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1 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη 
 
 

1.1 Εισαγωγή 
 

Η ενέργεια αποτελεί στις µέρες µας στοιχείο της ύψιστης προτεραιότητας στην 

πολιτική ατζέντα όλων των ευρωπαικών χωρών. Η αύξηση στις τιµές ενέργειας, η διακοπή 

των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στις αρχές του 2006, ο αντίκτυπος της 

απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, ο αντίκτυπος της κατανάλωσης ενέργειας στο περιβάλλον 

και το δηλωτικό ισχύον του πρωτοκόλλου του Κιότο έχουν κάνει την ενεργειακή κατάσταση 

σηµείο εστίασης της προσοχής.  

Όπως ήταν αναµενόµενο, το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για την 

ενεργειακή κατάσταση της ΕΕ. Τόσο οι πολιτικοί όσο και οι Ευρωπαίοι πολίτες εστιάζουν 

στην ανάγκη εύρεσης του καλύτερου δυνατού δρόµου για να εξασφαλίσουν έναν σταθερό 

και φιλικό προς το περιβάλλον ανεφοδιασµό της ενέργειας για το µέλλον.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν παραθέτουµε την γενική εικόνα που επικρατεί 

στην Ευρώπη στον τοµέα της ενέργειας, το ευρωπαικό ενεργειακό µίγµα, την κατανάλωση 

και την ενεργειακή πολιτική. 

 

 

1.2 Ευρωπαικό ενεργειακό µίγµα 
 

Η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνει πηγές ενέργειας όπως ο 

λιθάνθρακας, το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια, το φυσικό αέριο, κλπ. Το τρέχον µίγµα 

πηγών ενέργειας στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει τις επιλογές, σε εθνικό επίπεδο, που 

πραγµατοποιήθηκαν δεκαετίες πριν, από τα επιµέρους κράτη-µέλη, σε µία χρονική στιγµή, 

όπου δεν υπήρχε  η πρόθεση ή η σκέψη του συντονισµού όλων αυτών των ενεργειακών 

πολιτικών σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.  

Στην Γαλλία για παράδειγµα, η πυρηνική (nuclear) ενέργεια καλύπτει το 40% των 

βασικών ενεργειακών αναγκών της χώρας, συµβάλλοντας σε ποσοστό 80% της 

ηλεκτροπαραγωγής [1]. Στην Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια συµµετέχει 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
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µόλις µε ποσοστό 9% στις ενεργειακές ανάγκες, παράγοντας το 20% του ηλεκτρισµού [1]. 

Άλλες χώρες, όπως η Αυστρία, ακολουθούν καθαρά αντι-πυρηνική ενεργειακή πολιτική. 

Ωστόσο, οι κύριες πηγές ενέργειας των περισσότερων ευρωπαικών χωρών είναι ο 

λιθάνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στην Πολωνία, για παράδειγµα, την 

κυριαρχία στην παραγωγή ενέργειας κατέχει ο λιθάνθρακας, καλύπτοντας το 85% των 

ενεργειακών αναγκών, µε συµµετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 92% [1]. 

Επιπλέον, το πετρέλαιο καλύπτει περίπου το 40-50% των πρωταρχικών ενεργειακών 

αναγκών και των 27 σχεδόν κρατών – µελών της Ε.Ε.  

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σπάνια υπερβαίνουν το 10% του ενεργειακού 

µίγµατος, µε τον µέσο όρο για την Ε.Ε. να φτάνει µετά βίας το 6%. Υπάρχουν βέβαια και 

εξαιρέσεις, όπως η Αυστρία, όπου το ποσοστό αυτό αγγίζει το 21% [1], [2]. Τέλος, η 

εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων αναµένεται να αυξηθεί, καθώς τα 

ευρωπαϊκά αποθέµατα στην Βόρεια Θάλασσα µειώνονται δραµατικά. Η εξάρτηση αυτή 

αναµένεται να αγγίξει το 90% για το πετρέλαιο και 80% για το αέριο µέχρι το 2030 [2]. Στο 

ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του ενεργειακού µίγµατος σε 

επίπεδο Ε.Ε. 

 

 

∆ιάγραµµα 1 Ενεργειακό µίγµα της Ε.Ε. για το έτος 2007(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από 

την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του ENERGY PROFILES OF THE EU-25, 2007). 
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Η πρόσβαση και η διάθεση ενέργειας είναι καίριας σηµασίας στην καθηµερινή ζωή 

των ευρωπαίων πολιτών. Οι καταναλωτές επηρεάζονται από τις υψηλές τιµές, τις απειλές 

στην ασφαλή προσφορά ενέργειας και τις κλιµατικές αλλαγές που πλήττουν πλέον τον 

πλανήτη µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιµετωπίσει τις πραγµατικές ενεργειακές 

προκλήσεις, µε γνώµονα τόσο τη βιώσιµη ανάπτυξη, που επιτάσσει την µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, όσο και την ασφάλεια εφοδιασµού, που επιτάσσει την 

µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές. Ένας ακόµη σηµαντικός στόχος είναι η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας και η ουσιαστική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.  

 

 

1.3 Η ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη 
 

Οι µεταφορές αποτελούν τον µεγαλύτερο ενεργειακό καταναλωτή σε όλες σχεδόν τις 

χώρες της Ε.Ε., µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο να υπερβαίνει το 30%. Η τελική κατανάλωση 

ενέργειας για τους τοµείς της βιοµηχανίας, τις µεταφορές και τους οικιακούς 

χρήστεςυπολογίστηκαν αθροιστικά σε πάνω από 80% το 2004 (∆ιάγραµµα 2).  

Στον τοµέα των µεταφορών, η συντριπτική πλειοψηφία - περίπου 83% - της 

ενεργειακής χρήσης πραγµατοποιείται για τις οδικές µεταφορές. Εντούτοις, η αεροπορία, που 

αυτήν την περίοδο έχει φτάσει στο 13% της κατανάλωσης, αναπτύσσεται γρήγορα, 

συµβάλλοντας δυστυχώς ταυτόχρονα στις αυξανόµενες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Στο 

διάγραµµα που ακολουθεί, φαίνεται και παραστατικά η  ενεργειακή κατνάλωση στην Ε.Ε. Η 

κατηγορία «Άλλοι καταναλωτές» περιλαµβάνει τη σχετικά µικρής ποσότητας ενεργειακή 

χρήση στο αγροτικό τοµέα, η οποία ανήλθε σε περίπου 2.5% της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης το 2004. 
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∆ιάγραµµα 2 Ενεργειακή κατανάλωση στην Ε.Ε. για το έτος 2007(Πηγή: 

∆ηµιουργήθηκε από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του ENERGY PROFILES OF 

THE EU-25, 2007). 

 

 

Στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχεί η βιοµηχανία, η οποία αποτελεί το 

41% του συνόλου, ενώ οι οικιακοί καταναλωτές φτάνουν το 29% και ο τοµέας υπηρεσιών το 

27%. Το γεγονός ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιοµηχανία υπερβαίνει ακόµα 

κατά πολύ την αντίστοιχη κατανάλωση στον τοµέα των υπηρεσιών επισηµαίνει την µεγάλη 

σηµασία της βιοµχανικής οικονοµίας, παρά την αυξανόµενη σηµασία σε ολόκληρη την ΕΕ 

για µία προσανατολισµένη στις υπηρεσίες οικονοµία. Στην κατανάλωση ενέργειας του 

βιοµηχανικού τοµέα παρουσιάζονται κάποιοι τοµείς µε έντονη κατανάλωση, δηλαδή οι 

βιοµηχανίες σιδήρου και χάλυβα, χηµικών ουσιών, προϊόντων εφαρµοσµένης µηχανικής και 

οικοδοµικών υλικών. Η ενεργειακή ένταση αυτών των τοµέων βρίσκεται ήδη υπό στενή 

διερεύνηση, λόγω των ανησυχιών για την ανταγωνιστικότητα καθώς επίσης και τις εκποµπές 

αερίων θερµοκηπίου. Στόχος είναι η µείωση φορτίων άνθρακα και να εισαχθούν νέες 

βελτιωµένες και αποδοτικές από πλευράς ενέργειας διαδικασίες. 
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1.4 Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου 
 

Οι πρώτες κατευθυντήριες γραµµές στον τοµέα της ενέργειας αφορούσαν τις αγορές 

του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου και υιοθετήθηκαν στα τέλη του 1990, µε την 

προοπτική της σταδιακής απελευθέρωσης των αγορών αυτών και την είσοδο νέων 

επιχειρήσεων. Παρά τις σθεναρές υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η 

απελευθέρωση της αγοράς   θα ενίσχυε την αποδοτικότητα στον τοµέα της ενέργειας, αλλά 

και θα καθιστούσε την ευρωπαϊκή οικονοµία περισσότερο ανταγωνιστική, σαν σύνολο, 

υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από την Γαλλία και τη Γερµανία. 

Παρά τις αρχικές ατιδράσεις, µέχρι το τέλος του 2000, οι περισσότερες χώρες της 

Ε.Ε. είχαν ήδη θέσει σε εφαρµογή τις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά µε την απελευθέρωση 

των αγορών ηλεκτρισµού και το φυεικού αερίου. Ωστόσο, µία έρευνα της Επιτροπής το 

2001, έδειξε πως κάποια περαιτέρω µέτρα ήταν αναγκαία, για την υλοποίηση µιας 

πραγµατικά ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την εκµετάλλευση των οφελών που 

συνοδεύουν ένα τέτοιο επίτευγµα [2].  

Η δεύτερη δέσµη µέτρων για την ηλεκτροπαραγωγή και το αέριο θεσπίστηκε και 

υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2003, επιβάλλοντας την αποσύνδεση παραγωγής ενέργειας και 

δικτύων διανοµής για ηλεκτρικό ρεύµα και φυσικό αέριο [3], [4].  Σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη δέσµη µέτρων, οι αγορές για όλους τους µη οικιακούς καταναλωτές αερίου και 

ηλεκτρισµού θα απελευθερώνονταν πλήρως µέχρι τον Ιούλιο του 2004. Για τα νοικοκυριά, η 

προθεσµία ήταν τον Ιούλιο του 2007 [4]. Μετά το πέρας των προαναφερθεισών προθεσµιών, 

όλες οι επιχειρήσεις και οι ιδιωτικοί καταναλωτές θα είχαν πλέον θεωρητικά το προνόµιο να 

επιλέξουν τους παρόχους τους, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύµα και το φυσικό αέριο, από 

µία ανοιχτή, ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά.  

Όντως, τον Ιούλιο του 2004, η βιοµηχανική αγορά πραγµατοποιεί τα πρώτα 

ανοίγµατα στον ανταγωνισµό και ακολουθεί η αγορά των οικιακών καταναλωτών τον Ιούλιο 

του 2007. Ωστόσο, σύµφωνα µε µελέτες και εκθέσεις προόδου της Επιτροπής, σχετικά µε τον 

ανταγωνισµό στον τοµέα του ηλεκτρισµού, που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2007, 

αποκαλύφθηκαν σηµαντικά εµπόδια και δυσλειτουργίες στον χώρο των βιοµηχανικών 

πελατών [4], [5].  Ένα από τα ουσιαστικά προβλήµατα αποτελεί το γεγονός ότι ακόµη και 

σήµερα η αγορά ενέργειας αντικατοπτρίζει την παλιά της οργανωσιακή δοµή, η οποία 

χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από εθνικά ή τοπικά µονοπώλια, αποτελούµενα συνήθως 

από εταιρίες που συγχωνεύονται µε µεθόδους κάθετης ολοκλήρωσης, τα οποία ελέγχουν 
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απόλυτα τις τιµές της κιλοβατώρας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά και εµποδίζουν την 

είσοδο νέων εταιριών.  

Στον τοµέα του φυσικού αερίου, λίγοι συγκεντρώνουν και πάλι τα προνόµια του 

ελέγχου των εισαγωγών και της παραγωγής για οικιακή χρήση, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα 

συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα µελετήσουµε περισσότερο διεξοδικά τα µέτρα που 

έχουν θεσπιστεί µε στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ε.Ε., την προστασία 

του εφοδιασµού και την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. 

 

 

1.5 Αντικείµενο διπλωµατικής εργασίας  
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει έναν πλούτο ποικιλοµορφίας που δεν περιορίζεται 

µόνον σε πολιτιστικό  πλαίσιο. Η οικονοµία σε κάθε ένα από τα κράτη µέλη παρουσιάζει 

έντονες και σηµαντικές διαφορές. Κατά συνέπεια και ο τοµέας της ενέργειας, µε τις 

επιµέρους αγορές του, παρουσιάζει διαφορές από χώρα σε χώρα. Το άνοιγµα των αγορών 

ενέργειας σε ολόκληρη την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών 

χαρακτηρίζεται από µια µετάβαση από ένα ετερογενές σύνολο εθνικών ενεργειακών 

συστηµάτων σε ένα ενιαίο σύστηµα, στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση µπορούν να 

εξισορροπηθούν αποτελεσµατικότερα προς όφελος ολόκληρης της Κοινότητας. Τα 

καινοτόµα προγράµµατα ενεργειακής αποδοτικότητας έχουν συµβάλει στην µειωση της 

ενεργειακής έντασης και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η απελευθέρωση 

των αγορών ενέργειας, σε συνδιασµό µε τις στρατηγικές και τους στόχους για την 

περιβαλλοντική προστασία, αποτελούν βασικά εργαλεία στην ενεργειακή µετάβαση που 

βρίσκεται σε εξελίξει στην Ε.Ε. 

Η τρέχουσα ενεργειακή δοµή της Ε.Ε. παραµένει σε µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη από 

τα στερεά καύσιµα, συµπεριλαµβανοµένης µιας σηµαντικής ποσότητας εισαγόµενου 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η µείωση της εξάρτησης από τα εισαγόµενα στερεά 

καύσιµα είναι ζωτικής σηµασίας στη µετάβαση προς ένα βιώσιµο και ασφαλές ενεργειακό 

σύστηµα. Αυτή η µετάβαση απεικονίζεται ήδη στις πολιτικές και τα επενδυτικά σχέδια των 

τελευταίων ετών, µε έµφαση σε πηγές ενέργειας µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, ιδιαίτερα το 

φυσικό αέριο, τη βιοµάζα, και την αιολική ενέργεια. Ο ρόλος ηγεσίας της Ε.Ε. στις 
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ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τις κλιµατικές αλλαγές βοηθά επίσης στον σφαιρικό 

µετασχηµτισµό της παγκόσµιας αγοράς ανέργειας και πολιτικής. 

Στην παρούσα διπλωµατική εστιάζουµε στην ενέργεια και την απελευθέρωση της 

αγοράς ενέργειας, δίνοντας µια σύντοµη περιγραφή όχι µόνο στην ενεργειακή κατάσταση της 

Ε.Ε. συνολικά, αλλά και ξεχωριστά για δύο ακόµη κράτη µέλη. Θα µελετήσουµε το 

ενεργειακό µίγµα, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και για καθεµία από τις υπό µελέτη χώρες 

ξεχωριστά, την ενεργειακή ζήτηση, τους βασικούς καταναλωτές, την ιστορική εξέλιξη των 

αγορών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την νοµοθετική ανάπτυξη, 

την απελευθέρωση της αγοράς και τους κοινούς µελλοντικούς στόχους των κρατών µελών.  

 

 

Στόχος, λοιπόν, της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τις ιδιοµορφίες της Ε.Ε. 

και δύο κρατών µελών, της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ισπανίας, τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν στην προσπάθεια απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την 

πρόκληση της οικοδόµησης κοινής ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. που να αρµόζει σε 

όλα τα µέλη. 

 
 

1.6 Συνοπτική παρουσίαση εργασίας  
 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται στην εισαγωγή µία συνοπτική  περιγραφή 

της γενικής ενεργειακής εικόνας της Ε.Ε. ως σύνολο, παρουσιάζοντας το ενεργεικό µίγµα, 

στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση, τους καταναλωτές, εστιάζοντας 

τέλος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθεί εκτενής ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης 

της ευρωπαικής νοµοθεσίας, ώστε να µπορέσουµε να εξηγήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο την 

ισχύουσα νοµοθεσία και πως κατέληξε η Ε.Ε. στο συγκεκριµένο θεσµικό – νοµοθετικό 

πλαίσιο.  

Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται το ισχύον θεσµικό – νοµοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. σχετικά 

µε την αγορά ενέργειας και την απελευθέρωση αυτής, αναλύονται τα οφέλη από την 

εξάπλωση των ανανεωσίµων πηγών και οι ανάγκες µιας ενιαία πολιτικής στρατηγικής µε 

σχτόχο την προστασία του.  

Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση της Μεγάλης Βρεττανίας. Παρουσιάζεται το 

ενεργειακό µίγµα, οι καταναλωτικές ανάγκες, το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και η ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Αναφέρουµε επίσης τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις και 
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τα µέτρα που ελήφθησαν για να υποστηρίξουν το νέο µοντέλο ενεργειακού συστήµατος. Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε πως η επιλογή της Μεγάλης Βρεττανίας δεν ήταν 

τυχαία, καθώς αποτελεί το κράτος µε την πιο απελευθερωµένη εγορά ενέργειας στην 

Ευρώπη.  

Στο 4ο κεφάλαιο µελετούµε την περίπτωση της Ισπανίας, η οποία αποτελεί ένα από τα 

κράτη µέλη που ξεκίνησαν τις προσπάθειες απελευθέρωσης της αγοράς τα τελευταία χρόνια. 

Ο ανταγωνισµός δεν έχει αναπτυχθεί στο έπακρο ακόµη, ενώ οι νοµοθετικές και ρυθµιστικές 

αρχές που θεσπίστηκαν βασίστηκαν σε µεγάλο βαθµό στο πρότυπο της Μεγάλης Βρεττανίας.  

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των όσων παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια, συγκριτικά µε την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και παράθεση των τελικών συµπερασµάτων. 

Τέλος, το 6ο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις αναφορές, δηλαδή δηµοσιεύσεις που 

τροφοδότησαν µε πλούσιο υλικό, βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για άντληση 

πληροφοριών και οτιδήποτε άλλο συνέβαλε στο τελικό αποτέλεσµα. 
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2 Ενεργειακό νοµικό – θεσµικό πλαίσιο στην Ευρώπη 
 

Όπως διαπιστώσαµε µέχρι στιγµής, οι προκλήσεις στην αγορά ενέργειας είναι τόσες 

πολλές, που απαιτείται η χάραξη µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, µε  

κοινούς παρονοµαστές για όλα τα κράτη µέλη. Η Ε.Ε. σκοπεύει να προχωρήσει σε µια νέα 

βιοµηχανική επανάσταση και να δηµιουργήσει µια οικονοµία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

και χαµηλών εκποµπών CO2. Για να το επιτύχει, έχει θέσει µια σειρά µεγάλων ενεργειακών 

στόχων: 

• Υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

• Εγγυηµένη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού. 

• Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

• Έρευνα και ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών. 

 

Η ιδέα της κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής ανάγεται στις απαρχές του 

ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, µε τη συνθήκη ΕΚΑΧ (συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα [6]) του 1951 και µε τη συνθήκη EURATOM (συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας [7]) του 1957. Παρά τις 

οικονοµικές και γεωπολιτικές αλλαγές που σηµειώθηκαν έκτοτε, η ανάγκη µιας τέτοιας 

πολιτικής παραµένει αναλλοίωτη. 

 

 

2.1 Εσωτερική αγορά ενέργειας  
 

Η υλοποίηση µίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο έχει σαν στόχο 

να δώσει στους καταναλωτές την δυνατότητα επιλογής µεταξύ παρόχων, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται χαµηλές και ανταγωνιστικές τιµές. Ωστόσο, σύµφωνα µε έκθεση της 

Επιτροπής,  τον Ιανουάριο του 2007, σχετικά µε τις προοπτικές της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας και την κατάσταση του ανταγωνισµού στους τοµείς του φυσικού αερίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας, εξακολουθούν να υπάρχουν εµπόδια που δεν επιτρέπουν στην 

οικονοµία και στους Ευρωπαίους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
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πλεονεκτήµατα του ανοίγµατος των αγορών αυτών [4]. Παραµένει λοιπόν επιτακτική η 

ανάγκη να εξασφαλιστεί η πραγµατική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Προς 

την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή έχει θέσει κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη 

δικτύων διασύνδεσης. Μεταξύ αυτών είναι και η χρηµατοδότηση δια-ευρωπαϊκών 

ενεργειακών δικτύων, πενταετές πρόγραµµα ανάπτυξης έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

ανάπτυξη τεσσάρων υψηλής προτεραιότητας έργων ενδοευρωπαικής διασύνδεσης µεταξύ 

Γερµανίας, Πολωνίας και Λιθουανίας, χερσαίων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στις 

περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, καθώς και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας  για την Γαλλία και 

την Ισπανία και τον αγωγό Nabucco από την Κασπία µέχρι την Κεντρική Ευρώπη.  

Επιπλέον, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για ενιαία ενεργειακή πολιτική 

και για µία ενιαία απελευθερωµένη αγoρά ενέργειας, έχει εντοπίσει και θίξει µέχρι σήµερα 

αρκετά σηµαντικά ζητήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µεγάλη έρευνα στην 

αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου που ξεκίνησε το 2005, µε αφορµή την ανεξήγητη 

αύξηση τιµών που παρατηρήθηκε στην αγορά. Η Επιτροπή εξέδωσε την τελική αναφορά 

πάνω στο θέµα αυτό τον Ιανουάριο του 2007. Στην αναφορά αυτή εµφανίστηκε πεπεισµένη, 

πως για την αντιµετώπιση όλων των µέχρι τότε σχετιζόµενων µε την ενέργεια προβληµάτων 

και την επίτευξη µίας αγοράς ανταγωνιστικής, ενοποιηµένης και διασυνδεδεµένης, δεν 

υπήρχε εναλλακτική λύση πέρα από την απελευθέρωση των αγορών και την θέσπιση µίας 

ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Μερικά από τα έως τότε βασικά µειονεκτήµατα 

στην αγορά ενέργειας στα περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε. ήταν τα ακόλουθα: 

• Μη αποτελεσµατική αποδέσµευση των διαδικασιών παραγωγής και διανοµής. 

• Ανάγκη κάλυψης θεσµικών ελλείψεων και κενών, ειδικά στις διασυνοριακές 

δραστηριότητες.  

• Συγκέντρωση της αγοράς και εµπόδια σε νεοεισερχόµενους. 

• Ανάγκη για αύξηση της διαφάνειας. 

 

Έχοντας µελετήσει καλά την αγορά στις επιµέρους χώρες, η Επιτροπή εντόπισε τα 

αδύναµα σηµεία, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και προχώρησε σε µία δέσµη µέτρων [8], [9], 

η εφαρµογή των οποίων θα διευκολύνει την περεταίρω απελευθέρωση των αγορών 

ενέργειας, αλλά και την ενεργειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. Τα σηµαντικότερα εκ των 

µέτρων αυτών είναι τα ακόλουθα: 
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1. Σαφέστερος διαχωρισµός της διαχείρισης των δικτύων φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανοµής. Όταν 

µια επιχείρηση ελέγχει ταυτοχρόνως τη διαχείριση και τις δραστηριότητες 

παραγωγής και διανοµής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διακριτικής µεταχείρισης και 

καταχρήσεων. Μια καθετοποιηµένη επιχείρηση δεν έχει ουσιαστικό συµφέρον να 

αυξήσει τη δυναµικότητα του δικτύου και να εκτεθεί έτσι σε µεγαλύτερο 

ανταγωνισµό στην αγορά, ο οποίος θα οδηγούσε σε µείωση των τιµών. Ο 

διαχωρισµός της διαχείρισης των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και 

διανοµής ωθεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στα δίκτυα, ευνοώντας 

την είσοδο νεοεισερχοµένων στην αγορά και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασµού. 

Ο διαχωρισµός µπορεί να στηριχτεί είτε στην εγκατάσταση ενός ανεξάρτητου 

διαχειριστή δικτύου, που θα εξασφαλίζει τη συντήρηση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση 

των δικτύων, η κυριότητα των οποίων παραµένει στις καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, 

είτε σε πλήρη διαχωρισµό της κυριότητας. Σύµφωνα µε εκθέσεις και αξιολογήσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις χώρες όπου υπάρχει ιδιοκτησιακός διαχωρισµός 

µεταξύ παραγωγής και διανοµής, το µέγιστο µερίδιο αγοράς της ηγέτριας επιχείρησης 

στον χώρο της παραγωγής φτάνει το 47.7%, εν αντιθέσει µε τις χώρες όπου ο 

διαχωρισµός αυτός υπάρχει µόνον ως θεσµικό πλαίσιο, όπου το αντίστοιχο µερίδιο 

αγγίζει το 73%. Ένας τέτοιος διαχωρισµός, λοιπόν, διευκολύνει και ενθαρρύνει την 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 

 

2. Ενοποιηµένο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας. Η εσωτερική αγορά ενέργειας εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από το διασυνοριακό εµπόριο ενέργειας. Οι εµπορικές αυτές 

συναλλαγές εµπεριέχουν κινδύνους και αποδεικνύονται συχνά δυσχερείς, εξαιτίας 

των διαφορών µεταξύ εθνικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ως προς την 

πυκνότητα των δικτύων. Απαιτείται, λοιπόν, αποτελεσµατική ρύθµιση σε κοινοτικό 

επίπεδο. Τα κύρια ζητούµενα είναι να εναρµονιστούν οι αρµοδιότητες και η 

ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών ενέργειας, να ενισχυθεί η συνεργασία τους, να 

υποχρεωθούν να εξετάσουν τον κοινοτικό στόχο υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας και να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανονιστικές και τεχνικές 

πτυχές, καθώς και τα κοινά πρότυπα ασφάλειας που είναι απαραίτητα για το 

διασυνοριακό εµπόριο. Για να γίνει πραγµατικότητα το ευρωπαϊκό δίκτυο της 

ενέργειας, κρίνεται σηµαντική η πολιτική και χρηµατοδοτική στήριξη για υλοποίηση 

των υποδοµών που χαρακτηρίζονται ουσιαστικές, καθώς και ο διορισµός Ευρωπαίων 
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συντονιστών, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα προβληµατικότερα έργα 

προτεραιότητας. 

 

3. Μία δηµόσια υπηρεσία ενέργειας. Η Ε.Ε. προκειµένου να καταπολεµήσει την 

εκµετάλλευση των καταναλωτών ενέργειας, έχει εκπονήσει σχετικά έναν «χάρτη» 

των δικαιωµάτων του πελάτη στον τοµέα της ενέργειας. Ο χάρτης ωθεί σε µια 

κατεύθυνση δηµιουργίας καθεστώτων ενίσχυσης των πολιτών που θίγονται 

περισσότερο από τις αυξήσεις των τιµών της ενέργειας, καθώς επίσης και βελτίωσης 

της ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τους διάφορους παρόχους και τις 

δυνατότητες εφοδιασµού. Για τους προαναφερθέντες λόγους προβλέπει την 

δηµιουργία αρµόδιων αρχών για την προστασία και ενηµέρωση του καταναλωτή.  

 

 

2.1.1 Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού 
 
 

Η θωράκιση της Ε.Ε. έναντι των εισαγωγών ενεργειακών πόρων, των διακοπών του 

εφοδιασµού, ενδεχόµενων ενεργειακών κρίσεων και της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον 

µελλοντικό εφοδιασµό, αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Η γενικότερη αβεβαιότητα 

αποδεικνύεται ακόµη πιο προβληµατική για τα κράτη µέλη που εξαρτώνται από έναν µόνο 

προµηθευτή φυσικού αερίου. 

Η νέα ενεργειακή πολιτική επιµένει στη σηµασία δηµιουργίας µηχανισµών, οι οποίοι 

να εγγυώνται την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και στη διαφοροποίηση των 

πηγών εφοδιασµού και των διαδροµών µεταφοράς. Οι βασικοί στόχοι της νέας ευρωπαϊκής 

πολιτικής, στον τοµέα της ασφάλειας εφοδιασµού περιλαµβάνουν τα ακόλουθα [4], [9]: 

• Ενίσχυση των µηχανισµών των στρατηγικών αποθεµάτων πετρελαίου. 

• Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε φυσικό αέριο.  

• Βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια. 
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2.1.2 Περιβαλλοντική ενεργειακή πολιτική 
 

Η πολιτική της Ε.Ε. για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών µε την µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, έχει δύο κύριους άξονες: 

• την µείωση στην κατανάλωση ενέργειας και  

• την ενίσχυση της συµµετοχής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ευρωπαϊκό ενεργειακό µίγµα  

 

Πιο αναλυτικά, οι δύο αυτοί άξονες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα [4]: 

 

1. Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Πηγή του 80% των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου στην Ε.Ε. είναι ο τοµέας της ενέργειας. Αποφασισµένη να 

καταπολεµήσει τις κλιµατικές αλλαγές, η Ε.Ε., στα πλαίσια της νέας, ενιαίας 

ενεργειακής πολιτικής της, έχει δεσµευθεί να µειώσει τις εκποµπές στο εσωτερικό 

της κατά 20% τουλάχιστον, µέχρι το 2020 (σε σχέση µε το 1990, που είναι το έτος 

βάσης). Επιπλέον, καλεί σε σύναψη µιας διεθνούς συµφωνίας, η οποία θα δεσµεύει 

τις ανεπτυγµένες χώρες να µειώσουν µέχρι το 2020 κατά 30% τα αέρια θερµοκηπίου 

που παράγουν. Στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας, η Ε.Ε. θα αναβαθµίσει τον δικό 

της στόχο στο 30% σε σχέση µε το 1990. Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στον πυρήνα 

της στρατηγικής της Ε.Ε. για ανάσχεση των κλιµατικών αλλαγών [9]. Ωστόσο, η 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προϋποθέτει µειωµένη κατανάλωση 

ενέργειας και αύξηση της κατανάλωσης καθαρών µορφών ενέργειας. 

 

2. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Βασικός στόχος προς την κατεύθυνση αυτή 

για την Ε.Ε. είναι να έχει µειώσει κατά 20% µέχρι το 2020 την ενέργεια που 

καταναλώνει, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση (2007-

2012) [8], [9]. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται συγκεκριµένες 

προσπάθειες, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών, η 

ανάπτυξη ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των µηχανηµάτων που 

καταναλώνουν ενέργεια, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ώστε να 

χρησιµοποιούν την ενέργεια ορθολογικά, η βελτίωση της αποδοτικότητας της 

παραγωγής, της µεταφοράς και της διανοµής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας και 

τέλος, η ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών και η βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτιρίων. Η Ε.Ε. προτίθεται επίσης να υλοποιήσει µια κοινή 
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προσέγγιση, σε διεθνή κλίµακα, για την εξοικονόµηση ενέργειας, µέσω της σύναψης 

µιας διεθνούς συµφωνίας για την ενεργειακή απόδοση [8]. 

 

3. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η αξιοποίηση των ΑΠΕ (αιολική ενέργεια, 

ηλιακή ενέργεια/φωτοβολταϊκά, βιοµάζα και βιοκαύσιµα, γεωθερµική ενέργεια και 

αντλίες θερµότητας) συντελεί αδιαµφισβήτητα στην ανάσχεση των κλιµατικών 

αλλαγών. Συντελεί επίσης στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, στην 

οικονοµική µεγέθυνση και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, χάρη στην 

αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Οι ΑΠΕ 

παραµένουν, ωστόσο, στο περιθώριο του ενεργειακού µίγµατος της Ευρώπης, αφού 

το κόστος τους εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από εκείνο των συµβατικών πηγών 

ενέργειας. Για να εδραιώσει περισσότερο τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η Ε.Ε. 

έχει θεσπίσει τον επονοµαζόµενο «χάρτη πορείας της για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας» [9], όπου έχει θέσει τον δεσµευτικό στόχο να αυξήσει το ποσοστό της 

συµµετοχής των ΑΠΕ στο 20% του ενεργειακού της µίγµατος µέχρι το 2020. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα χρειαστεί να σηµειωθεί πρόοδος και στις τρεις 

συνιστώσες, οι οποίες κυρίως αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας:  

 
• Ηλεκτρική ενέργεια: προβλέπεται αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιµες πηγές και αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ορυκτά καύσιµα, µε την κατασκευή συστηµάτων δέσµευσης και 

αποθήκευσης CO2. 

• Βιοκαύσιµα: Έχει τεθεί στόχος µέχρι το 2020 να καλύπτουν το 10% των 

καυσίµων που προορίζονται για οχήµατα. 

