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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της σχέσης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και τιμές διάφορων μορφών ενέργειας , όπως του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις χώρες Γαλλία , Ηνωμένο Βασίλειο και
Γερμανία τη χρονική περίοδο 1991 – 2017, με τη χρήση μεθόδων που βασίζονται
σε χρονολογικές σειρές. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία αναμένεται η
ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στο ΑΕΠ και της ενέργειας. Για να ερευνηθεί
εμπειρικά η σχέση μεταξύ των τριών αυτών μεγεθών επιλέχθηκαν τρεις
μεταβλητές, η τιμή του αργού πετρελαίου, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν και την τιμή του φυσικού αερίου. Διεξάγοντας ελέγχους μοναδιαίας
ρίζας και συνολοκλήρωσης στις παραπάνω σειρές, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η οικονομική θεωρία επαληθεύεται σε μικρό βαθμό για τα τρία
εξεταζόμενα κράτη την περίοδο που μελετάμε και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη
μιας μικρής σχέσης , μακροχρόνιας στην περίπτωση της Γερμανίας και
βραχυχρόνιας για τα άλλα δύο κράτη , του ΑΕΠ με την ενέργεια.

Λέξεις κλειδιά: ΑΕΠ, ενέργεια, οικονομική ανάπτυξη, μοναδιαία ρίζα, VAR,
Johansen, VECM
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ABSTRACT

This paper examines the relationship among Gross Domain Product (GDP), and
prices of different types of energy such as crude oil and natural gas in France ,
United Kingdom (UK) and Germany over the period 1991 to 2017, using time
series techniques. According to the economic theory, we expect the existence of
a positive relationship between GDP and energy. In order to investigate
empirically the relationship between these three variables, crude oil price, real
Gross Domestic Product and natural gas price were selected. Conducting
cointegration and unit root tests in these time series, we come to conclusion that
the economic theory appeals in a small degree to the three countries we study
during the period we are studying, and we confirm the existence of a minor
relationship, long-term for Germany and short-term for France and UK ,between
Gross Domestic Product and energy .

Key words: GDP, energy, economic development, unit root, VAR, Johansen,
VECM.
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Εισαγωγή
Κάθε φυσικό σύστημα περιέχει μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια,
συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παράγει έργο. Οποιαδήποτε
μορφή δράσης από τον απλό περίπατο μέχρι τη λειτουργία των μηχανών και από το
μαγείρεμα τροφών μέχρι τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο προϋποθέτει κατανάλωση
ενέργειας. Συνεπώς η ενέργεια αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα της δημιουργίας και
της διαμόρφωσης στο σύμπαν , αλλά και σε ότι εμπεριέχεται σε αυτό . Εξίσου μείζονος
σημασίας παράγοντας αποτελεί και για τη σφαίρα της οικονομίας . Δεν είναι τυχαίο που και
η βιομηχανική επανάσταση , περίοδος τεράστιας και πρωτόγνωρης έως τότε οικονομικής
άνθισης κρατών κυρίως στις επονομαζόμενες χώρες του δυτικού πολιτισμού , επετεύχθη
κυρίως μέσω της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή σε συνδυασμό με την
τεχνολογική πρόοδο η οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν την καινούργια τότε
μορφή ενέργειας . Η σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και της
ενέργειας αποτελεί το βασικό θέμα στις περισσότερες θεωρίες της μακροοικονομικής , με
την ενέργεια να εμφανίζεται εμμέσως μέσω των παραγωγικών συντελεστών .
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί το είδος των
αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ, την τιμή του αργού πετρελαίου και την
τιμή του φυσικού αερίου για τα κράτη Γαλλία , Ην. Βασίλειο , Γερμανία . Για τις ανάγκες της
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1991 – 2017.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εισαγωγή των σύγχρονων
οικονομετρικών τεχνικών για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών και τη μελέτη της
ύπαρξης σχέσης μεταξύ τους, τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί πως, για την πραγματοποίηση της ανάλυσης και της εκτίμησης των
χρονικών σειρών, είναι πρώτα απαραίτητος ο έλεγχος για τις ιδιότητές τους και πιο
συγκεκριμένα για την ύπαρξη ή μη στασιμότητας. Έτσι λοιπόν το πρώτο μέλημα είναι να
διαπιστωθεί η τάξη ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων χρονικών σειρών ή πιο ορθά, σε
ποιο βαθμό διαφορών οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες. Το θέμα της στασιμότητας είναι
πολύ σημαντικό σε ότι αφορά την ανάλυση των χρονολογικών σειρών γενικότερα, διότι η
αγνόησή της μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε αναξιόπιστα και σε τελική έκβαση
λανθασμένα αποτελέσματα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τον έλεγχο της στασιμότητας,
αλλά όπως εφαρμόζεται στην συντριπτική πλειοψηφία της υπάρχουσας βιβλιογραφίας,
έτσι και στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν έλεγχοι για την ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας.
Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή ορθότερων αποτελεσμάτων, θα εφαρμοστεί ο
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επαυξημένος διαδοχικός έλεγχος των Dickey & Fuller. Η διαδικασία του ελέγχου
στασιμότητας είναι αυτή που καθορίζει την πιθανότητα για ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων
ισορροπίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χρονικές σειρές. Πράγματι, εάν ορισμένες
χρονικές σειρές δεν παρουσιάζουν στασιμότητα στα επίπεδά τους, αλλά ολοκληρώνονται
σε μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης, όταν κάποιος γραμμικός συνδυασμός είναι στάσιμος
σε μικρότερη τάξη ολοκλήρωσης από αυτή των χρονικών σειρών, τότε οι συγκεκριμένες
χρονικές σειρές μπορεί να συνολοκληρωθούν. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως, βασική
προϋπόθεση για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης είναι να επικρατεί ο ίδιος βαθμός
ολοκλήρωσης για όλες τις χρονικές σειρές.
Έτσι , ανάμεσα σε αρκετές μεθόδους συνολοκλήρωσης που έχουν εφαρμοστεί, έχει
επιλεχθεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης η τεχνική συνολοκλήρωσης των
Johansen και Johansen-Juselius που βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Η
τεχνική αυτή πραγματοποιείται μέσω των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων
(VAR) και στοχεύει στην αναζήτηση του μέγιστου αριθμού των συνολοκληρωμένων
διανυσμάτων, καθώς πολλές φορές μπορεί να επικρατούν περισσότερες από μία σχέσεις
συνολοκλήρωσης. Ωστόσο, το συμπέρασμα της ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης από τη
μακροχρόνια εξίσωση δεν αρκεί, καθώς έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μακροχρόνια
πληροφορία. Για το λόγο αυτό, το βήμα που ακολουθεί είναι η ανάλυση των υποδειγμάτων
διόρθωσης λαθών. Μέσω αυτών των υποδειγμάτων διαπιστώνονται οι βραχυχρόνιες
διακυμάνσεις ανάμεσα στις μεταβλητές , ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως
γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια σχέση με τη βοήθεια του
όρου διόρθωσης σφάλματος. Για την οικονομική ανάπτυξη ή ισοδύναμα την αύξηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στα κράτη Γαλλία , Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία και
τη μελέτη της σχέσης της με την ενέργεια και ειδικότερα με το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο, η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εξής δομή. Ξεκινώντας με την παρούσα
ενότητα, γίνεται μια πρώτη εισαγωγή, όπου εμφανίζονται οι στόχοι και ο σκοπός της
εργασίας, καθώς και μια σύντομη ανασκόπηση για το περιεχόμενο του εμπειρικού μέρους.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η δομή της εργασίας , χοντρικά , σε τρία βασικά μέρη. Το πρώτο
μέρος

είναι η θεωρητική προσέγγιση του υποδείγματος που αποτελείται από τρεις

ενότητες. Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται οι ορισμοί και έννοιες των βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών , καθώς και οι λόγοι για τους οποίους το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν προτιμήθηκε και επιλέχθηκε , έναντι άλλων μεγεθών , τόσο στη θεωρητική ανάλυση
όσο και στην εμπειρική . Στη 2η ενότητα γίνεται μια αναφορά στο τι ορίζεται ως ενέργεια
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,ορισμένες βασικές έννοιες καθώς επίσης και λεπτομερή αναφορά στα διάφορα είδη
ενέργειας .
Στην 3η ενότητα παρατίθενται ορισμένες μελέτες και τα αποτελέσματά τους γύρω από
το με ποιά μέσα , υλικά , πολιτικά και θεσμικά , μπορεί η ενέργεια να συμβάλλει στην
αύξηση του ΑΕΠ , είτε άμεσα ως προϊόντα ενέργειας είτε έμμεσα ως κινητήριος δύναμη
στην παραγωγική διαδικασία , κυρίως

για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες. Στη

συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εργασίας, η οικονομετρική εφαρμογή , που
αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην 1η ενότητα γίνεται η περιγραφή των ποσοτικών
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική ανάλυση. Ποιές είναι οι μεταβλητές,
ποιές οι πηγές των στοιχείων και ποια είναι η αντιπροσωπευτική σχέση ανάμεσά τους.
Επιπλέον, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει στις επόμενες ενότητες. Στην
2η και 3η ενότητα αναφέρονται τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης σχετικά με τον
έλεγχο στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών και σχολιάζονται.
Στην 4η και τελευταία ενότητα του εμπειρικού μέρους παρουσιάζεται και σχολιάζεται το
υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. Τέλος, ακολουθεί το τρίτο μέρος της εργασίας όπου
γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων
συμπερασμάτων που απορρέουν από αυτή.
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της ανάλυσης, καθώς επίσης και των

1. Bασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη

1.1 Ορισμοί και έννοιες βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
Για την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης χρησιμοποιείται
ένα λογιστικό σύστημα και πολλοί λογαριασμοί . Αντιστοίχως , για να υπάρχει
πληροφόρηση για την κατάσταση και την πορεία της οικονομίας μιας χώρας και να είναι
δυνατή η διενέργεια διαχρονικών συγκρίσεων ώστε να διαπιστώνεται η βελτίωση ή η
χειροτέρευση της απόδοσης της είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστήματος εθνικών
λογαριασμών , οι οποίοι τηρούνται με συγκεκριμένες αρχές , που σε μεγάλο βαθμό είναι
ίδιες σε όλες τις χώρες . Οι λογαριασμοί αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την
αξία του προϊόντος που έχει παραχθεί στην οικονομία σε μια ορισμένη χρονική περίοδο , τη
συνολική κατανάλωση , τη συνολική επένδυση , τη μεταβολή των οικονομικών μεγεθών
από την προηγούμενη χρονική περίοδο , το ποσό των φόρων που πληρώθηκε στο κράτος
και ούτω καθεξής . Τα κυριότερα μακροοικονομικά μεγέθη που υπολογίζονται με τους
εθνικούς λογαριασμούς είναι το εγχώριο προϊόν , το εθνικό προϊόν , το εγχώριο εισόδημα
και εθνικό εισόδημα .
Η αξία της παραγωγής εμφανίζεται με δυο όψεις , είτε ως αξία προϊόντος , είτε ως αξία
εισοδήματος . Το σύνολο των αξιών όλων των προϊόντων δίνει το εγχώριο προϊόν , ενώ το
σύνολο όλων των εισοδημάτων δίνει το εγχώριο εισόδημα . Πριν προχωρήσουμε παρακάτω
πρέπει να αναφέρουμε ορισμένους όρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατανόηση
ορισμένων εννοιών .
1)Προϊόν είναι η αξία όλων των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών σε μια οικονομία .
2)Εισόδημα είναι το σύνολο των εισοδημάτων των συντελεστών της παραγωγής , εργασία ,
κεφάλαιο , γη , που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών της
οικονομίας .
3)Δαπάνη είναι το σύνολο των δαπανών σε μια οικονομία για την αγορά των τελικών
αγαθών που παράγει η οικονομία .
Προτού να προσδιορίσουμε την έννοια των εγχώριων και εθνικών οικονομικών μεγεθών ,
πρώτα θα δώσουμε την έννοια της εγχώριας και της εθνικής οικονομίας μιας χώρας .
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Εγχώρια οικονομία είναι όλη η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη
γεωγραφική επικράτεια μιας χώρας από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους
κατοίκους της χώρας αυτής (γηγενείς και αλλοδαποί ) . Εθνική οικονομία είναι όλη η
οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται εντός και εκτός της επικράτειας μιας
χώρας από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας αυτής .
Σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες , το κράτος επιβάλλει φόρους στη δαπάνη για ορισμένα
αγαθά και επιχορηγεί τη δαπάνη για αλλά . Παραδείγματος χάρη ,φόρος προστιθεμένης
αξίας επί της δαπάνης είναι ο φόρος προστιθεμένης άξιας (Φ.Π.Α) , και η επιχορήγηση
είναι η πώληση ενός αγαθού σε χαμηλότερη τιμή από το κόστος του . Υπάρχουν δυο
μέθοδοι για τον υπολογισμό της αξίας ενός αγαθού(ΧΟΤΟΝΙΑΝ,1990) . Η πρώτη μέθοδος
βασίζεται στις τιμές που ο τελικός χρήστης ( καταναλωτής ) πληρώνει για την απόκτηση των
αγαθών και ονομάζεται εκτίμηση της αξίας των αγαθών σε αγοραίες ( τρέχουσες ) τιμές . Η
άλλη

μέθοδος

βασίζεται

στο

κόστος

όλων

των

συντελεστών

παραγωγής

,

συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιηθέντων κερδών και είναι γνωστή ως εκτίμηση
της αξίας των αγαθών στο κόστος των συντελεστών παραγωγής . Πρέπει να επισημάνουμε
ότι η ισότητα εθνικού προϊόντος – εισοδήματος παρατηρείται όταν τα μεγέθη αυτά είναι σε
αγοραίες τιμές , γιατί συνήθως το εθνικό εισόδημα δεν περιλαμβάνει τους έμμεσους
φόρους , τους οποίους συμπεριλαμβάνει το εθνικό προϊόν . Συνεπώς , εάν δεν είναι σε
αγοραίες τιμές τότε το εθνικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το εθνικό εισόδημα κατά τους
καθαρούς έμμεσους φόρους .
Τα διάφορα οικονομικά μεγέθη που προσδιορίστηκαν παραπάνω είναι σε τρέχουσες
τιμές , οπότε έχουμε ονομαστικά οικονομικά μεγέθη , είτε σε σταθερές τιμές , οπότε έχουμε
τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη . Οι πραγματικές αξίες είναι οι κατάλληλες αξίες για τη
μέτρηση του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας .

1.1.1

Εγχώριο προϊόν

Το είδος , η ποσότητα και η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια χώρα
ορίζουν το βιοτικό επίπεδο που μπορεί να έχει μια κοινωνία στο παρόν και στο μέλλον . Γι
αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο είναι το συνολικό προϊόν που παράγεται
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Το συνολικό μέγεθος της παραγωγής δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί ούτε με την προσθήκη των χιλιάδων προϊόντων που παράγονται , γιατί
αυτά είναι διαφορετικά , αλλά ούτε και με την παράθεση των επιμέρους ποσοτήτων όλων
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αυτών των προϊόντων . Ο μόνος τρόπος για να γίνει εκτίμηση του μεγέθους της συνολικής
παραγωγής είναι μέσω της χρηματικής αξίας του προϊόντος που παράγεται .
Η αξία ενός προϊόντος είναι το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή του . Αν προστεθούν
οι αξίες όλων των τελικών προϊόντων που παράγονται σε μια οικονομία βρίσκεται η αξία
του συνολικού προϊόντος , που αναφέρεται ως εγχώριο προϊόν . Εγχώριο προϊόν είναι η
συνολική χρηματική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια
οικονομία κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου . Στο εγχώριο προϊόν δε
συμπεριλαμβάνεται η αξία των ενδιάμεσων προϊόντων αλλά μόνο των τελικών , επειδή
διαφορετικά θα υπήρχε διπλός υπολογισμός των ιδίων προϊόντων . Πχ για την παραγωγή
ψωμιού χρησιμοποιείται σιτάρι το όποιο μετατρέπεται σε αλεύρι , το όποιο στη συνέχεια
αρτοποιείται . Αν συμπεριληφθεί στο εγχώριο προϊόν η αξία του σιταριού , του αλεύρου
και του ψωμιού θα υπάρχει διπλή μέτρηση , αφού η αξία του αλεύρου περιλαμβάνεται
στην αξία του σιταριού και η αξία του σιταριού περιλαμβάνεται στην αξία του ψωμιού .
Εκείνο που ενδιαφέρει από πλευράς κοινωνικής ευημερίας είναι η αξία του τελικού
προϊόντος που μπορεί να διατεθεί για την ικανοποίηση οικονομικών αναγκών και όχι η αξία
των ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του . Επισήμανση ,
τελικό θεωρείται το προϊόν που δεν πρόκειται να ξαναπουληθεί με τη μορφή που βρίσκεται
ή μετά από μετατροπή του σε άλλο . Ο χαρακτηρισμός «τελικό» εξαρτάται όχι τόσο από τη
μορφή ή το στάδιο κατεργασίας του προϊόντος αλλά από το αν πρόκειται αυτό να
ξαναπουληθεί . Το ίδιο προϊόν μπορεί να είναι τελικό ως προς ορισμένες χρήσεις και
ενδιάμεσο ως προς άλλες . Πχ αν η ζάχαρη αγοράζεται από έναν καταναλωτή για άμεση
χρήση είναι τελικό προϊόν , ενώ αν αγοράζεται από επιχείρηση παρασκευής γλυκισμάτων
είναι ενδιάμεσο .

1.1.2 Ονομαστικό και πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μετρά την αξία των αγαθών και υπηρεσιών
μιας δεδομένης χρονικής περιόδου σε τιμές αυτής της περιόδου , δηλαδή σε τρέχουσες
τιμές . Παραδείγματος χάρη , το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του έτους 2000
μετρά την αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν το 2000. Το ονομαστικό
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μεταβάλλεται από έτος σε έτος για δυο λόγους . Πρώτον , λόγω
μεταβολής των παραγομένων ποσοτήτων των προϊόντων και δεύτερον λόγω μεταβολής των
τιμών . Παράδειγμα , αν μεταξύ δυο ετών , 2000 και 2001 , όλες οι τιμές των αγαθών
διπλασιαστούν , ενώ οι ποσότητες των παραγομένων αγαθών παραμείνουν αμετάβλητες ,
το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του 2001 θα εμφανιστεί διπλάσιο από το
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αντίστοιχο του 2000 , παρά το γεγονός ότι οι παραγόμενες ποσότητες των αγαθών
παραμένουν στο ίδιο επίπεδο . Επομένως , είναι αναγκαίο κατά τον υπολογισμό του
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του γενικού
επίπεδου των τιμών .
Το πραγματικό ΑΕΠ μετρά τις μεταβολές στις παραγόμενες ποσότητα των αγαθών της
οικονομίας ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αποτιμώντας όλα τα αγαθά που
παρήχθησαν σ αυτές τις δυο περιόδους στις ίδιες τιμές ή σταθερές τιμές . Επειδή οι τιμές
διατηρούνται σταθερές , το πραγματικό ΑΕΠ διαφέρει από έτος σε έτος μόνο εάν
μεταβάλλονται οι παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων . Δεδομένου ότι η ικανότητα της
κοινωνίας να παρέχει οικονομική ικανοποίηση στα μελή της εξαρτάται από τις ποσότητες
των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται , το πραγματικό ΑΕΠ είναι καλύτερο μετρό της
οικονομικής ευημερίας από το ονομαστικό .

1.1.3 Πραγματικό και δυνητικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Το ΑΕΠ κάθε οικονομίας συνήθως δε βρίσκεται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στην πλήρη
απασχόληση των συντελεστών . Το προϊόν το όποιο παράγεται σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή με τη χρησιμοποίηση όλων των συντελεστών παραγωγής και με ένα
δεδομένο επίπεδο τεχνολογίας ονομάζεται δυνητικό προϊόν . Το δυνητικό προϊόν
αντιπροσωπεύει στην ουσία την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και κυμαίνεται
γύρω από το επίπεδο της τάσης . Η γενική τάση εκφράζει την πορεία που θα ακολουθούσε
το ΑΕΠ εάν οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνταν πλήρως . Όσο μεγαλύτερες είναι οι
αποκλίσεις του πραγματικού ΑΕΠ από το δυνητικό προϊόν του , τόσο εντονότερες είναι και
οι οικονομικές διακυμάνσεις οι οποίες πλήττουν την οικονομία . Όταν οι αποκλίσεις του
προϊόντος από την τάση είναι θετικές τότε δημιουργείται παραγωγικό έλλειμμα . Η ύπαρξη
παραγωγικού ελλείμματος σημαίνει ότι η οικονομία δεν αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές της
δυνατότητες , με συνέπεια κάποιοι από του παραγωγικούς συντελεστές να υπό
απασχολούνται Με αλλά λόγια το παραγωγικό έλλειμμα μετρά τη διαφορά ανάμεσα στο
δυνητικό και πραγματικό προϊόν . Αντίθετα , όταν οι αποκλίσεις του προϊόντος από την
τάση είναι αρνητικές

,

τότε δημιουργείται παραγωγικό πλεόνασμα . Η ύπαρξη

παραγωγικού πλεονάσματος στην οικονομία σημαίνει ότι υπάρχει υπεραπασχόληση των
παραγωγικών συντελεστών , το όποιο μεταφράζεται ως υπερωρίες για τους εργάτες και
μεγαλύτερος από τα συνήθη ρυθμό αξιοποίησης του μηχανολογικού εξοπλισμού . Με αλλά
λόγια το παραγωγικό πλεόνασμα μετρά τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό προϊόν και
στο δυνητικό .
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Πρέπει να τονιστεί ότι η γενική τάση της οικονομικής δραστηριότητας είναι ανοδική . Οι
κυριότεροι λόγοι που συμβάλλουν σ` αυτό είναι : α)η διαθεσιμότητα των παραγωγικών
συντελεστών . Οι ποσότητες των συντελεστών παραγωγής που διαθέτει κάθε οικονομία
αυξάνονται από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη . Έτσι , όταν οι ποσότητες των
παραγωγικών συντελεστών αυξηθούν , τότε το συνολικό προϊόν της οικονομίας αυξάνεται .
β)η τεχνολογική πρόοδος . Η τεχνολογική πρόοδος είναι μια δυναμική διαδικασία . Πιο
συγκεκριμένα , η τεχνολογική πρόοδος καθορίζεται τόσο από το είδος όσο και από τον
τρόπο με τον όποιο συνδυάζονται οι παραγωγικοί συντελεστές . Η τεχνολογική πρόοδος
οδηγεί πάντα σε αύξηση του προϊόντος της οικονομίας . Αυτό γιατί βελτιώνει τα επίπεδα
παραγωγικότητας της οικονομίας με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αξία του προϊόντος που
παράγεται ανά μονάδα χρησιμοποιουμένου παραγωγικού συντελεστή . γ) Η άσκηση της
οικονομικής πολιτικής . Η συντονισμένη άσκηση οικονομικής πολιτικής από το κράτος
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοδική πορεία στο επίπεδο της οικονομικής
δραστηριότητας . Ειδικότερα , τα σταθεροποιητικά προγράμματα και η ενεργότερη
συμμέτοχη του κράτους μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής θεωρείται από τους
περισσότερους οικονομολόγους επιβεβλημένη .

1.1.4 Καθαρό και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Για την παραγωγή του προϊόντος μιας ορισμένης χρονικής περιόδου αναλώνεται μέρους
του κεφαλαίου που υπάρχει στην οικονομία. Αυτό ονομάζεται απόσβεση . Το προϊόν
περιλαμβάνει και την απόσβεση . Επειδή όμως αυτή αποτελεί ανάλωση αποθέματος
πρέπει να αφαιρεθεί από την αξία του τελικού προϊόντος για να βρεθεί η αξία της καθαρής
παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου . Για τον λόγο αυτό , το προϊόν που
περιλαμβάνει την αξία της απόσβεσης ονομάζεται ακαθάριστο εγχώριο προϊόν , ΑΕΠ . Αν
από αυτό αφαιρεθεί η απόσβεση , προκύπτει το καθαρό εγχώριο προϊόν , ΚΕΠ. Επομένως η
διαφορά μεταξύ του καθαρού και ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος είναι η αξία των
αποσβέσεων . Η παραγωγή μιας χρονικής περιόδου αντιπροσωπεύεται από το καθαρό
εγχώριο προϊόν . Επειδή όμως είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η απόσβεση και
δεδομένου ότι το ύψος της βρίσκεται συνήθως σε μια ορισμένη σχέση με το ύψος του
προϊόντος , χρησιμοποιείται συχνά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ως μετρό της επίδοσης
της οικονομίας .

1.1.5 Εγχώριο και εθνικό προϊόν
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Εγχώριο προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται μέσα στην επικράτεια μιας χώρας ,
ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής . Εθνικό
προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε
μόνιμους κατοίκους μιας χώρας . Το εθνικό προϊόν μιας χώρας μπορεί να παράγεται μέσα
στην επικράτεια της ή σε άλλη χώρα . Ένα μέρος από το εγχώριο προϊόν μπορεί να
παράγεται από συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στη χώρα αλλά ανήκουν σε
μόνιμους κατοίκους άλλων χωρών . Το μέρος αυτό δεν περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν
της χώρας . Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να παράγεται προϊόν έξω από την επικράτεια της
χώρας , από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της . Το προϊόν
αυτό συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν της χώρας , αλλά δεν αποτελεί μέρος του
εγχωρίου προϊόντος .
Το εθνικό προϊόν μιας χώρας είναι ίσο με το εγχώριο προϊόν , δηλαδή με το προϊόν που
παράγεται μέσα στην επικράτεια της , συν το προϊόν που παράγεται στο εξωτερικό από
συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της , μείον το μέρος του
εγχώριου προϊόντος που παράγεται στη χώρα από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε
μόνιμους κατοίκους ξένων χωρών . Με βάση τα παραπάνω , εγχώριο είναι το προϊόν που
παράγεται από παραγωγικούς συντελεστές που βρίσκονται μέσα στην επικράτεια της
χώρας , ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών τους , ενώ εθνικό είναι το
προϊόν που παράγεται από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους
της χώρας , ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διεξάγεται η παραγωγή .
Η διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος και του εθνικού είναι το
καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή , το όποιο ισούται με τη διαφορά μεταξύ του
εισοδήματος

ή του προϊόντος που έχει παραχθεί στο εξωτερικό από συντελεστές

παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας και του εισοδήματος ή
προϊόντος που έχει παραχθεί στη χώρα από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε
μόνιμους κατοίκους άλλων χωρών . Όπως και στην περίπτωση του εγχωρίου προϊόντος , το
εθνικό προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει τις αποσβέσεις , οπότε
αναφέρεται αντίστοιχα

ως ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή ως καθαρό εθνικό προϊόν .

Παλαιοτέρα γινόταν χρήση περισσότερο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ως μέτρου
της άξιας του προϊόντος . Σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν . Στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσοτική διαφορά μεταξύ των δυο δεν είναι
σημαντική (LANDSBURG, FEINSTONE,1997).

1.1.6 Εγχώριο και εθνικό εισόδημα
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Εγχώριο εισόδημα ονομάζεται το σύνολο των εισοδημάτων που δημιουργούνται από την
παραγωγή του προϊόντος της οικονομίας , δηλαδή το σύνολο των αμοιβών των
παραγωγικών συντελεστών για τη συμβολή τους στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών .
Το εγχώριο εισόδημα αποτελείται από : α)αμοιβές εργασίας β) τόκους , που
αντιπροσωπεύουν αμοιβή του συντελεστή κεφάλαιο γ)έγγειο πρόσοδο , που είναι αμοιβή
του συντελεστή γη και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος και δ) κέρδη που είναι η αμοιβή
της επιχειρηματικότητας . Όπως στην περίπτωση του προϊόντος έτσι και στην περίπτωση
του εισοδήματος πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του εγχώριο και του εθνικού
εισοδήματος . Εγχώριο εισόδημα είναι το σύνολο των αμοιβών των συντελεστών που
βρίσκονται μέσα στην επικράτεια της χώρας , ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των
ιδιοκτητών τους . Το εγχώριο εισόδημα μιας χώρας είναι το αντίστοιχο του εγχωρίου
προϊόντος . Εθνικό εισόδημα μιας χώρας είναι το σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών
συντελεστών που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της για τη συμβολή των συντελεστών
αυτών στην παραγωγική διαδικασία , ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται ή η παραγωγική
διαδικασία πραγματοποιείται μέσα ή έξω από την επικράτεια της . Το εθνικό εισόδημα
είναι το αντίστοιχο του εθνικού προϊόντος .
Το εθνικό εισόδημα μιας χώρας είναι ίδιο με το εγχώριο εισόδημα συν το σύνολο των
εισοδημάτων από το εξωτερικό που αντιπροσωπεύουν αμοιβές συντελεστών παραγωγής
που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας μείον το
σύνολο των εισοδημάτων που αντιπροσωπεύουν αμοιβές παραγωγικών συντελεστών που
βρίσκονται στη χώρα αλλά ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους ξένων χωρών . Όταν το εγχώριο
ή εθνικό εισόδημα περιλαμβάνει και την αξία των αποσβέσεων αναφέρεται ως ακαθάριστο
εγχώριο εισόδημα ή ακαθάριστο εθνικό εισόδημα , ενώ όταν αφαιρεθεί η απόσβεση
αναφέρεται ως καθαρό εγχώριο εισόδημα ή καθαρό εθνικό εισόδημα . Τόσο το ακαθάριστο
όσο και το καθαρό εγχώριο ή εθνικό εισόδημα δεν περιλαμβάνουν έμμεσους φόρους ,
δηλαδή εκφράζονται σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής . Αν όμως περιλαμβάνουν
έμμεσους φόρους τότε εκφράζονται σε αγοραίες τιμές .

