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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει την αγορά Φ.Α. και να αναδείξει δικές
του αγοραίες τάσεις, σε συνάφεια με τις τάσεις που κυριαρχούν στην συνολική αγορά
ενέργειας καθώς και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική και το
αφορούν. Αποτελεί μια μελέτη του κλάδου σε συνολικό επίπεδο.
Το φυσικό αέριο (Φ.Α.) κατέχει δεσπόζουσα θέση στο ενεργειακό μίγμα και στην
διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στο μέλλον
προβλέπεται να παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο ειδικά ως καύσιμο, κυρίως λόγω των
μικρότερων ποσοτήτων ρυπογόνων εκπομπών που συνοδεύουν την καύση του, αλλά
και λόγω της κατεύθυνσης προς την οποία κινούνται οι αγορές του.
Τροχοπέδη στην ανάδειξη του φυσικού αερίου στον προβλεπόμενο του ρόλο στην
Ευρώπη αποτελούν τα περιορισμένα αποθέματα της Ε.Ε., η ανεπαρκής ενδογενής της
παραγωγή, η αυξημένη ζήτηση όπως και η αυξημένη εξάρτηση της ηπείρου από την
Ρωσία για τις εισαγωγές της σε φυσικό αέριο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
η Ε.Ε. σχεδιάζει και υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές για το Φ.Α.. Εντούτοις, ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αρμόδια όργανα που διαμορφώνουν την επίσημη
ενεργειακή πολιτική, η πρόοδος προς την εκπλήρωση των στόχων των σχετικών
οδηγιών εξαρτάται απ' την εφαρμογή τους στο επίπεδο των Κρατών-Μελών.
Καθότι το Φ.Α. είναι ένας εξαντλήσιμος πόρος, η διατριβή ξεκινά με μια σύντομη
παρουσίαση των πιο βασικών θεωρητικών αποτελεσμάτων της μικροοικονομικής
ανάλυσης των εξαντλήσιμων ορυκτών πόρων, με έμφαση στις πτυχές της θεωρίας που
άπτονται του φυσικού αερίου. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προσδιοριστικοί
παράγοντες της αγοράς του φυσικού αερίου στην Ε.Ε.. Αναλύονται: τα συμβατικά και
μη αποθέματα του φυσικού αερίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 ΚρατώνΜελών, τα συστατικά μέρη της προσφοράς του (supply), η εξέλιξη και οι τάσεις στην
ζήτησή του, η εικόνα που παρουσιάζουν οι εισαγωγές και τα επίπεδα τιμών που
διαμορφώνονται στις περιφερειακές αγορές (μαζί με κάποιες πτυχές της τιμολόγησης
Φ.Α. στην Ε.Ε.). Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η ζήτηση Φ.Α. από τον
κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύεται ο ρόλος του φυσικού αερίου ως καυσίμου
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Τέλος, βολιδοσκοπούνται κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής που αφορούν το φυσικό αέριο αμέσως ή εμμέσως. Οι άξονες
πάνω στους οποίους βασίστηκε η ανάλυση περιλαμβάνουν: την πρόοδο που έχει
καταγράψει η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας, την ασφάλεια
προμήθειας του φυσικού αερίου, την σημασία και την θέση του φυσικού αερίου στα
πλαίσια της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
τρόπους χρηματοδότησης των έργων φυσικού αερίου.
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ABSTRACT

This thesis aims to evaluate the current state of the European Union's (EU) natural gas
market, while also closely examining the part that natural gas has in the context of
European energy and climate policy. While the global context is not neglected in this
thesis, the European scope is the main focus.
Natural gas makes up a large part of the European energy mix and plays a major role in
determining the European energy policy. Most energy authorities worldwide foresee
this role for natural gas becoming even greater, mainly because of the fewer greenhouse
gas emissions that accompany its combustion, as well as, the direction towards which its
global markets are headed.
However, barriers seem to exist, which prevent natural gas from realizing its potential in
the European Union: domestic gas production is deemed insufficient and import
dependence from a single major supplier (Russia) is strong. While the EU plans and
adopts various policies aiming to tackle the existing problems, these policies' outcomes
are ultimately formed by the voluntary action of the Member States.
Seeing as natural gas is an exhaustible resource, our analysis begins with a brief
presentation of the economic theory of the mine (always maintaining the focus on
natural gas). From there on, we discuss the factors that drive the EU's natural gas
market: its reserves across the Member States, its supply, its demand, its imports and its
regional prices (including how the European pricing mechanisms affect their formation).
The part that natural gas plays in power generation is also examined.
Some of the most prominent European energy policy themes that are concerned with
natural gas either directly or indirectly, are also extensively discussed. These include: the
overall progress towards achieving a single European energy market, the security of
energy supply, the European energy & climate policy frameworks and the environmental
risks of natural gas production, as well as, the existing ways in which the European Union
funds and promotes natural gas investment (but also energy investment as a whole).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φυσικό αέριο (Φ.Α.) κατέχει δεσπόζουσα θέση στο ενεργειακό μίγμα και στην
διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στο μέλλον
προβλέπεται να παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο ειδικά ως καύσιμο, κυρίως λόγω των
μικρότερων ποσοτήτων ρυπογόνων εκπομπών που συνοδεύουν την καύση του, αλλά
και λόγω της κατεύθυνσης προς την οποία κινούνται οι αγορές του.
Τροχοπέδη στην ανάδειξη του φυσικού αερίου στον προβλεπόμενο του ρόλο στην
Ευρώπη αποτελούν τα περιορισμένα αποθέματα της Ε.Ε., η ανεπαρκής ενδογενής της
παραγωγή, η αυξημένη ζήτηση όπως και η αυξημένη εξάρτηση της ηπείρου από την
Ρωσία για τις εισαγωγές της σε φυσικό αέριο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
η Ε.Ε. σχεδιάζει και υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές για το Φ.Α.. Εντούτοις, ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αρμόδια όργανα που διαμορφώνουν την επίσημη
ενεργειακή πολιτική, η πρόοδος προς την εκπλήρωση των στόχων των σχετικών
οδηγιών εξαρτάται απ' την εφαρμογή τους στο επίπεδο των Κρατών-Μελών.
Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει την αγορά Φ.Α. και να αναδείξει δικές
του αγοραίες τάσεις, σε συνάφεια με τις τάσεις που κυριαρχούν στην συνολική αγορά
ενέργειας καθώς και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική και το
αφορούν. Αποτελεί μια μελέτη του κλάδου σε συνολικό επίπεδο.
Δεδομένου ότι το Φ.Α. είναι ένας εξαντλήσιμος πόρος, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια
σύντομη παρουσίαση των πιο βασικών θεωρητικών αποτελεσμάτων της
μικροοικονομικής ανάλυσης των εξαντλήσιμων ορυκτών πόρων, καθώς και μερικών
σημαντικών υποθέσεων από τις οποίες εξαρτώνται τα εν λόγω θεωρητικά
αποτελέσματα. Εξετάζεται η σχέση της οικονομικής θεωρίας με την οικονομική
πραγματικότητα που επικρατεί στις αγορές πεπερασμένων ενεργειακών πόρων και
παρουσιάζονται μέσα άσκησης της ενεργειακής πολιτικής που τους αφορούν. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις πτυχές της θεωρίας που άπτονται του φυσικού αερίου.
Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοράς φυσικού
αερίου. Με την χρήση σχετικών στατιστικών στοιχείων, συζητιούνται: τα συμβατικά και
μη αποθέματα του Φ.Α. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 Κρατών-Μελών, τα
συστατικά μέρη της προσφοράς του (supply), η εξέλιξη και οι τάσεις στην ζήτησή του, η
εικόνα που παρουσιάζουν οι εισαγωγές και τα επίπεδα τιμών που διαμορφώνονται στις
περιφερειακές αγορές (μαζί με κάποιες πτυχές της τιμολόγησης Φ.Α. στην Ε.Ε.).
Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η ζήτηση Φ.Α. από τον κλάδο της Η/Ε, στο
Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στον ρόλο του Φ.Α. ως καυσίμου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά συζητιέται εν συντομία η εξέλιξη της μορφής της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και παραθέτονται κάποια κύρια χαρακτηριστικά της
παραγωγής και της μεταφοράς/διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, επί των οποίων
8

βασίζεται η οικονομική ανάλυση αυτής και του δικτύου της. Στην συνέχεια, εξετάζεται η
ανταγωνιστικότητα του Φ.Α. στην παραγωγή Η/Ε σε σύγκριση με άλλες μορφές
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Η/Ε. Ειδικότερα, γίνεται
παρουσίαση των προσδοκώμενων στοιχείων κόστους διαφορετικών τεχνολογιών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του ανηγμένου
κόστους παραγωγής Η/Ε (LCOE), ακολουθώντας την τελευταία σχετική έκθεση του
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες ενέργειας καύσης
φυσικού αερίου και στα συγκριτικά του κόστη.
Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής για το Ε.Ε.. Εξετάζονται: η πρόοδος προς την ολοκλήρωση της
ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια προμήθειας (δεδομένης της
υψηλής εξάρτησης της Ε.Ε. από εισαγωγές Φ.Α.), η Ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική και
μερικές απ' τις κυριότερες περιβαλλοντικές επισφάλειες της παραγωγής Φ.Α., τα
χρηματοδοτικά προγράμματα που προωθούν τις ενεργειακές επενδύσεις στην Ε.Ε..
Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα βασικά επιχειρήματα που
αναλύονται ξεχωριστά στις ενότητες της διατριβής. Γίνεται σχολιασμός και εξάγονται
συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει το Φ.Α. και την κατεύθυνση
προς την οποία κινείται η αγορά του.
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2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι η αγορά φυσικού αερίου (Φ.Α.) και η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα αυτό. Το Φ.Α. αποτελεί ορυκτό ενεργειακό
πόρο.
"Οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται είτε ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τελικών
αγαθών είτε ως τελικά καταναλωτικά αγαθά. Διακρίνονται σε εξαντλήσιμους και
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Το φυσικό αέριο εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία
καθώς η αναπλήρωσή του από την φύση γίνεται με ρυθμό αρκούντως αργό, ώστε τα
αποθέματά του να θεωρούνται πεπερασμένα. Ως εκ τούτου η εξόρυξη και η χρήση του
Φ.Α. οδηγεί σταδιακά στην εξάντλησή του" (Βλάχου 2001, σελ. 189).
Σύμφωνα με την Βλάχου (2001), ένα απ' τα κύρια ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται
οικονομική θεωρία της εξόρυξης των εξαντλήσιμων πόρων είναι αυτό του καθορισμού
του άριστου ρυθμού χρήσης τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατηρήσιμη ανάπτυξη
και να μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία— δεδομένου του περιορισμού της
εξαντλησιμότητας (Βλάχου 2001, σελ. 189). "Η διαφορά μεταξύ ενός εξαντλήσιμου
φυσικού πόρου και ενός απλού τελικού αγαθού ή συντελεστή παραγωγής έγκειται, στο
ό,τι δεν είναι δυνατόν να παραχθεί από κάποια παραγωγική διαδικασία και επομένως η
ποσότητά του είναι σταθερή και πεπερασμένη. Η εξόρυξη και η κατανάλωση μιας
μονάδας του εξαντλήσιμου πόρου στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχει σαν
αποτέλεσμα ότι η μονάδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για μελλοντική κατανάλωση.
Επομένως υπάρχει ένα κόστος ευκαιρίας για την σημερινή εξόρυξη και κατανάλωση
μιας μονάδας του εξαντλήσιμου πόρου. Το κόστος ευκαιρίας συνίσταται στο καθαρό
όφελος το οποίο χάνεται όταν καταναλώνεται μια μονάδα του πόρου σήμερα και δεν
είναι διαθέσιμη προς κατανάλωση στο μέλλον, λόγω των πεπερασμένων αποθεμάτων.
Η τιμή του εξορυσσόμενου πόρου στον χρόνο t (έστω Pt) πρέπει να καλύπτει τόσο την
πρόσοδο στενότητας (έστω λt), όσο και το οριακό κόστος εξόρυξης του πόρου (MCt),
έτσι ώστε Pt=MCt+λt" (Βλάχου 2001, σελ. 193). Εναλλακτικά η πρόσοδος στενότητας
μπορεί να οριστεί ως η σκιώδης τιμή του αποθέματος στο έδαφος. Ένα ενδιαφέρον
αποτέλεσμα της δυναμικής βελτιστοποίησης είναι ότι όταν το κόστος εξόρυξης δεν
επηρεάζεται από το απόθεμα του πόρου στο έδαφος (in situ), η πρόσοδος στενότητας
θεωρητικά θα πρέπει να αυξάνει με το ρυθμό του προεξοφλητικού επιτοκίου
προκειμένου να μεγιστοποιείται το καθαρό συνολικό κοινωνικό όφελος από την
εξόρυξη (Βλάχου 2001, σελ. 196). Η τιμή του εξορυσσόμενου πόρου, εφόσον ισούται με
το άθροισμα του οριακού κόστους εξόρυξης και της προσόδου στενότητας
μεταβάλλεται διαχρονικά σύμφωνα με τις μεταβολές των μεταβλητών αυτών.
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Το απόθεμα ενός πόρου στο έδαφος, αποτελεί κεφαλαιουχικό αγαθό για τον ιδιοκτήτη
του. Ένας επενδυτής μπορεί να επενδύσει στην αγορά ενός αποθέματος Φ.Α. ή,
εναλλακτικά σε οποιοδήποτε άλλο κεφαλαιουχικό αγαθό. Το απόθεμα Φ.Α. μπορεί να
το διακρατήσει ως κεφαλαιουχικό αγαθό ή να το εξορύξει και να απολαύσει κέρδος απ'
την εξόρυξη. Η σκιώδης τιμή του πόρου in situ είναι η πρόσοδος στενότητας (λt).
Υποθέτουμε ότι οι επενδυτές αποφασίζουν με κριτήριο την καθαρή παρούσα αξία που
προκύπτει από την εξόρυξη, όταν αποφασίζει για το αν τελικά θα προβεί στην εξόρυξη
του αποθέματος και σε ποιο επίπεδο. Σε κατάσταση ισορροπίας της αγοράς
κεφαλαίου 1 και υπό την υπόθεση ότι το οριακό κόστος εξόρυξης είναι ανεξάρτητο του
αποθέματος, ο ιδιοκτήτης του φυσικού πόρου πρέπει να απολαμβάνει απόδοση ίση με
την απόδοση των εναλλακτικών τοποθετήσεων (αγοραία) προκειμένου να διακρατήσει
τον πόρο in situ (Βλάχου 2001, σελ. 197). Καθότι τα αποθέματα αποτελούν
κεφαλαιουχικά αγαθά και δη εξαντλήσιμα, πολλές φορές επιτρέπονται φορολογικές
ελαφρύνσεις στις εξορυκτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από την φορολογική βάση
των επιχειρήσεων αυτών αφαιρείται η οικονομική απόσβεση που σχετίζεται με την
τρέχουσα εξόρυξη (Βλάχου 2001, σελ. 199).
Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχει επίδραση στο κόστος εξόρυξης από το εναπομείναν
απόθεμα. Η συνήθης υπόθεση (η οποία εξακολουθεί να υιοθετείται και σήμερα)
σχετικά με την επίδραση του εναπομείναντος αποθέματος στο κόστος εξόρυξης, είναι
ότι όσο μικρότερο είναι το απόθεμα που έχει απομείνει στο έδαφος τόσο μεγαλύτερο
τείνει να είναι το κόστος εξόρυξης (Βλάχου 2001, σελ. 201). Τα καλύτερης ποιότητας
κοιτάσματα εξαντλούνται πρώτα και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων σε μεγαλύτερο βάθος ή μικρότερης περιεκτικότητας σε ορυκτό. Κατά
συνέπεια, ο ιδιοκτήτης του φυσικού πόρου κρατώντας το ορυκτό στο έδαφος
εξοικονομεί κόστος εξόρυξης το οποίο με τη σειρά του δεν αυξάνει την πρόσοδο
στενότητας. Βλέπε: (Βλάχου 2001, σελ. 200-203). Στην περίπτωση δε που το οριακό
κόστος εξόρυξης είναι αυξανόμενο με την αύξηση του επιπέδου εξόρυξης και την
μείωση του υπογείου αποθέματος, είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης του πόρου να μην
προβεί σε περαιτέρω εξόρυξη ακόμη και αν η απόδοσή του είναι μικρότερη από αυτήν
της αγοράς όταν αυτή ισορροπεί (Βλάχου 2001, σελ. 203). Στην περίπτωση, που ο
ιδιοκτήτης του πόρου δεν απολαμβάνει την (εξισωμένη) απόδοση των εναλλακτικών
τοποθετήσεων, εξορύσσει τον πόρο και τοποθετεί το κέρδος του σε εναλλακτική
επενδυτική τοποθέτηση. Αυτή είναι η οικονομική λογική πίσω από το γιατί η πρόσοδος
στενότητας/τιμή του πόρου in situ αυξάνεται με τον ρυθμό του επιτοκίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος που προκύπτει απ' την ρύπανση του περιβάλλοντος
(εξωτερικότητα) λόγω της εξόρυξης δεν περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό κόστος και κατ'
επέκταση στην τιμή του πόρου, όταν δεν υπάρχει παρέμβαση στην αγορά. Έτσι, η
αγοραία τιμή του Φ.Α. καταλήγει να είναι μικρότερη της αποτελεσματικής ενώ η
1

όπου οι αποδόσεις όλων των επενδύσεων εξισώνονται. Έστω r (επιτόκιο) ότι είναι το εξισωμένο
επιτόκιο απόδοσης.
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εξορυσσόμενη ποσότητα καταλήγει να είναι μεγαλύτερη— με τον ρυθμό εξάντλησης
επίσης μεγαλύτερο απ' τον κοινωνικά επιθυμητό (Βλάχου 2001, σελ.209).
Παρόλη την χρησιμότητά της, η βασική οικονομική ανάλυση της βέλτιστης εξόρυξης για
εξαντλήσιμους πόρους δεν μπορεί πάντα να εξηγήσει επαρκώς την οικονομική
συμπεριφορά που παρατηρείται στην πραγματικότητα. Ο Peirce (1996) εντόπισε τους
κύριους λόγους της απόκλισης της θεωρίας βέλτιστης εξόρυξης από την
πραγματικότητα: 1) στην εγγενή αβεβαιότητα η οποία χαρακτηρίζει τον ρυθμό
ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων 2 2) στην μακροπρόθεσμη φύση των περισσότερων
σχεδίων και επενδύσεων που αφορούν ορυκτούς πόρους και των χρηματοοικονομικών
ροών τους, που διαρκούν για δεκαετίες 3) σε ατέλειες στον ορισμό των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας και στην αγορά εργασίας και κεφαλαίου 4) στον επιμερισμό του ελέγχου
(διαχείρισης) των αποθεμάτων 5) στα διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
διαφορετικών κλιμάκων παραγωγής και 6) στην επίδραση της τεχνολογικής αλλαγής
(Peirce 1996, pg. 85).
Όπως επισημαίνει η Βλάχου (2001): "Tο πρόβλημα της στενότητας ή εξάντλησης του
ενός πόρου για κάποιο δεδομένο γεωγραφικό χώρο κατ' αρχή εξαρτάται από τα
διαθέσιμα αποθέματά του. Τα αποθέματα συνήθως χαρακτηρίζονται και εκτιμώνται
βάσει οικονομικών και γεωλογικών κριτηρίων. Ως τρέχοντα αποθέματα (current
reserves) συνήθως ορίζονται τα εκμεταλλεύσιμα (με κάποιο κέρδος) αποθέματα στις
τρέχουσες τιμές της αγοράς του φυσικού πόρου. Τα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα
εκμεταλλεύσιμα αποθέματα (potential reserves) είναι αποθέματα του πόρου που
μπορούν να εξορυχθούν σε κάποια περίοδο στο μέλλον σε συνάρτηση με τις τιμές που
αναμένονται να διαμορφωθούν στην αγορά. Επίσης, τα αποθέματα των φυσικών
πόρων μπορούν να καταγραφούν ως γεωλογικά κοιτάσματα με τη μορφή που
εμφανίζονται στην γη, σαν δώρα της φύσης (resource endowements), χωρίς να
λαμβάνεται υπόψιν το κόστος ή η τιμή στην οποία οι πόροι αυτοί καθίστανται
εκμεταλλεύσιμοι"(Βλάχου 2001, σελ. 190).
Το πρόβλημα της εξάντλησης των ενεργειακών πόρων φαντάζει οξύτερο, δεδομένης της
αδυναμίας ανακύκλωσης των ορυκτών καυσίμων. "Καθώς καμία μετατροπή ενέργειας
από την μια μορφή στην άλλη δεν είναι εντελώς αποτελεσματική (π.χ. κατά την καύση
Φ.Α. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), υπάρχει πάντα απώλεια κάποιου ποσού
ενέργειας, ενώ η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου
για επιπλέον έργο". Κατά συνέπεια απαιτούνται νέοι ενεργειακοί πόροι (άλλης μορφής
ή νέα αποθέματα απ' τους υπάρχοντες) (Βλάχου 2001, σελ. 190).
Το πρόβλημα της εξάντλησης μπορεί να μετριαστεί μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων
που οδηγούν σε ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων (Βλάχου 2001, σελ. 210). Νέα

2

και που οδηγεί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση υποδεέστερων πηγών εώς ότου ανακαλυφθούν
νέες, υψηλότερης αξίας
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αποθέματα καλύτερης ποιότητας γενικά χαρακτηρίζονται από μικρότερο κόστος
εξόρυξης. Επίσης, η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να επηρεάζει το κόστος εξόρυξης και
το κόστος ανακαλύψεων νέων πηγών 3, να δημιουργήσει νέα υποκατάστατα για το Φ.Α.
και να δημιουργήσει νέες μεθόδους παραγωγής που θα υποκαθιστούν εξαντλήσιμους
πόρους με ανανεώσιμους 4 (Βλάχου 2001, σελ. 211). Σε επίπεδο διμερών, σχέσεων το
ζήτημα της εξαντλησιμότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί με την διενέργεια εμπορίου
μεταξύ των πλεονασματικών και των ελλειμματικών χωρών. Δείκτες της στενότητας των
φυσικών πόρων, αλλά και κίνητρα για την ανάληψη δραστηριοτήτων που μετριάζουν
την στενότητα, αποτελούν οι τιμές των εξορυσσόμενων ορυκτών, η πρόσοδος
στενότητας και το οριακό κόστος εξόρυξης (Βλάχου 2001, σελ. 192).
Χώρες με περιορισμένα αποθέματα ενέργειας (όχι απαραίτητα αποδεδειγμένα)
αναγκάζονται να εισάγουν ποσότητες ενέργειας, διαθέτοντας μεγάλα ποσοστά των
συναλλαγματικών τους διαθεσίμων. Τίθεται όμως πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας
των χωρών-εισαγωγέων ενέργειας. Χώρες οι οποίες εξαρτώνται έντονα από εισαγωγές
ενέργειας, συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους για
συνεχή ανεφοδιασμό (όπως άλλωστε έδειξαν οι πρόσφατες ενεργειακές κρίσεις της Ε.Ε.
της περιόδου 2009-2014). Από την άλλη πλευρά, χώρες-εξαγωγείς φυσικών πόρων
συνηθίζεται να στηρίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη έντονα στον εξορυκτικό τομέα.
Σύμφωνα με την Βλάχου (2001), τα προϊόντα τους συχνά εξάγονται σε
ημικατεργασμένη μορφή. Στο βαθμό που η εγχώρια προστιθέμενη αξία τους είναι
χαμηλή, αυτές οι χώρες-εξαγωγείς ορυκτών πόρων συχνά διακρίνονται από ελλείψεις
σε συναλλαγματικά διαθέσιμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία τους
(Βλάχου 2001, σελ. 192).
Σχετικά με την λειτουργία της αγοράς πεπερασμένων ενεργειακών πόρων, όταν αυτή
λειτουργεί προσεγγίζοντας συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, θεωρητικά φαίνεται να
παρέχει κίνητρα για αποτελεσματικές προσαρμογές σε νέες συνθήκες (Βλάχου 2001,
σελ. 243). Ο ανταγωνισμός, που κατά την νεοκλασική θεωρία θα ωθήσει την οικονομική
αποτελεσματικότητα, αποτελεί στόχο της πολιτικής της Ε.Ε. στον ενεργειακό τομέα.
Επιπρόσθετα, η πολιτεία 5 καλείται να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
μέσω της άσκησης ενεργειακής πολιτικής, πετυχαίνοντας τους στόχους της με μέτρα
όπως: οι άμεσοι διοικητικοί περιορισμοί6, ο φόρος επί της κατανάλωσης ενέργειας ή
συγκεκριμένων μορφών της, η επιδότηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και της