• Συστήµατα θέρµανσης και δροσισµού.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούµε τα ποσοστά συµµετοχής των ΑΠΕ 

στην παραγόµενη ενέργεια, συγκριτικά µε το 2005 και τα επιθυµητά επίπεδα που 

έχουν τεθεί ως στόχος για το 2020. Τα διαγράµµατα που ακολουθούν 

αντιπροσωπεύουν την συµµετοχή των επιµέρους ανανεώσιµων πηγών στην 

παραγόµενη µέσω ΑΠΕ ενέργεια σε ποσοστιαίες µονάδες για τις χρονολογίες 2004 

και 2005 αντίστοιχα. 
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ΑΠΕ στην Ε.Ε. 

Κράτη µέλη Συµµετοχή ΑΠΕ στην ενεργειακή 
παραγωγή το 2005 

Απαιτούµενη συµµετοχή ΑΠΕ 
µέχρι το 2020 

Αυστρία 23.30% 34.00% 

Βέλγιο 2.20% 13.00% 

Βουλγαρία 9.40% 16.00% 

Κύπρος  2.90% 13.00% 

Τσεχία 6.10% 13.00% 

∆ανία 17.00% 30.00% 

Εσθονία 18.00% 25.00% 

Φινλανδία 28.50% 38.00% 

Γαλλία 10.30% 23.00% 

Γερµανία 5.80% 18.00% 

Ελλάδα 6.90% 18.00% 
Ουγγαρία 4.30% 13.00% 

Ιρλανδία 3.10% 16.00% 

Ιταλία  5.20% 17.00% 

Λετονία 34.90% 42.00% 

Λιθουανία 15.00% 23.00% 

Λουξεµβούργο 0.90% 11.00% 

Μάλτα 0.00% 10.00% 

Ολλανδία 2.40% 14.00% 

Πολωνία 7.20% 15.00% 

Πορτογαλία 20.50% 31.00% 

Ρουµανία 17.80% 24.00% 

Σλοβακία 6.70% 14.00% 

Σλοβενία 16.00% 25.00% 

Ισπανία 8.70% 20.00% 

Σουηδία 39.80% 49.00% 

Μεγ.Βρετανία 3.55% 15.00% 
 

Πίνακας 1 Συµµετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή παραγωγή της Ε.Ε. (Πηγή: STATE OF 
RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE,  2006). 
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(α) 

 

(β) 

∆ιάγραµµα 3 Ποσοστιαία συµµετοχή των επιµέρους ανανεώσιµων πηγών στη συνολική από 
ΑΠΕ παραγώµενη ενέργεια (α) για το έτος 2004, (β) για το έτος 2005 (Πηγή: 

∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του STATE OF RENEWABLE 
ENERGIES IN EUROPE, 2006). 
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2.1.3 Τεχνολογική ανάπτυξη 
 

Οι ενεργειακές τεχνολογίες πρόκειται να διαδραµατίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 

επίτευξη του συνδυασµού ανταγωνιστικότητας και αειφόρου παραγωγής ενέργειας, µε 

παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασµού. Επίσης, αποδεικνύονται απαραίτητες για 

την υλοποίηση των λοιπών ενεργειακών στόχων.  

Πρωτοπόρος σήµερα στον τοµέα των ΑΠΕ, η Ε.Ε. προτίθεται να ενδυναµώσει αυτή 

τη θέση και να επιβληθεί στην αγορά των ενεργειακών τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία. Η Ε.Ε. στοχεύει 

να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάµενες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά 

και νέες τεχνολογίες, ιδιαιτέρως τεχνολογίες µε αποκλειστικό προορισµό την ενεργειακή 

αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ.  

Ωστόσο, ακόµη και αν η Ε.Ε. επιτύχει αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση στο ενεργειακό 

της µίγµα, θα παραµείνει σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από το πετρέλαιο και τον άνθρακα, 

γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε τεχνολογίες ορυκτών 

καυσίµων χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως τεχνολογίες δέσµευσης και 

αποθήκευσης του άνθρακα. Οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους τεχνολογικές εξελίξεις θα 

συµβάλουν άµεσα στην κοινοτική στρατηγική για οικονοµική µεγέθυνση και απασχόληση.  

Η Επιτροπή προτείνει ένα περίγραµµα ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου για τις 

ενεργειακές τεχνολογίες, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας της καινοτοµίας, 

από τη βασική έρευνα µέχρι την αγορά. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο θα υποστηρίξει το «7ο 

πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας» [4], [9], το οποίο προβλέπει αύξηση των ετήσιων δαπανών για 

έρευνα στον τοµέα της ενέργειας κατά 50%, καθώς και το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια - 

Ευρώπη» [9]. 

Τέλος, ως αναφορά στην πυρηνική ενέργεια, µε δεδοµένη την αυξανόµενη ανησυχία 

ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και τις εκποµπές CO2, έχει το 

πλεονέκτηµα να είναι µια από τις πηγές ενέργειας χαµηλών εκποµπών άνθρακα, οι οποίες 

εµφανίζουν τη µεγαλύτερη σταθερότητα από πλευράς κόστους και εφοδιασµού. Η απόφαση 

για χρησιµοποίηση ή µη της πυρηνικής ενέργειας ανήκει στα κράτη µέλη. Το ενδεικτικό 

πυρηνικό πρόγραµµα τονίζει, ωστόσο, την αναγκαιότητα µιας κοινής συνεκτικής δράσης, 

που θα αφορά τη φυσική και επιχειρησιακή ασφάλεια και τη µη εξάπλωση, καθώς και την 

κατάργηση επισφαλών πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. 
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3 Case Study: Η αγορά ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία 
 

3.1 Το βρετανικό ενεργειακό µίγµα 
 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’40, περίπου το 90% της ενεργειακής παραγωγής 

στη Μεγάλη Βρετανία προερχόταν από τον άνθρακα, ενώ το πετρέλαιο κατείχε τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή στο υπόλοιπο 10%.  Με την ανάπτυξη του εθνικού ηλεκτρικού 

δικτύου, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 150% κατά την περίοδο της 

προπολεµικής (1948 - 1960) βιοµηχανικής κρατικοποίησης. Η βιοµηχανική κρατικοποίηση 

στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε το 1945 από το Εργατικό κόµµα, ως προεκλογικό πλάνο 

δράσης. Με στόχο την προστασία των εθνικών κεφαλαίων, από τον κίνδυνο των 

περιοριστικών µονοπωλίων και των συµφωνιών µεταξύ των επιχειρήσεων, που προσέβλεπαν 

στην διεύρυνση του προσωπικού τους κέρδους, αλλά και την προστασία των εθνικών 

αναγκών από την αντικοινωνική δράση των cartel και την διασφάλιση του βιωτικού 

επιπέδου, σε µία αρκετά δύσκολη προπολεµική περίοδο, το Εργατικό κόµµα προχώρησε σε 

κρατικοποίηση του 20% της βρετανικής βιοµηχανίας [10]. Πιο συγκεκριµένα, το σχέδιο 

κρατικοποίησης περιελάµβανε την βιοµηχανία καυσίµων, ενέργειας (αέριο, άνθρακας και 

ηλεκτρική ενέργεια), τις εσωτερικές µεταφορές, τις πολιτικές αερογραµµές, την τράπεζα της 

Αγγλίας, τις τηλεπικοινωνίες και τον τοµέα χάλυβα και σιδήρου. Οι δύο τελευταίες 

βιοµηχανίες ωστόσο δεν αντάχθηκαν εξαρχής στο πρόγραµµα κρατικοποίησης, παρά µόνον 

µετά τις εκλογές του 1950 [10].  

Επιπλέον, το 1950 η Αγγλία άρχισε την ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων, µε την 

επωνυµία Calder Hall, οι οποίες συνδέθηκαν µε το υπόλοιπο δίκτυο στις 27 Αυγούστου του 

1956. Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του πρώτου αυτού σταθµού είχε σαν πρωταρχικό 

στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ακολούθησαν και άλλοι αστικοί σταθµοί, µε 

αποτέλεσµα, το 1997, το 26% της συνολικής κατανάλωσης να καλύπτεται από πυρηνικούς 

σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Με τα τεράστια αποθέµατα λιθάνθρακα, την εξόρυξη πετρελαίου από την Βόρεια 

Θάλασσα καθώς και φυσικού αερίου, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, µέχρι το 2000, η 

Αγγλία αποτελούσε µία από τις ελάχιστες ενεργειακά αυτόνοµες χώρες της Ευρώπης, καθώς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
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και έναν από τους µεγαλύτερους εξαγωγείς αερίου και πετρελαίου για πολλές δεκαετίες. 

Ωστόσο, παρά την µεγάλη ανάπτυξη και ροή πετρελαίου από την Βόρεια Θάλασσα,, µέχρι τα 

µέσα του ‘70, η πετρελαιοβιοµηχανία παρέµεινε σχετικά µικρή και ακολούθησε περαιτέρω 

πτωτική πορεία. Επιπλέον, η µείωση των αποθεµάτων της Βόρειας Θάλασσας, σε συνδυασµό 

µε το κόστος εξόρυξης και το καθαρό κέρδος από τον άνθρακα, µετέτρεψαν τη Μεγάλη 

Βρετανία σε εισαγωγέα φυσικού αερίου το 2004 και αν δεν ληφθούν µέτρα για την µείωση 

της ζήτησης, επισηµαίνεται πως οι εισαγωγές θα αυξηθούν αισθητά µέχρι το 2015. 

Με αφετηρία το 1993, και µε µία σειρά γεγονότων και καταστάσεων καθ’όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’90, γεννήθηκε η ανάγκη για φυσικό αέριο, γεγονός που µείωσε 

τη χρήση άνθρακα, δίνοντας προβάδισµα στην  νέα µορφή καύσιµης ύλης.  Σε αυτό 

συνετέλεσαν οι ακόλουθοι παράγοντες [11]: 

• Η ιδιωτικοποίηση των εταιριών ενέργειας National Coal Board, British Gas, 

Central Electricity Generating Board. 

• Η εισαγωγή νοµοθεσίας που διευκόλυνε και ενίσχυε τον ανταγωνισµό στην αγορά 

ενέργειας. 

• Η διαθεσιµότητα φθηνού φυσικού αερίου από την Βόρεια Θάλασσα. 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως το 1990, µόλις το 1,09 % της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρισµού προερχόταν από φυσικό αέριο, ποσοστό που το 2004 αυξήθηκε σε 30,25 %.  

Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η χρήση άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή είχε σηµειώσει 

πτώση κατά 43,6%  (ποσοστό που αναλογεί σε 50,5 εκατ. τόνους άνθρακα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το 82,4 % της συνολικής ποσότητας άνθρακα που χρησιµοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια του 2004) σε σχέση µε τα επίπεδα του 1980  [11], [12]. 

Από τα µέσα του 1990, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κάνουν την εµφάνισή τους 

στο ενεργειακό µίγµα της χώρας, συµβάλλοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς το 2004, η συνολική ηλεκτρική παραγωγή έφτανε τις 

382,7 TWh (αύξηση κατά 23,7% συγκριτικά µε το 1990, που η παραγωγή έφτανε τις 309,4 

TWh).  

Στην συνολική παραγωγή υµµετείχαν, µε τα αντίστοιχα ποσοστά, οι ακόλουθες πηγές 

ενέργειας [11]: 

• Φυσικό αέριο: 39,93% (0,05% το 1990). 

• Άνθρακας: 33,08% (67,22% το 1990). 

• Πυρηνική ενέργεια: 19,26% (18,97 το 1990). 
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• ΑΠΕ: 3,55% (0% το 1990). 

• Υδροηλεκτρική ενέργεια: 1,10% (2,55% το 1990). 

• Εισαγωγές: 1,96% (3,85% το 1990). 

• Πετρέλαιο: 1,12% (6,82% το 1990). 

 

Το ενεργειακό µίγµα της Μεγάλης Βρετανίας συγκριτικά για τις δύο χρονολογίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω απεικονίζεται στα ∆ιαγράµµατα 2(α) και 2(β).  

 

 

 

(α) 
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(β) 

∆ιάγραµµα 4 (α) Συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στην συνολική παραγωγή το 

1990, (β) Ενεργειακό µίγµα της Μ. Βρετανίας το 2004 (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την 

συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του DTI  Government UK files, [12]). 

 

 

Σήµερα, η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στοχεύει σε αύξηση της συµµετοχής των 

ΑΠΕ σε 10% µέχρι το 2010. Επιπλέον, η Σκωτία στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή 

ηλεκτρισµού από ΑΠΕ σε 17 – 18% µέχρι το 2010, αγγίζοντας ακόµα και το 40% µέχρι το 

2020 [13]. 

 

 

 

3.2 Ενεργειακή ζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία 
 

 

Από την παραγόµενη ενέργεια, το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώνει ο κλάδος των 

µεταφορών (35,63% το 2004,  έναντι 33,00% το 1990). Ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά οι 

οικιακοί χρήστες (30,23% το 2004 έναντι 27,70% το 1990), η βιοµηχανία (21,17% το 2004 

έναντι 26,27% το 1990) και τέλος οι υπηρεσίες (12,91% το 2004 έναντι 13,03% το 1990) 

[11].  

Συνολικά, η κατανάλωση ενέργειας στην Αγγλία κατά το 2004 αναλογούσε σε 161,1 

εκατ. τόνους πετρελαίου (συνολική αύξηση ύψους 9,37% σε σχέση µε το 1990). Το σύνολο 
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αυτό αντιστοιχεί στο 67,6% της παραγώµενης ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο 32,4% χάνεται ή 

καταναλώνεται από τις ίδιες τις βιοµηχανίες παραγωγής πριν φθάσει στους πελάτες [13], 

[14].  

 

∆ιάγραµµα 5 Ζήτηση ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών, ως ποσοστό της συνολικής 

παραγώµενης ενέργεια. Στο διάγραµµα πραγµατοποιείται παράλληλα και µία σύγκριση ανά 

καταναλωτή, για το έτος 2004, σε σχέση µε το έτος αναφοράς 1990 (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν 

από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του DTI  Government UK files [12]). 

 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύουµε την ζήτηση ενέργειας, καθώς και τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά κατηγορία καταναλωτή. 

 

 

3.2.1 Οικιακοί χρήστες 
 

Μαζί µε τον τοµέα των µεταφορών, οι οικιακοί χρήστες αποτελούν τους 

µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία, αποτελώντας ταυτόχρονα και 

ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

και κυρίως του CO2. Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στα αγγλικά 

νοικοκυριά υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγόµενης ενέργειας, ενώ στα ίδια ποσοστά 

κυµαίνονται και οι εκποµπές CO2 (περίπου 30% των συνολικών εκποµπών της Αγγλίας). 

Επιπλέον, οι εκποµπές αυτές αναµένεται µέχρι το 2010 να έχουν ξεπεράσει κατά 18,5% τα 
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επίπεδα του 1990 (592,1 εκατ. τόνοι) [15]. Ειδικά στον χώρο τψν οικιακών συσκευών, αλλά 

και των προιόντων IT, η κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να σηµειώσει ραγδαία αύξηση 

τα επόµενα χρόνια. Αναφέρουµε ενδεικτικά πως κατά το χρονικό διάστηµα 1990 – 2000, η 

καταναλισκόµενη ενέργεια από τις εν λόγω συσκευές σηµείωσε αύξηση 47%, ενώ µέχρι το 

2010 τα αντίστοιχα ποσοστά αναµένεται να σηµειώσουν αύξηση που ίσως υπερβεί το 80% 

[16].  

Σύµφωνα µε έρευνα, το 2004, ένα ποσοστό της τάξεως του 8% της ενέργειας που 

καταναλώνει ο εν λόγω κλάδος, κατανάλωναν οι ηλεκτρικές συσκευές ενώ βρισκόντουσαν 

σε κατάσταση “stand by”, ποσοστό που ανέρχεται σε 360 KWh και αναλογεί σε 42kg CO2 

για κάθε νοικοκυριό [17].  

Τέλος, είναι εντυπωσιακό να αναφέρουµε πως κατά την περίοδο 1970 – 2003, η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας από όλες τις οικιακές συσκευές (συµπεριλαµβάνοντας το 

µαγείρεµα και τον φωτισµό) σηµείωσε αύξηση 123%, ενώ για το ίδιο διάστηµα, το ποσοστό 

αύξησης αγγίζει το 223% αν εξεραίσεουµε την µαγειρική και τον φωτισµό [18].  

 

 

3.2.2 Μεταφορές  
 

Οι µεταφορές εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να αποτελούν τον κυριότερο 

καταναλωτή καυσίµων στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι το 2003, η κατανάλωση καυσίµων από 

τις µεταφορές εόχε σηµειώσει αύξηση 60% (σε σχέση µε τα επίπεδα του 1970). Καθώς το 

πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας, ενώ ο ηλεκτρισµός και οι ΑΠΕ συντελούν σε 

ένα µικρό µόνο ποσοστό. Επίσης, οι εκποµπές  CO2 για το ίδιο χρονικό διάστηµα έχουν 

σχεδόν διπλασιαστεί. Στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από τις µεταφορές συντελούν 

κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Η αύξηση της χρησης των ιδιωτικών ΙΧ αυτοκινήτων. 

• Η αύξηση των µεγεθών των κινητήρων. 

• Τα επίπεδα συµφόρησης. 

• Η αύξηση στην χρήση των αεροµεταφορών. 

 

Στην προσπάθεια της να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε µέτρα µε τίτλο “Vehicle 

Excide Duty” (VED) [19], γνωστά και µε την ονοµασία “φόρος των δρόµων”. Σύµφωνα µε 
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την συγκεκριµένη νοµοθεσία, κάθε όχηµα που έχει δηλωθεί µετά τον Μάρτιο του 2001, 

φορολογείται σύµφωνα µε τις εκποµπές CO2. Η εν λόγω νοµοθεσία περιλαµβάνει διάφορες 

ζώνες εκποµπών, σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζεται και η αντίστοιχη φορολογία στην οποία 

εκπίπτει το εκάστοτε όχηµα, βάσει των εκποµπών του. Οι εκποµπές καθορίζονται µε ειδικές 

εργαστηριακές αναλύσεις σε gr CO2 ανά χιλιόµετρο, υπό ιδανικές συνθήκες [20]. Η 

νοµοθεσία αυτή είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατά 

21%, τα οποία εκπέµπουν µικρότερες ποσότητες CO2.  

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2005 προτάθηκε να συµπεριλαµβάνονται µαζί µε όλες τις 

υπόλοιπες πληροφορίες των αυτοκινήτων και µία νέα κατηγοριοποίηση, µε βάση τον VED 

και την κατανάλωση καυσίµων, γεγονός που φέρνει την Αγγλία σε συµφωνία µε την 

Ευρωπαική οδηγία 1999/94/EC [21], επιδιώκοντας να επηρεάσει την συµπεριφορά τόσο των 

καταναλωτών, όσο και των κατασκευαστών.  

Κατά την δεκαετία του ’90, ο δείκτης της τιµής καυσίµων αποτέλεσε άλλη µια 

προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να περιορίσει την χρήση των οχηµάτων και των 

επιβλαβών εκποµπών τους.  Ωστόσο, λόγω αντιδράσεων για τις αυξήσεις των τιµών 

καυσίµων κατά τον ∆εκέµβριο του 2000, ο δείκτης αύξησης τιµής εγκαταλήφθηκε και τον 

∆εκέµβριο του 2006 η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι αυξήσεις στις τιµές των 

καυσίµων θα έπρεπε να σχετίζονται τουλάχιστον γραµµικά µε τον πληθωρισµό [22].  

 Από τις αρχές του 2008, τέθηκε σε ισχύ νέα νοµοθεσία για τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών, η οποία αναµένεται να µειώσει την χρήση του 

πετρελαίου και της βενζίνης κατά 5% µέχρι το τέλος του 2010 και την αντικατάσταση τους 

µε βιοκαύσιµα. Ωστόσο, η επίδραση της εν λόγω νοµοθεσίας στις εκποµπές CO2 δεν 

αναµένεται να επιφέρει µείωση µεγαλύτερη του 3%. Επιπλέον, η κοινοπραξία Οχηµάτων 

Χαµηλών Εκποµπών CO2 επιδιώκει την κατασκευή οχηµάτων µε µέγιστες εκποµπές 100gr/ 

km µέχρι το 2012 [23]. Επιπλέον, προωθεί και την χρήση εναλλακτικών καυσίµων στον 

τοµέα των µεταφορών. 

Ως αναφορά στις αεροµεταφορές, αξίζει να σηµειώσουµε πως ενώ το 1998 

µεταφέρθηκαν συνολικά 123,9 εκατ. επιβάτες µέσω αγγλικών αεροδροµίων, ο αριθµός αυτός 

αναµένεται σύµφωνα µε έρευνες να φτάσει τα 470 εκατ. ετησίως µέχρι το 2030 [24], γεγονός 

που οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων κατά 24%. Για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης αυτής έχει προταθεί ήδη ειδική νοµοθεσία, η οποία προβλέπει την επιβολή 

φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια ανάλογη µε εκείνη του VED, καθώς και αύξηση της 

τρέχουσας φορολογίας αεροµεταφορών [25].  

 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 28 

3.2.3 Βιοµηχανία 
 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε, πως παρά την αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων 

και κατά συνέπεια ενέργειας σε όλους τους επιµέρους κλάδους, η κατανάλωση ενέργειας 

στην βιοµηχανία σηµείωσε πτώση µεγαλύτερη του 5% το 2004, σε σχέση µε τα επίπεδα του 

έτους αναφοράς (1990). Σε αυτό συνετέλεσαν σηµαντικά νοµοθετικά µέτρα της Ε.Ε., σχετικά 

µε την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (“Green Gas Emissions Trading 

Scheme Regulations”, [26]), σύµφωνα µε τα οποία, στην πρώτη φάση τα επιτρεπόµενα 

επίπεδα για την Αγγλία έφταναν τα 736 εκατ. τόνους CO2 για την χρονική περίοδο 2006 – 

2007 [27], ενώ τα ετήσια επιτρεπόµενα όρια για την δεύτερη φάση εφαρµογής των µέτρων 

(2008 - 2012) ανέρχονται σε 246,2 εκατ. τόνους.  

 

 

 

3.3  Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη Μεγάλη  
Βρετανία  

 
 

3.3.1 Ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρισµού στη Μεγάλη Βρετανία και την 
Ουαλία 

 
 

Η αναδιαµόρφωση και απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού στην Αγγλία και την 

Ουαλία ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου του 1990, όταν η κρατική εταιρία Central Electricity 

Generating Board (CEGB) διασπάστηκε σε τέσσερις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, την National 

Grid Company, η οποία ανέλαβε το δίκτυο διανοµής, καθώς και τρεις ακόµη εταιρίες 

παραγωγής. Οι δύο εκ των τριών εταιριών παραγωγής, η National Power και η PowerGen, µε 

µερίδια αγοράς 52% και 33% αντίστοιχα ιδιωτικοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 1991 [14]. 

Η τρίτη εταιρία, µε την επωνυµία Nuclear Electric, η οποία κατείχε σχεδόν όλο το υπόλοιπο 

µερίδιο της αγοράς (15%), παρέµεινε κρατική, καθώς θεωρήθηκε ότι οι µεγάλοι πυρηνικοί 

αντιδραστήρες που διέθετε για την ηλεκτροπαραγωγή ήταν ιδιαίτερα ακριβοί για 

ιδιωτικοποίηση. Μία αποτυχηµένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πυρηνικών σταθµών 

αποτέλεσε το βασικό κίνητρο ίδρυσης µίας τόσο µεγάλης επιχείρησης, όπως η National 

Power, µε την ελπίδα ότι θα ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθµίσει τους κινδύνους της 

πυρηνικής ενέργειας. Οι πυρηνικοί σταθµοί είχαν αποσυρθεί από οποιοδήποτε σχέδιο 
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πώλησης τον Νοέµβριο του 1989 και δεν υπήρχε διαθέσιµος χρόνος για σηµαντικές αλλαγές 

µέχρι την αναδιάρθρωση της αγοράς.  

Στο ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζονται οι µεταβολές στα µερίδια αγοράς στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία, κατά τα πρώτα βήµατα απελευθέρωσης της 

αγοράς [28]: 

 

 

∆ιάγραµµα 6 Μερίδια αγοράς των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 

περίοδο 1989 – 1995 (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του 

DTI  Government UK files [12]). 

 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν πραγµατοποιείται µια ιστορική αναδροµή και 

µελέτη των παραγόντων που συνετέλεσαν και οδήγησαν τελικά στην απελευθέρωση της 

αγοράς. 

 

 

3.3.1.1 Η περίοδος της Κοινοπραξίας  
 
 

Το κεντρικό κοµµάτι της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και απελευθέρωσης της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε ένας οργανισµός παρακολούθησης και εκτίµησης της 

ζήτησης, γνωστή ως Pool (Κοινοπραξία) [29]. Το έλεγχο και την διαχείριση της 
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Κοινοπραξίας κατείχε η εταιρεία διανοµής National Grid, ανεξάρτητα από τις 

δραστηςιότητεσ διανοµής. Όλοι οι πάροχοι δυναµικότητας άνω των 50 MW, καθώς και 

µικρότεροι παραγωγοί, οι οποίοι µέχρι πριν πωλούσαν απευθείας στον καταναλωτή, 

εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Κοινοπραξία. Με την συγχώνευση αυτή, το µεγαλύτερο 

κοµµάτι της παραγώµενης ενέργειας παρεχόταν µέσω της Κοινοπραξίας. Ο καθορισµός της 

τιµής πώλησης ανά kWh πργµατοποιούνταν µε µία συγκεκριµένη διαδικασία. Η 

Κοινοπραξία δεχόταν σε ηµερήσια βάση προσφορές από όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής. 

Πιο συγκεκριµένα, κάθε πάροχος έστελνε µια προσφορά της παραγώµενης ενέργειας από 

κάθε µονάδα παραγωγής που διέθετε, για κάθε χρονική περίοδο της επόµενης ηµέρας. Η 

ηµέρα χωριζόταν σε χρονικά διαστήµατα διάρκειας 30 λεπτών. Έτσι, η κάθε εταιρεία 

παραγωγής έστελνε την προσφορά της για κάθε µισάωρο της επόµενης ηµέρας, στην τιµή 

που επιθυµούσε να πωλήσει. Με χρήση ενός µοντέλου ελαχιστοποίησης του κόστους, το 

οποίο χρησιµοποιούσε παλαιότερα και η CEGB, η Κοινοπραξία σχεδίαζε ένα πλάνο 

λειτουργίας και υπολόγιζε τα περιθώρια τιµών (System Marginal Price - SMP) ανά µισάωρο. 

Ένα παράδειγµα υπολογισµού υης τιµής SMP παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 7.  

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7 Υπολογισµός τιµής SMP ώστε να ικανοποιείται πλήρως η ζήτηση (Πηγή: 

∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του DTI  Government UK files 

[12]). 

 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 31 

Ουσιαστικά, όλες οι προσφορές ταξινοµούνται κατά µήκος µίας αύξουσας καµπύλης 

προσφοράς, µε βάση την τιµή στην οποία ο κάθε πάροχος είναι διατεθηµένος να παράγει. 

Στο ίδιο διάγραµµα απεικονίζεται και η καµπύλη ζήτησης. Το σηµείο τοµής προσφοράς και 

ζήτησης ήταν εκείνο που καθόριζε την τιµή SMP. Με το µοντέλο αυτό, όλοι οι πάροχοι 

κέρδιζαν ουσιαστικά την τιµή την τιµή SMP για κάθε µονάδα που είχαν προγραµµατίσει να 

παράγουν, ανεξάρτητα από την προσφορά που είχαν θέσει. Επιπλέον, κέρδιζαν και µία 

αποζηµίωση παραγωγικής δυναµικότητας για κάθε MW διαθέσιµης δυναµικότητας, η οποία 

είχε ως στόχο να εξασφαλίζει επαρκή δυναµικότητα για κάθε χροική περίοδο της ηµέρας. Η 

αποζηµίωση αυτή ήταν συνάρτηση δύο βασικών παραγόντων: της πιθανότητας απώλειας 

φορτίου και της καθαρής αξίας του χαµένου φορτίου. Η πιθανότητα απώλειας φορτίου (loss-

of-load probability, LOLP) αποτελεί έναν ποσοτικό προσδιορισµό της πιθανότητας πτώσης 

τάσης σε µία µονάδα παραγωγής, λόγω ανεπαρκούς διαθέσιµης δυναµικότητας. Η αξία του 

χαµένου φορτίου (value of lost load, VOLL) αποτελεί ένα µέτρο του ανά kWh κόστους 

αποτυχίας κάλυψης της ζήτησης, και υπολογίζεται βάσει της προγραµµατισµένης ζήτησης, 

κατόπιν προσαρµογής στην συνολική προσφορά. Κάθε kWh διαθέσιµης δυναµικότητας ανά 

χρονική περίοδο 30 λεπτών λαµβάνει την αποζηµείωση διαθεσιµότητας, ανεξάρτητα από το 

αν αυτή η δυναµικότητα τελικά χρησιµοποείται ή όχι. Στην πραγµατικότητα, η αποζηµείωση 

δυναµικότητας αναλογούσε µόλις στο 1 µε 2% της τιµής SMP.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η τιµή αγοράς από την τιµή πώλησης της 

Κοινοπραξίας διέφεραν µεταύ τους κατά ένα ποσό, το οποίο ονοµαζόταν Uplift (Προσθήκη) 

[28], [29]. Η Προσθήκη αποτελούσε το ανά kWh άθροισµα όλων των αποζηµειώσεων 

δυναµικότητας που πραγµατοποιόυνταν για κάθε δηλωµένη αλλά µη χρησιµοποιόυµενη 

δυναµικότητα, µαζί µε τα έξοδα διανοµής, τα κόστη λειτουργίας της Κοινοπραξίας και όλα 

τα επιπλέον κόστη που δεν είχαν ληφθεί υπόψιν στον αρχικό προυπολογισµό, για κάθε 

χρονική περίοδο 30 λεπτών. Το ποσό του Uplift προστεθόταν στην τιµή αγοράς της 

Κοινοπραξίας (Pool Purchase Price) και προέκυπτε η τιµή πώλησης της Κοινοπραξίας (Pool 

Selling Price - PSP), η οποία ίσχυε για όλους τους καταναλωτές, για κάθε µονάδα ηλεκτρικής 

ενέργειας που αγόραζαν από την Κοινοπραξία. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουµε τις τιµές της 

Κοινοπραξίας για τη χρονική περίοδο 1990 έως 1995. 
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  1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

System Marginal Price 
(SMP) 17.37 19.50 22.64 24.16 20.70 

Pool Purchase Price (PPP) 17.42 20.82 22.80 24.44 24.00 

Pool Selling Price (PSP) 18.34 22.43 24.19 26.20 26.38 

 

Πίνακας 2 Τιµές ηλεκτρικής ενέργειας σε £/MWh κατά την περίοδο της Κοινοπραξίας 

(Πηγή: S. Stevens, "Privatization of the Electric Power Industry of the United 

Kingdom," Energy Studies Review, 1995, [29]). 

 

Θεσµικά, η διακίνηση όλης σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας της αγοράς γινόταν 

µέσω της Κοινοπραξίας. Στην πράξη, ωστόσο, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό η διαχείριση 

γινόταν µε συµβόλαια, τα οποία επέτρεπαν στους παραγωγούς να «κλειδώσουν» εκ των 

προτέρων τα έσοδά τους. Το 1990, η πλειοψηφία των πωλήσεων των παραγωγών 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω τριετών συµβολαίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα τιµών, άνω του αναµενόµενου επιπέδου τιµών της Κοινοπραξίας. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην εκτίµηση των τιµών της Κοινοπραξίας µε βάση το κόστος 

παραγωγής από εισαγόµενο λιθάνθρακα, εν αντιθέσει µε τους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν 

δεσµευθεί µέσω των συµβολαίων να αγοράσουν µεγάλες ποσότητες βρετανικού λιθάνθρακα 

σε υψηλότερη τιµή. Η διαφορά στο κόστος, λόγω των συµβολαίων λιθάνθρακα, πέρασε στις 

τοπικές εταιρίες ηλεκτρισµού (Regional Electricity Companies - RECs), οι οποίες µε τη 

σειρά τους είχαν το δικαίωµα να περάσουν το επιπλέον αυτό κόστος στους πελάτες τους.  