1.2 Το σφάλμα της σύνθεσης
Το «σφάλμα της σύνθεσης» ορίζεται ως εξής : «σφάλμα σύνθεσης είναι το σφάλμα που
γίνεται όταν εκείνο που είναι αληθές για το μερικό και μεμονωμένο , θεωρείται επίσης ως
κατ ‘ ανάγκη αληθές για το ολικό» . Στο χώρο της οικονομικής επιστήμης αυτό σημαίνει
σαφώς το εξής : ότι ισχύει για τις μεμονωμένες οικονομικές μονάδες , άτομα , νοικοκυριά ,
επιχειρήσεις , δεν ισχύει πάντοτε για το σύνολο της οικονομίας . Για παράδειγμα αν
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αυξηθεί το χρηματικό εισόδημα ενός ατόμου κατά ένα ποσοστό , το πραγματικό του
εισόδημα θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό , αλλά εάν αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό το
χρηματικό εισόδημα όλων των ατόμων της οικονομίας , το πραγματικό εισόδημα δε θα
αυξηθεί γιατί η αύξηση του χρηματικού εισοδήματος όλων των ατόμων της οικονομίας
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επίπεδου των τιμών ( πληθωρισμός ) . Αν αγνοήσουμε
την αύξηση του επίπεδου των τιμών και θεωρήσουμε ότι το πραγματικό εισόδημα θα
αυξηθεί , τότε διαπράττουμε το «σφάλμα της σύνθεσης» . Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι
τα συνολικά οικονομικά μεγέθη δε συμπεριφέρονται απλά όπως το άθροισμα των
επιμέρους μερών .

1.3 Προβλήματα κατά την εκτίμηση του προϊόντος της οικονομίας
Κατά την εκτίμηση του προϊόντος της οικονομίας παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα .
Ο ακριβής υπολογισμός της συνολικής αξίας όλων των τελικών προϊόντων αποτελεί τιτάνιο
έργο που βρίσκεται έξω από τις δυνατότητες οποιασδήποτε σημερινής κοινωνίας . Συνήθως
επιδιώκεται μια κατά προσέγγιση εκτίμηση η όποια βασίζεται σε υποθέσεις , έμμεσους
υπολογισμούς

και προσωπικές αξιολογήσεις . Κατά τον υπολογισμό του προϊόν της

αντιμετωπίζονται πολλές δυσκολίες , κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητα του
μηχανισμού συλλογής στατιστικών στοιχείων σε κάθε χωρά . Ένα σοβαρό πρόβλημα
δημιουργείται από το ότι μέρος της παραγωγής δε διοχετεύεται στην αγορά , και επομένως
είναι δύσκολος ο υπολογισμός της άξιας . Πχ ορισμένοι αγρότες καταναλώνουν μέρος της
παραγωγής τους , το όποιο πρέπει να εκτιμηθεί και να συμπεριληφθεί στο εθνικό προϊόν .
Ιδίως σε χώρες με μεγάλο αγροτικό πληθυσμό και μικρές αγροτικές ιδιοκτησίες η
αυτοκατανάλωση γεωργικών προϊόντων μπορεί να είναι σημαντική . Για τον υπολογισμό
της όμως υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία και πρέπει να γίνουν προσεγγιστικές εκτιμήσεις .
Αυτοκατανάλωση μπορεί να υπάρχει και με αλλά προϊόντα , πχ βιοτεχνικά , αλλά η
σημασία της είναι μικρότερη .
Επιπλέον ορισμένες υπηρεσίες δεν εισέρχονται στην αγορά και είναι δύσκολος ο
υπολογισμός της άξιας τους . Πχ ενώ η αξία των υπηρεσιών των νοικιασμένων κτιρίων στο
συνολικό εγχώριο προϊόν , η αξία των υπηρεσιών των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους δεν εκφράζεται με ανάλογο μέγεθος , πρέπει να εκτιμηθεί
με βάση τεκμαρτά ενοίκια , που μπορεί και να μην είναι αντιπροσωπευτικά της
πραγματικής άξιας των υπηρεσιών των εν λόγω κτιρίων . Η αξία των υπηρεσιών που
προσφέρονται στο νοικοκυριό από μελή του , πχ παρασκευή φαγητού , καθαριότητα κλπ
,θα έπρεπε κανονικά να συμπεριλαμβάνεται στο εγχώριο προϊόν , αλλά αυτό δε γίνεται
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λόγω των μεγάλων δυσκολιών εκτίμησης της . Ένα παράδοξο το όποιο έχει ειπωθεί , αν
κάποιος νυμφευτεί την οικιακή βοηθό του , θα προκαλέσει μείωση του εγχωρίου προϊόντος
, γιατί ενώ η αμοιβή την οικιακής βοηθού υπολογίζεται στο εγχώριο προϊόν η αξία των
υπηρεσιών της συζύγου δε θα υπολογίζεται . Σε μερικές χώρες ορισμένες γυναικείες
οργανώσεις πιέζουν για τη συμπερίληψη της άξιας των υπηρεσιών των γυναικών που
μένουν στο σπίτι στο εγχώριο προϊόν , προκειμένου να τονιστεί η σημασία της συμβολής
τους στην οικονομία . Για τους ίδιους λόγους δε συμπεριλαμβάνεται η αξία των υπηρεσιών
για επισκευές διαφόρων εγκαταστάσεων του σπιτιού , επεκτάσεις κλπ ,παρόλο που οι ίδιες
υπηρεσίες αν προσφερθούν από αμειβόμενα άτομα αποτελούν μέρος του εγχωρίου
προϊόντος . Η μη συμπερίληψη των υπηρεσιών που προσφέρονται στο νοικοκυριό από
μελή του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διαχρονική συγκρισιμότητα του
προϊόντος μιας χώρας , όταν παρατηρείται μεγάλος αριθμός γυναικών στην αγορά
εργασίας και μέρος των υπηρεσιών που παραδοσιακά παρεχόταν στο σπίτι

και δε

συμπεριλαμβανόταν στο προϊόν , παράγεται πλέον στην αγορά και περιλαμβάνεται σε αυτό
. Έτσι παρουσιάζεται διόγκωση της άξιας του εγχωρίου προϊόντος . Προβλήματα
συγκρισιμότητας παρουσιάζονται επίσης και για το προϊόν διαφορετικών χωρών στις
οποίες η συμμέτοχη των γυναικών στην αγορά εργασίας διαφέρει σημαντικά . Στις χώρες με
μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων γυναικών το εγχώριο προϊόν θα εμφανίζεται σχετικά
υψηλότερο(MANKIW ,1994) .
Άλλο σοβαρό πρόβλημα υπολογισμού του εγχωρίου προϊόντος αφορά την εκτίμηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο , δεδομένου ότι δεν καταβάλλεται απ ευθείας
αντάλλαγμα για τη χρησιμοποίηση τους από τα μελή της κοινωνίας . Για να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα αυτό γίνεται η υπόθεση ότι η αξία των εν λόγω υπηρεσιών ισούται με το
κόστος λειτουργιάς του κρατικού μηχανισμού . Αλλά αυτό αποτελεί απλούστευση που
μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα για το προϊόν της οικονομίας . Υπάρχει επίσης το
πρόβλημα ότι μέρος των υπηρεσιών των παρεχόμενων από το δημόσιο είναι ενδιάμεσες ,
δηλαδή χρησιμοποιούνται για παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών . Παράδειγμα , η
εξασφάλιση δημόσιας τάξης καθιστά δυνατή την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων
τους από τις επιχειρήσεις χωρίς πολλές απώλειες από κλοπές , η δημοσίευση οικονομικών
στατιστικών στοιχείων διευκολύνει τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής των
επιχειρήσεων , η δωρεάν παροχή τεχνικής εκπαίδευσης διευκολύνει την εξεύρεση τεχνικών
από τις επιχειρήσεις κ.ά. Όλες αυτές οι υπηρεσίες του δημοσίου είναι ενδιάμεσες και όχι
τελικές . Δεδομένου όμως ότι γι αυτές οι επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν αντάλλαγμα και
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δεν περιλαμβάνουν το κόστος τους στην αξία των προϊόντων τους γι αυτό μπορούν να
θεωρηθούν ως τελικές .
Τέλος , στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν υπολογίζεται η αξία των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται στην παραοικονομία . Η παραοικονομία περιλαμβάνει δυο
τύπους συναλλαγών που οι άνθρωποι θα προσπαθούν να αποκρύψουν . α)Οι συναλλαγές
που δεν είναι καθ αυτές παράνομες , αλλά για τις οποίες οι άνθρωποι δε συμμορφώνονται
με τους φορολογικούς νόμους , όπως η φοροδιαφυγή , ή άλλους νομούς του κράτους πχ οι
ντόπιοι εργάτες που αμείβονται χωρίς να καταγράφονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις .
β) Οι συναλλαγές που είναι καθ αυτές παράνομες , πχ το εμπόριο ναρκωτικών , παράνομη
εμπορία όπλων , παράνομα τυχερά παιχνίδια , εμπόριο λευκής σαρκός , κ.ά.
Σε ορισμένες χώρες οι εθνικοί λογαριασμοί δεν περιλαμβάνουν την αξία των
παράνομων δραστηριοτήτων για λόγους αρχής και μέρος της παραοικονομίας από
παράνομες δραστηριότητες δεν υπολογίζεται ακόμη κι αν ήταν δυνατό να μετρηθεί . Σε
άλλες χώρες οι οικονομολόγοι δεν έχουν αντιρρήσεις να συμπεριλαμβάνονται οι
παράνομες δραστηριότητες εφόσον μπορούν να μετρηθούν(ΒΑΒΟΥΡΑΣ , 2006) . Στις χώρες
αυτές η στατιστική υπηρεσία αναπροσαρμόζει το μέγεθος του ΑΕΠ με βάσει τις εκτιμήσεις
για το μέγεθος της παραοικονομίας . Επειδή η καταβολή μετρητών αποτελεί τη συνήθη
μέθοδο πληρωμής στις αδήλωτες συναλλαγές μια ένδειξη της παραοικονομίας αποτελεί η
σύγκριση του ΑΕΠ με τη νομισματική κυκλοφορία . Η παραοικονομική δραστηριότητα
αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες του κόσμου . Στην Ελλάδα
εκτιμάται ότι το ποσοστό της παραοικονομίας ανέρχεται μεταξύ 30% και 35% του ΑΕΠ . Η
παραοικονομία δημιουργεί πρόβλημα στη μέτρηση του ΑΕΠ όταν η σημασία των
παράνομων δραστηριοτήτων έχει αλλάξει . Πχ εάν το μέγεθος της παραοικονομίας
παραμένει πάντοτε σταθερό , τότε η μεταβολή του ΑΕΠ θα μπορούσε να δείξει με ακρίβεια
τον ρυθμό μεταβολής της παραγωγής διαχρονικά . Εάν όμως το μέγεθος της
παραοικονομίας αυξάνει σε σχέση με την επίσημη οικονομία , τότε ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ είναι χαμηλότερος από τον πραγματικό ρυθμό . Για τον λόγο αυτό , συνήθως
χρησιμοποιείται περισσότερο ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ παρά το απολυτό μέγεθος του .

1.4

Προβλήματα χρησιμοποίησης του προϊόντος ως δείκτη

αξιολόγησης της επίδοσης της οικονομίας
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Το προϊόν μιας οικονομίας χρησιμοποιείται όχι μόνον ως μετρό αξιολόγησης της
επίδοσης της αλλά και ως δείκτης της οικονομικής ευημερίας των κάτοικων της χώρας .
Στην περίπτωση αυτή διαιρείται συνήθως με τον συνολικό πληθυσμό και παρουσιάζεται ως
κατά κεφαλήν προϊόν . Θεωρείται ότι όσο πιο υψηλό είναι το προϊόν μιας χώρας σε μια
χρονική περίοδο σε σύγκριση με το παρελθόν τόσο καλυτέρα λειτούργησε η οικονομία και
τόσο μεγαλύτερη οικονομική ευημερία δημιουργήθηκε για τους κατοίκους της . Για τον
λόγο αυτό το εγχώριο ή εθνικό προϊόν αποτελεί ένα δείκτη που παρακολουθείται διαρκώς
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ανοδική πορεία του θεωρείται ως μια από τις κυριότερες
επιδιώξεις της οικονομικής πολιτικής της κάθε χώρας . Το ενδιαφέρον για την αύξηση του
προϊόντος είναι δικαιολογημένο γιατί με αυτήν αυξάνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που
διατίθενται στους κατοίκους για παρούσα ή μελλοντική κατανάλωση . Μια τέτοια αύξηση
δεν επιφέρει απαραίτητα βελτίωση της οικονομικής ευημερίας του συνόλου , ούτε το
επίπεδο οικονομικής ευημερίας των κάτοικων μιας χώρας με υψηλότερο κατά κεφαλήν
προϊόν είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο των κάτοικων άλλης χώρας με χαμηλότερο
κατά κεφαλήν προϊόν . Οι κυριότεροι λόγοι γι αυτό είναι οι εξής : πρώτον υπάρχουν
προβλήματα μέτρησης του προϊόντος που προαναφέρθηκαν . Αλλά και αν ακόμα ήταν
δυνατό να παρακαμφθούν αυτά και να γίνει ακριβής υπολογισμός της άξιας του , πάλι θα
υπήρχε πρόβλημα , γιατί το συνολικό μέγεθος του προϊόντος δεν παρέχει καμία
πληροφόρηση για το είδος και τη χρησιμότητα των παραγομένων προϊόντων ούτε και για
τον τρόπο διανομής τους μεταξύ των ατόμων . Τα ειδή των αγαθών και υπηρεσιών που
παράγονται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διανομή του εισοδήματος η οποία
προσδιορίζει και τη διανομή του προϊόντος . Το μέγεθος του εγχωρίου ή του εθνικού
προϊόντος δε δείχνει αν έχουν παραχθεί περισσότερα νοσοκομεία , σχολεία ,ειδή
διατροφής , και αλλά βασικά προϊόντα για το ευρύ κοινό ή περισσότερα κοσμήματα και
αλλά ακριβά ειδή για μικρή μερίδα ατόμων . Θα μπορούσε βεβαία να ισχυριστεί κάνεις ότι
η χρησιμότητα των προϊόντων μέγεθος του εγχωρίου ή του εθνικού προϊόντος αντανακλά
και τη χρησιμότητα των προϊόντων που το απαρτίζουν . Αυτό θα ήταν ορθό αν υπήρχε ίση
διανομή του εισοδήματος , γιατί τότε η τιμή κάθε προϊόντος θα φανέρωνε τη χρησιμότητα
του για το σύνολο της κοινωνίας και μια αύξηση του προϊόντος θα σήμαινε αύξηση της
συνολικής οικονομικής ευημερίας . Εφόσον όμως η διανομή του εισοδήματος είναι άνιση ,
οι τιμές των προϊόντων δε μπορούν να θεωρηθούν ως ικανοποιητικοί δείκτες της
κοινωνικής χρησιμότητας τους και η αξία του τελικού προϊόντος ως δείκτη οικονομικής
ευημερίας μπορεί να αμφισβητηθεί .
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Δεύτερον , υπάρχει το πρόβλημα του προσδιορισμού της αξίας των υπηρεσιών του
δημοσίου . Μπορεί για διάφορους λογούς το κόστος παροχής τους να διογκωθεί και η εν
λόγω αύξηση να φάνει αδικαιολόγητα ως αύξηση της άξιας των υπηρεσιών του δημοσίου
και άρα και του προϊόντος . Επιπλέον υφίσταται πρόβλημα εκτίμησης της χρησιμότητας
των υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο , δεδομένου ότι οι χρήστες τους δεν
καταβάλλουν αντίτιμο γι αυτές ή καταβάλλουν αντίτιμο που δεν αντιπροσωπεύει την αξία
τους ή το κόστος τους , αλλά πληρώνουν φόρους το ποσό των οποίων δεν εξαρτάται από τις
χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες . Έτσι όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την αξία που
αποδίδουν στις επιμέρους υπηρεσίες τα διάφορα άτομα . Για ορισμένες μπορεί η αξία τους
για το κοινό να είναι πολύ μεγαλύτερη από το κόστος παροχής τους , ενώ για άλλες μπορεί
να είναι πολύ μικρότερη . Επειδή όμως το προϊόν περιλαμβάνει όχι την αξία των υπηρεσιών
για το κοινό αλλά το κόστος λειτουργιάς των δημοσίων φορέων που τις παράγουν , είναι
δυνατόν να παρέχεται ανακριβής εικόνα της σημασίας των εν λόγω υπηρεσιών . Τρίτον , η
χρήση της άξιας του προϊόντος ως δείκτη κοινωνικής ευημερίας πάσχει , επειδή δε δείχνει
το κόστος στο όποιο υποβάλλεται η κοινωνία για την παραγωγή του από πλευράς ζημιών
στο περιβάλλον . Μια ορισμένη αύξηση του προϊόντος μπορεί να συνεπάγεται καταστροφή
του περιβάλλοντος

πολύ μεγαλύτερης άξιας , που όμως δεν εμφανίζεται πουθενά .

Κανονικά οι περιβαλλοντικές ζημίες από την παραγωγή του προϊόντος θα έπρεπε να
μειώνουν το ΑΕΠ . Αυτό όμως είναι υπερβολικά δύσκολο , γιατί δε μπορεί να εκτιμηθεί το
μέγεθος και οι ζημίες του περιβάλλοντος .
Τέταρτον , το μέγεθος του προϊόντος δεν παρέχει καμία πληροφορία για τον χρόνο που
διαθέτουν οι εργαζόμενοι για την παραγωγή του . Ο ελεύθερος χρόνος είναι σημαντικό
αγαθό , διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περίοδο σε περίοδο μακροχρόνια. Η ποσότητα
του όμως δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν της οικονομίας .Πέμπτον , το ΑΕΠ αγνοεί τη
σύνθεση του προϊόντος μιας οικονομίας . Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν παρέχει καμία
πληροφορία για τη σύνθεση του προϊόντος μιας οικονομίας . Δηλαδή δεν παρέχει καμία
πληροφορία για το είδος και τη χρησιμότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται .
Εάν παράγονται πολυτελή αγαθά για μια μικρή μερίδα ατόμων ή αν παράγονται βασικά
αγαθά για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας . Έκτον , Το ΑΕΠ δεν απεικονίζει με ακρίβεια
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων . Ο δείκτης αυτός δεν απεικονίζει με ακρίβεια τις
βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων , επειδή είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός
τους . Αυτό αφορά ιδιαίτερα προϊόντα , πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές των οποίων η
ποιότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά , ενώ οι τιμές τους έχουν μειωθεί απότομα . Η
αναπροσαρμογή του ΑΕΠ λόγω βελτιώσεων στην ποιότητα προϊόντος είναι πολύ δύσκολη
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ειδικότερα όταν επινοούνται νέοι τύποι προϊόντων . Τέλος , όταν χρησιμοποιείται το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι με άνιση τη διανομή του εισοδήματος ο δείκτης αυτός δε μπορεί να εκφράζει
ικανοποιητικά την ευημερία όλου του πληθυσμού μιας χώρας . Όσο μεγαλύτερη είναι η
εισοδηματική ανισότητα τόσο μικρότερη είναι η αξία του κατά κεφαλήν προϊόντος ως
δείκτη της οικονομικής ευημερίας του συνόλου .
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προκύπτει από τον λόγο του πραγματικού ΑΕΠ προς τον πληθυσμό ,
δηλαδή :
«Κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ/πληθυσμός » .Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις
αίτιες οι οποίες εξηγούν τις διαφορές των επιδόσεων από τη μια χωρά στην άλλη , θα
αναλύσουμε το ΑΕΠ κατά τον ακόλουθο τρόπο :
ΑΕΠ/πληθ.= (ΑΕΠ/ωρ. Ερ )* (ωρ. Ερ /απασχ.)*(απασχ./εν.πληθ.)*(εν.πληθ./πληθ.) , όπου
«πληθ.» είναι συνολικός πληθυσμός μιας χώρας , «ωρ. Ερ» είναι συνολικός αριθμός των
ωρών εργασίας του ενεργού πληθυσμού κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς , «απασχ.» δείχνει
τον αριθμό των απασχολούμενων , «εν.πληθ.» είναι ο ενεργός πληθυσμός δηλαδή αυτός
που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας . Για καθένα από τα παραπάνω στοιχειά τα όποια
βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις υπάρχει και μια οικονομική έννοια . Ο λόγος (ΑΕΠ/ωρ. Ερ
) δείχνει τη μέτρηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας . Η ανά ώρα παραγωγικότητα
της εργασίας είναι ένα βασικό οικονομικό μέγεθος το όποιο ορίζεται ως ο λόγος της μεταξύ
της παραχθείσας ποσότητας και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν σε όρους εργασίας για
να επιτευχτεί αυτή η παραγωγικότητα . Μετρά επομένως τη μέση αποτελεσματικότητα της
εργασίας στην οικονομία . Η εν λόγω αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται από μια
πληθώρα χαρακτηριστικών

,όπως η διάρθρωση της οικονομίας δηλαδή αγροτική

παραγωγή , βιομηχανική παραγωγή , το απόθεμα του κεφαλαίου καθώς επίσης και την
αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων στην οικονομία . Το ΑΕΠ ή παραγωγή
μπορεί να μετρηθεί και ανά εργαζόμενο (ΑΕΠ/απασχόληση ) , αλλά είναι προτιμότερο να
μετριέται

ανά

ώρα

ώστε

να

αντικατοπτρίζεται

καλύτερα

η

παραγωγική

αποτελεσματικότητα της οικονομίας . Ο λόγος (ωρ.εργ./απασχ.) δείχνει τον αριθμό των
ωρών εργασίας ανά χρόνο και ανά εργαζόμενο . Πρόκειται για μια μέτρηση της ανά
εργαζόμενο παρεχόμενης προσπάθειας

, η όποια εκφράζει ταυτόχρονα την ατομική

επιλογή μεταξύ εισοδήματος και σχόλης στις συλλογικές συμβάσεις . Ο λόγος
(απασχ/εν.πληθ.) δείχνει το ποσοστό απασχόλησης , δηλαδή τον αριθμό των ατόμων στο
σύνολο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας , μεταξύ 15 και 65 ετών σύμφωνα με τις
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διεθνείς συμβάσεις ,που κατέχει μια θέση εργασίας . η επιλογή της αναφοράς σε έναν
πληθυσμό μεταξύ 15 και 65 ετών εκφράζει την είσοδο στην απασχόληση μετά από τα
νόμιμα χρόνια εκπαίδευσης και την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης στην Ευρώπη .
Αυτή η μεταβλητή είναι το αποτέλεσμα των κοινωνικών κανόνων , των πολιτικών εκλογών
και της οικονομικής συγκυρίας . Ο λόγος (εν.πληθ./πληθ.) είναι ένας δημογραφικός δείκτης
,ο οποίος εκφράζει τη διάρθρωση του συνολικού πληθυσμού . Αυτό το ποσοστό δε
μεταβάλλεται παρά πολύ . Για παράδειγμα όλες οι πλούσιες χώρες έχουν έναν υπό
γήρανση πληθυσμό με χαμηλή σχετικά γεννητικότητα . Επισημαίνεται ότι αυτός ο λόγος δεν
είναι το ποσοστό ανεργίας , το όποιο μετρά το ποσοστό τω ν υποψήφιων για μια θέση
απασχόλησης στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού .
Το κατά κεφαλήν εισόδημα ή προϊόν παρά τις ατέλειες που παρουσιάζει αποτελεί έναν
πολύ χρήσιμο δείκτη , συν το ότι τα διεθνή στατιστικά στοιχειά φανερώνουν ότι υπάρχει
στενή συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αυτού και διαφόρων άλλων δεικτών που αντανακλούν
την ποιότητα ζωής . Χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα συνήθως παρουσιάζουν
μεγαλύτερη θνησιμότητα και μικρότερο προσδόκιμο ζωής , μικρότερο ποσοστό παιδιών
σχολικής ηλικίας σε σχολεία , μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που κακοπαντρεύονται ,
μεγαλύτερη πιθανότητα να μην έχει ο κόσμος τρεχούμενο νερό στα σπίτια του και να είναι
το νερό κακής ποιότητας ,μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού κ.ά.

1.5

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ως μετρό διεθνών συγκρίσεων

Το ΑΕΠ αποτιμά την παραγωγή σε αγαθά και υπηρεσίες του συνόλου της εθνικής
οικονομίας για μια δεδομένη χρονική περίοδο . Το ΑΕΠ είναι μια καλή προσέγγιση του
εθνικού εισοδήματος ή πλούτου τον όποιο δημιουργεί μια οικονομία κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου .
Για να συγκρίνουμε το ΑΕΠ δυο χώρων θα πρέπει αρχικά να τα εκφράσουμε σε ένα κοινό
νόμισμα . Η σύγκριση μπορεί να δίνει με δυο κυρίως μεθόδους : α)η μέθοδος των
συναλλαγματικών ισοτιμιών και β) η μέθοδος των αγοραστικών δυνάμεων .
α)

Η μέθοδος των συναλλαγματικών ισοτιμιών μετατρέπει την αξία του ΑΕΠ όλων των

χωρών σε μια κοινή μονάδα μέτρησης , δηλαδή ένα κοινό νόμισμα όπως το ευρώ , με βάση
τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες όλων των εθνικών νομισμάτων . Η επάρκεια της
συγκεκριμένης μεθόδου εξαρτάται τόσο από τον βαθμό αξιοπιστίας των μετρήσεων του
ΑΕΠ όσο και από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών . Ως συνέπεια οι
βασικές αδυναμίες της μεθόδου των συναλλαγματικών ισοτιμιών εστιάζονται σε τέσσερα
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επίπεδα(MANKIW,1994) : 1)στις αποκλίσεις επίσημων τιμών συναλλαγμάτων και σε
αντίθεση με εκείνες που θα διαμορφώνονταν ελεύθερα στην αγορά συναλλάγματος με
βάση τη λειτουργία των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης . Αυτό σημαίνει ότι αν το
νόμισμα μιας χώρας Χ υποτιμηθεί σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ , τότε το ΑΕΠ της χώρας
αυτής σε τρέχον δολάρια ΗΠΑ θα μειωθεί ακόμα και στην περίπτωση που το πραγματικό
ΑΕΠ της χώρας Χ αυξηθεί σε όρους τοπικού νομίσματος . 2)Στις εξαιρέσεις από τις
μετρήσεις των εθνικών λογαριασμών των προϊόντων αυτοκατανάλωσης , τα οποία όμως
αποτελούν μεγάλο μέρος της παραγωγής των αναπτυσσομένων χωρών . Αυτό σημαίνει ότι
το ΑΕΠ των αναπτυσσόμενων χωρών που βασίζεται σε τέτοια προϊόντα θα υποτιμάται σε
σχέση με το αντίστοιχο των ανεπτυγμένων χωρών , όπου τα προϊόντα αυτοκατανάλωσης
καταλαμβάνουν λόγω της τεχνικής υπεροχής μικρό ποσοστό του συνόλου του ΑΕΠ. 3) Στις
διαφορές στις τιμές των αγαθών ανάμεσα στις εγχώριες και διεθνείς τιμές . Οι τιμές στις
φτωχές χώρες λόγω των χαμηλότερων αμοιβών των συντελεστών παραγωγής είναι σχετικά
φθηνότερες παρότι στις πλούσιες χώρες . Ως συνέπεια η προσέγγιση του ΑΕΠ με τη μέθοδο
MER (market exchange rates ) υποεκτιμά την αγοραστική δύναμη και την ευημερία των
κατοίκων στις φτωχές χώρες . 4)Στις εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του ΑΕΠ όλων των
προϊόντων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου . Προϋπόθεση για τον
καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η διεθνής διακίνηση όλων των προϊόντων
και υπηρεσιών που παράγονται σε όλες τις χώρες . Όμως στις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες αυξάνεται ο αριθμός εμπορευμάτων και υπηρεσιών που δε γίνονται αντικείμενο του
διεθνούς εμπορίου . Ως συνέπεια , το ΑΕΠ αυτών των χώρων θα υποεκτιμάται σε σχέση με
το αντίστοιχο των ανεπτυγμένων .
β)

Επειδή όπως αναφέρθηκε η μέθοδος των συναλλαγματικών ισοτιμιών παρουσιάζει

μειονεκτήματα , η εκτίμηση των εισοδημάτων και βιοτικών επιπέδων μεταξύ των χωρών
μπορεί να γίνει με βάση τη μέθοδο της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης . Η γενική αρχή
της μεθόδου στηρίζεται στην αντικατάσταση των σχετικών τιμών με τις « διεθνείς » σχετικές
τιμές , οι οποίες εκφράζουν κατά κάποιο τρόπο τις προτιμήσεις όλων των κατοίκων όλων
των χωρών . Ο υπολογισμός των « διεθνών » σχετικών τιμών για καθένα από τα προϊόντα
στηρίζεται στην εκτίμηση ενός ειδικού μέσου σταθμικού των σχετικών εγχώριων τιμών
όλων των χωρών προς το δολάριο . Με βάση τις νέες σχετικές «διεθνείς» τιμές μπορεί
πλέον να εκτιμηθεί το ΑΕΠ της κάθε χώρας το όποιο είναι συγκρίσιμο με το ΑΕΠ όλων των
άλλων χωρών αφού οι δαπάνες για κάθε προϊόν έχουν ομαλοποιηθεί με τις ίδιες σχετικές
«διεθνείς» τιμές ή διαφορετικά έχουν εκφραστεί σε αξία με βάση ένα «διεθνές δολάριο».
Ως συνέπεια το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα είναι το ίδιο είτε μετριέται σε δολάρια ΗΠΑ είτε μετριέται
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με τη μέθοδο των αγοραστικών δυνάμεων σε «διεθνές δολάριο».Με τον τρόπο αυτό το
ΑΕΠ της κάθε χώρας έχει εκφραστεί σε μονάδες συναλλάγματος ισότιμης αγοραστικής
δύναμης ή σε συνάλλαγμα του διεθνούς δολαρίου ισότιμης αγοραστικής δύναμης για όλες
τις χώρες . Ως συνέπεια η μέθοδος των αγοραστικών δυνάμεων καθιστά πλέον εφικτή την
άμεση σύγκριση των πραγματικών κατά κεφαλήν εισοδημάτων δυο οποιωνδήποτε χωρών .
Αυτό γιατί οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης αντανακλούν την πραγματική αγοραστική
δύναμη των κατοίκων κάθε χώρας άσχετα με το πώς οι ασταθείς διεθνείς αγορές
συναλλάγματος τιμολογούν το νόμισμα αυτής της χώρας . Για τον λόγο αυτό το ΑΕΠ των
ΗΠΑ είναι το ίδιο ανεξαρτήτως του τρόπου εκτίμησης του .
Ανάμεσα στις δυο μεθόδους υπάρχει μεγάλη διάφορα όχι μόνο στη μέτρηση του
παγκοσμίου ΑΕΠ αλλά και στην κατάταξη των χωρών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
. Οι σημαντικότερες διαφορές είναι : α) Το ΑΕΠ με τη μέθοδο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών υπερεκτιμάται για τις ανεπτυγμένες χώρες και υποεκτιμάται για τις
αναπτυσσόμενες . Αντίθετα με τη μέθοδο των αγοραστικών δυνάμεων το ΑΕΠ
υπερεκτιμάται για τις αναπτυσσόμενες χώρες και υποεκτιμάται για τις ανεπτυγμένες . Ως
συνέπεια με την πρώτη μέθοδο το μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο
ΑΕΠ εμφανίζεται τις δυο τελευταίες δεκαετίες να έχει συρρικνωθεί στο ένα τέταρτο του
παγκοσμίου συνόλου , ενώ με τη δεύτερη μέθοδο το μερίδιο των ιδίων εμφανίζεται να έχει
αυξηθεί στο ήμισυ σχεδόν του παγκοσμίου συνόλου . Ανάλογα με τη μέθοδο αλλάζει και η
κατάταξη των χωρών . β) Η μέθοδος των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης γίνεται αποδεκτή
από τους περισσότερους οικονομολόγους ως η πιο σωστή , όμως αποφεύγει να αναφέρει
το προφανές : αν αλλάξει η ιεράρχηση των μεγαλυτέρων οικονομιών του πλανήτη , τότε
πρέπει να αλλάξουν οι χώρες που βρίσκονται στις (G7) και να συμπεριλάβει τις μεγάλες
αναπτυσσόμενες οικονομίες .