3

Μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο της προσόδου στενότητας κάτω από ορισμένες υποθέσεις
(Βλάχου 2001, σελ. 211)
4
Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της εξαντλησιμότητας μέσω της ανακάλυψης νέων
κοιτασμάτων των εξορυσσόμενων πόρων αλλά και μέσω της υποκατάστασής τους από
εναλλακτικούς εξαντλήσιμους πόρους συνήθως στοχεύει βραχυπρόθεσμα-μεσοπρόθεσμα. Η
υιοθέτηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πόρων στοχεύει πιο μακροπρόθεσμα (Βλάχου 2001, σελ. 191).
5
εν προκειμένω η Ε.Ε.
6
αφορούν συνήθως προδιαγραφές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των μηχανικών εξοπλισμών,
την καθαρότητα των καυσίμων ως προς το περιβάλλον αλλά και ποσοστώσεις εισαγωγών κ.α.
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έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, η διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων κ.α.
(Βλάχου 2001, σελ. 243-244).
Οι φόροι μπορεί να θέτονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένα καύσιμα, προκειμένου να
αλλάξει η διάρθρωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και για να εξοικονομηθούν
ποσότητες των εν λόγω καυσίμων 7 . Όσο πιο ελάστικες είναι οι καμπύλες
προσφοράς/ζήτησης των καυσίμων ως προς την τιμή, τόσο πιο αισθητή θα είναι η
επίδραση του φόρου στην αντίστοιχη πλευρά της αγοράς (παραγωγούς/καταναλωτές
καυσίμων) (Βλάχου 2001, σελ. 244).
"Οι επιδοτήσεις μπορεί να χορηγούνται για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, για
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και για να χρηματοδοτήσουν
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην μείωση του μελλοντικού
κόστους παραγωγής συγκεκριμένων μορφών ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών
παραγωγής (ή οικιακού εξοπλισμού) που εξοικονομούν ενέργεια. Είναι συνήθης
πρακτική οι επιδοτήσεις να χρηματοδοτούνται από φόρους που επιβλήθηκαν στις
εισαγωγές ή στην κατανάλωση" (Βλάχου 2001, σελ. 244).
Καθώς η ενέργεια είναι στρατηγικής σημασίας πόρος, αυξημένη εξάρτηση από
εισαγωγές ενέργειας σημαίνει πως η εθνική ασφάλεια (η ασφάλεια της Ε.Ε. ευρύτερα)
μπορεί να απειλείται. Σύμφωνα με τον Tietenberg (1997), η εθνική (ευρωπαϊκή)
ασφάλεια φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου αγαθού και δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί στα πλαίσια της αγοράς— η αγορά ενέργειας επομένως χρήζει κρατικής
παρέμβασης (Tietenberg 1997, σελ. 234-239). Το κόστος για την εθνική ασφάλεια που
ενέχει η πλήρης εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην παραγωγή
καυσίμων/ενέργειας, θα πρέπει να συνυπολογίζεται μαζί με τα αντίστοιχα οφέλη
(Βλάχου 2001, σελ. 245). Η διατήρηση στρατηγικών εθνικών αποθεμάτων καυσίμων
είναι μία διαδεδομένη τακτική έτσι ώστε η ασφάλεια προμήθειας του καυσίμου να
είναι εγγυημένη (Βλάχου 2001, σελ. 246). Η Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει τη διατήρηση
στρατηγικών αποθεμάτων Φ.Α..
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Περαιτέρω σε ό,τι αφορά την κρατική φορολόγηση επί της προσόδου στενότητας, ο Peirce (1996)
αναφερόμενος στο καθεστώς των Η.Π.Α. για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ενεργειακών κοιτασμάτων
ισχυρίζονταν πως η προσπάθεια του κράτους να αποσπάσει μέρος της προσόδου διαφέρει μόνο σε
ένα βαθμό απ' την εξολοκλήρου κρατικοποίηση της ιδιοκτησίας/των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
Επιπλέον, κατά τον καθορισμό της φορολόγησης από την κρατική αρχή θα πρέπει να λαμβάνεται υπ'
όψη πως: 1) οι από κοινού επενδύσεις σε δραστηριότητες εξόρυξης εξαντλήσιμων πόρων μπορεί να
αποφέρουν προσόδους στενότητας οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν 2) απόπειρες για
επαναδιαπραγμάτευση του διαμοιρασμού των προσόδων, μετά την τοποθέτηση των επενδυτικών
κεφαλαίων δυσκολεύουν την προσπάθεια της εξορυκτικής εταιρείας 3) όταν τα επενδυτικά σχέδια
τελικά αποδεικνύονται προσοδοφόρα, η πίεση που ασκούν οι τοπικές κοινωνίες προκειμένου να
αποσπάσουν κομμάτι της προσόδου μπορεί να είναι πολύ έντονη (Peirce 1996, pg. 88).
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2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Φ.Α.
Μεταξύ των ορυκτών πόρων, ο κλάδος του Φ.Α. παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό
ενδιαφέρον, καθώς η εις βάθος ανάλυση των διάφορων σταδίων 8 της (κάθετης)
αλυσίδας παραγωγής του προϋποθέτει αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις.
Οι αγωγοί μέσω των οποίων μεταφέρεται το Φ.Α., συνήθως αποτελούν τον
οικονομικότερο τρόπο μεταφοράς του. Άλλοι τρόποι μεταφοράς είναι: η μεταφορά του
καυσίμου μέσω αγωγών σε υψηλή πίεση (Compressed Natural Gas, CNG) , καθώς και η
μεταφορά του σε υγροποιημένη μορφή (Liquified Natural Gas, LNG). Καθότι ένα δίκτυο
αγωγών Φ.Α. καθιστά εφικτή την μεταφορά ποσοτήτων του καυσίμου από
συγκεκριμένες πηγές προς συγκεκριμένους κόμβους αγοραπωλησίας Φ.Α., η ανάληψη
του μη ανακτήσιμου κόστους που συνοδεύει την επένδυση, θα πραγματοποιηθεί
εφόσον εξασφαλίζονται επαρκείς ροές Φ.Α. απ' τα αποθέματα και η ζήτηση Φ.Α.
κρίνεται ικανή για να τις απορροφήσει (Peirce 1996, pg. 162). Επιπλέον, όπως θα δούμε
και πιο αναλυτικά στην ενότητα 5,1, η μονοπωλιακή φύση των οικονομικών
δραστηριοτήτων στις εισόδους και τις εξόδους των δικτύων αγωγών συχνά επιβάλλει
την ανάληψη ρυθμιστικών πρωτοβουλιών.
Σύμφωνα με τον Peirce (1996), η μεγάλη συμμετοχή του πάγιου κόστους στο συνολικό
κόστος λειτουργίας των δικτύων διανομής Φ.Α. αποτελεί σημαντικό περιορισμό για την
κερδοφορία των λιανικών πωλητών Φ.Α., καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας
ζήτησης τείνει να συγκεντρώνεται κατά εποχές (λ.χ. παροχή θέρμανσης των χειμώνα).
Επίσης, το συγκριτικά υψηλό κόστος αποθήκευσης του Φ.Α. και η αβεβαιότητα σχετικά
με την εξέλιξη του νομικού πλαισίου που διέπει την διανομή του μπορούν να
αποτελέσουν πρόσθετους περιορισμούς για τους λιανοπωλητές (Peirce 1996, pg. 162).
Οι περιοδικές διακυμάνσεις της ζήτησης αντιμετωπίζονται από τους διανομείς μέσω
της αποθήκευσης και της προώθησης της χρήσης σε περιόδους χαμηλής συνολικής
ζήτησης (Peirce 1996, pg. 162-163). Συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέγεται η υπόγεια
αποθήκευση ποσοτήτων Φ.Α. σε παλιές γεωτρήσεις εγγύς των σημείων κατανάλωσης,
καθώς και να προσφέρονται προνομιακές χρεώσεις σε βιομηχανικούς χρήστες (με τους
διανομείς να διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της τροφοδοσίας Φ.Α. κατά την διάρκεια
περιόδων υψηλής ζήτησης).
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Δύο υποσημειώσεις: 1. Μεταφορά Φ.Α. (transmission) εννοούμε την μετακίνηση ποσοτήτων Φ.Α.
από κάποια αποθήκη/εγκατάσταση παραγωγής προς τα κέντρα διανομής Φ.Α. (για λιανική πώληση)
και "μεγάλους" καταναλωτές (βιομηχανικούς χρήστες, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας). 2. Ο
Peirce (1996) επισήμανε πως το στάδιο της παραγωγής Φ.Α. πρέπει να εξετάζεται από κοινού με την
παραγωγή πετρελαίου, καθώς το Φ.Α. συχνά προκύπτει ως εύρημα αναζητήσεων για πετρέλαιο. Η
μεταφορά του Φ.Α. περιλαμβάνει αγωγούς των οποίων η λειτουργία χαρακτηρίζεται από διακριτά
χαρακτηριστικά, ενώ η διανομή του συνήθιζε να είναι μια ρυθμιζόμενη δημόσια παροχή που
μοιράζονταν κοινά χαρακτηριστικά με την τοπική διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας (Peirce 1996, pg.
159).
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Επιπλέον, ο Peirce (1996) επισημαίνει πως κατά το στάδιο του σχεδιασμού των
αγωγών, το συνολικό κόστος τους αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό απ' ότι αυξάνεται η
μεταφορική δυναμικότητα (Peirce 1996, pg. 163). Απ' αυτή την άποψη κρίνεται
συμφέρον το να συνυπολογίζεται κάποια περίσσια δυναμικότητα 9 κατά τον σχεδιασμό
ενός δικτύου μεταφοράς/διανομής, ειδικά σε αναδυόμενες αγορές Φ.Α., καθώς το
επιπλέον κεφαλαιακό κόστος μιας τέτοιας απόφασης κρίνεται μικρότερο σε σχέση με
το κεφαλαιακό κόστος μιας μετέπειτα εξολοκλήρου νέας κατασκευής.
Στο βιβλίο του ο Peirce (1996) παρουσιάζει μια σύνοψη της έκβασης της ρυθμιστικής
πολιτικής των Η.Π.Α. για το Φ.Α. για την περίοδο 1950-1980. Τα αποτελέσματα των
πολιτικών που εφαρμόστηκαν επηρεάστηκαν απ' την φύση του Φ.Α. ως εξαντλήσιμου
πόρου και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφοράς/διανομής του.
Από το 1954, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είχε δώσει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Ενέργειας (Federal Power Commission, FPC) την αρμοδιότητα να ρυθμίζει το
επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους των παραγωγών Φ.Α. (Peirce 1996, pg. 166). Όσο τα
ενδογενή αποθέματα Φ.Α. απέδιδαν επαρκείς παραγόμενες ποσότητες, οι ελεύθερα
κυμαινόμενες τιμές των εσωτερικών Πολιτειακών αγορών Φ.Α. (intrastate) κινούνταν
κοντά στις υπό ρύθμιση διαπολιτειακές (interstate). Παρόλα αυτά, ο Peirce
υποστηρίζει πως η FPC έθετε τα περιθώρια κέρδους (wellhead prices: τιμές που
χρέωναν οι παραγωγοί Φ.Α. πλην το κόστος μεταφοράς) συστηματικά χαμηλά (η τιμή
χρέωσης των παραγωγών δεν κάλυπτε το οριακό τους κόστος). Έτσι, μετά το 1972, οι
ελεύθερα κυμαινόμενες τιμές Φ.Α. στις εσωτερικές αγορές των Πολιτειών των Η.Π.Α.
άρχισαν να αποκλίνουν έντονα (προς τα πάνω) απ' τις ρυθμισμένες τιμές που ίσχυαν
για τις ποσότητες Φ.Α. που μεταφέρονταν μεταξύ των Πολιτειών (interstate) (Peirce
1996, pg. 166). Η προσφερόμενη ποσότητα Φ.Α. μειώθηκε καθιστώντας την ζήτηση
πλεονάζουσα. Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε πως διαμήνυε την απροθυμία των παραγωγών
Φ.Α. να πουλήσουν εκτός των Πολιτειών στις οποίες λάμβανε χώρα η παραγωγή.
Τελικά τόσο η FPC, όσο και η διάδοχός της Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή
Ενέργειας (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), επέτρεψαν στους
παραγωγούς να χρεώνουν υψηλότερες τιμές για ποσότητες Φ.Α. που προέρχονταν από
νέες γεωτρήσεις, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την δεκαετία του 1970 στις
Η.Π.Α. (Peirce 1996, pg. 167). Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση ήταν πως δίνονταν
κίνητρο στους παραγωγούς Φ.Α. να εντείνουν τις γεωτρήσεις στα υπάρχοντα υπό
εκμετάλλευση αποθέματα (προκειμένου να επωφεληθούν από τις υψηλότερες
επιτρεπόμενες τιμές) (Peirce 1996, pg. 170). Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, όπου δεν
υπήρχε περιθώριο αύξησης των γεωτρήσεων στα υπάρχοντα υπό εκμετάλλευση
αποθέματα Φ.Α., οι παραγωγοί δεν πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες επενδύσεις

9

ή το δίκτυο αγωγών να σχεδιάζεται μεγαλύτερο επιτρέποντας την εκ των υστέρων πρόσθεση
δυναμικότητας.
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για να αναπτύξουν νέα αποθέματα και να διατηρήσουν το υπάρχον επίπεδο
παραγωγής.
Επομένως, όπως κατέδειξε η παραπάνω σύνοψη, η προσφορά του Φ.Α. φαίνεται ότι
μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό ελαστική ως προς τις μεταβολές της τιμής. Τα στοιχεία
από πλευράς ζήτησης για τη δεδομένη συγκυρία, καταδείκνυαν πως και η ζήτηση
χαρακτηρίζονταν από κάποιο βαθμό ελαστικότητας ως προς την τιμή 10 (Peirce 1996, pg.
169). Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις των καταναλωτών σε περίπτωση μιας απότομης
αύξησης των τιμών Φ.Α. γενικά είναι πιο περιορισμένες, καθώς η υποκατάσταση ενός
καυσίμου με κάποιο υποκατάστατο συχνά απαιτεί χρόνο και ενέχει επιπλέον κόστος
(π.χ. κατάλληλο εξοπλισμό, εγκατάστασή του κ.α.).
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βλέπε και τέλος ενότητας 5.2
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3. Η ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

3.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Σύμφωνα με στοιχεία της British Petroleum (BP), το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκτιμούνταν ότι κατείχε 1,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (tcm) αποδεδειγμένων
αποθεμάτων φυσικού αερίου, κατά κύριο λόγο στην Ολλανδία, στην Ουκρανία και στο
Ηνωμένο Βασίλειο (βλέπε πίνακα 3.1). Σύμφωνα με την BP (2015), τα αποθέματα της
Ε.Ε. θα εξαντλούνταν σε 11,3 περίπου χρόνια αν ο ετήσιος ρυθμός εκμετάλλευσης των
αποθεμάτων που καταγράφηκε το 2014 (R/P ratio 11 στον πίνακα 3.1), διατηρούνταν για
τα επόμενα χρόνια. Τα συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της Ε.Ε. αποτελούσαν το
0,8% των συνολικών παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου (ΙΕΑ
2014a, pg. 172). Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΒΡ (2015), η πορεία των
αποδεδειγμένων αποθεμάτων της Ε.Ε. παρουσιάζεται πτωτική διαχρονικά (βλ. Πίν. 3.1).
Συγκεκριμένα στις χώρες της Βόρειας Θάλασσας, υπάρχουν ακόμη γηγενή διόλου
ευκαταφρόνητα αποθέματα 12 τόσο στην Ολλανδία (0,8 tcm) και το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,2 tcm) όσο και στην Νορβηγία 13 (1,9 tcm). Συμφωνίες που καταμερίζουν τον κίνδυνο,
φορολογικές διευκολύνσεις και τεχνικές υποβοηθούμενης ανάκτησης πετρελαίου
(Enhanced Oil Recovery, EOR) έχουν τονώσει τις δραστηριότητες αναζήτησης και
παραγωγής (Exploration & Production, E&P) στην Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο
(ΙΕΑ 2014a, pg. 207).
Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλήρως διερευνήσει τις δυνατότητες εξόρυξής της
σε ότι αφορά τις μη συμβατικές πηγές της. Αυτές έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, αν και στην πράξη το κίνητρο για την ανάπτυξη των
πηγών αυτών από χώρα σε χώρα διαφέρει ανάλογα με το εγχώριο μίγμα χρήσης
καυσίμων, την εικόνα των εισαγωγών και τις επισφάλειες που αφορούν την εγχώρια
ασφάλεια προμήθειας και το περιβάλλον (IEA 2012, pg. 128). Με την περιορισμένη
εμπειρία που χαρακτηρίζει την εξερεύνηση πηγών στην Ευρώπη είναι αβέβαιο σε ποιο
βαθμό μπορούν να αξιοποιηθούν με οικονομικά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμο
τρόπο και, κατ' επέκταση, να αποτελέσουν εν δυνάμει αποθέματα (IEA 2014a, pg. 172).

11

Υπολογίζεται διαιρώντας τα εναπομείναντα αποθέματα στο τέλος του έτους (έχοντας αφαιρέσει
την ετήσια παραγωγή τους), με την παραγωγή που καταγράφηκε και προέρχονταν απ' αυτά κατά
την διάρκεια του έτους.
12
Στην ενότητα 3.2 παραθέτονται μερικές πληροφορίες σχετικά με την κατανομή της συμβατικής
παραγωγής Φ.Α. ανά πεδίο/περιοχή στις τρεις μεγαλύτερες 2013 χώρες-παραγωγούς Φ.Α. για το
2013.
13
Ενώ τυπικά δεν αποτελεί μέλος της Ε.Ε., οι υψηλές εξαγωγές Φ.Α. της Νορβηγίας προς την Ε.Ε.
αλλά και οι καλές μεταξύ τους σχέσεις την καθιστούν άξια αναφοράς.
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Σχετικά με τα αποθέματα μη συμβατικού Φ.Α., η Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφόρησης
για θέματα ενέργειας (ΕΙΑ) το 2013 εκτιμούσε (όπως φαίνεται απ' τον Πίνακα 3.2) τους
τεχνικά ανακτήσιμους πόρους (Technically Recoverable Resources 14, TRR) σχιστολιθικού
Φ.Α. της Ολλανδίας στα 0,74 tcm (όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου), της Δανίας στα
0,91 tcm, της Ρουμανίας στα 1,44 tcm, της Πολωνίας στα 4,2 tcm και της Γαλλίας στα
3,88 tcm. Συγκριτικά, χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία (και οι δύο εκτιμώνται στα
0,48 tcm έκαστη), η Σουηδία (0,28 tcm) και η Ισπανία (0,23 tcm) κατέχουν λιγότερο
πλούσιες πηγές 15. Σχετικά δε με τους παγκόσμιους πόρους, η Ευρώπη σύμφωνα με την
ΕΙΑ το 2013 συνολικά κατείχε TRR ίσoυς με το 27,9% του συνόλου των TRR της Βόρειου
Αμερικής και μόνο το 6,5% του παγκόσμιου συνόλου (13,3 tcm από τα 47,71 tcm της
Β.Α. και τα συνολικά παγκόσμια 203,9 tcm) (ΕΙΑ 2013, pg. 6-7).
Πίνακας 3.1: Αποδεδειγμένα Αποθέματα
Total proved reserves
At end
At end
At end
1994
2004
2013
tcm
tcm
tcm
tcf
n/a
0.9
0.9
0.1
0.1 †
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
n/a
1.3
1.5
1.7
1.3
0.8
1.3
2.4
2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.1
n/a
31.1
32.3
n/a
2.3
17.5
n/a
0.7
0.6
0.7
0.5
0.2
n/a
1.2
1.1
3.9
0.2
0.2
40.6
42.7
57.5
119.1
156.5
186.5
14.5
14.8
19.4
104.6
141.7
167
3.6
2.8
1.5
35.5
37.5
53.9

Azerbaijan
Denmark
Germany
Italy
Kazakhstan
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Russian Federation
Turkmenistan
Ukraine
United Kingdom
Uzbekistan
Other Europe & Eurasia
Total Europe & Eurasia
Total World
of which: OECD
Non-OECD
European Union
Former Soviet Union
*More than 100 years.
† Less than 0.05.
◆Less than 0.05%.
n/a not available.
Πηγή: ΒΡ Statistical Review Of World Energy, June 2015

At end 2014
tcm
% World
41.2
1.2 0.6%
1.2 †
◆
1.5 †
◆
1.7 †
◆
53.2
1.5 0.8%
28.2
0.8 0.4%
67.9
1.9 1.0%
3.5
0.1 0.1%
3.9
0.1 0.1%
1152.8
32.6 17.4%
617.3
17.5 9.3%
22.5
0.6 0.3%
8.5
0.2 0.1%
38.3
1.1 0.6%
7.7
0.2 0.1%
2049.5
58 31.0%
6606.4
187.1 100.0%
688.2
19.5 10.4%
5918.3
167.6 89.6%
52.7
1.5 0.8%
1926.9
54.6 29.2%

R/P ratio
68.8
7.6
5.6
7.5
78.2
14.3
17.7
23.6
9.6
56.4
*
34.3
6.6
19
32.7
57.9
54.1
15.6
75.8
11.3
71.8
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Εδώ με τον όρο "τεχνικά ανακτήσιμοι πόροι" αναφερόμαστε σε δυνητικά εκμεταλλεύσιμα
αποθέματα Φ.Α.. Εν αντιθέσει, τα αποδεδειγμένα αποθέματα Φ.Α. είναι (σχεδόν) βέβαιο ότι
μπορούν να γίνουν αντικείμενο επικερδούς εκμετάλλευσης (παραγωγής) από άποψη νομική,
οικονομική και τεχνική. Οι εκάστοτε πιθανότητες επικερδούς εκμετάλλευσης καθορίζονται μέσω
οικονομολογικής και γεωλογικής έρευνας (ΙΕΑ 2014a, pg. 172).
15
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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Πίνακας 3.2: Παγκόσμιοι μη αποδεδειγμένοι TRR "υγρού" (wet) σχιστολιθικού Φ.Α. (2013)

13.31 0.4814 0.9062 3.8798 0.4814 0.7363

Total World

United States

Mexico

Canada

North
America

United
Kingdom

Sweden

Spain

Romania

Poland

Norway

Netherlands

Germany

France

Denmark

Bulgaria

Europe

2013 EIA
unproved wet shale gas technically recoverable resources (TRR), tcm

0 4.1914 1.4443 0.2266 0.2832 0.7363 47.719 16.227 15.434 16.057 203.93

Πηγή: ΕΙΑ 2013, pg 6-7

Οι βασικές μορφές μη συμβατικού Φ.Α. είναι: Φ.Α. που προέρχεται από υπόγεια
πετρώματα χαμηλής διαπεραστικότητας (tight), Φ.Α. από σχιστολιθικά πετρώματα
(shale) και μεθάνιο που εξορύσσεται από κοιλώματα άνθρακα (coalbed methane, CBM).
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.3 17, το σχιστολιθικό Φ.Α. αποτελεί σημαντικό
κομμάτι του συνόλου των μη συμβατικών πόρων Φ.Α. (68% των συνολικών μη
συμβατικών TRR Φ.Α. της Ευρώπης του OECD 18 προέρχονται από σχιστολιθικά
πετρώματα).
Πίνακας 3.3: Εναπομείναντες (Μη Αποδεδειγμένοι) Μη Συμβατικοί TRR ανά τύπο και περιφέρεια,
τέλη 2013 (tcm)
Tight

Shale

CBM

Total

E. Europe/Eurasia

11

15

20

46

Middle East

9

4

-

13

Asia-Pacific

21

53

21

95

OECD Americas

11

48

7

65

Africa

10

39

0

49

Latin America

15

40

-

55

OECD Europe

4

13

2

19

World

81

211

50

342

Πηγή: ΙΕΑ 2014e, pg. 146

Σύμφωνα με τους ΙΕΑ/OECD το 2013 λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα
(bcm) μεθανίου από κοιλώματα άνθρακα παράχθηκαν στην Ε.Ε., ενώ ο ΙΕΑ κάνοντας
ορισμένες υποθέσεις σε σχέση με τις συνθήκες που επηρεάζουν την μη συμβατική
παραγωγή, εκτίμησε πως, μπορούν (στην πράξη) να παραχθούν 17 bcm σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην Ε.Ε. μέχρι το 2040 (IEA 2014a, pg. 172). Γενικά λαμβάνοντας
υπόψη το εύρος των διερευνητικών γεωτρήσεων που εκκρεμούν σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες, οι εμπράγματες ποσότητες Φ.Α. που τελικά θα εξορυχθούν από τις

16

μη κατάλληλου για τελική χρήση. Εμπεριέχει υγρά φυσικού αερίου (Natural Gas Liquids, NGL).
στρογγυλεμένοι αριθμοί
18
Οι χώρες της Ευρώπης του OECD περιλαμβάνουν: την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Δανία,
την Εσθονία, την Φινλανδία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την
Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία,
την Σλοβακία, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Σουηδία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
17
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πιθανολογούμενες μη συμβατικές πηγές (κυρίως σχιστολιθικά πετρώματα), θα είναι
αυτές που θα καθορίσουν σε τι βαθμό θα υποκατασταθεί η μειούμενη απόδοση που
παρατηρείται από τα συμβατικά αποθέματα.
Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του ΙΕΑ (2012), για το μη συμβατικό Φ.Α., οι
μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Πολωνίας φαίνονταν ως οι λαμπρότερες καθώς οι εκεί
μέθοδοι διερευνητικής γεώτρησης για σχιστολιθικό αέριο ήταν πιο αναπτυγμένες ενώ
και οι λοιποί συναφείς παράγοντες (κοινωνική αποδοχή και λειτουργικά κωλύματα) δεν
φαίνονταν να αποτελούν ιδιαίτερο εμπόδιο. Παρόλα αυτά, το μέγεθος των
εκτιμώμενων πηγών τότε ήταν έντονα αμφισβητούμενο (ΙΕΑ 2012, pg. 123-124). Με
δυνητικές μη συμβατικές πηγές που ανταγωνίζονταν σε μέγεθος αυτές της Πολωνίας, η
Γαλλία αναμένονταν απ' τον ΙΕΑ να είναι μία απ' τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα
ξεκινούσαν να παράγουν μη συμβατικό αέριο επικερδώς. Το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος για σχιστολιθικό αέριο στην Γαλλία εντοπίζεται στο πεδίο του Παρισιού
και στο Νοτιοανατολικό πεδίο. Το πεδίο του Παρισιού διακρίνεται για την εκτίμηση
ορισμένων γεωλόγων πως οι ισχυρές ενδείξεις των διερευνητικών γεωτρήσεων για την
ύπαρξη σχιστολιθικών πετρωμάτων στο πεδίο, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε
μελλοντική εξαγωγή υδρογονανθράκων (μεταξύ των οποίων και αμφισβητήσιμες
ποσότητες σχιστολιθικού αερίου) (IEA 2012, pg. 126).
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., λίγες δραστηριότητες διερεύνησης και
παραγωγής είχαν εκκινηθεί μέχρι το 2012 (και η πλειοψηφία τους αφορούσε
εκμετάλλευση κοιλωμάτων άνθρακα). Οι πιο πολλά υποσχόμενες χώρες σε
σχιστολιθικό αέριο φαίνονταν να είναι η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και
η Ουκρανία (IEA 2012, pg. 127). Αξίζει να επισημανθεί πως παράλληλα με τις
παραπάνω, επιπλέον προσπάθειες για περαιτέρω εξερεύνηση πηγών σχιστολιθικού
αερίου είχαν ήδη δρομολογηθεί στην Ε.Ε. το 2012: στην Αυστρία, στην Λιθουανία, στην
Βουλγαρία και στην Ρουμανία (IEA 2012, pg. 128). Προς το παρόν πάντως σε καμία
χώρα της Ε.Ε. δεν παρατηρείται παραγωγή ευρείας 19 κλίμακας μη συμβατικού αερίου,
παρά το γεγονός ότι παρατηρείται η ύπαρξη αρκετών παραγόντων που ceteris paribus
ευνοούν την ανάπτυξη νέων γηγενών κοιτασμάτων όπως π. χ. η (κατ' απόλυτο) υψηλή
ζήτηση και η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές (όπως θα δούμε παρακάτω).
Τέλος αξίζει να αναφερθεί μια παλιότερη κριτική επισήμανση του ΙΕΑ, σχετικά με τον
τρόπο έκδοσης των στοιχείων που αφορούν τα αποδεδειγμένα αποθέματα. Όταν τα εν
λόγω στοιχεία δημοσιεύονται σε συνολική βάση για κάθε χώρα, προκαλείται
αβεβαιότητα στην αγορά τόσο σχετικά με την ακριβή προέλευση των ποσοτήτων Φ.Α.,
όσο και για το πόσο πιθανό είναι τελικά τα εν λόγω αποθέματα να διατεθούν
μελλοντικά στην αγορά. Αντίθετα, είναι πολύ πιο χρήσιμο όταν η δημοσίευση των
στοιχείων που αφορούν τα αποδεδειγμένα αποθέματα που βρίσκονται στην κυριότητα
του κάθε παραγωγού, γίνεται με τρόπο συγκεκριμένο (καθώς και κοινό για όλους τους
19

σε σύγκριση με τους διεθνείς παρόχους (π.χ. Βόρεια Αμερική).
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παραγωγούς) ανά πεδίο παραγωγής Φ.Α.. Η υιοθέτηση κάποιων στάνταρ κατά την
καταγραφή του συνόλου των αποθεμάτων που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά
Φ.Α., θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην διαφανή πληροφόρηση των επενδυτών
για ό,τι αφορά τα στοιχεία που συνάδουν της μελλοντικής παραγωγής Φ.Α. και κατ'
επέκταση εκείνοι να δρουν ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά (IEA 2008, pg. 8384).