Κατά τον πρώτο χρόνο της Κοινοπραξίας, οι τιµές ήταν χαµηλότερες από το 

αναµενόµενο, καθώς οι παραγωγοί ανταγωνίζονταν µεταξύ τους να κάψουν όσο περισσότερο 

άνθρακα µπορούσαν [30]. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, ο µέσος όρος τιµών της 

Κοινοπραξίας αυξήθηκε σηµαντικά, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι οι παραγωγοί «έπαιζαν» µε 

διαφορετικές εκδοχές των κανόνων της Κοινοπραξίας ώστε να αυξήσουν κατά το µέγιστο 

δυνατό τα κέρδη τους. Ο θεσµικός – νοµοθετικός ρυθµιστής της βιοµηχανίας εξέδωσε µία 

σειρά από αναφορές, οι οποίες κατέκριναν κάποιες εκφάνσεις τέτοιων συµπεριφορών, αλλά 

ταυτόχρονα επεσήµαναν ότι δεδοµένου ότι οι τιµές ήταν χαµηλότερες του κόστους του 

µεγαλύτερου παραγωγού της αγοράς, ήταν απόλυτα λογικό και αναπόφευκτο να αυξηθούν. 

Μέχρι τον Ιούλιο του 1993, ο νοµοθετικός οργανισµός ελέγχου κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι οι τιµές είχαν ανέβει πλέον πάνω από το επίπεδο του προαναφερθέντος κόστους και 

ανακοίνωσε ότι θα έπρεπε να αποφασίσει αν θα αναφέρει τους παραγωγούς στην Επιτροπή 

Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων (Monopolies and Mergers Commission - MMC) [30]. 
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Τον Φεβρουάριο του 1994 ανακοίνωσε πως είχε αποφασίσει να µην αναφέρει τις 

επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισµού, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστηµα δύο ετών. Στην 

απόφαση αυτή συνετέλεσε και το γεγονός ότι οι παραγωγοί δεσµεύτηκαν να πουλήσουν ή 

διαφορετικά να αποδεσµεύσουν 6GW αποθεµατικού, καθώς και να διατηρήσουν τις τιµές σε 

χαµηλά επίπεδα και πιο συγκεκριµένα κάτω από ένα προκαθορισµένο επίπεδο κατά την 

χρονική περίοδο 1994 – 1996. Τελικά, κατόπιν της προαναφερθείσας συµφωνίας, η  

National Power εκµίσθωσε 4 GW αποθεµατικού στην Eastern Electricity, ενώ η PowerGen 2 

GW [29], [30]. Η Eastern µε τη σειρά της συµφώνησε να πληρώσει £6/MWh, για κάθε 

µονάδα παραγόµενου ηλεκτρισµού από τους µισθωµένους σταθµούς, ανεξάρτητα από τα 

κέρδη της, γεγονός που αύξησε την προσφορά της, ενώ παράλληλα η εταιρία προέβει σε 

καταπατήσεις και εκµετάλλευση κάποιων κενών στους κανονισµούς της Κοινοπραξίας, µε 

στόχο να αυξήσει τα έσοδά της.  

∆εδοµένων όλων των ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων στον τοµέα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, το ερώτηµα που γεννάται είναι πόσο αποτελεσµατικά λειτούργησε 

τελικά το µοντέλο της Κοινοπραξίας. Είναι σαφές πως η εφαρµογή του νέου µοντέλου 

απαιτούσε κάποιες αλλαγές στην αρχική δοµή της βιοµηχανίας, ωστόσο οι αλλαγές αυτές 

συνεχίστηκαν µέχρι και τα τελευταία χρόνια. Στον τοµέα παραγωγής, όλες οι εταιρέιες 

παρουσίασαν πτώση στα µερίδια αγορών τους, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την National 

Power, της οποίας τα µερίδια αγοράς µειώθηκαν σηµαντικά. Επιπλέον, αξιοσηµείωτη είναι η 

αναγέννηση της Nuclear Electric, η οποία µέχρι το 1995 σηµείωσε αύξηση του µεριδίου 

αγοράς της της τάξεως του 50% σε σχέση µε το 1990 [29]. Όπως παρουσίαζεται και στον 

Πίνακα 3, οι υπόλοιποι ουσιαστικά κερδισµένοι από το νέο αυτό µοντέλο υπήρξαν οι 

νεοεισερχόµεοι στην αγορά, καθώς και οι αποµακρυσµένοι πα΄ροχοι µέσω των 

διαδυνδέσεων. ∆υνατό σηµείο για τους νεοεισερχόµενους αποτέλεσε το γεγονός ότι 

προσέθεσαν προγραµµατισµένη δυναµικότητα µεγαλύτερη του 15% στην βρετανική αγορά. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι και το 1995, η βρετανική αγορά παραµένει ακόµη 

αρκετά συγκεντρωµένη, µε τρεις εταιρείες να κυριαρχούν κατέχοντας συνολικά το 82% της 

αγοράς [30].  
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  1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

National Power 48.00 45.50 43.40 41.00 35.00 33.90 

PowerGen 29.70 28.30 28.10 27.00 26.10 25.90 

Nuclear Electric 16.50 17.40 18.80 21.30 23.20 22.30 

Διασυνδέσεις και άντληση αποθέματος 4.82 7.70 8.40 8.70 8.40 9.20 

Νεοεισερχόμενοι 0.00 0.10 0.30 1.10 6.20 7.40 

Αλλοι 1.02 1.00 0.90 0.90 1.10 1.30 

 

Πίνακας 3 Μερίδια αγοράς των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο 

1990 – 1995 (Πηγή: Vickers, 1994). 

 

Το πιο εντπωσιακό ωστόσο αποτέλεσµα αυτής της αναδιαµόρφωσης της αγοράς 

αποτέλεσε η αύξηση της παραγωγικότητας στον παραδοσιακό τοµέα παραγωγής. Αξίζει να 

σηµειώσουµε, πως τα επίπεδα παραγωγικότητας της CEGB σηµείωναν αύξηση κατά µέσο 

όρο 3,5% ετησίως . Στον Πίνακα 4 προυσιάζονται οι αντίστοιχες αυξήσεις για τις τρεις 

κυρίαρχες εταιρίες παραγωγής στις οποίες διασπάστηκε όπως προαναφέραµε η CEGB, οι 

οποίες κυµαίνονται  µεταξύ 25 και 30% µετά την αναδιαµόρφωση της αγοράς. Την 

µεγαλύετρη αύξηση σηµείωσε η κρατική εταιρεία Nuclear Power. Σε χρονικό διάστηµα 

µόλις τεσσάρων ετών, η Nuclear Power σηµείωσε αύξηση της παραγωγής της της τάξεως του 

50%, µειώνοντας παράλληλα το προσωπικό της κατά το ίδιο ποσοστό επιτυγχάνοντας 

µεταβολή στην δυναµικότητα της από 59% πριν την αναδιαµόρφωση σε 71% το 1995 [28], 

[29]. Το γεγονός ότι παρέµεινε κρατική, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα που προυσίασε 

κατά την περίοδο της αναδιαµόρφωσης,  επισηµαίνει την πίεση του ανταγωνισµού από άλλες 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, για βελτίωση της αποδοτικότητας. 

 

 

  1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 

National Power 105 120 145 175 

PowerGen 106 118 159 181 

Nuclear Electric 110 124 155 196 

Πίνακας 4 Παραγωγικότητα των κυρίαρχων εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά την χρονική περίοδο 1990 – 1994 (η αντίστοιχη παραγωγικότητα της CEGB για το έτος 

1989/1990 έφτανε το 100, Πηγή: Vickers, 1994). 
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Η αναδιαµόρφωση της αγοράς δεν θα µπορούσε βέβαια να αφήσει ανεπηρρέαστες και 

τις τιµές. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι µεταβολές τιµών για τους µόνιµους καταναλωτές 

σε pounds ανά MW. Κατά την περιοδο 1990 – 1997 σηµειώνεται πτώση σε ποσοστό 12% 

[28]. ∆εδοµένου ότι ως σηµείο αναφοράς λαµβάνεται το έτος 1990, θα πρέπει να 

σηµειώσουµε πως οι τιµές για το συγκεκριµένο έτος δεν αποτελούν ωστόσο ικανοποιητικό 

µέτρο σύγκρισης, δεδοµένης της ανόδου που σηµειώθηκε κατά την περίοδο 1988/1989 (άνω 

του 3%) και η οποία είχε στόχο να δηµιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την 

ιδιωτικοποίηση. Εάν ωστόσο χρησιµοποιήσουµε το έτος 19871988 ως σηµείο αναφοράς των 

τιµών, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι στην πραγµτικότητα οι τιµές σηµείωσαν 

αύξηση της τάξεως του 13% για τους οικιακούς κατανλωτές και 11% για τους βιοµηχανικούς 

καταναλωτές.  

 

 

 Έτος 

Μέσος Όρος σε Αγγλία και Ουαλία 
(p/MWh) 

Παραγωγικότητα 
(1987 = 100) 

1989/90 100.0 114.3 

1990/91 100.0 125.1 

1991/92 104.2 133.1 

1992/93 101.4 138.8 

1993/94 96.3 140.6 

1994/95 92.7 144.2 

1995/96 89.3 149.0 

1996/97 87.8 152.3 

 

Πίνακας 5 Πάγιες τιµές για τους οικιακούς χρήστες κατά την περίοδο 1990 – 1997 (Πηγή: 

U.K. Office of Electricity Regulation (OFFER), 1996). 

 

 

Για τους µη πάγιους χρήστες, δηλαδή για τους µη µόνιµους καταναλωτές, η πτώση 

των τιµών άγγιξε το 15%. Ωστόσο, µερικοί από τους µεγαλύτερους καταναλωτές, οι οποίοι 

δεν είχαν πρόσβαση στις πάγιες τιµές και των οποίων τα συµόλαια ήταν συνδεδεµένα µε την 

τιµή της Κοινοπραξίας αντιµετώπισαν αυξήσεις. Για µικρό χρονικό διάστηµα, η επίδραση 

της αδυναµίας αναδιαµόρφωσης των τιµών για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές αποτέλεσε 

ένα πεδίο συνεχών αντιπαραθέσεων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, τόσο η τιµή αγοράς όσο 

και η τιµή πώλησης της Κοινοπραξίας σηµείωσαν αύξηση 40% και 45% αντίστοιχα κατά την 

περίοδο της αναδιαµόρφωσης. Το Uplift, το οποίο αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ των 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 36 

δύο τιµών αυξήθηκε κατά 250%, ενώ το κόστος δυναµικότητας αντιστοιχεί περίπου στο 20% 

της τιµής πώλησης της Κοινοπραξίας [28], [29]. Αξίζει να σηµειώσουµε πως καθόλη τη 

διάρκεια της αναδιαµόρφωσης, τόσο το Uplift όσο και η αποζηµείωση δυναµικότητας και 

κατά συνέπεια και η τιµή πώλησης της Κοινοπραξίας, σηµέιωσαν σηµαντικές διακυµάνσεις, 

ακόµα και κατά τη διάρκεια µίας ηµέρας, ενώ κάποιες φορές παρουσίασαν δραµατικές 

αποκλίσεις. Αξίζει να σηµειώσουµε ένα περιστατικό στα τέλη του 1991, όπου η τιµή 

πώλησης της Κοινοπραξίας , η οποία βρισκόταν περίπου στις £2/kWh, άγγιξε την ίδια ηµέρα 

τις £33/kWh, δεκαεξαπλασιάζοντας ουσιαστικά την αξία της kWh [30].  

 

 

  1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 

System Marginal Price 
(SMP) 1.81 1.99 2.31 2.59 

Capacity Price 0.01 0.17 0.02 0.04 

Pool Purchase Price (PPP) 1.82 2.16 2.33 2.63 

Uplift 0.10 0.18 0.15 0.23 

Pool Selling Price (PSP) 1.92 2.34 2.48 2.86 

 

Πίνακας 6 Μέσες τιµές της Κοινοπραξίας, ισοσταθµισµένες ανάλογα µε τη ζήτηση 

σε £ / kWh (Πηγή: Vickers, 1994). 

 

 

 

Τελικά, η απελευθέρωση και η νοµοθετική αποδέσµεση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας οδήγησε σε παροδικά κέρδη τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου. Όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 7, η παροχή αποτελεί έναν από τους λιγότερο επικερδείς κλάδους της 

βιοµηχανίας. Στην επόµενη παράγραφο θα µελετήσουµε και τον κλάδο της διανοµής και θα 

πραγµατοποιήσουµε στο τέλος µία σύγκριση ανάµεσα στα κέρδη που σηµείωσαν οι 

επιµέςουσ εταιρείες και στους δύο κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας.  
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 Εταιρεία Κέρδη προ φόρων (σε εκατ. £) Τζίρος (Revenue) 

National 
Power 

580 4,348 

PowerGen 425 3,188 

Nuclear 
Electric 

661 1,400 

 

Πίνακας 7 Κέρδη και τζίρος των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 

Αγγλία και Ουαλία για την χρονική περίοδο 1992/1993 (Πηγή: M. Armstrong, S. Cowan, 

and J. Vickers, Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience, 1994). 

 

 

 

3.3.1.2 Η εμφάνιση του Γραφείου Αγορών Φυσικού Αερίου και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ofgem) και οι νέες εξελίξεις 

 

Το φθινόπωρο του 1997, έγινε ξεκάθαρο πως η τιµή του άνθρακα θα σηµείωνε 

σηµαντική πτώση, δεδοµένης της λήξης των συµβολαίων ηλεκτροπαραγωγής από 

λιθάνθρακα τον Απρίλιο του 1998. Η λήξη του πρώτου κύκλου των συµβολαίων, προκάλεσε 

πολιτική κρίση στην συντηρητική Κυβέρνηση της εποχής, η οποία είχε στενούς δεσµούς µε 

την βιοµηχανία του άνθρακα.  

Επιπλέον, ο άνθρακας είχε ήδη αρχίσει να εγκαταλείπεται από το 1993, µε την 

στροφή προς το φυσικό αέριο. Σύνθετοι οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

παρείχαν κίνητρα για την συγκεκριµένη στροφή προς το φυσικό αέριο. Τεχνολογικές 

βελτιώσεις, φιλικότερες προς το περιβάλλον απαιτούνταν επειγόντως στην βιοµηχανία της 

ενέργειας. Το συγκεκριµένο θέµα είχε παραγκωνιστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα από τον 

κρατικό µηχανισµό. Κανονισµοί και νοµοθετικά πλαίσια, προερχόµενα από Λονδίνο και 

Βρυξέλλες, είχαν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα αυστηρά, καθιστώντας τον άνθρακα ολοένα 

και λιγότερο ελκυστικό. Παρά την τεχνολογική ανάπτυξη, που επέτρεπε την κατασκευή 

µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα µε µειωµένες εκποµπές ρύπων διοξειδίου του 

θείου (SO2), την βασική αιτία όξινης βροχής, συχνά αποτελούσε οικονοµικότερη λύση να 

αντικατασταθούν οι συγκεκριµένοι σταθµοί µε µονάδες φυσικού αερίου σύνθετου κύκλου 

(Combined Cycle Gas Turbines - CCGTs). Έτσι, µε τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 38 

άνθρακα να αντικαθίστανται από µονάδες φυσικού αερίου CCGT και τα µεγάλα περιθώρια 

κέρδους της αγοράς, ενισχυόταν ολοένα και περισσότερο η είσοδος νέων επιχειρήσεων [30].  

Το υψηλό κόστος κατασκευής των νέων σταθµών παραγωγής από φυσικό αέριο, 

έδωσε στην βιοµηχανία του άνθρακα µία παράταση ζωής. Παράλληλα, ζητήθηκε από τον 

θεσµικό ελεγκτικό οργανισµό να συντάξει µία αξιολόγηση των εµπορικών συµφωνιών και 

ρυθµίσεων σχετικά µε τον ηλεκτρισµό, εξετάζοντας τις πιθανές αιτίες για την κατάσταση 

στην οποία είχε περιέλθει η βιοµηχανία. Η αξιολόγηση αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

Κοινοπραξία έφερε το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης και θα έπρεπε να αντικατασταθεί από 

νέες εµπορικές συµφωνίες για τον ηλεκτρισµό (New Electricity Trading Arrangements – 

NETA, 1998 [30]). Επιπλέον αµφισβητήθηκε η ορθότητα και αποτελεσµατικότητα της µέχρι 

τότε στρατηγικής για ενιαία τιµή, η οποία οριζόταν από την Κοινοπραξία, καθώς διευκόλυνε 

τους παραγωγούς να επεκτείνουν την δύναµή τους στην αγορά. Μπορούσαν να υποβάλλουν 

χαµηλές προσφορές για ένα µέρος της παραγωγικής τους δυναµικότητας, διασφαλίζοντας ότι 

θα λειτουργήσουν, ενώ ένα µικρό ποσοστό υψηλών προσφορών διαµόρφωνε τελικά την τιµή 

για ολόκληρη την αγορά. Επιπλέον, η προστασία της τιµής ενθάρρυνε την µείωση της 

ζήτησης του άνθρακα. Η πολυπλοκότητα στην λειτουργία της Κοινοπραξίας είχε 

δηµιουργήσει πολλές ευκαιρίες για επιχειρηµατικά παιχνίδια, ενώ η φύση της αγοράς 

καταπατούσε την αρχή της ελευθερίας της επιλογής. Αυτές οι απόψεις δεν ήταν οµόφωνα 

αποδεκτές, ωστόσο έγιναν δεκτές από τη κυβέρνηση.  

Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας και η ρυθµιστική αρχή, η οποία σήµερα 

ονοµάζεται Ofgem(Γραφείο Αγορών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας) [31], 

θέσπισαν µαζί νέους εµπορικούς κανονισµούς σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια (New 

Electricity Trading arrangements), µε βάση το διµερές εµπόριο και έναν εξισορροπητικό 

µηχανισµό για την διατήρηση της σταθερότητας του συστήµατος παραγωγής και της 

παροχής. 

Η κυβέρνηση και η ρυθµιστική αρχή ήλπιζαν πως µε την µεταστροφή από την 

Κοινοπραξία στους νέους κανονισµούς NETA, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε στις 27 

Μαρτίου του 2001, θα περιοριζόταν η ισχύς των παραγωγών στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλες εξελίξεις παράλληλα µε το άνοιγµα της αγοράς. Τον 

Ιούνιο του 1998, η ρυθµιστική αρχή είχε συστήσει την εκµίσθωση µεγαλύτερου τµήµατος 

των αποθεµατικών από τους µεγάλους παραγωγούς, πρόταση που έγινε δεκτή από την 

κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη στις νέες ρυθµίσεις NEΤA. Στα πλαίσια των αποφάσεων 

αυτών, η PowerGen προσφέρθηκε να εκµισθώσει 4GW, υπό την προϋπόθεση να της 

επιτραπεί η εξαγορά της East Midlands Electricity, ενώ η National Power  υποχρεώθηκε σε 
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εκµίσθωση άλλων 4 GW, σε αντάλλαγµα της απόκτησης της επιχείρησης  παροχής της 

Midlands Electricity. Και οι δύο εταιρίες επέλεξαν τέτοιου είδους συναλλαγές αναµένοντας 

πως οι τιµές θα ακολουθούσαν πτωτική πορεία µελλοντικά και προτίµησαν να πουλήσουν 

αποθέµατα σε τιµές που φαίνεται να αντανακλούσαν αυτές τις προσδοκίες. Η παραγωγική 

δυναµικότητα της εκάστοτε εταιρίας, όπως διαµορφώθηκε η αγορά µετά τις συγχωνεύσεις 

και τις µετέπειτα εκµισθώσεις παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στο ∆ιάγραµµα 8 [30]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 8 Παραγωγική δυναµικότητα ανά επιχείρηση (Πηγή: Joanne Evans and 
Richard Green, “Why did British electricity prices fall after 1998”, University of 

Surrey and University of Birmingham, July 2005). 
 
 
 

Η National Power διασπάστηκε σε δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις, την Innogy (µε τα 

περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Μεγάλη Βρετανία) και την International 

Power (µε έναν από τους βρετανικούς σταθµούς παραγωγής και τις εγκαταστάσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες της National Power εκτός συνόρων).   

Η Innogy µε τη σειρά της αγόρασε δύο επιπλέον τοπικές επιχειρήσεις παροχής 

ηλεκτρισµού, την Yorkshire και την Northern). Η Eastern Electricity, η οποία 
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µετονοµάστηκε σε TXU, εξαγόρασε µία δεύτερη εταιρία παροχής, την Norweb, καθώς και η 

London Electricity, θυγατρική της Electricite de France, η οποία απέκτησε την SWEB.   

Η British Energy, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε µε τα πιο σύγχρονα ρυθµιστικά µέτρα 

του 1996, ξεκίνησε διαδικασίες κάθετης ολοκλήρωσης, ενσωµατώνοντας την εταιρία 

παροχής Swalec, την οποία ωστόσο πούλησε δύο χρόνια αργότερα, συνειδητοποιώντας ότι 

ήταν αδύνατο να αποκτήσει και τα 5.000.000 πελατών της εταιρίας. Αντ’αυτού, η εταιρία 

αγόρασε µία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα, δυναµικής ισχύος 2 GW, µε στόχο 

να εξισορροπήσει την παραγωγή των όχι και τόσο ευέλικτων πυρηνικών σταθµών που 

διέθετε έως τότε. Η Swalec εξαγοράστηκε τελικά από την Scottish and Southern Energy, η 

οποία είχε προκύψει από την συγχώνευση των Southern Electric και Hydro-Electric.  

Υπήρχαν και άλλες µεταβιβάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις µετά την έναρξη ισχύος 

των NETA. H London Electricity απέκτησε τον έλεγχο της Seeboard. Μέχρι τη στιγµή 

εκείνη, η Seeboard αποτελούσε την µοναδική και τελευταία εταιρία παροχής ηλεκτρικού  

ρεύµατος που δεν ανήκε σε κάποιο µεγαλύτερο επιχειρησιακό σύνολο. Η TXU Europe 

αποχώρησε από την βρετανική αγορά το 2002, έχοντας αγοράσει ενέργεια σε όχι και τόσο 

οικονοµικές τιµές. Οι εταιρίες παροχής που είχε στην κατοχή της πέρασαν στην PowerGen, 

ενώ οι σταθµοί παραγωγής ενέργειας που διέθετε αγοράστηκαν από την PowerGen, την 

Centrica και την International Power. Το µεγάλο πρόβληµα της TXU, και σε γενικές γραµµές 

οι χαµηλές τιµές χονδρικής, προκάλεσαν οικονοµικές διαταραχές σε έναν αρκετά σηµαντικό 

αριθµό µη ενσωµατωµένων παραγωγών. Ειδικότερα, η AES παραιτήθηκε από τις επενδύσεις 

της στην Drax, την οποία είχε αγοράσει από την National Power το 1999. ∆ιάφορες άλλες 

ανεξάρτητες µονάδες εξαγοράστηκαν από µεγάλους οµίλους, σηµειώνοντας σταδιακή 

αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς, σε σχέση µε τα πολύ χαµηλά επίπεδα του 2001. Στις 

αλλαγές αυτές στον βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς οφείλονται και οι µετέπειτα µεταβολές 

στις τιµές της ενέργειας.  

 

 

3.3.2 Νοµικό – θεσµικό πλαίσιο 
 

Ο Ofgem, ή το Γραφείο Αγορών Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως 

αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα,αποτελεί έναν νοµικά θεµελιωµένο οργανισµό, ο οποίος 

λειτουργεί µε βάση ένα συγκεκριµένο πλαίσιο καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, µε 

πρωταρχική ευθύνη την προστασία των καταναλωτών στην αγορά φυσικού αερίου και 
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ηλεκτρισµού, προωθώντας και ενισχύοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό [31]. Πρόκειται για την αρµόδια αρχή που παραχωρεί τις άδειες στον τοµέα της 

ενέργειας. Οι άδειες αυτές περιλαµβάνουν όρους και προϋποθέσεις, µέσω των οποίων 

ρυθµίζεται και ελέγχεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον αποτελεί 

µία ρυθµιστική αρχή του ανταγωνισµού, υπεύθυνη για την καταγραφή και ενίσχυση της 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων του κλάδου που ελέγχει, µε τους νόµους περί ανταγωνισµού 

(οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορίου).  

Οι βασικές αρµοδιότητες της νοµοθετικής φύσεως και ισχύος του οργανισµού 

περιλαµβάνουν αυστηρή καταγραφή και παρακολούθηση των αδειούχων της αγοράς, 

διαβεβαιώνοντας ότι µπορούν να χρηµατοδοτούν τις θεσµικές και νοµοθετικές υποχρεώσεις 

τους και ότι λειτουργούν αποτελεσµατικά, στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας νοµοθεσίας. Για 

παράδειγµα, υπό κάποιες προϋποθέσεις, ο Ofgem έχει την εξουσία να απαιτήσει από τις 

εταιρίες την παροχή πληροφοριών για την διεξαγωγή έρευνας της πληρότητας των 

δεσµεύσεων που επιβάλλονται από τις χορηγηθείσες άδειες, των νοµοθετικών υποχρεώσεων 

και της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιας από τις 

ισχύουσες νοµοθεσίες, ο Ofgem έχει την δυνατότητα να επιβάλλει όρους συµµόρφωσης και 

οικονοµικές επιβαρύνσεις ύψους έως και 10% του ετήσιου τζίρου [31]. 

Επιπλέον, ο Ofgem γνωρίζει πολύ καλά τα οφέλη που συνοδεύουν την νοµοθετική 

και θεσµική σταθερότητα. Μικρός νοµοθετικός κίνδυνος, για τον επιχειρηµατικό κόσµο 

σηµαίνει περιορισµό του ρυθµού απόδοσης στο επενδυθέν κεφάλαιο. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε σηµαντικό πόλο έλξης νέων επενδύσεων στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και 

συγκεκριµένα στο µονοπώλιο των δικτύων διανοµής, την ηλεκτροπαραγωγή και την παροχή 

φυσικού αερίου. Η θεσµική αυτή σταθερότητα ενισχύεται από την καθαρή νοµοθετική φύση 

του οργανισµού και την ανεξαρτησία του από Κυβερνητικές οργανώσεις και ελέγχους, 

καθώς και την δέσµευση του ίδιου του οργανισµού για πλήρη διαφάνεια και κατά γράµµα 

εφαρµογή του νόµου, χωρίς εξαιρέσεις.  

Ο επεµβατικός χαρακτήρας του οργανισµού, για την προστασία του ανταγωνισµού, 

επιτρέπει την προώθηση του ανταγωνισµού µέσω των φυσικών δυνάµεων της αγοράς, που 

σχετίζονται µε την προσφορά και την ζήτηση, παρά την αυστηρή τήρηση και επιβολή του 

νόµου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η απόσυρση του οργανισµού από τον έλεγχο 

και την ρύθµιση των τιµών για τον οικιακό καταναλωτή το 2001, καθώς η αγορά απέδειξε 

µόνη της πως ο ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων αποτελούσε αποτελεσµατικότερο 

µηχανισµό προστασίας του καταναλωτή, εν αντιθέσει µε τους συνεχείς αυστηρούς ελέγχους 

τιµών [31].  
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Ο Ofgem είναι επίσης υπεύθυνος για την διακυβέρνηση της επιχειρηµατικής 

νοµοθεσίας, η οποία περιλαµβάνει πολλούς αναλυτικούς κανόνες σχετικά µε την λειτουργία 

των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Οι άµεσα εµπλεκόµενοι και επηρεαζόµενοι 

από τους κανόνες αυτούς, κυρίως οι πάροχοι και οι παραγωγοί, καθώς και οι αντιπρόσωποι 

το καταναλωτικού σώµατος, έχουν το δικαίωµα να προτείνουν µεταρρυθµίσεις και ο ρόλος 

του Ofgem σε αυτή την περίπτωση είναι να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις προτάσεις αλλαγής 

που αρχικά τέθηκαν από τις οµάδες ενδιαφεροµένων. Ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει στους 

ανταγωνιστές της αγοράς και τους καταναλωτές να εκφράσουν ανησυχίες, να εντοπίσουν 

πιθανούς κινδύνους και να προτείνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπει 

στους κατόχους αδειών και στις επιχειρήσεις της αγοράς να αποτρέψουν ή να 

καθυστερήσουν οποιαδήποτε αλλαγή κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι ο Ofgem είναι σε 

κάθε περίπτωση αυτός που αποφασίζει για οποιαδήποτε αλλαγή. 

Ως αναφορά στον έλεγχο τιµών, κρίνεται απαραίτητος, κυρίως για την προστασία του 

καταναλωτή, κυρίως από τις επιδράσεις των εταιριών διανοµής λόγω κινδύνων διακοπής. 

Επιπλέον, πραγµατοποιούνται και συµφωνίες µε τους διανοµείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι 

λιγότερες δυνατές διακοπές της παροχής. Με σεβασµό στην ισορροπία προσφοράς και 

ζήτησης, ο Ofgem στοχεύει στην δηµιουργία κατάλληλων εµπορικών κινήτρων για τις 

επιχειρήσεις να εµπλουτίσουν τα δικά τους χαρτοφυλάκια και στους χειριστές του 

συστήµατος να χειριστούν υπολειµµατικές ρυθµίσεις ενέργειας και κόστους µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. Οι επιχειρήσεις των δικτύων διανοµείς παραµένουν υπεύθυνοι για 

την παροχή σχετικών πληροφοριών σε όλους τους συµµετέχοντες της αγοράς (π.χ. 

προβλέψεις της συνολικής ζήτησης), καθώς και για την ανάληψη και υλοποίηση όλων των 

απαραίτητων βραχυπρόθεσµων ενεργειών για την διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ ζήτησης 

και προσφοράς, σε χρονικά διαστήµατα πολύ περιορισµένα, που καθιστούν αδύνατον για 

τους παραγωγούς να αντιδράσουν στις µεταβολές τιµών. Αυτές οι ρυθµιστικές διαδικασίες 

εξασφάλισαν την ασφάλεια της αγοράς ως αναφορά στην προσφορά ενέργειας, ενώ 

παράλληλα απάλλαξαν τους καταναλωτές από την χρηµατοδότηση (µέσω φορολογίας) 

υπερεπενδύσεων σε µη αναγκαίες επενδύσεις της διαθέσιµης δυναµικότητας, στρέφοντας τα 

χρηµατικά αυτά ποσά σε πιο χρήσιµες και αξιόλογες επενδύσεις (π.χ. νέα συστήµατα 

διασύνδεσης), µέσω της οµαλής λειτουργίας µιας ανταγωνιστικής εµπορικής αγοράς.  

Παρά την επιτυχή λειτουργία του ρυθµιστικού αυτού οργανισµού, κυρίως σε ό,τι 

αφορά την προστασία του ανταγωνισµού και την επέµβαση εναντίον των εταιριών που 

συµπεριφέρονται ανθι – ανταγωνιστικά, τέτοιες αρµόδιες αρχές δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής 
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εκτός των συνόρων της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού 

των διαφόρων αγορών της Ε.Ε. συνδέονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.  

Σύµφωνα µε όσα παρουσιάστηκαν στην παράγραφο αυτή, σε κάποια από τα βασικά  

βήµατα   προς την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και κυρίως του φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτήθηκε η θέσπιση και εφαρµογή αυστηρής νοµοθεσίας. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, ο Ofgem συνεργάστηκε στενά µε το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

για την ανάπτυξη της νέας απαιτούµενης νοµοθεσίας. Επιπλέον, σε όλες αυτές τις κινήσεις, ο 

Ofgem είχε πάντα την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης και όλα τα ρυθµιστικά όργανά της 

πάντα σε διαθεσιµότητα για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών.  

 
 
 

3.3.3 Αποσύνδεση παραγωγής και δικτύων διανοµής 
 
 

Η τρέχουσα δοµή της βρετανικής αγοράς ενέργειας, εστιάζοντας κυρίως στον 

ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο, παρουσιάζει ανεπτυγµένο και αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό, κατάσταση που έχει επιτευχθεί έπειτα από πληθώρα πιέσεων και παραγόντων 

που επέδρασαν στην παλαιότερη δοµή της αντίστοιχης βιοµηχανίας, πριν την απαρχή της 

αναδιαµόρφωσης (1986 για τη βιοµηχανία φυσικού αερίου και 1989 για την 

ηλεκτροπαραγωγή). Έκτοτε, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές δοµικές αλλαγές, κατόπιν 

ειδικής νοµοθεσίας, συγχωνεύσεων, εξαγορών και την επίδραση ρυθµιστικών ελεγκτικών 

διαδικασιών στην έως τότε δοµή των εν λόγω βιοµηχανιών.  