1.6

Σχέση μεταξύ ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος και

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ισούται με τη συνολική αξία των τελικών προϊόντων που
παράγονται σε μια οικονομία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο . Αναφέρθηκε ήδη ότι η
αξία αυτή είναι ίση με το σύνολο των δαπανών που γίνονται για την αγορά του προϊόντος
και με το σύνολο των προστιθέμενων αξιών από διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες ,
το όποιο ισούται με το άθροισμα των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών που
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος

[24]

, συν την απόσβεση και τους

έμμεσους φόρους . Συνεπώς , το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ίσο με το ακαθάριστο
εγχώριο εισόδημα , όταν και τα δυο αυτά μεγέθη εκφράζονται σε αγοραίες τιμές . Αν
αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι , το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές κόστους
συντελεστών παραγωγής είναι ταυτόσημο με το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα . Αν
αφαιρεθεί και η απόσβεση , τότε το καθαρό εγχώριο προϊόν σε τιμές συντελεστών
παραγωγής ισούται με το καθαρό εγχώριο εισόδημα . Αφού το εθνικό προϊόν προκύπτει
από το εγχώριο προϊόν με την προσθήκη του καθαρού εισοδήματος από την αλλοδαπή ενώ
το εθνικό εισόδημα προκύπτει από το εγχώριο εισόδημα με την προσθήκη του ιδίου
μεγέθους , το εθνικό προϊόν είναι ταυτόσημο με το εθνικό εισόδημα .
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2. Ενέργεια
2.1 Γενικά
Για να λειτουργήσει η βιομηχανία και η βιοτεχνία , για να καλυφτεί η ζήτηση για οικιακή
χρήση , για να μετακινηθούν τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα ως και για τις δασικές
εργασίες και τη γεωργία , απαιτούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας . Την ενέργεια αυτή
την παίρνουμε από τον άνθρακα , το πετρέλαιο , το φυσικό αέριο , τις υδατοπτώσεις , την
πυρηνική ενέργεια και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας . Η πλέον εύχρηστη μορφή ενέργειας για τις περισσότερες χρήσεις είναι η
ηλεκτρική . Για τον λόγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Οι καύσιμες ύλες , άνθρακας , πετρέλαιο , έχουν το
μεγαλύτερο μειονέκτημα ότι , όταν απελευθερώνουν την ενέργεια που περιέχουν , κάτι που
γίνεται με την καύση τους , παράγουν μεγάλες ποσότητες καυσαερίων που
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα . Η πυρηνική ενέργεια δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
με καυσαέρια , έχει όμως τα πυρηνικά απόβλητα και τους κινδύνους από τα πυρηνικά
ατυχήματα . Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν ήδη σε μικρό ποσοστό στην
παγκόσμια παραγωγή και υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης τους με την
προϋπόθεση της μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας από τις πηγές αυτές . Έτσι
λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να καλύπτουμε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας
που χρειαζόμαστε με τα συμβατικά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια .
Από την καύση των πετρελαιοειδών παράγονται καυσαέρια που περιέχουν διοξείδιο του
άνθρακα , οξείδια του αζώτου , οξείδια του θείου , υδρατμούς και διάφορες άλλες αέριες
ενώσεις . Με την καύση του άνθρακα επιπλέον έχουμε την τέφρα , παραπροϊόν που πρέπει
να μεταφερθεί και αποθηκευτεί , ως και αιωρούμενα σωματίδια τέφρας στα καυσαέρια .
Οι ποσότητες των καυσαερίων σε παγκόσμια κλίμακα είναι πολύ μεγάλες και η τάση τους
είναι ανοδική . Τα καυσαέρια που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα έχουν υψηλότερες
θερμοκρασίες απ` ότι η ίδια η ατμόσφαιρα , με αποτέλεσμα να μεταφέρουμε σε αυτήν
πολύ μεγάλες ποσότητες θερμότητας και να τη θερμαίνουμε . Δεν είναι όμως μόνο τα
καυσαέρια που μεταφέρουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα . Όλα τα μηχανήματα και οι
συσκευές που έχουν κατασκευαστεί για τη βιομηχανία , τη βιοτεχνία , τις μεταφορές , την
οικιακή χρήση , τη γεωργία , την κτηνοτροφία , μετατρέπουν μεγάλο μέρος της ενέργειας
που χρειάζεται για τη λειτουργιά τους σε θερμότητα που διαφεύγει συνήθως στην
ατμόσφαιρα . Ας μην ξεχνάμε όμως και τις τεράστιες ποσότητες θερμότητας και αέριων που
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απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά τις πολεμικές συγκρούσεις από τη χρήση των
όπλων .
Όσο ο πληθυσμός της γης ήταν σχετικά μικρός και το βιοτικό επίπεδο δεν είχε τη
σημερινή άνοδο , οι ανάγκες σε ενέργεια ήταν σχετικά περιορισμένες και οι ποσότητες των
καυσαερίων και της θερμότητας που εκπέμπονταν στην ατμόσφαιρα , ήταν σε τέτοια
επίπεδα που η ατμόσφαιρα , το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον δεν είχαν δυσκολία να
τα αφομοιώσουν . Η θερμότητα διέφευγε εύκολα προς

τα ανωτέρα στρώματα της

τροπόσφαιρας και στη συνέχεια στη στρατόσφαιρα , που επικρατούν πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες . Ένα μέρος της θερμότητας απορροφούσαν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις οι
υγροί αποδέκτες , όπως ωκεανοί , λίμνες , ποτάμια . Τα διάφορα συστατικά των
καυσαερίων απορροφούνταν από το έδαφος , τα φυτά , και τους υγρούς αποδέκτες χωρίς
σοβαρά προβλήματα . Με την αύξηση των ποσοτήτων της θερμότητας , των καυσαερίων
και των λοιπών αέριων ρύπων που συνέβη τα τελευταία χρόνια , έχει επέλθει κορεσμός στο
φυσικό περιβάλλον όσον αφορά την ικανότητα του να απορροφά και να αφομοιώνει . Έτσι
αυξήθηκαν οι συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα .

2.2 Φυσικοί πόροι
Οι φυσικοί πόροι μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την προσφορά σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες . Τους μεταβαλλόμενους πόρους , τους αποθεματικούς και τους ανανεώσιμους
πόρους (SMITH,1996). Στους μεταβαλλόμενους πόρους περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα
στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν , δηλαδή να αυξηθούν ή να μειωθούν από τις
δραστηριότητες του ανθρώπου . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η καλλιεργήσιμη γη , τα
δάση , το νερό , η άγρια ζωή και τα τοπία . Εύκολα αντιλαμβάνεται κάνεις τη
μεταβλητότητα των πόρων της κατηγορίας αυτής από τη μείωση κάποιων ειδών της
χλωρίδας και της πανίδας . Ακόμη από τις γεωργικές δραστηριότητες που μετατρέπουν τις
δασικές εκτάσεις σε βοσκότοπους ή σε καλλιεργήσιμη γη ή το αντίθετο με τις αναδασώσεις
. Στη δεύτερη κατηγορία των αποθεματικών πόρων ανήκουν τα ορυκτά , μεταλλοφόρα και
μη και οι εξαντλήσιμοι ενεργειακοί πόροι , όπως οι γαιάνθρακες , το πετρέλαιο , το φυσικό
αέριο . Οι αποθεματικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και η υπερεκμετάλλευση τους μπορεί
να οδηγήσει στη σπανιότητα ή την εξάντληση τους . Έτσι από τα ζωτικά προβλήματα των
αποθεματικών πόρων είναι η μελλοντική διαθεσιμότητα κυρίως των μεταλλευμάτων και
των ενεργειακών πόρων . Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους ανανεώσιμους πόρους που
είναι διαθέσιμοι ανεξάρτητα από τις ενέργειες του ανθρώπου , αν και υπόκεινται σε
τροποποιήσεις και επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες . Οι πόροι αυτοί
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ανανεώνονται και συνεπώς θεωρούνται ως μη εξαντλήσιμοι . Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας , όπως η αιολική , η ηλιακή , η κυματική και η παλιρροιακή ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία . Ακόμη περιλαμβάνονται το νερό με τη μορφή υδατοπτώσεως καθώς και η
βιομάζα .

2.3 Βασικές έννοιες
Η λέξη ενέργεια είναι συνώνυμη με τη δράση , την κίνηση και τη ζωή και διαπιστώνεται
από τα αποτελέσματα της . Η ενέργεια είναι το καθετί που σχετίζεται με κίνηση , δράση και
εργασία , που παράγει δράση ή είναι αποτέλεσμα της δράσης . Η ενέργεια είναι
πολύμορφη και μεταβλητή , άφθαρτη σε απόλυτη τιμή όπως και η υλη και εμφανίζεται με
έξι βασικές μορφές : μηχανική , θερμική , χημική , ηλεκτρική , ακτινοβόλος και πυρηνική
ενέργεια . Η θερμότητα , το φως και οι ακτινοβολίες , ο ηλεκτρισμός , οι μαγνητικές
δυνάμεις , η πυρηνική ενέργεια , η κινητική ενέργεια και η χημική ενέργεια αποτελούν
διαφορετικές μορφές ενέργειας , που μετατρέπονται η μια στην άλλη , αλλά και τελικά ,
σύμφωνα με το αξίωμα της αφθαρσίας της ύλης και της ενέργειας , το άθροισμα τους μέσα
στο σύμπαν παραμένει το ίδιο .

2.4 Μορφές ενέργειας
Μηχανική ενέργεια . Η ενέργεια που προκαλεί κίνηση χαρακτηρίζεται ως κινητική , όταν δε
ένα αντικείμενο

διαθέτει λόγω της θέσης του ενέργεια , αυτή καλείται δυνητική ή

δυναμική ή ενέργεια θέσεως . Η δύναμη της βαρύτητας π.χ. δημιουργεί συχνά δυναμική
ενέργεια .
Θερμική ενέργεια . Είναι μια από τις συνηθισμένες μορφές ενέργειας . Η θερμότητα
μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα να αυξηθεί η θερμοκρασία ή να μετατραπεί η κατάσταση
ενός σώματος . Δε θα πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στη θερμότητα που είναι μορφή
ενέργειας και στη θερμοκρασία που είναι μετρό της εντάσεως της θερμικής ενέργειας . Η
μετατροπή της χημικής ενέργειας , που είναι αποθηκευμένη στους χημικούς δεσμούς των
μορίων υπό λανθάνουσα μορφή π.χ. στο πετρέλαιο , το φυσικό αέριο , τον άνθρακα , με την
καύση μετασχηματίζεται σε θερμότητα που μπορεί να παράγει ατμό . Ο ατμός κινεί τη
γεννήτρια και αυτή παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή κινεί εμβολα ή στροβίλους ατμομηχανής .
Η γεωθερμική ενέργεια που προέρχεται από τα βάθη της γης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ενεργειακή πηγή .

[28]

Χημική ενέργεια . Πρόκειται για την ενέργεια που αποθηκεύεται σε διάφορα υλικά
συστήματα κατά τον σχηματισμό τους , όπως πχ η ηλιακή ενέργεια που αποθηκεύεται
στους χημικούς δεσμούς των μορίων των υδατανθράκων κατά τη φωτοσύνθεση και κατ`
επέκταση στα φυτικά μέρη , τα τρόφιμα ή τα αποθέματα γαιανθράκων , πετρελαίου .
Φυσικά πρόκειται για την ενέργεια που έχει συσσωρευθεί κατά τη δημιουργία της ουσίας
από τα συστατικά της και ελευθερώνεται κατά τι διαδικασίες μετατροπής της ύλης . Η
κατανάλωση τροφίμων και η μετατροπή της χημικής τους ενέργειας καλύπτει τις
ενεργειακές ανάγκες όλων των ζωντανών οργανισμών σε θερμότητα , κίνηση . Αντίστοιχα η
ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την καύση του πετρελαίου και του άνθρακα

,

αποτελεί την κυριότερη πηγή κινητήριας ή ηλεκτρικής ενέργειας για την ανθρωπότητα ,
προς το παρόν τουλάχιστον .
Ηλεκτρική ενέργεια . Είναι η πιο εύχρηστη μορφή ενέργειας , γιατί εύκολα μετατρέπεται σε
όλες τις άλλες . Δημιουργείται όταν με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργηθεί ροη ηλεκτρονίων
, κυρίως όταν ένα χάλκινο σύρμα ( πηνίο) περιστρέφεται μέσα σε ένα μαγνητικό ή
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο . Το πρόβλημα είναι να δημιουργηθεί περιστροφή του πηνίου .
Αυτό μπορεί να επιτευχτεί είτε μηχανικά πχ από την υδατόπτωση στην περίπτωση ενός
υδροηλεκτρικού εργοστασίου ή από τον ατμό που δημιουργείται από την καύση
συμβατικών καυσίμων , όπως πετρελαίου , λιγνίτη κ.ά. , ή ακόμα από την πυρηνική σχάση .
Στην περίπτωση του υδροηλεκτρικού σταθμού , ο ατμός είναι εκείνος που δημιουργεί την
περιστροφή του ρότορα της ηλεκτρογεννήτριας ( τουρμπίνας ) .
Πυρηνική ενέργεια . Είναι η μορφή που αξιοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα
καταστρεπτική και παράλληλα η πιο ελπιδοφόρα

, η πιο

μορφή ενέργειας . Δημιουργείται

συμφώνα με δυο τρόπους : α) πυρηνική σχάση . Όταν πυρήνες βαρέων ατόμων , δηλαδή
ατόμων που έχουν στον πυρήνα τους μεγάλο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων και
εκπέμπουν ραδιενέργεια , όπως του ουρανίου , πλουτωνίου , θορίου , διασπώνται προς
άλλα άτομα , ενώ συγχρόνως πολύ μικρό μέρος της μάζας τους μετατρέπεται σε ενέργεια .
β) Πυρηνική σύντηξη . όταν άτομα ελαφρών στοιχείων , όπως υδρογόνου , συντήκονται
προς άτομα του αερίου στοιχείου Ίλιον με μετατροπή ελάχιστου ποσού μάζας σε ενέργεια
όπως συμβαίνει στον ήλιο και τα άλλα αστέρια .
Ακτινοβόλος ενέργεια
Πρόκειται κυρίως για το φως και τις διάφορες ακτινοβολίες που έρχονται από το σύμπαν .
είναι από τις πιο άφθονες μορφές ενέργειας , αλλά και τις πιο δύσκολα αξιοποιήσιμες ,
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αφού η μετατροπή τους σε άλλες μορφές δεν είναι εύκολη . η λέξη φως αναφέρεται στην
ακτινοβόλο ενέργεια . Όλα ανεξαιρέτως τα σώματα , όταν θερμανθούν σε υψηλές
θερμοκρασίες και πυρακτωθούν , ακτινοβολούν φως . Ο ήλιος , η λάβα των ηφαίστειων , ο
ηλεκτρικός λαμπτήρας , το αναμμένο κερί , η ηλεκτρική θερμάστρα , το αναμμένο τζάκι
εκπέμπουν ακτινοβόλο ενέργεια . Το φως αποτελεί μορφή ενέργειας και αυτό φαίνεται από
τα αποτελέσματα και τις χρήσεις του . Η φύση του φωτός είναι ηλεκτρομαγνητική ,
πρόκειται δηλαδή για ηλεκτρικά και μαγνητικά κύματα που συνταξιδεύουν , διασχίζοντας
τον χώρο κάθετα το ένα στο άλλο .
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας , ή νέες πηγές
ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται
από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία
του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα , ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές
θεωρείται η αιολική, ηλιακή, υδροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των
ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής
ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέριο. Ο όρος ήπιες
αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν
απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη
υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές
ενέργειας

,που

δεν

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο

του

άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι θεωρούνται από πολλούς μία και ίσως η
σπουδαιότερη

λύση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη. Σε κάθε

περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης
των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Τελευταία, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και από πολλά μεμονωμένα κράτη, υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα
κράτη μέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης
οικονομίας και κεντρικό σημείο εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονομικών, η οποία
έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό κίνημα.
Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κυρίως στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση
τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης,
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και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες
στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται
να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια.
Η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω
της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη
θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο
εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν
είναι

ανανεώσιμη,

καθώς

τα

γεωθερμικά πεδία

κάποια

στιγμή

εξαντλούνται.

Χρησιμοποιούνται είτε άμεσα είτε μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας , κυρίως
ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια . Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό
δυναμικό από τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας(ΤΣΟΥΤΣΟΣ,2013). Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων
ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής καθώς και πολιτικές και
οικονομικές σκοπιμότητες στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και
μέρους αυτού του δυναμικού. Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε
τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της
εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση
κλασικών πηγών ενέργειας. Στην αρχή ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα
λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για την
ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής,
ετοιμάζονται βήματα για παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων
μορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και
υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα
παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά,
στις Η.Π.Α. ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση επιδιώκεται το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια να καλύπτεται από
εναλλακτικές πηγές μέχρι το 2020.
Όπως κάθε τι στον κόσμο έχει δύο όψεις , έτσι και οι ΑΠΕ έχουν τα υπέρ και τα κατά
τους . Πιο αναλυτικά , τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι : 1) Είναι πολύ φιλικές προς το
περιβάλλον, έχοντας μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα . 2) Δεν πρόκειται να εξαντληθούν
ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. 3) Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή
αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την
εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. 4)

Μπορούν να

παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για
[31]

τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας , αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες
αποστάσεις. 5) Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ
μεγάλο χρόνο ζωής. 6) Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Τα μειονεκτήματα
τω ΑΠΕ είναι : 1) Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και
χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη
επιφάνεια της γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές
πηγές ενέργειας. 2) Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων. 3) Η παροχή και
απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του
έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία
εγκαθίστανται. 4)Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από
την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι έτσι συντελούν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου (βικιπαίδεια).
Συμβατικές ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Οι μη ανανεώσιμες ή Συμβατικές
προέρχονται από ορυκτά καύσιμα τα οποία διακρίνονται σε: 1) Στερεά (άνθρακας), 2)Υγρά
(πετρέλαιο) και 3)Αέρια (φυσικό αέριο). Στις μη ανανεώσιμες ανήκει και η Πυρηνική
ενέργεια, καθότι για την παραγωγή της καίμε ορυκτά καύσιμα .

2.5 Διάκριση αλλιώς : συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Παρακάτω ακολουθεί μια πιο λεπτομερή αναφορά στα ειδή των ήπιων μορφών ενέργειας ,
καθώς και των συμβατικών .

2.5.1 Ηλιακή ενέργεια
Ο καθοριστικός ρόλος της ηλιακής ενέργειας στη γέννηση , την εξέλιξη και τη διατήρηση
της ζωής στη γη είναι γνωστός . Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι η φωτοσύνθεση γίνεται χάρις
στο ηλιακό φως και ότι οι κλασσικές πηγές ενέργειας δεν είναι παρά «αποθηκευμένη»
ηλιακή ενέργεια . Οι δε καλούμενε ήπιες μορφές ενέργειας που μαζί με την ηλιακή
συγκινούν τους προστάτες του περιβάλλοντος και τους οικολόγους δεν είναι , στο μέγιστο
μέρος τους , παρά μορφές της ηλιακής ενέργειας .
Η γη δέχεται στα ανωτέρα στρώματα της ατμόσφαιρας περίπου 1,5 KW/m2 και στην
επιφάνεια της θάλασσας γύρω στα 0,2-0,3 KW/m2 κατά μέσο ορό , μεγίστη ενέργεια 1,05
KW/m2 . Με άλλα λόγια ο ήλιος παρέχει ενέργεια άφθονη και διαρκώς ανανεωμένη της
τάξεως των 2000 KWH/m2 κάθε χρόνο . Άρα , είναι λογικό και χρήσιμο να συγκεντρωθεί το
ενδιαφέρον μας σε αυτή την πηγή ενέργειας και να εξετάσουμε αν η ηλιακή ενέργεια είναι
εκμεταλλεύσιμη και πως . Οι άνθρωποι εκμεταλλευτήκαν την ηλιακή ενέργεια από την
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αρχαιότητα : οι Αιγύπτιοι γνώριζαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο Ήρων ο
Αλεξανδρεύς κατασκεύασε το 100 μ.Χ την πρώτη ηλιακή αντλία νερού . Για κάθε εποχή θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα παράδειγμα κατασκευής μιας μηχανής που να λειτούργει
με την ηλιακή ενέργεια . Σοβαρές προοπτικές για τη μαζική χρησιμοποίηση της γεννηθήκαν
εδώ και χρόνια με την ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων και την ανάγκη
εφοδιασμού των διαστημόπλοιων με ελαφριές αυτόνομες πηγές ενέργειας . Η λεγόμενη
ενεργειακή κρίση των τελευταίων χρόνων επιτάχυνε τις έρευνες για την ορθολογικότερη
χρησιμοποίηση του Ήλιου σαν πηγή ενέργειας . Η ανάπτυξη της φυσικής των ημιαγωγών
και της ηλεκτρονικής του στερεού δημιούργησαν το τεχνικό υπόβαθρο για την αξιοποίηση
της ηλιακής ενέργειας . Μέχρι σήμερα η προοπτική χρησιμοποίησης της ηλιακής ενέργειας
σε γήινες εφαρμογές σε αντικατάσταση των κλασσικών πηγών δημιούργησε φανατικούς
οπαδούς κι εξίσου παθιασμένους αντίπαλους . Τα τελευταία χρόνια όμως η ζήτηση
αυξήθηκε γι αυτό το είδος της ενέργειας και τέθηκαν στις αναπτυγμένες κυρίως χώρες οι
βάσεις

για

ένα

μακροχρόνιο

πρόγραμμα

αξιοποίησης

της

ηλιακής

ενέργειας(ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ,2005) . Ακολουθούν τα επιχειρήματα για τις δυνατότητες της ηλιακής
ενέργειας . α) Η ηλιακή ενέργεια είναι διεσπαρμένη . Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω , στις
καλύτερες συνθήκες το έδαφος δέχεται 1 KW/m2 , που αυτό σημαίνει ότι ένας ηλιακός
σταθμός παραγωγής ενέργειας θα κάλυπτε 100 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια από ένα
συμβατικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας . Εκ πρώτης όψεως αυτή η διασπορά
της ηλιακής ενέργειας φαίνεται να είναι ένα οριστικό και αξεπέραστο μειονέκτημα της . Δεν
πρέπει όμως να ξεχνά κάνεις ότι η παραπάνω σύγκριση δε λαμβάνει υπόψη την επιφάνεια
του εδάφους που θυσιάζεται στο άνοιγμα ορυχείων για το κάρβουνο και το ουράνιο , στη
γεώτρηση πηγαδιών πετρελαίου , στο πέρασμα γραμμών υψηλής τάσης , κλπ. Πολλοί
αναστρέφοντας το επιχείρημα , υποστηρίζουν ότι η διασπορά της ηλιακής ενέργειας μας
προσκαλεί και στο τέλος θα μας αναγκάσει να αναθεωρήσουμε τη σημερινή απάνθρωπη
πολεοδομία των μεγαλουπόλεων . Η διασπορά λοιπόν της ηλιακής ενέργειας , που για
πολλούς δεν είναι μειονέκτημα , μπορεί να συμβαδίσει με τη διασπορά των αναγκών και
στην ανάγκη μπορεί να διορθωθεί με συστήματα συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας .
Β)Η ηλιακή ενέργεια είναι άνισα κατανεμημένη στον χρόνο και η αποθήκευση της είναι
δύσκολη . Ο ήλιος δε βγαίνει τη νύχτα . Αυτό αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα της ηλιακής
ενέργειας , τουλάχιστον για την ώρα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και οι κλασσικοί σταθμοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν το αντίθετο πρόβλημα . Η παραγωγή τους είναι
σταθερή , ενώ η ζήτηση είναι άνισα κατανεμημένη στον χρόνο . Δημιουργείται έτσι
πρόβλημα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας . Στην περίπτωση της ηλιακής
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ενέργειας το πρόβλημα είναι οξύτερο και η χρησιμοποίηση της δένεται αξεχώριστα με τη
δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας . Γι` αυτό το πρόβλημα μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί
ικανοποιητική λύση . Επιπλέον το πρόβλημα αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας δεν
παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα όταν η ενέργεια προορίζεται για οικιακή ή βιομηχανική
χρήση . Σήμερα προτείνεται πληθώρα λύσεων προς μελέτη για την αποθήκευση της ηλιακής
ενέργειας ανάλογα με την περίπτωση . Ας μην ξεχνάμε ότι η φύση έχει λύσει αυτό το
πρόβλημα κυρίως με τη φωτοσύνθεση . Γι` αυτό τον λόγο πολλά αναμένονται από τις
έρευνες στη φωτοχημεία .
Γ)Ο συντελεστής απόδοσης της ηλιακής μηχανής είναι χαμηλός και το κόστος της ηλιακής
kWH είναι μεγάλο . Με τις σημερινές προϋποθέσεις και τη σημερινή τεχνική ο συντελεστής
απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου δεν ξεπερνά τα 25%. Ο δε συντελεστής απόδοσης
ενός κεντρικού φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής δε φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει
σύντομα τα 15-20%. Δηλαδή δεν πρέπει σύντομα να ελπίζουμε παραπάνω από το μισό σε
σχέση με ένα κλασσικό σταθμό παραγωγής ενέργειας σπεύδουν να πουν πολλοί . Ήδη
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ψευδοπρόβλημα : πρώτα απ` όλα ο συντελεστής 30-40% του
κλασσικού σταθμού αφορά τη μετατροπή θερμότητας σε ηλεκτρική ενέργεια και δε
συμπεριλαμβάνει τον ενεργειακό συντελεστή απόδοσης κατά την εξόρυξη της πρώτης ύλης
που είναι συνήθως απελπιστικά χαμηλός . Στην περίπτωση της ηλιακής ενέργειας αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι το κόστος του εγκατεστημένου Watt και το κόστος της παραγόμενης
kWH . Προφανώς αυτό το κόστος μειώνεται όταν αυξάνεται ο συντελεστής απόδοσης της
ηλιακής μηχανής ή του κεντρικού ηλιακού σταθμού . Το κόστος ανά εγκατεστημένο Watt
είναι περίπου 0,4US$ ενώ το κόστος ανά εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό Watt είναι σήμερα
γύρω στα 20 US$ . Εκ πρώτης όψεως πρέπει λοιπόν η τεχνολογία να κερδίσει ένα
παράγοντα 50% , ώστε ο ήλιος να συναγωνιστεί το άτομο ή το πετρέλαιο . Θα μπορούσαμε
να συζητήσουμε σε βάθος χρόνου τον τρόπο υπολογισμού του κόστους ενός κλασσικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας . Ασφαλώς το κόστος π.χ. της ρύπανσης του
περιβάλλοντος δεν υπολογίζεται . Παρ`όλ`αυτά , όλα δείχνουν ότι το κόστος της ηλιακής
ενέργειας σύντομα θα μειωθεί χωρίς μεγάλη ανάπτυξη της σημερινής τεχνικής και
τεχνολογίας . Προβλέπεται ότι το ηλιακό kw σύντομα θα είναι πιο συμφέρον από το
κλασσικό ή πυρηνικό , λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι το κόστος του συμφέρει .
Δ)Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή . Είναι αμέσως φανερό ότι η μετατροπή της φωτεινής
ενέργειας του Ήλιου σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια δεν προϋποθέτει καμία καύση και
κατά συνέπεια δεν αφήνει κατάλοιπα που ρυπαίνουν το περιβάλλον . Η ρύπανση όμως του
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περιβάλλοντος από την καύση των κλασσικών καυσίμων δεν είναι παρά μια πτυχή του
προβλήματος που είναι πιο σοβαρό απ`ότι φαίνεται .