3.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η συνολική πρωτογενής προσφορά ενέργειας (Total Primary Energy Supply, TPES 20)
είναι ένα μέγεθος το οποίο μετουσιώνει την δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, καθώς
και την δυνατότητα παραγωγής δευτερογενών μορφών ενέργειας (π.χ. καυσίμων για
αυτοκίνηση, συνθετικών βιοκαυσίμων κ.ο.κ.) σε μια οικονομία. Η TPES της Ε.Ε.
αυξάνονταν ετησίως με μέσο ρυθμό 0,2% κατά την εικοσαετία 1990-2010, ενώ
κατέγραψε μείωση 3,5% το 2011 σε σχέση με το 2010 και ετήσια μείωση 1% το 2012
(βλέπε Πίνακα 3,4 21, σελ. 28). Ο ΙΕΑ (2014) προέβλεψε μέση ετήσια αύξηση 0,2% της
ΤΡΕS της Ε.Ε. για την περίοδο 2012-2020 και μείωση 0,3% για την δεκαετία 2020-2030.
Η συμμετοχή του Φ.Α. στην ΤPES της Ε.Ε. το 1990 ανέρχονταν στο 18,1%, έναντι του
36,8% του πετρελαίου και του 27,2% του άνθρακα (Πίν. 3,4, σελ. 26). Το 2011 το Φ.Α.
(24,3%) ξεπέρασε τον άνθρακα (16,9%) στην συμμετοχή στην TPES. Στην
ηλεκτροπαραγωγή, το Φ.Α. είχε συμμετοχή 17,8% το 2012, ενώ ο άνθρακας συμμετείχε
με ποσοστό 28,1%, η πυρηνική ενέργεια με 27% και το πετρέλαιο με 2,2%, όπως
φαίνεται στον Πίν. 3,4 (σελ. 28).
Μέχρι το τέλος του 2011, το Φ.Α. είχε παγιωθεί ως το δεύτερο μεγαλύτερο σε
συμμετοχή καύσιμο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αντιπροσωπεύοντας το 23,9% της ΤΡΕS, αμέσως μετά το πετρέλαιο (32% του TPES)
(στήλη 2012, Πίν. 3.4, σελ. 26). Στην τρίτη θέση ακολουθούσε ο άνθρακας με 17,5% του
TPES. Αν και τα τελευταία χρόνια (π.χ. 2011 και 2012) παρατηρείται πτώση στην χρήση
του Φ.Α. ως πηγής ενέργειας λόγω μερικής υποκατάστασής του από τον πιο
ανταγωνιστικό άνθρακα, το 2012 η συμμετοχή του Φ.Α. στην παραγωγή ενέργειας της
Κροατίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας ξεπερνούσε το
25% (COM(2014) 654 final, pg. 13). Επιπροσθέτως, η αστική θέρμανση σε αρκετά από
τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. σήμερα στηρίζεται έντονα στην καύση Φ.Α. (IEA 2014a, pg.
207).
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To άθροισμα του συνόλου της ενδογενώς παραγμένης ενέργειας με της εισηγμένης, πλην τις
εξαγωγές ενέργειας και τις μεταβολές στα αποθέματα ενέργειας. Στην παρούσα μελέτη
χρησιμοποιείται όπως ορίζεται και μετράται από τον ΙΕΑ.
21
βλέπε Σημειώσεις Πίνακα 3.4 σελ. 29, για τον τρόπο υπολογισμού των μεγεθών που χρησιμοποιεί
ο ΙΕΑ.
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Η συμμετοχή του Φ.Α. (2012) ανέρχονταν: στο 42% της συνολικής TPES της Ολλανδίας,
στο 38% της συνολικής TPES της Ιταλίας, στο 36% της Ουγγαρίας και στο 34% του
Ηνωμένου Βασιλείου (βλέπε Πίν. 3.5). Αντίθετα το Φ.Α. αποτελούσε μόνο το 2% της
TPES της Σουηδίας, το 9% της Φινλανδίας και το 10% της Εσθονίας.
Η υπερπροσφορά φυσικού αερίου που παρατηρείται στην Ε.Ε. από το 2008 και μετά
έχει οδηγήσει σε άνθηση της αγοράς του, με μεγαλύτερες ποσότητες να γίνονται
αντικείμενο εμπορίας, υψηλότερη ρευστότητα (εννοώντας πρόσβαση σε εμπράγματο
Φ.Α., όχι τίτλους του) και αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου (IEA 2014a, pg.211).
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η ευρωπαϊκή παραγωγή Φ.Α. μειώνονταν με ρυθμό υψηλότερο
από αυτόν της συνολικής ζήτησης γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές από το 2010 και έπειτα, ειδικά απ' αυτές που αφορούν Φ.Α. εισαγόμενο
από αγωγούς (ΙΕΑ 2014a, pg. 171).
Η ενδογενής παραγωγή Φ.Α. στην Ε.Ε. συνολικά φαίνεται να ακολουθεί κυρίως πτωτική
πορεία από το 2002 κι έπειτα (βλέπε Πίν. 3.6), γεγονός που οφείλεται στα μειούμενα 22
αποθέματα Φ.Α. της. Σύμφωνα με τον Πίν. 3.6, το 2012 η συνολική παραγωγή ανήλθε
σε περίπου 133,2 Μtoe, έχοντας μειωθεί περίπου 22,2% από το 2007 και 6% από το
2011. Η Ολλανδία ήταν η μεγαλύτερη παραγωγός Φ.Α. για το 2012 στην Ε.Ε., με 57,4
Μtoe ή 43,2% επί της συνολικής παραγωγής. Ακολουθούσε το Ηνωμένο Βασίλειο με
26,3%, η Γερμανία με 7,2%, και η Ρουμανία με 6,5%. Η Ιταλία, η Δανία και η Πολωνία
παρήγαγαν 5,3%, 3,9% και 2,9% επί της συνολικής παραγωγής Φ.Α., αντίστοιχα το 2012.
Το υπολοιπόμενο 4,7% προέρχονταν κυρίως από Κράτη-Μέλη της Ανατολικής Ευρώπης.
Κατά το 2012, δέκα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δεν είχαν καμία παραγωγή Φ.Α.: το Βέλγιο, η
Εσθονία, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Κύπρος 23, η
Λετονία, η Μάλτα και η Λιθουανία.
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), το 2012 η Ολλανδική ετήσια παραγωγή Φ.Α. αποτελούνταν
κατά 45 bcm από επάκτια (onshore) παραγωγή και κατά 25 bcm από υπεράκτια
(offshore) παραγωγή κατά μέσο όρο (IEA 2014c, pg. 131). Το μεγαλύτερο μέρος της
Ολλανδικής παραγωγής Φ.Α. προέρχεται απ' το πεδίο του Χρόνινγκεν. Το 2012 τα
εναπομείναντα αποθέματά του εκτιμούνταν στα 740 bcm. Πέραν του Χρόνινγκεν, το
2012 στην Ολλανδία καταγράφηκαν 235 μικρότερα πεδία που διατελούσαν συμβατική
παραγωγή Φ.Α.. Από το 2014 έχει (επανα)τεθεί ένα άνω όριο 24 της τάξης των 425 bcm
στην συνολική (σωρευτική) παραγωγή του πεδίου του Χρόνινγκεν μέχρι το 2020, λόγω
της σταδιακής εξάντλησης των αποθεμάτων του και για λόγους ασφάλειας 25.

22

Όχι μόνο εξαντλούνται τα υπάρχοντα, αλλά δεν ανακαλύπτονται και νέα με ικανό ρυθμό.
το ανεξάρτητο από Τουρκική επιρροή μέρος της
24
λόγω των διακυμάνσεων στις ετήσιες ροές Φ.Α. του πεδίου το όριο συχνά τυγχάνει αναθεώρησης.
25
ταυτόχρονες εντατικές εξορύξεις σε πολλαπλά σημεία επί του πεδίου μπορούν να οδηγήσουν σε
σεισμικές δονήσεις.
23
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Η παραγωγή Φ.Α. του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται κυρίως 26 από τα υπεράκτια
πεδία του, που βρίσκονται στις περιοχές της Βόρειας και της Ιρλανδικής Θάλασσας (IEA
2012a, pg. 68). Σημαντικές ροές συμβατικού Φ.Α. αναμένονται από τα υπό ανάπτυξη
πεδία Λάγκαν και Τόρμορ. Στο Η.Β. η παραγωγή Φ.Α. διενεργείται τόσο σε σύνδεση με
το πετρέλαιο 27, όσο και χωρίς. Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), παράλληλα με την πτώση
που παρατηρείται στην εγχώρια συνολική παραγωγή Φ.Α. του Η.Β., μείωση καταγράφει
και η παραγωγή του Φ.Α. που προορίζεται για τελική κατανάλωση (dry non-associated
gas)— ελαττώνοντας και την διαφορά της με την εξαρτημένη (associated) παραγωγή
Φ.Α. (ΙΕΑ 2012a, pg. 69).
Η Γερμανία— που μέχρι και το 2013 28 ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα-παραγωγός Φ.Α.
στην Ε.Ε.— παράγει περίπου το ένα έκτο των συνολικών προμηθειών Φ.Α. που κατέχει
(IEA 2013, pg. 69). Σχεδόν όλα της τα αποθέματα βρίσκονται στο κρατίδιο της Κάτω
Σαξονίας, ανάμεσα στα σύνορά της με την Ολλανδία και τον ποταμό Έλβα.
Το μέγεθος της παραγωγής στις κύριες χώρες-παραγωγούς μειώθηκε έντονα κατά την
περίοδο 2002-2012 (βλέπε Πίν. 3.6): το Ηνωμένο Βασίλειο (μείωση 62,5%), η Δανία
(32,1%) και η Ιταλία (41,2%) παρουσιάζανε κάποιες από τις πιο σημαντικές μειώσεις.
Αλλά και οι μικρότερες χώρες-παραγωγοί (Σλοβενία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και
Γαλλία) κατέγραψαν μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή τους κατά την ίδια περίοδο.
Τόσο οι περίοδοι 2002-2005 και 2006-2011 για την συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή
Φ.Α., όσο και η περίοδος 2007-2012 για την Ολλανδία (αύξηση 5,6%) υποδεικνύουν
πως η ευρωπαϊκή παραγωγή Φ.Α. σε βάθος δεκαετίας μπορεί να χαρακτηρίζεται από
σημαντικές περιοδικές διακυμάνσεις.
Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αυξητική τάση που επικρατούσε το 2014 παγκοσμίως στην
παραγωγή Φ.Α. (με την Κίνα να αποτελεί τον γρηγορότερα αναπτυσσόμενο παραγωγό),
η ευρωπαϊκή παραγωγή Φ.Α. ήταν η μόνη που αναμένονταν να μειωθεί (IEA 2014b, I,56), ενώ επίσης σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΕΑ, η τάση για αυξανόμενες εισαγωγές θα
εμμείνει με τις προσδοκώμενες εισαγωγές της Ευρώπης του OECD να φτάνουν τα 400
bcm μέχρι το 2040 (IEA 2014e, pg.160).
Λαμβάνοντας υπ' όψη τις TRR μη συμβατικού Φ.Α. (βλ. ενότητα 3.1), η αναμενόμενη
αύξηση της παραγωγής στην περιοχή της Βορείου Θάλασσας δεν κρίνεται ικανή
προκειμένου να αναχαιτίσει πλήρως την γενικότερη πτωτική τάση της ευρωπαϊκής
συμβατικής παραγωγής, παρά μόνο ενδεχομένως για να την επιβραδύνει. Η παραγωγή
μη συμβατικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένεται
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κατά το 99,9% μέχρι το 2012, σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2012a).
Associated Gas: Φ.Α. του οποίου η παραγωγή προκύπτει ως υποπροϊόν εξόρυξης πετρελαίου. NonAssociated Gas: Φ.Α. το οποίο προέρχεται από απόθεμα που περιέχει Φ.Α. ως επί το πλείστον. Οι
ποιότητες των δύο διαφέρουν, ενώ προορίζονται και για διαφορετικές χρήσεις.
28
Τα στοιχεία της Eurostat για το 2014, δείχνουν την Ρουμανία ως την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό
Φ.Α. στην Ε.Ε..
27
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να περιλαμβάνει μέτρια (από 17 μέχρι 77 bcm έως το 2035, 2040 29) παραγωγή Φ.Α.
από πηγές χαμηλής διαπεραστικότητας στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο, παραγωγή μεθανίου από κοιλώματα άνθρακα στην Γερμανία και στην
Πολωνία, καθώς και παραγωγή σχιστολιθικού αερίου στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην
Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (IEA 2014a, pg. 209).

3.3 ΖΗΤΗΣΗ
Το φυσικό αέριο αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις αγορές στις οποίες συμμετέχει
ως καύσιμο, καθώς αντί αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποκατάστατες πηγές
ενέργειας από όλους τους σχετικούς κλάδους. Στην αγορά που προορίζεται για οικιακή
χρήση ανταγωνίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια και τα προϊόντα του πετρελαίου, στην
βιομηχανία κυρίως με προϊόντα πετρελαίου, ενώ στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με τον άνθρακα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με την πυρηνική
ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των μεταφορών αναδεικνύεται ως μια
ελκυστική νέα αγορά για τους παραγωγούς Φ.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο, με την
αναμενόμενη ζήτησή του να παρουσιάζεται αυξημένη (IEA 2014b, pg. I.4).
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), η συμμετοχή των εκάστοτε κλάδων στην
τελική κατανάλωση ενέργειας (Final Energy Consumption, FEC) της Ε.Ε. το 2012
διαμορφώθηκε ως εξής: 25,6% άνηκε στον βιομηχανικό κλάδο παραγωγής αγαθών
(industry), 31,8% άνηκε στον μεταφορικό κλάδο (transport), 26,2% άνηκε στον κλάδο
που αφορά την αστική χρήση (residential), 13,5% στις υπηρεσίες (services) και 3% σε
γεωργία, αλιεία κ.α. (βλέπε Πίνακα 3.10). Το 2012 το φυσικό αέριο και τα παράγωγά
του 30 αντιπροσώπευαν το 22,9% της FEC στην Ε.Ε., ενώ αντίστοιχα το πετρέλαιο και τα
παράγωγά του αντιπροσώπευαν το 39% της FEC, η ηλεκτρική ενέργεια το 21,8%, τα
στερεά καύσιμα το 4,3%, τα βιοκαύσιμα και απορρίματα (Α.Π.Ε.) το 7,2%, ενώ η
παραγμένη θερμική ενέργεια το 4,4% (βλ. 3.11).
Στην περίοδο 2005-2012 η ζήτηση Φ.Α. απ' τον βιομηχανικό κλάδο μειώθηκε κατά
19,4% (βλέπε Πίν. 3.8). Εδώ να τονιστεί πως το φυσικό αέριο δεν παίζει σημαντικό ρόλο
μόνο ως πηγή ενέργειας για την παροχή θέρμανσης και τον ενεργειακό κλάδο, αλλά
αποτελεί και κύρια εισροή για τον κλάδο των πετροχημικών.

σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΕΑ, κάτω από διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο
ρύθμισης της παραγωγής, την κοινωνική αποδοχή της κ.α.
30
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Σημειώσεις Πίνακα 3.4
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Πίνακας 3.5: Σύνθεση της ΤΡΕS κατά καύσιμο και Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
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TPES, Gas %

Total

Heat

Electricity

Renewables and
waste

Nuclear

8687
7518
7573
-439
11990
57332
97802
22252
6800
3125
79254
0
60415
23930
25659
11917
5596
0
62089
20775
75401

Natural gas

3232
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2468
3797
4580
11470
80152
8136
2681
2373
15715
54
8199
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50868
2934
3477
1392
15178
2194
38864

Oil products

Crude,NGL and
feedstocks

Austria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

Coal, peat and oil
shale

Country

TPES (1000s of tonnes of oil equivalent, ktoe), 2012

22%
16%
20%
10%
9%
15%
22%
14%
36%
30%
38%
26%
42%
15%
14%
18%
26%
10%
23%
2%
34%

Πηγή: IEA/OECD 2015, OECD Database
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Πίνακας 3.6: Εγχώρια Παραγωγή Φ.Α. στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

Natural Gas Primary Production EU-28, Ktoe
2002
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2005
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2013
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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:
:
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Portugal
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0.00
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0.00
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4.30
4.30
3.40
3.40
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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Πηγή: Eurostat Database 2015
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Όπως φαίνεται στον Πίν. 3.8, το 2012 η αστική κατανάλωση αποτέλεσε το 44,8% της
συνολικής κατανάλωσης Φ.Α., ενώ η βιομηχανική το 32,4%— συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης Φ.Α. ως πρώτη ύλη σε επεξεργασία/διύλιση και παραγωγή χημικών31. Η
κατανάλωση που αφορούσε υπηρεσίες και λοιπές μη αναφερόμενες χρήσεις του Φ.Α.
ανήλθε σε 19,3% και 0,7% επί της συνολικής κατανάλωσης αντίστοιχα. Όπως
προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση του Φ.Α. στον κλάδο των
μεταφορών παρουσιάζει ανοδική πορεία— αλλά από ταπεινή αφετηρία— με το
επίπεδό της να ανέρχεται στο 1,2% της συνολικής κατανάλωσης το 2012.
Το 2012 η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι σημαντικότεροι καταναλωτές με
κριτήριο την συνολική καταναλωθείσα ποσότητα Φ.Α., ενώ ακολούθησαν η Ιταλία, η
Γαλλία και η Ολλανδία (βλ. Πίν. 3.9, 3.11). Παρόλα αυτά είχε καταγραφεί μείωση στην
κατανάλωση Φ.Α. σε σχέση με το 2005: στην Γερμανία κατά 4,3%, στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατά 14,7%, στην Ιταλία κατά 12,7% (βλ. Πίν. 3.9).
Κατά το 2012 η συμμετοχή της καύσης Φ.Α. (και παραγώγων του) στην συνολική
ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε: 13,9% στην Γερμανία, 44,8%
στην Ιταλία, σε 57,4% στην Ολλανδία (EC 2014, pg. 90). Τέλος, ενώ ο μέσος όρος της
συμμετοχής της χρήσης του Φ.Α. στην αστική θέρμανση ανέρχεται σε 2% σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, το αντίστοιχο μερίδιο στην Φινλανδία, στην Εσθονία, στην Λετονία και στην
Λιθουανία διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 10% και σε περίπου 7% στην Σλοβακία
και στην Τσεχία (SWD(2014) 330 final).
Οι επενδύσεις σε υποδομές για εισαγωγές (αποθήκευση, σταθμούς
επαναεριοποίησης 32 κ.α.), όπως και σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
λειτουργούσαν με καύση Φ.Α. σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την περασμένη δεκαετία,
σηματοδοτούσαν περιόδους υψηλής ζήτησης Φ.Α.. Ωστόσο κατά την περίοδο 20082012, καταγράφηκε μια μείωση της τάξης του 1,37% ανά έτος (κατά μέσο όρο) στην
συνολική ζήτηση Φ.Α. (βλ. Πίν. 3.9). Εξαιρουμένης της έκρηξης στην ζήτηση αερίου το
2010, η συμμετοχή του φυσικού αερίου στην συνολική ζήτηση ενέργειας της Ε.Ε.
εξασθένησε ελαφρώς την περασμένη δεκαετία, βαίνοντας μειούμενη με μέσο ετήσιο
ρυθμό 1,43% κατά την περίοδο από το 2005 μέχρι το 2012 (βλ. Πίν. 3.9) και
ακολουθώντας την ταυτόχρονη πτωτική τάση της συνολικής ζήτησης ενέργειας κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα (βλ. Πίν. 3.7). Το γεγονός ότι το 2012 η συνολική ζήτηση Φ.Α.
κινούνταν χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2000 (βλ. Πίν. 3.8), αποδίδεται απ' τον ΙΕΑ
(2014) αφενός στην οικονομική κρίση και την μειωμένη ζήτηση για βιομηχανική χρήση
και αφετέρου στην ασθενή ζήτηση Φ.Α. από τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (ΙΕΑ 2014a, pg. 171).
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το 22,4% της τελικής κατανάλωσης για βιομηχανική χρήση, πραγματοποιήθηκε το 2012 απ' τον
κλάδο χημικών και πετροχημικών.
32
regasification termninals
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Στην έκθεση του 2012 για το Φ.Α. ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεπε πως η
παγκόσμια ζήτηση Φ.Α. θα αυξηθεί περισσότερο από 50% μεταξύ 2010 και 2035
γεγονός που απέδωσε στην ισχυρή μετρίαση των τιμών του λόγω της ευρείας
διαθεσιμότητάς του. O προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης του Φ.Α. αυτή ισούταν με το
άθροισμα των προβλεπόμενων ρυθμών ανάπτυξης του άνθρακα, του πετρελαίου και
της πυρηνικής ενέργειας, ενώ ήταν και μεγαλύτερος προβλεπόμενου ρυθμού
ανάπτυξης των Α.Π.Ε.. Ακόμη σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, το προβλεπόμενο
μερίδιο του Φ.Α. στην μελλοντική συνολική παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα φτάσει το
25% το 2035, ξεπερνώντας το αντίστοιχο του άνθρακα και καθιστώντας έτσι το Φ.Α. την
δεύτερη μεγαλύτερη κύρια πηγή ενέργειας μετά το πετρέλαιο (IEA 2012, pg. 10).
Επίσης, παρόλη την δυσκολία που φαίνεται να αντιμετωπίζει το Φ.Α. στην προσπάθεια
κατοχύρωσης επιπλέον μεριδίων απ' την ζήτηση του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, η εκτιμώμενη συμμετοχή του κλάδου αυτού στην μελλοντική αύξηση της
ζήτησης αερίου ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα (53% τόσο στην Ευρώπη του OECD όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο) (IEA 2014b, pg. I.4). Το γεγονός αυτό, θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί από το ό,τι το Φ.Α. εκτιμάται πως θα είναι το κύριο ορυκτό καύσιμο που
θα υποκαταστήσει τον άνθρακα, στα πλαίσια της γενικότερης κατεύθυνσης που
κυριαρχεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στοχεύει στην μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.
Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την εξέλιξη της ζήτησης του Φ.Α. αποτελεί κώλυμα για
τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες παραγωγής Φ.Α., καθώς και σε υποδομές
σχετικές με την επέκταση του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσής Φ.Α..
Ο ΙΕΑ (2008) επισήμαινε πως μακροπρόθεσμα, η αποτροπή επενδύσεων που προκύπτει
απ' την αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση της ζήτησης, θα ήταν ικανή να επιφέρει
μείωση στην ενδογενή παραγωγή Φ.Α. με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια
προμήθειας και την εξάρτηση απ' τις εισαγωγές. Επιπλέον, μια παρατεταμένη έκθεση
των σημαντικότερων καταναλωτών σε ακριβό εισαγόμενο Φ.Α., θα μπορούσε να
μειώσει εκ νέου την ζήτηση με το πέρας του χρόνου. Επομένως, σύμφωνα με τον ΙΕΑ,
απαιτούνταν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη πληροφόρηση 33 σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας και τους βασικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής αγοράς Φ.Α. (ΙΕΑ
2008, pg.78-84).
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Στο εθνικό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου
να πραγματοποιείται η έκδοση των κυριότερων στοιχείων σε μηνιαία βάση και με τυποποιημένο
τρόπο ανεξαρτήτως των εκάστοτε μεταβολών στην δομή της αγοράς, έτσι ούτως ώστε τόσο οι
καταναλωτές και οι παραγωγοί/πάροχοι Φ.Α., όσο και οι διάφοροι (θεσμικοί ή μη) φορείς που
εκπονούν μελέτες/εκθέσεις για την ενέργεια να έχουν συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε έγκυρη
πληροφόρηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση της διακύμανσης
της ζήτησης του Φ.Α. και κατ' επέκταση, οι διάφορες αναδυόμενες τάσεις στην αγορά του καυσίμου.
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Πίνακας 3.7: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας, Ε.Ε.-28
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Πίνακας 3.8: Σύνθεση Τελικής Κατανάλωσης Φ.Α. Ανά Κλάδο Τελικής Χρήσης για την Ε.Ε.-28, ktoe
1990
Final Energy Consumption Of Natural Gas
Industry
Iron & steel industry
Chemical and Petrochemical industry
Non-ferrous metal industry
Non-metallic Minerals (Glass, pottery & building mat. Industry)
Transport Equipment
Machinery
Mining and Quarrying
Food and Tabasco
Paper, Pulp and Print
Wood and Wood Products
Construction
Textile and Leather
Non-specified (Industry)
Transport

1995

2000

2005

2010

2011

2012

210020 232183 256535 271931 265488 236991 244542
97243 91947 102171 98367 83247 81445 79265
13675 11567 11723 10679 8563 8502 8078
26815 22274 23411 22151 18577 18893 17723
2049 2313 2774 2662 2766 3100 2968
13217 14863 17192 18329 13392 13359 13167
2198 2330 3466 3355 2452 2356 2501
6237 7892 7928 8105 7130 6839 6482
738
880
613
679
683
741
611
8607 11930 13590 13342 12836 12475 12825
5608 8110 9745 9048 7791 7017 7122
306
342
457
781
664
694
609
426
798
901
909 1506 1632 2148
2851 3754 5106 3653 2305 2198 2213
14517 4893 5263 4673 4582 3641 2819
338
374
793 2647 2574 2818 2832

Rail
Road

216

247

359

574

1177

1220

1331

International aviation
Domestic aviation
Domestic Navigation
Pipeline transport
Non-specified (Transport)
Other Sectors
Services
Residential
Agriculture / Forestry
Fishing
Non-specified (Other)

122
124
432 2064 1357 1568 1386
0
3
2
9
40
29
116
112440 139862 153571 170916 179668 152728 162445
26227 36056 30413 44917 51332 45372 47279
76152 94140 112635 117720 120862 101061 109616
4754 4142 4054 3841 3650 3664 3784
0
0
0
0
1
1
3
5306 5525 6470 4439 3823 2631 1763

Πηγή: Eurostat Database 2015
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Πίνακας 3.9: Διαχρονική Εξέλιξη της Τελικής Κατανάλωσης Φ.Α. της Ε.Ε.-28 κ.α., ktoe
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU (28 coun 261255 270731 271466 271931 265350 253154 258725 242180 265488 236991 244543 252276
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
EU (27 coun
:
Euro area (1 180316 186569 186881 188263 184015 176588 180198 170562 186798 167645 172357 179332
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Euro area (1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Euro area (1
9711.8 9653.1 9958.1 9512.9 9999.4 9667.6 9774.4 9266.3 10738 10417 9067.9 9620.7
Belgium
1072.7 1100.5 1157.7 1367.2 1465.2 1565.9 1490.6 991.8 1058.2 1273.8 1182.2 1154.1
Bulgaria
Czech Repub 6191.5 6319.1 6210.5 6184.4 6147.5 5876.6 5846 5439.1 6253.3 5638.3 5494.8 5656.8
Denmark 1647.4 1728.2 1688.3 1694.6 1697.9 1628.1 1626.7 1571.5 1758.4 1599.7 1589.1 1591
53882 53177 53502 52614 53539 51312 52669 48966 54063 48233 50343 52882
Germany
250
184 207.1 203.5 218.1
181.7 276.7 264.5 263.3 273.5 273.7 232.9
Estonia
1196.9 1277.3 1350.4 1364.1 1464.8 1457.6 1563.6 1464.5 1592.6 1506.2 1638.2 1629.2
Ireland
824 781.6 1082.9 971.4 907.5
688 707.8 810.9
387 462.4 586.2
347.7
Greece
13697 15322 16372 17653 15159 15706 14679 13003 14347 14001 14634 14786
Spain
France
30556 32160 32758 32753 31771 30185 31444 29919 31664 26239 28871 32244
1051.3 1130.2 1175.2 1225.6 1192.8 1195.1 1260.6 1223 1283.4 1183.7 1050.7 993.3
Croatia
37840 40964 38975 40590 38458 36226 36626 36071 38499 35535 35450 35222
Italy
0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Cyprus
523 501.2 432.2 497.7 396.8 402.4 343.6
447.1 456.3 491.9 507.9 513.5
Latvia
584 559.1 520.4 567.1 531.1 547.9 494.2
428.1 439.9 488.5 518.6 569.8
Lithuania
Luxembourg 607.4 616.4 643.6 630.7 658.3 641.1 658.1 616.1 675.2 600.8 611.2 600.9
Hungary
6987.7 7509.1 7488.5 7736.4 7104.3 6112.3 6146.7 5774.6 6104 5820.9 5011.4 5340.6
:
:
0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Malta
Netherlands 20654 21011 20833 19855 19731 18409 19582 19060 21914 18334 19304 19730
4322.1 4547.7 4668.3 4693.8 4632.5 4412.8 4571.2 4537 4791.4 4679.1 4606.3 4567.9
Austria
6860.1 7217.9 7596 7918.5 8114.2 8138.3 8229.3 8253.2 8884 8537 8762.2 8883.7
Poland
1183.2 1206.1 1280.5 1307.3 1339.3 1439.8 1445.2 1437.9 1564.4 1643.8 1614.9 1566.7
Portugal
6958 7629.2 7378.1 7186.4 7721 6542.7 6832.9 5873 6016.8 6101.8 5977.4 5681.1
Romania
590 632.8 665.9 664.8 657.2 645.2 640.2 573.2 620.4 578.1 547.3 540.6
Slovenia
Slovakia
3784.3 3582.8 3301.8 3927.5 3678.8 3497.1 3612.8 2977.8 3502.4 2938.9 2823.8 3254.3
773 725.7 704.4 691.9
899 828.4 709.6
888.1 859.6 865.3 820.6 882.6
Finland
477 451.5 557.2 566.7 594.4 496.4
459.1 496.9 519.1 509.3 522.9 541.6
Sweden
United Kingd 49711 51031 51372 49845 47370 44965 46617 42040 46775 38624 42524 43147
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Iceland
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Liechtenstei
:
:
:
256 297.3 299.4 355.3 303.2 344.5 438.1
213 220.4 237.6
Norway
137.7 182.2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Switzerland
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Montenegro
0
27
Former Yugo 31.9 30.4 31.9 32.7 33.9 34.2 31.4 29.1 41.1 43.7 22.6
0.7
1.5
3.3
5.6
1.8
0
0.8
0
0
0
0
Albania
0
880 920.3 1168.8 978.7 1006.9 1285.3 1288.2 802.9 931.2 908.6 919.5 1002.4
Serbia
5581.1 7270.8 8023.9 9563.1 12423 13855 12974 11327 13157 17616 17967 18876
Turkey
Πηγή: Eurostat Database 2015
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Πίνακας 3.10: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας Ανά Κλάδο Τελικής Χρήσης, Ε.Ε.-28 (2012)
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Πίνακας 3.11: Τελική Κατανάλωση ενέργειας ανά Καύσιμο, Ε.Ε.-28 (2012)
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Τέλος, εν μέσω διαφόρων ανοικτών μετώπων που αφορούν την ασφάλεια προμήθειας
Φ.Α. στην Ευρώπη (βλ. ενότητα 5.3), τα Κράτη-Μέλη στην πλειοψηφία τους (και
ιδιαίτερα αυτά που θα πλήττονταν άμεσα από πιθανές διακοπές εισαγωγών) φαίνονται
να μην έχoυν επαρκώς προσδιορίσει τις επιπτώσεις που θα είχε η μείωση της ζήτησης
Φ.Α. (που θα επακολουθούσε των αυξήσεων των τιμών) λόγω διακοπών στην παροχή
Φ.Α.. Σε μια τέτοια περίπτωση το κομμάτι της ζήτησης με υψηλή ελαστικότητα ως προς
την τιμή 34 θα ήταν εκείνο που θα εγκατέλειπε πρώτο την αγορά είτε διακόπτοντας την
λειτουργία μονάδων παραγωγής, είτε υιοθετώντας εναλλακτικές τεχνολογίες, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014). Δυνητικά μέτρα με τα οποία θα
δίνονταν τα κίνητρα ώστε να μειωθεί η ζήτηση (και κατ' επέκταση η εξάρτηση από το
Φ.Α.) προληπτικά και εκ των προτέρων, ξεκινώντας απ' τους πιο ευέλικτους
βιομηχανικούς χρήστες και καταλήγοντας με τους προστατευμένους (κυρίως τα
νοικοκυριά) επίσης δεν έχουν τύχει επαρκούς επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο (πόσο
μάλλον εφαρμοστεί). Εν προκειμένω, αξίζει να αναφερθεί ένα νομοσχέδιο που
προέβλεπε μείωση της κατανάλωσης Φ.Α. κατά 20-30% στην Ουκρανία: 1) μέσω της
μείωσης της χρήσης Φ.Α. στην οικιακή θέρμανση κι ως εισροή στον κλάδο των
πετροχημικών 2) μέσω της εισήγησης μέτρων στον δημόσιο τομέα. Ενώ τέτοιου τύπου
μέτρα είναι εφικτό να επιβληθούν, οι επτιπτώσεις τους στο καταναλωτικό κοινό είναι
δύσκολο να προβλεφθούν (COM(2014) 654 final).