Η ύπαρξη εταιριών διανοµής (TSOs - Transmission system operators), που είναι 

πλήρως ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο ή παραγωγό συµµετέχει στους δύο αυτούς 

κλάδους της ενέργειας, αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτηµα, που εξασφαλίζει υψηλό 

συντελεστή απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία [30], [31]. Η 

νοµοθεσία που ρυθµίζει την παροχή αδειών, αποτρέπει οποιονδήποτε ανεξάρτητο πάροχο ή 

θυγατρική εταιρία αυτού (ακόµη και επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο) από 

οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα ή ενδιαφέρον στον χώρο της παραγωγής ή 

πώλησης. Επιπλέον, λόγω της απουσίας σχέσεων ιδιοκτησίας µεταξύ παρόχων και 

διανοµέων, δεν υπάρχουν κίνητρα διαχωρισµού της αγοράς για τους διανοµείς, ως αναφορά 

για παράδειγµα της πρόσβαση στο δίκτυο διανοµής. Με τον τρόπο αυτό και όλοι οι 

συµµετέχοντες στην αγορά απολαµβάνουν την ασφάλεια πως οι εµπιστευτικές πληροφορίες 

από τις συνεργασίες µε τους διανοµείς παραµένουν εµπιστευτικές, ενώ και οι διανοµείς από 
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την πλευρά τους απολαµβάνουν κίνητρα µεγιστοποίησης της δυναµικότητας των δικτύων 

τους, λόγω απουσίας οποιουδήποτε ρίσκου αντικρουόµενων συµφερόντων θυγατρικών 

εταιριών να ελέγχουν µακροπρόθεσµα τα δικαιώµατα πρόσβασης στο δίκτυο. 

Τόσο στον τοµέα του φυσικού αερίου, όσο και στον τοµέα του ηλεκτρισµού, η 

ύπαρξη  πλήρως ανεξάρτητων διανοµέων προήλθε από αποφάσεις αναδιαµόρφωσης που 

ελήφθησαν από ιδιωτικές εταιρίες. Η διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος ανήκε πρωταρχικά στις 

ανά περιοχή εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισµού και αποσπάστηκε στη συνέχεια, 

δηµιουργώντας ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο πάροχος φυσικού αερίου ιδρύθηκε από την 

διάσπαση της Centrica, τον λιανικό πωλητή της σηµερινής British Gas. Μετά την ίδρυση 

ανεξάρτητων εταιριών διανοµής και στους δύο προαναφερθέντες τοµείς, θεσπίστηκαν και 

τέθηκαν σε εφαρµογή ειδικά νοµοθετικά µέτρα, τα οποία στόχευαν στην αποτροπή 

περαιτέρω αναδιαµόρφωσης της αγοράς, που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτή την 

ανεξαρτησία παραγωγών και διανοµέων που είχε επιτευχθεί. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία 

αυτή, και οι δύο διανοµείς (ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου) εξαναγκάστηκαν να παρέχουν 

δεσµευτικές εγγυήσεις διαχωρισµού του κλάδου διανοµής από την παραγωγή. Με τον τρόπο 

αυτό, η ίδια επιχείρηση δεν µπορούσε να δραστηριοποιείται και στους δύο κλάδους της 

αγοράς.  

Την ίδια περίοδο, ξεκίνησαν και κάποια σχέδια επέκτασης της αναδιαµόρφωσης της 

αγοράς ενέργειας και στην Σκοτία, όπου έως εκείνη την χρονική στιγµή υπήρχαν δύο 

τοπικές, κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες 

έλεγχαν εξολοκλήρου και την παραγωγή και διάθεση στην αγορά. 

Ως αναφορά στην παραγωγή ενέργειας, η µοναδική νοµοθεσία που θεσπίστηκε 

αφορούσε τις συγχωνεύσεις, υπό το θεσµικό πλαίσιο «Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 2002» 

και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί συγχωνεύσεων, για όλες τις επιχειρήσεις µε ευρωπαϊκό 

προσανατολισµό, υπεράνω συνόρων [9]. Η συγκεκριµένη νοµοθεσία καθιστούσε σαφές πως 

οι συγχωνεύσεις, άλλες αναδιαµορφώσεις και ο επιχειρηµατικός έλεγχος της αγοράς, 

συντελούν έναν δυνατό και απαραίτητο µηχανισµό για την εξασφάλιση των οφελών του 

υγιούς ανταγωνισµού και την παροχή αυτών στον καταναλωτή. 

Σήµερα, η αγορά ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία είναι σχετικά αποκεντρωµένη, µε 

εξαίρεση την παραγωγή και παροχή φυσικού αερίου προς οικιακή χρήση, όπου το µερίδιο 

αγοράς του για πολλές δεκαετίες µονοπωλητή παραµένει αρκετά υψηλό, ωστόσο 

παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Η παραδοσιακή δοµή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα 

14 τοπικά µονοπώλια, παρείχε στην Αγγλία ένα ισχυρό υπόβαθρο προς την απελευθέρωση 

του κλάδου. 
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3.3.4 Ανταγωνισµός και µερίδια αγοράς 
 
 

Η Μεγάλη Βρετανία, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, διαθέτει την πιο 

ανταγωνιστική και απελευθερωµένη αγορά, ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε., από το 2004 µέχρι 

και σήµερα. Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την OXERA (Oxford 

Economic Research Associates) [32], η οποία καταµετρά την ανταγωνιστικότητα της αγοράς 

ενέργειας στις διάφορες χώρες της Ε.Ε., αξιολογώντας συγκεκριµένους παράγοντες. Μεταξύ 

αυτών, σηµαντικό ρόλο παίζουν: 

• Η κατανοµή των µεριδίων αγοράς, τόσο στον τοµέα της παραγωγής, όσο και της 

διανοµής. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ παραγωγής και διανοµής και ο βαθµός ανεξαρτησίας των δύο 

κλάδων. 

• Η παρουσία ρυθµιστικών νοµοθετικών µηχανισµών, οι οποίοι εξασφαλίζουν την 

οµαλή λειτουργία της αγοράς, την προστασία του ανταγωνισµού και την δυνατότητα 

εισόδου σε νέους ανταγωνιστές. 

 

Αυτή τη στιγµή, στην αγορά ηλεκτροπαραγωγής συµµετέχουν πάνω από 18 

επιχειρήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες από πλευράς µεριδίων αγοράς: 

• International Power, µε περισσότερους από 45 σταθµούς παραγωγής και διεθνή 

παρουσία, καταλαµβάνει το 30% περίπου της βρετανικής αγοράς ενέργειας [33].  

• Ε.ΟΝ Energy UK, όπως µετονοµάστηκε η ευρέως γνωστή PowerGen µετά την 

εξαγορά της από την E.ON.AG, τον Ιανουάριο του 2002. Λειτουργώντας αυτή τη 

στιγµή περίπου 10 σταθµούς παραγωγής στην Μεγάλη Βρετανία, συµµετέχει σε 

ποσοστό 10% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και καταλαµβάνει το 

25% της αγοράς [34].  

• N Power, η οποία προήλθε από συγχώνευση των παλαιότερων MEB, Calortex, MEB 

Powerline, National Power Energy Direct and Independent Energy, Yorkshire 

Electricity and Northern Electric and Gas και αποτελεί την µεγλύτερη εταιρία 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία σήµερα, αριθµώντας 6,8 εκατ. πελάτες 

[35].  

• Scottish Power, η οποία αριθµεί περίπου 3,3 εκατ. πελάτες και συµµετέχει ακτός από 

την παραγωγή και στην διανοµή, µε ιδιόκτητα δίκτυα που υπερβαίνουν τα 112.000 

χιλιόµετρα [36].  
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• British Gas, µέλος της Centrica Group, µε ενεργό παρουσία σε Σκωτία, Ουαλία και 

Αγγλία και κυρίαρχη θέση στην αγορά ενέργειας για οικιακή χρήση, µε µερίδιο 

αγοράς 16,7% [37]. 

• Eastern Electricity, µε 9 εκατ. συµβόλαια στο ενεργητικό της αυτή τη στιγµή. 

Ωστόσο, αποτελεί πλέον θυγατρική της Ε.ΟΝ µαζί µε την PowerGen [38].  

• Scottish Hydro Electric, µέλος του Scottish and Southern Energy Group, αριθµεί 

περίπου 8,5 εκατ. συµβόλαια πελατών, καταλαµβάνοντας έτσι το 14,17%  της αγοράς 

[39].  

• Norweb (North West Electricity Board), µε 4,7 εκατ. βιοµηχανικούς και οικιακούς 

χρήστες, κατέχει το 7.8% σε µερίδιο αγοράς [40]. 

• Swelec, η οποία ειδικεύεται στην παροχή ενέργειας για την ναυτιλία προς 

βιοµηχανική χρήση και άρχισε µόλις το 2008 να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της, 

παρά την 20ετή λειτουργία της [41].  

 

Στον τοµέα του φυσικού αερίου, η  Centrica κατέχει αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο 

µερίδιο στην αγορά (ποσοστό µεγαλύτερο του 50%). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό σηµειώνει 

σταθερή ετήσια πτώση 5%, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν οικονοµικότερους 

προµηθευτές. Στην µη οικιακή αγορά παρατηρούνται επίσης ενθαρρυντικά σηµάδια πιθανών 

νέων εισόδων (π.χ. της Gazprom και της Dong), καθώς επίσης και αποχωρήσεων (π.χ. η BP, 

δεδοµένου του πολύ χαµηλού περιθωρίου κέρδους).  

Η κινητικότητα και η αστάθεια που παρατηρείται την περίοδο αυτή στην αγορά 

ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας, αποτελεί ένα ακόµη θετικό στοιχείο προς την ενίσχυση 

του ανταγωνισµού, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναλαµβάνουν ρίσκα και να 

τροποποιούν το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους, καθώς τα µερίδια αγοράς τους 

αναπτύσσονται.  

 
 
 

3.3.5 Έλεγχος τιµών 
 

Ο καθορισµός των τιµών της αγοράς γίνεται µε παρόµοιο τρόπο, όπως κατά την 

περίοδο της Κοινοπραξίας. Οι παραγωγοί και οι πάροχοι πραγµατοποιούν προσφορές, 

στοχεύοντας στην συµµετοχή τους στην παραγωγή. Η NGC κρατάει την αγορά σε ισορροπία 

κάνοντας δεκτές κάποιες από αυτές τις προσφορές. Το µέσο κόστος των αποδεκτών 
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προσφορών για την αγορά ενέργειας από την NGC ισοδυναµεί µε την τιµή πώλησης του 

συστήµατος SSP (System Sell Price), ενώ το µέσο κόστος των αποδεκτών προσφορών για 

την πώληση επιπλέον ενέργειας στην NGC αντιστοιχεί στην τιµή αγοράς του συστήµατος 

SBP (System Buy Price) [29], [30]. Σε γενικές γραµµές, η τιµή αγοράς SBP είναι κατά πολύ 

υψηλότερη από την τιµή πώληση SSP.  

Ας το µελετήσουµε λίγο πιο αναλυτικά. Στην πράξη, οι παραγωγοί είναι πιθανόν να 

παράγουν περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια από εκείνη που πωλούν. Κατ’αντιστοιχεία και οι 

καταναλωτές κταναλώνουν περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια από εκείνη που οι πάροχοι 

έχουν αγοράσει για λογαριασµό των πελατών τους και συµπερασµατικά και οι έµποροι 

αγοράζουν περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια από εκείνη που έχουν πωλήσει.  Υπό αυτές τις 

συνθήκες, όλοι οι συµµετέχοντες στο εν λόγω εµπόριο δεν µπορούν να βρεθούν σε 

ισορροπία και αυτή η «ανισορροπία ενέργειας» (δλδ, οι ποσότητες ενέργειας που 

καταναλώνονται και δεν καλύπτονται από συµβόλαια), έχουν αγοραστεί ή πωληθεί από το ή 

στο σύστηµα ενέργειας, δηλδή τους συµµετέχοντες (παραγωγοί, πάροχοι, καταναλωτές).  

Οι δύο τιµές «ανισορροπίας της ενέργειας» υπολογίζονται για κάθε µισάωρο της 

ηµέρας. Η τιµή SSP (System Sell Price), πληρώνεται στους παρταγωγούς και τους παρόχους 

που παρουσιάζουν ένα καθαρό πλεόνασµα ενέργειας, ενώ η τιµή SBP (System Buy Price),  

από τους πραγωγούς ή παρόχους που παρουσιάζουν ένα καθαρό έλλειµα ενέργειας. Αυτές οι 

δύο τιµές, λοιπόν, έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν είτε τις τιµές που 

σχετίζονται µε τον µηχανισµό Ζήτησης – Προσφοράς του NGC, µε στόχο την εξισορρόπηση 

της ροής της ενέργειας στο σύστηµα διανοµής, είτε τις τιµές αγοράς (βραχυπρόθεσµης) 

ενέργειας, που θα ζητηθεί επιπλέον από τα επίπεδα που έχουν ήδη υπολογιστεί (Gate 

Closure) [42]. Η τιµή που σχετίζεται µε τον µηχανισµό εξισορρόπησης Ζήτησης – 

Προσφοράς αποκαλείται κύρια τιµή. Αντιστοίχως, η τιµή που σχετίζεται µε την 

βραχυπρόθεσµη ενέργεια ονοµάζεται ανάστροφη τιµή και αναπαριστάται ως Market Index 

Data (MID). 

Μετά τον καθορισµό των δύο αυτών τιµών, η εξισορροπητική αρµόδια αρχή, η 

εταιρία Elexon [43], συγκρίνει την συµφωνηθείσα τοποθέτηση της κάθε εταιρίας, µε την 

φυσική της τοποθέτηση. Ανισορροπίες προς την ίδια κατεύθυνση µε την κατάσταση της 

αγοράς συµπεριλαµβάνονται στην ανισόρροπη τιµή ενέργειας (Energy Imbalance Price), η 

οποία υπολογίζεται από την NGC. Ο γενικός κανόνας έχει ως εξής [42]: 

• Οι συµµετέχοντες (παραγωγοί και πάροχοι) που παρουσιάζουν πλεόνασµα όταν 

και η αγορά παρουσιάζει πλεόνασµα, δηλαδή η παραγωγή υπερβαίνει την ζήτηση, 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 48 

πληρώνονται την τιµή SSP, η οποία ενσωµατώνεται στις ανισορροπίες ενέργειας 

που παρουσιάζουν, όπως αυτό καθορίζεται από την NGC  µε τον µηχανισµό 

ισορροπίας Ζήτησης – Προσφοράς. 

• Οι συµµετέχοντες (παραγωγοί και πάροχοι) που παρουσιάζουν έλλειµα όταν όταν 

και η αγορά παρουσιάζει έλλειµα, δηλαδή η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή, 

πληρώνουν την τιµή SBP, η οποία ενσωµατώνεται στις ανισορροπίες ενέργειας 

που παρουσιάζουν, όπως αυτό καθορίζεται από την NGC.  

 

 

 

Από την άλλη, οι ανισορροπίες που είναι αντίθετες από την κατάσταση της αγοράς, 

υπολογίζονται στην τιµή ανισορροπίας της ενέργειας, από την τιµή αγοράς 

(βραχυπρόθεσµης) ενέργειας που θα ζητηθεί επιπλέον από τα επίπεδα που έχουν ήδη 

υπολογιστεί (Gate Closure). Ο γενικός κανόνας έχει ως εξής [42]: 

• Οι συµµετέχοντες (παραγωγοί και πάροχοι) που παρουσιάζουν πλεόνασµα όταν 

και η αγορά παρουσιάζει έλλειµα, δηλαδή η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή, 

πληρώνονται την τιµή SSP, η οποία ενσωµατώνεται στις ανισορροπίες ενέργειας 

που παρουσιάζουν, όπως αυτό καθορίζεται από τα MID. 

• Οι συµµετέχοντες (παραγωγοί και πάροχοι) που παρουσιάζουν έλλειµα όταν όταν 

και η αγορά παρουσιάζει πλεόνασµα, δηλαδή η παραγωγή υπερβαίνει την ζήτηση, 

πληρώνουν την τιµή SBP, η οποία ενσωµατώνεται στις ανισορροπίες ενέργειας 

που παρουσιάζουν, όπως αυτό καθορίζεται από τα MID.  

 

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στην παραγωγή και στην παροχή, 

παρουσιάζουν ανεξάρτητες δυσαναλογίες για κάθε έναν τοµέα δραστηριοτήτων. ∆εδοµένης 

της διαφοράς µεταξύ των τιµών SBP και SSP, οι δυσαναλογίες αυτές έχουν υψηλό κόστος, 

κάτι που ήταν σκόπιµο, ώστε να εξαναγκάζονται οι επιχειρήσεις να ενηµερώνουν για την 

ποσότητα ενέργειας που θα παράγουν πριν το κλείσιµο της παροχής. Στην πράξη, οι εταιρίες 

προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την «έκθεση» τους στην τιµή SBP, ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

εγχείρηµα, µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές να εµφανίζουν πλεόνασµα ενέργειας.  

Ας δούµε όµως πως ακριβώ υπολογίζονται οι τιµές SSP και SBP. Αρχικά η National 

Grid λαµβάνει πληροφορίες από τους συµµετέχοντες, οι οποίες της δίνουν την δυνατότητα 

να σχηµατίσει µία εικόνα σχετικά  µε το αν η παραγωγή πρόκειται να υπερβεί τη ζήτηση και 
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αντίστροφα, καθορίζοντας έτσι αν η αγορά στο σύνολό της θα παρουσιάσει πλεόνασµα ή 

έλλειµα. Με βάση αυτήν την εικόνα, η National Grid είναι πιθανό να εξαναγκάσει τους 

συµµετέχοντες να τροποποιήσουν την παραγω γή τους ή την χρήση µε βάση τον µηχανισµό 

ζήτησης – προσφοράς. Επιπλέον, είναι πιθανό η National Grid να αναγκαστεί να λάβει 

ενεργό δράση για να φέρει το σύστηµα βραχυπρόθεσµα σε ισορροπία, όπως π.χ. σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί ραγδαία µεταβολή της ζήτησης ή που κάποιος παραγωγός 

παρουσιάσει βλάβη. 

Στην περίπτωση που αγορά και παραγωγή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, οι 

τιµές υπολογίζονται ως εξής [42]: 

• Όταν η αγορά παρουσιάζει έλλειµα, δηλαδή ο συνολικός όγκος αγορών και 

αποδεκτών προσφορών υπερβαίνει το συνολικό όγκο πωλήσεων, η τιµή SBP 

υπολογίζεται ως ο κατ’όγκο ζυγισµένος µέσος όρος των καθαρών αποδεκτών 

προσφορών ανά µισάωρο. 

• Όταν η αγορά παρουσιάζει πλεόνασµα, δηλαδή τον συνολικό όγκο αγορών 

και αποδεκτών προσφορών υπερβαίνει ο συνολικός όγκος πωλήσεων, η τιµή 

SSP υπολογίζεται ως ο κατ’όγκο ζυγισµένος µέσος όρος των καθαρών 

πωλήσεων ανά µισάωρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (α)      (β) 

∆ιάγραµµα 9 Υπολογισµός τιµών SSP και SBP (α) Η αγορά παρουσιάζει πλεόνασµα, οι 
παραγωγοί και οι πάροχοι προσφέρουν περισσότερη ενέργεια από εκείνη που προβλέπεται 

βάσει των συµβολαίων τους και για την επιπλέον αυτή ενέργεια θα πληρωθούν την τιµή SSP.  
(β)Η αγορά παρουσιάζει έλλειµα, οι παραγωγοί και οι πάροχοι έχουν λιγότερη διαθέσιµη 

ενέργεια από εκείνη που προβλέπεται βάσει συµβολαίων και για τον λόγο αυτό θα 

Παραγω γή 
που µετρήθηκε 

Συνολική 
παραγωγή βάσει 
συµβολαίων 

Παραγω γή που 
µετρήθηκε 

Συνολική 
παραγωγή βάσει 
συµβολαίων 
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πληρώσουν την τιµή SBP για το έλλειµα που παρουσιάζουν (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από 
την συγγραφέα).  

 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζουµε ένα πραγµατικό παράδειγµα των τιµών SSP και SBP, 

όπως αυτές καθορίστηκαν για την 20η Απριλίου 2009. Οι τιµές καθορίζονται για κάθε 

µισάωρο σε κάθε 24ωρη περίοδο και υπολογίζονται σε λίρες ανά MWh [44].  

 

Τιμή SSP Τιμή SBP Ενέργεια ανισορροπίας 
Περίοδος 

£/MWh £/MWh MWh 

1 22.81 23.58 -108.744 

2 20.26 23.82 -333.048 

3 20.09 25.57 -61.376 

4 27.54 40.00 3.732 

5 20.32 27.39 -118.785 

6 19.41 27.20 -333.531 

7 19.26 26.60 -324.606 

8 19.22 25.30 -295.875 

9 19.02 25.08 -326.306 

10 18.81 25.70 -537.101 

11 19.37 26.06 -176.158 

12 19.41 27.42 -316.401 

13 19.57 29.96 -353.769 

14 20.05 30.52 -490.078 

15 26.78 33.55 -70.901 

16 36.34 108.93 343.923 

17 27.23 40.23 -38.520 

18 26.85 41.07 -8.271 

19 26.90 46.70 -86.445 

20 27.30 48.48 -36.481 

21 48.97 114.30 69.121 

22 49.34 115.75 70.184 

23 29.15 73.85 -69.208 

24 29.39 67.98 -64.650 
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25 27.88 66.84 -133.961 

26 27.31 62.83 -299.148 

27 27.17 49.89 -284.888 

28 27.25 49.79 -257.278 

29 27.01 48.70 -273.011 

30 26.96 49.12 -381.236 

31 27.31 37.32 -316.267 

32 27.02 38.44 -219.108 

33 27.12 38.86 -101.075 

34 27.29 39.24 -67.292 

35 27.32 39.18 -100.775 

36 27.30 37.51 -162.222 

37 27.16 36.36 -226.981 

38 26.97 36.59 -257.659 

39 26.65 35.34 -569.141 

40 26.69 37.30 -500.777 

41 26.50 45.18 -401.774 

42 27.99 53.88 -30.416 

43 45.51 76.96 101.512 

44 27.19 40.14 -66.004 

45 26.22 32.15 -520.639 

46 25.23 31.20 -395.722 

47 26.00 28.52 -17.774 

48 20.40 28.68 -117.472  

 

Πίνακας 8 Τιµές SSP και SBP σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία για την 20/04/2009 (Πηγή: 

Prices for electricity for the purposes of the Balancing and Settlement Arrangements, 

Settlement Prices for Day 20/04/2009 Initial Settlement Run, 

http://www.elexon.co.uk/marketdata/PricingData/SBPSSPNIV/default.aspx). 

 

 

Ένα επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας ελέγχου τιµών, στον τοµέα των 

δικτύων διανοµής κυρίως, είναι η ικανότητα του Ofgem να συγκρίνει την  απόδοση των 

επιµέρους διανοµέων.  Ανακαλύπτοντας ποιο από τα δίκτυα είναι πιο αποτελεσµατικό, 
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αναγκάζει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις διανοµής να ανταποκριθούν στην πρόκληση, θέτοντας 

ρεαλιστικούς στόχους βελτίωσης της απόδοσής τους. Ο Ofgem εκτιµά ότι η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης τέτοιου είδους συγκρίσεων συµβάλλει σηµαντικά στις ετήσιες βελτιώσεις 

του κόστους λειτουργίας. Η πρόσφατη αναδιάρθρωση της αγοράς φυσικού αερίου, µε την 

ιδιωτικοποίηση και ανεξαρτητοποίηση των δικτύων διανοµής και για το φυσικό αέριο, που 

προήλθε από την απόφαση της δηµόσιας υπηρεσίας διανοµής να πουλήσει το 50% του 

εθνικού δικτύου διανοµής, οδήγησε στην δηµιουργία τεσσάρων ανεξάρτητων εταιριών 

διανοµής αερίου [32]. Το γεγονός αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε πρόσθετες βελτιώσεις της 

απόδοσης, ύψους £225 εκατ. µεταφρασµένη σε  καθαρή παρούσα αξία, εξασφαλίζοντας 

ακόµη πιο οικονοµικές δικτυακές χρεώσεις για τους καταναλωτές. 

 

  

3.3.6 Συµπεράσµατα 
 

Η αναδιάρθρωση της βρετανικής αγοράς ενέργειας βασίστηκε, σύµφωνα µε όσα 

µελετήσαµε µέχρι στιγµής, στην ικανότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, της αγοράς και του 

υπάρχοντα ανταγωνισµού να εφαρµόζουν διαδικασίες που είχαν καθιερωθεί προηγουµένως 

από άλλους θεσµούς και οργανισµούς (Κοινοπραξία και έλεγχος τιµών). Ενώ κατά µία 

έννοια, το «πείραµα» δούλεψε, θα ήταν πιο ακριβές να πούµε πως το συγκεκριµένο 

«πείραµα» οδηγήθηκε σε λειτουργία, µε πολλές προσπάθειες, µε την πληθώρα των αρχικών 

µεταβολών να ακολουθούνται συχνά από αντίστοιχη πληθώρα προβληµάτων. Μεταξύ των 

προβληµάτων που αναφέρθηκαν και τα οποία φαίνεται να είναι αποτέλεσµα των αρχικών 

σχεδιαστικών σφαλµάτων, συµπεριλαµβάνονται και τα ακόλουθα [45]: 

1. Η ισχύς των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην αγορά και τα µεγάλα 

µερίδια αγορών, παράγοντας που οδήγησε σε µη αναµενόµενες αυξήσεις των τιµών 

και µόνιµη χειραγώγηση άλλων εκφάνσεων του αγοραστικού συστήµατος. 

2. Ελλιπής νοµοθεσία στον τοµέα της διανοµής, που οδήγησε πολλές φορές σε αυξήσεις 

των τιµών σε βάρος των καταναλωτών, µε στόχο την µεγαλύτερη κερδοφορία για τις 

επιχειρήσεις διανοµής.  

3. Τα τελευταία χρόνια, η απειλή της επανασυγχώνευσης µεριδίων της αγοράς, µε 

προσπάθειες κάθετης ολοκλήρωσης στην παραγωγή, δηµιουργεί ανησυχίες γύρω από 

τον ανταγωνισµό και οδηγεί την αγορά σε άγνωστες κατευθύνσεις.  
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Επιπλέον, υπήρξαν προβλήµατα που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί µε 

εναλλακτικές στρατηγικές, χωρίς ωστόσο να είναι απόλυτο βέβαιο ότι θα µπορούσαν να 

είχαν επιλυθεί πλήρως. Μεταξύ αυτών, το κυριότερο ήταν οι περιορισµοί στην διανοµή. 

Τόσο η NGC (National Grid Company, υπεύθυνη αρχή για την διανοµή, όπως 

προαναφέρθηκε) όσο και η Κοινοπραξία δεν κατάφεραν να τα αντιµετωπίσουν µε 

αποτελεσµατικότητα, καταλήγοντας σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

παραµορφώσεις του συστήµατος [29], [45]. Αν επιλέξουµε ένα αισιόδοξο σενάριο, τέτοια 

προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα µε την κάθετη 

ολοκλήρωση, υποδεικνύοντας ότι το βρετανικό µοντέλο δεν αποτελεί αποτελεσµατική 

εναλλακτική λύση της καθετοποίησης.  

Ωστόσο, πέρα από την λειτουργική επιτυχία, η αναδιάρθρωση της βρετανικής αγοράς 

ενέργειας επεσήµανε τις σηµαντικές δυσκολίες προς την κατεύθυνση αυτή. Κάποιες από τις 

δυσκολίες αυτές προέκυψαν από τον ελλιπή αρχικό σχεδιασµό των κινήσεων προς την 

απελευθέρωση και αναδιαµόρφωση της αγοράς, ενώ άλλες από την ίδια τη φύση της αγοράς 

ενέργειας, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν εµφανίζονται σε άλλες βιοµηχανίες. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν συνεχείς προκλήσεις στην Μεγάλη Βρετανία και 

αντίστοιχες ανησυχίες για την µελλοντική κατάσταση στην αγορά ενέργειας και την 

προστασία του ανταγωνισµού.  
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4 Case Study: Η αγορά ενέργειας στην Ισπανία 
 

4.1 Το ισπανικό ενεργειακό µίγµα 
  

Η Ισπανία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εισαγωγές ενέργειας, ενώ η ενέργεια που 

προορίζεται για οικιακή χρήση προέρχεται κυρίως από πυρηνική ενέργεια. Η ζήτηση 

ενέργειας παρουσίασε σηµαντική άνοδο από τη δεκαετία του ’90, κάτι που συνδέεται για 

πολλούς άµεσα µε την οικονοµική άνοδο της χώρας. ∆εδοµένου ότι οι εγχώριες πηγές 

ενέργειας είναι περιορισµένες, καλύπτοντας µόλις το 25% της συνολικής διάθεσης ενέργειας 

[46], η ασφάλεια στην προσφορά ενέργειας αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους της 

ενεργειακής πολιτικής της χώρας, γεγονός που θα αναλύσουµε εκτενέστερα σε επόµενη 

παράγραφο. Σήµερα, οι µεταφορές και η βιοµηχανία αποτελούν τους κυριότερους 

καταναλωτές [47].  

Στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο άνθρακας αποτελεί µέχρι και σήµερα το 

βασικό καύσιµο, ωστόσο η συµµετοχή του φυσικού αερίου, της πυρηνικής ενέργειας, αλλά 

και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι αισθητά υψηλή. Το φυσικό αέριο έχει 

σηµειώσει τα τελευταία χρόνια την σηµαντικότερη άνοδο σε συµµετοχή στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ όσων αφορά τις ΑΠΕ, αξίζει να σηµειώσουµε πως η Ισπανία 

κατατάσσεται παγκοσµίως 2η σε εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.  

 

 

Πρωτογενείς 

μορφές 

ενέργειας 

(Mtoe) 

Εγχώρια 

αποθέματα 

(Mtoe) 

Καθαρές 

εισαγωγές 

(Mtoe) 

Τελική 

κατανάλωση 

(Mtoe)  

Παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(TWh) 

Στερεά Καύσιμα 21,1 6,5 14,2 1,9 79,1 

Πετρέλαιο 68,9 0,3 75,5 52,1 23,8 

Αέριο 25,2 0,3 24,6 16,8 56,7 

Πυρηνική 

Ενέργεια 
16,4 16,4   19,8 36,6 

ΑΠΕ 9,0 9,0   3,8 50,2 

Άλλο -0,3       6,5 

Σύνολο 140,2 32,4 114,3 94,3 280,0 

Πίνακας 9 Ισπανικό ενεργειακό µίγµα ανά τοµέα (Πηγή: Spain – Energy Mix Fact Sheet, 

European Commission 2007 [46]). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
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Το ισπανικό ενεργειακό σύστηµα χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από το 

πετρέλαιο, από το οποίο προέρχεται µερίπου η µισή συνολικά καταναλισκόµενη ενέργεια της 

χώρας. Τα τελευταία 20 χρόνια, το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια και οι ΑΠΕ κατέχουν 

σταθερά σχετικά µερίδια 50%, 13% και 7% αντίστοιχα [46], [47]. Οι σηµαντικότερες 

τροποποιήσεις στο ενεργειακό µίγµα παρατηρούνται µεταξύ στερεών καυσίµων και φυσικού 

αερίου. Τα στερεά καύσιµα σηµείωσαν πτώση από 28% το 1985 σε 15% το 2004, ενώ το 

φυσικό αέριο µε τη σειρά του παρουσίασε αύξηση από 3% σε 18% για την ίδια χρονική 

περίοδο [46].  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το πετρέλαιο και το αέριο κυριαρχούν στην ενεργειακή 

παραγωγή της Ισπανίας, µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής που αγγίζει το 67% [48]. Το 

ακόλουθο διάγραµµα µας δίνει αναλυτική σχηµατική αναπαράσταση της συµµετοχής των 

επιµέρους πηγών ενέργειας στο ενεργειακό µίγµα.  

 
 
 

 
 

∆ιάγραµµα 10 Συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στο ισπανικό ενεργειακό µίγµα 
(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – Energy Mix 

Fact Sheet, European Commission 2007 [46]). 
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Η ισορροπία ωστόσο της ισπανικής αγοράς ενέργειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τις εισαγωγές ενέργειας. Μάλιστα, οι εισαγωγές που πραγµατοποιεί ετησίως η Ισπανία 

υπερβαίνουν τα αποδεκτά από την Ε.Ε. επίπεδα. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των 

εισαγωγών αφορά πετρέλαιο και αέριο, τα οποία συνολικά καλύπτουν  το 88% των 

συνολικών ενεργειακών εισαγωγών [48]. Στις παραγράφους που ακολουθούν µελετάµε την 

κάθε  πηγή ενέργειας για την Ισπανία ξεχωριστά. 