2.5.2 Αιολική ενέργεια
Μια εναλλακτική πηγή ενέργειας που στις φυσικές συνθήκες της Ελλάδας έχει μια
ορισμένη σημασία

, σα βοηθητική ενεργειακή πηγή , είναι η αιολική ενεργεία , η

χρησιμοποίηση δηλαδή της ενέργειας του άνεμου . Ο τομέας της αιολικής ενέργειας για τη
χωρά μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί σε πολλές περιοχές της πνέουν ισχυροί ανέμη ,
συνεχώς σχεδόν , και γιατί η διαμόρφωση της χώρας απαιτεί διεσπαρμένες σε μεγάλη
έκταση και ορισμένες μικρές ηλεκτρενεργειακές μονάδες . Η ενεργεία του άνεμου έχει
χρησιμοποιηθεί

πολύ παλιά από τον άνθρωπο , όπως δείχνουν τα ερείπια ειδικών

κτισμάτων σε χώρες της μέσης ανατολής . Με τη μορφή του κοινού ανεμόμυλου
χρησιμοποιήθηκε επίσης στην αρχαία Ελλάδα . Ο τύπος αυτός του ανεμόμυλου έμεινε
χωρίς ουσιαστικές αλλαγές μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα . Με αντλίες που κινούνται από
τέτοιους ανεμόμυλους , επετεύχθη , λόγου χάρη η αποξήρανση εκτάσεις χιλιάδων
τετραγωνικών χιλιόμετρων , που ήταν καλυμμένη από θάλασσα στην Ολλανδία . Στην
Ελλάδα χρησιμοποιούνται στα νησιά μας πολλές εκατοντάδες τέτοιων ανεμόμυλων . Μόνο
στο οροπέδιο

του Λασιθίου της Κρήτης είναι εγκατεστημένοι γύρω στους 8000

ανεμόμυλους . Στις μέρες μας η έρευνα στρέφεται στην κατασκευή πιο αποτελεσματικών
γεννητριών , στη μελέτη μεθόδων αποθήκευσης της ενέργειας , στη μελέτη των
προβλημάτων της ένταξης των ανεμογεννητριών στα δίκτυα κτλ. Πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές αλλαγές , δημιουργήθηκαν ειδικοί αεροκινητήρες, στην αρχή με τροχό με
πολλαπλά πτερύγια και τελευταία με έλικα . Με αυτή τη μορφή βρήκε ο αεροκινητήρας
ευρεία πρακτική εφαρμογή σε πολλές χώρες και ιδίως στα κράτη της πρώην σοβιετικής
ένωσης . Εκεί χρησιμοποιείται όχι μόνο για άρδευση και αποξηραντικά έργα , αλλά και για
παράγωγη ρεύματος σε ειδικούς ανεμοηλεκτρικούς σταθμούς , βοηθητικούς των τοπικών
θερμικών σταθμών . Αυτά τα κράτη κατέχουν τις δυο ισχυρότερες ανεμοηλεκτρικές
εγκαταστάσεις του κόσμου , ισχύος 100 ΚW η κάθε μια .
Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο δεύτερο συνέδριο μηχανολόγων

- ηλεκτρολόγων

μηχανικών στη χωρά μας έγινε ειδική συζήτηση για προβλήματα αξιοποίησης της αιολικής
ενέργειας . Ειδικότερα για την Ελλάδα μπορεί να υπολογιστεί σαν θεωρητικό δυναμικό από
αιολική ενεργεία , με βάση τα γενικώς παραδεγμένα , γύρο στα 21.000.000.000.000 ΚWH ,
δηλαδή μια αφάνταστη ποσότητα ενέργειας που χάνεται . Χονδρικά υπολογίζεται πως
πρακτικά είναι δυνατή η αξιοποίηση του θεωρητικού δυναμικού . Ωστόσο υπάρχουν
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σοβαρές τεχνικές δυσκολίες για τις οποίες προταθήκαν ορισμένες λύσεις . Επιπλέον ,
προτείνεται η χρησιμοποίηση αεροκινητήρων με απευθείας σύνδεση τους με υδραντλίες
για αρδευτικούς σκοπούς και αεροκινητήρων 0,5 έως 20 ΚW για παράγωγη ρεύματος . Από
οικονομική άποψη , κρίνονται προτιμότεροι οι κινητήρες των 5-10 ΚW , γιατί η τιμή τους
ανά ΚW εγκατεστημένης ισχύος είναι μικρότερη . Στις συνθήκες πνοής του άνεμου στη
Στερεά Ελλάδα υπολογίζεται πως ένας σύγχρονος κινητήρας 5 ΚW μπορεί να παράγει το
χρόνο 10-20 χιλιάδες ΚW ηλεκτρική ενεργεία . Υπολογίζοντας την τιμή της κιλοβατώρας
προκύπτει ότι η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την τιμή που διαθέτει το ρεύμα η ΔΕΗ για
οικιακή χρήση , και ανάλογη με τις τιμές του αγροτικού τιμολόγιου της . Παρά το γεγονός
ότι πολλές από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις σήμερα αμφισβητούνται , είναι βέβαιο
πως η πρόοδος της τεχνολογίας θα δώσει στο μέλλον πιο βέβαια αποτελέσματα . Στην
περίπτωση αυτή , οι κατακτήσεις και στον τομέα της αιολικής ενέργειας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και στη χωρά μας . Είτε με εγκαταστάσεις μεγάλης εγκαταστάσεις για
δουλειές κυρίως αγροτικές , μπορεί να αξιοποιηθεί ένα αξιόλογο ενεργειακό δυναμικό ,
προερχόμενο από την ενεργεία του πνέοντος άνεμου .

2.5.3 Υδροδυναμική ενέργεια
Πλούσια ενεργειακή πηγή , και ειδικά πηγή ηλεκτρικής ενέργειας , αποτελεί η
αξιοποίηση των υδατοπτώσεων , που προϋποθέτει γενικότερα τη σωστή οργάνωση της
υδατικής οικονομίας μιας χώρας . Οι δυνατότητες αξιοποίησης της ενέργειας των υδάτων
ιδίως στη χωρά μας είναι τεράστιες . Η Ελλάδα διασχίζεται από πολλά ποτάμια και
χειμμάρους , από πολλά υδατορρεύματα . Παντού βρίσκονται διεσπαρμένα νερά σε λίμνες
και μικρολίμνες , που σχηματίζονται ανάμεσα στα κοίλα μέρη της πλούσιας εδαφικής και
ιδίως ορεινής μορφολογίας της . Επίσης διαθέτει και πολλές υπόγειες ροές και λίμνες .
Δυστυχώς και ο υδάτινος πλούτος της χώρας δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά έως σήμερα
. Οι μελέτες των υδροδυναμικών δυνατοτήτων της χώρας , και στο βαθμό που γίνονται ,
αποτελούν μεμονωμένες , ασυντόνιστες προσπάθειες . Στις περισσότερες περιπτώσεις
γίνονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό εξυπηρέτησης ενός έργου , εξυπηρέτησης των
συγκεκριμένων μονοπωλιακών συμφερόντων , που συνήθως κρύβονται πίσω από το έργο
αυτό . Ασυστηματοποίητη και ανεπαρκέστατη είναι και η μελέτη των γεωλογικών ,
υδρολογικών στοιχείων . Για την εξακρίβωση των παροχών , των συντελεστών απορροής
κλπ. Χρησιμοποιούνται πληροφορίες και εκτιμήσεις και όχι σίγουρες υδρολογικές
παρατηρήσεις . Λείπει μια ενιαία υδρολογική υπηρεσία , τα ειδικά υδροτεχνικά εργαστήρια
που θα μελετούσαν τα υδρολογικά δεδομένα , τα διάφορα υδραυλικά προβλήματα και θα
πρότειναν την πιο κατάλληλη λύση .
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Δεν είναι περίεργο που η υδατική οικονομία της χώρας είναι από τις πιο καθυστερημένες .
Ο πλούσιος υδατικός μας πλούτος χύνεται σαν άχρηστος στη θάλασσα . Συμφώνα με
υπολογισμούς που έχουν γίνει , ανά 24ωρο χύνονται στη θάλασσα τουλάχιστον 19.000.000
κυβικά μετρά νερού , έως και 3.330.000.000 , δηλαδή κατά μέσο ορό 1000 κυβικά μετρά το
δευτερόλεπτο . Και τα νερά αυτά χύνονται από τον συντομότερο δρόμο , χωρίς πριν να
χρησιμοποιηθούν , όπως απαιτεί το συμφέρον της εθνικής οικονομίας μας . Κάτι
περισσότερο , τα νερά αφήνονται να προκαλέσουν και σοβαρές ζημίες στην εθνική
οικονομία . Κάπου 500 χείμαρροι διασχίζουν την ορεινή και ημιορεινή Ελλάδα , δηλαδή το
70% ολόκληρης της ελληνικής επιφάνειας . Και οι χείμαρροι αυτοί αφήνονται να
διαβρώνουν το ελάχιστο γόνιμο έδαφος που μένει , να παρασέρνουν το χώμα προς τη
θάλασσα . Υπολογίζεται ότι το νερό αυτό μεταφέρει κάθε χρόνο 16 εκατομ. τόνους φερτές
ύλες , που αποσπά κυρίως από την ορεινή και ημιορεινή χωρά . Επίσης ότι η διάβρωση
αυτή σημαίνει μετακίνηση κάθε χρόνο τόσου χώματος που θα αρκούσε να καλύψει μια
επιφάνεια 64.000 στρεμμάτων με πάχος 17 εκατοστών , δηλαδή απώλεια κάθε χρόνο τόσης
ακριβώς καλλιεργήσιμης έκτασης . Συνολικά υπολογίζεται πως από τη συγκρότηση του
νεοελληνικού κράτους χάθηκαν έτσι 6-8 εκατό. στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης ,
δηλαδή μια έκταση όσο ολόκληρη η Θεσσαλία ή η Κρήτη . Από τα παραπάνω γίνεται
φανερό πως όχι μόνον υπάρχουν πλούσιες δυνατότητες αξιοποίησης υδρενεργειακών
πηγών , αλλά και ότι η αξιοποίηση των υδατίνων πηγών της χώρας μας για την παράγωγη
ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζεται με το γενικότερο πρόβλημα της οργάνωσης της εθνικής
υδατικής οικονομίας για την απόκτηση σοβαροτάτων ωφελημάτων και την αποφυγή
σοβαρών ζημιών της εθνικής οικονομίας .
Παρά την έλλειψη πολλών στοιχείων , αρκετοί επιστήμονες και τεχνικοί με ατομικές
μελέτες τους , από το 1920 ακόμα , προσπάθησαν να υπολογίσουν το υδροενεργειακό
δυναμικό της Ελλάδας . Το 1947 , για πρώτη φορά , η υπηρεσία δημοσίων έργων έδωσε
αποτελέσματα του συνολικού υπολογισμού του ενεργειακού δυναμικού της χώρας που το
ανέβαζε σε 5.109 δισεκατομ. KWH το χρόνο. Τον ίδιο καιρό δημοσιεύτηκαν τα στοιχειά του
γραφείου μελετών του υπουργείου συγκοινωνίας , όπου το υδρενεργειακό δυναμικό
υπολογιζόταν επίσης γύρω στα 5,2 δισεκατομ. KWH το χρόνο συνολικά και δίνονταν
συγκεκριμένοι υπολογισμοί του κατά περιοχή . Με βάση τα στοιχειά αυτά , έγιναν και οι
πρώτες μελέτες της ΕΜ ΙΙΑΣΚΟ-ΔΕΗ . Είναι όμως γνωστό , ότι επιστήμονες και τεχνικοί
υπογράμμιζαν πως οι δυνατότητες της Ελλάδας είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερες . Σε ειδικό
τεύχος του ΟΗΕ , που εκδόθηκε στη Γενεύη τον Γενάρη το 1960 , αφιερωμένο στα ζητήματα
ενέργειας ευρωπαϊκών χωρών , υπολογιζόταν ότι η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα 12% του
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υδρενεργειακού της δυναμικού , το όποιο ανερχόταν σε 4,5 δισεκ. το χρόνο . Οι παραπάνω
υπολογισμοί ήταν κάτω από τις δυνατότητες της χώρας .
Συνοψίζοντας , τις διάφορες εκτιμήσεις και μελέτες , είναι φανερό πως το αξιοποιήσιμο
υδρενεργειακό δυναμικό της χώρας δεν είναι μεγαλύτερο από 20 δισεκ. Kwh το χρόνο.
Είναι βέβαιο , επίσης πως το συμπέρασμα αυτό είναι συντηρητικό , ότι ισχύει για τις
σημερινές μας γνώσεις πάνω στο υδροδυναμικό της χώρας , και πως στο μέλλον και οι
προοπτικές αυτές οπωσδήποτε θα ξεπεραστούν από τις καινούριες μελέτες .

2.5.4 Γεωθερμική ενέργεια
Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα που ρέει από τον πυρήνα της γης , όπου
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες , προς την επιφάνεια , κατά τον φυσικό νόμο της
μετάδοσης της θερμότητας από το θερμοδοχείο υψηλής θερμοκρασίας . η πυκνότητα της
γεωθερμικής ενεργειας στην επιφάνεια της γης είναι ελάχιστη και ανέρχεται σε 1,2*10-6
cal/cm2 *sec. Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης σε συνάρτηση με το βάθος είναι
κανονικά περίπου σταθερή και ονομάζεται γεωθερμική βαθμίδα . Η φυσιολογική τιμή της
γεωθερμικής βαθμίδας

είναι 330 C/km. Υπάρχουν περιοχές της γης όπου η τιμή της

γεωθερμικής βαθμίδας είναι πολλαπλάσια της φυσιολογικής , για διαφόρους λόγους . Στο
ανατολικό τμήμα της Μήλου π.χ. η γεωθερμική βαθμίδα είναι 16πλασια της κανονικής . Το
φαινόμενο αυτό συνιστά γεωθερμική ανωμαλία και η περιοχή αποτελεί γεωθερμικό πεδίο ,
η αξία του οποίου είναι τόσο μεγαλύτερη και η εκμετάλλευση του τόσο αποδοτικότερη ,
όσο η γεωθερμική του βαθμίδα είναι μεγαλύτερη .
Διακρίνουμε τρεις τύπους γεωθερμικών πεδίων : α) πεδία ζεστού νερού . Ο ταμιευτήρας
του πεδίου περιέχει νερό θερμοκρασίας 600-1000 C. Η γεωθερμική βαθμίδα του κυμαίνεται
από την κανονική τιμή , δηλαδή 330C/km , μέχρι διπλασία της κανονικής ή και παρά πάνω .
Για να είναι συμφέρον να ερευνηθεί ένα τέτοιο πεδίο , πρέπει να πληρεί τα εξής
χαρακτηριστικά : 1)μεγάλο ταμιευτήρα νερού θερμοκρασίας άνω των 600C και σε βάθος
μικρότερο των 2.000 μέτρων , 2)πυκνότητα ροής θερμότητας τουλάχιστον 22μcal/cm2s ,
δηλαδή κατά 50% μεγαλύτερη της κανονικής , 3)παροχή νερού ανά πηγάδι πολύ μεγάλη .
Τα πεδία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση χώρων , γεωργικούς και
βιομηχανικούς σκοπούς . β) πεδία υγρού ατμού . Ο ταμιευτήρας του πεδίου περιέχει νερό
υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής και θερμοκρασία άνω των 1000 C . Κατά την
άνοδο του νερού στο πηγάδι , μειώνεται η πίεση του και ένα μέρος του εξατμίζεται . Έτσι
έχουμε ένα μείγμα νερού και υγρού κορεσμένου ατμού , με επικρατέστερο σε ποσότητα
του νερού . Η αναλόγια νερού – ατμού ποικίλει . Τέτοια πεδία είναι συμφέρον να
ερευνηθούν και είναι κατάλληλα , τόσο για την παράγωγη ισχύος όσο και για άλλους
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σκοπούς . γ) πεδία ξηρού ατμού . Τα πεδία αυτά δίνουν στην έξοδο του πηγαδιού ατμό
ξηρό , κορεσμένο ή υπέρθερμο με υπερθέρμανση 00 – 500 Cκαι πίεση υψηλότερη από την
ατμοσφαιρική . Είναι τα πιο κατάλληλα πεδία για παράγωγη ισχύος ή άλλους σκοπούς .
Η γνώση της ενεργειακής δυναμικότητας ενός γεωθερμικού πεδίου είναι ένα πολύ
σοβαρό στοιχειό για τον παραπέρα προγραμματισμό των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης
και για τον καθορισμό προς επένδυση κεφαλαίων . Δυστυχώς όμως δεν έχει ακόμα
καταστεί δυνατός ο υπολογισμός αυτός με κάποια ακρίβεια , όπως γίνεται στην περίπτωση
των πεδίων πετρελαίου . Από τη γνώση της έκτασης του πεδίου , τη μεταβολή της
θερμοκρασίας , σε συνάρτηση με το βάθος και τη θέση στο πεδίο , και από τα
χαρακτηριστικά σχεδιασμού του πεδίου

, μπορεί να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η

αποθηκευμένη στο πεδίο θερμότητα . Το ενεργειακό δυναμικό του γεωθερμικού πεδίου
εκτιμάται σε MW-χρόνια . Η ενθαλπία του ρευστού στο βάθος εκτιμάται από τον λόγο της
ροής θερμότητας και μάζας .
Η συστηματική αξιολόγηση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων για τον
προσδιορισμού του γεωθερμικού δυναμικού της Ελλάδας άρχισε το 1977 , στα πλαίσια της
γενικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Εθνικού Οργανισμού Ηλεκτρισμού Ιταλίας
. Βεβαία , η έρευνα για την ανεύρεση γεωθερμικών πηγών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας
είχε αρχίσει από το 1972, με οδηγό την ύπαρξη γεωθερμικών συμπτωμάτων π.χ. ατμίδων ,
πηγών θερμών νερών κλπ. , στη Μήλο , τη Λέσβο , την Αιδηψό , τη Νίσυρο κ.ά. Από τα
παραπάνω στοιχειά και μετά από συγκριτική επεξεργασία τους με παρόμοια στοιχειά
άλλων χωρών , εκτιμήθηκε χονδρικά ότι το συνολικό γεωθερμικό δυναμικό υψηλής
ενθαλπίας του ελληνικού χώρου κυμαίνεται ανάμεσα σε 80-220 δισεκατομμύρια KWh. Για
την αξιοποίηση αυτών των πηγών γεωθερμικής ενεργείας είναι δυνατή η εγκατάσταση
γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 400-1100 MW, για χρονική περίοδο 25
ετών . Η Ελλάδα χωρίζεται κατά σπουδαιότητα σε τρεις περιφέρειες , από άποψη
γεωθερμικού ενδιαφέροντος :α) ΝΑ τμήμα της χώρας , β) ΒΑ τμήμα της χώρας και γ) δυτική
Ελλάδα , Κρήτη , Κάρπαθος και Ρόδος .
Βασικές ζώνες υψηλού και άμεσου ενδιαφέροντος στις περιφέρειες α και β για
αναγνωριστική ερευνά από τη ΔΕΗ είναι : 1)νησιά ανατολικού Αιγαίου , 2)νησιά
Κυκλαδικού ηφαιστειακού τόξου , 3) Λέσβος , 4)ενδοχώρα Σαρωνικού κόλπου , 5) κοιλάδα
Σπερχειού , 6)Μακεδονία , 7) Θράκη . Εξακριβωμένο γεωθερμοδυναμικό , που ήδη άρχισε ή
επίκειται η εκμετάλλευση του από τη ΔΕΗ , είναι : 1) το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου ,
συνολικής ισχύος 100-120 MW, για 25 χρόνια , 2) το γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου , που
έχει εκτιμηθεί ότι έχει ισχύ 40-50 MW, για 25 χρόνια . Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου
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είναι υψηλής ποιότητας σε διεθνές επίπεδο . Από μετρήσεις που έγιναν προκύπτει ότι το
ρευστό έχει τα εξής χαρακτηριστικά : θερμοκρασία στην κεφαλή των πηγαδιών 215-2350 ,
πίεση στην κεφαλή των πηγαδιών 15-30kg/cm2 , θερμοκρασία στη βάση των πηγαδιών 2803250 .

2.5.5 Βιομάζα
Η βιομάζα θεωρείται ότι είναι μια σπουδαία πηγή ενέργειας , η οποία είναι δυνατό να
συμβάλλει στην ενεργειακή επάρκεια μετά την εξάντληση των αποθεμάτων του αργού
πετρελαίου , του ορυκτού άνθρακα και του φυσικού αερίου . Η βιομάζα που παράγεται
κάθε χρόνο παγκοσμίως ανέρχεται σε 172 δισεκ. τόνους ξηρού υλικού ή 200.000.000.000
τόνους ισοδυνάμου άνθρακα με ενεργειακό περιεχόμενο 3*1021 J. Η ενεργεία αυτή είναι
δεκαπλάσια από την ενέργεια που καταναλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι ίση με
τα διαπιστωμένα αποθέματα καύσιμων ορυκτής προέλευσης . Το τεράστιο ενεργειακό
δυναμικό που μας παρέχει η βιομάζα παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος
ανεκμετάλλευτο , καθώς συμφώνα με πρόσφατες εκτιμήσεις , παίρνουμε από αυτή μόνο το
1/7 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας , που ισοδυναμεί με 3 εκατομ. τόνους
πετρελαίου την ημέρα . Η μη εμπορεύσιμη ενέργεια συμμετέχει με ποσοστό περίπου 85%
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού της γης , δηλαδή
σχεδόν του μισού πληθυσμού της γης . Προφανώς οι χώρες που καταναλώνουν την
ενεργεια η οποία προέρχεται από βιομάζα , σε σημαντικές αναλογίες , είναι οι
αναπτυσσόμενες χώρες , π.χ. στην Αφρική το 65% της ενέργειας προέρχεται από βιομάζα ,
στην Ινδία το 50% και στη Λατινική Αμερική το 45%. Στην Ελλάδα η ενέργεια αυτή καλύπτει
το 3% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας . Μια συμβολή δε θεωρείται μικρή
και δεν είναι ευκαταφρόνητη , γιατί σε εθνική κλίμακα σημαίνει υποκατάσταση αντίστοιχης
εισαγόμενης ενέργειας άξιας πολλών εκατομμυρίων ευρώ , ενώ σε περιφεριακή και τοπική
κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερη και βοηθούν στη γενικότερη προσπάθεια της
αποκεντρωμένης ανάπτυξης (ΕΛΚΕΠΑ,1987).
Με τον ορό βιομάζα εννοούμε τη ζώσα υλη στη βιόσφαιρα καθώς επίσης και τα
υπολείμματα ή τα κατάλοιπα της . Ως βιομάζα ορίζεται κάθε οργανική υλη που είναι
διαθέσιμη σε ανανεώσιμη βάση , συμπεριλαμβανόμενων των γεωργικών καλλιεργειών ,
υποπροϊόντων και καταλοίπων , των δασικών προϊόντων , υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
, των ζωικών υπολοίπων , των αστικών απορριμμάτων και των υδρόβιων φυτών . Η βιομάζα
είναι το αποτέλεσμα της φωτοσύνθεσης των φυτών όπου η ηλιακή ενεργεία μετατρέπεται
σε μια σειρά διεργασιών . Οι βασικές πρώτες ύλες ως γνωστόν είναι το νερό και το
διοξείδιο του άνθρακα που αφθονούν στη φύση .
[40]

Το μέλλον της βιομάζας ως ενεργειακή πηγή θα εξαρτηθεί από την επάρκεια και τις τιμές
των συμβατικών καύσιμων . Όσο οι τιμές αυτές είναι χαμηλές , η χρήση της βιομάζας θα
είναι περιορισμένη . Πάντως στη Βραζιλία χρησιμοποιούνται σήμερα μεγάλες ποσότητες
βιοαιθανόλης ως καύσιμο μεταφορών . Επίσης σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ , όπου οι τιμές
του όζοντος της τροπόσφαιρας που προέρχεται από τα αυτοκίνητα είναι πολύ υψηλές ,
επιτρέπεται η χρήση βιοαιθανόλης , αλλά και σε αλλά κράτη όπως Γάλλια , Σουηδία κ.ά..
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι πρόταση του ΥΠΕΧΟΔΕ σχετικά με τη μείωση
του διοξειδίου του άνθρακα , η όποια απεστάλει από τις αρμόδιες αρχές της ευρωπαϊκής
ένωσης και η όποια εκφράζει την επίσημη πολιτική της χώρας μας(ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ,2012) ,
προβλέπει ότι μελλοντικά θα παράγεται και θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο μεταφορών ,
βιοαιθανόλη 50.000 τόνων . Γενικά η βιομάζα ως πηγή ενεργείας έχει πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα . Τα κύρια πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της βιομάζας είναι τα εξής :
1)Είναι ανανεώσιμη 2)Παράγεται σε όλο τον πλανήτη 3) Η παράγωγη και η μετατροπή της
δε δημιουργούν οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 4) Η αξιοποίηση της μπορεί να
επιτευχτεί με διαφορές μεθόδους μετατροπής και με σχετικά απλές τεχνολογίες 5) Η
χρησιμοποίηση της για ενεργειακούς σκοπούς συμβάλλει στην εξασφάλιση εργασίας και τη
συγκράτηση των δασικών και αγροτικών πληθυσμών στις εστίες τους .
Ειδικά για την Ελλάδα η χρησιμοποίηση της βιομάζας ως πηγή ενεργείας , θα μείωνε
την ενεργειακή της εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που εισάγει , με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση πολύτιμου συναλλάγματος . Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση
της βιομάζας είναι : 1) η χαμηλή θερμαντική αξία της κατά μονάδα βάρους και ακόμη
μικρότερη κατά μονάδα όγκου συγκριτικά με ορυκτά καύσιμα , 2) για την παράγωγη της
απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης , 3) η μεγάλη διασπορά της και η εποχιακή παραγωγή
της , 4)ο μεγάλος όγκος της ακόμα και σε ξηρή κατάσταση επιφέρει δυσκολίες στη
μεταφορά και την αποθήκευση της , 5) οι δαπανηρές εγκαταστάσεις που απαιτούνται και ο
εξοπλισμός αξιοποίησης της . Εξαιτίας των μειονεκτημάτων αυτών , πολλές φορές το
κόστος της βιομάζας παραμένει συγκριτικά με το πετρέλαιο υψηλό . Το πρόβλημα αυτό
όμως , βαθμιαία μειώνεται , λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από την καύση του .
Η Ελλάδα ως χώρα είναι κατεξοχήν γεωργοδασοπονική διαθέτει μεγάλες ποσότητες
βιομάζας , που προέρχεται από γεωργικά και δασικά υπολείμματα , τα όποια μένουν
σχεδόν ανεκμετάλλευτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φθηνή πρώτη ύλη για την
παραγωγή ενέργειας . Παράλληλα με την αξιοποίηση αυτών των γεωργικών και δασικών
υπολειμμάτων είναι δυνατό να ληφθεί ενέργεια και από τις ενεργειακές καλλιέργειες ,
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όπως αγριαγκινάρα , καθώς και από τα απορρίμματα των πόλεων . Το ετήσιο ενεργειακό
δυναμικό των απορριμμάτων ανέρχεται σε 4,2 ΚWh . Όμως

εκμετάλλευση όλης της

βιομάζας από τις δασικές εκτάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στο
οικοσύστημα , γι αυτό και πρέπει να γίνεται η συγκομιδή της βιομάζας σε τέτοια ποσότητα
, συχνότητα και τρόπο έτσι ώστε να μην προκαλούνται ανισορροπίες στο περιβάλλον .
Συγκριτικά με τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα , οι ενεργειακές καλλιέργειες έχουν
το πλεονέκτημα της υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφάνειας καθώς και την
ευκολότερη συγκομιδή . Στη συγκεκριμένη περίπτωση , συγκομιδή σημαίνει θερισμός . Στο
σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη
σημασία για αναπτυγμένες χώρες , οι οποίες προσπαθούν να μειώσουν τόσο τα οικολογικά
προβλήματα , όσο και τα προβλήματα επάρκειας ενέργειας και των γεωργικών
πλεονασμάτων με τις καλλιέργειες αυτές . Έτσι , στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης , τα
γεωργικά πλεονάσματα και τα δημιουργούμενα από αυτά οικονομικά προβλήματα ,
οδηγούν στη μείωση της γεωργικής γης και παραγωγής .

2.5.6 Υδρογονάνθρακες
Οι υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που δομούνται από άτομα υδρογόνου
και άνθρακα , τα όποια μπορούν να συνδυαστούν μαζί με μικρότερες ποσότητες από αλλά
άτομα , όπως οξυγόνο , άζωτο και θείο για να σχηματιστεί ένας σχεδόν απεριόριστος
αριθμός από συνδυασμούς . Αυτό το χαρακτηριστικό του άνθρακα σε συνδυασμό με το
υδρογόνο καθιστά δυνατό το πλήθος χημικών ενώσεων που είναι καταγεγραμμένες μέχρι
σήμερα πάνω από 20 εκατομμύρια . Επιπλέον , οι υδρογονάνθρακες μπορούν γενικά να
αναμιχτούν , έχοντας σαν αποτέλεσμα μοναδικά πολύπλοκα μίγματα όπως το αργό
πετρέλαιο . Η ενέργεια που απελευθερώνεται με τη μορφή θερμότητας είναι το βασικό
συστατικό . Για το κάθε καύσιμο η θερμογόνος δύναμη μπορεί να μετρηθεί . Σε μια βάση
ανά βάρος , το καθαρό μεθάνιο , ο πιο απλός υδρογονάνθρακας έχει υψηλότερη
θερμογόνο δύναμη από το αργό πετρέλαιο και τη βενζίνη , τα όποια με τη σειρά τους έχουν
υψηλότερες θερμογόνες δυνάμεις από τον γαιάνθρακα .
Εξίσου σημασίας σε σχέση με τις πρωτογενείς πήγες ενέργειας υδρογονανθράκων είναι
η αναλόγια βάρους άνθρακα (C ) προς το υδρογόνο (H) . Η υψηλότερη ανθρακοποίηση από
άποψη αναλογίας C:H , συναντάται στον γαιάνθρακα , ένα στερεό . Στους γαιάνθρακες η
αναλόγια βάρους C:H υπερβαίνει το 8 και αποβάλλουν τη μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου
του άνθρακα κατά την καύση τους σε σύγκριση με άλλους υδρογονάνθρακες . Το καθαρό
μεθάνιο , το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου έχει αναλόγια βάρους C:H ίσο με 3 . Το
πετρέλαιο , με τη μεγάλη του ποικιλία συστατικών υδρογονανθράκων με μεγαλύτερα
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μοριακά βάρη , κατηγοριοποιείται ανάμεσα στο φυσικό αέριο και τον γαιάνθρακα όσον
αφορά την αναλόγια βάρους C:H. Συνεπώς , το μεθάνιο θα παράγει περίπου 22% λιγότερο
διοξειδίου του άνθρακα από ότι το ισο-οκτάνιο και περίπου 25% λιγότερο από τη βενζίνη ,
το φυσικό αέριο εκπέμπει περίπου 30% λιγότερο διοξειδίου του άνθρακα από ότι το
πετρέλαιο και περίπου 50% λιγότερο διοξειδίου του άνθρακα από ότι ο γαιάνθρακας κατά
την παραγωγή ενεργείας .