3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Οι αρχές του διασυνοριακού εμπορίου φυσικού αερίου για την Ευρώπη τοποθετούνται
χρονικά στις δεκαετίες του 1960 και 1970 οπότε και η ενδογενής παραγωγή άρχισε να
μην επαρκεί ώστε να καλύπτεται η αυξανόμενη ζήτηση Φ.Α. της Γαλλίας, της Ιταλίας και
της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ανάγκη για εισαγωγές. Το Ηνωμένο
Βασίλειο είχε αρκετή παραγωγή για να καλύψει την εγχώρια ζήτησή του, ενώ άρχισε τις
εξαγωγές ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού που το σύνδεσε
με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη κατά την δεκαετία του 1990. Η Ολλανδία επίσης
άρχισε να εξάγει μαζικά μετά την ανακάλυψη του πεδίου Φ.Α. στο Χρόνινγκεν (IEA
2008, pg. 13-14).
Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 και με αρχική προσέγγιση από μεριάς
Σοβιετικής Ένωσης, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης που δεν μπορούσαν να καλύψουν
την αυξανόμενη εγχώρια ζήτησή τους για ενέργεια αλλά ταυτόχρονα επιθυμούσαν και
να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειάς τους— αποδεσμεύοντας με αυτό τον τρόπο
μερικώς τους ενεργειακούς τους κλάδους απ' το πετρέλαιο— συμφώνησαν (παρά τις
γεωπολιτικές εντάσεις) σε κατασκευές αγωγών και εισαγωγές Φ.Α. από την Ε.Σ.Σ.Δ. (οι
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εκτιμάται στο 10% της συνολικής ζήτησης και αφορά τον βιομηχανικό κλάδο
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χώρες αυτές ήταν η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία και η Ιταλία). Τα τεράστια Σιβηρικά
πεδία φυσικού αερίου ήταν ικανά να παρέχουν προμήθειες επαρκώς έτσι ώστε η
Ευρώπη να έχει μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας εκτός του Οργανισμού
Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών (Organisation Of The Petroleum Exporting
Countries, OPEC). Ο πρώτος Σοβιετικός αγωγός Φ.Α. (του οποίου η κατασκευή
ολοκληρώθηκε το 1967, παράλληλα με την εκκίνηση της παραγωγής στα Σιβηρικά
πεδία), ένωνε τα πεδία φυσικού αεριού της Ουκρανίας με την Τσεχοσλοβακία και
αρχικά δεν προορίζονταν για να πραγματοποιεί μαζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη.
Από μόλις 1 περίπου bcm Φ.Α. το 1969, έφτασε να μεταφέρει 80 bcm στο τελευταίο
στάδιο κατασκευής του 30 χρόνια αργότερα. Στην πορεία, πολλές απ' τις εισαγωγές
Φ.Α. από την Ε.Σ.Σ.Δ. αντικαταστάθηκαν από την παραγωγή των πεδίων Φ.Α. της
Νορβηγίας, με τις διανομές να πραγματοποιούνται μέσω του πεδίου στο Τρόλ. Αυτό
βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι από το 1985 και μετά τα δυτικά κράτη υπήρξαν η
μεγαλύτερη πηγή εσόδων για την Ε.Σ.Σ.Δ., συγκριτικά με τα κράτη της Ανατολικής
Ευρώπης (IEA 2008, pg. 19).
Μέχρι και το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα
ενέργειας στον κόσμο 35 εισάγοντας το 53% της συνολικής ενέργειας την οποία
κατανάλωνε (IEA 2014a, pg. 15), ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχιζε να
αποτελεί και καθαρό εισαγωγέα φυσικού αερίου (SWD(2014) 310 final). To 2013, η Ε.Ε.
ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας Φ.Α. με 87 δισεκατομμύρια ευρώ συνολική δαπάνη
για εισαγωγές Φ.Α. σύμφωνα με την βάση δεδομένων της Eurostat (στοιχεία 2014).
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1), το 2012 οι εισαγωγές Φ.Α.
της Ε.Ε. διαμορφώθηκαν ως εξής: 31% από την Ρωσία, 30% από την Νορβηγία, 14% από
την Αλγερία, 8% απ' το Κατάρ και 15% από λοιπές χώρες (πρωτίστως 4% εκ Νιγηρίας και
δευτερευόντως από Τρινιντάντ και Τομπάγκο κ.α.). Η κυριότητα των εισαγωγών
καταλήγει στη Ευρώπη μέσω αγωγών (IEA 2014a, pg. 175).
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.12, οι εισαγωγές Φ.Α. απ' την Ρωσία παρουσιάζονταν
μειωμένες κατά 26 περίπου bcm το 2010 σε σχέση με το 2005 (μεσολάβησαν κρίσεις
στις διμερείς σχέσεις, βλ. ενότητα 5.3). Αντίθετα σημαντικά αυξημένες παρουσιάζονταν
οι εισαγωγές απ' το Κατάρ κατά το ίδιο έτος (περίπου 35 bcm το 2010, έναντι των μόλις
5 bcm το 2005). Η μείωση της ενδογενούς παραγωγής Φ.Α. της Ε.Ε. είναι αυτή που
συνεχίζει να την θεμελιώνει ως καθαρό εισαγωγέα Φ.Α.— το 2012 οι εισαγωγές Φ.Α.
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Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη του OECD αποτελεί τον κυριότερο εκ των δύο μεγαλύτερων
προορισμών εξαγωγών Φ.Α. (ο άλλος είναι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού), καθότι παρόλη την
κατάπτωση που παρουσίασε η ζήτησή της, οι εισαγωγές της Ευρώπης του OECD ανήλθαν σε 230 bcm
Φ.Α. το 2012 (κυρίως μέσω δικτύου αγωγών) (IEA 2014e, pg. 157). Αναφέρεται ότι ως προς το
κομμάτι των εισαγωγών ενέργειας, οι όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ των παρατηρήσεων
για την Ε.Ε.-28 με αυτές της Ευρώπης του ΟΕCD κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται στην
συμπερίληψη της Τουρκίας και της Νορβηγίας στην τελευταία. Και οι δυο αυτές χώρες είναι πηγές
προέλευσης σημαντικών ενεργειακών εισαγωγών για την Ε.Ε..
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εκτός Ε.Ε. ανέρχονταν σε 330 bcm (βλέπε Πίν. 3.12). Διαχρονικά, η συνολική εξάρτηση
της Ε.Ε. από εισαγωγές 36 Φ.Α. φαίνεται να ακολουθεί ανοδική πορεία: ξεκινώντας από
43% το 1995, αυξήθηκε σε 49% μέχρι το 2000, σε 57% το 2005, σε 62% το 2010 και
έφτασε το 66% το 2012 (βλέπε Πίν. 3.13).
Διάγραμμα 1

Ένα σύνολο χωρών της Ε.Ε. διαχρονικά (1995-2012) φαίνεται να εξαρτάται εξ
ολοκλήρου από ένα μίγμα ευρωπαϊκών και μη εισαγωγών Φ.Α. 37 : η Εσθονία, η
Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η Σουηδία είναι μερικές. Για την περίοδο
2010-2012 η εικόνα της εξάρτησης από εισαγωγές, των μεγαλύτερων χωρώνπαραγωγών 38 Φ.Α. της Ε.Ε., διαμορφώνονταν ως εξής: η καθαρή θέση στις εξαγωγές
Φ.Α. της Ολλανδίας ενισχύθηκε, το άλλοτε καθαρά εξάγον Η.Β. αύξησε την εξάρτησή
του με τις εισαγωγές του να προσεγγίζουν το 50% της ακαθάριστης εγχώριας
κατανάλωσης του (συν των αποθεμάτων του) το 2012, η θέση της Γερμανίας
διακυμαίνεται (με υψηλά επίπεδα εξάρτησης), όπως και η εξάρτηση της Ρουμανίας (σε
χαμηλά όμως επίπεδα). Άξια αναφοράς είναι επίσης η σχετική απεξάρτηση απ' τις
εισαγωγές Φ.Α. που παρατηρείται στην Βουλγαρία από το 2010 και μετά, όπως και η
καθαρή θέση της Δανίας επί του διασυνοριακού εμπορίου Φ.Α..
Όπως εξηγήσαμε, οι εισαγωγές Φ.Α. μέσω αγωγών από την Ρωσία ανέκαθεν κινούνταν
σε υψηλά επίπεδα (βλέπε Πίν. 3.12 για συνολικές εισαγωγές Ε.Ε.). Στο Διάγραμμα 2
φαίνεται πως στην Ευρώπη του OECD παρατηρείται απ' το 2010 και μετά, μια τάση για
ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση απ' τις Ρώσικες εισαγωγές, η οποία συνοδεύεται και
από μια παράλληλη μείωση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied
Natural Gas, LNG): οι χώρες της Ευρώπης του OECD τo 2013 πραγματοποίησαν

36 Η ενεργειακή εξάρτηση ορίζεται ως ο λόγος των καθαρών εισαγωγών προς την ακαθάριστη
εγχώρια κατανάλωση (Gross Final Consumption: μέγεθος συναφές του TPES και διαφορετικό της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας) συν τα αποθέματα ενέργειας.
37
προκειμένου να εξασφαλίσει την ζήτησή του Φ.Α..
38
βλ. ενότητα 3.2

41

εισαγωγές LNG συνολικής ποσότητας 50 bcm, ενώ οι συνολικές δυνατότητες
επαναεριοποίησής τους επαρκούσαν για ποσότητα περίπου 200 bcm (IEA 2014e, pg.
159). H αυξημένη εξάρτηση απ' την Ρωσία δικαιολογείται μερικώς απ' την δημιουργία
νέων διόδων μεταφοράς Φ.Α. (Nord Stream) από την Ρωσία προς την Ευρώπη, καθώς
και από την μείωση των εισαγωγών Φ.Α. από την Βόρεια Αφρική (IEA 2014a, pg. 176).
Διάγραμμα 2

Ειδικά η μείωση των εισαγωγών LNG της Ευρώπης συνοδεύεται από μία αύξηση στις
εισαγωγές LNG της Ασίας γεγονός που θα μπορούσε να παρερμηνευθεί 39 ως μια καλή
αντίδραση της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου Φ.Α. στην μεταβολή της
κατανομής της ζήτησής του. Στην πραγματικότητα πρόκειται για στρεβλή ζήτηση από
μεριάς Ευρώπης και μειωμένη πλέον ζήτηση LNG από πλευράς Βορείου Αμερικής (της
οποίας τα περίσσια αποθέματα εξάγονται σε ανταγωνιστικές τιμές, βλ. ενότητα 3.5) και
ως αποτέλεσμα έχει περισσότερα αποθέματα υγροποιημένου Φ.Α. να κατευθύνονται
προς την Ασιατική αγορά.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές Φ.Α. μέσω αγωγών, αυτές αναμένεται να
ενισχυθούν σημαντικά με την ολοκλήρωση του Αδριατικού Αγωγού Φ.Α. 40 (Trans
Adriatic Pipeline, TAP). Μέχρι το 2019, ο Νότιος Διάδρομος για το Φ.Α. (Southern Gas
39

Αυτή η δυνητική παρερμηνεία— ότι η ενεργειακή πολιτική θα μπορούσε να αντλήσει αυξημένη
ευελιξία αποκλειστικά απ' την αγορά LNG— πρέπει να επισημανθεί ώστε να μην υπερτονίζεται η
τρέχουσα σημασία της εν λόγω αγοράς ως της de facto πηγής διαφοροποίησης των εισαγωγών Φ.Α.
στην Ευρώπη. Οι εισαγωγές LNG από μόνες τους, ούτε βραχυπρόθεσμα δεν είναι ικανές να
αντικαταστήσουν τις εισαγωγές ρωσικού Φ.Α. που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου αγωγών
(IEA 2014e, pg. 159). Βλ. και ενότητα 5.3.
40
ξεκινώντας περίπου το 2020 και με κύριο πάροχο το Αζερμπαϊτζάν, του οποίου η ετήσια παραγωγή
αναμένεται να φτάσει τα 50 bcm μέχρι το 2040 (IEA 2014e, pg. 157).
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Corridor) εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να μεταφέρει 10 bcm Φ.Α. ετησίως από το
Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία κατά μήκος του Ανατολικού Αγωγού Φ.Α. (Trans Anatolian
Pipeline, TANAP) και από εκεί στην Ελλάδα, στην Αλβανία και στην Ιταλία κατά μήκος
του ΤΑΡ 41. Παρόλα αυτά μακροπρόθεσμα, η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων Φ.Α. για
εξαγωγές με τελικό προορισμό την Ευρώπη από την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης
Ανατολής (συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ ή του Ιράν) εξαρτάται από την εξέλιξη του
αθροίσματος των εκάστοτε εγχώριων ζητήσεων συν την εγχώρια ζήτηση της Τουρκίας,
καθώς και από την πολιτική κατάσταση στις εν λόγω περιοχές. Εναλλακτικά, η ανάγκη
για τις παραπάνω ποσότητες θα μπορούσε να ικανοποιηθεί σε ένα βαθμό από τον
αγωγό του Νοτίου Καυκάσου (που έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει παραπάνω
μεταφορές λόγω της υπάρχουσας αναξιοποίητης δυναμικότητάς του) με περισσότερες
εισαγωγές απ' το Αζερμπαϊτζάν (IEA 2014a, pg. 211).

3.5 ΤΙΜΕΣ
Μέχρι το 2009 η χονδρική τιμολόγηση του Φ.Α. στην Ε.Ε. γίνονταν κυρίως βάσει της
τιμής του πετρελαίου (Oil Price Escalation: OPE). Η λογική της σύνδεσης της τιμής του
Φ.Α. με την τιμή του πετρελαίου στα συμβόλαια προμήθειας Φ.Α. στηρίζεται στο ό,τι το
Φ.Α. και το πετρέλαιο είναι υποκατάστατα καύσιμα. Η διαμόρφωση της τιμής του Φ.Α.
απέβλεπε στο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα επέστρεφαν στο πετρέλαιο το
οποίο είχαν υποκαταστήσει με Φ.Α. (Rogers & Stern 2014, pg. 9). Απ' την πλευρά των
παραγωγών Φ.Α., καθότι οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων Φ.Α. ιστορικά προέκυπταν ως
αποτέλεσμα της αναζήτησης για πετρέλαιο, είχε νόημα για τους παραγωγούς να
συνυπολογίζουν κάποια θετική συνδιακύμανση κατά την διαμόρφωση της τιμής του
Φ.Α. στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους αγοραστές του, στη βάση του
συνδεόμενου κόστους εξόρυξης Φ.Α. και πετρελαίου. Τα μακροχρόνια συμβόλαια
εξασφάλιζαν ένα βαθμό βεβαιότητας ως προς την ζήτηση Φ.Α., δεδομένου ότι
εμπεριείχαν τον ασφαλιστικό όρο "take-or-pay" για μια ελάχιστη ποσότητα αγοράς Φ.Α.
από τους αγοραστές. Με τον τρόπο αυτό, οι αγοραστές του Φ.Α. παρακινούνταν στο να
τηρήσουν την (μερική) δέσμευση του μακροπρόθεσμου συμβολαίου (Rogers & Stern
2014, pg. 9). Τα μακροχρόνια συμβόλαια επίσης διασφάλιζαν ένα βαθμό βεβαιότητας
στους αγοραστές ως προς την ποσότητα και την τιμή Φ.Α. για τις αγορές τους.
Η τάση αυτή εξασθένησε καθώς η τρέχουσα (spot) τιμολόγηση GOG 42 με επίκεντρο
τους κόμβους Φ.Α. άρχισε να εξαπλώνεται στην Ε.Ε.— έχοντας ξεκινήσει απ' την
βορειοδυτική Ευρώπη (Rogers & Stern 2014, pg. 9). Σύμφωνα με τους Rogers & Stern
(2014), η ανάγκη για την διενέργεια τρεχουσών (spot) συναλλαγών σε Φ.Α. μεταξύ του

41

οι αγωγοί TAP και TANAP αποτελούν επιμέρους κομμάτια του Νοτίου Διαδρόμου.
Gas On Gas Competition: Oι τιμές Φ.Α. διαμορφώνονται βάσει της αλληλεπίδρασης μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης Φ.Α., κυρίως της αγοράς τρεχουσών συναλλαγών (spot market).
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Natural Balancing Point 43 (ΝΒΡ) και των ευρωπαϊκών κόμβων στους οποίους
κατέφθαναν οι προμήθειες Φ.Α ήταν εκείνη που οδήγησε σε αύξηση του όγκου
συναλλαγών στην τρέχουσα αγορά και σε μείωση των αγορών μέσω συμβολαίων
(ΟΡΕ) 44 (Rogers & Stern 2014, pg. 20). Η δυναμική που επικρατούσε ήταν ότι οι
παραγωγοί Φ.Α. άρχισαν και στα μακροχρόνια συμβόλαια να λαμβάνουν υπόψη τις
τρέχουσες τιμές (spot, δηλ. του αγγλικού ΝΒΡ), εισάγοντας κάποιας μορφής σύνδεση με
τις τρέχουσες τιμές στους τύπους τιμολόγησης των συμβολαίων ΟΡΕ (Rogers & Stern
2014, pg. 13).
Με την ανάδυση των τρεχουσών αγορών Φ.Α. εμφανίστηκε η δυνατότητα διενέργειας
αντισταθμιστικής κερδοσκοπίας (arbitrage) μεταξύ αυτών και των ηπειρωτικών
ευρωπαϊκών κόμβων. Καθώς το ΝΒΡ κατέχει τις κατάλληλες υποδομές
επαναεριοποίησης, καταφθάνουν σε αυτό μεγάλες ποσότητες LNG. Οι εισαγωγές LNG
ασκούν πιέσεις προς τα κάτω στην τρέχουσα χονδρική τιμή του Φ.Α. στο ΝΒΡ. Στον
βαθμό που η τρέχουσα τιμή στο NBP διαμορφώνεται χαμηλότερα απ' ό,τι στους
κόμβους της ηπειρωτικής Ευρώπης, θα υπάρξουν τόσο εκροές ποσοτήτων Φ.Α. απ' το
ΝΒΡ προς αυτούς τους κόμβους, όσο και μειώσεις στις ποσότητες που ζητούν περιοδικά
οι αγοραστές Φ.Α. βάσει των μακροχρόνιων συμβολαίων (nominations) και
παραδίδονται στους ηπειρωτικούς κόμβους. Αυτή η διαδικασία δυναμικού αρμπιτράζ
θα διακοπεί σύμφωνα με τους Rogers & Stern (2014) όταν: α) η τρέχουσα τιμή του ΝΒΡ
προσεγγίσει την ηπειρωτική ΟΡΕ β) η περαιτέρω υποκατάσταση του ΟΡΕ Φ.Α. σε
ηπειρωτικό επίπεδο δεν είναι πλέον δυνατή, λόγω του ότι η παροχή του έχει καταστεί η
ελάχιστη δυνατή βάσει των μακροπρόθεσμων συμβολαίων (take-or-pay clause) (Rogers
& Stern 2014, pg. 21).
Η ευρύτερη υιοθέτηση της τιμολόγησης GOG έναντι της συνδεδεμένης με την τιμή του
πετρελαίου στην Ε.Ε., γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά την περίοδο 2005-2013 σύμφωνα
με την Διεθνή Ένωση Φ.Α. (International Gas Union, IGU). Στην Ευρώπη 45 η τιμολόγηση
GOG από το 15% επί του συνόλου της αγοραπωλησίας Φ.Α. το 2005 ανήλθε στο 53% το
2013, ενώ αντίθετα η ΟΡΕ απ' το 78% επί του συνόλου αγοραπωλησίας Φ.Α. το 2005,
ανέρχονταν στο 43% το 2013 (IGU 2014, pg. 25). To 2013 η τιμολόγηση χονδρικής στην
Ευρώπη διενεργούνταν όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3.14.
Στην Βορειοδυτική Ευρώπη η τιμολόγηση GOG επικρατούσε ξεκάθαρα, στην
Μεσογειακή Ευρώπη μόνο το 15% των πωλήσεων Φ.Α. διενεργούνταν σε κόμβους
(σχεδόν εξολοκλήρου στον Ιταλικό PSV), ενώ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
επικρατούσαν ρυθμιζόμενες τιμές (IGU 2014, pg. 27).
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κόμβος Ηνωμένου Βασιλείου
στην πλειοψηφία τους οι προμήθειες εξακολουθούν να εξασφαλίζονται βάσει συμβολαίων και
άρα βάσει ΟΡΕ τιμολόγησης.
45
Πέραν της Ε.Ε. των 28, ο IGU συμπεριλαμβάνει: την Ελβετία (Central EU), την Τουρκία
(Mediterranean EU), την Βοσνία, την ΠΓΔΜ, την Σερβία και την Σλοβενία (Southeast EU).
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44

Πίνακας 3.12
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Πίνακας 3.13
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Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του άνθρακα έναντι του Φ.Α. για βιομηχανική χρήση
και ηλεκτροπαραγωγή είναι ξεκάθαρο για τις χώρες της Ε.Ε. κατά την περίοδο 20092014. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μέσες ετήσιες τιμές του Ηνωμένου
Βασιλείου. Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2015), το 2009 η τιμή του Φ.Α. στο Η.Β. για
βιομηχανική χρήση ανέρχονταν στα 392,3 $/toe και η αντίστοιχη τιμή του άνθρακα στα
158,7 $/toe (βλέπε Πίν. 3,17). Το 2014 οι τιμές αυτές διαμορφώνονταν ως 517,7 $/toe
για το Φ.Α. και ως μόλις 267,1 $/toe για τον άνθρακα. Οι τιμές του Φ.Α. για τους
παραγωγούς Η/Ε στο Η.Β. ήταν 282,7 $/toe το 2009 και 402 $/toe το 2014, ενώ οι
αντίστοιχες τιμές του άνθρακα ήταν 150,1 $/toe το 2009 και 165,3 $/toe το 2014 (βλέπε
Πίν. 3.19).
Πίνακας 3.14: Μερίδια Των ΟΡΕ Και GOG Τιμολογήσεων Επί Της Ευρωπαϊκής Κατανάλωσης Φ.Α,
2013

REGION
(approximate % of total
european demand)

Oil Price Escalation

Gas on Gas Competition
Price (GOG = hub price)

NORTH WEST EUROPE
(50%)
CENTRAL EUROPE (10%)

20

80

35

50

MEDITERRANEAN EUROPE
(30%)
SOUTH EAST EUROPE (10%)

85

15

41

-

Πηγή: IGU 2014, pg. 26-27

Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), η αύξηση των τιμών του Φ.Α. κατά την περίοδο 2009-2013
στην Ε.Ε. ήταν σε κάποιο βαθμό συνέπεια 46 της ταυτόχρονης παρατεταμένης περιόδου
υψηλών τιμών στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Επίσης είχε πολύ σημαντική
επίδραση στην δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, στην συνολική
ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. , ενώ παράλληλα έντεινε και την πίεση κάτω απ' την οποία
παράλληλα διαμορφώθηκε η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική (ΙΕΑ 2014a, pg. 53).
Για το 2013, οι μέσες ετήσιες τιμές λιανικής Φ.Α. για τα νοικοκυριά επιδείκνυαν
μεγάλες διαφορές μεταξύ των Κρατών-Μελών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3.18
κυμαίνονταν από περίπου 743,2 $/toe στην Ουγγαρία έως 2103,4 $/toe στην Σουηδία.
Οι μέσες ετήσιες τιμές λιανικής (2013) για τους βιομηχανικούς χρήστες
διαμορφώνονταν πιο ομοιογενώς— 515,5 $/toe κατ' ελάχιστο (Βέλγιο) και 824,4 $/toe
κατά μέγιστο (Σουηδία)— για τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. που παρουσιάζονται στον Πίνακα
3.17. Πέραν της Σουηδίας, η Ελλάδα και η Σλοβενία είχαν απ' τις υψηλότερες τιμές για
βιομηχανική χρήση. Επίσης, στην Δανία και στην Ελλάδα οι αντίστοιχες τιμές Φ.Α. για
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λόγω της σύνδεσης των μακροπρόθεσμων συμβολαίων Φ.Α. με τις τιμές του πετρελαίου
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τα νοικοκυριά ήταν απ' τις υψηλότερες για το 2013, σε σχέση με τα υπόλοιπα ΚράτηΜέλη που παρουσιάζονται στον Πίν. 3.18.
Μέχρι το τέλος του 2013, οι λιανικές τιμές του Φ.Α. παρέμεναν ρυθμιζόμενες σε πολλά
από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.. Τα νοικοκυριά σε 15 απ' τις 26 χώρες αγόραζαν σε
ρυθμιζόμενες τιμές. Οι χώρες αυτές περιελάμβαναν την Γαλλία, την Πολωνία, την
Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Λετονία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την
Ιταλία, την Πορτογαλία , την Ισπανία και την Σλοβακία. Εν αντιθέσει, μόνο στην Γαλλία,
στην Πολωνία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία και στην Λετονία οι τιμές ήταν
ρυθμιζόμενες για τους μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες. Τέλος, στην Τσεχία, στην
Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες και στην
Σλοβενία δεν εφαρμόζονταν καμία απολύτως ρύθμιση στις τιμές (ΙΕΑ 2014, pg. 195196).
Στις Ομάδες Πινάκων 3.15 και 3.16 παρουσιάζονται οι μέσες ετήσιες τιμές χονδρικής
των εισαγωγών Φ.Α. των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Κορέας, καθώς και κάποιων
χωρών της Ε.Ε.. Στους πίνακες αναγράφονται και οι πηγές προέλευσης των εισαγωγών.
Για το 2013, οι μέσες ετήσιες τιμές χονδρικής των εισαγωγών Φ.Α. στην Ε.Ε.
κυμαίνονταν από 6,45 $/ΜΒtu (εισαγωγές LNG Η.Β. από Τρινιντάντ και Τομπάγκο) έως
13,13 $/ΜΒtu (εισαγωγές Φ.Α. της Ελλάδας μέσω αγωγών από την Ρωσία) (βλέπε
Ομάδα Πινάκων 3.15). Οι μέσες ετήσιες τιμές των εισαγωγών στις Η.Π.Α. κυμαίνονταν
από 2,62 $/MBtu (Φ.Α. από το Μεξικό μέσω αγωγών) έως 15,43 $/ΜΒtu (LNG από την
Νιγηρία), ενώ οι αντίστοιχες τιμές εισαγωγών LNG στην Ιαπωνία κυμαίνονταν από
15,09 $/MBtu (εισαγωγές LNG Ιαπωνίας από Αυστραλία) έως 17,52 $/MBtu (εισαγωγές
LNG Ιαπωνίας από Ινδονησία)(βλέπε Ομάδα Πινάκων 3.16). Η σταθμισμένη μέση ετήσια
τιμή της Ε.Ε., εισαγόμενου Φ.Α. για το 2013 ήταν 11,12 $/ΜΒtu για το δίκτυο αγωγών
και 10,60 $/ΜBtu για το LNG. H μέση ετήσια τιμή LNG στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στα
16,02 $/ΜΒtu και στην Κορέα στα 14,98 $/MBtu, για το 2013. Στις Η.Π.Α., για το 2013 η
μέση ετήσια τιμή Φ.Α. ανήλθε στα 6,64 $/MBtu για το LNG και στα 3,66 $/MBtu για το
εισαγόμενο Φ.Α. από τους αγωγούς Καναδά και Μεξικού.
Το 2014, η διαφορά της μέσης ετήσιας τιμής των εισαγωγών LNG μεταξύ της αγοράς
της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. κατέγραψε σημαντική μείωση συγκριτικά με την διαφορά των
μέσων τιμών του 2013 (οι εξαγωγές LNG από τις Η.Π.Α. προς την Ε.Ε. είχαν ήδη
καταστεί μη συμφέρουσες απ' τις αρχές του 2014 47) (ΙΕΑ 2015 pg. III. 6-7, 10-11, 14-17).
Οι όποιες διαφορές εξακολουθούν να παρουσιάζονται στις τιμές του εισαγόμενου Φ.Α.
στις τρεις μεγάλες αγορές χονδρικής 48 , αποδίδονται από τον ΙΕΑ (2014): στις
διαφοροποιήσεις ως προς τους μηχανισμούς τιμολόγησης από αγορά σε αγορά, στο
(υψηλό) κόστος μεταφοράς μεταξύ των εκάστοτε περιφερειών και των τοπικών αγορών
τους (κυρίως για την Ε.Ε.), στις χαμηλές επικρατούσες τιμές για το Φ.Α. στις Η.Π.Α.