 

 

4.1.1 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
 

Σήµερα η Ισπανία διαθέτει µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ ταχεία βιοµηχανική ανάπτυξη, γεγονότα που συνοδεύονται 

από υψηλή ενεργειακή ζήτηση.  Όπως µελετήσαµε και στις προηγούµενες παραγράφους, για 

να ικανοποιήσει τις ενεργειακές της ανάγκες, η Ισπανία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους εισάγονται λόγω 

των πολύ περιορισµένων εσωτερικών αποθεµάτων.  Στην πραγµατικότητα, κάθε έτος 

Ισπανία καταναλώνει σχεδόν τετραπλάσιες ποσότητες πετρελαίου από την συνολική 

ποσότητα των εγχώριων αποθεµάτων της, που σηµαίνει ότι εάν η Ισπανία επρόκειτο να 

σταµατήσει τις εισαγωγές και να στηριχθεί απλώς στο πετρέλαιο που παρήχθη στη χώρα της, 

θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τη ζήτηση ενέργειας µόνον για 3 µήνες πρίν εξαντληθεί 

ολοκληρωτικά αυτός ο σηµαντικός πόρος. 

Η εσωτερική παραγωγή φυσικού αερίου υπολογίζεται στο 1.2% της ακαθάριστης 

εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου για το 2004, ενώ η εσωτερική παραγωγή πετρελαίου 

αποτέλεσε µόνο 0.4% του ακατέργαστου πετρελαίου και της ακαθάριστης εγχώριας 

κατανάλωσης αερίων πετροχηµικής βιοµηχανίας [46], [47]. Το 99% του πετρελαίου 

εισάγεται κυρίως από τη Νιγηρία, που είναι ο σηµαντικότερος προµηθευτής, το Μεξικό, τη 

Λιβύη, και τη Σαουδική Αραβία και 60% του εισαγόµενου φυσικού αερίου προέρχεται από 

την Αλγερία [49].  Οι επιχειρήσεις µεταφορών και αποθήκευσης πετρελαίου επιτρέπουν την 

πρόσβαση τρίτων στις εγκαταστάσεις τους, και τα απαραίτητα µέτρα χωρισµού ιδιοκτησίας 

είναι συνεχόµενα. Αν και το µερίδιο του πετρελαίου στον αρχικό ενεργειακό εφοδιασµό έχει 

µειωθεί αρκετά, εξακολουθεί να υπερβαίνει αισθητά τον µέσο όρο της ΕΕ. Η συνεχώς 

αυξανόµενη απαίτηση για την εύκολη µεταφορά και ειδικότερα για τα αυτοκίνητα, σε 

συνδυασµό µε την εξάρτηση από το πετρέλαιο σε άλλους τοµείς είναι µεταξύ των κύριων 
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παραγόντων για την αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου (περισσότερο από 50% κατά τη 

διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών δεδοµένου ότι η Ισπανία προσχώρησε στην ΕΕ 

[49]).   

Τέλος, λόγω των ασυνεπειών της παγκόσµιας αγοράς πετρελαίου, το τρέχον 

ενεργειακό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στο σχέδιο «Energetico Nacional (PEN)», που 

διατυπώθηκε το 1978, εστιάζει λιγότερο στο πετρέλαιο και περισσότερο στο φυσικό αέριο.  

Το 1973 το πετρέλαιο αποτελούσε το 73% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της 

Ισπανίας φτάνοντας µόνο το 52% το 2001 [50].   Εν αντιθέσει, το φυσικό αέριο αποτέλεσε 

2% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη δεκαετία του '70, ποσοστό που ανήλθε σε 

12.8% το 2001, σηµειώνοντας αύξηση 33.1% [49], [50].  Η Ισπανία διαθέτει ωστόσο πολύ 

περιορισµένο απόθεµα φυσικού αερίου, ακόµα λιγότερο από το αντίστοιχο του πετρελαίου, 

αλλά µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες αγορές φυσικού αερίου στον κόσµο, κυρίως 

λόγω της εισαγωγής των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν µε φυσικό 

αέριο. Επιπλέον, έχουν υπάρξει προσπάθειες να διαφοροποιηθούν οι πηγές ανεφοδιασµού 

φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης των συνδέσεων µε τα δίκτυα της ΕΕ. 

Ωστόσο, όπως και µε την ηλεκτρική ενέργεια, οι διασυνδέσεις αερίου µε τις γειτονικές χώρες 

παραµένουν κάπως περίπλοκος στόχος, οφειλόµενος εν µέρει στη γεωγραφία. Η Ισπανία και 

η Πορτογαλία βρίσκονται στο τέλος των µακριών φυσικών αλυσίδων εφοδιασµού υγραερίου 

που επεκτείνονται νότια και δυτικά εντός της ΕΕ. Οι προµήθειες αερίου από τη βόρεια 

Αφρική και το φυσικό αέριο που εισάγονται ως LNG (Liquefied Natural Gas) είναι εποµένως 

στρατηγικά στοιχεία του γενικού σχεδιασµού. Με στόχο την βελτίωση και µακροπρόθεσµα 

και εξασφάλιση της ασφάλειας του ανεφοδιασµού, οι εισαγωγές αερίου από µια µόνον χώρα 

και από έναν µόνο πράκτορα περιορίζονται από το νόµο σε 60% [50]. 

 

 

4.1.2 Στερεά καύσιµα 
 

Ένας φυσικός πόρος που η Ισπανία διαθέτει σε αφθονία είναι ο άνθρακας, που 

συναντάται κυρίως στις Αστουρίες αλλά και σε µικρότερα αποθέµατα κοντά στη Σεβίλη, την 

Κόρδοβα, το Badajoz, την Καταλωνία, και την Αραγονία.  Σήµερα, ο άνθρακας 

χρησιµοποιείται κατεξοχήν στην παραγωγή λεκτρικής ενέργειας (καλύπτοντας το 65% της 

συνολικής ζήτησης άνθρακα) σύµφωνα µε την εθνική ρυθµιστική Επιτροπή «Enegy» της 

Ισπανίας [49].  Εντούτοις αυτό το ποοστό θα µειωθεί κατά τη διάρκεια των επερχόµενων 
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ετών καθώς η Ισπανία αγωνίζεται να ανταποκριθεί στα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα.  Οι 

κανονισµοί της Ε.Ε. που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2002 απαιτούν από την Ισπανία µείωση 

της παραγωγής άνθρακα κατά 65% κατά τη διάρκεια των επόµενων 10 ετών [49], [50].  Η 

εθνική εταιρία HUNOSA διευθύνει τις περισσότερες από τις εθνικές διαδικασίες που 

σχετίζονται µε τον άνθρακα παρά το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή άνθρακα είναι πολύ 

δαπανηρή, περισσότερο από δύο φορές της διεθνούς τιµής, λόγω της φτωχής ποιότητας και 

της δοµής των αποθεµάτων.  Εποµένως η Ισπανία δεν είναι σε θεση να εξάγει µεγάλες 

ποσότητες άνθρακα.  Αν και το κόστος και τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα θα ευνοούσαν 

την Ισπανία να απαλαγεί ολοκληρωτικά από την παραγωγή άνθρακα, η χώρα εξαρτάται από 

αυτήν την βιοµηχανία δεδοµένου ότι αποασχολεί µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Έτσι θα ήταν 

δύσκολο για τη χώρα να παραιτηθεί εντελώς από τον τοµέα του άνθρακα.  Η εισαγωγή του 

άνθρακα είναι επίσης οικονοµικότερη από το πετρέλαιο, έτσι η ισπανική κυβέρνηση παρέχει 

οικονοµική βοήθεια στη βιοµηχανία άνθρακα και επιτρέπει στις βιοµηχανίες να εισάγουν 

αφορολόγητο άνθρακα. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η παραγωγή στερεών καυσίµων τα τελευταία 20 

χρόνια παρουσιάζει µία σταθερή κάµψη, ενώ παράλληλα η εξάρτηση της χώρας από τις 

ειαγωγές τέτοιων καυσίµων αυξήθηκε από 25% το 1985 σε 67% το 2004 [50]. Τα 

εναποµείναντα ανθρακορυχεία είναι διάσπαρτα σε µερικές αποµονωµένες πλαγιές σε όλη τη 

χώρα, γεγονός που αποθαρρύνει τις προσπάθειες µίας συντονισµένης στρατηγικής για 

µελλοντική αυτάρκεια.  

Επιπλέον, η συµβατική θερµική παραγωγική δυναµικότητα της Ισπανίας συµβάλλει 

σε περισσότερη από τη µισή της συνολικής παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της χώρας. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το βασικό καύσιµο που χρησιµοποιείται στην θερµική 

παραγωγή έχει αρχίσει να µετατοπίζεται από τον άνθρακα προς το φυσικό αέριο, υπό µορφή 

στροβίλων φυσικού αερίου. Η Ισπανία έχει προωθήσει τέτοιες µονάδες µε στόχο να αυξηθεί 

η υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα και να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Το φυσικό αέριο συµβάλλει σε ποσοστό 30% της συνολικής θερµικής παραγωγικότητας της 

Ισπανίας, σύµφωνα µε στοιχεία για το 2004, ενώ το µερίδιο αυτό είναι πολύ πιθανό να 

αυξηθεί σηµαντικά στο άµεσο µέλλον [49], [50]. 
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4.1.3 Πυρηνική ενέργεια 
  

Η τελευταία σηµαντική πηγή ενέργειας στην Ισπανία προέρχεται από εννέα συνολικά 

εν ενεργεία πυρηνικούς σταθµούς, που βρίσκονται διάσπαρτοι σε ολόκληρη τη χώρα και 

παράγουν το 33% της συνολικά παραγώµενης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελώντας έτσι µία 

από τις σηµαντικότερες πηγές ενέργειας για τη χώρα, συνδυάζοντας παράλληλα και το 

πλεονέκτηµα των χαµηλών εκποµπών CO2 [49]. Στο πολιτικό προσκήνιο υπάρχει έντονη 

αντιπαράθεση, καθώς το ενεργειακό πλάνο «PEN – Plan Energetico National 1991 – 2000», 

τονίζει και υπερασπίζεται την ανάγκη για πυρηνική ενέργεια δεδοµένης της γρήγορα 

αυξανόµενης ζήτησης ενέργειας, ωστόσο, σήµερα η χρήση πυρηνικής ενέργειας µάλλον 

αποθαρρύνεται παρά ενθαρρύνεται.  Το κυβερνών κόµµα τίθεται υπέρ της πυρηνικής 

ενέργειας, αλλά η αντιπολίτευση είναι ενάντια σε αυτήν.  Το τρέχον σχέδιο είναι να κλείσουν 

βαθµιαία όλες οι ισπανικές εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας. Το πρώτο κλείσιµο 

σηµειώθηκε ήδη το 2006 και το επόµενο αναµένεται µεσα στο 2009 [50].  Εντούτοις, η 

κυβέρνηση θα επιτρέψει στις εν λειτουσγία ακόµη  εγκαταστάσεις να αυξήσουν την 

παραγωγή τους για να αντισταθµίσουν τις εγκαταστάσεις που θα κλείσουν έως ότου 

κλαίσουν και οι ίδιες. Θα πρέπει να αναφέρουµε επίσης ότι παρά το πλάνο «Ηλεκτρική 

Ενέργεια 1997» [52], που έβαλε τέλος στην ολοκλήρωση πέντε ακόµη υπό κατασκευή 

πυρηνικών σταθµών, η συµβολή της πυρηνικής ενέργειας στην Ισπανία παρέµεινε σταθερή, 

χάρη σε αναβαθµίσεις σε υπάρχοντες σταθµούς, που οδήγησαν σε υψηλότερη 

αποδοτικότητα.  

 

 

4.1.4 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  
 

Η Ισπανία έχει επιτύχει αρκετά στην µετάβαση προς ανανεώσιµες πηγές, 

συµπεριλαµβανοµένου της ενέργειας των υδάτων, του αέρα, της βιοµάζας, της ηλιακής και 

της ενέργειας που προέρχεται από τα απόβλητα. Οι ανανεώσιµοι πόροι είναι ευρέως 

διασκορπισµένοι και περιλαµβάνουν έναν σηµαντικό αριθµό υδροηλεκτρικών σταθµών 

µικρής κλίµακας (< 10 MW), οι οποίοι καλύπτουν περισσότερο από το 10% της συνολικής 

υδροικανότητας της χώρας [49]. Η χρήση της στερεάς βιοµάζας για τη θερµότητα και την 

ηλεκτροπαραγωγή έχει αυξηθεί, αν και σε ελάχιστο βέβαια ποσοστό. Αν και η ηλεκτρική 

ενέργεια από τη βιοµάζα αυξήθηκε στο πενταπλάσιο µεταξύ 1990 και 2004, αυτό ανήλθε 

µόλις σε 1% της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2004 [53]. 
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Το 2004, η Ισπανία ήταν παγκοσµίως ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός αιολικής 

ενέργειας µετά τη Γερµανία, µε παραγωγή που φτάνει το 6% της συνολικής ακαθάριστης 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας [50]. Η Ισπανία έχει περίπου 8220 MW 

εγκατεστηµένης αιολικής δυναµικότητας, µε επιπλέον 57000 MW σε διάφορα στάδια του 

προγραµµατισµού, της ανάπτυξης ή και έγκρισης λαιτουργίας [53], [54]. 

Η ενίχυση της αγοράς φωτοβολταϊκών είναι επίσης ισχυρή, γεγονός που οφείλεται κυρίως 

στις µειώσεις των δαπανών εγκατάστασης και σε έναν αυξανόµενο αριθµό, ειδικά για τις 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται σε δίκτυο. Το αρχικό κίνητρο για νέες 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αποτελεί η υψηλή δέσµευση για εγγυηµένες τιµές. Τα κίνητρα 

αυτά είναι διαθέσιµα τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η ηλιακή φωτοβολταϊκή δυναµικότητα αυξήθηκε από 5 

MW το 1993 σε 36 MW το 2004 [53]. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 24 GWh το 

2001 και αυξήθηκε έως τις 56 GWh το 2004 [54]. Επιπλέον, ο γενικός νόµος ηλεκτρικής 

ενέργειας του 2003,  περιλαµβάνει ως βασικό στόχο την αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ 

σε 12% της συνολικής καταναλισκόµενης κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 2010. Από το 

1998, οι κυβερνήσεις έχουν εγγυηθεί τις αξίες και τα δασµολόγια τροφοδότησης των ΑΠΕ 

και της συµπαραγωγής. Το σχέδιο προώθησης ανανεώσιµης ενέργειας (σχέδιο de Fomento 

de las Energías Renovables EN España [55]) (1999-2010) επίσης καθιερώνει έναν 

ανεφοδιασµό τουλάχιστον 12% της συνολικής ζήτησης ενέργειας της Ισπανίας µε την 

ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιµες πηγές µέχρι το 2010. Οι κύριες πηγές που 

εξετάζονται από το σχέδιο είναι η βιοµάζα, ο αέρας, η υδραυλική, η ηλιακή και τα αστικά 

στερεά απόβλητα. 

 

 

4.1.5 Χρήση της βιοµάζας στις µεταφορές 
 

H Ισπανία έχει θέσει ως στόχο παραγωγής για το 2010, 400000 τόνους αιθανόλης και 

100000 τόνους biodiesel [50]. Αυτήν την περίοδο, η Ισπανία είναι ένας από τους 

µεγαλύτερους παραγωγούς βιολογικών καυσίµων στην ΕΕ. Η συνολική παραγωγή για το 

2004 ήταν 181000 και 125000 τόνοι βιο-βενζίνης και biodiesel αντίστοιχα [50]. Οι εθνικοί 

και περιφερειακοί διοικητικοί παράγοντες παρέχουν επιχορηγήσεις για την κατασκευή 

εγκαταστάσεων και για την προώθηση της χρήσης αιθανόλης. Οι παραγωγοί αιθανόλης και 

biodiesel απαλλάσσονται του φόρου υδρογονανθράκων. Επιπλέον, τα προγράµµατα 
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δηµόσιων συγκοινωνιών στην Ισπανία προωθούν τη χρήση της αιθανόλης και του biodiesel. 

Επιπλέον, υπάρχει σηµαντική χρηµατοδότηση για εγκαταστάσεις επίδειξης, την έρευνα και 

την ανάπτυξη των διαδικασιών που µετατρέπουν υλικά σε αιθανόλη. 

 

 

4.2 Ηλεκτρική ενέργεια 
 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία παρουσιάζει σταθερή αύξηση της 

τάξεως του 5% ετησίως από το 1980, ποσοστό διπλάσιο του αντιστοίχου της Ε.Ε. Το 

µεγαλύτερο µερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατέχουν τα στερεά καύσιµα 

(28%) [49], [50]. Η πυρηνική ενέργεια, το αέριο, η υδραυλική ενέργεια, το πετρέλαιο και η 

αιολική ενέργεια καλύπτουν σχεδόν όλη την υπόλοιπη παραγωγή, ενώ ένα µικρό ποσοστό 

παράγεται από βιοµάζα και απόβλητα. Η υδραυλική συµµετοχή ποικίλει σε ετήσιο και 

εποχιακό επίπεδο, γεγονός που επηρρεάζει όχι µόνον τις υπόλοιπες πηγές, αλλά και τις 

εισαγωγές ενέργειας.  

Σε γενικές γραµµές, η ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζει σταδιακή και σταθερή άνοδο 

τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ηλεκτροπαραγωγή το 2004 ήταν κατά 7% 

υψηλότερη από εκέινη του 2003 [50]. Σε αυτήν την αύξηση συµβάλουν σηµαντικά οι ολοένα 

και αυξανόµενες διαθέσιµες ποσότητες φυσικού αερίου από την Αλγερία, καθώς και η 

αυξανόµενη συµµετοχή αυτού στην ηλεκτροπαραγωγή. Επιπλέον, οι ΑΠΕ συµµετέχουν µε 

ολοένα αυξανόµενα ποσοστά στην ηλεκτροπαραγωγή, περίπου 19% το 2004. Όπως 

αναφέρθηκε, η Ισπανία αποτελεί την 2η σε κατατάταξη χώρα παγκοσµίως σε εγκαταστάσεις 

αξιοποίησης αιολικής ενέργειας, µε περισσότερα από 10GW παραγωγή το 2005 [56].   
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∆ιάγραµµα 11 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία ανά πηγή (Πηγή: Spain – 

Energy Mix Fact Sheet, European Commission 2007 [46]). 
 

 

 

 Στο ∆ιάγραµµα 11 παρουσιάζεται αναλυτικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά 

είδος χρησιµοποιούµενης πηγής, σε TWh, για το χρονικό διάστηµα 1990, οπότε και αρχίζει η 

σταδιακή άνοδος της ζήτησης όπως προαναφέρθηκε, µέχρι το 2004 [50]. Στο σηµείο αυτό 

αξίζει να σηµειώσουµε πως η συνολική παραγωγή για το 2005 έφτασε τα 270GW [48]. Στο 

∆ιάγραµµα 12 παρουσιάζεται σε ποσοστά επί τοις εκατό το ενεργειακό µίγµα όσων αφορά 

την ηλεκτροπαραγωγή.  

 

 

Ηλεκτροπαραγωγή ανά είδος καυσίµου 

άνθρακας 

πετρέλαιο 

αέριο 

πυρηνική 

ανανεώσιµες 
άλλο 
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∆ιάγραµµα 12 Ενεργειακό µίγµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία 
(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Universidad 

Pontificia Comillas IACAI ICADE Madrid,  2005 [48]). 
 

 

 

 Ενώ στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η αποδοτικότητα της κάθε πηγής: 

 

 

Πηγή ενέργειας 
Αποδοτικότητα στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

άνθρακας 30,00% 

πετρέλαιο 35,00% 

αέριο 50,00% 

πυρηνική 30,00% 

ΑΠΕ 45,00% 

Πίνακας 10 Αποδοτικότητα της κάθε τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Πηγή: 

Universidad Pontificia Comillas IACAI ICADE Madrid , 2005 [48]). 
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4.3 Ενεργειακή ζήτηση στην Ισπανία 
 

Η Ισπανία παρουσιάζει έναν υψηλό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης και 

βιοµηχανοποίησης τα τελευταία 20 – 25 χρόνια, ειδικά µετά την ένταξη στην Ε.Ε. το 1986. Η 

ανάπτυξη αυτή ωστόσο συνοδεύεται και από ταχύτατη άυξηση στην κατανάλωση ενέργειας 

–  η οποία έχει σηµειώσει σηµαντική αύξηση από τη δεκαετία του ’90, ύψους 66% – και 

κατά συνέπεια, παρατηρούνται σηµαντικές επενδύσεις σε συστήµατα ενέργειας τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες [50]. Η αύξηση της ζήτησες οδήγησε επίσης σε σηµαντική 

εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, όπως µελετήσαµε και στις προηγούµενες 

παραγράφους. Το γεγονός αυτό προκαλέι µεγάλη ανησυχία σχετικά µε την ασφάλεια από 

πλευράς ενέργειας, δηλαδή αν θα µπορεί λόγω του υψηλού αυτού βαθµού εξάρτησης η 

Ισπανία να καλύπτει πάντα τις ενεργειακές της ανάγκες σε ικανοποιητική τιµή.  

Οι µεταφορές αποτελούν τον βασικό κλαταναλωτή, µε ποσοστό 41% το 2004 [50]. Ο 

συγκεκριµένος τοµέας έχει σηµειώσει αύξηση της τάξεως του 72% κατά την χρονική περίοδο 

1990 – 2004. Ακολουθεί η βιοµηχανία µε ποσοστό συµµετοχής 33%, ενώ ο οικιακός τοµέας 

έχει παρουσιάσει την µεγαλύτερη άνοδο, της τάξεως του 116% από το 1990 έως το 2004 

[50]. Την πρώτη θέση στο είδος καταναλισκόµενης ενέργειας κατέχει το πετρέλαιο, ενώ 

ακολουθούν µε εξίσου υψηλή συµµετοχή η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιµατισµό αυξάνεται διαρκώς κάθε χρόνο, ενώ οι 

απαιτήσεις ηλεκτρισµού για θέρµανση στην Ισπανία, δεδοµένου ότι αποτελεί µεσογειακή 

χώρα µε ευνοικό κλίµα, είναι κατά πολύ χαµηλότερες από τους µέσους όρους της Ε.Ε. 

Ωστόσο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά είναι αρκετά υψηλή, 

καλύπτοντας το 54%, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψιν ότι τα νοικοκυριά καλύπτουν συνολικά 

το 23% της συνολικά καταναλισκόµενης ενέργειας στην Ισπανία [50], [51]. Το ακόλουθο 

διάγραµµα µας δίνει µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα των όσων αναφέρθηκαν περί 

κατανάλωσης ενέργειας.  
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∆ιάγραµµα 13 Ενεργειακή κατανάλωση στην Ισπανία (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την 
συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – Energy Mix Fact Sheet, European 

Commission 2007 [46]). 
 
 
 

4.3.1 Οικιακοί χρήστες  
 

Ας µελετήσουµε τώρα την συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στην οικιακή 

κατανάλωση. Όπως αναφέρθηκε, η ενέργεια που παράγεται προς οικιακή χρήση, βασίζεται 

κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στην πυρηνική και µάλιστα η συµµετοχή αυτής (50%) είναι 

πολύ µεγαλύτερη από τα όρια που έχει θέσει η Ε.Ε. (28%) [46]. Επίσης και η συµµετοχή των 

ΑΠΕ υπερβαίνουν τον στόχο που έχει θέσει η Ε.Ε., αγγίζοντας το 12%. Τέλος, η συµµετοχή 

των στερεών καυσίµων και κυρίως άνθρακα και λιγνίτη έχει σηµειώσει σηµαντική πτώση 

φτάνοντας το 22%, ποσοστό χαµηλότερο από τα επίπεδα της Ε.Ε [51]. Στο ∆ιάγραµµα 14 

φαίνεται αναλυτικότερα η συµµετοχή της καθεµιάς από τις προαναφερθείσες πηγές 

ενέργειας.  
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∆ιάγραµµα 14 Συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στην οικιακή κατανάλωση 
(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – Energy Mix 

Fact Sheet, European Commission 2007 [46]). 
 
 
 
 

4.3.2 Μεταφορές  
 

Οι µεταφορές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις οδικές µεταφορές και τις εναέριες. 

Ετησίως, σύµφωνα µε στοιχεία του 2004, καταναλώνονται 38398 Mtoe ενέργειας στον 

συγκεκριµένο κλάδο, ποσότητα που τον κατατάσει ως τον νούµερο ένα καταναλωτή 

ενέργειας της χώρας [50]. Από την συνολική αυτή καταναλισκόµενη ενέργειας, το 80% 

αποδίδεται στις οδικές µεταφορές και µόλις ένα 13% στις εναέριες [50]. Η πηγή ενέργειας 

είναι κατεξοχήν το πετρέλαιο (98,18%), µε το 81% της κατανάλωσης να πηγαίνει στις οδικές 

µεταφορές και ένα 13% στις εναέριες [51]. Ακολουθεί η ηλεκτρική ενέργεια (1,17%) και 

τέλος οι ΑΠΕ µε συµµετοχή µόλις 0,65% [51]. Αυτό που ίσως αξίζει να σηµειώσουµε ως 

προς την συµβολή των ΑΠΕ, είναι ότι η χρήση της προερχόµενης από ΑΠΕ ενέργειας 

εµφανίζεται µόνον στον τοµέα των οδικών µεταφορών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η συµµετοχή της κάθε µορφής ενέργειας στην κατανάλωση του 

τοµέα µεταφορών. 
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∆ιάγραµµα 15 Συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στη κατανάλωση στον τοµέα 
µεταφορών (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – 

Energy Mix Fact Sheet, European Commission 2007 [46]). 
 
 
 
 

4.3.3 Βιοµηχανία 
 

Στην βιοµηχανία καταναλώνονται ετησίως περίπου 30660 Mtoe σύµφωνα µε στοιχεία 

του 2004. Η βιοµηχανική κατανάλωση βασίζεται κυρίως στο φυσικό αέριο σε ποσοστό 

40,27% [50]. Ακολουθεί η ηλεκτρική ενέργεια (28,47%), τα προιόντα πετρελαίου µε 

ποσοστό 20,1%, τα στερεά καύσιµα µε ποσσοστό 5,59% (κυρίως άνθρακας) και οι ΑΠΕ µε 

συµµετοχή 4,43% [50], [51]. Το ενεργειακό µίγµα για τον βιοµηχανικό κλάδο παρουσιάζεται 

πιο αναλυτικά στο ∆ιάγραµµα 16, ενώ στο ∆ιάγραµµα 17 παρουσιάζεται ο καταµερισµός της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στους επιµέρους βιοµηχανικούς τοµείς. 
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∆ιάγραµµα 16 Συµµετοχή των επιµέρους πηγών ενέργειας στη βιοµηχανική κατανάλωση 
(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – Energy Mix 

Fact Sheet, European Commission 2007 [46]). 
 
 
 

 
 
∆ιάγραµµα 17 Καταµερισµός ενεργειακής κατανάλωσης ανά είδος βιοµηχανίας (Πηγή: 

∆ηµιουργήθηκαν από την συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Spain – Energy Mix Fact 
Sheet, European Commission 2007 [46]). 
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4.4 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ισπανία 
 

Η ισπανική αγορά ενέργειας άλλαξε ρυζικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Η 

ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε ραγδαία, µαζί µε την ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη. Επειδή η 

Ισπανία έχει περιορισµένους πόρους ενέργειας, οι οποίοι καλύπτουν µόλις το 25% του 

συνολικού ενεργειακού εφοδιασµού, η ασφάλεια του ανεφοδιασµού είναι µια σηµαντική 

πτυχτη της ενεργειακής πολιτικής [57].  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 18 Ετήσιος ρυθµός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου στην Ισπανία σε σύγκριση µε τους ρυθµούς της Ε.Ε. (Πηγή: MonicaGandolfi,  

“Strengths and weaknesses of liberalization in the Spanish energy sector”, 8th CEPR 
CONFERENCE ON APPLIED INDUSTRIAL ORGANISATION, TARR AGONA , 

2007). 
 
 

Η Ισπανία ξεκίνησε τις προσπάθειες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειάς της 

αρκετά νωρίτερα από το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε από την Ε.Ε για το 2004. Οι 

προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν το 1994 µε το νόµο ηλεκτρικής ενέργειας «LOSEN - Ley de 

Ordenacion del Sistema Electrico Nacional» [58] και συνεχίστηκαν µε τον  νόµο ηλεκτρικής 

ενέργειας 54 το 1997 [52] και το νόµο υδρογονανθράκων 34 το 1998 [59].  Η αγορά έχει 

εξελιχθεί εποµένως χάρη σε µία σειρά νοµοθετικών µέτρων και υψηλά επίπεδα πολιτικής 

συµµετοχής. Μερικά παραδείγµατα των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα είναι και τα εξής. 

 
 

Ηλεκτρική ενέργειας Ισπανία 
Φυσικό αέριο Ισπανία 
 

Ηλεκτρική ενέργεια Ε.Ε 
Φυσικό αέριο Ε.Ε 
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Η µέχρι πρότινος ελεγχόµενη από το κρατικό µονοπώλιο «Compania Arrendataria del 

Monopolio de Petroleos (CAMPSA)» [60], πρώην κρατική αλλά πλέον ιδιωτική εταιρεία 

Repsol κυριαρχεί στην ισπανική αγορά του πετρελαίου κατέχοντας πάνω από το 50% της 

παραγωγής πετρελαίου. Η Repsol κατέχει επίσης την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων 

διύλησης της Ισπανίας, του δικτύου διανοµής, και των σταθµών βενζίνης.  Η κυρίαρχη 

επιχείρηση φυσικού αερίου στην Ισπανία είναι η Gas Natural Group (GN).  Η GN 

αποτελείται από αρκετές επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε όλους τους τοµείς της παραγωγής 

και της διανοµής φυσικού αερίου.  Η εταιρία Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) είναι το 

µοναδικό µονοπώλιο φυσικού αερίου που δεν απαιτείται να καταργηθεί από την Ε.Ε.  Ως 

µέρος του σχεδίου για την προώθηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου έναντι άλλων 

φυσικών πόρων, η Ισπανία εµπλέκεται αυτήν την περίοδο σε διάφορα σηµαντικά 

προγράµµατα που αφορούν κατά κύριο λόγο το φυσικό δίκτυο αγωγών υγραερίου της χώρας. 

Ωστόσο, τα αυστηρά νοµοθετικά µέτρα αποτελούν πλέον εµπόδιο για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της αγοράς, η οποία θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω διαφανούς 

νοµοθεσίας και µιας ισχυρής ρυθµιστικής αρχής. Η ενθάρρυνση για νέες εισόδους θα 

ωφελούσε επίσης την αγορά. Επιπλέον είναι σηµαντικό να µειωθεί ο κίνδυνος κατάχρησης 

της αγοράς και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των διεθνών ενεργειακών συνδέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 19 Σχέδιο για το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας στην Ισπανία (Πηγή: EU 
Commission, Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market , 

2005). 
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οδηγίες του 2003 

Αρχή Τέλος 
Όλοι οι µη 
οικιακοί 
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Όλοι οι 
καταναλωτές 
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Η ισπανική κυβέρνηση προωθεί επίσης την ταχύτατη ανάπτυξη της αγοράς φυσικού 

αερίου εντός της ΕΕ. Η συνεχής υψηλή ανάπτυξη απαιτεί ωστόσο ουσιαστικές επενδύσεις 

στην υποδοµή του αερίου. Ενώ η κυβέρνηση χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις και οι 

καταναλωτές επωµίζονται τον κίνδυνο, οι επενδύσεις αυτές στρέφονται µόνον στις πιό 

αναγκαίες εγκαταστάσεις. Για να µεγιστοποιηθεί το όφελος του ανταγωνισµού, η υψηλή 

αγοραστική δύναµη των κατεχόντων υψηλά µερίδια αγοράς πρέπει να εποπτεύεται συνεχώς 

από τη ρυθµιστική αρχή και η πλήρης ανεξαρτητοποίηση της ENAGAS να ενισχυθεί.  