Γαιάνθρακας (στερεό)
Η παλαιότερη γνωστή χρήση του γαιάνθρακα ως καύσιμο πιστεύεται ότι ήταν η Κινά
πριν από 3000 χρόνια . Πιστεύεται πως χρησιμοποιούνταν για την τήξη του χαλκού . Τα
παγκοσμίως αποδεδειγμένα και ικανά για παραγωγή αποθέματα γαιάνθρακα εκτιμάται ότι
είναι πάνω από 900 δισεκατομμύρια τόνους . Με τον τρέχοντα ρυθμό παράγωγης , θα
διαρκούσε για περισσότερο από 160 χρόνια , χωρίς να προστεθούν καινούρια αποθέματα .
Από τα τρία ορυκτά καύσιμα , ο γαιάνθρακας έχει τα πιο ευρέως κατανεμημένα αποθέματα
. Γίνεται εξόρυξη του σε περισσότερες από 100 χώρες και σε κάθε ήπειρο , εκτός από την
Ανταρκτική . Τα μεγαλύτερα αποθέματα βρίσκονται στις ΗΠΑ ,στη Ρωσία , στην Αυστραλία ,
στην Κινά , στην Ινδία και στη Νότιο Αφρική . Είναι αλήθεια ότι οι φυσικά απαντώμενες
υπόγειες πήγες υδρογονανθράκων έχουν μια πεπερασμένη ζωή . Εντούτοις υπάρχουν
τεράστια αποθέματα από την κάθε μια , ειδικά όταν λαμβάνει κάνεις υπόψη , όχι μόνο
αυτές που είναι τώρα ανακτήσιμες , αλλά αυτές που θα γίνουν επίσης ανακτήσιμες καθώς
αναπτύσσεται καινούρια τεχνολογία στο μέλλον . Έτσι παρόλο που η κοινωνία μας σήμερα
τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από υδρογονάνθρακες , θα κάνουμε σταδιακά
μετάβαση σε μια κοινωνία που αναπτύσσει καλλιέργειες καύσιμων και συλλέγει ενέργεια
από άλλες πήγες . Ωστόσο , αυτή η αλλαγή θα γίνει πολύ σταδιακά , με αργούς ρυθμούς
αύξησης της συνεισφοράς από εναλλακτικά ανανεώσιμα καύσιμα και από τις ανανεώσιμες
πήγες ενέργειας .

Πετρέλαιο (υγρό)
Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για περισσότερο από 5000 χρόνια . Στα κείμενα του , ο
Ηρόδοτος παρατήρησε τη χρήση ασφάλτου σε κατασκευή στη Βαβυλώνα . Το υλικό
λήφθηκε από διαρροές στην πόλη Τουτούλ στον πόταμο Ευφράτη από τους αρχαίους
Σουμέριους και τους Ασσύριους . Πιστεύεται ότι η πρώτη γεώτρηση έγινε στην Κινά τον 4ο
αιώνα ή πιο πριν , χρησιμοποιώντας ακατέργαστα κοπτικά που ήταν προσδεμένα σε
καλάμια από μπαμπού .

Φυσικό αέριο (αέριο)
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Κάπου ανάμεσα στο 6.000 και 2.000 πχ , οι πρώτες ανακαλύψεις διαρροής φυσικού
αερίου έγιναν στην αρχαία Περσία , το σημερινό Ιράν , και πιθανότατα να συνέβαλε στη
λατρεία της φωτιάς που ασκούσαν οι Πέρσες . Το ανακτήσιμο φυσικό αέριο βρίσκεται σε
κοιτάσματα πετρελαίου ή σε απομονωμένα κοιτάσματα αερίου , καθώς και από
αυξανόμενες απαιτητικές πήγες καθώς οι ανακαλύψεις και τεχνολογίες παραγωγής
προοδεύουν . Τα αποδεδειγμένως μεγαλύτερα αποθέματα αερίου στον κόσμο βρίσκονται
στη Ρωσία . Ακολουθώντας τη Ρωσία είναι το υπεράκτιο κοίτασμα του Κατάρ , το όποιο
εκτιμάται ότι περιέχει 900 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου(ΜΑΝΙΑΤΗΣ,2012) . Αυτό
από μόνο του θα ήταν αρκετό να διαρκέσει για περισσότερο από 200 χρόνια με ορθολογικά
διαχωρίσιμα επίπεδα παράγωγης .

2.5.7 Πυρηνική ενέργεια
Η ενέργεια που είναι κρυμμένη στους πυρήνες των ατόμων της ύλης είναι ίσως πιο
γνωστή από τις καταστροφικές δυνατότητες της πυρηνικής βόμβας . Όμως η ενεργεία αυτή
μπορεί να αξιοποιηθεί για το καλό της ανθρωπότητας σε μια σειρά από ειρηνικές
εφαρμογές , όπως στην ιατρική , τη γεωπονική , τη βιομηχανία και τέλος στην παράγωγη
ηλεκτρικής και θερμικής ενεργείας . Μια πλατιά και ποικιλόμορφη χρήση της πυρηνικής
ενεργείας πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια μιας οικονομικής πολιτικής , που δεν
αντιμετωπίζει μόνο τις βραχυπρόθεσμες λύσεις του ενεργειακού προβλήματος , αλλά
συνδέεται και με τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προβλήματα της υφηλίου . Αυτή η
προοπτική έχει σα στόχο τη διατήρηση των αποθεμάτων του πετρελαίου και των φυσικών
αερίων που σήμερα κυριολεκτικά καίγονται , ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ
πιο αποδοτικά σαν πρώτη υλη της χημικής βιομηχανίας .
Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό ότι , ως προς το κόστος του ηλεκτρισμού που παράγεται
από πυρηνικούς σταθμούς , η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας είναι ήδη συγκρίσιμη με την
παράγωγη ηλεκτρισμού που βασίζεται σε οργανικά καύσιμα , ενώ είναι ασύγκριτα
φθηνότερη από την ενέργεια που παράγεται σε ηλιακούς ή άλλους εναλλακτικούς
σταθμούς ισχύος , που κατασκευάζονται με την έως τώρα γνωστή τεχνολογία . Αυτό που
προβληματίζει ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης , αλλά και των επιστημόνων , είναι το
ζήτημα της ασφάλειας και γενικότερα της επίδρασης των πυρηνικών σταθμών στο
περιβάλλον . Όπως όλοι οι τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας , έτσι και η διάσπαση
των βαρέων πυρήνων για την παράγωγη ενέργειας δημιουργεί βλαβερούς παράγοντες ,
που μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνοι . Η ραδιενεργός ρύπανση είναι ο πιο πιθανός
κίνδυνος και αποτελεί το αντικείμενο εκτεταμένου διεθνούς προβληματισμού και μελέτης .
Υπάρχει σήμερα τουλάχιστον μια δεκάδα διεθνών επιστημονικών επιτροπών και
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οργανισμών που ασχολούνται με τον κίνδυνο αυτό , πράγμα που δε συμβαίνει με καμία
άλλη πηγή ενεργείας .
. Είναι επίσης γεγονός ότι κάθε συμβατικός σταθμός ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί
«καθαρότερος» και ασφαλέστερος από έναν πυρηνικό που ικανοποιεί όλα τα διεθνή
κριτήρια ασφάλειας .. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ωστόσο ότι η γρήγορη ανάπτυξη του
πυρηνικού προγράμματος απαιτεί ακόμα πιο ακριβή γνώση των επιπτώσεων της
ακτινοβολίας στη βιόσφαιρα , καθώς και μια ολοένα τελειοποιούμενη τεχνολογία για την
αύξηση της ασφάλειας . Έτσι η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας πρέπει να επιμείνει στην
εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του κύκλου των
πυρηνικών

καύσιμων

,

από

την

εξόρυξη

μέχρι

το

ραδιοχημικό

εργοστάσιο

επανεπεξεργασίας , καθώς και στην αποτίμηση με τη βοήθεια της ραδιοοικολογίας όλων
των κινδύνων συσσώρευσης μακρόβιων ραδιενεργών πυρήνων .
Στόχος ενός σωστού πυρηνικού προγράμματος θα πρέπει να είναι η βελτιστοποίηση
του διαγράμματος κόστος – όφελος – κίνδυνος , με κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα . Στο
σημείο αυτό φαίνεται καθαρά η επίδραση των παραγωγικών σχέσεων στο πυρηνικό
πρόγραμμα , καθώς και ο αποπροσανατολιστικός στόχος ορισμένων οικολογικών
κινημάτων που , ζητώντας τη μηδενοποίηση της ραδιενεργούς ρύπανσης , οδηγούν
ουσιαστικά στην κατάργηση των πυρηνικών σταθμών

. Μέχρι πρόσφατα η κύρια

κατεύθυνση της πυρηνικής ενέργειας ήταν για παραγωγή ηλεκτρισμού . Σήμερα όμως
γίνεται άμεσος στόχος της πυρηνικής βιομηχανίας στη θέρμανση των πόλεων , η
εξασφάλιση αφαλατωμένου νερού σε τεράστιες άνυδρες περιοχές , η σύνδεση της με την
χημική και μεταλλουργική βιομηχανία . Η εξυπηρέτηση όλων αυτών των σκοπών είναι κατά
πολύ μεγαλύτερη από την απλή ηλεκτροπαραγωγή . Η επεξεργασία και η συνεχής επέκταση
των τεχνολογικών διαδικασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις ενεργειακές
πυρηνικές δυνατότητες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πρακτικά καθήκοντα της
εποχής μας . Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με επιτυχία μια άλλη κατεύθυνση για την
παράγωγη πυρηνικής ενέργειας με πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες : η σύντηξη
ελαφρών ατομικών πυρήνων . Οι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται το πειραματικό
πρόγραμμα της θερμοπυρηνικής σύντηξης , είναι ταχύτατοι και αναμένεται πολύ σύντομα η
λύση αυτού του προβλήματος σε επιστημονικό επίπεδο . Ήδη μπαίνουν οι βάσεις για το
πέρασμα σε μια φάση πολύ πιο σύνθετη και υπεύθυνη , εκείνη της τεχνολογικής
εφαρμογής της πυρηνικής σύντηξης . Βέβαια στο στάδιο της τεχνολογικής εφαρμογής
πρέπει να λυθούν προβλήματα , που οι διαστάσεις τους δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφείς ,
γι` αυτό και δε μπορεί να δοθεί ακόμα ένα χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίηση των
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τεράστιων δυνατοτήτων της θερμοπυρηνικής σύντηξης . Όταν όμως ο άνθρωπος καταφέρει
να την ελέγξει , τότε θα έχει εξασφαλίσει επάρκεια ενέργειας για ολόκληρες χιλιετηρίδες.
Από τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι , τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα , η ενεργειακή
τροφοδότηση πολλών χωρών θα βασιστεί στην πυρηνική ενέργεια , ιδιαίτερα με την
επερχόμενη γενιά των αναπαραγωγικών αντιδραστήρων . Στο βαθμό που η τεχνολογία θα
δώσει στοχευμένες απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων

που , όπως αναπτύχτηκε ,

παραμένουν σήμερα ανοιχτά , θα καθοριστεί μακροπρόθεσμα και ο βαθμός
χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας σε σχέση με άλλες , ηλιακής βασικά προέλευσης
πήγες .
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3. Ενέργεια και Ανάπτυξη : η περίπτωση
της Ελλάδας
3.1

Αίτια και διαστάσεις του προβλήματος

Το ενεργειακό πρόβλημα , το πρόβλημα δηλαδή του πως θα εξασφαλιστεί στο μέλλον η
παραγωγή καυσίμων και ενέργειας , υπάρχει για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στις
παγκόσμιες διαστάσεις του το ενεργειακό πρόβλημα έχει πολλές πλευρές . Οι κυριότερες
από αυτές είναι : α) η εξαντλησιμότητα ορισμένων ενεργειακών πηγών , β) η άνιση
κατανομή των ενεργειακών πόρων στη γη , γ) η μη ορθολογική χρήση των διαφόρων
μορφών ενέργειας , δ) το όλο και μεγαλύτερο κόστος εκμετάλλευσης δυσπρόσιτων
κοιτασμάτων πετρελαίου και άλλων πηγών ενέργειας , ε)η ανεπαρκής ακόμα τεχνολογία
για την εκμετάλλευση ανεξάντλητων ουσιαστικά ενεργειακών πηγών , ζ) η ρύπανση του
περιβάλλοντος κατά τις διάφορες φάσεις παραγωγής ενέργειας . Το ενεργειακό πρόβλημα
στο σύνολο του αντιμετωπίζεται στις σοσιαλιστικές χώρες με επιτυχία , σαν ένα από τα
προβλήματα της κοινωνίας με τις κάθε φορά καλύτερες λύσεις για το κοινωνικό σύνολο .
Στον καπιταλισμό , αντιθέτως , το ενεργειακό πρόβλημα εκδηλώνεται με οξύτητα και
μετεξελίσσεται σε κρίση , κάτω από τη δράση των γιγαντιαίων μονοπωλιακών επιχειρήσεων
που ελέγχουν τον ενεργειακό τομέα και τις αντινομίες του συστήματος . Η Ελλάδα σαν
καπιταλιστική χωρά , μαστίζεται και αυτή από την ενεργειακή κρίση του καπιταλισμού .
Ωστόσο οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης για την Ελλάδα είναι πολύ πιο δυσμενείς
συγκριτικά με άλλες καπιταλιστικές χώρες , εξαιτίας του εξαρτημένου χαρακτήρα της
οικονομίας της , στην όποια κυριαρχούν τα μονοπώλια , κυρίως τα ξένα .
Η παραγόμενη ενέργεια είναι ανεπαρκής σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις
δυνατότητες της χώρας . Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία άσκησης ορθολογικής
ενεργειακής πολιτικής (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,2008). Η αργή ανάπτυξη των εγχώριων ενεργειακών
πηγών , οι απαράδεκτες συμβάσεις για τα ενεργειακά έργα , η χαριστική παραχώρηση στις
πολυεθνικές του ελληνικού πετρελαίου , η εγκατάλειψη των σιδηρόδρομων , η ανυπαρξία
αέριων καυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο , η υψηλή τιμή του ρεύματος και τιμολογιακή
πολιτική σε όφελος των μονοπωλίων και όχι της εθνικής οικονομίας είναι μερικά μόνο
αποτελέσματα αυτού ακριβώς του εξαρτημένου χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας . Η
συμμέτοχη στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) πολλαπλασιάζει την εξάρτηση . Οι
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περιορισμοί στη χρήση πετρελαίου , η προώθηση τεχνολογιών , που θα αυξήσουν την
εξάρτηση των ασθενέστερων καπιταλιστικών χωρών από τις μεγάλες , είναι μέτρα που
εξυπηρετούν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από την
ενεργειακή κρίση , φορτώνοντας τις συνέπειες της σε άλλες λιγότερο αναπτυγμένες
καπιταλιστικές χώρες όπως η Ελλάδα .

3.2 Στόχοι μακροχρόνιου προγραμματισμού
Χωρίς την αποφασιστική διεύρυνση της ενεργειακής βάσης της χώρας , ενταγμένης στις
ανάγκες ενός ταχύρυθμου αναπτυξιακού προγράμματος , χωρίς το ανέβασμα του επιπέδου
του ενεργειακού εξοπλισμού στη βιομηχανία , στην αγροτική οικονομία και στις μεταφορές
, δε μπορεί να ολοκληρωθεί η εκβιομηχάνιση , που συνίσταται στην καθετοποίηση της
βιομηχανικής παραγωγής , στη μεταφορά όλης της κοινωνικής παραγωγής σε σύγχρονες
μεθόδους μηχανοποιημένης και αυτοματοποιημένης παραγωγής και στην εξάλειψη της
τεχνολογικής καθυστέρησης και εξοπλίζει ολόκληρη την οικονομία με τα σύγχρονα
επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής . Κεντρική επιδίωξη της προτεινόμενης
πολιτικής στον ενεργειακό τομέα είναι η λύση του προβλήματος , η εξασφάλιση δηλαδή
αρκετής και φτηνής ενέργειας γενικά , και ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα , ικανής να
στηρίξει την ορθολογική και ταχύρυθμη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας
και να διασφαλίσει τη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου του λαού . Κύρια συστατικά
στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι : 1) τα βασικά δεδομένα για τις ενεργειακές
συνθήκες και τη διαχρονική τους προοπτική και 2) οι μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί στόχοι
που συνθέτουν ης σημαντικότερες αναπτυξιακές επιλογές . Πρέπει να διευκρινιστεί ότι με
τον ορό στρατηγική εννοείται η έννοια του μακροχρόνιου προγραμματισμού .
Η στρατηγική της ενεργειακής ανάπτυξης πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ,
ώστε να ικανοποιούνται διαχρονικά δυο βασικές επιδιώξεις που συνδέονται με αντίστοιχες
θεμελιώδεις οικονομικές αρχές(GRIFFIN,STEELE,1986) . Αυτές οι αρχές είναι : α) η επαρκής
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και β) η βέλτιστη ενεργειακή σύνθεση . Πιο αναλυτικά ,
η πρώτη επιδίωξη σημαίνει τον εφοδιασμό της οικονομίας με τις απαιτούμενες μορφές
ενέργειας σε επαρκείς ποσότητες και λογικές τιμές , ώστε να μην εμποδίζεται η γενικότερη
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη . Η δεύτερη επιδίωξη εκφράζει στην ουσία την αρχή της
ελαχιστοποίησης του κόστους . Η βέλτιστη ενεργειακή σύνθεση αποφασίζεται κατά βάση
με οικονομικά κριτήρια , ως η σύνθεση σε όλα τα επίπεδα τελικής ενέργειας , πρωτογενούς
ενέργειας , ακόμη και τεχνολογίας για την παραγωγή και τη χρήση της , που εξασφαλίζει το
μικρότερο δυνατό συνολικό κόστος ενέργειας . Όμως ορθά χρησιμοποιούνται σε κάποιο
βαθμό και άλλα , μη οικονομικά κριτήρια , όπως είναι η ενεργειακή αυτάρκεια ή
ανεξαρτησία , η ενεργειακή ασφάλεια , η καθαρότητα του περιβάλλοντος κλπ..
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Οι παραπάνω βασικές επιδιώξεις είναι αυτές που υπαγορεύουν τα αναγκαία δεδομένα
για τη χάραξη και εφαρμογή μιας ορθής αναπτυξιακής στρατηγικής . Πιο συγκεκριμένα ,
σωστές μακροπρόθεσμες ενεργειακές επιλογές προϋποθέτουν καλή γνώση της διαχρονικής
εξέλιξης των ενεργειακών αναγκών στη βάση των προσδιοριστικών τους παραγόντων , που
είναι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης , η εξέλιξη στη διόρθωση της οικονομίας , η εξέλιξη
τω διεθνών τιμών ενέργειας και των τιμών στο εσωτερικό της χώρας κλπ..Ακόμη ,
προϋποθέτουν καλή γνώση και πρόβλεψη του εγχωρίου ενεργειακού δυναμικού , της
υφιστάμενης και αναπτυσσόμενης τεχνολογίας για την αξιοποίηση του , των προοπτικών
ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργειας , των δυνατοτήτων εξοικονόμησης κλπ.
Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι αδύνατη με την ενεργειακή πολιτική που
ακολουθεί η άρχουσα τάξη , μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης
και της εξυπηρέτησης των μονοπωλιακών συμφερόντων . Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια
άλλη ενεργειακή πολιτική , που σαν περιεχόμενο της θα έχει όλες τις απαραίτητες αλλαγές
για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος , είτε πρόκειται για άμεσα τεχνικοοικονομικά
μέτρα είτε για γενικότερες αλλαγές του σημερινού οικονομικοκοινωνικού πλαισίου και των
διεθνών σχέσεων . Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν στον ενεργειακό
τομέα αποτελούν και αυτές , συνιστώσες μιας αντιμονοπωλιακής , δημοκρατικής και
αντιιμπεριαλιστικής πολιτικής , εφόσον αποσκοπούν , αντίστοιχα , στην εξάλειψη του
μονοπωλιακού ελέγχου , στην εξυγίανση και στον εκδημοκρατισμό των κρατικών
ενεργειακών φορέων και στην απαλλαγή της ενεργειακής οικονομίας της χώρας από την
ιμπεριαλιστική εξάρτηση .

3.3 Διαρθρωτικές αλλαγές στην έρευνα , εισαγωγή και παραγωγή
ενέργειας
Η ανάπτυξη με επιταχυνόμενους ρυθμούς των ντόπιων ενεργειακών πηγών , σε σύνδεση
με ένα ορθολογικό αναπτυξιακό πρόγραμμα , είναι πρωταρχικής σημασίας . Για τον σκοπό
αυτό πρέπει να συντονιστούν , να ενταθούν και να ολοκληρωθούν οι έρευνες σε όλο τον
ελληνικό χώρο , να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να γίνει σύμμετρη εκμετάλλευση
όλων των πρόσφορων μορφών και πηγών ενέργειας . Έτσι εξασφαλίζεται καλυτέρα η χώρα
από πιθανές ελλείψεις κάποιας μορφής ή πηγής , ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
ευκολότερης στροφής σε άλλες μορφές ή πηγές ενέργειας . Τόσο η έρευνα του υπόγειου
ενεργειακού πλούτου , που αποτελεί εθνική περιουσία , όσο και η παραγωγή και εισαγωγή
ενέργειας πρέπει να αποδεσμευτούν από τον έλεγχο των μονοπωλίων και να περιέλθουν
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ολοκληρωτικά στη δικαιοδοσία του κράτους .Με τον δημοκρατικό προγραμματισμό και
συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα αποφεύγεται το συνηθισμένο

να

ανακαλύπτονται από σύμπτωση λιγνίτες σε γεωτρήσεις για πετρέλαιο ή να γίνονται στην
ίδια περιοχή γεωτρήσεις από διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς για διαφορετικό σκοπό .
Οι προτάσεις ειδικότερα για καθεμία πηγή και μορφή ενέργειας παρατίθενται στη συνεχεία
.
1) Στερεά καύσιμα
Τα μέχρι σήμερα γνωστά αποθέματα της χώρας σε λιγνίτη , αλλά και τα κοιτάσματα
τύρφης και ξυλίτη , έχουν ένα συνολικό οικονομικά απολήψιμο ενεργειακό περιεχόμενο
που ξεπερνά τις 1,3 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες . Υπάρχουν ωστόσο πολλές ακόμα
ελπιδοφόρες περιοχές με αποθέματα στερεών καυσίμων , που πρέπει συστηματικά να
ερευνηθούν και να καταγραφούν από έναν εθνικό φορέα στερεών καύσιμων . Η ακριβής
εκτίμηση του μεγέθους , της ποιότητας και της κατανομής τους στον ελληνικό χώρο θα
διευκολύνει τη χρησιμοποίηση τους σαν πρώτη υλη στη βιομηχανία και σαν καύσιμο
βιομηχανιών , πέρα από την κύρια αποστολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .
Με τη βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης , την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τη σωστή
λειτουργιά και συντήρηση των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων είναι δυνατό να αυξηθεί
σημαντικά ο βαθμός εκμετάλλευσης του λιγνιτικού πλούτου της χώρας . Η τύρφη των
Φιλίππων πρέπει να αξιοποιηθεί σύντομα , κατά το μέρος που έχει μελετηθεί , και να
προωθηθεί η μελέτη για αξιοποίηση του υπόλοιπου κοιτάσματος , παίρνοντας φυσικά
υπόψη όλες τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους .Αναφορικά με την ενδεχόμενη
εισαγωγή άνθρακα , πρέπει να μελετηθεί η σκοπιμότητα και οι όροι εισαγωγής του , η
χρήση του , η αναγκαία ανάπτυξη της σχετικής επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής
της χώρας και οι μακροπρόθεσμες διεθνείς προοπτικές στον τομέα αυτό . Πρέπει δηλαδή
η εισαγωγή άνθρακα , όπως και κάθε άλλη εισαγόμενη μορφή ενέργειας , να
αντιμετωπιστεί με περίσκεψη , μόνο αν το αναπτυξιακό πρόγραμμα το απαιτεί και στη
βάση ισότιμων διακρατικών σχέσεων , και όχι σαν υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις
επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του ΔΟΕ.
2) Υδροδυναμικό
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πλήθος
δραστηριοτήτων . Η αξιοποίηση του λοιπόν πρέπει να είναι πολύπλευρη : άρδευση ,
ύδρευση , αντιπλημμυρική προστασία , υδροδότηση βιομηχανίας , ιχθυοκαλλιέργεια ,
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αναψυχή και οπωσδήποτε και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας . Μέσω ενός εθνικού
φορέα υδάτινων πόρων πρέπει να μελετηθεί και συντονιστεί η καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των νερών κάθε περιοχής , στα πλαίσια ενός γενικότερου χωροταξικού και
αναπτυξιακού προγράμματος . Ειδικά για την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας , η
αξιοποίηση των ¾ τουλάχιστον του διαθέσιμου και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου
υδροδυναμικού της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί ένα ρεαλιστικό στόχο . Η
ΔΕΗ είναι ήδη σε θέση να μελετά και επιβλέπει τα υδροηλεκτρικά έργα , ενώ με
κατάλληλη διοικητική αναδιάρθρωση μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες της , πράγμα
που θα της επιτρέψει τον αποκλεισμό της ανάθεσης των εργασιών αυτών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις με υπέρογκο τίμημα . Πρέπει επίσης άμεσα να συναχθούν τελικές και
συγκεκριμένες συμφωνίες με τα γειτονικά μας κράτη για την από κοινού αξιοποίηση
διεθνών ποταμών . Τέλος είναι απαραίτητο να προωθηθεί η αξιοποίηση των μικρών
υδροηλεκτρικών έργων , με αποκλεισμό βεβαία της κερδοσκοπικής ιδιωτικής
πρωτοβουλίας .
3) Υδρογονάνθρακες
Το εισαγόμενο πετρέλαιο σήμερα αποτελεί την πηγή για τα ¾ των ενεργειακών
αναγκών της Ελλάδας . Πολλοί λόγοι επιβάλλουν να μειωθεί η συμμέτοχη του
εισαγόμενου πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας . Η μείωση αυτή πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης , ώστε να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας . Τέτοια μείωση μπορεί να γίνει προωθώντας την εντατικοποίηση της
αξιοποίησης των εγχώριων πηγών ενέργειας , την αύξηση της πολλαπλότητας μορφών και
πηγών ενέργειας και την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας . Ωστόσο η συμμέτοχη του
πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο δεν είναι δυνατόν να κατέβει κάτω από ένα όριο ,
που εξαρτάται από τη διάρθρωση του παραγωγικού τομέα και που ο προσδιορισμός του
είναι θέμα μελέτης . Η εισαγωγή του αναγκαίου πετρελαίου πρέπει να γίνεται με βάση
αμοιβαία επωφελείς διακρατικές συμφωνίες . Η ανάπτυξη της συστηματικής έρευνας σε
πετρέλαιο πιθανές περιοχές και η γρήγορη αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων ,
όπως παραγωγικές αντλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου , που μετά από μελέτη , θα
προωθούνται για ενεργειακή ή βιομηχανική χρήση , προϋποθέτουν την απαγκίστρωση της
χώρας από αποικιακές συμβάσεις και την κρατικοποίηση ολόκληρου κυκλώματος έρευνα
– παραγωγής – εισαγωγής – επεξεργασίας – εμπορίας υδρογονανθράκων .
Το φυσικό αέριο αποτελεί ενδιαφέρουσα λύση για τη μερική κάλυψη του
ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας , μιας και αυξάνει την ποικιλία των διαθέσιμων μορφών
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ενέργειας , δε ρυπαίνει το περιβάλλον , η χρησιμοποίηση του σε θερμικές χρήσεις έχει
υψηλό συντελεστή απόδοσης και συντελεί στη μείωση της εξάρτησης από τις πολυεθνικές
. Επιπλέον το σύστημα των αγωγών , που θα κατασκευαστούν για τη μεταφορά του
εισαγόμενου φυσικού αερίου , βοήθα στην πιο γρήγορη ορθολογική αξιοποίηση των
πλουτοπαραγωγικών μας πηγών , όπως του φυσικού αερίου του ελληνικού χώρου και του
εξαεριωμένου λιγνίτη . Την υποδομή για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας πρέπει να αποτελέσουν η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής
Αερίου (ΔΕΠΑ), κατάλληλα εκσυγχρονισμένη και ανασυγκροτημένη με σημαντικά
αυξημένο το παραγωγικό της δυναμικό , πάντοτε όμως κάτω από κρατικό έλεγχο , καθώς
και ανάλογες κρατικές επιχειρήσεις αερίου , που μπορούν να αναπτυχτούν και σε άλλα
μεγάλα αστικά κέντρα . Την εισαγωγή και μεταφορά του φυσικού αερίου θα πρέπει να
αναλάβει εθνικός φορέας , ενώ η διαχείριση της διανομής θα πρέπει να αναληφθεί από
διαδημοτικούς φορείς . Παράλληλα όμως θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η διαδικασία
διαπραγματεύσεων για προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία , σε προτεραιότητα , και
την Αλγερία .
4) Πυρηνική ενέργεια
Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας , μιας
πρακτικά ανεξάντλητης παραγωγικής δύναμης , σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις , δεν
υπήρξε η γνώμη της μη χρησιμοποίησης της για ειρηνικούς σκοπούς και στην Ελλάδα
,εκτός από μια μερίδα της δημοκρατικής κοινής γνώμης , που με βασικό επιχείρημα
τους κινδύνους ενός καταστροφικού ατυχήματος καταδικάζει ανεπιφύλακτα την
εγκατάσταση πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα . Ωστόσο ορισμένα κρατικά
στελέχη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας από όλες τις πλευρές
του , δίνοντας και στο ζήτημα της ασφάλειας τις σωστές πολιτικές και κοινωνικές
διαστάσεις . Η συσσωρευμένη διεθνής πείρα από το 1954 μέχρι σήμερα , τόσο η
θετική όσο και η αρνητική , λόγου χάρη πυρηνικά ατυχήματα , δείχνει ότι η επιστήμη
και η τεχνολογία είναι βάσιμα σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα
ασφάλειας , που συνδέονται με την κανονική λειτουργιά και συντήρηση των
πυρηνικών αντιδραστήρων , με την πρόληψη των καταλοίπων , με την αντισεισμική
προστασία των πυρηνικών σταθμών , ενώ το ζήτημα της διάθεσης των καταλοίπων
αντιμετωπίζεται προς το παρόν με ασφάλεια και εξετάζεται η οριστική
μακροπρόθεσμη λύση του . Αρκεί πρωταρχική επιδίωξη να είναι η προστασία της
υγείας του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος και όχι το κυνηγητό του
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μονοπωλιακού υπερκέρδους , όπως συμβαίνει στα πλαίσια του καπιταλιστικού
συστήματος .
Παίρνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας , επισημαίνονται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις , που η εκπλήρωση τους θα επιτρέψει στην πυρηνική
ενέργεια να αποβεί σε όφελος του λάου . Οι προϋποθέσεις αυτές είναι : α)
περιορισμός της εξάρτησης από τα μονοπώλια , β) ενεργή συμμέτοχη των
εργαζομένων μέσω των μαζικών φορέων τους στη λήψη των αποφάσεων για την
αναγκαιότητα ή όχι , την οικονομικότητα και τον προσφορότερο χρόνο ανάπτυξης της
πυρηνικής ενέργειας , για την προμήθεια και λειτουργιά των πυρηνικών σταθμών κλπ.
, γ) εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικοεπιστημονικής υποδομής και αξιοποίηση και
επέκταση του ανθρωπινού δυναμικού στη χώρα , αξιοποίηση της διεθνούς
τεχνολογίας και επιστημονικής προόδου μέσω ισότιμων συμβάσεων , δ) εξασφάλιση
της προμήθειας των πυρηνικών καυσίμων , με την αξιοποίηση των ελληνικών
κοιταγμάτων ουρανίου , και της διάθεσης των ραδιενεργών καταλοίπων , ε)σωστή
αντιμετώπιση , με κριτήριο το κοινωνικό συμφέρον , χωροταξικών και δημογραφικών
προβλημάτων και της επιλογής του τόπου εγκατάστασης , ζ) κόστος που δε θα γίνεται
απαγορευτικό , προκειμένου να παρθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την
εξασφάλιση της υγείας των κάτοικων και του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των
πυρηνικών αντιδραστήρων . Το πρώτο μετρό που πρέπει να παρθεί , το όποιο είναι
μείζονος σημασίας , είναι η σύσταση του απαραιτήτου οργάνου με δημοκρατική
εκπροσώπηση , που θα ετοιμάσει την αναγκαία τεχνικοεπιστημονική υποδομή της
χώρας , θα μελετήσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση
πυρηνικών σταθμών και θα ελέγχει το διάγραμμα κινδύνου – κόστους - οφέλους σε
όλες τις φάσεις του πυρηνικού προγράμματος .
5) Ήπιες ενεργειακές πήγες
Για την έρευνα των ήπιων ενεργειακών πηγών πρέπει να δημιουργηθεί φορέας που θα
αναλάβει η μελέτη του θέματος , την παρακολούθηση της διεθνούς εξέλιξης της
τεχνολογίας , τη δημιουργία της απαραίτητης επιστημονικής και τεχνικής υποδομής , την
προώθηση της επιστημονικής έρευνας , την ανάπτυξη με δυο λόγια της αντίστοιχης
ενεργειακής πηγής , ώστε να αποδώσουν το μέγιστο των πραγματικών δυνατοτήτων τους .
Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από άποψη ηλιακής ενέργειας και αυτό θα πρέπει να
γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης , τόσο με την απλή τεχνολογία των ηλιακών συστημάτων
θέρμανσης όσο και με περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες . Οποιαδήποτε έρευνα στον
[53]

τομέα αυτό πρέπει να συνδεθεί με το γενικό ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας και να
διεξαχθεί σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας . Η
γεωθερμική εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και η χρησιμοποίηση της αιολικής
ενέργειας στα νησιά είναι αρκετά ελπιδοφόρες πήγες ενέργειας και πρέπει να
αξιοποιηθούν γρήγορα . Επίσης η καύση των απορριμμάτων των μεγάλων αστικών κέντρων
, περά από την παραγωγή ενέργειας θα αμβλύνει το περιβαλλοντικό πρόβλημα .