47
48

ΙΕΑ 2014e, pg. 167
Η.Π.Α., Ε.Ε., Ασίας-Ειρηνικού

48

(λόγω της έκρηξης της μη συμβατικής παραγωγής της), καθώς και στον ανταγωνισμό
μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Ασιατικής αγοράς για την εξασφάλιση εισαγωγών LNG
(ΙΕΑ 2014e, pg. 50, 167).

Ομάδα Πινάκων 3.15: Μέσες Ετήσιες Χονδρικές Τιμές Εισαγωγών Φ.Α. Ανά Είδος Και Κατά
Προέλευση Για Χώρες Της Ε.Ε., (2009-2014)

49

Ομάδα Πινάκων 3.16: Μέσες Ετήσιες Χονδρικές Τιμές Εισαγωγών Φ.Α. Ανά Είδος Και Κατά
Προέλευση Για Ιαπωνία, Κορέα, Η.Π.Α., (2009-2014)
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Πίνακας 3.17
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Πίνακας 3.18
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Πίνακας 3.19
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4. TO Φ.Α ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H δυναμική ανάπτυξη του Φ.Α. εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την διείσδυσή του
στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Φ.Α. υπήρξε καταλύτης στην
διαδικασία της απελευθέρωσης του Ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής Η/Ε, λόγω της
συγκριτικής ευελιξίας που οι τεχνολογίες καύσης Φ.Α. προσφέρουν στους επενδυτές: οι
ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Φ.Α. χαρακτηρίζονται από μικρότερο χρόνο κατασκευής
και μικρότερη ελάχιστη απαιτούμενη δυναμικότητα προκειμένου να λειτουργούν
επικερδώς. Επίσης, χαρακτηρίζονται από μικρότερες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου σε σχέση με τις μονάδες καύσης των υπόλοιπων ορυκτών καυσίμων
(άνθρακας, πετρέλαιο) και απαιτούν επομένως μικρότερες δαπάνες για την εξασφάλιση
αδειών ρύπανσης.
Μέχρι την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ξεκίνησε να
λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη κατά την δεκαετία του 1990, ο κλάδος της ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελούνταν κατά ένα μεγάλο μέρος από μεγάλες κάθετα ολοκληρωμένες 49
επιχειρήσεις. Μικρότερες εταιρίες διανομής που δεν είχαν δικές τους μονάδες
παραγωγής Η/Ε αγόραζαν Η/Ε μέσω συμβολαίων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι
παραγωγοί αντάλλαζαν 50 ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους ανάλογα με την
ζήτηση που αντιμετώπιζαν.
Σύμφωνα με τον Green (2007), ακόμη και σε δίκτυα Η/Ε στα οποία συμμετείχε μεγάλος
αριθμός παραγωγών, οι ανταλλαγές Η/Ε διενεργούνταν περισσότερο πάνω στην βάση
της συνεννόησης παρά με αγοραίο 51 τρόπο (Green 2007, pg. 255).

49

παραγωγή, μεταφορά, διανομή
Η ανταλλαγή Η/Ε έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη μηχανισμού συγκέντρωσης και εξισορρόπησης
του ηλεκτρικού φορτίου (power pooling) κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς/ διανομής της
ηλεκτρικής ενέργειας (electrical grid). H τιμή που θέτονταν για την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των
παραγωγών, διαμορφώνονταν ως ο μέσος όρος του οριακού κόστους που αντιμετώπιζε ο καθένας
τους ξεχωριστά— επιμέριζαν έτσι ισομερώς τα οφέλη απ' την συναλλαγή.
51
Δύο επισημάνσεις πρέπει να γίνουν: 1. Σύμφωνα με την επισήμανση του Green, η πρόσβαση στο
δίκτυο μεταφοράς/διανομής διαμορφώνονταν ως ένα αποκλειστικό και μη ανταγωνιστικό αγαθό
(club), λόγω της συμπεριφοράς των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. 2. Καθότι οι τρέχουσες αγορές
(spot market) ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνονται από τις ευδιάκριτες και συχνές μεταβολές των
τιμών τους, όσες εταιρίες βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές, αναλαμβάνουν κίνδυνο. Για τον λόγο
αυτό, οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν το μεγαλύτερο μέρος των ανταλλαγών ενέργειας
μέσω πιο μακροπρόθεσμων συμβολαίων (με περαίωση σε βάθος ενός ή μερικών ετών). Ανάλογα με
την μορφή του εκάστοτε τοπικού δικτύου, τα συμβόλαια μπορεί να έχουν την μορφή εμπράγματης
παράδοσης ενέργειας, να είναι συμβόλαια τα οποία καλύπτουν τον κίνδυνο που προκύπτει απ' την
τρέχουσα αγορά κ.ο.κ. (Green, pg. 256).
50
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Σήμερα, σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. η παραγωγή και η λιανική πώληση ενέργειας έχουν
διαχωριστεί 52 από την μεταφορά και την διανομή. Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2015), η Η/Ε
είναι η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη τελική μορφή ενέργειας, ενώ η αγορά της
επηρεάζεται έντονα απ' τις πρόσφατα αναληφθείσες πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία (οι
οποίες λαμβάνουν χώρα και στην Ε.Ε.). Η μελλοντική σύνθεση του τομέα παραγωγής
Η/Ε παραμένει αβέβαιη και καθώς οι πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο στοχεύουν στο
να τον καταστήσουν πιο αξιόπιστο και φιλικό προς τους καταναλωτές, πιο φλέγουσα
καθίσταται η ανάγκη να εντοπιστούν οι καθοριστικοί παράγοντες του σχετικού κόστους
της παραγωγής Η/Ε μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων, πυρηνικών και ανανεώσιμων
τεχνολογιών (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 5).
Επίσης, με το πέρας των τελευταίων δεκαετιών έχει υπάρξει καλύτερη αναγνώριση της
έκτασης/έντασης της ρύπανσης που προκαλεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ
έχει υπάρξει αλλαγή και στον τρόπο 53 με τον οποίο την διαχειρίζονται οι ρυθμιστικές
αρχές. Στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Εκπομπών (European
Emissions Trading System, ETS 54), το σύνολο των αδειών ρύπανσης για εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου είναι προκαθορισμένο, ενώ μετά από την αρχική τους
δημοπρασία (ή δωρεάν διανομή) οι άδειες αγοραπωλούνται ελεύθερα μεταξύ των
συμμετεχόντων (παραγωγικοί κλάδοι υψηλών ρυπογόνων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου) 55.
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα μη αποθηκεύσιμου αγαθού,
σύμφωνα με τον Green (2007). Για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, η παραγμένη
ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται στο δίκτυο διανομής56 εξισορροπεί με την ζήτηση 57.

52

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κυρίως βασίζεται στην ύπαρξη πλήθους παραγωγών και
λιανικών πωλητών.
53
πλέον προτιμάται η δημιουργία αντικινήτρων για ρύπανση μέσω της αγοράς
54
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Eκπομπών (EU ETS) θεσπίστηκε το 2005. Για περισσότερα
σχετικά με την κλιματική πολιτική της Ε.Ε. βλέπε ενότητα 5.4.
55
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
56
η διανομή χωρίζεται σε πάνω (upstream: μεταφορά απ' την μονάδα παραγωγής προς τους
μεταπωλητές/σημαντικούς καταναλωτές) και σε κάτω (downstream: απ' τους μεταπωλητές στους
τελικούς καταναλωτές μικρής κατανάλωσης).
57
Σε γενικές γραμμές η παραγωγική δυναμικότητα του συνόλου των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων
που ανήκουν σε ένα δίκτυο αντιστοιχεί στην συνολική δυνατότητα απορρόφησης εκ μέρους της
ζήτησης της παραγόμενης ενέργειας. Υπάρχει ένας αριθμός μονάδων παραγωγής Η/Ε που
κρατιούνται σε εφεδρεία προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία για να καλύψουν την αυξημένη
ζήτηση κατά την διάρκεια της ημέρας ή κατά περιόδους του έτους. Με άλλα λόγια, οι περιοδικές
θετικές αποκλίσεις της ζήτησης καλύπτονται με την λειτουργία επιπλέον μονάδων, που ενώ η
δυναμικότητα τους έχει συνυπολογιστεί στην συνολική του δικτύου, ωστόσο αυτές λειτουργούν
μόνο όταν παρουσιάζεται η ανάγκη. Η κάθε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα λειτουργεί βάσει ενός
συγκεκριμένου συντελεστή αξιοποίησης της συνολικής παραγωγικής της δυναμικότητας. Ο
συντελεστής αυτός ορίζεται ως ο λόγος της ποσότητας ενέργειας που παράγεται σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απ' την μονάδα παραγωγής προς την ενέργεια που θα παράγονταν
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Το δίκτυο μεταφοράς και διανομής χαρακτηρίζεται από περιορισμένη δυνατότητα
απορρόφησης ηλεκτρικών φορτίων που ξεπερνούν τη συνολική δυναμικότητα
ηλεκτροπαραγωγής58 για την οποία έχει σχεδιαστεί (Green 2007, pg. 258). Επιπλέον
καμία τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μόνη της δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η πλέον οικονομική κάτω από όλες τις συνθήκες (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg.
5). Τουναντίον, η δομή της αγοράς, οι ακολουθούμενες ενεργειακές/κλιματικές
πολιτικές και τα ενδογενή αποθέματα ορυκτών πόρων παίζουν σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό του τελικού ανηγμένου κόστους της εκάστοτε ενεργειακής επένδυσης
(βλέπε παρακάτω).
O IEA (2015) επισημαίνει πως το συγκριτικό κόστος των μονάδων παραγωγής ενέργειας
Φ.Α. (όπως άλλωστε και του άνθρακα) εξακολουθεί να εξαρτάται σθεναρά απ' το
κόστος του καυσίμου καθεαυτού, καθώς και απ' το εκάστοτε κόστος μείωσης των
παραγόμενων ρύπων. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την υψηλή σημασία του Φ.Α. για
την ηλεκτροπαραγωγή στην Ε.Ε., ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Συνεργασία των
Ρυθμιστών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) έθετε ως
προϋπόθεση την ύπαρξη μιας λειτουργικής ενιαίας Ευρωπαϊκής χονδρικής αγοράς Φ.Α.
προκειμένου να επιτυγχάνεται ευελιξία 59 στην παροχή υπηρεσιών στην χονδρική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑCER/CEER 2013, pg. 124).

4.2 LCOE: ENNOIA, OΡΙΣΜΟΣ
Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην από κοινού έκθεση 60 του ΙΕΑ και του
Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΝΕΑ) για το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας. Το μέτρο κόστους που χρησιμοποιείται στην έκθεση είναι το (μέσο καθόλη
την διάρκεια του έργου) ανηγμένο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας
(Levelised Cost Of Electricity, LCOE). Βασίζεται στην μέθοδο των προεξοφλημένων
χρηματικών ροών (Discounted Cash Flows) και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την σύγκριση του κόστους της επένδυσης μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών
ηλεκτροπαραγωγής. Στο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται ενσωματώνονται

απ' την μονάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα αν αυτή λειτουργούσε αξιοποιώντας πλήρως την
παραγωγική της δυναμικότητα (Ανδρικόπουλος et al., 1994).
58
Η παραγωγή προσαρμόζεται στην δυναμικότητα του δικτύου μεταφοράς. Αν την υπερβεί υπάρχει
κίνδυνος υπερφόρτωσης είτε του ηλεκτροπαραγωγικού εξοπλισμού ή/και του δικτύου μεταφοράς.
59
ως προς την εκπλήρωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εποχιακά διακυμαίνεται. Ο
ACER (2013) συγκεκριμένα τονίζει πως σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν οικονομικότερο να
αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμικότητα μεταφοράς Φ.Α.— προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί
επί τόπου ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας (συμπληρωματικά με Α.Π.Ε.)— έναντι του να
αναβαθμιστεί η δυναμικότητα του δικτύου διανομής ή μεταφοράς Η/Ε και η ενέργεια να μεταφερθεί
προπαραγμένη.
60
Projected Costs Of Generating Electricity, 2015 Edition (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015)
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κυρίως γνωστές τεχνολογικές επισφάλειες σχετικές με την ηλεκτροπαραγωγή (ΙΕΑ/ΝΕΑ
2015, pg. 27). H εν λόγω μεθοδολογία σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσεγγίζει το πραγματικό κόστος της επένδυσης σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, σε χονδρικές (wholesale) αγορές που τελούν υπό ρύθμιση 61. Στην έκθεση
των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015, pg. 28) το LCOE μιας μονάδας παραγωγής ορίζεται ως:

Όπου:

Η άθροιση και η προεξόφληση των μεταβλητών γίνεται για το σύνολο των χρονικών
περιόδων (t) από την προετοιμασία της κατασκευής του έργου έως την ολοκλήρωση της
απόσυρσής του απ' την παραγωγή (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 28). Οι προσδοκώμενες
(expected) τιμές των μεταβλητών και τα χρησιμοποιούμενα προεξοφλητικά επιτόκια
είναι αποπληθωρισμένα (πραγματικά) (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 13, 28). Η παραπάνω σχέση
αρχικά προκύπτει απ' την εξίσωση των προεξοφλημένων διαχρονικών εσόδων του
έργου με το προεξοφλημένο κόστος του και την λύση της σχέσης που προκύπτει ως
προς την σταθερή τιμή ανά MWh (PMWh) 62 . Επομένως, το LCOE υποδεικνύει την
(σταθερή) τιμή ανά MWh που ο επενδυτής θα πρέπει να χρεώνει καθόλη την διάρκεια
της ζωής του επενδυτικού έργου, προκειμένου αυτό να χαρακτηρίζεται από μηδενική
καθαρή παρούσα αξία (IEA/NEA 2015, pg. 27)63.

61

Καθώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνονται, θα χρειαστούν νέες μεθοδολογίες
αποτίμησης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής— για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικά μέτρα του κόστους βλέπε: (IEA/NEA 2015, Chapter 11)
62
Γι αυτό τον λόγο ο παρονομαστής του δεξιού μέρους της σχέσης παρουσιάζει αυτήν την εικόνα.
Πρόκειται για προεξόφληση της οικονομικής αξίας κάποιου ποσού ενέργειας και όχι την
προεξόφληση της παραγόμενης ποσότητας Η/Ε.
63
Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι το πραγματικό και διατηρείται σταθερό
κατά την διάρκεια του έργου (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015 ,pg. 27).
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Ας αναφερθεί πως για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορούν τις
τεχνολογίες φορτίου βάσης 64 (baseload) επιλέχθηκε συντελεστής αξιοποιούμενης
δυναμικότητας (capacity factor) 85%. Επίσης, το ανηγμένο κόστος υπολογίζεται στο
επίπεδο της μονάδας παραγωγής Η/Ε (busbar) χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη την
αλληλεπίδραση 65 της μονάδας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, τα
υπολογισμένα LCOE περιλαμβάνουν τουλάχιστον το κοινωνικό κόστος66 (social resource
cost) της εκάστοτε επένδυσης— υπό την έννοια του κόστους που αναλαμβάνει η
κοινωνία για την κατασκευή και την λειτουργία των μονάδων παραγωγής Η/Ε (κάνοντας
αφαίρεση από φόρους, επιδοτήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις) (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 29).

4.3 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την έκθεση των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015, pg. 30-34):




Ο κύκλος ζωής των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων υποτίθεται πως έχει
διάρκεια 25 ετών για τις αιολικές και τις ηλιακές μονάδες, 30 ετών για τις
μονάδες CCGT καύσης Φ.Α., 40 ετών για τις μονάδες καύσης άνθρακα και 60
ετών για τις μονάδες πυρηνικής ενέργειας.
Τα LCOE υπολογίζονται για πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο 3%, 7% και
10%. Στην έκθεση, το κοινωνικό κόστος κεφαλαίου μιας επένδυσης για μια
ηλεκτροπαραγωγική μονάδας λογίζεται ως το 3% επί αυτής. Αντίστοιχα, το
προεξοφλητικό επιτόκιο 7% αντιπροσωπεύει την απόδοση της αγοράς σε
απορρυθμισμένες αγορές και το 10% την απαιτούμενη απόδοση σε ενεργειακές
επενδύσεις υψηλού κινδύνου.
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Ως τεχνολογίες φορτίου βάσης λογίζονται εκείνες που συνήθως χρησιμοποιούνται ώστε να
καλύπτεται η εκτιμημένη ζήτηση ανά πάσα στιγμή. Οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φορτίου βάσης
(CCGT, άνθρακα, πυρηνικής ενέργειας) στην έκθεση των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015) χαρακτηρίζονται από ενιαίο
συντελεστή αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας ίσο με 85% (βλέπε ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg.
31). Παρόλα αυτά, τα στοιχεία των εθνικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη υποδείκνυαν
διαφορετικούς συντελεστές για μονάδες από χώρα σε χώρα. Η αξιοποιούμενη δυναμικότητα
εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων (π.χ. το σχετικό κόστος των καυσίμων, την διείσδυση των
Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή), ενώ υπάρχουν και πολλές μονάδες οι οποίες θεωρούνται φορτίου
βάσης και λειτουργούν με συντελεστές χαμηλότερους του 85% (σύμφωνα με τα στοιχεία της
τελευταίας έκθεσης οι συντελεστές των CCGT στις 22 χώρες του OECD κυμαίνονταν από 35% έως
93%) (ΙΕΑ/ΝΕΑ pg. 56). Οι συμμετέχουσες χώρες αναφέρονται παρακάτω.
65
Επιπλέον κόστος (system cost) μπορεί να προκύψει λόγω περιορισμών που επιβάλλονται απ' το
δίκτυο , καθώς η προσφορά κι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει μονίμως να ισορροπούν (βλέπε
σχόλιο και υποσημειώσεις 57-58 στην 4.1 για την ηλεκτρική ενέργειας ως μη αποθηκεύσιμο αγαθό).
66
Όπως προαναφέρθηκε, τα προεξοφλητικά επιτόκια που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές
αξιολογήσεις των έργων της έκθεσης είναι πραγματικά και εμπεριέχουν τουλάχιστον το κοινωνικό
κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου που δεσμεύεται για την πραγμάτωση του έργου. Ένα σύνηθες
μέτρο του κοινωνικού κόστους κεφαλαίου είναι το αποπληθωρισμένο επιτόκιο μακροχρόνιων
κρατικών ομολογιών (Βλάχου 2001, σελ. 185-187).
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Χρησιμοποιείται η καθαρή (net) δυναμικότητα των μονάδων, η οποία
συνυπολογίζει τις ενεργειακές απώλειες κατά την μετατροπή ενέργειας από την
πρωτογενή της (primary) μορφή σε ηλεκτρική.
Το κόστος της κατασκευής (overnight cost) μιας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας,
υπολογίζεται ωσάν η κατασκευή να ολοκληρώθηκε στιγμιαία ("εν μία νυκτί")
και δεν περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος της επένδυσης (κόστος
χρηματοδότησης, πληθωρισμό κλπ.) κατά την περίοδο της κατασκευής του
έργου.
Στο τελευταίο έτος ζωής της κατασκευής του έργου συνυπολογίζονται έκτακτες
πληρωμές για απρόσμενη ζημιά (contingency payments, αφορούν απρόοπτες
δυσλειτουργίες, ρυθμίσεις κ.α.). Αυτές ανέρχονται στο 15% του κόστους
κατασκευής για τις πυρηνικές τεχνολογίες και στο 5% για όλες τις υπόλοιπες.
Η κατανομή του κόστους κατασκευής (construction cost allocation) στις
διακριτές περιόδους (έτη) του χρόνου κατασκευής γίνεται βάσει των ιδιαίτερων
υποδείξεων εκ μέρους της κάθε χώρας. Σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν δοθεί
ιδιαίτερες υποδείξεις, το κόστος αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο. Η διάρκεια
κατασκευής υποτίθεται πως είναι 1 έτος για τις Α.Π.Ε. (εκτός των
υδροηλεκτρικών), 2 έτη για τις μονάδες CCGT (Φ.Α.), 4 έτη για τις μονάδες
καύσης άνθρακα και 7 έτη για τις πυρηνικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Το "κόστος κεφαλαίου" της εξίσωσης LCOE (Capitalt) περιλαμβάνει το κόστος
κατασκευής (overnight cost), το χρηματοοικονομικό κόστος και τις απρόβλεπτες
πληρωμές (contingency payments).
Οι τιμές των καυσίμων που χρησιμοποιούνται 67 είναι: 101 αμερικάνικα δολάρια
($) ανά τόνο άνθρακα (χώρες OECD), 11,1 $/MBtu 68 Φ.Α. (Ευρώπη OECD), 14,4
$/ΜBtu Φ.Α. (Ασία OECD), 5,5 $/ΜΒtu Φ.Α. (Η.Π.Α.). Στην περίπτωση της Νέας
Ζηλανδίας χρησιμοποιούνται οι δικές της εκτιμήσεις για τις τιμές και την
θερμογόνο δύναμη των καυσίμων.
Το εναρμονισμένο (κατά τα πρότυπα των ΙΕΑ/ΝΕΑ και για όλες χώρες) κόστος
της εισροής ("καυσίμου") των πυρηνικών μονάδων που χρησιμοποιείται είναι 7
$/ΜWh για το αρχικό στάδιο 69 του κύκλου χρήσης της εισροής και 2,33 $/MWh
για το τελικό στάδιο 70 του κύκλου χρήσης της εισροής.
Η εναρμονισμένη (κατά τα πρότυπα των ΙΕΑ/ΝΕΑ και για όλες χώρες) τιμή των
αδειών εκπομπής CO2 που χρησιμοποιείται είναι 30 $/ τόνο CO2.
Για τον υπολογισμό του κόστους απόσυρσης (decommissioning cost) των
μονάδων χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που δόθηκαν από κάθε χώρα. Στις
χώρες που δεν δόθηκαν στοιχεία το κόστος απόσυρσης υπολογίστηκε ως: το
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βλέπε και (IEA/NEA 2015, pg. 32) για σχετικές παρατηρήσεις.
Στην έκθεση χρησιμοποιείται η έκφραση MMBtu. Πρόκειται για ακριβώς την ίδια μονάδα
μέτρησης με την MBtu.
69
εξόρυξη, διαχωρισμός συστατικών (enrichment), επεξεργασία (conditioning)
70
αφαίρεση χρησιμοποιημένης εισροής, απόρριψη και αποθήκευση της
68
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15% του κόστους κατασκευής για τις πυρηνικές μονάδες και το 5% του κόστους
κατασκευής για όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην μελέτη είναι παρμένα απ' την βάση
δεδομένων EGC 2015 71 (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 23).
Όλες οι τιμές και τα κόστη είναι εκφρασμένα σε όρους αμερικάνικων δολαρίων
του 2013. Για τις μετατροπές σε διαφορετικά νομίσματα χρησιμοποιήθηκε η
συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου με τα αντίστοιχα νομίσματα για το έτος
2013.

4.4 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ LCOE KAI ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
H από κοινού έκθεση του IEA και του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΝΕΑ) για το
2015 διερευνά κυρίως το ανηγμένο κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(Levelised Cost Of Electricity, LCOE), συγκρίνοντάς το για τις τρεις τεχνολογίες φορτίου
βάσης όπως δείχνει το Διάγραμμα 3:
Διάγραμμα 3 72

71

Κλειστή βάση δεδομένων των φορέων απ' όπου εξάγονται τα στοιχεία της μελέτης. Η μελέτη
εκπονήθηκε κυρίως κατά την διάρκεια του 2014 (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 13). Τα στοιχεία μπορεί να
αφορούν διαφορετικά έτη για διαφορετικές χώρες.
72
Combined Cycle Gas Turbines, CCGT: Μονάδες Φ.Α. συνδυασμένου κύκλου, που συνδυάζουν την
καύση Φ.Α. κατά την εκκίνηση της παραγωγής με την μετέπειτα χρήση ατμοστροβίλων για την
παραγωγή Η/Ε.