Τέλος, βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σήµερα αποτελεί ο 

διαχωρισµός της διανοµής των καυσίµων και των πηγών ανεφοδιασµού τους. Η ηλεκτρική 

ενέργεια, το αέριο και οι αγορές πετρελαίου έχουν ήδη ανοίξει. Οι κύριες προκλήσεις που 

απασχολούν την Ισπανία στην ερχόµενη δεκαετία είναι να εξασφαλιστεί ότι ο ενεργειακός 

εφοδιασµός µπορεί να ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση, να συγκρατήσει τις εκποµπές 

του CO2, ώστε να εκπληρώσει το στόχο της συνθήκης του Κιότο και να επιτύχει πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και των αγορών πετρελαίου. Η 

αισθητά αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας περιπλέκει ωστόσο τις κυβερνητικές 

προσπάθειες να εξετάσουν τα περιβαλλοντολογικά θέµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το γεγονός ότι ο σηµερινός στόχος για την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου της 

Ισπανίας τίθεται κατά 15% επάνω από τον αντίστοιχο του 1990. Θα πρέπει όµως να λάβουµε 

υπόψιν ότι οι εκποµπές CO2 της Ισπανίας ήταν ήδη το 1998 κατά 21% υψηλότερες απ'ό,τι το 

1990 [53]. 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται ο βαθµός στον οποίο έχει ολοκληρωθεί το άνοιγµα 

των αγορών ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου για κάποιες χώρες της Ε.Ε. Αυτό που 

αξίζει να σηµειώσουµε για την Ισπανία είναι πως το πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς ήταν 

πολύ ταχύτερο για το αέριο (86%) σε σχέση µε την ηλεκτρική ενέργεια (25%) [57]. 
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Κράτος 
Ποσοστό επίτευξης 

ανοίγματος της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Ποσοστό επίτευξης 
ανοίγματος της αγοράς 

φυσικού αερίου 

Αυστρία 100% 100% 

Βέλγιο 90% 90% 

Δανία 100% 100% 

Φινλανδία 100% 90% 

Γαλλία 70% 70% 

Γερμανία 100% 100% 

Ελλάδα 62% 95% 

Ιρλανδία 100% 86% 

Ιταλία 79% 100% 

Λουξεμβούργο 84% 80% 

Ολλανδία 100% 100% 

Πορτογαλλία 100% 0% 

Ισπανία 100% 100% 

Σουηδία 100% 95% 

Μεγ.Βρεττανία 100% 100% 

 
Πίνακας 11 Βαθµός επίτευξης του ανοίµατος των αγορών ηλεκτρικσµού και αερίου στις 
χώρες της Ε.Ε. (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από την συγγραφέα σύµφωνα µε στοιχεία του EU 

Commission, Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market , 
2005). 

 

 

4.4.1 Σύνοψη: Βασικά χαρακτηριστικά της ισπανικής αγοράς ενέργειας 
 

Πριν προχωρήσουµε περεταίρω στην ανάλυση για την απελευθέρωση της ισπανικής 

αγοράς ενέργειας, είναι σκόπιµο να κάνουµε µία µικρή σύνοψη για όλα τα χαρακτηριστικά 

που αυτή παρουσιάζει, ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα στη συνέχεια τα γεγονότα που 

ακολούθησαν το άνοιγµα των αγορών και τα αποτελέσµατα που αυτά επέφεραν.  

Τα βασικά, λοιπόν, χαρακτηριστικά της ισπανικής αγοράς ενέργειας, όπως τα έχουµε 

µελετήσει µέχρι στιγµής συνοψίζονται στα εξής: 

• Υψηλή αύξηση της ζήτησης ενέργειας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως 

παρουσιάστηκε και στο ∆ιάγραµµα 18, γεγονός που καθιστά την ισπανική αγορά 

ενέργειας ιδιαίτερα ελκυστική για τους προµηθευτές ενέργειας. 

• Υψηλή  εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι ενεργειακές εισαγωγές 

επηρρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις τελικές τιµές ενέργειας, επιρροή που δεν µπορεί 

να περιοριστεί από την απελευθέρωση των εθνικών αγορών. 
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• Γεωγραφική αποµόνωση, υπό την έννοια ότι υπάρχει περιορισµένη ανταγωνιστική  

πίεση από προµηθευτές και παραγωγούς που εδρεύουν σε γειτονικές χώρες.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 20 Ενεργειακή εξάρτηση της Ισπανίας από τις εισαγωγές ενέργειας σε σχέση µε 

την Ε.Ε. (Πηγή: EU Commission, Report on the Implementation of the Gas and 
Electricity Internal Market , 2005). 

 
 

 

4.4.2 Ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρισµού στην Ισπανία 
 

Το µερίδιο του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας 

στην Ισπανία είναι περίπου 24% (17.3 Mtoe), σύµφωνα µε τα στοιχεία από την εθνική 

στατιστική υπηρεσία [61]. Η διαδικασία απελευθέρωσης, που άρχισε το 1997, έχει οδηγήσει 

στην αναδιάρθρωση των µεγαλύτερων ισπανικών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

κυβέρνηση είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου µέχρι το 2003, ρυθµό πολυ γρηγορότερο, όπως 

είδαµε, από τον αντίστοιχο απαιτούµενο από την Ε.Ε. Στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 

οι διαδικασίες παραγωγής και διανοµής έχουν διαχωριστεί εκτός πλαισίων κάθετης 

ολοκλήρωσης, κατόπιν της καθιέρωσης µιας ρυθµιστικής αρχής της αγοράς και του ρυθµιστή 

των συστηµάτων µετάδοσης (δλδ. του ρυθµιστή διανοµής TSO [62]). Οι κανόνες του 

ελεύθερου ανταγωνισµού αυτήν την περίοδο σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν ενθαρρύνει την αλλαγή 

στις εταιρικές προσεγγίσεις και τις στρατηγικές των εταιριών που κατείχαν µέχρι πρότινος τα 

Ενεργειακές εισαγωγές Ισπανίας Ενεργειακές εισαγωγές Ε.Ε 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 74 

µονοπώλια της αγοράς. Υπάρχει µία διαφάνεια σε γενικές γραµµές στα περισσότερες 

προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή, ενώ 

παράλληλα ευνοούνται τα περισσότερα σχέδια βιώσιµης ανάπτυξης στον τοµέα. Για 

παράδειγµα, η διαφάνεια στη ανάλυση του επιµέρους κόστους στου λογαριασµούς 

ηλεκτρικής ενέργειας θα βοηθήσει τον καταναλωτή να επιλέξει συνειδητά τον πάροχο και 

τον τύπο ενέργειας που προτιµά. Νέα ανοίγµατα στην αγορά εποµένως θα παραχθούν όπου 

υπάρχει ζήτηση για συγκεκριµένα και εγγυηµένα ενεργειακά προϊόντα, που 

διαφοροποιούνται είτε στο είδος υπηρεσίας ή σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Εδώ 

αναφερόµαστε σε µια εγγύηση για µια συνεχή διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του 

πλέγµατος, χωρίς τυχαίες απρόοπτες διακοπές και, επίσης, για την παραγωγή ενός 

συγκεκριµένου µεριδίου νέργειας από ανανεώσιµες πηγές, το οποίο απαιτείται ήδη σε 

µερικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η ∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Προφανώς, 

δεν είναι µια τυχαία απαίτηση που προκαλείται από τις χρηµατιστηριακές δυνάµεις µόνο, 

αλλά ενθαρρύνεται και από πολιτικές που προωθούν τις πηγές καθαρής ενέργειας, όπως οι 

φορολογικές παραχωρήσεις οι σχετικές µε την κατανάλωση στερεών καυσίµων ή στην 

πρόληψη των ατµοσφαιρικών ρυπάνσεων [63].  

. 

 

4.4.2.1 Η ισπανική Κοινοπραξία και ο τρόπος λειτουργίας της    

 

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, πριν την απελευθέρωση της 

αγοράς, βασίζόταν σε ένα σύστηµα διάταξης αξίας, σύµφωνα µε το οποίο ο ρυθµιστής 

καθόριζε ποιες εγκαταστάσεις έπρεπε να λειτουργήσουν ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για 

κάθε χρονική περίοδο. Επιπλέον, το σύστηµα των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

αποτελούσε από µόνο του έναν ρυθµιστικό µηχανισµό προστιθέµενου κόστους, το οποίο 

καθιέρωνε εκείνη την τιµή που επέτρεπε να καλύπτεται το κόστος λειτουργίας των 

επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα ποσοστό επιστροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας είχαν υψηλά κίνητρα να εξασφαλίζουν τη παροχή 

ηλεκτρισµού για κάθε χρονική περίοδο [64]. Εντούτοις, ο νόµος 54/1997 [52] του ισπανικού 

συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας καθιέρωσε τη νοµική βάση για την εισαγωγή ενός νέου 

συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, του οποίου κεντρικό στοιχείο είναι η δηµιουργία µιας 

αγοράς «χονδρεµπόρων» ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιµή που εγκαθίσταται σε µια τέτοια 

αγορά καθορίζει την αµοιβή της επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Η ισπανική Κοινοπραξία ηλεκτρικής ενέργειας καθιερώνεται στο βασιλικό διάταγµα 

2019/1997 της 26ης ∆εκεµβρίου [65]. Το εν λόγο διάταγµα θεωρεί µια τέτοια αγορά ως 

συνδυασµό εµπορικών αγοραπωλησιών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε το νέο αυτό 

σύστηµα «χονδρεµπόρων», τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή πραγµατοποιούν προσφορές 

στην αγορά, σε ωριαία βάση. Πιο αναλυτικά, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε να 

λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 1998, µε την κάθε ηµέρα να διαµορφώνεται σε 

εικοσιτέσσερις ωριαίες περιόδους [66]. Για καθεµία από τις περιόδους αυτές, οι παραγωγοί 

καθορίζουν την ποσότητα και την τιµή ενέργειας που προσφέρουν για κάθε µονάδα 

παραγωγής. Συνολικά, οι παραγωγοί προσφέρουν µέχρι και 25 διαφορετικές τιµές, οι οποίες 

πρέπει να είναι αύξουσες. Αν δεν υπάρχουν καθόλου περιορισµοί στην προσφορά, τότε 

ονοµάζεται «απλή προσφορά».  Ένας παραγωγός µπορεί ωστόσο να παρουσιάσει και µία 

«σύνθετη προσφορά», η οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνει µεµονωµένες συνθήκες, κάποιο 

ελάχιστο κέρδος για τους παραγωγούς, την διακύµανση στην παραγωγική δυναµικότητα, 

καθώς και προγραµµατισµένες διακοπές [66].  

Κατά εντελώς ανάλογο τρόπο, οι καταναλωτές, συνειδητοποιώντας τις διαθέσιµες 

προσφορές, καθορίζουν την ενεργειακή ποσότητα και τις µέγιστες τιµές που είναι 

διατεθηµένοι να πληρώσουν. Ουσιαστικά, οι προσφορές αυτές αφορούν συγκεκριµένα ποσά 

ενέργειας και µπορούν να υπάρχουν έως και 25 τέτοια διαφορετικά ενεργειακά blocks µε 

διαφορετική τιµή για καθένα από αυτά. Οι τιµές θα πρέπει να είναι φθίνουσες [67]. Αυτή η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε µέρα και πρέπει τόσο οι αγοραστές όσο και οι παραγωγοί 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προσφορές τους για την επόµενη ηµέρα, µέχρι τις 11:00 

π.µ. της τρέχουσας ηµέρας.  

Ο OMEL [68], η ρυθµιστική αρχή που ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του 

συστήµατος, ταξινοµεί τις προσφορές πώλησης µε τη βοήθεια ενός κριτηρίου των ανοδικών 

τιµών και τις προσφορές αγορών µε τη βοήθεια ενός κριτηρίου των φθινουσών τιµών. Το 

σηµείο τοµής µεταξύ των δύο καµπυλών καθορίζει την οριακή τιµή, η οποία αποτελεί και 

την τιµή για κάθε παραγώµενη µονάδα ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει µια 

αλληλουχία αγορών, µέχρι που ο πραγµατικός χρόνος επιτυγχάνεται. Αυτή η αντιστοίχηση 

ονοµάζεται «ηµερήσιο οριακό πλάνο λειτουργίας (“base daily operating schedule” - PBF)» 

[67]. Εφόσον καθοριστεί το PBF, ο ΟΜΕL ελέγχει την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του 

συγκεκριµένου πλάνου. Σε περίπτωση που ικανοποιούνται όλοι οι τεχνικοί περιορισµοί, τότε 

το πρόγραµµα κρίνεται υλοποιήσιµο. Σε αντίθετη περίπτωση, κάποιες εκ των ήδη αποδεκτών 

προσφορών ακυρώνονται, ενώ τη θέση αυτών λαµβάνουν άλλες, που είχαν αρχικά 

απορριφθεί, δηµιουργώντας τελικά το «εναλλακτικό εφικτό ηµερήσιο πρόγραµµα 
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λειτουργίας (“provissional feasible daily schedule” - PVP)» [67]. Αυτή η επαναδιάταξη 

λαµβάνει χώρα µέχρι τις 14:00, ενώ µέχρι τις 16:00 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το «τελικό 

εφικτό ηµερήσιο πλάνο λειτουργίας (“final feasible daily schedule”- PVD)», λαµβάνοντας 

υπόψιν και την διαδικασία ανάθεσης βοηθητικών υπηρεσιών [67]. Παράλληλα, η αγορά 

διασπάται και σε µικρότερες αγορές εντός της ηµέρας, ώστε να πραγµατοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ρυθµίσεις µεταξύ ζήτησης – προσφοράς. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των 

διαδικασιών που µόλις περιγράψαµε ονοµάζεται «τελικό ωριαίο πρόγραµµα (“final hourly 

schedule” - PHF)» [67]. Στο διάγραµµα που ακολουθεί προυσιάζεται πιο αναλυτικά και 

σχηµατικά η όλη διαδικασία, καθώς και η συµβολή των επιµέρους παραγόντων.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 21 Γραφική αναπαράσταση του ισπανικού συστήµατος αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (Πηγή: Juan Rivier Abbad, “ An Overview of the Spanish Electrical System and 

its Liberalisation” , CEEM Presentation, 2005). 
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ισπανική Κοινοπραξία µε αυτόν τον τρόπο, είναι αρκετά υψηλότερη από τις αναµενόµενες 

τιµές (µεγαλύτερες από τις πρόσθετες δαπάνες των παραγωγών) [69], [70]. Η ερµηνεία αυτής 

της κατάστασης έχει βασιστεί στην επίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως η δοµή της 

αγοράς, η µικρή ελαστικότητα της ζήτησης ή η παρουσία µιας επιπλέον ζήτησης, πέραν της 

καθορισµένης. 

 Έτσι, µετά από την απελευθέρωση, µερικές χώρες συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

υψηλή συγκέντρωση στον τοµέα παραγωγής της ενέργειας. Στην περίπτωση του ισπανικού 

συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένης της κάθετης δοµής της αγοράς, η νοµοθεσία 

δεν απαιτεί έναν χωρισµό της ιδιοκτησίας µεταξύ των δραστηριοτήτων αλλά καθιερώνει 

µόνο έναν διαχωρισµό µεταξύ ανταγωνιστικών και µη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Η 

κατάσταση αυτή χειροτερεύει ακόµη περισσότερο, όσων αφορά τις περιπτώσεις οριζόντιας 

ολοκλήρωσης. Έτσι, το 1996, παρουσιάζεται µία περίπτωση οριζόντιας συγκέντρωσης 

µεταξύ δύο κυρίαρχων επιχειρήσεων παραγωγής - η Endesa και η Iberdrola- οι οποίες 

ελέγχουν γύρω στο 70% της Κοποπραξίας µε τη συνέπεια της δύσκολίας για περεταίρω 

αύξηση του ανταγωνισµού [71]. 

Ένα δεύτερο πρόβληµα προκύπτει από τη χαµηλή ελαστικότητα της ζήτησης. Μετά 

από την απελευθέρωση της αγοράς, η πλειοψηφία των πελατών έχει προτιµήσει να συνεχίσει 

µε το δασµολόγιο. Επιπλέον, οι διανοµείς, οι οποίοι είναι οι κύριοι αγοραστές της 

Κοινοπραξίας, πραγµατοποιούν τις προσφορές αγορών τους σε µια χαµηλή τιµή, µε στόχο 

την εγγύηση της παροχής στους τελικούς καταναλωτές. 

Τέλος, ένα τελευταίο πρόβληµα είναι η παρουσία µιας θετικής επιπλέον ζήτησης στα 

ισπανικά σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτή την άποψη, η παραγωγική δυναµικότητα 

της Endesa και Iberdrola είναι ικανή να ικανοποιήσει την επιπλέον ζήτηση, δεδοµένου ότι 

αυτές οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ένα θετικό υπόλοιπο ζήτησης. Εποµένως, 

κατά τη διάρκεια των ωρών όπου εµφανίζεται επιπλέον ζήτηση, πέραν της 

προγραµµατισµένης, τέτοιες επιχειρήσεις µπορούν να καθορίσουν την τιµή που επιθυµούν 

στην Κοινοπραξία και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας συµπεριφέρονται 

απλά ως αποδέκτες τιµής [66], [67]. 
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4.4.2.2 Ο ρυθμιστής της αγοράς ΟΜΕLκαι οι αρμοδιότητες του 

 

Ο νόµος 54 τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας, της 27ης Νοεµβρίου 1997 [52], και το 

βασιλικό διάταγµα 2019, της 26ης ∆εκεµβρίου 1997 [65], που καθορίζουν την οργάνωση και 

τον µηχανισµό λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής παραγωγής, έχουν ορίσει ως ρυθµιστική 

αρχή την εταιρία OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía Español – της οποίας οι 

αρµοδιότητες µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής [68]: 

 

1. Η λειτουργία των αγορών ενέργειας 

 

Αναλαµβάνει τις λειτουργίες που απαιτούνται για την οικονοµική διαχείριση 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής 

παραγωγής. Πιο αναλυτικά: 

• Λαµβάνει τις προσφορές πώλησης που εκδίδονται για κάθε περίοδο 

σχεδιασµού από τους ιδιοκτήτες των µονάδων ηλεκτρικής παραγωγής, από 

τους λιανοπωλητές και από τις βοηθητικές υπηρεσίες, που αντιπροσωπεύουν 

τους ειδικούς παραγωγούς καθεστώτος.  

• ∆έχεται τις προσφορές των αγορών ενέργειας και, όπου απαιτείται, 

οποιεσδήποτε εγγυήσεις.   

• Συσχετίζει τις προσφορές πώλησης και των αγορών ενέργειας και παρέχει 

στον ρυθµιστή του συστήµατος τις πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

των αντιστοιχηµένων προσφορών στις ηµρήσιες και τις εντός της ηµέρας 

αγορές. Επιπλέον, παρέχει το σχεδιασµό της πρόσβασης στο δίκτυο ως 

αποτέλεσµα των παραπάνω αντιστοιχιών και την οριακή τιµή ενέργειας και 

ειδοποιεί τους συµµετέχοντες για τις πληροφορίες σχετικά µε τις µονάδες 

παραγωγής και αγορών.  

• Λαµβάνει από τον ρυθµιστή του συστήµατος διανοµής οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικά µε τις τροποποιήσεις που γίνονται στην αντιστοίχηση 

ζήτησης – προσφπράς, λόγω των τεχνικών περιορισµών ή των εξαιρετικών 

καταστάσεων στο δίκτυο µετάδοσης ή, όπου απαιτείται, στο δίκτυο διανοµής.  

• Καθορίζει τις τελικές τιµές ενέργειας για κάθε περίοδο σχεδιασµού και 

εκθέτει τις τιµές αυτές σε όλους τους σχετικούς συµµετέχοντες.  
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• ∆ιακανονίζει και εκθέτει τις πληρωµές και τις συλλογές που 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την τελική τιµή ενέργειας ως αποτέλεσµα της 

πραγµατικής λειτουργίας των µονάδων παραγωγής, της διαθεσιµότητας των 

µονάδων παραγωγής σε κάθε περίοδο σχεδιασµού και οποιουδήποτε άλλου 

κόστους µπορεί να καθοριστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

• Λαµβάνει τις πληροφορίες για τους παραγωγούς που έχουν έρθει σε επαφή µε 

τον ρυθµιστή του συστήµατος διανοµής, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο 

τελευταίος επιβεβαιώνει οποιαδήποτε γεγονότα µπορούν να επιτρέψουν µια 

απαλλαγή από την προσφορά.  

• Καθορίζει, αναπτύσσει και ενεργοποιεί τα συστήµατα που απαιτούνται ώστε 

να εγγυηθεί τη λειτουργία και τη διαφάνεια των συναλλαγών που εκτελούνται 

στην αγορά ηλεκτρικής παραγωγής. 

 

 

2. Πληροφορίες για άλλες συναλλαγές που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό 

της παραγωγής 

 

• Λαµβάνει τις πληροφορίες για τις προβλέψεις παραγωγής για κάθε περίοδο 

σχεδιασµού από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν 

κάτω από το ειδικό καθεστώς. 

• Λαµβάνει τις πληροφορίες για τις προβλέψεις παραγωγής που γίνονται από 

κάθε µονάδα παραγωγής (όταν περιλαµβάνει αυτό περισσότερες από µια 

φυσικές µονάδες), ανταποκρινόµενος στις αντιστοιχηµένες προσφορές που 

πραγµατοποιούνται, προκειµένου να ικανοποιηθεί η αποδεκτή ζήτηση. 

 

 

3. Πληροφορίες για άλλες ακανόνιστες συναλλαγές 

 

• Λαµβάνει τις πληροφορίες συµβάσεων από τους υπογράφοντες των φυσικών 

διµερών συµβάσεων, µε τις ενδείξεις των χρονικών περιόδων στις οποίες οι 

συµβάσεις θα εκτελεσθούν.  

• Λαµβάνει τις λεπτοµέρειες από τους υπογράφοντες άλλων τύπων συµβάσεων, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
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4. Κανόνες δραστηριότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

 

• Παρουσιάζει τους κανόνες δραστηριότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Υπουργείο Βιοµηχανίας για την υπουργική έγκριση.  

• Υποβολή των τροποποιήσεων στους κανόνες για την υπουργική έγκριση.  

• Απαιτεί από τους συµµετέχοντες της αγοράς την συµµόρφωσή τους µε τους 

κανόνες που διέπουν τα καθήκοντά τους ως συµµετέχοντες της αγοράς. 

 

 

5. Πληροφορίες που παρέχονται στους συµµετέχοντες της αγοράς 

 

• Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της αντιστοίχισης προσφοράς – ζήτησης, 

παρέχει στους συµµετέχοντες τις πληροφορίες σχετικά µε τις µονάδες 

παραγωγής τους και τη ζήτηση των αγορών.  

• Όσον αφορά τη βάση που λειτουργεί καθηµερινά το πρόγραµµα, παρέχει 

στους συµµετέχοντες τις πληροφορίες σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής τους 

και τις αγορές, και στους διανοµείς τις πληροφορίες σχετικά µόνο µε το δίκτυο 

διανοµής τους, αθροιστικά για κάθε µια από τις πλήµνες ηλεκτρικής ενέργειάς 

τους που καθορίστηκαν και που δηλώθηκαν από τον ρυθµιστή του 

συστήµατος.  

• Όσον αφορά το τελικό πρόγραµµα, το οποίο προκύπτει από κάθε εντός της 

ηµέρας σύνοδο αγοράς, παρέχει στους συµµετέχοντες τις πληροφορίες σχετικά 

µε τις µονάδες παραγωγής και αγορών και στους διανοµείς τις πληροφορίες 

σχετικά µόνο µε το δίκτυο διανοµής τους, αθροιστικά για κάθε µια από τις 

πλήµνες ηλεκτρικής ενέργειάς τους, που καθορίζονται και δηλώνονται από το 

ρυθµιστή του συστήµατος.  

• Παρέχει στους συµµετέχοντες της αγοράς την οριακή τιµή της ηλεκτρικής 

ενέργειας στην καθηµερινή αγορά και στις εντός της ηµέρας συνόδους 

αγοράς, καθώς επίσης και τις τελικές τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας.   

• Ειδοποιεί τους συµµετέχοντες για τις συλλογές και τις πληρωµές που πρέπει 

να γίνουν σύµφωνα µε την τελική τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας.  
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• Εγγυηάται την εµπιστευτικότητα οποιασδήποτε εµπιστευτικής πληροφορίας 

παρέχεται από τους συµµετέχοντες της αγοράς, σύµφωνα µε τους 

εφαρµόσιµους κανονισµούς. 

 

 

6. Πληροφορίες που δίνονται σε τρίτους 

 

• ∆ηµοσιεύει τις καµπύλες της συνολικής προσφοράς και ζήτησης των 

καθηµερινών και εντός της ηµέρας αγορών, µε κάθε ένα από τα ενδιάµεσα 

συµπεριλαµβανόµενα σηµεία, καθώς επίσης και τις τροποποιήσεις που 

προέρχονται από τη διαδικασία των τεχνικών περιορισµών, προσθέτοντας, σε 

αυτήν την περίπτωση, τις επηρεασθείσες διµερείς συµβάσεις.  

• ∆ηµοσιεύει τις εµπορικές δυναµικότητες και τις ενδοκοινοτικές και διεθνείς 

συναλλαγές µέσω των συνόρων.  

• ∆ηµοσιεύει στην αγορά ηλεκτρικής παραγωγής τα αποτελέσµατα των 

προγραµµάτων ενέργειας αθροιστικά, ανά συµµετέχοντα και µήνα, έναν µήνα 

µετά από την τελευταία ηµέρα του µήνα στον οποίο αναφέρονται.  

• ∆ηµοσιεύει σε µηνιαία βάση τις προσφορές που υποβάλλονται από τους 

συµµετέχοντες σε κάθε µια από τις καθηµερινές και εντός της ηµέρας αγορές, 

τρεις µήνες µετά από το τέλος του µήνα στον οποίο αναφέρονται.  

• ∆ηµοσιεύει τις πληροφορίες για τις εξελίξεις της αγοράς µε τη συχνότητα που 

απαιτείται σε κάθε περίπτωση.  

• ∆ηµοσιεύει, στα εσωτερικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τις πληροφορίες που 

κρίνονται ασφαλείς για να είναι δηµόσιες και γενικού ενδιαφέροντος. 

 

 

7. Αρχές της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. 

 

• Θεσπίζει οποιοδήποτε µέτρο και συµφωνίες που κρίνονται απαραίτητα 

προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική συµµόρφωση µε τους 

περιορισµούς στις άµεσες ή έµµεσες µετοχές µετοχικών κεφαλαίων στην 

επιχείρηση. 
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• Προετοιµάζει και δηµοσιεύει τον κώδικα του ρυθµιστή της αγοράς 

δεοντολογίας.  

• Ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε συµπεριφορά από τους 

συµµετέχοντες της αγοράς που µπορεί να διαταράξει την οµαλή λειτουργία 

αυτής. 

 

 

8. Σύντοµες και µεσοπρόθεσµες προβλέψεις 

 

Προβλέπει, σε άµεσο και µεσοπρόθεσµο επίπεδο και σε συνεργασία µε τον ρυθµιστή 

του συστήµατος διανοµής, τη χρήση του εξοπλισµού παραγωγής, και ειδικότερα τη χρήση 

των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ζήτησης, τη 

δυναµικότητα του εξοπλισµού ενέργειας και τις διαφορετικές συνθήκες υδραυλικότητας που 

µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου πρό βλεψης. 

 

 

 Στο σηµείο αυτό, έχοντας µελετήσει αναλυτικά τον ρυθµιστή της αγοράς, OMEL 

[68], ας ρίξουµε µια µατιά στις παραγράφους που ακολουθούν στα συστήµατα διανοµής και 

στον µέχρι τώρα επονοµαζόµενο ρυθµιστή του συστήµατος διανοµής. 

 

 

 

4.4.3 Ο ρυθµιστής του συστήµατος διανοµής (REE) και οι αρµοδιότητες 
του 

 
H Red Eléctrica de España (REE) [72] είναι µια ισπανική εταιρία, η οποία 

διαχειρίζεται το πλέγµα των συστηµάτων διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η 

επιχείρηση ιδρύθηκε το 1985 από την ισπανική κρατική εταιρεία Instituto Nacional de 

Industria για να παρέχει ένα ενοποιηµένο εθνικό πλέγµα ενέργειας [73]. Η Red Eléctrica 

ήταν η πρώτη επιχείρηση στον κόσµο που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την διανοµή 

ενέργειας και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστηµάτων. Αποτέλεσε πρωτοπόρο στον 

τοµέα της διανοµής, καταλαµβάνοντας σήµερα θέση ηγεσίας σε αυτές τις δραστηριότητες. 
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Στο παρελθόν έχει δραστηριοποιηθεί επίσης στις τηλεπικοινωνίες, αλλά το 2005 

πούλησε τη µονάδα της Albura (και µαζί µε αυτό και την πρόσβαση σε ένα δίκτυο οπτικών 

ινών µήκους 7.500 χλµ στην Deutsche Telekom έναντι €61.5 εκατοµµυρίων), [74]. Η 

επιχείρηση είναι κάτοχος του 5% της πορτογαλικής αντίστοιχης Red Energética Nacional, µε 

την οποίο διατηρεί µια στρατηγική συµµαχία [75]. Το 20% της Red Eléctrica ελέγχεται από 

την κρατική Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, µε το υπόλοιπο ποσοστό να 

είναι υπό την επιρροή της Bolsa de Madrid [76].  

Όταν ιδρύθηκε το 1985, ανέλαβε το πλέγµα διανοµής και τη λειτουργία του 

ισπανικού ηλεκτρικού συστήµατος, πολύ πριν την πρόσφατη παγκόσµια τάση προς το 

διαχωρισµό των δύο αυτών δραστηριοτήτων, που καθιερώνουν τη διανοµή ως ξεχωριστή 

δραστηριότητα από την παραγωγή. Αυτό χαρακτήρισε ως ριζική αλλαγή στο πώς ο ισπανικός 

τοµέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτούργησε ως πρότυπο για άλλες χώρες κατά την 

απελευθέρωση των τοµέων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο νόµος το 54/1997 ηλεκτρικής ενέργειας [52] επιβεβαίωσε το ρόλο της Red 

Eléctrica ως ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας των συστηµάτων διανοµής. Αυτός ο νόµος 

δηµιούργησε, όπως είδαµε µια αγορά ενέργειας χονδρεµπόρων, καθώς και την απαίτηση ενός 

αποτελεσµατικού πλέγµατος διανοµής και µια συντονισµένη λειτουργία του συστήµατος 

παραγωγής – διανοµής, που θα εξασφάλιζε ότι θα ικανοποιούσε πάντα την ζήτηση. 

Ο νόµος 17/2007 της 4ης Ιουλίου τροποποίησε τον προηγούµενο νόµο για να τον 

προσαρµόσει στην ευρωπαϊκή οδηγία 2003/54/CE που καθόρισε τις κοινές οδηγίες για την 

εσωτερική αγορά ενέργειας [77]. Αυτός ο νόµος έχει οδηγήσει στην οριστικοποίηση ως TSO 

(ρυθµιστή των συστηµάτων διανοµής) της Red Eléctrica. Πιο αναλυτικά, ο νόµος 17/2007 

προέβλεπε τα εξής [77]: 

• Όρισε την REE ως µοναδικό ιδιοκτήτη του δικτύου µετάδοσης. 

• Μεταφορά όλων των δικαιωµάτων µετάδοσης στη REE, µε εξαίρεση εκείνα 

που καθορίζονται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. 

• Προθεσµία 3 ετών για την απόκτηση των προαναφερθέντων δικαιωµάτων. 

 

Εν προκειµένω, η Red Eléctrica, ως ρυθµιστής της διανοµής, εγγυάται τη συνοχή και 

την ασφάλεια της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και τον κατάλληλο συντονισµό του 

συστήµατος παραγωγής και διανοµής, εκτελώντας τις λειτουργίες της βασιζόµενη στις αρχές 

της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας.  



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 84 

4.4.3.1 Λειτουργία του συστήματος ενέργειας  
 

Η Red Eléctrica διευθύνει το ηλεκτρικό σύστηµα τόσο στην ισπανική ηπειρωτική 

χώρα όσο και στα νησιωτικά συµπλέγµατα. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζει µια ασφαλή, 

συνεχή ροή ενέργειας από τις γεννήτριες προς τα κέντρα της κατανάλωσης.  

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε µεγάλες ποσότητες και 

εποµένως η παραγωγή πρέπει πάντα να συµβαδίσει µε την κατανάλωση µε έναν ακριβή, 

στιγµιαίο τρόπο, και αυτό απαιτεί µια σταθερή ισορροπία. Ο ρόλος της Red Eléctrica ως ο 

ρυθµιστής των συστηµάτων συνίσταται στη διατήρηση της ισορροπίας και, για αυτόν το 

λόγο, µία από τις αρµοδιότητές του είναι να προβλέπει την κατανάλωση και να ενεργοποιεί 

και επιτηρεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής σε πραγµατικό χρόνο, 

εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια ότι η παραγωγή που προγραµµατίζεται στους σταθµούς 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος συµβαδίζει πάντα µε την πραγµατική ζήτηση [78]. Εάν 

προκύψει µια διαφορά µεταξύ των δύο, στέλνει τις κατάλληλες οδηγίες στους σταθµούς 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος για να αυξήσει ή να µειώσει την παραγωγή τους. 