3.4 Διαρθρωτικές αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας
Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης , το 1973 , η συγκράτηση της κατανάλωσης
ενέργειας γενικά , και προπάντων της κατανάλωσης πετρελαίου , αποτελεί πρωταρχικό
μέλημα της ενεργειακής πολιτικής των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα(PEIRCE,1996).
Απαραίτητο στοιχειό μιας σωστή ενεργειακής πολιτικής είναι η ορθολογική χρήση της
ενέργειας , η κατανάλωση δηλαδή της κατάλληλης μορφής και της ελαχίστης ποσότητας
ενέργειας για κάθε χρήση , ώστε να πετυχαίνονται οι καλύτεροι δυνατοί ενεργειακοί
βαθμοί απόδοσης . Άμεσο αποτέλεσμα της ορθολογικής χρήσης είναι η σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας , χωρίς να περιοριστούν οι χρήσεις της , κάτι που θα έβαζε
σκοπέλους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας . Η καλύτερη μέθοδος για τη συγκράτηση
της ενεργειακής κατανάλωσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, σε αντιδιαστολή
προς την πολιτική περιορισμού της που συνεπάγεται μείωση , έμμεση ή άμεση , του
βαθμού κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που
καθιστά δυνατή τη συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας , χωρίς να θίγει το επίπεδο
ικανοποίησης

των ενεργειακών αναγκών , αποτελεί ακριβώς

το

εννοιολογικό

περιεχομένους εξοικονόμησης ενέργειας . Εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχτεί σε μικρότερο
ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής δραστηριότητας , δηλαδή στην
παραγωγή , μετατροπή , μεταφορά , διανομή και χρήση , ενδιάμεση ή τελική , της ενέργειας
. Στη γενίκευση της η εξοικονόμηση μπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα οικονομικά
επωφελών ενεργειακών υποκαταστάσεων όλων των ειδών . Συγκεκριμένα μετρά
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας , που προτείνονται με στόχο την εξοικονόμηση της είναι
: 1) χρησιμοποίηση αέριων καυσίμων για θερμικές οικιακές χρήσεις με παράλληλη
εκτόπιση της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τομέα αυτό , 2)χρησιμοποίηση των αέριων
αποβλήτων βιομηχανιών σαν καύσιμο σε μονάδες παραγωγής ενέργειας , 3) ανάπτυξη
βελτιωμένων μεθόδων ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτες , 4) δημιουργία μικτών σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας για βιομηχανική και οικιακή χρήση , 5)
εκμετάλλευση των ενεργειακών παραπροϊόντων , όπως πχ της τεφροκονίας των λιγωτικών
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σταθμών για παραγωγή τσιμέντου , 6) βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης και επεξεργασίας
των ενεργειακών ορυκτών , 7) ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών , και γενικά των
μαζικών μεταφορών , σε κέντρα , και χρήση κινητήρων οχημάτων βελτιωμένης απόδοσης ,
8) νομοθετική ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας από τις ενεργότερες βιομηχανίες , 9)
θερμομόνωση οικοδομών και εγκαταστάσεων , 10) κεντρική θέρμανση μεγάλων οικιστικών
περιοχών , 11) σωστή λειτουργιά και καλή συντήρηση των ενεργειακών κέντρων και 12)
ηλεκτροκίνηση σιδηροδρόμων . Μια τέτοια δέσμη μέτρων ορθολογικής χρησιμοποίησης
της ενέργειας όχι μόνο θα περιορίσει τη σπάταλη και τη μη παραγωγική χρήση της , αλλά
ταυτόχρονα θα απελευθερώσει ένα σημαντικό τμήμα ενεργειακού δυναμικού , που θα
μπορεί να διατεθεί για την ικανοποίηση παραγωγικών αναγκών .
Είναι αυτονόητο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης είναι αποτέλεσμα σύνθετων συνδυασμών των ζευγών υποκαταστάσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω . Η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας , ως πολιτική για τη
συγκράτηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση της εθνικής
ενεργειακής δαπάνης , αξίζει να τονιστεί με την παράθεση των παρακάτω συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της : 1) δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες και είναι πολιτική ταχείας και
υψηλής απόδοσης , 2) ταυτόχρονα είναι πολιτική μακράς βλέψης , γιατί εξασφαλίζει
μόνιμα οφέλη μεγάλης κλίμακας . Για τις χώρες του ΔΟΕ έχει εκτιμηθεί ότι
πραγματοποιήθηκε εξοικονόμηση της τάξης του 25% μείωση της ενεργειακής έντασης και
ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης στο προσεχές μέλλον αντιστοιχούν στο 25-30% της
σημερινής κατανάλωσης ενέργειας , 3) στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται με
θετικά αποτελέσματα και για άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του
σύγχρονου ανθρώπου , όπως πχ με την προστασία του περιβάλλοντος , την προώθηση νέων
τεχνολογιών κλπ..

3.4.1 Μέσα πολίτικης για την εξοικονόμηση ενέργειας
Τα κυριότερα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια προγραμμάτων για την
εξοικονόμηση ενέργειας ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες :


Αποτελεσματική τιμολόγηση της ενέργειας



Κανονισμοί και υποχρεωτικά μετρά



Οικονομικά κίνητρα



Ενημέρωση του κοινού και επαγγελματική εκπαίδευση



Ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας
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Αποτελεσματική τιμολόγηση της ενέργειας
Η τιμολόγηση είναι ίσως το πιο δυνατό εργαλείο για την άσκηση αποτελεσματικής
πολιτικής στην εξοικονόμηση ενέργειας . Οι τιμές παίζουν πρωτεύοντα ρολό στην
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και αποτελούν το καλύτερο μέσο για την αυτόματη
πραγματοποίηση των βέλτιστων συνδυασμών μεταξύ ενεργειακών αναγκών και μορφών
ενέργειας και ενεργειακής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση τους .
Κανονισμοί και υποχρεωτικά μέτρα
Οι μηχανισμοί της αγοράς και των τιμών δε λειτουργούν πάντοτε ικανοποιητικά ή δεν
επαρκούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας . Γιατί
είναι απαραίτητο να παρέμβει το κράτος , για να διορθώνει και να συμπληρώνει τους
μηχανισμούς αυτούς . Ο πιο συνηθισμένος τρόπος κρατικής παρέμβασης είναι η
θεσμοθέτηση κανονισμών και άλλων υποχρεωτικών μέτρων , που αφορούν τον σχεδιασμό ,
την κατασκευή και τη λειτουργιά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που καταναλώνουν
ενέργεια , όπως πχ κτίρια , συστήματα θέρμανσης χώρων και θέρμανσης νερού , οικιακές
συσκευές κλπ. Στις αναπτυγμένες χώρες , τέτοιου είδους μέσα αποτελούν σημαντικό τμήμα
της πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας . Στις χώρες αυτές οι κανονισμοί και τα
υποχρεωτικά μετρά είναι πολύ καλά μελετημένα και ο κόσμος τα έχει αποδεχτεί και τα
θεωρεί δεδομένα . Στη χωρά μας , η κρατική πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας
έδωσε υπερβολικά μεγάλο βάρος σε μέτρα που ήταν κατά κανόνα αυταρχικά , πρόχειρα και
περιπτωσιακά , χωρίς μέριμνα για σωστή εφαρμογή , ενημέρωση του κοινού και των
τεχνικών , και γενικά χωρίς την αναγκαία δομή . Δυστυχώς τα μέτρα αυτά δεν έφεραν
αποτελέσματα . Απεναντίας μερικά από αυτά έκαναν ζημία , γιατί δυσφήμησαν την
κρατική παρέμβαση στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας . Το πιο σοβαρό μέτρο ανάμεσα
τους ήταν ο κανονισμός της θερμομόνωσης κτιρίων , που όμως ακόμη και αυτός δεν έχει
μεθοδευτεί σωστά και καταστρατηγείται σε μεγάλη έκταση . Πρέπει ακόμη να αναφερθεί
και ο θεσμός των ΚΤΕΟ , που έμμεσα αλλά αποτελεσματικά συνεισφέρει στην
εξοικονόμηση καύσιμων στις μεταφορές . Έχοντας ολοκληρώσει τον αρνητικό απολογισμό
της μέχρι σήμερα πορείας στον τομέα των υποχρεωτικών μέτρων και κανονισμών ,
προσχωρούμε σε μια ενδεικτική απαρίθμηση των μέτρων που πρέπει να μελετηθούν και να
εφαρμοστούν στο μέλλον : 1) βελτίωση και εξασφάλιση εφαρμογής του κανονισμού
θερμομόνωσης κτιρίων . Θέματα για μελέτη εδώ είναι η σκοπιμότητα της υποχρεωτικής
τοποθέτησης διπλών υαλοστασίων στα νέα κτίρια και ο έλεγχος της καταλληλότητας των
υλικών θερμομόνωσης , κυρίως στις ταράτσες και πιλοτές , 2) σύνταξη νέου κανονισμού για
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τη μελέτη και εγκατάστασης συστημάτων κεντρικής θέρμανσης , κλιματισμού και
ηλιοπροστασίας κτιρίων , 3)καθιέρωση της περιοδικής υποχρεωτικής συντήρησης
λεβητοστάσιων ,

όπως καθαρισμός λέβητα και ρύθμιση καυστήρα , από κατάλληλα

εκπαιδευμένους αδειούχους τεχνίτες , εφοδιασμένους με τον κατάλληλο εξοπλισμό ,
4)δημιουργία κρατικού εργαστηριού για τον έλεγχο της ποιότητας , απόδοσης , διάρκειας
ζωής κλπ., των ενεργειακών συσκευών μαζικής κατανάλωσης και καθιέρωση της
υποχρεωτικής γι`αυτές ταυτότητας ενεργειακής κατανάλωσης – απόδοσης , 5) εφαρμογή
του θεσμού της υποχρεωτικής συνεργασίας με την πολιτεία και ελέγχου από αυτήν της
διαχείρισης ενέργειας – ενεργειακής απόδοσης στις ενεργότερες βιομηχανικές μονάδες .
Οικονομικά κίνητρα
Η παροχή οικονομικών κινήτρων όπως επιδοτήσεις , επιχορηγήσεις , φορολογικές
απαλλαγές , χαμηλότοκα δάνεια με άπλες διατυπώσεις , προεξόφληση γραμμάτιων κλπ.
είναι ένας ακόμη τρόπος με τον όποιο το κράτος παρεμβαίνει για να ενθαρρύνει την
εξοικονόμηση ενέργειας(ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ,2012) . Τα κίνητρα όμως αυτά γενικά δεν
απέδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα . Τα μέχρι σήμερα φτωχά αποτελέσματα των
οικονομικών κινήτρων στη χωρά μας εξηγούνται επίσης από το γεγονός ότι τα κίνητρα αυτά
, έστω και ανεπαρκή , δεν κάλυψαν παρά ελάχιστο τμήμα του χώρου των ενεργειακών
διεργασιών και καταναλώσεων . Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες
περιπτώσεις οι οποίες επείγει να μελετηθούν για παροχή οικονομικών κινήτρων , καθώς και
μερικές θεσμικές ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα , που συνδυάζονται με τα κίνητρα για
εξοικονόμηση(ΜΑΝΩΛΑΣ,2007) : 1) Ουσιαστικές επιδοτήσεις και χρηματοδοτικές
διευκολύνσεις , με άπλες και σύντομες διαδικασίες , για τη βελτίωση των ενεργειακών
ισοζυγίων θέρμανσης /κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού σε παλιά κτίρια , που θα
επιτυγχάνεται με : α) αντικατάσταση παλαιών αντιοικονομικών λεβήτων , β)
θερμομονώσεις εξωτερικών επιφανειών , γ) τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων , δ)
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων αποδεδειγμένης οικονομικότητας . 2) δημιουργία
ενός ορθολογικού και διάφανου πλαισίου αρχών/κανόνων τιμολόγησης της ηλεκτρικής
ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας , που θα αγοράζει η ΔΕΗ από αυτοπαραγωγούς , 3)
μελέτη και εφαρμογή ορισμένων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ δημόσιου και ορισμένων
εξαιρετικά ενεργοβόρων κλάδων της βιομηχανίας , όπως είναι το αλουμίνιο , οι
μεταλλουργίες , τα τσιμέντα , το χαρτί , τα λιπάσματα κλπ., 4) διαμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου για τη δημιουργία ενεργειακών πάρκων στις βιομηχανικές περιοχές , και ιδιαίτερα
μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας – ηλεκτρισμού , 5) μελέτη και εφαρμογή συστημάτων
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περιφερειακής θέρμανσης πόλεων και οικισμών από μονάδες συμπαραγωγής , θερμικά
απόβλητα και ανανεώσιμες πήγες .
Τελειώνοντας με τα κίνητρα , αξίζει να επισημανθούν ορισμένα προβλήματα που
προκύπτουν από τη σύλληψη και εφαρμογή τους :
 Από μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς , έχει εκτιμηθεί ότι το 50-80% των επενδυτών
, που κάνουν χρήση των κινήτρων , θα πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις τους και
χωρίς αυτά . Το πρόβλημα είναι γνωστό ως «τζαμπατζής» και φυσικά όταν δεν
αντιμετωπίζεται

μειώνει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα των κρατικών

ενισχύσεων.
 Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος , λόγω των κινήτρων , αντικατάστασης του
ενεργειακού εξοπλισμού νωρίτερα παρότι θα ήταν δικαιολογημένο με βάση
γενικότερα τεχνικοοικονομικά κριτήρια .
 Τα ισχυρά κίνητρα πολλές φορές παρασύρουν τους επενδυτές σε βιαστικές και
εσφαλμένες αποφάσεις , που είναι αντίθετες προς τις πρακτικές τους
προτεραιότητες .
Ενημέρωση του κοινού και επαγγελματική εκπαίδευση
Με σωστή ενημέρωση του κοινού πάνω στις τεχνικές δυνατότητες και τα οικονομικά
οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας , καθώς και με την εκπαίδευση των τεχνικών σε όλες
τις βαθμίδες πάνω σε θέματα σχεδιασμού , εγκατάστασης , λειτουργιάς και συντήρησης
των διαφόρων ενεργειακών συστημάτων και τεχνολογιών , εξασφαλίζεται καλύτερη
απόδοση ολοκλήρου του προγράμματος εξοικονόμησης . Η διαφώτιση , εκπαίδευση και
παροχή τεχνικών συμβουλών , παράλληλα με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων
τεχνολογιών και αντίστοιχων κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση
ανανεώσιμων μορφών , αποτελεί για πολλές χώρες , όπως πχ την Αγγλία , τη ραχοκοκαλιά
του προγράμματος για την ορθολογική χρήση της ενέργειας .
Στην Ελλάδα , ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό . Τα πιο σημαντικά
περιορίζονται

στα

αποτελέσματα

μεμονωμένων

προσπαθειών

του

Ευρωπαϊκού

Συμβούλιου Έρευνας (ΕΣΕ) και της ΔΕΗ , που ήταν η παραγωγή/προβολή μερικών
τηλεοπτικών spots και ενημερωτικών ταινιών , η οργάνωση σεμιναρίων και
παραγωγή/διανομή ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων οδηγιών . Από το ΕΣΕ άρχισαν
παλαιοτέρα και κάποια προγράμματα πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα , όπως πχ το
πρόγραμμα για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση συντηρητών καυστήρων , για το όποιο
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έγινε όλη η απαραίτητη προεργασία , δημιουργήθηκαν ειδικά ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά
τμήματα στον ΟΑΕΔ , συγκροτήθηκαν εκπαιδευτικά λεβητοστάσια , οργανωθήκαν θερινά
τμήματα εκπαίδευσης για 600 συντηρητές καυστήρων και συντάθηκε το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα (ΠΔ) , όμως η προσπάθεια αυτή δεν υλοποιήθηκε λόγω γραφειοκρατικών
σκοπέλων .
Στον τομέα αυτόν μπορούν και πρέπει να γίνουν παρά πολλά . Ενδεικτικά αναφέρονται
τα εξής : 1) επανάληψη και διεύρυνση της διαφώτισης και ενημέρωσης των οικιακών και
εμπορικών καταναλωτών πάνω στις τεχνικές δυνατότητες και τα οφέλη της εξοικονόμησης ,
με ενημερωτικά έντυπα , δημοσιεύσεις , τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα ,
μαθήματα στα σχολεία , ομιλίες , συνέδρια , κέντρα ενεργειακής ενημέρωσης του κοινού
στη ΔΕΗ , στους μεγάλους δήμους κλπ. 2) εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ειδικών που
ασχολούνται με το σχεδιασμό , τις κατασκευές , την εγκατάσταση , τις μετρήσεις και τη
συντήρηση των ενεργειακών συσκευών και συστημάτων . Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στην εκπαίδευση των συντηρητών καυστήρων και κλιματιστικών συσκευών , των
μηχανολόγων , των αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών κτιρίων και

των τεχνικών της

βιομηχανίας σε θέματα μετρήσεων και κατάρτισης ισολογισμών ενέργειας . 3)Εκστρατεία
για την καλύτερη ενημέρωση των διαχειριστών στις πολυκατοικίες σχετικά με την καλή
λειτουργιά των κεντρικών θερμάνσεων . 4) Καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών με
έντυπα , σεμινάρια , συνέδρια , ενεργειακά λεωφορεία κλπ. Στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να
ενταθούν και δωρεάν επισκέψεις

συμβεβλημένων με το

κράτος ενεργειακών

πραγματογνωμόνων σε βιομηχανίες που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον . 5) Ενημέρωση
του κοινού πάνω στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης των διαφόρων τύπων και μεγεθών
αυτοκίνητων και την τεχνική της οικονομικής οδήγησης .
Ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας
Για την εξοικονόμηση ενέργειας , η ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας είναι από τις
πιο μακροπρόθεσμες και πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες . Όλες οι αναπτυγμένες χώρες
χρηματοδοτούν σοβαρά προγράμματα έρευνας , ανάπτυξης και επίδειξης που
συμπορεύονται με τα αλλά μέσα για εξοικονόμηση ενέργειας (GALLAGHER ,2009). Στην
Ελλάδα , και αυτή η δραστηριότητα είναι παραμελημένη και περιορίζεται στη συμμέτοχη
της χώρας στα σχετικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ .
Οι επιμέρους τομείς στους οποίους πρέπει και μπορεί να αναπτυχτεί η ενεργειακή
τεχνολογία στη χωρά μας είναι παρά πολλοί . Προτεραιότητα πρέπει βεβαία να δοθεί στις
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τεχνολογίες που συνδέονται με την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων , στους
οποίους συγκαταλέγονται και οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας . Ενδεικτικά αναφέρονται
οι παρακάτω τομείς : 1) εμπλουτισμός λιγνιτών , 2) καύση λιγνιτών ,3) ηλιοθερμοσίφωνες ,
4) ενεργειακά τζάκια , σόμπες υψηλό αποδόσεων , 5) υλικά θερμομόνωσης , 6) αντλίες
θερμότητας , 7) εναλλάκτες θερμότητας , 8) συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης , 9)
συνολικά ενεργειακά συστήματα , 10) συστήματα έλεγχου λειτουργιάς των κεντρικών
θερμάνσεων .

3.4.2

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή πολιτικής εξοικονόμησης

ενέργειας
Με την προηγούμενη ανάλυση πιστεύεται ότι καταδείχτηκε

η ανάγκη να

αναληφθεί από την πολιτεία μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας
. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να προγραμματιστεί συνολικά και να αρχίσει το
συντομότερο δυνατό . Προϋποθέσεις για την επιτυχία της πιστεύεται ότι είναι τα εξής :
1) η δημιουργία αρμόδιου φορέα στο χώρο του δημόσιου τομέα
στελεχωμένη και με τον

, κατάλληλα

αναγκαίο εξοπλισμό , ο όποιος θα προχωρήσει σύντομα

στην οριστικοποίηση και εφαρμογή ενός πρώτου , υψηλής προτεραιότητας
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας , 2) το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει να μην
είναι φιλόδοξο , αλλά στα μετρά των σημερινών δυνατοτήτων , και να έχει ως στόχο να
καλύψει χώρους εξοικονόμησης όπου τα αποτελέσματα αποδεικνύονται σίγουρα και
σημαντικά . Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη ενημέρωση του κοινού και
στην

επαγγελματική εκπαίδευση , παράλληλα με την εφαρμογή ενεργειακών

κανονισμών . Στα κίνητρα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή με κριτήρια , μεταξύ
άλλων

,

την

αντιμετώπιση

των

προβλημάτων

«τζαμπατζήδων»

,

πρώιμης

αντικατάστασης και λανθασμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων , 3) ο αρμόδιος
φορέας για την εφαρμογή του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να
διαθέτει μεγάλο βαθμό ευελιξίας και να έχει εξασφαλισμένους πόρους από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3.5 Προστασία της φύσης
Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος δεν είναι αναγκαίο κακό , όπως θέλει
να πιστεύουμε η οικονομική ολιγαρχία . Η ρύπανση του περιβάλλοντος γενικά , και από τις
διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας , είναι πρόβλημα τεχνικό , οικονομικό
και κοινωνικοί η λύση του , όπως άλλωστε και του ενεργειακού προβλήματος , βρίσκεται
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στη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του με κριτήριο το κοινωνικό όφελος . Η ρύπανση της
ατμόσφαιρας και των υδάτων και η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος από τις
διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να συνιστούν
σοβαρό πρόβλημα . Η αδιαφορία μπροστά στη συνεχώς αυξανομένη σοβαρότητα του
προβλήματος δεν αποκλείεται σύντομα να δημιουργήσει μια νέα κρίση(SCHOBERT ,2002) .
Η αντιμετώπιση λοιπόν πρέπει να είναι έγκυρη και από νομοθετική και τεχνολογική πλευρά
πλήρης . Απαραίτητη όμως προϋπόθεση στη λύση του προβλήματος είναι η πλατιά
συμμέτοχη των κοινωνικών φορέων , τόσο στο στάδιο της επισήμανσης του όσο και στο
στάδιο της λύσης και της εφαρμογής των μέτρων , που θα αποφασίσουν και στα πλαίσια
του ενεργειακού προγραμματισμού .
Το πρόβλημα της ρύπανσης από ενεργειακές διαδικασίες είναι σύνθετο και χρειάζεται
συστηματική μελέτη , για να αξιολογηθούν οι πήγες και τα μοντέλα διάδοσης της ρύπανσης
και οι τρόποι πρόληψης ή περιορισμού της . Ανάμεσα στα μετρά που προτείνονται , και που
πρέπει να εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιορισμού της ρύπανσης , είναι
: 1)χρησιμοποίηση αέριων καύσιμων στις πόλεις για οικιακές χρήσεις ,2) ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης των μαζικών αστικών μεταφορών και χρησιμοποίηση αέριων καυσίμων ,
3)ανάπτυξη και επιβολή βελτιωμένων μεθόδων έλεγχου των απόβλητων των ενεργειακών
κέντρων , 4) επαναφορά των εδαφών στην καλλιέργεια μετά την αξιοποίηση των ορυκτών
αποθεμάτων , 5) νομοθετική ρύθμιση των επιτρεπόμενων ορίων ρύπανσης των νερών και
της ατμόσφαιρας από παραγωγή και χρήση ενέργειας και παρακολούθηση της τήρησης
τους από όργανο , στο όποιο θα συμμετέχει και η τοπική αυτοδιοίκηση .
Όπως είναι φανερό , η υιοθέτηση των δυο πρώτων από τα προαναφερθέντα μέτρα θα
οδηγήσει , παράλληλα με τον περιορισμό της ρύπανσης , και σε εξοικονόμηση ενέργειας .
Στις συνθήκες ενίσχυσης και ανάπτυξης του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού στην
Ελλάδα , η τιμολογιακή πολιτική της άρχουσας τάξης στον ενεργειακό τομέα συνίσταται
στην ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος σε όφελος μιας χούφτας ξένων και εγχώριων
μονοπωλίων και σε βάρος των εκατομμυρίων μικρών καταναλωτών , που υφίσταται το
κατάφορο αντιλαϊκό σύστημα πώλησης υγρών καύσιμων και ηλεκτρικής ενέργειας .

3.6 Προτάσεις για ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας
Στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης ανάπτυξης , τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων , πάνω στις οποίες πρέπει να
αναπτυχτεί η βιομηχανία σήμερα : α) αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας , β)
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αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της βιομηχανίας , γ) αύξηση της
απασχόλησης , δ) περιορισμός της εξάρτησης , ε) δημιουργία διακλαδικών και
ενδοκλαδικών αναλογιών , στ) αξιοποίηση της επιστημονικοτεχνικής προόδου , ζ)
αξιοποίηση του διεθνούς καταμερισμού εργασίας και της διεθνούς συνεργασίας . Με βάση
τα κριτήρια αυτά , αποκτά αποφασιστική σημασία για την ορθολογική εκβιομηχάνιση της
χώρας . Επομένως , για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της οικονομίας προτείνονται :
1)εντοπισμός και άμεση εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ,
2) ταχύρρυθμη αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου υδροδυναμικού της χώρας , 3) βελτίωση
της παραγωγικότητας της ΔΕΗ . Η αύξηση της απόδοσης στην ηλεκτροπαραγωγή θα
πραγματοποιηθεί με : α) τη βελτίωση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης των θερμικών
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής , με μικτή χρησιμοποίηση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
και εκμετάλλευση παραπροϊόντων . β) την καλύτερη συντήρηση των εργοστασίων , με
αποτέλεσμα μεγαλύτερο ωφέλιμο χρόνο λειτουργιάς τους και μικρότερη απαιτουμένη ισχύ
για εφεδρεία , γ) τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων , δ) την ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . 4) ανάπτυξη της παραγωγής αερίου πόλης , σαν
απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για την εισαγωγή φυσικού αερίου , 5) αξιοποίηση της
τύρφης , 6) αξιοποίηση των ουρανιούχων κοιτασμάτων της Β. Ελλάδος , 7) εκσυγχρονισμός
των διυλιστηρίων , 8) εξηλεκτρισμό αξιοποίηση των μικρών ή δύσκολα εκμεταλλεύσιμων
λιγνιτωρυχείων , 9) παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια και καύσιμου αερίου από λήμματα
. Τέλος , σαν ιδιαίτερος υποκλάδος της κατηγορίας των μηχανοκατασκευών , προτείνεται η
ανάπτυξη της κατασκευαστικής βιομηχανίας ενεργειακού εξοπλισμού , όπως στρόβιλοι ,
υδροφράγματα , συσκευές έλεγχου , ταινιόδρομοι , αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και
αερίου , εξοπλισμός διυλιστηρίων και γεωτρήσεων πετρελαίου , γιατί κρίνεται ότι έτσι θα
διευκολυνθεί σημαντικά η πραγματοποίηση των παραπάνω προτάσεων για την ανάπτυξη
του τομέα καύσιμων και ενέργειας .