60

Για το προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 3%, η πυρηνική ενέργεια είναι η πιο φθηνή
επιλογή σε όρους LCOE για όλες τις χώρες (χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 22 χώρες73
μεταξύ των οποίων 3 χώρες δεν συμμετέχουν στον OECD). Παρόλα αυτά, το κόστος της
παραγωγής με πυρηνική ενέργεια αυξάνεται σχετικά γρηγορότερα καθώς αυξάνεται το
προεξοφλητικό επιτόκιο. Κατ' επέκταση, θέτοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 7%
σημαίνει πως η διάμεσος του κόστους πυρηνικών τεχνολογιών θα προσεγγίσει την
αντίστοιχη διάμεσο του άνθρακα. Σε προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 10%, η διάμεσος
κόστους της πυρηνικής ξεπερνά τόσο των CCGT (βλέπε παραπάνω Διάγραμμα 3) όσο
και του άνθρακα (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 14).
Το κόστος κατασκευής (overnight cost) των CCGT (καύσης Φ.Α.) στις υπό εξέταση
χώρες του OECD κυμαίνεται από 845 αμερικάνικα δολάρια ανά kWe 74 μέχρι 1289
$/kWe , σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση (βλέπε Πίν. 4.1). Σε όρους LCOE, το κόστος
παραγωγής των CCGT με 3% προεξοφλητικό επιτόκιο κυμαίνεται από 61 $/MWh
(Η.Π.Α.) μέχρι 133 $/ΜWh (Ιαπωνία). Οι Η.Π.Α. έχουν το χαμηλότερο κόστος
παραγωγής με CCGT (σε όρους LCOE), παρά το ότι χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλά
κεφαλαιακά κόστη— γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή επιρροή των διακυμάνσεων
των τιμών των καυσίμων (Φ.Α. εν προκειμένω) στο ανηγμένο κόστος παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 16). Με προεξοφλητικό επιτόκιο 7%, τα LCOE
(CCGT) κυμαίνονται από 66 $/MWh (Η.Π.Α.) μέχρι 138 $/MWh (Ιαπωνία), ενώ το
αντίστοιχο εύρος είναι 71 $/MWh (Η.Π.Α.) με 143 $/MWh (Ιαπωνία) για προεξοφλητικό
επιτόκιο 10%. Στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 4.1) παρουσιάζονται οι μέγιστες και
ελάχιστες τιμές του κόστους κατασκευής/LCOE για τις διάφορες τεχνολογίες που
περιλαμβάνονται στην έκθεση των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015), όπως αυτές υπολογίστηκαν στις
συμμετέχουσες χώρες του OECD (βλέπε και Πίν. 4.2).
Κατά την περίοδο 2000-2012, οι επενδύσεις των χωρών του OECD στον κλάδο της
παραγωγής Η/Ε αθροιστικά ανήλθαν σε 6,1 τρισεκατομμύρια $ 75 (WEIO 2014, pg. 92).
Οι επενδύσεις στον κλάδο Η/Ε ανά έτος αυξήθηκαν από περίπου 290 δισεκατομμύρια $
το 2000, σε περίπου 650 δισεκατομμύρια $ το 2012, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
αύξησης οφείλονταν στην αύξηση των επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής Η/Ε
σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014). Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις ανά έτος των χωρών του
OECD σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκαν από περίπου 130 δις $ το 2000,
σε 415 δις $ το 2012. Από το 2000 μέχρι το 2013, οι χώρες του OECD ξόδευαν 30
δισεκατομμύρια $ τον χρόνο κατά μέσο όρο σε νέες γεννήτριες καύσης Φ.Α.–
συγκριτικά μόνο 12 δισεκατομμύρια $ τον χρόνο επενδύονταν σε τεχνολογίες καύσης
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Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα,
Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Η.Π.Α., Βραζιλία, Κίνα, Νότια Αφρική. Οι τρεις τελευταίες δεν ανήκουν στον OECD.
74
Κιλοβάτ παραγωγικής δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή ανά kWe πολλαπλασιασμένη
με το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας σε kW δίνει το συνολικό κόστος
κατασκευής (overnight cost) της μονάδας.
75
τα μεγέθη στην πηγή είναι εκφρασμένα σε όρους αμερικάνικων δολαρίων ($) 2012.
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άνθρακα (IEA/NEA 2015, pg. 38). Οι ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015) αποδίδουν τις ενισχυμένες
επενδυτικές ροές στο σχετικά χαμηλό κεφαλαιακό κόστος (βλ. Πίν. 4.1 76 ), τον
συγκριτικά λίγο απαιτούμενο χρόνο για την κατασκευή των μονάδων καύσης Φ.Α., την
υψηλή ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα και τη λειτουργική τους ευελιξία.

Wind Solar PV Baseload

Renewables

Πίνακας 4.1: Ελάχιστες/ Μέγιστες Τιμές Ανηγμένου Κόστους και Κόστους Κατασκευής Τεχνολογιών
Φορτίου Βάσης και Α.Π.Ε., στις 22 Χώρες Του OECD

LCOE, USD/MWh
3%
7%
Min
Max
Min
Max
Min
CCGT
61
133
66
138
Coal
66
95
76
107
Nuclear
29
64
40
101
Residential
96
218
132
293
Commercial
69
142
98
190
Large
54
181
80
239
Onshore
33
135
43
182
Offshore
98
214
136
275
IEA/NEA 2015, pg. 16

10%
Max
71
83
51
162
121
103
52
167

Overnight, USD/kWe
Min
Max
143
845
1289
119
1218
3067
136
2021
6215
374
1867
3366
230
1029
1977
290
1200
2563
223
1571
2999
327
3703
5933

Στην έκθεση των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015) περιλαμβάνονται επίσης τα διαφορετικά LCOE των
τεχνολογιών φορτίου βάσης, όπως αυτά διαμορφώνονται για συντελεστές
αξιοποιούμενης δυναμικότητας 85% και 50% (βλέπε Πίν. 4.2 77 ). Οι τεχνολογίες
πυρηνικής ενέργειας φαίνονται ως πιο ευαίσθητες στην μεταβολή του συντελεστή απ'
ότι αυτές που χρησιμοποιούν Φ.Α. και άνθρακα ως εισροές. Για παράδειγμα, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 4.2, για προεξοφλητικό επιτόκιο 7% το LCOE των μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής CCGT (Φ.Α.) του Βελγίου αυξάνεται από 102,61 $/ΜWh σε 113,74
$/MWh (περίπου 11%), καθώς μειώνεται ο συντελεστής από 85% σε 50% (ceteris
paribus), ενώ το ανηγμένο κόστος των μονάδων καύσης άνθρακα (Ultra Supercritical)
αυξάνεται από 83,35 $/ΜWh σε 106,00 $/MWh (περίπου 27%) και αυτό των μονάδων
πυρηνικής ενέργειας (Gen III projects) από 84,17 $/ΜWh σε 126,29 $/MWh (περίπου
50%). Η εικόνα που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας, εν μέρει
οφείλεται στο ό,τι χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κεφαλαιακό κόστος (συγκριτικά με
τις άλλες τεχνολογίες φορτίου βάσης). Επίσης, ενώ οι τεχνολογίες άνθρακα
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Ο Πίνακας 4.1 δείχνει ότι η παραγωγή Η/Ε από Φ.Α. (CCGT) δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρα
ανταγωνιστική όταν συγκρίνεται με αυτή της καύσης άνθρακα ή χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι παρότι η τιμή της άδειας εκπομπής ενός τόνου CO2 έχει τεθεί (στην έκθεση) στα 30
$ (υψηλή σε σχέση με την ισχύουσα) δεν φαίνεται να προωθείται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα
του Φ.Α. έναντι του άνθρακα.
77

Για μια σύντομη επεξήγηση όλων των τεχνολογιών που αναφέρονται στον Πίνακα 4.2, βλέπε
Παράρτημα στο τέλος.
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παραμένουν σχετικά φθηνότερες απ' αυτές του Φ.Α., η διαφορά στο κόστος λόγω της
μείωσης του συντελεστή χρησιμοποίησης είναι σημαντικά μειωμένη απ' ότι θα ήταν με
προεξοφλητικό επιτόκιο 3%. Με προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 10%, οι τεχνολογίες
CCGT στο Βέλγιο φαίνονται ως η λιγότερο ακριβή επιλογή με ανηγμένο κόστος 119,83
$/MWh για συντελεστή χρησιμοποίησης 50%, συγκριτικά με 124,14 $/ MWh για τις
τεχνολογίες καύσης άνθρακα και 181,78 $/MWh για τις τεχνολογίες πυρηνικής
ενέργειας (IEA/NEA 2015, pg. 60).
Φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος στην δυνατότητα διείσδυσης του Φ.Α. στην
ηλεκτροπαραγωγή σε σχέση με την έκθεση για το κόστος της ηλεκτρικής των ΙΕΑ/ΝΕΑ
του 1989. Σε αυτήν οι τεχνολογίες καύσης Φ.Α. χαρακτηρίζονταν ως μη ανταγωνιστικές
εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων χωρών, στις οποίες ευνοούνταν οι μονάδες CCGT
λόγω χαμηλών αναμενόμενων τιμών του Φ.Α (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 100). Η επόμενη από
κοινού έκθεση των φορέων (1992) αδυνατούσε να ξεχωρίσει έναν απ' όλους τους
τύπους παραγωγής ενέργειας (πυρηνικής ενέργειας, Φ.Α. και άνθρακα) ως τον πιο
οικονομικό για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ οι τεχνολογίες καύσης άνθρακα για
πρώτη φορά αναδεικνύονταν ως δυνητικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής φορτίων
βάσης (λόγω των χαμηλών αναμενόμενων τιμών του). Μέτα την έκθεση του 1998, στην
οποία σημειώνονταν μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τεχνολογιών καύσης
Φ.Α., οι επακόλουθες εκθέσεις των ΙΕΑ/ΝΕΑ (2005, 2010) αδυνατούσαν κι αυτές να
καταλήξουν σε μια κατεξοχήν οικονομική τεχνολογία καύσης (ΙΕΑ/ΝΕΑ, pg. 101).
Πάντως, η απάντηση στο ερώτημα του τι διαμορφώνει το κόστος των διαφορετικών
τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να μην είναι ενιαία για όλες
τις τεχνολογίες σύμφωνα με τους ΙΕΑ/ΝΕΑ (2015). Η προηγούμενη έκθεση του 2010
εντόπιζε 5 πιθανές εξηγήσεις για την αβεβαιότητα στο καθορισμό του κόστους της
εκάστοτε τεχνολογίας: την ιδιωτικοποίηση/απελευθέρωση της αγοράς και τους
επακόλουθους περιορισμούς στην παροχή στοιχείων λειτουργίας του κλάδου της
ενέργειας, την αβεβαιότητα στην ενεργειακή/κλιματική πολιτική, την τεχνολογική
πρόοδο, την έλλειψη πρόσφατα κατασκευασμένων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στις
χώρες του OECD και τις ραγδαίες αλλαγές στο (λειτουργικό, κεφαλαιακό) κόστος των
μονάδων παραγωγής ενέργειας (ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg, 19-25).
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Πίνακας 4.2: Ανηγμένο Κόστος Για Τις Τεχνολογίες Βασικού Φορτίου Σε Διαφορετικά Επιτόκια Και
Συντελεστές Χρησιμοποίησης
LCOE για CCGT (Φ.Α.)
Country

Technology

LCOE at 50% capacity factor (USD/MWh)

LCOE at 85% capacity factor (USD/MWh)

Belgium

CCGT

3%
106.82

7%
102.61

10%
106.19

France

CCGT

100.26

107.71

114.53

Germany

CCGT

106.82

113.74

119.92

92.83

97.21

101.23

98.49

102.56

106.16

113.40

106.20

119.99

96.94

101.20

143.88

105.08

152.73

160.64

133.21

138.42

143.07

CCGT
CCGT

130.63

137.86

144.24

121.82

126.08

129.82

122.12

128.05

133.32

115.11

118.60

Netherlands

121.70

CCGT

104.15

112.21

119.40

96.71

101.45

105.68

New Zealand

CCGT

85.53

94.35

102.19

75.64

80.82

85.43

Portugal

CCGT

105.98

113.27

119.76

98.65

102.93

106.75

United Kingdom

CCGT

109.09

116.53

123.34

99.21

103.59

107.59

United States

CCGT

68.07

76.74

84.69

60.84

65.95

70.62

China

CCGT

93.27

97.73

101.71

90.17

92.79

95.13

CCGT (dual
fuel)
CCGT

Hungary
Japan
Korea

7%
113.74

10%
119.83

3%
98.54

LCOE για τεχνολογίες άνθρακα
LCOE at 50% capacity factor (USD/MWh)
Country

LCOE at 85% capacity factor (USD/MWh)

Technology
Ultrasupercritical

Belgium

3%

7%

10%

3%

7%

10%

86.72

106.00

124.14

72.00

83.35

94.02

78.18

92.66

106.16

67.01

75.53

83.47

79.75

97.85

114.73

66.04

76.69

86.61

114.22

135.66

155.77

94.81

107.42

119.25

86.66

97.14

106.72

77.66

83.83

89.46

82.89

93.20

102.78

74.30

80.36

86.00

82.34

96.26

109.31

72.23

80.42

88.09

94.10

117.70

139.82

79.15

93.03

106.04

92.34

112.92

132.27

78.28

90.39

101.77

102.20

127.12

150.54

85.27

99.93

113.71

101.12

120.07

137.42

82.64

93.79

104.00

77.10

84.09

90.64

73.61

77.72

81.57

76.36

104.85

134.97

65.31

82.07

99.79

Hard coal
Germany
Lignite
Ultrasupercritical

Japan

Pulverised (PC
800)
Korea
Pulverised (PC
1000)
Ultrasupercritical
Netherlands

Ultrasupercritical
Pulverised

Portugal
Pulverised
Supercritical
pulverised

United States

Ultrasupercritical

China

Pulverised
South Africa

LCOE για τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας
Country

Technology LCOE at 50% capacity factor (USD/MWh) LCOE at 85% capacity factor (USD/MWh)
3%

7%

10%

3%

7%

Belgium

Gen III

70.67

126.29

181.78

51.45

84.17

10%
116.81

Finland

ALWR

64.65

118.21

171.70

46.13

77.64

109.10

France

ALWR

69.09

124.63

179.98

49.98

82.64

115.21

Hungary

ALWR

81.68

142.97

202.47

53.90

89.94

124.95

96.56

138.96

181.34

62.63

87.57

112.50

Korea

Advanced
LWR
ALWR

41.90

61.95

80.55

28.63

40.42

51.37

Slovak Republic

LWR

82.28

133.36

188.66

53.90

83.95

116.48

United Kingdom

ALWR

98.25

160.08

219.53

64.38

100.75

135.72

United States

ALWR

76.75

116.48

157.36

54.34

77.71

101.76

ALWR

32.42

52.2

71.93

25.59

37.23

48.83

ALWR

40.66

69.28

97.83

30.77

47.61

64.4

Japan

China
Πηγή : ΙΕΑ/ΝΕΑ 2015, pg. 59
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Φ.Α.

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάλυση που ακολουθεί προσπαθεί να αναδείξει τις κυρίαρχες τάσεις που
επικρατούν στην πολιτική της Ε.Ε. για το Φ.Α.. Οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους
βασίζεται είναι: 1) η περιγραφή της προόδου που έχει καταγραφεί προς την
κατεύθυνση της ενοποίησης των επιμέρους αγορών Φ.Α. 2) η διερεύνηση του βαθμού
επάρκειας και βεβαιότητας της παροχής που διακρίνει τις διαθέσιμες προμήθειες Φ.Α.
3) η σημασία και η θέση του Φ.Α. και της παραγωγής του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε. 4) το ύψος της διαθέσιμης
χρηματοδότησης για έργα Φ.Α. από κοινοτικά κονδύλια, το επενδυτικό κλίμα και τις
εκκολαπτόμενες τάσεις στην Eυρωπαϊκή αγορά Φ.Α..
Συγκεκριμένα στην ενότητα για την εσωτερική αγορά Φ.Α. της Ε.Ε., επιχειρείται μια
συνοπτική παρουσίαση του χρονικού των σημαντικότερων 78 ρυθμίσεων και των πιο
επίμονων προβλημάτων για την λειτουργία της αγοράς του. Αναδεικνύονται επίσης τα
προσδοκώμενα οφέλη απ' την ενοποίηση της αγοράς, ενώ παραθέτονται και πιθανές
κατευθύνσεις για την ρυθμιστική πολιτική στο εγγύς μέλλον.
Η ενότητα που αφορά την ασφάλεια προμήθειας του Φ.Α. στην Ε.Ε., ξεκινά με μια
σύντομη αναφορά στις πιο πρόσφατες κρίσεις που διατάραξαν την ροή των
προμηθειών Φ.Α. προς τους κύριους κόμβους της Ένωσης. Γίνεται αναφορά στις
κυριότερες ελλείψεις που αναδείχθηκαν κατά την εσωτερική αντιμετώπιση των
κρίσεων. Παραθέτονται: η σύνοψη μερικών σημαντικών ρυθμίσεων της Ε.Ε. για την
ασφάλεια ενέργειας και οι κυρίαρχες απόψεις σχετικά με την μελλοντική κατεύθυνση
της ενεργειακής πολιτικής για την ασφάλεια ενέργειας στην Ε.Ε..
Στην επόμενη ενότητα αναφέρονται τα ενεργειακά ρυθμιστικά "πακέτα" μέσα από τα
οποία έχουν κατά καιρούς τεθεί οι (μεσο)μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ε.Ε. για τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
Αναδεικνύεται ο προβλεπόμενος ρόλος του Φ.Α. για την εκπλήρωση των εν λόγω
στόχων. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επισφάλειες της μη
συμβατικής παραγωγής79 Φ.Α. και προς εξήγηση, εν μέρει, της ασθενούς ανάπτυξής της
στην Ε.Ε..

78

κατά τον συγγραφέα
Τις επισφάλειες αυτές μοιράζονται από κοινού και οι δύο τύποι παραγωγής Φ.Α. (συμβατική και
μη συμβατική). Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και στην ενότητα 5.4, η μη συμβατική παραγωγή
συνοδεύεται από μεγαλύτερους κινδύνους για το περιβάλλον.

79
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Τέλος, στην ενότητα 5.5— πέρα από μια ενδελεχή παρουσίαση των διάφορων
χρηματοδοτικών πακέτων για την ενέργεια 80— ο αναγνώστης θα βρει: μια σύνοψη
μερικών εκ των σημαντικότερων επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Φ.Α., τις
προτάσεις διάφορων φορέων για την τόνωση της ιδιωτικής επένδυσης (και) σε Φ.Α.,
καθώς και την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να στραφούν αυτές οι
επενδύσεις.

5.2 ΕΝΙΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Φ.Α.
Οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες σήμερα έχουν αναθεωρήσει τις ενεργειακές
πολιτικές των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Αυτές επικεντρώνονταν στην επίτευξη
της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας 81 και στην
μετέπειτα αύξηση του ανταγωνισμού σε αυτές. Αυτού του τύπου οι πολιτικές
αποτελούσαν αντίδραση στις κεντρικά σχεδιασμένες πολιτικές των μεταπολεμικών
ετών, οι οποίες σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης εφαρμόζονταν με την μορφή των
κρατικών βιομηχανιών. Οι πολιτικές αυτές επέτρεπαν τον κεντρικό σχεδιασμό των
επενδύσεων, μετακυλίοντας τις όποιες οικονομικές συνέπειες στους καταναλωτές. Η
προσέγγιση της ελεύθερης αγοράς (market approach) στις αγορές ενέργειας της
Ευρώπης πρωτοεφαρμόστηκε στην Βρετανία το 1982 απ' τον τότε Υπουργό Ενέργειας
Νάιτζελ Λόσον. Η μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό διάρκεσε δύο δεκαετίες, ενώ
υπήρξε πολύπλοκη και πολύ δαπανηρή (Helm 2007, pg. 18-19).
Στην εποχή προ απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α. της Ε.Ε., υπήρχε μία κυρίαρχη
επιχείρηση Φ.Α. ανά χώρα, η οποία και μονοπωλούσε 82 πολλές απ' τις κύριες
λειτουργίες του κλάδου: την λιανική εμπορία Φ.Α., την μεταφορά (transmission) και
διανομή (distribution) του, την αποθήκευση και τις εισαγωγές σε τοπική, περιφερειακή
και ενίοτε εθνική εμβέλεια (Honoré and Stern 2007, pg. 248). Οι πρωτοβουλίες για
απελευθέρωση και αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο του Φ.Α. της Ε.Ε.
τοποθετούνται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όποτε και
πρωτοπαρουσιάστηκαν ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για μια ενιαία αγορά
Φ.Α.. Είχε προηγηθεί μια δεκαετία διαπραγματεύσεων προκειμένου η πρώτη Οδηγία
Κοινών Ευρωπαϊκών Κανόνων 83 για το Φ.Α. να συμφωνηθεί από τα Κράτη-Μέλη τον
Αύγουστο του 1998. Η οδηγία απαιτούσε το άνοιγμα των αγορών ως προς στον
ανταγωνισμό, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2000. Η συνολική πρόοδος κατά

80

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται, στο σύνολο τους αφορούν την
χρηματοδότηση πρωτοβουλιών/επενδύσεων που (είτε αμέσως ή εμμέσως) θα μπορούσαν να
αυξήσουν την συμμετοχή του Φ.Α. στο ενεργειακό μίγμα της Ε.Ε..
81
τόσο της πρωτογενούς (καυσίμων, Α.Π.Ε. κ.ο.κ.), όσο και της δευτερογενούς (ηλεκτρικής)
82
σε μερικές περιπτώσεις το μονοπώλιο επιβάλλονταν δια νόμου
83
"EU Common Rules Gas Directive": http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0030:EN:HTML
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τα δύο πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης υπήρξε μικρή με αποτέλεσμα η Επιτροπή να
αναγκαστεί να εκδώσει νέα οδηγία 84 για την επιτάχυνση της εφαρμογής των κοινών
κανόνων και η ευρύτερη απελευθέρωση της αγοράς να ξεκινήσει να λαμβάνει τόπο απ'
τον Ιούλιο του 2004 (Honoré and Stern 2007, pg. 242).
Το Νοέμβριο του 2005, μετά από 15 περίπου χρόνια νομοθέτησης και ρυθμίσεων, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Αρχηγών (μετά από προτροπή της
Επιτροπής) αποφαίνονταν 85 πως οι Ευρωπαϊκές αγορές δεν λειτουργούσαν ακόμη σε
ανταγωνιστική βάση και πως χαρακτηρίζονταν από σοβαρές δυσλειτουργίες. Αυτές
περιλάμβαναν (Honoré and Stern 2007, pg. 245-246):









Υψηλή συγκέντρωση στην χονδρική (wholesale 86) αγορά, σχεδόν ίδια με τα
επίπεδα της περιόδου προ απελευθέρωσης.
Κάθετο αποκλεισμό στα δίκτυα, με τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια που
αφορούσαν τους παραγωγούς και τους ήδη εγκατεστημένους στον κλάδο
εισαγωγείς να στερούν ρευστότητα όσον αφορά τις ποσότητες Φ.Α. και την
δυναμικότητα μεταφοράς απ' την αγορά. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί πρόσβασης
στα δίκτυα μεταφοράς, που ήταν συνήθως ιδιοκτησία των εγκατεστημένων
εισαγωγέων, αποτελούσαν το κύριο πρόβλημα για την εξασφάλιση της
δυνατότητας μεταφοράς των ποσοτήτων Φ.Α. από τις νεοεισερχόμενες
επιχειρήσεις.
Σχεδόν αμετάβλητο βαθμό ενοποίησης της αγοράς, με το διασυνοριακό
εμπόριο και τις διασυνοριακές υποδομές μεταφοράς (μέσω αγωγών) και
αποθήκευσης να είναι περιορισμένα και στην πλειοψηφία τους δεσμευμένα
από ήδη εγκατεστημένους παίκτες με τρόπο παρεκκλίνοντα από τις οδηγίες.
'Ελλειψη διαφάνειας λόγω της απουσίας αξιόπιστης και έγκαιρης
πληροφόρησης, κατάσταση που λειτουργούσε δηλαδή υπέρ των ήδη
εγκατεστημένων επιχειρήσεων και εις βάρος των νεοεισερχόμενων.
Σύνδεση των τιμών του Φ.Α. με το πετρέλαιο, γεγονός που δεν επέτρεπε στις
τιμές να διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της
προσφοράς Φ.Α..

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τη συγκέντρωση στην αγορά Φ.Α., κατά την περασμένη
δεκαετία, το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων και η απειλή της επακόλουθης αύξησης του
ανταγωνισμού στην αγορά Φ.Α. οδήγησε τις εταιρείες παροχής Φ.Α. στο να
επιτελέσουν θεμελιώδεις αλλαγές στην εταιρική τους δομή. Μια σειρά συγχωνεύσεων
και εξαγορών άφησαν την αγορά Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με ένα σχετικά μικρό
αριθμό πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν σε δραστηριότητα

84

"Acceleration Directive" : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0055
85
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005R1775
86
περιλαμβάνει εισαγωγή/παραγωγή, μεταφορά, διανομή Φ.Α.
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τουλάχιστον πανευρωπαϊκού επιπέδου. Οι εκθέσεις 87 του 2005-2006 της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG COMP) για την επισκόπηση της Ευρωπαϊκής αγοράς
Φ.Α., κατεδείκνυαν την υψηλή συγκέντρωση της αγοράς ως το κυριότερο εμπόδιο για
την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής Φ.Α. οι οποίες
δημιουργήθηκαν και κυριάρχησαν επί της αγοράς κατά την περίοδο 1960 με 2000,
έχουν πλέον αναδιαρθρωθεί ως προς την δομή τους, έχουν συγχωνευθεί/εξαγορασθεί
με/από άλλες εταιρείες παροχής ενέργειας (κυρίως ηλεκτρικής), ενώ αρκετές από αυτές
έχουν υποστεί διαχωρισμό (unbundling) από τα δίκτυα αγωγών τους (με κάποιες να
έχουν απολέσει και την ιδιοκτησία τους επί αυτών) (Honoré and Stern 2007, pg.249).
Συγκριτικά με την πρώτη εις βάθος επισκόπησή του (2008) της ενεργειακής πολιτικής
στην Ε.Ε., ο ΙΕΑ (2014) παρατηρεί να καταγράφεται αισθητή πρόοδος ως προς την
ενοποίηση των επιμέρους Ευρωπαϊκών αγορών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με
αυξημένες τις εμπορικές ροές, αλλά και με τις προτεραιότητες της ενεργειακής
πολιτικής της Ε.Ε. να έχουν αλλάξει στοχεύοντας κατά πρώτο λόγο σε ζητήματα
ανταγωνιστικότητας (μεταξύ άλλων) (IEA 2014a, pg. 11). Τα αποτελέσματα της έρευνας
για τα εμπόδια της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στον κλάδο της ενέργειας που
ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005, εκδόθηκαν το 2007 και αναδείκνυαν την
ανάγκη για νέες θέσεις ως προς την ενεργειακή πολιτική. Οι νέοι στόχοι σχετικά με την
ενεργειακή πολιτική συμπεριλαμβάνονταν στο Τρίτο Πακέτο του 2008 (Third Internal
Energy Market Package)88. Η εφαρμογή του οδήγησε σε τρία κύρια επιτεύγματα: 1) σε
πιο εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα δίκτυα και το διασυνοριακό εμπόριο 2)
μεγαλύτερη ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των διαχειριστών του
συστήματος μεταφοράς, καθώς και καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία μέσω της
δημιουργίας του ACER και του ENTSOG 3) Την επιβολή, όπου χρειάζονταν, του
ανταγωνισμού στον κλάδο της ενέργειας κατ' ακολουθία των αποτελεσμάτων της
επισκόπησης που διενέργησε η DG COMP κατά το 2005, περαιτέρω στηρίζοντας το
άνοιγμα της αγοράς (IEA 2014a, pg. 11-12). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την
επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων ήταν αυτή της (απορ)ρύθμισης μέσω μεγάλων
νομοθετικών "κυμάτων" 89, σύμφωνα με τις εξής αρχές (ΙΕΑ 2014a, pg. 37):


του διαχωρισμού μεταξύ των ανταγωνιστικών (π.χ. της διανομής) και μη (π.χ.
μεταφοράς) τμημάτων του κλάδου του Φ.Α.— εκ των προτέρων (ex ante)
ρύθμιση και διαχωρισμός (unbundling).