Στα πλάισια των αρµοδιοτήτων της, η Red Eléctrica καταρτίζει τις ετήσιες 

προβλέψεις εξέλιξης της ενεργειακής ζήτησης, µαζί µε τη σχετική κάλυψη, µεσοπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα. Αυτές οι προβλέψεις είναι ουσιαστικές όσον αφορά στη σύνταξη των 

σχεδίων ανάπτυξης του πλέγµατος διανοµής για τα επόµενα χρόνια, που εγκρίνονται από το 

Υπουργείο Βιοµηχανίας, Τουρισµού και Εµπορίου. 

Η Red Eléctrica επιπλέον χειρίζεται τις αποκαλούµενες υπηρεσίες ρύθµισης, ο 

σκοπός των οποίων είναι να ευθυγραµµίσουν τα προγράµµατα παραγωγής ως αποτέλεσµα 

των καθηµερινών και εντός της ηµέρας αγορών ενέργειας µε τις απαιτήσεις ποιότητας, 

αξιοπιστίας και ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήµατος [78]. Οι υπηρεσίες ρύθµισης ή οι 

αγορές ρύθµισης αφοσούν στην υπερνίκηση των τεχνικών περιορισµών, το διορισµό των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών και το χειρισµό των όποιων αποκλίσεων. 
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4.4.3.2 Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Η Red Eléctrica, όπως προαναφέραµε ασχολείται µε τα συστήµατα και το δίκτυο 

µετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. Για να το επιτύχει αυτό, διευθύνει τις 

ηλεκτρικές υποδοµές που αποτελούν το πλέγµα διανοµής και συνδέουν τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής µε τα σηµεία όπου η ενέργειας διανέµεται στους καταναλωτές. 

Η Red Eléctrica είναι ο διευθυντής του πλέγµατος διανοµής και, υπό αυτήν τη µορφή, 

ενεργεί µόνο ως διανοµέας σε αποκλειστική βάση. Κατέχει το 99% του πλέγµατος διανοµής 

υψηλής τάσης και είναι εποµένως η µόνη ειδικευµένη επιχείρηση στη µετάδοση ενέργειας 

στην Ισπανία. Το χερσονήσιο πλέγµα διανοµής της αποτελείται από περισσότερα από 34.300 

χλµ. ηλεκτρικών γραµµών υψηλής τάσης και περισσότερους από 3.100 υποσταθµούς, ενώ 

έχει περισσότερο από 62.000 MVA µετασχηµατιστική δυναµικότητα [79]. Το εναποµένον 

1% του δικτύου αυτήν την περίοδο κατέχουν οι επιχειρήσεις ενέργειας. Ωστόσο, θα πρέπει 

να αγοραστεί από την Red Eléctrica σύµφωνα τον νόµο 17/2007 µέσα σε έναν µέγιστο 

διάστηµα 3 ετών από την έγκρισή του [77]. 

Όσον αφορά στη διαχείριση του πλέγµατος διανοµής, η Red Eléctrica είναι αρµόδια 

για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του πλέγµατος, για τη διατήρηση του σε οµοιόµορφη 

φάση, ώστε να εξασφαλίζει πάντα την διαθεσιµότητα και την αξιοπιστία, για τη διαχείριση 

της µετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των εξωτερικών συστηµάτων και της χώρας 

και για την εγγύηση της πρόσβασης τρίτων στο πλέγµα διανοµής υπό ίσους όρους. Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουµε την εξέλιξη του δικτύου διανοµής από το 2004 έως 

το 2008. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σηµειώσουµε είναι πως τα δεδοµένα κατά την περίοδο 

2004 – 2005 αναπαριστούν την απόκτηση δικαιωµάτων της Red Eléctrica, τα οποία έως τότε 

κατείχαν άλλες εταιρίες [79].  

 

 

 
Χλμ. του δικτύου διανομής 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 

400 kV 16,548 16,808 17,004 17,134 17,686 

220 kV και 
χαμηλότερη 11,461 16,288 16,498 16,535 16,636 

Σύνολο 28,009 33,096 33,502 33,669 34,322 

 
Πίνακας 12 Χιλιοµετρική ανάπτυξη του δικτύου διανοµής κατά την περίοδο 2004 – 2008. 
(Πηγή: Red Eléctrica de España, Investing In Sustainable Growth , November 2008). 
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Πλήθος συνδέσεων κόμβων 

  2004 2005 2006 2007 2008 

400 kV 740 877 950 1,004 1,055 

220 kV και 
χαμηλότερη 

1,188 1,865 1,966 2,039 2,108 

Σύνολο 1,928 2,741 2,915 3,042 3,162 

 

Πίνακας 13 Ανάπτυξη των υποσταθµών διανοµής κατά την περίοδο 2004 – 2008. (Πηγή: 
Red Eléctrica de España, Investing In Sustainable Growth , November 2008). 

 
 
 

  

Ενέργεια (MVA) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Σύνολο 37,216 54,272 56,072 58,522 62,122 

 
Πίνακας 14 Ανάπτυξη της µετασχηµατιστικής δυναµικότητας του δικτύου διανοµής κατά 
την περίοδο 2004 – 2008. (Πηγή: Red Eléctrica de España, Investing In Sustainable 

Growth , Νovember 2008). 
 
 
 

4.4.4 Ανταγωνισµός και µερίδια αγοράς 
 

∆ύο εταιρίες, η Endesa (EN)  [80] και η Iberdrola (IB) [81] κατέχουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της χώρας, ενώ η Union Fenosa (UF) [82] και η 

Hidrocantabrico (HC) [83] είναι µικρότεροι ανταγωνιστές. Όλες τους είναι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και καθεµία διαθέτει πυρηνικές θερµικές εγκαταστάσεις και υδροηλεκτρικές 

µονάδες πατραγωγής. Επιπλέον, στις αρχές του 2002 η Endesa πούλησε ένα µικρό ποσοστό 

της παραγωγικής της δυναµικότητας στην ιταλική εταιρία ENEL [84] η οποία έκτοτε 

αποτελεί τον πέµπτο ανταγωνιστή της ισπανικής αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 

την επωνυµία Viesgo [85]. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται όλοι οι συµµετέχοντες στην 

αγορά παραγωγής, καθώς και τα αντίστοιχα µερίδια τους, ενώ στον Πίνακα 16 

παρουσιάζεται και η παραγωγική δυναµικότητα αυτών, ως ποσοσστιαία αναλογία των 

χρησιµοποιούµενων πηγών ενέργειας [67]. 
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Μάρτιος 2007 Οργανωμένη αγορά Διμερείς συμβάσεις Σύνολο 

ENDESA 21,00% 55,00% 28,00% 

GAS NATURAL 6,00% 2,00% 5,00% 

HIDROCANTÁBRICO 4,00% 15,00% 6,00% 

IBERDROLA 29,00% 10,00% 25,00% 

UNIÓN FENOSA 12,00% 12,00% 12,00% 

VIESGO 2,00% 2,00% 2,00% 

Άλλο 25,00% 5,00% 21,00% 

Συνολική παραγωγή 80,00% 20,00%   

 
Πίνακας 15 Ανταγωνισµός και µερίδια αγοράς της ισπανικής αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον Μάρτιο του 2007. (Πηγή: CNE, 2007). 
 
 
 

Παραγωγική 
δυναμικότητα ΕΝ ΙΒ UF HC 

Πυρηνική 17,00% 20,00% 18,00% 6,00% 

Θερμική 56,00% 28,00% 44,00% 77,00% 

Υδροηλεκτρική 27,00% 52,00% 38,00% 17,00% 

Σύνολο 23099 ΜW 16088 MW 5253 MW 2566 MW 

 
Πίνακας 16 Ανταγωνισµός και παραγωγική δυναµικότητα ανά πηγή ενέργειας της ισπανικής 
αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. (Πηγή: Market Power in the Spanish Wholesale 

Electricity Market, Instituto Valenciano de Investigaciones Economicas, S.A., June 
2003). 

 
 

Όσον αφορά την αγορά της διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, το 99% των συστηµάτων υψηλής τάσης ανήκει στην Red Eléctrica, ενώ µόλις το 

1% σε άλλες εταιρίες, µε τη δέσµευση, σύµφωνα µε το νόµο 17/2007 [77], να περιέλθει και 

αυτό στην δικαιοδοσία της Red Eléctrica σε διάστηµα µόλις 3 ετών.  

Εκτός από την εξυπηρέτηση της ρυθµισµένης αγοράς, τα δίκτυα διανοµής µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν από τους προµηθευτές ή τους κατάλληλους καταναλωτές, µε την 

πληρωµή ενός δασµολογίου πρόσβασης που καθορίζεται σε ετήσια βάση, από την 

κυβέρνηση. Οι ακόλουθες ισπανικές επιχειρήσεις παρέχουν τις υπηρεσίες διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας (χαµηλής τάσης) στην ισπανική αγορά: Endesa [80], Iberdrola [81], 

Union Fenosa [82], HC Energia [83] και Viesgo [85]. Κάθε επιχείρηση πληρώνεται για την 

παροχή της υπηρεσίας διανοµής, το ποσό που καθορίζεται σε ετήσια βάση από το βασιλικό 

∆ιάταγµα [65]. Ας µελετήσουµε όµως τις δραστηριότητες των εταιριών αυτών, καθώς και τα 

αντίστοιχα µερίδια αγορών πιο αναλυτικά. 
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4.4.4.1 Η Endesa 
 

Η Endesa είναι η κυρίαρχη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία, στη Χιλή, 

την Αργεντινή, την Κολοµβία και το Περού και είναι επίσης παρούσα και στη Βραζιλία. 

Είναι σηµαντικός φορέας στον τοµέα της ενέργειας της ευρωπαϊκής περιοχής της Μεσογείου, 

ειδικά της Ιταλίας, µε ενεργή παρουσία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω των 

θυγατρικών της η επιχείρηση έχει 39.656 MW εγκατεστηµένη παραγωγική δυναµικότητα, 

ενώ το 2008, η συνολική παραγωγή έφτασε τις 148,880GWh. Η Endesa παράγει περίπου το 

40% της ηλεκτρικής ενέργειας έξω από την Ισπανία. Οι πωλήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας 

στις αγορές στις οποίες λειτουργεί ανήλθαν σε 170,294GWh. Επιπλέον, η Endesa 

δραστηριοποιείται και στον τοµέα της διανοµής µέσω της Endesa Red. Κατέχει ηγετική θέση 

στον τοµέα της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, που διανέµει την ηλεκτρική 

ενέργεια στους πελάτες σε ένα ρυθµισµένο δασµολόγιο µε µερίδιο αγοράς 42.8% [87]. Ο 

αριθµός πελατών στην Ισπανία και την Πορτογαλία το 2008 ήταν 11,623.969, σηµειώνοντας 

αύξηση 1.5% σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό το 2007 [87]. Οι πωλήσεις συµπλήρωσαν 

συνολικά 119.529 GWh το 2008, σηµειώνοντας επίσης αύξηση 1.2% έναντι του 2007 [87]. 

Το δίκτυο διανοµής της Endesa στην Ισπανία καλύπτει µια έκταση 200.000 km2, εκτεινόµενο 

σε 20 επαρχίες στις περιοχές της Καταλωνίας, της Ανδαλουσίας, Εστρεµαδούρα, των 

Κανάριων Νήσων, των Βαλεαρίδων Νήσων, Aragón και της Καστίλλης, που καλύπτουν έναν 

πληθυσµό περίπου 22 εκατοµµυρίων κατοίκων. 

 

 

4.4.4.2 Η Iberdrola 

 

Η Iberdrola είναι η δεύτερη - µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ισπανία και είναι ενεργά παρούσα και στην αγορά διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Βραζιλία και στην αγορά παραγωγής στο Μεξικό. Η ίδρυση της επιχείρησης 

το 1901 συνέπεσε µε τα πρώτα προγράµµατα υδροηλεκτρικής δύναµης στην ιβηρική 

χερσόνησο. Αυτό το υπόβαθρο οδήγησε στο καθαρό και εύκαµπτο µίγµα της τρέχουσας 

Iberdrola όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2000, το µερίδιο της 

Iberdrola στις ισπανικές αγορές διανοµής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 38% και 

29%, αντίστοιχα [88]. Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε πως οι ιστορικές, κοινωνικές και 

οικονοµικές πολιτικές της Ibedrola ευνόησαν την υιοθέτηση της βιώσιµης ανάπτυξης ως αξία 
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της επιχείρησης, όπως καθορίζεται «στη δήλωση και τον κώδικα δεοντολογίας της σχετικά 

µε την πολιτική για το περιβάλλον». 

 

 

4.4.4.3 Η Union Fenosa 

 

Η Union Fenosa λειτουργεί αυτήν την περίοδο σε 15 χώρες, µε παρουσία σε όλους 

τους τοµείς που σχετίζονται µε την ηλεκτρική ενέργεια. Στην παραγωγή διαθέτει 11,699 MW 

εγκατεστηµένη παραγωγική δυναµικότητα [89]. Στον τοµέα της διανοµής τόσο αερίου όσο 

και ηλεκτρικής ενέργειας αριθµεί 9.1 εκατοµµύρια πελάτες, ενώ στον ανεφοδιασµό παρέχει 

59.016 εκατ. KWH της ηλεκτρικής ενέργειας και 38.044 εκατ. KWH του αερίου που 

τιµολογούνται [89]. Τέλος, η Union Fenosa πραγµατοποίησε και µία είσοδο στην  αγορά της 

Αυστραλίας τον Ιούλιο του 2008 µε σκοπό να αναπτύξει 800 MW εγκατεστειµένη 

παραγωγική δυναµικότητα µε βάση την αιολική ενέργεια [89]. 

 

 

4.4.4.4 Η Hc Energía 
 

Η Hc Energía ιδρύθηκε το 1919 ως επιχείρηση που δρφστηριοποιούνταν στους τοµέις 

παραγωγής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήµερα, 

έχει διαφοροποιηθεί και έχει πλάον αρουσία και σε άλλους τοµείς του ενεργειακού τοµέα, 

όπως το αέριο και οι ΑΠΕ. Η οµάδα Hc Energía είναι δοµηµένη στις διάφορες επιχειρήσεις 

που εµπλέκονται στις διαφορετικές περιοχές της παραγωγής, της µεταφοράς, του 

µετασχηµατισµού και της διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική υποδοµή 

διανοµής της Hc Energía, µε έδρα το Οβηέδο στις Αστουρίες, προµηθεύει το 94% της 

ενέργειας που καταναλώνεται από την αστουριανή αγορά, η οποία αποτελεί το 88% των 

πελατών της [90]. Η βασική δοµή της µπορεί να συνοψιστεί ως εξής [90]:  

• Η Hc Energía, συµµετέχει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, δραστηριοποιείται στην ρυθµισµένη 

δραστηριότητα της µεταφοράς και της διανοµής της ενέργειας και της παροχής της 

στους πελάτες που υπόκεινται στην ρυθµισµένη αγορά. 

• Η Hidrocantábrico Energía, δραστηριοποιείται στο µάρκετινγκ και την παροχής της 

ενέργειας στους πελάτες στην απελευθεροµένη αγορά.  
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• Η energía Naturgas, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα του αερίου (65.6% της 

επιχείρησης είναι στα χέρια της Grupo Hc Energía [90]). 

 

 

4.4.4.5 Η Viesgo 

 

Όσον αφορά την Viesgo, από τις 26 Ιουνίου 2008 ανήκει πλέον στην E-ON Epsana, 

γεγονός που ενίσχυσε σηµαντικά την παρουσία της στην ισπανική αγορά ενέργειας. ∆ιαθέτει 

εργατικό δυναµικό πάνω από 1.300 ανθρώπους και λειτουργεί στις απορρυθµισµένες αγορές 

παραγωγής και εµπορευµατοποίησης στην Ισπανία καθώς επίσης και στις ρυθµισµένες 

αγορές ενεργειακής διανοµής. Στον τοµέα της παραγωγής διαθέτει 3.000 MW 

εγκατεστηµένη δυναµικότητα,  στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις κοινότητες 

Ανδαλουσίας, Αραγονία, Αστουρία, Cantabria, Καστίλλη και Καταλωνία [91]. Στον τοµέα 

των ΑΠΕ, κατέχει ελκυστικές θέσεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία στην ταχέως 

αναπτυσσόµενη αγορά. Το χαρτοφυλάκιο παραγωγής αποτελείται πρώτιστα από την αιολική 

ενέργεια ενώ πολυάριθµα προγράµµατα αιολικών πάρκων βρίσκονται υπό κατασκευή σε 

διάφορα στάδια του προγραµµατισµού. Τέλος, στον τοµέα της διανοµής, διανέµει περίπου 

5.7 TWh σε περισσότερους από 640.000 πελάτες που βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της 

Ισπανίας [91]. Οι ζώνες διανοµής της περιλαµβάνουν τις εξείς περιοχές: Cantabria, Γαλικία, 

ζώνες σε Αστουρία και ζώνες στο βόρειο τµήµα της Καστίλλης και του Leon. ∆ιαθέτει µια 

υποδοµή δικτύου 29.500 χλµ για να παρέχει την υπηρεσία στην προαναφερθείσα βάση 

πελατών [91]. 

 

 

 

4.4.5 Συµπεράσµατα 
 

Στην παράγραφο αυτή θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα της απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας στην Ισπανία, µε γνώµονα τις τιµές, καθώς επίσης και όλα τα προτερήµατα 

και µειονεκτήµατα που συνόδευσαν την απελευθέρωση αυτή.  

Όσον αφορά τη µελέτη την τιµών, τα συµπεράσµατά µας διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, τις πληρωµές παραγωγής και τα ρυθµισµένα δασµολόγια. 
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4.4.5.1 Παραγωγή 
 

Στον τοµέα της παραγωγής, έχουµε σχετικά µε τις πληρωµές τις ακόλουθες : 

• Πληρωµές δυναµικότητας: Αποτελούν την πρόσθετη αποζηµίωση πάνω από την 

τιµή της αγοράς, που µοναδικό σκοπό είχε να ενθαρρύνει τους νεοεισερχόµενους 

και να καθυστερήσει την διακοπή λειτουργίας των παλαιών εγκαταστάσεων. Οι 

παραγωγοί πληρώνονται µε βάση την µακροπρόθεσµη αξιοπιστία τους και την 

πραγµατική βραχυπρόθεσµη αξιοπιστία τους (τεχνολογική διαθεσιµότητα, 

συντήρηση, διαχείριση των υδρο - αποθεµάτων). Ωστόσο, η πραγµατική τιµή 

πληρωµής ήταν πολύ υψηλή. Σήµερα έχει ήδη µειωθεί 2 φορές. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αρχικά ήταν 25% των συνολικών εσόδων της αγοράς αγοράς, ενώ 

τώρα µόλις 8%, πτώση που οφείλεται µερικώς στις διακυµάνσεις των τιµών) [92]. 

Το σηµαντικότερο όµως που αξίζει να αναφέρουµε είναι πως η µέθοδος αυτή δεν 

αποτέλεσε στην πραγµατικότητα κανένα κίνητρο για την υψηλή αξιοπιστία. 

• ∆απάνες εγκατεστηµένης δυναµικότητας: είναι το κόστος που καταβάλλεται 

στους παραγωγούς ώς η διαφορά µεταξύ της τιµής της αγοράς και µιας 

καθορισµένης προβλεπόµενης τιµής, η οποία χρησιµοποιείται στον υπολογισµό 

των ρυθµισµένων δασµολογίων. Το εν λόγω κόστος έχει επηρρεάσει αρκετές 

φορές την τιµή της αγοράς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συµβάλει στην 

σταθεροποίηση αυτής. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται 

είναι υπό συζήτηση από τότε που καθιερώθηκε το κόστος εγκατεστηµένης 

δυναµικότητας. Οι τελικές πληρωµές καταργήθηκαν τελικά το 2004, γεγονός που 

οδήγησε, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, σε άνοδο κατά 72% της µέσης 

τιµής της αγοράς σε σχέση µε το 2004 [92]. 

 

 

4.4.5.2 Ρυθμισμένα δασμολόγια 

 

Όσον αφορά στα ρυθµισµένα δασµολόγια, δεν υπάρχει µία ολοκληρωµένη, 

δηµοσιευµένη µεθοδολογία υπολογισµού αυτών, γεγονός που οδηγεί σε ασυµφωνία µεταξύ 

των δασµολογίων εισόδου και των πλήρων δασµολογίων. Το κόστος της ενέργειας που 

συµπεριλαµβάνεται στο πλήρες δασµολόγιο, βασίζεται στην πρόβλεψη της τιµής της αγοράς 

χονδρεµπόρων, η οποία υπολογίζεται µε τον τρόπο που περιγράψαµε στην παράγραφο 
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4.4.2.1. Η αύξηση της ζήτησης τα τελευταία 10 χρόνια επέτρεψε µία πτώση στα ρυθµισµένα 

δασµολόγια, παρά τα αυξανόµενα επιπλέον κόστη των συµβάσεων ειδικού καθεστώτος.  

Τέλος, η αύξηση του κόστους της ενέργειας τα τελευταία 2 χρόνια παρουσιάζει ένα 

έλλειµµα στο δασµολόγιο, το οποίο απαιτείται από τις εταιρίες διανοµής και αποφέρει 

µεγάλα κέρδη στις εταιρίες παραγωγής. Αυτό εξηγείται ως εξής. Οι περισσότερες εταιρίες 

ακολουθούν την κάθετη ολοκλήρωση, και ενώ οι  εταιρίες διανοµής έχουν το δικαίωµα να 

λάβουν αυτό το έλλειµµα, η κυβέρνηση είναι απρόθυµη να το καταβάλλει [92].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 22 Γραφική αναπαράσταση της διακύµανσης των δασµολογίων της ισπανικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου RPI τα ρυθµισµλενα δασµολόγια (Πηγή: CNE, 2005). 

 
 

 

 

4.4.5.3 Προτερήματα του ισπανικού συστήματος  

 
Τα επιτεύγµατα του ισπανικού συστήµατος ενέργειας µπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα [92]: 

• Σε γενικές γραµµές παρατηρήθηκε µία οµαλή µετάβαση από την κλειστή στην 

απελευθερωµένη αγορά. 

% 

Έτος 

Μέσο δασµολόγιο RPI 
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• Ο σχεδιασµός της αγοράς δε φαίνεται να παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα, 

πιο συγκεκριµένα, δεν παρουσιάζονται σηµαντικοί κίνδυνοι στην ασφάλεια της 

παροχής ενέργειας, οι βοηθητικές υπηρεσίες και οι συµβάσεις ειδικού καθεστώτος 

δούλεψαν αποτελεσµατικά, επιπλέον χαρακτηρίζονται από οικονοµική υλοποίηση 

και οι όποιοι περιορισµοί στο δίκτυο διανοµής άρχισαν να υπερνικώνται. 

• Οι ρυθµιστικες αρχές και οι κανονισµοί που σχετίζονται µε την διανοµή µπορούν 

να χαρακτηρισθούν απλοί και παραδοσιακοί, ωστόσο δεν παρουσιάζουν 

προβλήµατα στην εφαρµογή και τη λειτουργία τους. 

• Υψηλή συµµετοχή της αιολικής ενέργειας, µε 10 GW παραγωγική δυναµικότητα, 

καλύπτοντας συνολικά το 8% της συνολικής παραγωγής.  

 

 

4.4.5.4 Μειονεκτήματα του ισπανικού συστήματος  

 
Τέλος, συνοψίζοντας τα µειονεκτήµατα του ισπανικού συστήµατος ενέργειας είναι τα 

εξείς [92]: 

 

• Οριζόντια συγκέντρωση της αγοράς, γεγονός που εµπεριέχει τον κίνδυνο της 

χειραγώγησης τιµής, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αξιόπιστη τιµή στην αγορά. 

• Επιπλέον, οι δαπάνες εγκατεστειµένης δυναµικότητας συχνά επηρρεάζουν την αγορά 

και κυρίως την τιµή της αγοράς, όπως µελετήσαµε προηγουµένως. 

• Ανάγκη για µακροπρόθεσµη αξιοπιστία των εγκαταστάσεων και της παραγωγικής 

δυναµικότητας. 

• Έλλειψη συγκεκριµένης µεθοδολογίας στον υπολογισµό των δασµολογίων. 

• Άµεση ανάγκη για την δηµιουργία κανονισµού περί βιωσιµότητας και ποιότητας της 

διανοµής. 

• Ανάγκη για µεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγµή 

η κυβέρνηση προς το παρόν επιτρέπει την σύµπτυξη αερίου – ηλεκτρικής ενέργειας, 

καθώς οι ίδιες εταιρίες που συµµετέχουν στην παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής 

ενέργειας, κυριαρχούν και στην αγορά φυσικού αερίου. 

• Σταθερότητα σε περιβαλλοντολογικά ζητήµατα. Υπάρχει πλήρης έλλειψη διαχείρισης 

της ζήτησης, συνεχής αύξηση των εκποµπών CO2,  και απαίτηση για µεγαλύτερη 
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συµµετοχή των ΑΠΕ, πέραν της αιολικής ενέργειας, π.χ. βιοµάζα, ηλιακή ενέργεια, 

κλπ. 
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) 

(β) 

 

∆ιάγραµµα 23 (α) Η οριζόντια συγκέντρωση της αγοράς πριν την απελευθέρωση, (β) η 
οριζόντια συγκέντρωση της αγοράς τα τελευταία χρόνια, µετά την απελευθέρωση (Πηγή: 

Juan Rivier Abbad, “ An Overview of the Spanish Electrical System and its 
Liberalisation” , CEEM Presentation, 2005). 
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5 Η ελληνική αγορά ενέργειας 
 
 

5.1 Η ελληνική πραγµατικότητα 
 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει κάποιες δειλές προσπάθειες 

αναδόµησης του ενεργειακού της συστήµατος,  µε στόχο τη βελτίωση της ικανότητας 

υποστήριξης, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα, εξετάζοντας και µελετώντας τους 

βασικούς πολιτικούς στόχους των οδηγιών της Ε.Ε. Οι βασικές εξελίξεις στον ενεργειακό 

εφοδιασµό περιλαµβάνουν την προσθήκη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µίγµα από το 

1998 και τις προσπάθειες να χρησιµοποιηθούν οι σε αφθονία διαθέσιµες µορφές της ηλιακής 

και της αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, η κατασκευή των διευρωπαϊκών και διηπειρωτικών 

δικτύων βοηθά ώστε να µετατραπεί η Ελλάδα σε έναν βασικό ενεργειακό σύνδεσµο µεταξύ 

της Ε.Ε. και των σηµαντικότερων αγορών ενέργειας της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. 

 

 

5.1.1 Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 
 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα χαρακτηρίζεται ιστορικά από τη συνεχή αύξηση 

της ζήτησης, τις σχετικά υψηλές ενεργειακές εντάσεις, και µια συνεχή προσκόληση στα 

συµβατικά καύσιµα. Αν και η ενεργειακή ένταση παραµένει υψηλότερη από πολλά άλλα 

κράτη της Ε.Ε., η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενών µορφών ενέργειας στην Ελλάδα 

είναι σχετικά µικρή. Η χαµηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στις 

διαφορές µέσα στην οικονοµική δοµή, το βιοτικό επίπεδο και διάφορους κλιµατολογικούς 

παράγοντες. 

Η Ελλάδα διαθέτει ελάχιστα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου και 

στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στις ενεργειακές εισαγωγές. Το 2006 η κατανάλωση έφτασε 

συνολικά τα 1.4 Quadrillion Btu, της οποίας 64% ήταν πετρέλαιο, που ακολουθήθηκε από 

τον άνθρακα (23%), ξηρό φυσικό αέριο (8%) ενώ η υδροηλεκτρική και οι ΑΠΕ γενικότερα 

αποτέλεσαν µόλις ένα 5% [49].   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
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Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στην κατανάλωση ενέργειας κυριαρχεί ακόµα το πετρέλαιο 

και τα στερεά καύσιµα (κυρίως λιγνίτης), τα οποία αποτελούν µαζί το 95% της ακαθάριστης 

εγχώριας κατανάλωσης [93]. Η είσοδος του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό 

σύστηµα το 1998 έχει τροποποιήσει αισθητά το ενεργειακό µίγµα. Καθοδηγούµενη αρχικά 

από την ηλεκτροπαραγωγή, η χρήση του φυσικού αερίου αυξήθηκε σε µερικά έτη από µηδέν 

σε περισσότερο από 7% της κατανάλωσης µέχρι το 2004 [93]. Η Ρωσία είναι ο µεγαλύτερος 

προµηθευτής αερίου για τη χώρα, καλύπτοντας το 82% των εισαγωγών, ενώ η Αλγερία 

παρέχει το υπόλοιπο µε τη µορφή υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) που αποθηκεύεται 

σε ένα τερµατικό κοντά στην Αθήνα [93].  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας 

εφοδιασµού υγραερίου, ένα πρόγραµµα διπλασιασµού της υπάρχουσας LNG χωρητικότητας 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η προγραµµατισµένη κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού από 

τη Μαύρη Θάλασσα στο λιµένα του Αιγαίου πελάγους της Αλεξανδρούπολης, η 

ολοκλήρωση ενός διασυνδέσµου αερίου µε την Τουρκία, και η προγραµµατισµένη 

ολοκλήρωση µιας περαιτέρω σύνδεσης αερίου µε την Ιταλία θα καθιερώσουν τη χώρα ως 

σηµαντικό δρόµο διέλευσης για το πετρέλαιο και τον εφοδιασµό υγραερίου από την 

ενεργειακά πλούσια περιοχή  της Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές [94]. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 24 Το ελληνικό ενεργειακό µίγµα (Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από την συγγραφέα µε 
βάση τα δεδοµένα του Energy Information Administrator, Official Energy S tatistics 

from the U.S. Government, February 2009 [95]). 
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5.1.2 Πετρέλαιο 
 

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα αποθέµατα πετρελαίου της Ελλάδας υπολογίζονται 

σε 10 εκατοµµύρια βαρέλια. Το 2007, η Ελλάδα παρήγαγε 1.25 χιλιάδες βαρέλια ανά ηµέρα 

(bbl/d). Η παραγωγή πετρελαίου προέρχεται κυρίως από τις περιοχές του Πρίνου στο Αιγαίο 

και τα παράκτια της Καβάλας, που συµµετέχουν στην παραγωγή από το 1996 [49].  

Η αγορά πετρελαίου άνοιξε  προς τους ξένους επενδυτές µέσω του νόµου 2289/1995 

εξερεύνησης υδρογονανθράκων [96]. Ο πρώτος κύκλος χορηγήσεων αδειών απένειµε έξι 

άδειες εξερεύνησης το 1996. Οι ξένες εταιρείες ερευνούν ακόµα τα µέρη της Αδριατικής και 

της Μαύρης Θάλασσας, συνήθως από κοινού µε την ελεγχόµενη από το κράτος ελληνική 

επιχείρηση πετρελαίου (ΕΠ) ή µέσω των ελληνικών θυγατρικών. Η εξερεύνηση και η 

ανάπτυξη στο Αιγαίο παραµένουν αδύνατες λόγω των συγκρούσεων µεταξύ της Ελλάδας και 

της Τουρκίας. Η εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια» είναι ο ηγέτης στην ελληνική αγορά 

πετρελαίου και δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, την παραγωγή, και την εισαγωγή, µαζί 

µε τον καθαρισµό, τη διανοµή και το µάρκετινγκ. Η επιχείρηση προήλθε το 1998 από την 

πρώην κρατική εταιρεία πετρελαίου, «∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε.». Σήµερα 

διαχειρίζεται τα δικαιώµατα του ελληνικού κράτους, που καθιερώνονται στα πλαίσια των 

συµβάσεων µε τρίτους, στην εξερεύνηση και την παραγωγή υδρογονανθράκων [95]. 

Όσον αφορά στην κατανάλωση πετρελαίου στην Ελλάδα, παρατηρείται µία 

επιβράδυνση στον ρυθµό αύξησής της, περίπου µόνον 10% µεταξύ 2000 και 2007, έναντι 

µιας αύξησης 35% µεταξύ 1986 και 1993. Όπως αναφέραµε ήδη, το πετρέλαιο είναι από τα 

κύρια καύσιµα που καταναλώνονται στην Ελλάδα, αποτελώντας το 64% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας το 2006 [49]. Η µεγάλη πλειοψηφία των αναγκών πετρελαίου της 

Ελλάδας εισάγεται, πρώτιστα από το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, τη Λιβύη, και το 

Καζακστάν. 
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∆ιάγραµµα 25 Η ελληνική παραγωγή και κατανάλωση πετρελαίου για το χρονικό διάστηµα 
1990 – 2006 (Πηγή: Energy Information Administrator, Official Energy S tatistics from 

the U.S. Government, February 2009 [95]). 
 