3.7 Πρόγραμμα εθνικοποιήσεων
Για τη σωστή αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της Ελλάδας χρειάζεται
ολόπλευρος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της ενεργειακής πολιτικής , σε
συνάρτηση με τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις γενικότερες αναπτυξιακές
ανάγκες της χώρας . Χρειάζεται ακόμα η δημιουργία της κατάλληλης επιστημονικής και
τεχνικής υποδομής , δηλαδή η δημιουργία τεχνικοεπιστημονικού δυναμικού ικανού και
αρκετού για την εφαρμογή μιας τέτοιας ενεργειακής πολιτικής . Είναι απαραίτητη τέλος η
εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση των νέων ενεργειακών
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τεχνολογιών , την προώθηση τους και την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση τους μακριά από την
εξάρτηση του ιμπεριαλισμού , για να αποφευχθούν τα δυσάρεστα επακόλουθα . Ωστόσο
παρά το θετικό , αν και περιορισμένο , χαρακτήρα τέτοιων μέτρων , αναγκαία προϋπόθεση
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη χάραξη μιας εθνικής ενεργειακής
πολιτικής είναι η εθνικοποίηση ολοκλήρου του ενεργειακού τομέα , μεγάλο μέρος του
οποίου βρίσκεται ήδη κάτω από κρατικό έλεγχο .
Οι όροι των συμβάσεων που συνάπτονται για την έρευνα ενεργειακών πηγών και
τεχνολογίας , για την προμήθεια ενεργειακών πηγών και τεχνολογίας , για την κατασκευή
ενεργειακών έργων πρέπει να έχουν σα γνώμονα το συμφέρον του λάου , να αποκλείουν
την εξάρτηση , να εξασφαλίζουν την οικονομικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών . Ακόμα οι αναθέσεις των μεγάλων έργων δεν πρέπει να γίνονται «με το κλειδί
στο χέρι» , σύστημα που αυξάνει τις δυνατότητες αποκόμισης των μονοπωλιακών
υπερκερδών , ενώ πρέπει να επιδιώκεται η πληρωμή με ελληνικά προϊόντα . Ειδικά για τις
συμβάσεις , που έχουν σα αντικείμενο έρευνες , μελέτες και κατασκευές , πρέπει να
εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή ελληνική συμμέτοχη , και μόνο στις περιπτώσεις
προηγμένων μεθόδων

ή τεχνολογίας να καλύπτεται η έλλειψη εμπειρίας

με

συμβουλευτική υποστήριξη . Έτσι μέσα από τη συνομολογούμενη σύμβαση , θα
βελτιώνεται η στάθμη του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού , ώστε σε
επόμενα έργα ή μελέτες η εγχώρια συμμέτοχη να είναι ευρύτερη .
Η εθνικοποίηση του ενεργειακού τομέα αποβλέπει στη δημιουργία μιας σταθερής
βάσης για την αντιμονοπωλιακή , ανεξάρτητη και προγραμματισμένη ανάπτυξη της
οικονομίας , για την παραγωγική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της προς όφελος
του λάου . Προϋπόθεση , για να μπορέσει ο εθνικοποιημένος ενεργειακός τομέας να παίξει
αυτό τον ρολό είναι η εξυγίανση του και μια σειρά δραστικών δημοκρατικών αλλαγών στις
μορφές και το περιεχόμενο λειτουργιάς του . Στα πλαίσια της εξυγίανσης και του
εκδημοκρατισμού του ενεργειακού τομέα πρέπει να εντάσσεται και το δικαίωμα
ουσιαστικής συμμετοχής των εργαζομένων σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες των κρατικών
επιχειρήσεων και οργανισμών , για την κατάργηση των «στεγανών» και την εξασφάλιση
καθοριστικής επιρροής σε όλες τις βασικές λειτουργιές των ενεργειακών φορέων . Οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι , ανακλητοί και
υπόλογοι στα όργανα που του εκλέξαν . Το ανώτατο διοικητικό όργανο κάθε ενεργειακού
φορέα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους της κυβέρνησης , της διεύθυνσης του
φορέα , των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτόν , της εργατικής τάξης συνολικά , της
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τοπικής αυτοδιοίκησης , καθώς και κοινωνικών οργανώσεων , που τους αφορά άμεσα η
δράση κάθε συγκεκριμένου φορέα . Χρειάζεται , τέλος , να υπογραμμιστεί ότι η συμμέτοχη
των εργαζομένων πρέπει να κατοχυρώνεται με τέτοιο τρόπο , που να προωθεί την ενότητα
της εργατικής τάξης .
Περιεχόμενο της συμμέτοχης των εργαζομένων στους κρατικούς φορείς της ενεργειακής
πολίτικης πρέπει να είναι η κατοχύρωση και διεύρυνση τω δικαιωμάτων τους , ο
εκδημοκρατισμός και εργατικός έλεγχος της διοίκησης , η απόκρουση προσπαθειών για
ιδιωτικοποίηση τους , η αποδέσμευση τους από τον έλεγχο των ξένων και εγχώριων
μονοπωλίων , η ριζική αναμόρφωση των καταστατικών τους κλπ. , ώστε να εξασφαλιστεί
ότι η ενεργειακή πολιτική έχει σαν στόχο την ανεξάρτητη οικονομική ανάπτυξη και το
κοινωνικό όφελος .
Σε διεθνές επίπεδο , η συμμετοχή της Ελλάδας στους διεθνείς καπιταλιστικούς
οργανισμούς που έχουν σχέση με την ενέργεια , κυρίως στον ΔΟΕ , βρίσκεται σε αντίθεση
με όσα ειπώθηκαν παραπάνω . Συγκεκριμένα εμποδίζει την ορθολογική ενεργειακή
ανάπτυξη της χώρας , θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων με τις
σοσιαλιστικές και αναπτυσσόμενες χώρες , προωθεί την έρευνα συμφώνα με τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις των μεγάλων καπιταλιστικών κέντρων . Ακόμα κάνει τη χωρά μας να
διακινδυνεύει εμπλοκή σε ενέργειες , που κάθε άλλο παρά θα την ωφελήσουν και γενικά
την εισάγει σε μια εταιρεία χώρων , όπου επικρατούν ανισότιμες σχέσεις . Πρέπει λοιπόν
άμεσα να κινηθεί η διαδικασία αποχώρησης από τον ΔΟΕ. Παρόμοια είναι τα
μειονεκτήματα , από ενεργειακή άποψη , από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ , παρότι η
συμμέτοχη της χώρας δεν αφορά μόνο ενεργειακά θέματα . Για τις πρόσθετες ενεργειακές
ανάγκες της χώρας , που δεν μπορούν να καλυφτούν από τις εγχώριες ενεργειακές πήγες ,
πρέπει να συνομολογηθούν αμοιβαία επωφελείς διακρατικές συμβάσεις . Τέτοιες
συμβάσεις πρέπει να γίνουν για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο . Ιδιαίτερα για το
δεύτερο θα πρέπει να καταρτιστεί μελέτη , που θα δείξει το ύψος των αναγκών , τον τρόπο
εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο και τη χωρά ή τις χώρες , προς τις
οποίες πρέπει να απευθυνθούμε . Παράλληλα πρέπει να αναπτυχτούν οι εθνικές σχέσεις
και να γίνει ουσιαστική η συμμέτοχη του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς , λόγου χάρη
ΟΗΕ , Παγκόσμιο Συνέδριο Ενέργειας κλπ. , αξιοποιώντας τις δυνατότητες άντλησης
πληροφοριών και ανταλλαγής πείρας .
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4. Εμπειρική μελέτη
4.1 Μεθοδολογία και δεδομένα
Σε αυτή την παρούσα εργασία πρόκειται να αναλύσουμε και να ελέγξουμε εμπειρικά τη
σχέση που υπάρχει μεταξύ του ΑΕΠ και της ενέργειας για τρία κράτη Γαλλία, Γερμανία , και
Ηνωμένο Βασίλειο, αν επαληθεύεται και στην πραγματικότητα , όπως υποστηρίζει και το
θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Είναι κοινώς αποδεκτό
ότι η ενέργεια αποτελεί όχι απλά μόνο καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης
, αλλά τον σημαντικότερο από όλους. Πρόκειται για μια εμπειρική μελέτη όπου θα
υπολογίσουμε εάν οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στη μελέτη μας συσχετίζονται
μεταξύ τους ή όχι , και αν ναι σε τι βαθμό ,αλλά και σε τι χρονικό ορίζοντα,

για ένα

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και τελικά θα
καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε λεπτομερώς τι είδους
δεδομένα χρησιμοποιούμε, από όπου τα συλλέγουμε, τη μέθοδο οικονομετρικών
εξετάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τέλος θα
είμαστε σε θέση να πούμε εάν σχετίζεται το ΑΕΠ με την ενέργεια και πως .
Όπως προαναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο , θα χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές
που αφορούν τρία διαφορετικά κράτη .Ειδικότερα , οι μεταβλητές που θα διερευνήσουμε
είναι: 1) Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Γαλλίας (frgdp) εκατομμύρια ευρώ , 2)
Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Γερμανίας (grgdp) εκατομμύρια ευρώ , 3)

Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ηνωμένου Βασιλείου (ukrgdp) εκατομμύρια λίρες
, 4)παγκόσμια τιμή φυσικού αερίου σε δολάρια ΗΠΑ ανά 1 εκατομμύριο btu(gas) ,5)
παγκόσμια τιμή αργού πετρελαίου brent (Brent crude) σε δολάρια ΗΠΑ ανά 1 εκατομμύριο
btu . Μέσα από τις βάσεις δεδομένων του Fred , του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), του Quandl και της OECD λάβαμε τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω
μελέτη. Αναλυτικά, λάβαμε τριμηνιαία στοιχεία από 01/01/1991 έως 01/04/2017. Αυτός ο
συγκεκριμένος χρονικός χώρος περιλαμβάνει 106 τρίμηνα, για να έχουμε 106 τιμές που
κάθε μία από τις μεταβλητές έλαβε μία για κάθε τρίμηνο, έτσι χρησιμοποιούμε χρονοσειρές
δεδομένων. Επιπλέον, η μελέτη μας είναι εμπειρική έτσι θα χρησιμοποιήσουμε
παλινδρομήσεις προκειμένου να εκτιμήσουμε κάποιες παραμέτρους ανάλογα με τα
δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και στη συνέχεια να κάνουμε μερικές
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οικονομετρικές δοκιμές που είναι απαραίτητες για να έχουμε αποτελεσματικές και
αμερόληπτες εκτιμήσεις για να ελέγξουμε τη θεωρία μας στο υψηλότερο επίπεδο .
Πώς θα συνδυάσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα; Παρακάτω θα
αναφερθούμε αναλυτικά βήμα προς βήμα στη μεθοδολογία που πρόκειται να
χρησιμοποιήσουμε. Πρώτα απ 'όλα η εμπειρική μελέτη είναι η μελέτη της επεξεργασίας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που προέρχονται από την εφαρμογή της
μεθοδολογίας σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης ή με απλά λόγια αποτελέσματα που
προέρχονται από τον πειραματισμό. Αντίστοιχα από την ίδια διαδικασία θα δράσουμε, με
τη χρήση του προγράμματος e-views. Πρώτα από όλα, πρόκειται να μεταφέρουμε τα
δεδομένα (ή τις παρατηρήσεις) από τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων στο
πρόγραμμα e-views και να δημιουργήσουμε τις μεταβλητές . Σε αυτό το σημείο είναι πολύ
σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν είναι σωστό να εκτελέσουμε μια παλινδρόμηση με
δεδομένα χρονοσειρών που δεν είναι στάσιμα, επειδή τα αποτελέσματα θα είναι παράλογα
και ανούσια.
Το ΑΕΠ αναμένεται να εξαρτηθεί από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο .Γενική
προσδιοριστική εξίσωση κάποιου μοντέλου της οικονομικής θεωρίας το όποιο να
περιγράφει άμεσα τη σχέση ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές δεν υφίσταται παρά
μόνο εμμέσως ως προσδιοριστικοί παράγοντες των παραγωγικών συντελεστών.
Βασιζόμενοι στη θεωρία η σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεγεθών μπορεί να διατυπωθεί
ως εξής: ΑΕΠ = α + β1*oil + β2*gas + e t
Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εργασίας επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στο
πραγματικό ΑΕΠ και τις άλλες δύο μεταβλητές. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία,
αναμένεται η ύπαρξη αρνητικής σχέσης ανάμεσα σε Α.Ε.Π. και στις τιμές των δύο μορφών
ενέργειας, καθώς το ΑΕΠ μειώνεται όταν αυξάνεται η τιμή της ενέργειας, είτε του
πετρελαίου είτε του φυσικού αερίου , διότι τότε θα αυξηθεί το κόστος της επιχείρησης και
άρα θα μειώσει την παραγωγική διαδικασία της άρα και την προσφερόμενη ποσότητα άρα
και την παραγωγή της και κατ επέκταση το ΑΕΠ . Επομένως , και για τους δυο συντελεστές
προσδοκάται ότι θα ισχύει β2,β1<0.Στη συνέχεια θα ελέγξουμε αν οι μεταβλητές μας ,
πραγματικό ΑΕΠ, πετρέλαιο και αέριο , είναι στάσιμες ή όχι. Ο λόγος για τον οποίο
ελέγχουμε αν μια μεταβλητή έχει μοναδιαία ρίζα δηλαδή, αν η μεταβλητή είναι μη στάσιμη
είναι ότι, υπό την εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας, οι μεταβλητές παρουσιάζουν
χαρακτηριστικά επαναφοράς του μέσου, πεπερασμένη διακύμανση, ενώ οι αιφνίδιες
μεταβολές (σοκ) είναι παροδικές, καθώς ο αριθμός υστερήσεων αυξάνεται, ενώ στο
πλαίσιο της μη στασιμότητας όλα αυτά δεν ισχύουν . Υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγξετε
[66]

αν μια χρονική σειρά είναι στάσιμη. Ο πρώτος είναι να ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα
της κάθε μεταβλητής που προέρχεται από το αντίστοιχο αρχείο. Ο δεύτερος είναι με
στατιστικό τρόπο όπου θα εφαρμόσουμε για λόγους αξιοπιστίας τη μέθοδο του διαδοχικού
ελέγχου των Augmented- Dickey-Fuller (Sequential ADF Test) με σκοπό να ελέγξουμε εάν οι
χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες και επιπλέον για να αποδείξουμε εάν η χρήση της
τάσης και του σταθερού όρου στο υπόδειγμα που μελετάμε είναι ορθή . Ο έλεγχος (ΑDF)
περιλαμβάνει δύο υποθέσεις: H0: μη στάσιμη (null hypothesis) και H1: στάσιμη (εναλλακτική
υπόθεση). Η τιμή p με το επίπεδο σημαντικότητας (a = 0,05), που προέρχεται από τις
παλινδρομήσεις ελέγχου (ΑDF) . Αφού ελέγξουμε τις μεταβλητές μας με τον έλεγχο ADF
διαπιστώνουμε ότι οι μεταβλητές μας είναι μη στάσιμες ή ολοκληρωμένες πρώτης τάξης (I
(1)),δηλαδή ακολουθούν μια τάση, που σημαίνει ότι έχουν την τάση να αυξάνονται ή να
μειώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τη
μέθοδο συνολοκλήρωσης για να δοκιμάσουμε τη θεωρία μας, με απλά λόγια για να δούμε
αν υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση (κοινή πορεία) μεταξύ των μεταβλητών μας . Θα
χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο για συνολοκλήρωση του Johansen, επειδή το μοντέλο μας
περιλαμβάνει περισσότερες από 2 μεταβλητές. Ακολούθως θα εκτελέσουμε ένα μοντέλο
διόρθωσης σφαλμάτων VECM (Vector error correction model) , αναφερόμενο στον έλεγχο
Johansen, αφού θα αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να κάνουμε και έλεγχο υποθέσεων , αλλά και να εξετάσουμε την ύπαρξη
βραχυχρόνιας σχέσης. Το μόνο που έχει απομείνει είναι να ελέγξουμε και να σχολιάσουμε
τα αποτελέσματα και να διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας .
Όπως προείπαμε , θα εξετάσουμε τρεις χώρες , άρα θα πραγματοποιήσουμε την ιδία
διαδικασία τρεις φορές . Σε κάθε περίπτωση μελέτης θα χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές
του πετρελαίου και φυσικού αερίου , μιας και θα είναι κοινές και για τις τρεις περιπτώσεις
, με το πραγματικό ΑΕΠ της αντίστοιχης χώρας κάθε φορά . Παρακάτω παρουσιάζουμε
διαγραμματικά κάθε μεταβλητή καθώς και τις στατιστικές παραμέτρους τους :
Αρχικά θα δείξουμε τα διαγράμματα των μεταβλητών στο επίπεδο για να έχουμε μια
πρωταρχική εικόνα σχετικά με την πορεία των μεταβλητών διαχρονικά.
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Εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι και οι πέντε μεταβλητές του υποδείγματος
της παρούσας εργασίας φαίνεται να παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο μια αυξητική τάση,
γεγονός που οδηγεί σε συμπέρασμα μη στασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα , το πραγματικό
ΑΕΠ της Γαλλίας έχει μια αυξητική τάση με έντονη μεταβλητότητα σε όλη τη χρονική
περίοδο και μόνο στο έτος 2007 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια σχετικά
μεγάλη μείωση ,αλλά επανέρχεται το έτος 2010. Πιθανότατα να οφείλεται στη
χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε εκείνη τη χρόνια . Ομοίως , το πραγματικό ΑΕΠ του
Ην. Βασιλείου και της Γερμανίας , με τη διάφορα ότι στην τελευταία δεν παρατηρείται
τόσο έντονη μεταβλητότητα . Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο επίσης ακολούθου την ιδία
πορεία . Ειδικότερα , από το 1991 μέχρι και το 2003 , ακολουθούν μια σταθερή πορεία με
ελαφριά μεταβλητότητα . Ύστερα από το έτος 2003 , αρχίζουν μια ανοδική πορεία έως το
2009 , φτάνοντας στη μεγίστη τιμή τους . Παρακάτω , σημειώνεται μια μεγάλη πτώση ,
μέχρι το 2010 όπου αρχίζουν και πάλι να ανακάμπτουν προσωρινά μέχρι το 2012, όπου και
ακολούθου μια πτωτική πορεία . Επομένως, από τα διαγράμματα , προκύπτει το
συμπέρασμα ότι και οι πέντε χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα .
Ακολούθως τα διαγράμματα των πρώτων διαφορών ή αποδόσεων των μεταβλητών :
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Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι και στις πέντε μεταβλητές οι καμπύλες
διέρχονται από ένα μέσο στην πλειοψηφία των μεταβολών τους .
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ιστογράμματα και οι εκτιμήσεις των περιγραφικών
στατιστικών των μεταβλητών που μελετάμε με στόχο την ανάλυση και το σχολιασμό της
κατανομής τους. Το ιστόγραμμα διαιρεί το εύρος της χρονολογικής σειράς (την
απόσταση δηλαδή μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής) σε μια σειρά από ίσα
διαστήματα μήκους ή κλάσεων και εμφανίζει μια καταμέτρηση του αριθμού των
παρατηρήσεων που εμπίπτουν σε κάθε κλάση. Επομένως, τα δεδομένα ταξινομούνται
(ομαδοποιούνται) σε μικρό πλήθος ομάδων, που ονομάζονται και κλάσεις, έτσι ώστε
κάθε τιμή να ανήκει σε μία μόνο κλάση. Το ιστόγραμμα είναι χρήσιμο κατά τη διερεύνηση
των χαρακτηριστικών της κατανομής μιας χρονοσειράς. Οι πίνακες στα δεξιά των
γραφικών παραστάσεων εμφανίζουν τις πρότυπες περιγραφικές στατιστικές που
αντιστοιχούν σε κάθε χρονολογική σειρά. Όλα τα στατιστικά στοιχεία υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του τρέχοντος δείγματος. Το επάνω μέρος του
πίνακα προσδιορίζει το όνομα της σειράς, το δείγμα, καθώς και τον αριθμό των
παρατηρήσεων.
Οι περιγραφικές στατιστικές που αναλύονται είναι οι εξής (ΧΑΛΚΟΣ , 2007):
1. Η μέση τιμή (Mean), που ορίζεται ως το άθροισμα των παρατηρήσεων διά του
πλήθους των παρατηρήσεων.
2. Η διάμεσος (Median), η οποία ορίζεται ως η μεσαία παρατήρηση (όταν ο αριθμός
των παρατηρήσεων είναι περιττός αριθμός), ή ο μέσος όρος των δύο μεσαίων
παρατηρήσεων (όταν υπάρχει άρτιος αριθμός παρατηρήσεων) με βασική προϋπόθεση
οι παρατηρήσεις να έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά.
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3. Η μέγιστη τιμή του δείγματος (Maximum).
4. Η ελάχιστη τιμή του δείγματος (Minimum).
5. Η τυπική απόκλιση (Standard deviation), η οποία αποτελεί ένα μέτρο διασποράς της
χρονολογικής σειράς.
6. Η ασυμμετρία (Skewness), η οποία μετράει την ασυμμετρία της κατανομής της
σειράς γύρω από τη μέση τιμή. Το συγκεκριμένο μέτρο παίρνει την τιμή μηδέν (S=0),
όταν πρόκειται για συμμετρική κατανομή (για παράδειγμα, κανονική κατανομή). Αν S<0,
τότε έχουμε αρνητική ασυμμετρία, ενώ αν S>0 τότε έχουμε θετική ασυμμετρία.
7. Η κύρτωση b2 (Kurtosis), η οποία χαρακτηρίζει κατά πόσο η καμπύλη μιας κατανομής
είναι πεπλατυσμένη ή όχι, δεχόμενοι σαν κανονική κύρτωση αυτή της κανονικής
καμπύλης. Μία καμπύλη με κύρτωση μικρότερη της κανονικής (μεσόκυρτη)
χαρακτηρίζεται ως πλατύκυρτη, ενώ αν είναι μεγαλύτερη της κανονικής χαρακτηρίζεται
ως λεπτόκυρτη. Η κύρτωση της κανονικής κατανομής είναι ίση με 3 κι έτσι εάν ισχύει
b2>3 έχουμε λεπτόκυρτη κατανομή, ενώ εάν ισχύει b2<3 έχουμε πλατύκυρτη κατανομή..
8. Ο έλεγχος Jarque-Bera, ο οποίος χρησιμοποιείται για να ελέγχει εάν μια σειρά είναι
κανονική ή όχι. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου αναφέρεται στην ύπαρξη κανονικής
κατανομής και υπό την υπόθεση αυτή η στατιστική ελέγχου συμπεριφέρεται ως χ2
κατανομή με δύο βαθμούς ελευθερίας.
9. Η πιθανότητα (Probability). Η πιθανότητα ότι μία στατιστική Jarque-Bera υπερβαίνει
την παρατηρούμενη τιμή κάτω από την αρχική υποδηλώνει ότι μια μικρή τιμή
πιθανότητας οδηγεί σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για ύπαρξη κανονικής
κατανομής.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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Η κατανομή του φυσικού αερίου είναι θετικά ασύμμετρη λόγω της ύπαρξης
ακραίων τιμών στα δεξιά, ενώ παρατηρείται ότι τις περισσότερες φορές η τιμή της
βρίσκεται σε επίπεδα μακριά από τον μέσο όρο της που είναι στα 5.68 εκατομμύρια $. Η
διάμεσος τιμή δείχνει ότι οι μισές τιμές βρίσκονται κάτω από τα 3.97 εκατ.$ και οι άλλες
μισές πάνω από αυτή την τιμή. Η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη, καθώς
κυμαίνεται γύρω στα 3.61, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) είναι ίσος με 63.62%,
γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά και μεταβλητότητα των
παρατηρήσεων. Επιπλέον, η κατανομή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλατύκυρτη. Επειδή για
α=0.05 και 2 βαθμούς ελευθερίας ισχύει Χ2 = 5.99 < JB= 13.31, απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι κανονική. Η τιμή p εξάλλου, όπως δίνεται από το
πρόγραμμα Eviews, είναι 0,001. Είναι, δηλαδή, αρκετά μικρή ώστε να μπορέσουμε να
αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η κατανομή του πετρελαίου είναι θετικά ασύμμετρη λόγω της ύπαρξης
ακραίων τιμών στα δεξιά, ενώ παρατηρείται ότι τις περισσότερες φορές η τιμή της
βρίσκεται σε επίπεδα μακριά από τον μέσο όρο της που είναι στα 48.64 εκατομμύρια $. Η
διάμεσος τιμή δείχνει ότι οι μισές τιμές βρίσκονται κάτω από τα 33.15 εκατ.$ και οι άλλες
μισές πάνω από αυτή την τιμή. Η τυπική απόκλιση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς
κυμαίνεται γύρω στα 34.15, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) είναι ίσος με 70.21%,
γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά και μεταβλητότητα των
παρατηρήσεων. Επιπλέον, η κατανομή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλατύκυρτη. Επειδή για
α=0.05 και 2 βαθμούς ελευθερίας ισχύει Χ2 = 5.99 < JB= 13.53, απορρίπτεται η μηδενική
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υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι κανονική. Η τιμή p εξάλλου, όπως δίνεται από το
πρόγραμμα Eviews, είναι 0,001. Είναι, δηλαδή, αρκετά μικρή ώστε να μπορέσουμε να
αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση .

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ. ΑΕΠ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η κατανομή του πραγματικου ΑΕΠ του Ην. Βασιλείου είναι αρνητικά ασύμμετρη λόγω
της ύπαρξης ακραίων τιμών στα αριστερά, ενώ παρατηρείται ότι τις περισσότερες φορές η
τιμή της βρίσκεται σε επίπεδα μακριά από τον μέσο όρο της που είναι στα 356678.1
εκατομμύρια $. Η διάμεσος τιμή δείχνει ότι οι μισές τιμές βρίσκονται κάτω από τα 373101.3
εκατ.$ και οι άλλες μισές πάνω από αυτή την τιμή. Η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη, καθώς
κυμαίνεται γύρω στα 58660.88, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) είναι ίσος με
16.44%, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά και μεταβλητότητα των
παρατηρήσεων. Επιπλέον, η κατανομή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλατύκυρτη. Επειδή για
α=0.05 και 2 βαθμούς ελευθερίας ισχύει Χ2 = 5.99 < JB= 7.62, απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι κανονική. Η τιμή p εξάλλου, όπως δίνεται από το
πρόγραμμα Eviews, είναι 0,02. Είναι, δηλαδή, αρκετά μικρή ώστε να μπορέσουμε να
αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση .
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ. ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η κατανομή του πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας είναι αρνητικά ασύμμετρη λόγω της
ύπαρξης ακραίων τιμών στα αριστερά, ενώ παρατηρείται ότι τις περισσότερες φορές η τιμή
της βρίσκεται σε επίπεδα μακριά από τον μέσο όρο της που είναι στα 457321.4
εκατομμύρια $. Η διάμεσος τιμή δείχνει ότι οι μισές τιμές βρίσκονται κάτω από τα 469373.0
εκατ.$ και οι άλλες μισές πάνω από αυτή την τιμή. Η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη, καθώς
κυμαίνεται γύρω στα 56814.27, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) είναι ίσος με
12.42%, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά και μεταβλητότητα των
παρατηρήσεων. Επιπλέον, η κατανομή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλατύκυρτη. Επειδή για
α=0.05 και 2 βαθμούς ελευθερίας ισχύει Χ2 = 5.99 < 9.47, απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι κανονική. Η τιμή p εξάλλου, όπως δίνεται από το
πρόγραμμα Eviews, είναι 0,008. Είναι, δηλαδή, αρκετά μικρή ώστε να μπορέσουμε να
αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση .
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ. ΑΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η κατανομή του πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας είναι θετικά ασύμμετρη λόγω της
ύπαρξης ακραίων τιμών στα δεξιά, ενώ παρατηρείται ότι τις περισσότερες φορές η τιμή της
βρίσκεται σε επίπεδα μακριά από τον μέσο όρο της που είναι στα 607692.4 εκατομμύρια $.
Η διάμεσος τιμή δείχνει ότι οι μισές τιμές βρίσκονται κάτω από τα 601089.5 εκατ.$ και οι
άλλες μισές πάνω από αυτή την τιμή. Η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη, καθώς κυμαίνεται
γύρω στα 62079.48, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) είναι ίσος με 10.21%, γεγονός
που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά και μεταβλητότητα των παρατηρήσεων.
Επιπλέον, η κατανομή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλατύκυρτη. Επειδή για α=0.05 και 2
βαθμούς ελευθερίας ισχύει Χ2 = 5.99 > JB= 5.49, δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση ότι
η χρονική σειρά είναι κανονική. Η τιμή p εξάλλου, όπως δίνεται από το πρόγραμμα Eviews,
είναι 0,06. Είναι, δηλαδή, αρκετά μεγάλη ώστε να μπορέσουμε να αποδεχτούμε την
μηδενική υπόθεση .

4.2 Έλεγχος στασιμότητας των μεταβλητών
Το σημαντικότερο βήμα πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του υποδείγματός μας είναι
ο έλεγχος για τη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών που θα χρησιμοποιηθούν. Η
χρήση μη στάσιμων χρονολογικών σειρών οδηγεί σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων που
αποδυναμώνουν την ισχύ του υποδείγματος και πολλές φορές οδηγούν σε
αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ασφαλή και κατά συνέπεια δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Για αυτό τον λόγο, θα ελέγξουμε αν οι χρονολογικές σειρές
είναι στάσιμες στα επίπεδά τους, και αν δεν είναι, να καθορίσουμε ύστερα το επίπεδο
[78]

στο οποίο αυτές γίνονται στάσιμες . Μια χρονική σειρά ονομάζεται στάσιμη όταν η τιμή της
ταλαντεύεται γύρω από τον μέσο , δηλαδή οι τιμές της στα διάφορα χρονικά διαστήματα
έχουν τον ίδιο μέσο , την ιδία διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσης μεταξύ των δυο
χρονικών περιόδων εξαρτάται από την υστέρηση μεταξύ των δυο χρονικών περιόδων ,
δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δυο αυτά χρονικά σημεία και όχι από την
πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση (ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ,1990). Η
διερεύνησης της ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης μεταξύ μεταβλητών ξεκινά με τους
αντίστοιχους ελέγχους στασιμότητας ώστε να διαπιστωθεί εάν οι υπό μελέτη σειρές είναι
ολοκληρωμένες στο επίπεδο ή στις πρώτες διαφορές . Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι σειρές
των μεταβλητών είναι Ι(1), θα μπορούν να εφαρμοστούν έλεγχοι συνολοκλήρωσης κατά
Engel-Granger και κατά Johansen.
Οι υποθέσεις του επαυξημένου έλεγχου Dickey-Fuller (ADF) , έχει τις εξής υποθέσεις :
1)η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας , δηλαδή η χρονική σειρά είναι μη
στάσιμη , 2) η εναλλακτική υπόθεση : ύπαρξη στασιμότητας .
Εφαρμόζοντας τον έλεγχο ADF για κάθε μεταβλητή στο επίπεδο λαμβάνονται τα παρακάτω
αποτελέσματα :

Πινάκας 1 : έλεγχος ADF της μεταβλητής OIL

Null Hypothesis: OIL has a unit root
Exogenous : None
Lag Length: 2
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-0.559996

0.4723

Test critical values:

1% level

-2.587607

5% level

-1.943974

10% level

-1.614676

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πινάκα για τη μεταβλητή OIL , t-statistic
>από την κριτική τιμή της στα επίπεδα 1%,5%,10% και probability > επίπεδο
σημαντικότητας (α) = 0,05 , η χρονοσειρά είναι Ι(1) , δηλαδή είναι μη στάσιμη στα επίπεδα
χωρίς την παρουσία σταθερού όρου ή σταθερού όρου και τάσης . Στάσιμη επίσης
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παραμένει και με παρουσία σταθερού όρου , αλλά και με σταθερό όρο και τάση , συν του
γεγονότος ότι τόσο ο σταθερός Όρος όσο και η τάση είναι μη στατιστικά σημαντικά .Τέλος
φλέχθηκε ότι η μεταβλητή δεν είναι Ι(2).