87

Μία κύρια για το 2005 και μία επακόλουθη προκαταρτική αναφορά που εκδόθηκε στις αρχές του
2006. Περισσότερα: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/index_en.html
88
Αρχικά προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007, σε μια προσπάθεια καλύτερης και πιο
ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας που επέβαλε το δεύτερο πακέτο (2003) κατά μήκος όλων
των Κρατών-Μελών (βλέπε COM(2009) 115). Επίσης για ένα χρονικό των νομοθετημάτων:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html
89
Η πρώτη σχετική οδηγία για το Φ.Α. εκδόθηκε απ' την Ε.Ε. το 1998. Πρόκειται για την
προαναφερθείσα "Common Rules Gas Directive".
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της δέσμευσης των διαχειριστών των μη ανταγωνιστικών τμημάτων του κλάδου
για την παροχή άδειας πρόσβασης τρίτων μερών στα δίκτυα μεταφοράς,
διανομής κ.λ.π. 90.
της απελευθέρωσης των εν δυνάμει ανταγωνίσιμων μερών της προσφοράς Φ.Α.
(π.χ. μέσω της άρσης εμποδίων εισόδου).
της ελευθερίας των καταναλωτών να επιλέγουν τον πάροχό τους, καθώς και της
άρσης των περιορισμών τους κατά την αλλαγή μεταξύ παρόχων (supplier
switching).

Μια εκ νέου αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
τέλη του 2013, συμπέραινε ότι υπήρχαν τριών τύπων πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να
αναληφθούν προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής
αγοράς: 1) της σωστής εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου 2) της στόχευσης της
παρεμβατικής κρατικής πολιτικής, ενισχύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την πιο
οικονομικά συμφέρουσα και λιγότερο στρεβλωτική μετάβαση προς ένα ενεργειακό
μίγμα χαμηλής έντασης εκπομπών άνθρακα 3) της μετακύλισης των ωφελειών της
απελευθέρωσης στους καταναλωτές μέσω των τιμών (IEA 2014a, pg. 37/ C(2013) 7243
final). Στην προσπάθειά της να προσεγγίσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά
διαμόρφωσε νέες οδηγίες για τα Κράτη-Μέλη που αφορούν τις κρατικές παρεμβατικές
πολιτικές 91, τις οποίες αργότερα (2014) εξειδίκευσε και για τις κρατικές παρεμβάσεις
στην ενέργεια 92 (ΙΕΑ 2014a, pg. 41).
Σύμφωνα με τους Honoré και Stern, η απελευθέρωση των κλάδων του Φ.Α. σε όρους
δημιουργίας πρόσβασης σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αύξησης του
ανταγωνισμού, κατάργησης των μονοπωλίων και των αποκλειστικών δικαιωμάτων των
εταιρειών παροχής ενέργειας, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, η
οποία μέχρι και σήμερα απέχει ακόμη αρκετά απ' το να ολοκληρωθεί στο σύνολο των
Κρατών-Μελών (Honoré and Stern 2007, pg. 243). Ίσως το κυριότερο σφάλμα που
διετελέστηκε αρχικά, να ήταν η έλλειψη ενός συγκεκριμένου συνόλου οδηγιών οι από
τις οποίες θα διέπονταν ο καθορισμός των τιμολογίων υπηρεσιών μεταφοράς και
διανομής του Φ.Α. κατά μήκος του εκάστοτε δικτύου (καθώς και η πρόσβαση στο
δίκτυο καθεαυτή). Η έλλειψη αυτή παρατηρείται ήδη από τα πρώτα στάδια της
προσπάθειας για την απελευθέρωση της αγοράς στην αρχή της περασμένης δεκαετίας
(Honoré and Stern 2007, pg. 245).
Ο ACER στην επισκόπησή του για την αγορά Φ.Α. στην Ε.Ε. (2013) κατέληγε πως στην
λιανική αγορά Φ.Α. για τα νοικοκυριά, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, η Μαδρίτη, η Πράγα
και η Μπρατισλάβα επεδείκνυαν ισχυρή προσφορά με σχετικά υψηλά επίπεδα
90

Επίσης δημιουργήθηκαν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές για την παρακολούθηση των δικτύων και
την εφαρμογή της πρόσβασης σε τρίτους, ακόμη και μέσω επιβολής αν αυτό κρίνονταν απαραίτητο.
91
COM(2013) 785 final, βλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
92
βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29. Ισχύουν
απ' την 1η Ιουλίου 2014. Ορίζοντας διάρκειας: 2014-2020.

69

παρουσίας ξένων παρόχων στις αγορές τους (ικανοποιητικά επίπεδα
ανταγωνισμού/ολοκλήρωσης, βλέπε Πίν. 5.1 93 ). Αντίθετα η πρωτεύουσα της
Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Λετονίας, της Λιθουανίας,
του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας φαίνονταν να
χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση και ασθενή παρουσία ξένων λιανικών
διανομέων (ACER/CEER 2013, pg . 142-143):
Πίνακας 5.1: Παρουσία Ξένων Παρόχων Και Συγκέντρωση Στην Λιανική Αγορά Φ.Α. Της Ε.Ε. (2012)

Πηγή: ACER/CEER 2013, pg. 142

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ κατά το 2012 οι ποσότητες Φ.Α. που ανταλλάσσονταν
στους Ευρωπαϊκούς τους κόμβους (χονδρική) παρουσιάζονταν αυξημένες και τα
επίπεδα τιμών μεταξύ των διαφορετικών κόμβων παρουσίαζαν αυξημένη σύγκλιση,
αρκετά εμπόδια επέμεναν ως προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
(ACER/CEER 2013, pg. 229). O ACER (2013) ως κυριότερα εμπόδια καταδείκνυε: την
έλλειψη επαρκών υποδομών μεταφοράς Φ.Α., την μη επαρκή ρευστότητα 94 στις αγορές
χονδρικής πώλησης Φ.Α. και την έλλειψη διαφάνειας στην διαδικασία διαμόρφωσης
των τιμών σε αυτές, τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των δεσμεύσεων για προσφορά

93

Στην έκθεση των ACER/CEER (2013), το μερίδιο αγοράς των ήδη εγκατεστημένων (incumbent)
διανομέων χρησιμοποιείται ως μέτρο συγκέντρωσης, ενώ ο λόγος του αριθμού των ξένων διανομέων
(σε ενεργή δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά) προς το σύνολο των διανομέων ως μέτρο
ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς Φ.Α.. Στα αριστερά των παρενθέσεων βρίσκεται ο
αριθμός των ξένων λιανικών διανομέων που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα της εκάστοτε
χώρας, ενώ στα δεξιά των παρενθέσεων αναγράφεται ο αριθμός του συνόλου των διανομέων που
δραστηριοποιούνται εκεί. Επισημαίνεται πως στην έκθεση ως ήδη εγκατεστημένοι πάροχοι
λογίζονται μόνο εκείνοι με διαχρονικά ισχυρή παρουσία στην διανομή Φ.Α. στις συγκεκριμένες
χώρες (π.χ. κρατικές επιχειρήσεις) (ACER/CEER 2013, pg. 9).
94
αποτελεί κυρίως εμπόδιο για μικρότερους παίκτες οι οποίοι λόγω της αδυναμίας τους να
αναλάβουν το υψηλό πάγιο κόστος της επένδυσης σε αποθηκευτική δυναμικότητα Φ.Α., εν τέλει
αποκλείονται απ' την αγορά σύμφωνα με την έκθεση (ACER/CEER 2013, pg. 230-231).
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Φ.Α., την διακράτηση (hoarding) δυναμικότητας εφοδιασμού Φ.Α. και τις διαφορές
στην ρύθμιση και στην τιμολόγηση της πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς-διανομήςαποθήκευσης Φ.Α. κατά μήκος της Ε.Ε. (ACER/CEER 2013, pg. 229-232).
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), η δημιουργία μιας λειτουργικής αγοράς για όλους τους
συμμετέχοντες (αλλά κυρίως για το σύνολο των καταναλωτών λιανικής) σημειώνει αργή
πρόοδο, λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές, με τους
καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά σε λίγες 95 . Για το αποτέλεσμα αυτό ο ΙΕΑ
επιρρίπτει την κύρια ευθύνη στις (ανεπαρκείς) εθνικές πολιτικές για την ενθάρρυνση
της ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών που εφαρμόζονται, στην αδυναμία
ενσωμάτωσης επιλογών (integration) από την πλευρά της ζήτησης (λιανικής) στην
χονδρική αγορά 96, στα εμπόδια που συναντούν οι καταναλωτές κατά την αλλαγή
μεταξύ παρόχων ενέργειας, καθώς και στον βαθμό στον οποίο ρυθμίζονται οι τιμές της
(ΙΕΑ 2014a, pg. 37).
Επιπρόσθετα, το κόστος της αντιπαραθετικής επιλογής μεταξύ των ανταγωνιστικών
αγορών και της ανάγκης για κρατική παρέμβαση κατά την χάραξη κλιματικών και
ενεργειακών πολιτικών, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί στο μέλλον. Αυτό γιατί
σύμφωνα με τον ΙΕΑ 97 (ΙΕΑ 2014a, pg. 40), οι στρεβλώσεις των αγορών ενέργειας
εξακολουθούν να χρήζουν διόρθωσης μέσω κρατικών παρεμβάσεων υποστηρικτικού
τύπου, προκειμένου να ευνοούνται οι πιο αποτελεσματικές μορφές ενέργειας.
Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά
ενέργειας παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη απόκλιση (ως προς το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα 98) απ' τις ενεργειακές και τις κλιματικές πολιτικές της Ε.Ε., κατά με τον ΙΕΑ

95

Σε γενικές γραμμές κρίνεται πως οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από την απελευθέρωση, δεν
τυγχάνουν πλήρους εκμετάλλευσης απ' τους καταναλωτές. Αλλά ούτε και οι μειώσεις των τιμών που
προκύπτουν στην αγορά χονδρικής λόγω της απελευθέρωσης μετακυλίονται επαρκώς στους
καταναλωτές σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), με αποτέλεσμα εκείνοι να μην δύνανται να
διαμορφώσουν την ζήτησή τους ανάλογα.
96
Απ' τον ΙΕΑ (2014) αποδίδεται στην έλλειψη επαρκούς υιοθέτησης "έξυπνων" τεχνολογιών στα
δίκτυα μεταφοράς και διανομής Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας (smart grids), οι οποίες καθιστούν
εφικτή την πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας. Σε
γενικές γραμμές, η ενσωμάτωση των επιλογών των αποδεκτών-καταναλωτών της ενέργειας
(Φ.Α./ηλεκτρικής), επιτυγχάνεται με την δυναμική προώθηση του αιτήματος για συγκεκριμένη
ποσότητα ενέργειας στον διανομέα/μεταφορέα. Τα "έξυπνα" δίκτυα περιλαμβάνουν "έξυπνους"
μετρητές (smart meters) από μεριάς του αποδέκτη, οι οποίοι καθιστούν εφικτό τον ακριβή
προσδιορισμό της ζητούμενης ενέργειας. Η υιοθέτηση "έξυπνων" τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα
την διαμόρφωση πιο αντιπροσωπευτικών τιμών χρέωσης, παρέχοντας ευελιξία στους λιανικούς
αγοραστές. Βλέπε: https://www.smartgrid.gov/the_smart_grid/smart_grid.html
97
Ο Οργανισμός φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα των αγορών ενέργειας
στις μελέτες του, έναντι της κρατικής παρέμβασης που στοχεύει στην εκπλήρωση
ενεργειακών/περιβαλλοντικών στόχων.
98
Ενώ οι κανόνες που προωθούν την ανταγωνιστικότητα στις αγορές ενέργειας μπορεί ταυτόχρονα
να εξυπηρετούν και επιδιώξεις ενεργειακής αποτελεσματικότητας/μειωμένων εκπομπών άνθρακα,
αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
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(2014) θα πρέπει να γίνει κατανοητό στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο πως οι
διορθωτικές παρεμβάσεις στις αγορές ενέργειας είναι απολύτως αναγκαίες.
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), παρόλες τις επιμένουσες δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει
η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς Φ.Α. θα πρέπει οπωσδήποτε να περατωθεί, καθώς
συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση τους ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης της Ε.Ε.: Πρώτον, κρίνεται πως η χάραξη της ενεργειακής και
κλιματικής πολιτικής με ενιαίο τρόπο σε επίπεδο Ε.Ε. μπορεί να επιταχύνει τις
επενδύσεις, ειδικά μέσω της μείωσης του κόστους συμμόρφωσης 99. Δεύτερον, μία
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας με ένα ενιαίο ενεργειακό δίκτυο
μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας, σε οφέλη για τους πολίτες και
ενδεχομένως σε κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας (ΙΕΑ 2014a,
pg. 15). Κατά την άποψη που εκφράζει ο Οργανισμός 100, το τελευταίο αποτελεί πολύ
κρίσιμο 101 ζήτημα και για την ασφάλεια προμήθειας του Φ.Α. (πέραν της
ανταγωνιστικότητας).
Στην Ε.Ε., παράλληλα με την συγκέντρωση του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος στο εύρος
της απελευθέρωσης/ενοποίησης της αγοράς, επίσης διακρίνεται και μία τάση
υποβάθμισης της εύρυθμης λειτουργίας της. Όπως συνέβη και κατά την προηγούμενη
δεκαετία, οι ήδη εγκατεστημένοι πάροχοι Φ.Α. συχνά επιχειρούν να ολοκληρωθούν
οριζόντια σε μια προσπάθεια διατήρησης της μονοπωλιακής τους δύναμης. Επομένως,
δείκτες της ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης της αγοράς (όπως είναι της αλλαγής
μεταξύ λιανικών διανομέων) θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη το ότι η λιανική ζήτηση
για ενέργεια είναι (συγκριτικά) πιο ανελαστική ως προς την τιμή σε σχέση με τα
περισσότερα καταναλωτικά αγαθά (ACER/CEER 2013, pg. 150). Ενδεχομένως ο
ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων στα άνω στάδια της παραγωγικής αλυσίδας
του Φ.Α., να χρειάζεται να αυξηθεί ακόμη σημαντικά, πριν τα όποια θεωρητικά
πλεονεκτήματά του ευοδωθούν στην πράξη.
Τέλος, ας αναφερθεί ότι απ' τον Οκτώβρη του 2014, ως μέρος του πλαισίου για την
ενεργειακή και κλιματική πολιτική ως το 2030, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στηρίζει
μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις (ΙΕΑ 2014a, pg. 49):

99

Compliance Cost: Οι αποζημιώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται σε ιδιώτες που δεν τηρούν τους
κανόνες που τίθενται στα πλαίσια της ενεργειακής περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. (π.χ. ύψος
εκπομπών άνθρακα αναντίστοιχο των αδειών ρύπανσης που ο ιδιώτης κατέχει στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού σχήματος ανταλλαγής αδειών). Ο ΙΕΑ θεωρεί πως υπάρχουν περιθώρια μείωσής τους.
100
αλλά και άλλοι φορείς όπως ο GIE (βλέπε ενότητα 5.5).
101
Κρίσιμος κρίνεται ο βαθμός στον οποίο η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, θα κινητοποιήσει
τελικά την ιδιωτική επένδυση σε δίκτυα αποθήκευσης-μεταφοράς-διανομής (midstream) και σε
δραστηριότητες αναζήτησης και παραγωγής (upstream).
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την περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς Φ.Α. μέσω της άμεσης υλοποίησης
σχεδίων υποδομής κατά μήκος του διαδρόμου Φ.Α. Βορρά-Νότου102 .
την μεγαλύτερη συνεργασία στις επενδύσεις κοινού ενδιαφέροντος, με την
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιφερειακό επίπεδο.
την ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διακρατικές συμφωνίες
των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. με κράτη εκτός Ε.Ε, που αφορούν το πεδίο της
ενέργειας.

5.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια και ενώ η Ε.Ε. βρίσκονταν εν μέσω μιας πολύ σοβαρής
(χρηματο)οικονομικής κρίσης, η ενδογενής παραγωγή της Φ.Α. και πετρελαίου
μειώνονταν— και μάλιστα γρηγορότερα απ' ότι η ζήτηση για αυτά σύμφωνα με τον ΙΕΑ
(2014, pg. 11). Επιπλέον οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξάνονταν, με αποτέλεσμα να
εγείρονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια στην Ε.Ε.. Καθόλου
δεν βοηθούσε και το γεγονός ότι οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής μη συμβατικής
παραγωγής Φ.Α. ήταν (και παραμένουν) αβέβαιες.
Εν συνεχεία των διαφωνιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σχετικά με τις τιμές
Φ.Α. που προορίζονταν για οικιακή κατανάλωση και επανεξαγωγές κατά το 2005-2006,
τον Ιανουάριο του 2009 πραγματοποιήθηκε μία μεγάλης κλίμακας διακοπή αποστολών
Φ.Α. προς την Ε.Ε.. Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), οι Ρωσικές εξαγωγές προς την Ουκρανία
διεκόπησαν την 1η Ιανουαρίου, ενώ προς επιπλέον 16 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και την
Μολδαβία ανάμεσα στις 7 και 20 Ιανουαρίου 2009. Οι διακοπές οδήγησαν μεγάλα μέρη
των Βαλκανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ προκάλεσαν σημαντική
οικονομική ζημιά 103. Ο βαρύς χειμώνας και η εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από
έναν μοναδικό προμηθευτή (Ρωσία) και μία κύρια δίοδο (Ουκρανία) μεγέθυναν την
αρνητική επίδραση των διακοπών (ΙΕΑ 2014a, pg. 202). Η συνολική απολεσθείσα
ποσότητα των 5 bcm Φ.Α. για την Ε.Ε. αντικαταστάθηκε όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
6. Οι περισσότερες χώρες αντικατέστησαν τις απολεσθείσες ποσότητες Φ.Α. με ίδιες και
άλλες ήδη αποθηκευμένες προμήθειες (storage, 75%), με εισαγωγές μέσω άλλων
διόδων από την Ρωσία (9%), καθώς και από άλλους παρόχους (συμπεριλαμβανομένου
και του LNG) (ΙΕΑ 2014f, pg. 139).
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απ' την Φινλανδία και τα κράτη της Βαλτικής προς τον Νότιο Διάδρομο Φ.Α.. Σχεδιάζεται επίσης
και η δημιουργία ενός νέου κόμβου Φ.Α. στην Νότια Ευρώπη.
103
παύοντας την βιομηχανική παραγωγή στην Ουγγαρία (εκτιμώμενη ζημιά 70 εκατομμυρίων ευρώ),
στην Σλοβακία (ζημιά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ) και στην Βουλγαρία (ζημιά 255 εκατομμυρίων
ευρώ).
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Διάγραμμα 4

Πηγή: ΙΕΑ 2014f, pg. 139

Οι αλλεπάλληλες διακοπές των αποστολών επηρέασαν περισσότερο χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης που δεν μπορούσαν να βρουν εναλλακτικές πηγές παροχής Φ.Α..
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), η μεταφορά Φ.Α. προς την Ανατολική Ευρώπη τελικά
κατέστη δυνατή χάρη στην εγκατεστημένη δυνατότητα του δικτύου διανομής Φ.Α. για
αντιστροφή των ροών (π.χ. από την Τσεχία προς την Σλοβακία και απ' την Ελλάδα προς
την Βουλγαρία). Η κρίση ανέδειξε τα οφέλη της δυνατότητας αντιστροφής των ροών
του δικτύου, η οποία παρεμπιπτόντως χρειάζεται σχετικά μικρές επενδύσεις συγκριτικά
με την κατασκευή νέων αγωγών (ΙΕΑ 2014a, pg. 202).
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014a, pg. 202), ανάμεσα στις κύριες ελλείψεις που αναδείχθηκαν
κατά την κρίση συμπεριλαμβάνονταν ο ανεπαρκής συντονισμός κατά την λήψη μέτρων
έκτακτης ανάγκης (ιδιαίτερα η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς από την Δυτική προς
την Ανατολική Ευρώπη) καθώς και οι δυσκολίες στην αποθήκευση και στην πρόσβαση
της Ανατολικής Ευρώπης σε υγροποιημένο Φ.Α.. Επιπλέον, μέσω της ενεργοποίησης
των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης αναδείχθηκε η έλλειψη διαφάνειας στην
πληροφόρηση για το Φ.Α., τις ροές του και την αποθηκευτική του δυναμικότητα.
Κατά το 2014 μια νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών απείλησε την χειμερινή
παράδοση Φ.Α. στην Ευρώπη και επανέφερε το ζήτημα της ασφάλειας προμήθειας στο
προσκήνιο, καθώς το 15% των εισαγωγών Φ.Α. της Ε.Ε. εξακολουθούσε 104 να διέρχεται
μέσω του κύριου αγωγού της Ουκρανίας (ΙΕΑ 2014a, pg. 202). Κατ' ακολουθία όμως της
κρίσης του 2009, η Ε.Ε. είχε ήδη φροντίσει για την αναδιαμόρφωση των πολιτικών
εκτάκτου ανάγκης σχετικά με το Φ.Α..
104

παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε η κατασκευή ενός νέου αγωγού (Nord Stream, αναξιοποίητη
δυναμικότητα 55 bcm ανά έτος κατά τον χειμώνα 2014/2015) που σύνδεε την Ρωσία με την Ευρώπη
παρακάμπτοντας την Ουκρανία, καθώς και η κατασκευή μιας πλειάδας τερματικών σταθμών LNG
κατά την περίοδο 2010-2013 στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΙΕΑ
2014f, pg. 140)
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Συγκεκριμένα, από το 2010 είχε υιοθετηθεί μία ρύθμιση (Regulation(EU) 994/2010)
σχετικά με την ασφάλεια προμήθειας στην Ε.Ε., η οποία και αντικατέστησε την
προηγούμενη οδηγία του 2004. Η εμπειρία απ' την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας
έδειξε πως η εναρμόνιση των μέτρων σε εθνικό επίπεδο ήταν απαραίτητη, προκειμένου
να εξασφαλιστεί πως όλα τα Κράτη-Μέλη θα ήταν από κοινού προετοιμασμένα
τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύονταν η αλληλεγγύη
μεταξύ των Κρατών-Μελών σε περίπτωση κρίσης, καθώς κανένα Κράτος-Μέλος δεν θα
φαίνονταν ωσάν να προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί 105 την προσπάθεια για
προετοιμασία προ της κρίσης (μέσω διαφύλαξης στρατηγικών αποθεμάτων,
διαχείρισης της εθνικής ζήτησης κ.α.) των άλλων Κρατών-Μελών. Έτσι λοιπόν η
υιοθεσία της νέας ρύθμισης του 2010, στόχευε στο να διαβεβαιώσει πως το κάθε
Κράτος-Μέλος θα λάμβανε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα 106 που θα του επέτρεπαν
να διαχειριστεί τις επιπτώσεις μίας έλλειψης Φ.Α., είτε λόγω διακοπής του
ανεφοδιασμού ή λόγω εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 107. Η κύρια αδυναμία της ρύθμισης,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντοπίστηκε εκ των υστέρων στην αποτυχία της
να διασαφηνίσει επαρκώς ένα σύστημα με το οποίο θα παρέχονταν συγκεκριμένες
ποσότητες Φ.Α. σε συγκεκριμένες προστατευμένες ομάδες καταναλωτών, κατά την
διάρκεια μιας περιόδου έλλειψης. Ως αποτέλεσμα, φαίνονταν να παρέχεται άνιση
μέριμνα κατά μήκος των διαφόρων καταναλωτικών ομάδων στην Ε.Ε. (SWD(2014) 325
final, pg. 2, 6).
Στις 28 Μαΐου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία νέα Στρατηγική για την
Ενεργειακή Ασφάλεια (Energy Security Strategy). Βραχυπρόθεσμα προτείνονταν η
διενέργεια ελέγχων αντοχής (stress tests) της ενεργειακής ασφάλειας, προκειμένου να
αναδειχθούν οι κίνδυνοι και να καθοριστούν τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν
ενόψει μιας μερικής ή εξ ολοκλήρου διακοπής των αποστολών Φ.Α. απ' την Ρωσία κατά
τον χειμώνα 2014-2015 108. Το συμπέρασμα που εξήχθηκε βάσει των αποτελεσμάτων
των ελέγχων ήταν πως ακόμη και στο πιο ακραίο σενάριο της εξ ολοκλήρου διακοπής
των αποστολών, η αναγκαία υποκατάσταση των χαμένων εισαγωγών σε πετρέλαιο και
Φ.Α. θα μπορούσε να διενεργηθεί αυτόματα μέσω των σημάτων που θα έστελναν οι
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Δηλαδή να βασίζεται αποκλειστικά στην προετοιμασία των άλλων Κρατών-Μελών συστηματικά
(free-riding), αμβλύνοντας το περί δικαίου αίσθημα στην Ε.Ε..
106
Επιγραμματικά: διαφοροποίηση των πηγών και των διόδων μεταφοράς Φ.Α., προστασία
ευαίσθητων ομάδων καταναλωτών, επενδύσεις σε διαφοροποιημένες υποδομές Φ.Α. έτσι ώστε
αυτές να είναι επαρκείς, αλλαγή του ενεργειακού μίγματος των Κρατών-Μελών κ.α..
107
Σύμφωνα με την ρύθμιση οι βασικές ποσότητες Φ.Α. εξασφαλίζονταν από αγοροκεντρικούς
μηχανισμούς. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των μηχανισμών το Κράτος-Μέλος παρεμβαίνει
παρέχοντας Φ.Α. σε προστατευμένες ομάδες κατανωλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει γενική
καθοδήγηση, ελέγχοντας την συνέπεια των μέτρων/δράσεων σε εθνικό επίπεδο. Έχει επίσης
συγκροτηθεί μια ομάδα δράσης για το Φ.Α., στην οποία μετέχουν ρυθμιστές, διαχειριστές δικτύων
κ.α. Βλέπε και: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/secure-gassupplies
108
COM(2014) 654 final , pg. 2/COM(2014) 330 final, pg. 3/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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πληθωρισμένες τιμές των καυσίμων (market based approach). Τα Κράτη-Μέλη θα
έπρεπε να προχωρήσουν σε επεμβατική δράση 109 μόνο στην περίπτωση που
παρατηρούνταν αδυναμία στις Ευρωπαϊκές αγορές να προσελκύσουν εισαγωγές
διαφορετικής προέλευσης 110. Στην περίπτωση αποτυχίας της αγοράς, δεδομένου του
ότι θα υπήρχε ο απαραίτητος συντονισμός των δράσεων των Κρατών-Μελών, η
κατανάλωση ενέργειας της Ε.Ε. θα καλύπτονταν επαρκώς ακόμα και στο σενάριο μιας
εξάμηνης διακοπής.
Μακροπρόθεσμα, η Στρατηγική ένταξε την προσέγγιση των στόχων της ενεργειακής και
κλιματικής πολιτικής της για το 2030 111, καθώς και διάφορων στόχων ενεργειακής
αποτελεσματικότητας στα πλαίσια της ενίσχυσης της ασφάλειας προμήθειας στην Ε.Ε.
(μέσω του περιορισμού της ζήτησης ενέργειας). Στην (COM(2014) 330) η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τόνιζε πως η σημαντική εξοικονόμηση στην χρήση ενέργειας είχε ως
προϋπόθεση την προσεκτική ταυτοποίηση των κλάδων που κατανάλωναν μεγάλα ποσά
ενέργειας. Για παράδειγμα, η κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων στην Ε.Ε.— που
ανέρχονταν στο 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε. και
ευθύνονταν για το ένα τρίτο της συνολικής χρήσης Φ.Α. στην Ε.Ε.— το 2014
εκτιμούνταν πως θα μπορούσε να μειωθεί κατά τα τρία τέταρτα εάν επιταχύνονταν η
ανακαίνιση των κτηρίων. Επίσης, η αναβάθμιση της αστικής θέρμανσης και ο
ενεργειακός εξορθολογισμός 112 του βιομηχανικού κλάδου θα μπορούσαν κι αυτά με
την σειρά τους να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας (COM(2014) 330 final, pg. 7).
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε πως 1% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας
ήταν ικανή να μειώσει της εισαγωγές Φ.Α. κατά 2,6% (IEA 2014a, pg. 19).
Ένας άλλος πυλώνας της Στρατηγικής ήταν η αύξηση της ενεργειακής παραγωγής της
Ε.Ε. και η διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης (και των διόδων μεταφοράς) των
ενεργειακών εισαγωγών 113 , μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονταν η
περαιτέρω διείσδυση των Α.Π.Ε. και της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα,
όπως και η παραγωγή διάφορων ορυκτών καυσίμων στην Ε.Ε. (σε διατηρήσιμα
επίπεδα). Επίσης, αναγκαία κρίνονταν η πιο αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους
κύριους και τους ανερχόμενους μεγάλους παρόχους ενέργειας.