 
 
 

5.1.3 Φυσικό αέριο 
 

Οι εκτιµήσεις για το φυσικό απόθεµα φυσικού αερίου ποικίλλουν, µε επικρατέστερες 

εκείνες που θέλουν τα συνολικά αποθέµατα να είναι πλέον ελάχιστα, φτάνοντας περίπου τα 

70 δισεκατοµµύρια κυβικά πόδια (Bcf) τον Ιανουάριο του 2009. Η ελληνική παραγωγή 

φυσικού αερίου το 2007 ήταν περίπου 1 Bcf και όπως έχουµε αναφέρει ήδη, η χώρα 

εξαρτάται από το ρωσικό αέριο και τις αλγερινές εισαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

(LNG) για να ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση [95]. Το αέριο αποτελεί αυτήν την περίοδο 

µια µικρή µερίδα του ελληνικού µίγµατος κατανάλωσης ενέργειας, αλλά αυτό το επίπεδο 

αυξάνεται γρήγορα καθώς η χώρα επενδύει σε νέες µε αέριο εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας. 

Η κρατική δηµόσια εταιρία αερίου (∆ΕΠΑ) καθιερώθηκε το 1988 ως θυγατρική της 

∆ηµόσιας Εταιρίας Πετρελαίου Α.Ε., µε σκοπο να διαχειριστεί τις συµβάσεις εφοδιασµών 

υγραερίου που υπογράφηκαν µε τη Ρωσία και την Αλγερία και να ενεργοποιήσει ένα δίκτυο 

διανοµής. Η ∆ΕΠΑ είναι ο κεντρικός φορέας στην αγορά αερίου της Ελλάδας, αν και η 

θέσπιση ενός νέου νόµου για το αέριο στο τέλος του 2005 έχει εισάγει µια σειρά µέτρων για 

Παραγωγή πετρ. 
Κατανάλωση πετρ. 

Σε χιλιάδες 
βαρέλια 
ανά ηµέρα 

Ελληνική παραγωγή και κατανάλωση πετρελαίου για το 
διάστηµα 1990 - 2006 
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την απελευθέρωση της αγοράς και η εισαγωγή µεγαλύτερου ανταγωνισµού αρχίζει τώρα να 

αναπτύσσεται. Το κράτος έχει αυτήν την περίοδο ένα µερίδιο 65% της ∆ΕΠΑ, ενώ το 

υπόλοιπο 35%  κατέχει η εταιρία ΕΠ [95].  

Το σύστηµα διανοµής αερίου της χώρας είναι ακόµα υπό ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει 

λάβει µια εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου, που της επιτρέπει να αναβάλει το πλήρες άνοιγµα της αγοράς έως το 2010. 

Η λιανική διανοµή ιδιωτικοποιήθηκε µερικώς το 2000, όταν η κυβέρνηση πούλησε το 49% 

των εταιρικών συµµετοχών σε τρεις επιχειρήσεις αερίου, την ιταλική ελεγχόµενη από το 

κράτος Italgas και µια κοινοπραξία της Shell International και της Cinergy των Ηνωµένων 

Πολιτειών [95].  

Η κατανάλωση φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών, της τάξεως του 78% µεταξύ 1996 και 2006, φτάνοντας τα 17 Bcf. Η 

ετήσια αύξηση της ζήτησης αναµένεται κατά µέσο όρο σε 2.8% µεταξύ 2010 και 2030 [49]. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 26 Η ελληνική παραγωγή και κατανάλωση φυσικού αερίου για το χρονικό 
διάστηµα 1990 – 2006 (Πηγή: Energy Information Administrator, Official Energy 

Statistics from the U.S. Government, February 2009 [95]). 
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5.1.4 Ηλέκτρική ενέργεια 
 

Η γεωγραφία της Ελλάδας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός τεµαχισµένου 

συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, µε λιγότερο από τις µισές εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας της χώρας να συνδέονται µε το πλέγµα των ηπειρωτικών χωρών. Η πλειοψηφία 

των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας απαντάται στο Βορρά, όπου βρίσκονται τα 

αποθέµατα λιγνίτη, ενώ ο όγκος της ζήτησης συναντάται σε και γύρω από την περιοχή της 

Αττικής στο νότο, όπου κατοικεί το 40% του πλυθησµού και βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος 

της βιοµηχανίας της χώρας [95]. Η διασύνδεση µεταξύ των πολυάριθµων νησιών της χώρας 

παραµένει χαµηλή. Ο εγχώριος λιγνίτης παραµένει το σηµαντικότερο καύσιµο για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αν και η χρήση του φυσικού αερίου αυξάνεται σηµαντικά, 

ενώ και η χρήση ΑΠΕ αναµένεται επίσης να επεκταθεί.  

Η εντατική εκµετάλλευση του λιγνίτη ήταν µια σηµαντική στρατηγική επιλογή της 

Ελλάδας µετά από τις ενεργειακές κρίσεις στη δεκαετία του '70 προκειµένου να συντηρηθεί 

ένα ελάχιστο της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Το εισαγόµενο πετρέλαιο έχει χρησιµοποιηθεί 

παραδοσιακά ως δεύτερο σηµαντικό καύσιµο για τις θερµικές εγκαταστάσεις. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του '90, µια σηµαντική µετάβαση πραγµατοποιήθηκε για να µειώσει 

την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τον λιγνίτη για την ηλεκτρική παραγωγή. Η 

διαθεσιµότητα του φυσικού αερίου µαζί µε την υδρο-επέκταση διευκόλυνε στη µείωση του 

µεριδίου πετρελαίου και λιγνίτη όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από 94% 

το 1990 σε 74% το 2004 [49]. Εντούτοις, η συνεχής εξάρτηση από το λιγνίτη, η αυξανόµενη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και η χαµηλή µέση αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων 

θερµικής παραγωγής ενέργειας, αντιπροσωπεύουν µια περιβαλλοντική ευθύνη, δεδοµένου 

ότι ο τοµέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρµόδιος για πάνω από 50% των 

εκποµπών του CO2 στην Ελλάδα [49]. 

Το συνολικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας αποτελείται περίπου από 

12.800MW εγκατεστηµένης δυναµικότητας, µε επιπλέον 850MW των διασυνδέσεων για τις 

εισαγωγές [95]. Το δίκτυο διανοµής στην Ελλάδα αποτελείται από ένα διασυνδεµένο πλέγµα 

στην ηπειρωτική χώρα µε µια ικανότητα σχεδόν 11.000 MW το 2004, µαζί µε διάφορα 

αυτόνοµα συστήµατα στα νησιά που λειτουγούν µε πετρέλαιο και αέρα, τα οποία παρέχουν 

περίπου 1800 MW [95]. Υπάρχουσες ή προγραµµατισµένες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις 

µεταξύ των µικρών νησιών ή/και µε την ηπειρωτική χώρα έχουν στόχο να ρίξουν το κόστος 

των µικρών αυτόνοµων µονάδων, να εξοµαλύνουν την ζήτηση και να ενισχυθεί η ικανότητα 

των νησιών για εκµετάλλευση των ΑΠΕ. Υπάρχει επίσης µια υποθαλάσσια διασύνδεση µε 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 101 

την Ιταλία, δυναµικότητας 500MW. Εκτός αυτού, το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας µε τις 

γειτονικές χώρες ανέρχεται σε περίπου 5% της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

κυρίως µε τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την F.Y.R.Ο.Μ και την Ιταλία [95]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 27 Παραγωγή ηλεκτικής ενέργειας ανά χρησιµοποιούµενη πηγή (Πηγή: Greece 
– Energy Mix Fact Sheet, European Commission 2007 [93]). 

 

 

 

5.1.5 Εισαγωγές ενέργειας  
 

Όπως αναφέραµε ήδη, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τις ενεργειακές 

εισαγωγές, οι οποίες ήταν ιστορικά κυρίως πετρέλαιο. Το 2004, οι εισαγωγές πετρελαίου 

αποτέλεσαν το 88% των συνολικών εισαγωγών, µε το µερίδιο του φυσικού αερίου να 

αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια [95]. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Ρωσία είναι 

οι κύριοι προµηθευτές πετρελαίου. Η Ρωσία είναι επίσης η σηµαντικότερη πηγή φυσικού 

αερίου για την Ελλάδα. Η εισαγόµενη ενέργεια έχει αυξηθεί συνολικά κατά 60% από το 

1990 [95]. Η Ελλάδα εισάγει επίσης µικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως από την 

Ιταλία µέσω Αλβανίας) και στερεά καύσιµα. 
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5.1.6 Ενεργειακή ζήτηση 
 

Η κατανάλωση ενέργειας κυριαρχείται από τις µεταφορές, οι οποίες αποτέλεσαν το 

39% του συνόλου το 2004, ακολουθούµενες από τους οικιακούς καταναλωτές µε ποσοστό 

27% και  τη βιοµηχανία µε ποσοστό 20% [49].  

Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίαρχη θέση κατέχει ο 

οικιακός τοµέας, µε 34%, ενώ οι υπηρεσίες και η βιοµηχανία έχουν 32% και 28% αντίστοιχα 

[49]. Η τεχνική πρόοδος, η αυξανόµενη διείσδυση αποδοτικότερου ενεργειακά εξοπλισµού 

και η αυξανόµενη χρήση των τεχνικών διαχείρισης της ενέργειας έχουν µειώσει αισθητά την 

ενεργειακή ένταση τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο βιοµηχανικό τοµέα.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα στην οικιακή κατανάλωση ενέργειας είναι 

το σχετικά υψηλό µερίδιο της βιοµάζας, το οποίο φτάνει το 13% της συνολικής οικιακής 

κατανάλωσης ενέργειας και το µισό περίπου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα 

νοικοκυριά [49]. Τα πετρελαιοειδή συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ως κύρια καύσιµα στις 

οικογένειες, αν η στροφή προς την ηλιακή ενέργεια, το αέριο, και άλλες επιλογές έχει 

αυξηθεί.. 

 

∆ιάγραµµα 28 Ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα(Πηγή: ∆ηµιουργήθηκε από την 
συγγραφέα µε βάση τα δεδοµένα του Greece – Energy Mix Fact Sheet, European 

Commission 2007 [93]). 
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5.1.7 Προοπτικές ΑΠΕ  
 

Το συνολικό µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας στην συνολική κατανάλωση 

ενέργειας µόλις που φτάνει το 5%. Η αναλογία µεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη 

από ανανεωµένες πηγές ενέργειας και της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν 10% το 2004 [95]. Την ίδια στιγµή που ο ενδεικτικός στόχος σύµφωνα µε τις 

οδηγίες για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας της Ε.Ε. είναι 20.1%. Η πρόκληση για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, µαζί µε την προσπάθεια για συµµόρφωση µε τη συνθήκη του 

Κιότο, έχουν επιταχύνει την επέκταση των ΑΠΕ, ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας. Έχει 

θεσπιστεί επίσης νοµοθεσία για την διευκόλυνση στην εκµετάλλευση των γεωθερµικών 

δυνατοτήτων της χώρας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριµένη µορφή ενέργειας στους νοµικούς 

όρους ως πόρο ανανεώσιµης ενέργειας παρά ορυκτό πόρο [97]. Η γεωθερµική δυνατότητα 

έχει υπολογιστεί σε 500 MWe [98]. 

Η Ελλάδα διαθέτει την δεύτερη µεγαλύτερη ηλιακή – θερµική αγορά στην Ε.Ε., µε 

εγκαταστάσεις πάνω από 3 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα το 2005 [99]. 

Μετά την Κύπρο, η Ελλάδα και η Αυστρία µοιράζονται τη δεύτερη θέση σε κατά 

κεφαλήν χρήση των ηλιακών θερµικών συστηµάτων στην Ε.Ε. [100]. Η ανάπτυξη της 

ηλιακής αγοράς, που στοχεύει κατά κύριο λόγο στους οικιακούς καταναλωτές για λόγους 

θέρµανσης νερού, άρχισε το 1975, σε µια περίοδο υψηλών τιµών ενέργειας και επεκτάθηκε 

γρήγορα στη δεκαετία του '80 ως αποτέλεσµα της µείωσης φόρου, που θεσπίστηκε ως 

κίνητρο, και µιας µεγάλης διαφηµιστικής καµπάνιας. Η απόσυρση του οικονοµικού κινήτρου 

οδήγησε στη βαθµιαία αύξηση των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν σήµερα το 40% της 

συνολικής παραγωγής, καθιστώντας την Ελλάδα ως τον µεγαλύτερο εξαγωγέα ηλιακών 

συθστηµάτων στην Ευρώπη. 

 
 
 

5.2 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα 
 

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί επίσηµα από το 1999. Ο 

νόµος που εκδίδεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε., όπως για όλα τα κράτη µέλη, έτσι και 

για την Ελλάδα προβλέπει την θέσπιση µιας ανεξάρτητης αρχής, του Ρυθµιστή της Αγοράς 

Ενέργειας (ΡΑΕ) [101], που ορίζεται µε το καθήκον να επιτηρεί και να ελεγχθεί τη 
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λειτουργία και την επέκταση όλων των αγορών ενέργειας, καθώς επίσης και έναν 

ανεξάρτητο Ρυθµιστή των συστηµάτων µετάδοσης (∆ΕΣΜΗΕ) [102].  

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε τον Ιούλιο του 2004 για όλους τους 

µη-οικιακούς καταναλωτές µέσω ενός διασυνδεµένου συστήµατος και έκτοτε η κυβερνητική 

ιδιοκτησία σε δηµόσιες υπηρεσίες παραγωγής και διανοµής έχει αρχίσει να µειώνεται. 

Ωστόσο, η πρώην ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) [103], που αποτελούσε µέχρι 

πρότεινος το κρατικό µονοπώλιο στην αγορά, συνεχίζει να κατέχει κυρίαρχη θέση. Οι τιµές 

ηλεκτρικής ενέργειας, κάτω από το αποτελεσµατικό µονοπώλιο της ∆ΕΗ, υπερβαίνουν κατά 

πολύ εκείνες των υπολοίπων ευρωπαικών κρατών, ενώ και τα δασµολόγια παραµένουν κάτω 

του µέσου όρου της Ε.Ε.  

Αυτήν την περίοδο, η ∆ΕΗ κατέχει περίπου το 96% όλης της αγοράς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, αν και ο ανταγωνισµός αναπτύσσεται γρήγορα και πρόσφατα 

σηµειώθηκε είσοδος διάφορων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενέργειας στην αγορά, συχνά σε 

συνεργασία µε κάποια ελληνική εταιρία [95].  

Οι υπηρεσίες µετάδοσης οργανώνονται από τον ελληνικό χειριστή των συστηµάτων 

µετάδοσης (∆ΕΣΜΗΕ). Και στον τοµέα αυτό η ∆ΕΗ κατέχει το 49% [95]. 

 

 

5.2.1 Ο ρυθµιστής της αγοράς ΡΑΕ και οι αρµοδιότητες του 
 

Μετά από µια µακρά περίοδο αναζητήσεων, προετοιµασίας, µελετών και 

οργανωτικών βηµάτων, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, βιώνουµε πλέον τις 

προσπάθειες προς τη δηµιουργία µιας ελεύθερης αγοράς στον τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν τον προµηθευτή τους και σε 

νέους παραγωγούς να ανταγωνιστούν τη ∆ΕΗ [103], που σήµερα είναι ο µόνος παραγωγός. 

Πρόκειται για µια επανάσταση στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, που παραδοσιακά 

κυριαρχούνταν διεθνώς από µονοπώλια. Οι αλλαγές αυτές είναι γιά τη χώρα µας 

πρωτόγνωρες. 

Στην Ελλάδα ο Νόµος 2773/99 [104] αποτελεί το βασικό θεσµικό υπόβαθρο. Ο εν 

λόγω νόµος προβλέπει τη δηµιουργία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της 

Ανώνυµης Εταιρείας «∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ)», η εταιρεία που διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται για τους δύο βασικούς φορείς λειτουργίας της 
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απελευθερωµένης αγοράς. Είναι σηµαντικό να διευκρινιστούν οι ρόλοι των διαφόρων 

φορέων µια και εδώ και 50 χρόνια γνωρίζουµε µόνο τη ∆ΕΗ και µάλιστα πολύ συχνά 

εξακολουθεί να συγχέεται η ∆ΕΗ Α.Ε. µε τον ∆ΕΣΜΗΕ και ο ∆ΕΣΜΗΕ µε την ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ είναι µια ανεξάρτητη αρχή που φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την ύπαρξη 

συνθηκών ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισµού και παρέχει την άδεια λειτουργίας σε 

παραγωγούς, προµηθευτές και λοιπούς φορείς της αγοράς. 

Η ΡΑΕ συστήθηκε µε το νόµο 2773/22-12-99 [104], είναι ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή και έχει κυρίως γνωµοδοτικές και εισηγητικές αρµοδιότητες στον τοµέα της ενέργειας. 

∆ηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας και συνδυάζεται µε 

την πολιτική του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα.  

Ο ρόλος της ΡΑΕ δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. Σκοπός της ΡΑΕ είναι να 

διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό στην ενεργειακή αγορά, µε σκοπό να 

εξυπηρετηθεί καλύτερα και οικονοµικότερα ο καταναλωτής (ιδιώτης και επιχείρηση) [101]. 

Παρακολουθεί και εισηγείται για τις τιµές, τη λειτουργία της αγοράς και τις αδειοδοτήσεις. 

Πληροφορεί και βοηθάει τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Σκοπός της ΡΑΕ επίσης, 

είναι να εξασφαλίσει µε θεσµικό τρόπο, συµβατό µε τους µηχανισµούς της απελευθερωµένης 

αγοράς, τους µακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής και την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Τέτοιοι στόχοι είναι η επαρκής, αξιόπιστη και 

ισότιµη τροφοδοσία όλων των καταναλωτών, η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας, το 

περιβάλλον, η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες, η 

αποτελεσµατική χρήση και προµήθεια ενέργειας και η εξασφάλιση επαρκούς υποδοµής για 

την ενέργεια. Η ενσωµάτωση στην αγορά αυτών των µεγάλων ζητηµάτων της ενεργειακής 

πολιτικής είναι ίσως το δυσκολότερο έργο της ΡΑΕ [101]. Απαιτείται η επίτευξη λεπτής 

ισορροπίας, χρησιµοποιώντας όλα τα εργαλεία που είναι συµβατά µε τους µηχανισµούς της 

αγοράς, όπως οι χρεώσεις στη µεταφορά ενέργειας για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, το 

εµπόριο άδειών ρύπανσης, το εµπόριο προθεσµιακών παραγώγων και συµβολαίων, οι όροι 

στην αδειοδότηση, το εµπόριο «πράσινου» ηλεκτρισµού, κλπ.  

Η ΡΑΕ αναλαµβάνει επίσης διεθνείς συνεργασίες, τόσο µε τις χώρες των Βαλκανίων 

και της Ευρασίας, όσο και στα πλαίσια της Ε.Ε., όπου θα συντελεσθούν µεγάλες θεσµικές 

αλλαγές µε στόχο την ενιαία ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας. Η ΡΑΕ φιλοδοξεί 

να αναπτύξει τους ίδιους µηχανισµούς στα πλαίσια της βαλκανικής αγοράς ενέργειας στην 

οποία η Ελλάδα δίνει µεγάλη προτεραιότητα. Τέλος, η προώθηση της δηµιουργίας 

προθεσµιακής αγοράς ενέργειας είναι ένας από τους πρώτους στόχους της ΡΑΕ. Με τον όρο 

«προθεσµιακή αγορά ενέργειας», εννοούµε την συγκρότηση οργανωµένης αγοράς 



                                                                                                    Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας 
 

 106 

προθεσµιακών ανταλλαγών και γενικά αγοράς που διαχειρίζεται τον επιχειρησιακό κίνδυνο 

και τις διακυµάνσεις των τιµών [101]. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και έχουν ήδη αποδειχθεί 

από τις εµπειρίες πολλών χωρών. Ο τοµέας του πετρελαίου έχει µεγάλη πείρα στον τοµέα 

αυτό (πχ. Λονδίνο, International petroleum exchange, Ρόττερνταµ, κλπ.), το φυσικό αέριο 

έχει ήδη ξεκινήσει µε µεγάλες προοπτικές, ενώ στις ΗΠΑ (π.χ. Altra), στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σκανδιναυία το χονδρεµπόριο ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως αναφέραµε ήδη σε προηγούµενο κεφάλαιο, λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις 

µέσω οργανωµένων αγορών.  Με την συγκρότηση, λοιπόν, µιας τέτοιας αγοράς, 

εξοµαλύνονται οι απότοµες διακυµάνσεις των τιµών και εξυπηρετούνται οικονοµικότερα οι 

καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται ο κίνδυνος που αναλαµβάνουν οι προµηθευτές 

ενέργειας.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε όλα τα παραπάνω, η ΡΑΕ δρα στα πλαίσια βασικών 

στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής, που σύµφωνα και µε το νόµο, είναι οι εξής 

[105]:  

• Ασφάλεια και αξιοπιστία ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας.  

• Προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της 

χώρας. 

• Συµβολή στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας, µε την επίτευξη υγιούς 

ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των 

χρηστών και καταναλωτών και τη διευκόλυνση νέων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και απασχόλησης.  

 

Με τον ίδιο νόµο απελευθερώνεται σταδιακά η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πράγµα 

που σκοπεύει στα εξής [105]:  

• Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας άρα και των τιµών. 

• Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την ηλεκτρική 

ενέργεια άµεσα και έµµεσα. 

• Αξιόπιστη τεχνικά και ποιοτικά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Οικονοµικά και ποιοτικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια προς όλους τους καταναλωτές 

περιλαµβανοµένων αποµακρυσµένων περιοχών, νησιών κλπ.  

• Εξυπηρέτηση υπό συνθήκες ανταγωνισµού των στόχων σχετικά µε τις ανανεώσιµες 

πηγές, το φυσικό αέριο, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια 

τροφοδοσίας της χώρας. 
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Στα πλαίσια αυτά η συµβολή της ΡΑΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι σαν 

ανεξάρτητη αρχή, όπως προαναφέραµε, αναλαµβάνει πολλαπλούς ρόλους [105]:  

• γνωµοδοτεί, εισηγείται µέτρα,  

• ελέγχει την αγορά, τον ανταγωνισµό και τις τιµές,  

• προσέχει για τον καταναλωτή, το περιβάλλον και το δηµόσιο συµφέρον, 

• επιβλέπει τη λειτουργία των συστηµάτων προµήθειας ενέργειας, 

• πληροφορεί, αναλύει την πολιτική και στρατηγική στην ενέργεια, αναπτύσσει 

διάλογο, 

• εισηγείται και παρακολουθεί τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις, 

• καλλιεργεί διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες.  

 

 

5.2.2 Ο ρυθµιστής του συστήµατος διανοµής ∆ΕΣΜΗΕ και οι 
αρµοδιότητες του 

 
 Ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι µια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο [102]. Ο ένας ρόλος είναι 

αυτός που ασκούσε η ∆ΕΗ σε σχέση µε το Σύστηµα Μεταφοράς [106]:  

• φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγµή ισορροπία παραγωγής και 

κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, 

ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. 

 

Ο δεύτερος ρόλος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν 

ένα είδος χρηµατιστηρίου που υπολογίζει κάθε ηµέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ο ∆ΕΣΜΗΕ 

δεν εµπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια, οι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διµερείς, 

µεταξύ παραγωγών/προµηθευτών και των πελατών τους [106]. 

Η ∆ΕΗ θα αποτελεί σύντοµα µία µόνο από τις πολλές εταιρείες που θα λειτουργούν 

στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε πως η ∆ΕΗ είναι 

µια εισηγµένη εταιρεία, ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι το Χρηµατιστήριο και η ΡΑΕ είναι η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι ανώνυµη εταιρεία που ανήκει κατά 51% στο δηµόσιο και κατά 

49% στις εταιρείες παραγωγής που υπάρχουν στην Ελλάδα [106]. Αυτό σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ 
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σήµερα κατέχει αυτό το 49% αλλά το ποσοστό της θα µειώνεται δίνοντας χώρο στους 

όποιους νέους παραγωγούς εµφανιστούν.  

Ο ∆ΕΣΜΗΕ έχει την ευθύνη µιας σειράς διαδικασιών [106]: 

• Kατ αρχήν η ενέργεια που παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται πρέπει να 

µετράται κατά τρόπο αξιόπιστο, ακριβή και µη αµφισβητούµενο από τους παράγοντες 

της αγοράς. Ένα µετρητικό σύστηµα, επίσηµα πιστοποιηµένο, είναι µια πρώτη 

διαδικασία της ευθύνης του διαχειριστή του συστήµατος. 

• Mια δεύτερη διαδικασία, που αποτελεί και την καρδιά του συστήµατος είναι η 

κατανοµή φορτίου. Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα ιδιότυπο 

εµπορικό αγαθό που δεν αποθηκεύεται και εποµένως θα πρέπει ανά πάσα στιγµή να 

παράγεται ακριβώς όση καταναλώνεται. Η κατανοµή φορτίου λοιπόν είναι αυτή που 

υπαγορεύει το ποιός σταθµός θα παράγει και πόσο. Παράλληλα η κατανοµή φορτίου 

στους σταθµούς γίνεται έτσι ώστε να διατηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει (συχνότητα, τάση κλπ), να υπάρχει ελάχιστο κόστος λειτουργίας και να 

υπάρχει σεβασµός των διµερών εµπορικών σχέσεων πελάτη-προµηθευτή. 

• Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήµατος και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή, ο 

διαχειριστής του συστήµατος χρειάζεται ειδικές, επικουρικές λεγόµενες υπηρεσίες, 

δυνατότητα ειδικών ρυθµίσεων κλπ που θα αγοράζει µε διαφανείς διαδικασίες από 

τους παραγωγούς της αγοράς, σε πρώτη φάση από τη ∆ΕΗ. 

• Μια διαδικασία απολύτως συναρτηµένη µε την απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η εκκαθάριση, το ποιός δηλαδή οφείλει σε ποιόν. Για την ελληνική 

αγορά έχει επιλεγεί ένα σύστηµα διµερών βασικά εµπορικών σχέσεων, δηλαδή 

µεταξύ καταναλωτή και προµηθευτή-παραγωγού. Ο διαχειριστής του συστήµατος δεν 

παρεµβαίνει στα διµερή αυτά συµβόλαια τα οποία είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία 

των συµβαλλόµενων µερών. Όµως κατά την καθηµερινή λειτουργία για διάφορους 

λόγους η παραγωγή ενός προµηθευτή δεν αντιστοιχεί απολύτως στην κατανάλωση 

ενός πελάτη. Αυτή η απόκλιση µετράται και τιµολογείται από το διαχειριστή του 

συστήµατος ο οποίος υπαγορεύει σε κάθε ελλειµµατικό παραγωγό το τί θα πληρώσει 

µέσω του διαχειριστή του συστήµατος σε κάποιον άλλο, πλεονασµατικό παραγωγό. Η 

διαδικασία αυτή λέγεται εκκαθάριση της αγοράς και γίνεται µε τρόπο που να 

ενθαρρύνεται η οικονοµική λειτουργία του συστήµατος. 

• Μια άλλη πολύ βασική λειτουργία του διαχειριστή του συστήµατος είναι η 

συντήρηση του συστήµατος και η περαιτέρω ανάπτυξή του για να υποδεχθεί νέους 
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παραγωγούς και νέους πελάτες. Η συντήρηση αυτή θα γίνεται επαµοιβή από την ∆ΕΗ 

ενώ οι επεκτάσεις χρεώνονται µε βάση πολύ συγκεκριµένους κανόνες που 

περιλαµβάνονται στους κώδικες. 

• Τέλος, στα καθήκοντα του διαχειριστή του συστήµατος είναι η υποστήριξη και 

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Ο 

διαχειριστής του συστήµατος κάνει προβλέψεις για τις ανάγκες του συστήµατος, σε 

βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, δηµοσιεύει εκτιµήσεις, 

εισηγείται βελτιώσεις στους κανόνες της αγοράς και διαχείρισης του συστήµατος και 

εξασφαλίζει µια υψηλού βαθµού διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς, στη 

διαχείριση του συστήµατος και στην ίδια τη λειτουργία της εταιρίας. Ουσιαστικά, 

κάθε ενέργεια του διαχειριστή του συστήµατος γίνεται µέσω του διαδικτύου και 

φαίνεται στο διαδίκτυο. 

 

Στόχος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι να εξασφαλίσει µια αξιόπιστη και αµερόληπτη λειτουργία 

του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της αγοράς που 

στηρίζεται σε αυτό, έτσι ώστε οι νέοι παραγωγοί, οι επιλέγοντες πελάτες, αλλά και όλοι οι 

καταναλωτές να διαθέτουν την αξιοπιστία του συστήµατος, µε τη διαφάνεια και αµεροληψία 

που απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς. 

 

5.2.3 Συµπεράσµατα 
 

Η Ελλάδα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο προς την διαφοροποίηση του 

ενεργειακού της µίγµατος και των πηγών ανεφοδιασµού τα τελευταία χρόνια, ωστόσο πρέπει 

να εξασφαλίσει ότι µπορεί να αντιµετωπίσει και να ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση 

ενέργειας. Από όσα αναφέραµε, προκύπτει το συµπέρασµα ότι µια καλά σχεδιασµένη 

µεταρρύθµιση αγοράς είναι ουσιαστική στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, 

ώστε να προσελκύσει την ιδιωτική επένδυση. Μέχρι στιγµής η µεταρρύθµιση αυτή αφορά 

µόνον στην θέσπιση των αρµόδιων αρχών, οι οποίες ωστόσο αδυνατούν ακόµα να 

προσαρµοστούν πλήρως στους νέους ρόλους που απαιτεί µία απελευθερωµένη αγορά. Έτσι 

λοιπόν, µπορούµε να καταλήξουµε σε γενικές γραµµές στα ακόλουθα συµπεράσµατα για την 

ελληνική αγορά ενέργειας: 

• Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να σηµειώσει αύξηση κατά 4.5% 

ετησίως µέχρι το τέλος της δεκαετίας 2000-2010 και ο ανεφοδιασµός 
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προβλέπεται να είναι σφιχτός κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών έως 

τεσσάρων ετών, ακόµα κι αν οι προγραµµατισµένες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας ολοκληρωθούν εγκαίρως. Οι εισαγωγές της ηλεκτρικής 

ενέργειας µπορούν να διαδραµατίσουν µόνο έναν οριακό ρόλο, δεδοµένου ότι 

η παραγωγική δυναµικότητα είναι περιορισµένη.  

• Περαιτέρω µεταρρυθµίσεις απαιτούνται επειγόντως για να προσελκύσει η 

χώρα επενδύσεις στον τοµέα παραγωγής. Η διαστρέβλωση τιµών που 

επικρατεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό µορφή διεπιδοτήσεων και 

τιµών που τίθενται ως στόχος, είναι πάρα πολύ χαµηλές και δεν µπορούν να 

απεικονίσουν το αληθινό κόστος του ανεφοδιασµού, γεγονός που πρέπει να 

διορθωθεί προκειµένου η ελληνική αγορά να προσελκύσει νέες επενδύσεις 

που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναµικότητα της χώρας και θα µπορούν να 

καλύψουν τις µεταβολές της ζήτησης. 

• Η ελληνική αγορά ενέργειας εξουσιάζεται ακόµα από την ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την 

ελληνική δηµόσια εταιρία αερίου (∆ΕΠΑ) στον τοµέα του αερίου. Μετά από 

την απελευθέρωση της αγοράς, οι διαδικασίες παραγωγής και 

διανοµής/λιανικής πώλησης της ∆ΕΗ διαχωρίζονται και ένας ανεξάρτητος 

χειριστής συστηµάτων µετάδοσης (∆ΕΣΜΗΕ) έχει καθιερωθεί. Πρόβληµα 

ωστόσο παραµένει ότι µέχρι σήµερα ένα µεγάλο µερίδιο του ∆ΕΣΜΗΕ 

κατλεχει ακόµα η ∆ΕΗ, η οποία παραµένει η µόνη εταιρία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Συνολικά, λοιπόν, δεν προβλέπεται καµία σηµαντική αλλαγή της ελληνικής αγοράς, 

εάν δεν αντιµετωπισθούν καίρια προβλήµατα, όπως η ραγδαία αύξηση φορτίου, λόγω των 

έντονων αναγκών ψύξης το καλοκαίρι, η ανάγκη της επέκτασης των διασυνδέσεων και η 

επέκταση της παραγωγικής δυναµικότητας µε την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 
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