Πινάκας 2 : έλεγχος ADF της μεταβλητής gas

Null Hypothesis: GAS has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-0.743223

0.3922

Test critical values:

1% level

-2.587607

5% level

-1.943974

10% level

-1.614676

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πινάκα για τη μεταβλητή GAS , t-statistic
>από την κριτική τιμή της στα επίπεδα 1%,5%,10% και probability > επίπεδο
σημαντικότητας (α) = 0,05 , η χρονοσειρά είναι Ι(1) , δηλαδή είναι μη στάσιμη στα επίπεδα
χωρίς την παρουσία σταθερού όρου ή σταθερού όρου και τάσης . Στάσιμη επίσης
παραμένει και με παρουσία σταθερού όρου , αλλά και με σταθερό όρο και τάση , συν του
γεγονότος ότι τόσο ο σταθερός όρος όσο και η τάση είναι μη στατιστικά σημαντικά .Τέλος
ελέχθηκε ότι η μεταβλητή δεν είναι Ι(2).

Πινάκας 3: έλεγχος ADF της μεταβλητής GERMANY_RGDP

Null Hypothesis: GERMANY_RGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-0.101280

0.9456

Test critical values:

-3.49438

1% level
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5% level

-2.889474

10% level

-2.581741

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πινάκα για τη μεταβλητή GERMANY
_RGDP , t-statistic >από την κριτική τιμή της στα επίπεδα 1%,5%,10% και probability >
επίπεδο σημαντικότητας (α) = 0,05 , η χρονοσειρά είναι Ι(1) , δηλαδή είναι μη στάσιμη στα
επίπεδα χωρίς την παρουσία σταθερού όρου ή σταθερού όρου και τάσης . Στάσιμη επίσης
παραμένει και με παρουσία σταθερού όρου , αλλά και με σταθερό όρο και τάση , συν του
γεγονότος ότι τόσο ο σταθερός όρος όσο και η τάση είναι μη στατιστικά σημαντικά .Τέλος
ελέχθηκε

ότι

η

μεταβλητή

δεν

είναι

Ι(2).

Πινάκας 4: έλεγχος ADF της μεταβλητής UK_RGDP

Null Hypothesis: UK_RGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 4
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-0.883285

0.79

Test critical values:

1% level

-3.588059

5% level

-2.889200

10% level

-2.581596

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πινάκα για τη μεταβλητή UK _RGDP , tstatistic >από την κριτική τιμή της στα επίπεδα 1%,5%,10% και probability > επίπεδο
σημαντικότητας (α) = 0,05 , η χρονοσειρά είναι Ι(1) , δηλαδή είναι μη στάσιμη στα επίπεδα.
χωρίς την παρουσία σταθερού όρου ή σταθερού όρου και τάσης . Στάσιμη επίσης
παραμένει και με παρουσία σταθερού όρου , αλλά και με σταθερό όρο και τάση , συν του
γεγονότος ότι τόσο ο σταθερός όρος όσο και η τάση είναι μη στατιστικά σημαντικά .Τέλος
ελέχθηκε ότι η μεταβλητή δεν είναι Ι(2).
Πινάκας 5: έλεγχος ADF της μεταβλητής FRANCE_RGDP
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Null Hypothesis: FRANCE_RGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 5
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.119283

0.70

Test critical values:

1% level

-3.494378

5% level

-2.889474

10% level

-2.581741

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πινάκα για τη μεταβλητή FRANCE_RGDP ,
t-statistic >από την κριτική τιμή της στα επίπεδα 1%,5%,10% και probability > επίπεδο
σημαντικότητας (α) = 0,05 , η χρονοσειρά είναι Ι(1) , δηλαδή είναι μη στάσιμη στα επίπεδα
χωρίς την παρουσία σταθερού όρου ή σταθερού όρου και τάσης . Στάσιμη επίσης
παραμένει και με παρουσία σταθερού όρου , αλλά και με σταθερό όρο και τάση , συν του
γεγονότος ότι τόσο ο σταθερός όρος όσο και η τάση είναι μη στατιστικά σημαντικά .Τέλος
ελέχθηκε ότι η μεταβλητή δεν είναι Ι(2).
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλες οι μεταβλητές του μοντέλου
είναι Ι(1) διαδικασίες, δηλαδή δεν είναι στάσιμες στα επίπεδα, αλλά γίνονται στάσιμες στις
πρώτες διαφορές τους, και ο σταθερός όρος και η τάση δεν παίζουν κανένα σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση των μεταβλητών και στην εκτίμηση του υποδείγματος μας. Εφόσον
βεβαιωθήκαμε ότι όλες οι μεταβλητές μας είναι Ι(1), μπορούμε να συνεχίσουμε την
ανάλυση μας με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης , δηλαδή κατά ποσό υπάρχει μια
μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών . Για την εύρεση της μακροχρόνιας σχέσης
μεταξύ των μεταβλητών διενεργείται ο έλεγχος Johansen μέσω ενός υποδείγματος Var και
τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη υποενότητα .

4.3 Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen
Όταν οι μεταβλητές που ελέγχουμε είναι μη στάσιμες και άρα ολοκληρωμένες, η
εκτίμηση ενός απλού υποδείγματος σε επίπεδα δεν μπορεί να δείξει την πραγματική
σχέση μεταξύ των μεταβλητών αλλά αποτελεί μια φαινομενική παλινδρόμηση. Εάν
μάλιστα το R2 είναι μεγαλύτερο από την τιμή της στατιστικής DW (Durbin-Watson), τότε
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το πρόβλημα της πλασματικής παλινδρόμησης είναι πολύ έντονο και άρα οι τιμές των
tstatistic θεωρούνται πλήρως αναξιόπιστες(VOGELVANG,2005). Το πρόβλημα των
πλασματικών παλινδρομήσεων αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την υιοθέτηση της
τεχνικής της ανάλυσης συνολοκλήρωσης. Έτσι συνίσταται η εκτίμηση του υποδείγματος σε
πρώτες διαφορές και ο έλεγχος συνολοκλήρωσης. Η συνολοκλήρωση αντιπροσωπεύει την
ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές και υποδηλώνει ότι
για μη στάσιμες χρονολογικές σειρές ένας γραμμικός συνδυασμός τους μπορεί να
είναι στάσιμος. Η συνολοκλήρωση ανάμεσα σε μεταβλητές δείχνει την ύπαρξη
μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ τους και έτσι ενώ μπορεί βραχυχρόνια να υπάρχουν
αποκλίσεις ανάμεσα τους μακροχρόνια οι διακυμάνσεις αυτές διορθώνονται και οι
μεταβλητές τελικά κινούνται παράλληλα. Από τη στιγμή που η παρούσα εργασία μελετά
τη σχέση ανάμεσα σε τρεις μεταβλητές, αναμένεται να υπάρξουν μέχρι και δύο σχέσεις
συνολοκλήρωσης.
Προκειμένου να εντοπίσουμε τις σχέσεις συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις τρεις
μεταβλητές, rgdp (αντίστοιχης χώρας), oil και gas, χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία του
Johansen (1988). Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει οι σειρές μας να είναι στάσιμες σε
πρώτες διαφορές . Εφόσον καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι οι σειρές μας είναι I(1), μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία
συνολοκλήρωσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στη μεθοδολογία των VAR (Vector
Autoregression) υποδειγμάτων και μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε το μέγιστο αριθμό
σχέσεων συνολοκλήρωσης που διέπουν τις μεταβλητές στα πλαίσια ενός πολυμεταβλητού
υποδείγματος. Δεν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των Engle-Granger επειδή υπάρχουν
ορισμένες ελλείψεις στη μεθοδολογία τους. Πρώτον, η συγκεκριμένη
μέθοδος προϋποθέτει την τοποθέτηση της ενδογενούς μεταβλητής στην αριστερή
πλευρά του μοντέλου, ενώ αγνοείται η δυνατότητα ύπαρξης περισσότερων του ενός
διανυσμάτων συνολοκλήρωσης όταν οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο
είναι περισσότερες από δύο. Αντιθέτως, στην πολυμεταβλητή προσέγγιση Johansen,
όλες οι μεταβλητές είναι σαφώς ενδογενείς. Η προσέγγιση του Johansen είναι γνωστή με
την ονομασία έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen της μέγιστης πιθανοφάνειας,
λόγω του ότι η εκτίμηση του αντίστοιχου υποδείγματος και η διαδικασία του στατιστικού
ελέγχου, βασίζονται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας .
Πρώτο μέλημα μας είναι η κατασκευή ενός υποδείγματος VAR. Κατόπιν πρέπει να
προσδιορίσουμε τον βέλτιστο αριθμό υστερήσεων με τη χρήση των κριτήριων
πληροφορίας .Για τον λόγο του ότι εξετάζουμε τέσσερις χώρες , η διαδικασία που
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περιγράφεται σε αυτήν την υποενότητα θα πραγματοποιηθεί εξίσου τέσσερις φορές με την
απεικόνιση των αντιστοιχών αποτελεσμάτων κάθε φορά . Ξεκινώντας με τη Γερμανία :

Πινάκας 6 : υπολογισμός βέλτιστων
υστερήσεων

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous

variables:

GERMANY_RGDP OIL GAS
Exogenous variables:
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

1

-1430.176

NA

3.61e+08

28.21914

28.45076

28.31293

2

-1385.835

83.46660

1.81e+08

27.52617

27.98940*

27.71375*

3

-1375.366

19.09019*

1.76e+08*

27.49737*

28.19221

27.77873

4

-1368.360

12.36291

1.83e+08

27.53647

28.46293

27.91163

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Το πιο αποτελεσματικό κριτήριο είναι αυτό με τη μικρότερη τιμή και φαίνεται από τον
παραπάνω πινάκα ότι το κριτήριο AIC είναι το καλύτερο , προτείνοντας 3 υστερήσεις .
Ακολούθως , για τη Γαλλία και το ΗΝ. Βασίλειο , στους πινάκες 7 και 8 φαίνεται ότι το AIC
επίσης είναι προτιμότερο , προτείνοντας 4 υστερήσεις αμφότερα.

Πινάκας 7 : υπολογισμός βελτιστων
Υστερήσεων

VAR Lag Order Selection Criteria
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Endogenous variables: FRANCE_RGDP
OIL GAS
Exogenous variables: C
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-1906.211

NA

3.64e+12

37.43551

37.51271

37.46677

1

-1564.872

655.9052

5.38e+09

30.91907

31.22789

31.04412

2

-1481.532

155.2414

1.25e+09

29.46142

30.00185

29.68026

3

-1464.292

31.10097

1.07e+09

29.29984

30.07189

29.61247

4

-1384.347

139.5114*

2.66e+08*

27.90876*

28.91243*

28.31518*

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Πίνακας 8 : υπολογισμός βέλτιστων
υστερήσεων

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: UK_RGDP OIL
GAS
Exogenous variables: C
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-1914.616

NA

4.29e+12

37.60032

37.67752

37.63158

1

-1517.444

763.1946

2.12e+09

29.98909

30.29791

30.11414

2

-1469.650

89.02663

9.92e+08

29.22844

29.76887

29.44728

3

-1399.576

126.4083

3.00e+08

28.03091

28.80296

28.34354

4

-1369.187

53.03279*

1.98e+08*

27.61150*

28.61517*

28.01792*

* indicates lag order selected by the criterion
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LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Κατόπιν διορθώνουμε τον αριθμό των υστερήσεων στο VAR με τον βέλτιστο αριθμό που
υπόδειξαν τα κριτήρια πληροφορίας και ξανά τρέχουμε το VAR. Ακολουθεί ο έλεγχος
συνολοκλήρωσης Johansen , χρησιμοποιώντας όμως μια υστέρηση λιγότερη από αυτή που
υπέδειξαν τα κριτήρια πληροφορίας .

Πινάκας 9: Johansen co integration test
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: FRANCE_RGDP OIL GAS
Lags interval (in first differences): 1 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.106243

15.68960

29.79707

0.7339

At most 1

0.038486

4.232802

15.49471

0.8839

At most 2

0.002250

0.229738

3.841466

0.6317

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-value

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized

Max-Eigen

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.106243

11.45679

21.13162

0.6017

At most 1

0.038486

4.003064

14.26460

0.8590
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At most 2

0.002250

0.229738

3.841466

0.6317

Πινάκας 10: Johansen cointegration test
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: UK_RGDP OIL GAS
Lags interval (in first differences): 1 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.109096

15.85095

29.79707

0.7227

At most 1

0.032284

4.068009

15.49471

0.9131

At most 2

0.720707

0.329568

3.841466

0.5659

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized

Max-Eigen

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.109096

11.78294

21.13162

0.5692

At most 1

0.032284

3.549530

14.26460

0.9036

At most 2

0.007041

0.720707

3.841466

0.5659

Πινάκας 11: Johansen cointegration test
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GERMANY_RGDP OIL GAS
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
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Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.239751

30.34659

29.79707

0.0432

At most 1

0.019448

2.113362

15.49471

0.9933

At most 2

0.000878

0.090471

3.841466

0.7636

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized

Max-Eigen

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.239751

28.23323

21.13162

0.0042

At most 1

0.019448

2.022891

14.26460

0.9902

At most 2

0.000878

0.090471

3.841466

0.7636

Από τον πίνακα 11 φαίνεται ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5% υπάρχει μια σχέση
συνολοκλήρωσης ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ , στο
πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αυτό συμβαίνει διότι, η μηδενική υπόθεση (r = 0)
απορρίπτεται και άρα έχουμε τουλάχιστον ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Είναι
σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν η τιμή του ίχνους
(trace statistic) είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κριτική τιμή για επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του ελέγχου της μεγίστης ιδιοτιμής.
Έτσι παρατηρούμε ότι τόσο η τιμή της στατιστικής του ίχνους (trace), όσο και η τιμή της
στατιστικής της μεγίστης ιδιοτιμής (L-max) συνηγορούν υπέρ της αποδοχής μιας σχέσης
συνολοκλήρωσης, καθώς για r=1 ισχύει 2.113362<15.49471 και 2.022891< 14.26460 για τη
Γερμανία , αντίστοιχα . Από τους πίνακες 9,10 φαίνεται ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
δεν υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ , στο
πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αυτό συμβαίνει διότι, η μηδενική υπόθεση (r = 0) δεν
απορρίπτεται και άρα δεν έχουμε κανένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης , , καθώς για r=0
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ισχύει 15.68960<29.79707 και 11.45679<21.13162 για τη Γαλλία , 15.85095<29.79707 και
11.78294<21.13162 για το Ην. Βασίλειο , αντίστοιχα .
Δεδομένου ότι μόνο οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη Γερμανία συνολοκληρώνονται,
μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην επομένη υποενότητα και να εκτιμήσουμε τα
υποδείγματα διόρθωσης λαθών VECM ( Vector Error Correction Model) για τη Γερμανία ,
ενώ για τις χώρες Γαλλία και Ην. Βασίλειο θα γίνει έλεγχος αιτιότητας κατά Granger.

4.4 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
Η τεχνική του υποδείγματος διόρθωσης λαθών αναπτύχτηκε προκειμένου να μπορεί να
εξεταστεί η συμπεριφορά σε βραχυχρόνιο επίπεδο αλλά και η ταχύτητα προσαρμογής των
διακυμάνσεων των μεταβλητών στην ισορροπία δυο χρονολογικών σειρών που
παρουσιάζουν μακροχρόνια σχέση ισορροπίας(ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,2003) . Η εφαρμογή του
συγκεκριμένου μοντέλου προϋποθέτει την εξασφάλιση της σχέσης συνολοκλήρωσης
μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών ώστε να διαπιστωθεί το είδος της σχέσης τους
βραχυχρόνια .
Συνεχίζουμε λοιπόν παρακάτω παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα που λάβαμε :

Πίνακας 12: vector error correction model

Vector Error Correction Estimates
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

GERMANY_RGDP(-1)

1.000000

OIL(-1)

-29462.71
(5092.96)
[-5.78499]

GAS(-1)

237201.8
(42815.1)
[ 5.54015]
[89]

C

-555248.8
D(GERMANY_

Error Correction:

RGDP)

D(OIL)

D(GAS)

CointEq1

-0.004593

6.22E-06

-1.09E-06

(0.00306)

(6.3E-06)

(2.5E-07)

[-1.49950]

[ 0.97883]

[-4.33615]

D(GERMANY_RGDP(-1)) 0.189774

0.000314

1.08E-05

(0.10747)

(0.00022)

(8.8E-06)

[ 1.76577]

[ 1.41007]

[ 1.22047]

5.70E-05

-9.21E-07

(0.11117)

(0.00023)

(9.1E-06)

[ 0.94450]

[ 0.24743]

[-0.10110]

92.65094

0.417665

0.011613

(96.6962)

(0.20043)

(0.00793)

[ 0.95817]

[ 2.08380]

[ 1.46514]

-151.4523

-0.350234

0.022219

(90.3609)

(0.18730)

(0.00741)

[-1.67608]

[-1.86989]

[ 2.99977]

-960.1667

1.641142

0.318977

(1078.28)

(2.23509)

(0.08839)

[-0.89046]

[ 0.73426]

[ 3.60886]

-195.8153

-2.577421

0.061030

(816.109)

(1.69165)

(0.06690)

[-0.23994]

[-1.52362]

[ 0.91230]

1561.911

-0.530909

-0.019406

D(GERMANY_RGDP(-2)) 0.104998

D(OIL(-1))

D(OIL(-2))

D(GAS(-1))

D(GAS(-2))

C

[90]

(497.865)

(1.03198)

(0.04081)

[ 3.13722]

[-0.51445]

[-0.47551]

Από την εξίσωση συνολοκλήρωσης μπορούμε να δούμε τη μακροπρόθεσμη λύση:
Null Hypothesis (H0): Συντελεστής oil (-1),gas(-1) = 0 (μη στατιστικά σημαντικό)
Εναλλακτική Υπόθεση (H1): Συντελεστής oil (-1),gas(-1) <> 0 (στατιστικά σημαντική),
t στατιστική του oil = -5.78499<tcr = -2 ...... άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και t
στατιστική του gas = 5.54015> tcr =2,….. ομοίως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Με
απλά λόγια, εάν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο αυξηθεί κατά 1χρηματική μονάδα, το
πραγματικό ΑΕΠ της Γερμανίας θα μειωθεί κατά 59462.71 χρημ. μονάδες και θα αυξηθεί
κατά 237201.8 αντίστοιχα. Από τη διόρθωση σφάλματος μπορούμε να δούμε τη
βραχυπρόθεσμη λύση. Οι συντελεστές του cointEq1, οι οποίοι είναι η διόρθωση ταχύτητας
ή η ταχύτητα προσαρμογής, μας λένε την ταχύτητα που οι δύο μεταβλητές θα συγκλίνουν
μακροπρόθεσμα οι πορείες

τους, εάν υπάρχει συνολοκλήρωση

θα πρέπει να είναι

αρνητικοί , στατιστικά σημαντικοί και -1 <συντελεστής < 0. Στα αποτελέσματά μας ο
συντελεστής του d(oil) είναι θετικός ,αλλά μη στατιστικά σημαντικός και ο συντελεστής του
d(gas)είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός , αλλά απέχει από τη μονάδα.
Για τη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο , εφόσον αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια
λύση , θα υπολογίσουμε τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών και έπειτα θα κάνουμε
έλεγχο αιτιότητας κατά Granger με τη βοήθεια του μοντέλου VAR. Ο έλεγχος αιτιότητας
κατά Granger είναι παρόμοιος με τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας . Οι υποθέσεις
του ελέγχου είναι οι εξής : μηδενική υπόθεση (Η0): δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger ,
εναλλακτική (Η1): υπάρχει αιτιότητα . Ο συγκεκριμένος έλεγχος υποθέσεων είναι σαν να
κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας , σε κάθε εξίσωση του μοντέλου VAR, στους
συντελεστές οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με όλες τις μεταβλητές που δεν είναι χρονικές
υστερήσεις της κάθε αντίστοιχης εξαρτημένης μεταβλητής . Εάν ισχύει p value > α=5%
,τότε δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και αντίστροφα .
Πίνακας 13: Ελεγχος αιτιότητας κατά Granger
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 1991Q1 2017Q2
Included observations: 102

Dependent variable: DUK_RGDP
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DOIL

3.507078

3

0.3198
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DGAS

8.054947

3

0.0449

Dependent variable: DOIL
Excluded

Chi-sq

Df

Prob.

DUK_RGDP
DGAS

3.785451
0.892613

3
3

0.2856
0.8272

Dependent variable: DGAS
Excluded

Chi-sq

Df

Prob.

DUK_RGDP
DOIL

2.735174
169.8439

3
3

0.4343
0.0000

Βλέποντας τα αποτελέσματα για το Ην. Βασίλειο στον πίνακα από πάνω ( πίνακας 13),
παρατηρούμε τρείς παλινδρομίσεις . Η πρώτη δείχνει ότι δεν υπάρχει αιτιότητα μεταξύ
πραγματικού ΑΕΠ του Ην. Βασιλείου και της τιμής του πετρελαίου (p value=0.31>α=0.05),
ενώ υπάρχει αιτιότητα μεταξύ πραγματικού ΑΕΠ και της τιμής του φυσικού αερίου (p
value=0.04<α=0.05). Στη δεύτερη φαίνεται ότι δεν υπάρχει αιτιότητα τόσο μεταξύ τιμής
πετρελαίου και του πραγματικού ΑΕΠ (p value=0.28>α=0.05) όσο και μεταξύ

τιμής

πετρελαίου και τιμής φυσικού αερίου (p value=0.82>α=0.05). Τέλος , στην τρίτη
παρατηρείται ότι δεν υπάρχει αιτιότητα μεταξύ τιμής φυσικού αερίου και πραγματικού ΑΕΠ
(p value=0.43>α=0.05) , ενώ υπάρχει αιτιότητα μεταξύ τιμής φυσικού αερίου και τιμής
πετρελαίου (p value=0.00<α=0.05). Με απλά λόγια , η αιτιότητα κατά Granger σημαίνει ότι
οι εκάστοτε κάθε φορά ανεξάρτητες μεταβλητές τη χρονική στιγμή t-1 (λόγου χάρη χθεσινή
τιμή) επηρεάζει στατιστικά σημαντικά (εφόσον υπάρχει αιτιότητα) την εκάστοτε κάθε φορά
εξαρτημένη μεταβλητή τη χρονική στιγμή t (στο σήμερα).
Για να προσδιορίσουμε το πρόσημο με το οποίο επηρεάζεται το ΑΕΠ από τις τιμές θα
τρέξουμε τις παλινδρομίσεις που βασίζεται ο έλεγχος Granger , εκεί όπου η επίδραση είναι
στατιστικά σημαντική , μεταξύ ΑΕΠ και τιμής φυσικού αερίου .
Πίνακας 14: Παλινδρόμιση
Dependent Variable: DUK_RGDP
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Sample (adjusted): 1991Q2 2017Q2
Included observations: 105 after adjustments
DUK_RGDP=C(1)+C(2)*DGAS

C(1)
C(2)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.005335
0.005861

0.000745
0.006439

7.160582
0.910252

0.0000
0.3648
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Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμισης φαίνεται ότι το ΑΕΠ επηρεάζεται θετικά από
μεταβολές στην τιμή του φυσικού αερίου ,θετικό πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή
της τιμής του φυσ. αερίου , αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικός .
Ακολούθως τα αποτελέσματα της Γαλλίας :
Πίνακας 15: Ελεγχος αιτιότητας κατά Granger

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 1991Q1 2017Q2
Included observations: 102

Dependent variable: DFRANCE_RGDP
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DOIL
DGAS

3.984470
1.798524

3
3

0.2631
0.6153

Dependent variable: DOIL
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DFRANCE_RG
DP
DGAS

0.550234
1.773360

3
3

0.9077
0.6207

Dependent variable: DGAS
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DFRANCE_RG
DP
DOIL

3.070416
144.8000

3
3

0.3809
0.0000

Από τα αποτελέσματα για τη Γαλλία ( πίνακας 15), παρατηρούμε ότι από την πρώτη
παλινδρόμιση φαίνεται ότι δεν υπάρχει αιτιότητα τόσο μεταξύ πραγματικού ΑΕΠ και τιμής
πετρελαίου (p value=0.26>α=0.05),όσο και μεταξύ πραγματικού ΑΕΠ και τιμής φυσικού
αερίου (p value=0.61>α=0.05). Ομοίως στη δεύτερη , τιμή πετρελαίου και πραγματικό ΑΕΠ
(p value=0.90>α=0.05), τιμή πετρελαίου και τιμή φυσικού αερίου (p value=0.62>α=0.05) .
Τέλος , στην τρίτη παρατηρείται ότι δεν υπάρχει αιτιότητα μεταξύ τιμής φυσικού αερίου
και πραγματικού ΑΕΠ (p value=0.38>α=0.05) , ενώ υπάρχει αιτιότητα μεταξύ τιμής φυσικού
αερίου

και

τιμής

πετρελαίου

(p

value=0.00<α=0.05).

Αυτό που παρατηρούμε είναι η μηδαμινή ή στατιστικά ασήμαντη επίδραση των τιμών
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο πραγματικό ΑΕΠ που υποδεικνύονται από τα
[93]

αποτελέσματα της μελέτης μας τα οποία δε συμφωνούν με τη θεωρία που αναφέραμε .
Ίσως να οφείλεται στην αποστροφή του πετρελαίου και γενικά των ορυκτών καυσίμων από
αυτά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στροφή τους σε μια πιο καθαρή μορφή
ενέργειας , συγκριτικά με το πετρέλαιο , γεγονός που συνάδει και με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες περί περιβαλλοντικής προστασίας .
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5. Συμπεράσματα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνήσαμε την σχέση μεταξύ του πραγματικού
ΑΕΠ, της τιμής αργού πετρελαίου και της τιμής του φυσικού αερίου για την χρονική
περίοδο 1991 - 2017. Η οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εντοπισμό
μιας σχέσης μακροχρόνιας ισορροπίας που να συνδέει τις τρεις μεταβλητές του κάθε
υποδείγματος. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προς επίτευξη αυτού του σκοπού
στηρίζεται στους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης.
Έτσι, ξεκινήσαμε αρχικά με τον έλεγχο στασιμότητας για τις τρεις μεταβλητές. Ο
έλεγχος έγινε πρώτα με τις γραφικές παραστάσεις, όπου βρήκαμε ενδείξεις ότι οι
μεταβλητές είναι μη στάσιμες. Χρησιμοποιώντας στην συνέχεια τον επαυξημένο
διαδοχικό έλεγχο των Dickey και Fuller (Sequential ADF), επαληθεύσαμε ότι οι
μεταβλητές δεν είναι στάσιμες, ενώ εξετάζοντας τις πρώτες διαφορές τους διαπιστώσαμε
ότι επιτεύχθηκε η στασιμότητα. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι
μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Παράλληλα, μέσω του
συγκεκριμένου ελέγχου προέκυψε ότι για την ορθότερη εξειδίκευση του υποδείγματος
έπρεπε να ληφθεί υπόψη η απουσία χρονικής τάσης και σταθερού όρου, καθώς δεν
παίζουν κανένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μεταβλητών και στην εκτίμηση
του υποδείγματος μας. Εφόσον, διαπιστώσαμε ότι οι σειρές μας είναι στάσιμες ίδιας τάξης,
κάναμε χρήση του ελέγχου συνολοκλήρωσης του Johansen. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
έδειξαν ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ του
πραγματικού ΑΕΠ, της τιμής αργού πετρελαίου και της τιμής του φυσικού αερίου όντως
υφίσταται στην υπό εξέταση περίοδο , μονάχα όμως για τη Γερμανία. Το επόμενο βήμα της
ανάλυσης ήταν η εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων (ecm) για να δούμε
πώς συνδέεται η βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια συμπεριφορά τους. Η ταχύτητα
προσαρμογής στο μακροχρόνιο σημείο ισορροπίας μας έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη ταχύτητα
σύγκλισης του υποδείγματος προς τη μακροχρόνια ισορροπία και, άρα, οι μεταβλητές
καλύπτουν τριμηνιαία τμήμα της απόκλισής τους από αυτό. Επιπλέον, οι βραχυχρόνιοι
συντελεστές του πετρελαίου δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί ενώ του αερίου ήταν, γεγονός
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τριμηνιαίες μεταβολές του πετρελαίου δεν επηρεάζουν
σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ , ενώ του αερίου το επηρεάζει.
Επιπλέον , για τα κράτη Γαλλία και Ην. Βασίλειο αποδείξαμε ότι η επιρροή των τιμών
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πραγματικό ΑΕΠ, άλλα και αντίστροφα είναι
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μηδαμινή σύμφωνα με την αιτιότητα κατά Granger, . Τέλος, επαληθεύτηκε σε πολύ μικρό
βαθμό η θεωρία σχετικά με το ΑΕΠ για την περίοδο 1991-2017, καθώς διαπιστώθηκε ότι το
πραγματικό ΑΕΠ στη Γερμανία συνδέεται θετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου και
αρνητικά με αυτές του αργού πετρελαίου , ενώ στα κράτη Γαλλία και Ην. Βασίλειο οι τιμές
δεν επηρεάζουν σημαντικά το πραγματικό ΑΕΠ.
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