχομένου της μεταφοράς της ιδιοκτησίας από τη ΔΕΗ στη 

ΔΕΣΜΗΕ και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτής πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς και να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο της διάσπασης  του τμήματος παραγωγής ενέργειας της 

ΔΕΗ σε πολλαπλές εταιρίες με διαφορετική ιδιοκτησία. 

• Η εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές που δεν είναι σε θέση να εισέλθουν στην 

ανταγωνιστική αγορά λαμβάνουν προνόμια από την απελευθερωμένη αγορά. 

Απαραίτητη είναι και η εκτίμηση των οφελών που μπορεί να έχει η επέκταση της 

απελευθερωμένης αγοράς και στους καταναλωτές μικρότερου μεγέθους. 

• Ως προς την ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας, το περιβάλλον και τον 

ανταγωνισμό, να ξεκαθαριστεί η θέση της κυβέρνησης ως προς το μελλοντικό ρόλο 

του άνθρακα και του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρισμού. 

• Βελτίωση της πρόσβασης σε λιγνίτη στις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρισμού με την 

εξασφάλιση της διαφάνειας στα κόστη παραγωγής λιγνίτη. 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

• Η επικέντρωση της Έρευνας και Ανάπτυξης στη μείωση του κόστους και βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας των ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας. Εξασφάλιση αρκετής 

υποστήριξης για την υλοποίηση και την διάδοση των τεχνολογιών μειωμένων 

εκπομπών ρύπων κατά την καύση του άνθρακα. 

• Η αναζήτηση των ευκαιριών που υπάρχουν για τη συμμετοχή σε διεθνή 

προγράμματα συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς 

οργανισμούς, όπως η IEA. 

• Συνεχής ενθάρρυνση της συμμετοχής των βιομηχανιών στην Ερευνα και Ανάπτυξη. 
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Κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας μελετήσαμε πολύπλευρα την αγορά ενέργειας 

καθώς και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις ενεργειακές πολιτικές των χωρών της 

Ευρώπης και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά αναλύθηκε η ενέργεια από την 

πλευρά της προσφοράς και ζήτησης, ενώ προχωρώντας εξετάσαμε τον τρόπο λειτουργίας 

της αγοράς κάτω από την ανάγκη των κρατών για ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, 

καθώς και τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Πολύ σημαντική είναι και η επιρροή που ασκεί η Ρωσία ως ο σημαντικότερος προμηθευτής 

φυσικού αερίου και ως πολύ σημαντικός προμηθευτής πετρελαίου για τις χώρες της 

Ευρώπης, γεγονός που εξετάστηκε μαζί με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 

εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία στο μέλλον. Έπειτα, παρουσιάστηκαν  

συνοπτικά οι στρατηγικές επιλογές που έχουν κάνει η Φιλανδία, η Ισπανία και η Γερμανία 

στις ενεργειακές τους πολιτικές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των διαθέσιμων 

επιλογών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση, καθώς 

και την κριτική θεώρηση των στρατηγικών τους. Τέλος, παρουσιάστηκε αναλυτικά η 

ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας καθώς και οι διάφορες προτάσεις που υπάρχουν για την 

βελτίωσή της. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τάση που επικρατεί σε όλες τις ενεργειακές 

πολιτικές είναι η διασπορά στη χρήση των ενεργειακών πηγών, καθώς και στη προμήθειά 

τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού 

παράλληλα με την σταδιακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διασπορά αυτή 

εξασφαλίζει την μείωση της δυνητικής επιρροής που μπορεί να αποκτήσουν οι προμηθευτές 

των φυσικών καυσίμων και κυρίως η Ρωσία, καθώς και μείωση του κινδύνου και των 

επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια λανθασμένη στρατηγική επιλογή. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται σταδιακά μια σύγκλιση του ενεργειακού τομέα στα πλαίσια που 

τίθενται από την Ε.Ε. και τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA). Συνεχίζουν όμως να 

παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας που προκύπτει από τις 

ντιρεκτίβες της Ε.Ε. κυρίως σε θέματα απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας. Επίσης 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, γεγονός που πρέπει να 

στηριχθεί περισσότερο από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα είναι αναγκαία η υλοποίηση 

των μέτρων μείωσης εκπομπών CO2 (ειδικά στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπου είναι και περισσότερο αποτελεσματικά). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΧΩΡΕΣ ANNEX I 

Ως χώρες Annex I (ή σε ορισμένη βιβλιογραφία Annex B) ονομάζονται οι χώρες που 

συμμετέχουν στο πρωτόκολλο του Κιότο και έχουν δεσμευθεί για τον περιορισμό των 

εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι χώρες αυτές είναι: 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία,  

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κροατία, 

Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία 

Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φιλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. 
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