109

μέσω της αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων τους, του εξαναγκασμού για
υποκατάσταση στην χρήση καυσίμων και της διαχείρισης της ζήτησης των καυσίμων υπό έλλειψη
γενικότερα.
110
https://ec.europa.eu/energy/en/news/stress-tests-cooperation-key-coping-potential-gasdisruption
111
βλέπε ενότητα 5.4
112
υποβοηθούμενος από το σύστημα ανταλλαγής αδειών ρύπανσης (ΕΤS)
113
COM(2014) 654 final /COM(2014) 330 final/ [https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energystrategy/energy-security-strategy]
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Η Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια του 2014 περιελάμβανε και τα εξής
μακροπρόθεσμα προτεινόμενα μέτρα 114:








Την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας και
ειδικά της κατασκευής των απαραίτητων υποδομών 115 που θα καθιστούσαν
εφικτή την γρήγορη και αποτελεσματική κατανομή των απαιτούμενων ποσών
ενέργειας κατά μήκος της Ε.Ε..
Την βελτίωση του συντονισμού των εθνικών ενεργειακών πολιτικών των
Κρατών-Μελών. Επίσης τονίζονταν η ανάγκη για την έγκαιρη ενημέρωση 116 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ μέρους των Κρατών-Μελών, για τυχόν διμερείς
συμφωνίες με χώρες εκτός Ε.Ε. που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
συνολική ασφάλεια προμήθειας της Ε.Ε..
Την ισχυροποίηση των μηχανισμών 117 αλληλεγγύης και εκτάκτου ανάγκης,
συμπεριλαμβανομένου του από κοινού συντονισμού κατά τον καθορισμό των
πιθανών απειλών για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια προμήθειας και των σχεδίων
για την αδιάλειπτη λειτουργία και προστασία 118 των δικτύων
μεταφοράς/διανομής ενέργειας.
Την περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, μέσω της
έρευνας και ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών ενεργειακών τεχνολογιών
(καύσης, αποθήκευσης ενέργειας κ.ο.κ.).

Η δυνατότητα ανταπόκρισης της Ε.Ε. σε διακοπές του εφοδιασμού Φ.Α. έχει πλέον
σαφώς βελτιωθεί σε σχέση με το 2009, κυρίως λόγω της αξιοποίησης της
αποθηκευτικής δυναμικότητας που έλαβε χώρα σε ευρεία κλίμακα. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι κατά τον ΙΕΑ, οι αποθηκευτικοί της χώροι ήταν γεμάτοι σε ιστορικά
υψηλό βαθμό κατά τον χειμώνα 2014-2015, με τις αποθηκευμένες προμήθειες
αυξημένες κατά 90% σε σχέση με την ίδια εποχή της περιόδου 2013-2014 119 (ΙΕΑ 2014a,
pg. 203).

114

COM(2014) 654 final /COM(2014) 330 final/ [https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energystrategy/energy-security-strategy]
115
Συνολικά 27 έργα για το Φ.Α. είχαν χαρακτηριστεί ως απαραίτητα για την εξασφάλιση της
ασφάλειας προμήθειας. Βλέπε ενότητα 5.5.
116
Προς την κατεύθυνση της πρόληψης ενεργειακών κρίσεων και της ομοιογενειοποίησης της
Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.
117
1) Αύξηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και Φ.Α. 2) Κατασκευή επιπλέον υποδομών
(δυναμικότητας δικτύου) προς εξυπηρέτηση των περιοδικών αυξήσεων της ζήτησης ενέργειας,
εγκατάσταση δυνατότητας αντιστροφής των ροών στο δίκτυο Φ.Α. κι από κοινού συντονισμός για τη
βέλτιστη διαχείριση της ήδη υπάρχουσας δυναμικότητας σε περιόδους κρίσης 3) Διενέργεια ελέγχων
αντοχής σε τακτά χρονικά διαστήματα (COM(2014) 330 final, pg. 4-12).
118 Προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας (π.χ. από τις επισφάλειες
που αφορούν τις τεχνολογίες μηχανοργάνωσής τους, από την αφομοίωσή τους από νομικά και
φυσικά πρόσωπα που δρουν υπονομεύοντας τις επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε.)
119
Στις 30 Οκτωβρίου 2014 επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας (με
διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την διασφάλιση των χειμερινών προμηθειών Φ.Α.
της Ε.Ε..
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Ενώ η ετοιμότητα της ευρωπαϊκής αγοράς Φ.Α. έχει βελτιωθεί, αρκετές αδυναμίες
εμμένουν σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014). Πρώτον, οι προαναφερθείσες δυνατότητες
αντιστροφής των εισερχόμενων ροών Φ.Α. δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα σημεία
διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνουν οι εκάστοτε αγορές, ενώ και η
διασυνοριακή πρόσβαση σε αποθήκευση Φ.Α. και υγροποιημένο Φ.Α. πάσχει. Πολλά
απ' τα σημεία διασύνδεσης δεν είναι διαθέσιμα λόγω της συμφόρησης στην
μακροπρόθεσμη χρήση τους από ισχύοντα συμβόλαια (ΙΕΑ 2014a, pg. 15).
Δεύτερον, παρά κάποιες επενδύσεις σε νέους σταθμούς LNG, η Ε.Ε. εξαρτάται ακόμη
σημαντικά απ' τις εισαγωγές Ρωσικού Φ.Α. μέσω αγωγών. Το γεγονός αυτό συνδέεται
σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), μεταξύ άλλων και με το ό,τι οι προμήθειες LNG που
καταφθάνουν στην Ευρώπη επανεξάγονται προς την Ασία, ανεξάρτητα από το αν οι
εναπομείνασες επαρκούν για να καλύψουν την ζήτηση για LNG (ΙΕΑ 2014, pg. 16).
Τρίτον, η ενδογενής παραγωγή Φ.Α της Ε.Ε. βρίσκεται εν μέσω περιόδου ταχείας
μείωσης (κυρίως στην Ολλανδία και στην Δανία). Κατά συνέπεια, τα βραχυπρόθεσμα
περιθώρια αντίδρασης της Ε.Ε. σε περίπτωση διακοπής παραδόσεων Φ.Α. μειώνονται.
Παρόλα αυτά, μεσοπρόθεσμα, η ενδογενής παραγωγή από μη συμβατικούς πόρους θα
μπορούσε έστω και οριακά να συνεισφέρει στην προσπάθεια εκπλήρωσης των στόχων
ενεργειακής ασφάλειας των Κρατών-Μελών (ΙΕΑ 2014a, pg. 16).
Ο ΙΕΑ προβλέπει πως η Ε.Ε. θα συνεχίσει να εξαρτάται κυρίως απ' τις Ρωσικές και
Νορβηγικές εισαγωγές Φ.Α. μέσω αγωγών για το εγγύς μέλλον. Όπως φαίνεται και στον
παρακάτω Πίνακα (5.2) η Ουκρανία παραμένει ο πιο σημαντικός δίαυλος Φ.Α. στην
Ε.Ε., με τις εμπράγματες ροές Φ.Α. απ' την Ρωσία προς την Ευρώπη 120 να ανέρχονται σε
περίπου 82 bcm το 2013 (αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ εκ των συνολικών παραδόσεων
Φ.Α. της Ρωσίας στην Ευρώπη) (IEA 2014f, pg. 140):
Πίνακας 5.2

Imports of pipeline gas and LNG to Europe (OECD and non-OECD), bcm
Imports from Russia
Transit through Ukraine
Imports from North Africa
Imports from Azerbaijan and Iran
LNG imports

2010

2011

2012

2013

144.6
93.9
44.1
12.3
86.7

156.3
99.1
33.8
12.0
86.2

148.2
78.9
39.3
11.6
63.7

167.3
82.3
33.7
13.0
45.8

Πηγή: IEA 2014f, pg. 140

120

χρησιμοποιείται το άθροισμα του συνόλου των χωρών της Ευρώπης του OECD και των χωρών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (όπως τις ορίζει ο OECD).
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Η ενδοσκόπηση του ΙΕΑ (2014) σχετικά με το μεσοπρόθεσμο μέλλον της παγκόσμιας
αγοράς Φ.Α., κατέληγε πως δεδομένων των πρότερων διαταραχών στον ανεφοδιασμό
μέσω Ουκρανίας, οι εναλλακτικές πηγές προμήθειας Φ.Α. για την Ευρώπη πλέον
περιλάμβαναν (ΙΕΑ 2014f, pg. 143-144):






επιπλέον εναλλακτικές δίοδους απ' την Ρωσία προς την Ευρώπη (μέσω
Λευκορωσίας και αγωγών Nord Stream και Blue Stream 121)
εναλλακτικούς προμηθευτές (Βόρεια Αφρική, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, LNG)
ενδογενή παραγωγή (αυξημένες προμήθειες απ' την Νορβηγία)
αυξημένη και αναβαθμισμένη αποθηκευτική δυναμικότητα
μείωση της ζήτησης Φ.Α. (κυρίως της ζήτησης του βιομηχανικού κλάδου, π.χ. με
θέσπιση αντικινήτρων) ή υποκατάστασή του από εναλλακτικά καύσιμα, κατά
κύριο λόγο στο κλάδο παραγωγής ενέργειας 122

Η αποθηκευτική δυναμικότητα Φ.Α. ως πηγή ευελιξίας για την ενεργειακή πολιτική,
μπορεί να μην προτιμάται 123 από τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών έναντι άλλων
τρόπων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια προμήθειας σε περιόδους κρίσης (ΙΕΑ 2014a,
pg. 205). Σε αυτούς πέραν των προαναφερθέντων124 περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της
ασφάλειας προμήθειας μέσω: της διατήρησης κρατικού χαρτοφυλακίου που
συμπεριλαμβάνει παράγωγους τίτλους 125 (τύπου swap, future κ.α.) επί ποσοτήτων
Φ.Α., της σύναψης συμβολαίων εισαγωγής ποσοτήτων Φ.Α., της σύναψης συμβολαίων
παροχής ποσοτήτων Φ.Α. με την δυνατότητα διακοπής (interruptible) κατά περιόδους
υψηλής ζήτησης, της αναβάθμισης της δυνατότητας εναλλαγής (line pack) μεταξύ
μεταφοράς και αποθήκευσης Φ.Α. στο ήδη υπάρχον δίκτυο αγωγών, της αναβάθμισης
της δυνατότητας μετατροπής της ποιότητας 126 του Φ.Α. κ.α. (GSE 2009, CEEPR 2010).
Σύμφωνα με την Στρατηγική για την Ενεργειακή ασφάλεια του 2014, προτεραιότητα
αποτελεί η πρόσβαση σε πρόσθετες εισαγωγές LNG προκειμένου να εξασφαλιστεί η
περαιτέρω διαφοροποίηση των προμηθειών Φ.Α. της Ε.Ε.. (COM(2014) 330 final, pg.
15). Δεδομένης της πολιτικής αστάθειας στην Βόρεια Αφρική και στο Ιράκ 127, το LNG
αναδεικνύεται ως η πιο αξιόπιστη επιλογή διαφοροποίησης, καθότι αποδεικνύεται
σημαντικό μέσο διαφοροποίησης των εισαγωγών Φ.Α. στις περιφερειακές ευρωπαϊκές
αγορές που αλληλεπιδρούν επαρκώς μεταξύ τους (π.χ. στην Βορειοδυτική Ευρώπη, βλ.

121

αγωγός Φ.Α. μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας
Υποκατάσταση Φ.Α. από άνθρακα.
123
λόγω αιτιών που σχετίζονται με το κόστος της επιπρόσθετης αποθηκευτικής δυναμικότητας, την
δυσκολία στον συντονισμό κατά την κατασκευή των αποθηκών σε διαφορετικές τοποθεσίες κ.α.
124
LNG, αύξηση και εκσυγχρονισμός της ενδογενούς παραγωγής Φ.Α. με τρόπο που να μπορεί άμεσα
και χωρίς κόστος να αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά (swing
production)
125
και οι οποίοι αγοραπωλούνται στους ευρωπαϊκούς κόμβους Φ.Α.
126
μετατροπή Φ.Α. υψηλής θερμιδικής αξίας (calorific value) σε Φ.Α. χαμηλής θερμιδικής αξίας.
127
και την αβεβαιότητα που αυτές συνεπάγονται για τις παραδόσεις ποσοτήτων Φ.Α. μέσω των
δικτύων αγωγών τους.
122
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ενότητα 3.5). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) αναγνώριζε την Βόρεια Αμερική, την
Αυστραλία, το Κατάρ και την Ανατολική Αφρική ως σημαντικές μελλοντικές πηγές
ρευστότητας για την παγκόσμια αγορά LNG, ενώ στόχευε στην εξασφάλιση σημαντικών
προμηθειών LNG μέσω πρωτοβουλιών στην εξωτερική πολιτική, όπως είναι αυτή της
Υπερατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας 128 (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP). Επίσης προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διείσδυσης
του LNG στις εισαγωγές Φ.Α. της Ε.Ε., κρίνονταν πως θα έπρεπε να προχωρήσει η
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς Φ.Α. προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η
χρήση της υπάρχουσας δυναμικότητας 129 εισαγωγών LNG (COM(2014) 330 final).

5.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Φ.Α.
Το 2007, μετά από συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών της, η
Ε.Ε. δεσμεύτηκε πως μέχρι το 2020 θα (ΙΕΑ 2014a ,pg. 43): 1) προέβαινε σε μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 20% 130 σε σχέση με τα επίπεδα
εκπομπών του 1990, 2) αύξανε το μερίδιο των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση (Gross
Final Energy Consumption) ενέργειας της Ε.Ε. (φθάνοντας το 20% επί του συνόλου
αυτής) και στην κατανάλωση ενέργειας του κλάδου μεταφορών (φθάνοντας το 10% επί
του συνόλου αυτής), 3) προέβαινε σε αύξηση της ενεργειακής της
αποτελεσματικότητας μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας (Total Primary
Energy Consumption) κατά 20%.
Το απαραίτητο— προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι— νομικό πλαίσιο υιοθετήθηκε
δύο χρόνια αργότερα και περιελάμβανε μια σειρά σχετικών αποφάσεων και οδηγιών
(ΙΕΑ 2014a, pg. 43):





απόφαση για τον καταμερισμό της προσπάθειας για την μείωση των εκπομπών
GHG με δίκαιο τρόπο, κατά μήκος των Κρατών-Μελών (βιβλιογραφία, L
140/136)
οδηγία για την προώθηση της χρήσης των Α.Π.Ε. (L 140/16)
οδηγία για την επέκταση και βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ανταλλαγής αδειών ρύπανσης (Emissions Trading System, ETS), ιδιαίτερα σ' ότι
αφορούσε τις εκπομπές GHG (L 140/63)

128

Η Ε.Ε. ενδεχομένως να στοχεύει στην μελλοντική ευνοϊκή της μεταχείριση εκ μέρους των Η.Π.Α.,
έναντι της ανταγωνίστριας (ως προς τις εισαγωγές LNG) Κίνας.
129
Η αξιοποίηση των σταθμών LNG στην Ευρώπη είναι χαμηλή— 23.5% κατά μέσο όρο με 70%
χωρητικότητα αναξιοποίητη (ή 137 bcm). Σύμφωνα με τον ΙΕΑ , όσο η ενοποίηση της ευρωπαϊκής
αγοράς Φ.Α. σημειώνει πρόοδο, τόσο περισσότερο θα επιτυγχάνεται η αποτελεσματική χρήση της
υπάρχουσας αποθηκευτικής χωρητικότητας LNG στην Ε.Ε. (IEA 2014a, pg. 180).
130
Αφήνονταν ανοικτό το ενδεχόμενο για προσέγγιση του δυσκολότερου στόχου της μείωσης κατά
30%, στα πλαίσια μια μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας για το περιβάλλον.
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οδηγία για την συλλογή και την μετέπειτα αποθήκευση των εκπομπών CO2 από
ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, μέσω των τεχνολογιών CCS 131 (L 140/114)
οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και των βιοκαυσίμων (L 140/88)
ρύθμιση για τους κανόνες που διέπουν την νομικά αποδεκτή εκπομπή CO2 και
την καταγραφή των ρύπων (L 140/01]

To νομικό πλαίσιο αυτό (2020 Climate and Energy Package) προβλέπει διαφορετικούς
στόχους 132 για διαφορετικά Κράτη-Μέλη, ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας
τους. Η επίτευξη των στόχων του "πακέτου" του 2020 μεταξύ άλλων άπτεται και της
βελτίωσης της ασφάλειας προμήθειας της Ε.Ε, μέσω της μείωσης της εξάρτησης απ' τις
εισαγωγές καυσίμων 133.
Σε μια απ' τις συναντήσεις των αρχηγών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2009,
συζητήθηκε και μια πιο φιλόδοξη, μακροπρόθεσμη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών
άνθρακα μέχρι το 2050 (ΙΕΑ 2014a, pg. 44). Βάσει του σχεδίου που προτάθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 134 (COM(2011) 112 final), οι στόχοι για το 2050
διαμορφώνονταν ως εξής 135:






Η Ε.Ε. έπρεπε να έχει μειώσει τις εκπομπές GHG κατά 80% 136 σε σχέση με το
1990. Οι μειώσεις θα έπρεπε να προέρχονται αποκλειστικά από την ρύπανση
που παράγεται ενδογενώς της Ε.Ε..
Οι ενδιάμεσοι στόχοι (κατά την πορεία προς την επίτευξη των τελικών
αποτελεσμάτων έως το 2050) περιλάμβαναν μείωση των εκπομπών GHG κατά
40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030 και 60% έως το 2040.
Οι μειώσεις των εκπομπών GHG έπρεπε να μοιραστούν δίκαια κατά μήκος όλων
των κύριων ρυπαινόντων κλάδων της Ε.Ε. (του ενεργειακού, του βιομηχανικού,
του μεταφορικού, του κτηριακού, του κατασκευαστικού και του γεωργικού).

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2014 υιοθετήθηκε ένα ξεχωριστό πλαίσιο πολιτικής για το
κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020-2030. Αποτελούσε επέκταση του
"πακέτου" του 2020 και η εισήγησή του είχε ήδη πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014, ενώ (το πλαίσιο) περιελάμβανε 137:

131

Carbon Capture and Storage: περιλαμβάνει την συλλογή των ρύπων, την μεταφορά τους στο
σημείο αποθήκευσης και την μόνιμη αποθήκευσή τους σε κατάλληλους υπόγειους γεωλογικούς
σχηματισμούς.
132
σε ό,τι αφορά την μείωση εκπομπών GHG κ.α.
133
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_en.htm
134
Το σχέδιο τεκμηρίωνε και επέκτεινε τις επιδιώξεις που είχαν τεθεί απ' το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως η μετάβαση σε καθεστώς χαμηλών εκπομπών άνθρακα ήταν
εφικτή οικονομικά.
135
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050/index_en.htm
136
συγκριτικά με τον στόχο του 80-95% που είχε τεθεί από το Συμβούλιο
137
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm (Policy& Documentation)
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τουλάχιστον 40% 138 μειώσεις στις εκπομπές GHG, σε σχέση με τα επίπεδα του
1990 μέχρι το 2030. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, απαιτούνταν 43% μείωση
σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030, στις εκπομπές GHG των
κλάδων που μετείχαν στο ETS. Επίσης, απαιτούνταν μια δομική
αναδιαμόρφωση του ETS με στόχο την ενίσχυσή του 139. Οι ρυπαίνοντες κλάδοι
που δεν συμμετείχαν στο ETS θα έπρεπε συνολικά να μειώσουν τις εκπομπές
GHG κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030.
τουλάχιστον 27% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας της
Ε.Ε. μέχρι το 2030.
τουλάχιστον 27% βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέχρι το
2030 140 , μέσω του περιορισμού της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.
Προβλέπεται επανεξέταση του στόχου το 2020.

Στον Οδικό της Χάρτη για την Ενέργεια έως το 2050 (2011) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνιζε
πως το Φ.Α. θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην μεταμόρφωση του ενεργειακού
συστήματος, καθώς η υποκατάσταση της καύσης του άνθρακα και του πετρελαίου
βραχυπρόθεσμα/μεσοπρόθεσμα με την καύση Φ.Α. θα μπορούσε να συνεισφέρει στην
μείωση των ρύπων τουλάχιστον μέχρι το 2030 ή το 2035. Ιδιαίτερη μνεία γίνονταν στα
πλεονεκτήματα του Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ επισημαίνονταν και η σημασία της
προώθησης της ενιαίας αγοράς προκειμένου τα εν λόγω πλεονεκτήματα να
διατηρηθούν141. Tέλος, παρόλη την αυξημένη διαθεσιμότητα του LNG και την βελτίωση των
τεχνολογιών καύσης Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, επισημαίνονταν, πως η επικράτηση του
Φ.Α. ως καυσίμου χαμηλών εκπομπών άνθρακα μακροπρόθεσμα θα εξαρτιόταν από το
κατά πόσο οι τεχνολογίες CCS θα υιοθετούνταν σε ευρεία κλίμακα. Χωρίς την ευρεία
υιοθέτησή τους, ο ρόλος του Φ.Α. προβλέπονταν ότι θα περιορίζονταν στα πλαίσια της
παροχής ευέλικτης υποστηρικτικής και εξισορροπητικής δυναμικότητας παράλληλα με την
κύρια χρήση Α.Π.Ε. για την παραγωγή ενέργειας (COM(2011)885 final, (c)).

Παρά το γεγονός ότι το Φ.Α. χαρακτηρίζεται ως το πλέον καθαρό (από άποψη
ρυπογόνων εκπομπών κατά την καύση) ορυκτό καύσιμο, κατά την παραγωγή και την
μεταφορά του συμβατικού Φ.Α. διενεργούνται εκπομπές GHG που οφείλονται στην
ελεγχόμενη απελευθέρωση ποσοτήτων Φ.Α. 142 (venting), σε διαρροές 143 κατά την
εξαγωγή ή σε ατυχήματα (ΙΕΑ 2011, pg. 60). H ελεγχόμενη καύση ποσοτήτων Φ.Α.
138

Ο στόχος αυτός επικύρωνε τις μειώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στις συνεδριάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το 2009.
139
το σύστημα χαρακτηρίζονταν από υπερβάλλουσα προσφορά αδειών ρύπανσης, η οποία
συσσωρεύονταν απ' το 2009 λόγω των οικονομικών συγκυριών στην Ε.Ε. Το πλεόνασμα
προσφερόμενων αδειών πίεζε τις τιμές τους προς τα κάτω, μειώνοντας τα κίνητρα για μείωση των
ρυπογόνων εκπομπών. Βλέπε: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm
140
συγκριτικά με τα επίπεδα του 2014 και βάσει των τότε προβλέψεων για την μελλοντική εξέλιξη
της κατανάλωσης ενέργειας (EUCO 169/14, pg. 5).
141
τονίζονταν η σημασία της αποδέσμευσης της τιμής του Φ.Α. από την τιμή του πετρελαίου.
142
To Φ.Α. κυρίως αποτελείται από μεθάνιο (CH4) το οποίο είναι ένα GHG με σημαντικά μεγαλύτερο
δυναμικό πλανητικής θέρμανσης (global warming potential) σε σχέση με το CO2.
143
Αναφέρονται ως η πιο σημαντική πηγή εκπομπών μεθανίου σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2011, pg. 60).
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(flaring) μπορεί να επιλέγεται έναντι της απελευθέρωσης, για την εξυπηρέτηση των
ίδιων αναγκών 144 που προκύπτουν κατά την παραγωγή Φ.Α.. Χαρακτηρίζεται από τον
ΙΕΑ (2011) ως λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον μέθοδος σε σχέση με την
ελεγχόμενη απελευθέρωση και ως η λιγότερο πιθανή πηγή GHG κατά την παραγωγή
Φ.Α. (συγκριτικά με τις προαναφερθείσες) (ΙΕΑ 2011, pg. 61).
Καθώς τα συμβατικά αποδεδειγμένα αποθέματα Φ.Α. της Ε.Ε. βαίνουν μειούμενα (βλ.
ενότητα 3.1), οι επιλογές της Ε.Ε. (προκειμένου να συνεχίσει η υποκατάσταση του
άνθρακα, ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή)— πέραν του να ενταθούν οι
δραστηριότητες αναζήτησης νέων συμβατικών κοιτασμάτων Φ.Α. και να αυξηθούν οι
εισαγωγές Φ.Α.— περιορίζονται 145 ανάμεσα στην ευρύτερη υιοθέτηση ανανεώσιμων
ενεργειών και στην διερεύνηση των μη συμβατικών της κοιτασμάτων.
Οι καινοτομίες στην τεχνολογία ευνοούν το μη συμβατικό Φ.Α., ώστε αυτό να αυξήσει
το μερίδιό του στο ενεργειακό μίγμα μελλοντικά— μία έκβαση που θα καθησύχαζε
κάπως τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία, το κόστος και την ασφάλεια
προμήθειας στην παροχή ενέργειας στην Ε.Ε.. Μία πλειάδα παραγόντων θα επηρεάσει
το κατά πόσο θα αναπτυχθεί τελικά αυτός ο υποκλάδος μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2012), ένας πολύ σημαντικός περιορισμός που αντιμετωπίζει το
μη συμβατικό Φ.Α. (στις περισσότερες περιοχές κοντά σε πεδία εξόρυξης), είναι ο
χαμηλός βαθμός αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες 146 (ΙΕΑ 2012, pg. 18, 20-21).
Το αυξημένο εύρος 147 που χαρακτηρίζει την εξόρυξη μη συμβατικού Φ.Α., μπορεί να
έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες, την χρήση της γης και τον
υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι η διαδικασία εξόρυξης ποσοτήτων
Φ.Α. από μη συμβατικά αποθέματα περιλαμβάνει την χρήση τεχνικών που μοιάζουν
πολύ με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην εξορυκτική διαδικασία του συμβατικού
Φ.Α., εντούτοις διαφέρει ως προς τον υψηλότερο αναληφθέντα κίνδυνο για την
πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς. Για παράδειγμα, συχνά χρειάζεται η χρήση τεχνικών

144

Κυρίως για λόγους ασφάλειας, αλλά και για την απόρριψη περίσσιων ποσοτήτων Φ.Α. κατά την
παραγωγική διαδικασία.
145
λαμβάνοντας υπ' όψη τον περιορισμό που επιβάλλει η προσπάθεια για την μείωση εκπομπών
άνθρακα στην Ε.Ε. αλλά και η πρόσφατη επανάκαμψη της ζήτησης Φ.Α. (βλ. ενότητα 3.3)
146
Δεν βοηθά το γεγονός ότι η προετοιμασία των μη συμβατικών πηγών περιλαμβάνει μεγάλες
γεωγραφικές περιοχές καθώς και το ότι οι περιοχές αυτές συχνά δεν έχουν πρότερη ιστορία
συμβατικής παραγωγής Φ.Α. ή άλλων ορυκτών πηγών ενέργειας. Κατ' επέκταση, οι τοπικές κοινωνίες
δεν είναι εξοικειωμένες και το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής μεγεθύνεται.
147
Τα μη συμβατικά αποθέματα Φ.Α. χαρακτηρίζονται από μικρότερες δυνητικές ποσότητες Φ.Α.
ανά πηγή (concentration), περισσότερες γεωτρήσεις ανά πεδίο (density) και μεγαλύτερη δυσκολία
ως προς την εξαγωγή τους απ' το έδαφος (IEA 2012, pg. 19). Συγκεκριμένα, ενώ στα συμβατικά πεδία
2
Φ.Α. συνήθως απαιτείται λιγότερη από μία γεώτρηση ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (km ), στα μη
συμβατικά μπορεί να χρειαστούν περισσότερες της μιας. Με αυτό τον τρόπο, μεγεθύνεται
σημαντικά η επίπτωση της γεώτρησης και της προετοιμασίας της μη συμβατικής πηγής, καθώς αυτές
οι διαδικασίες καταναλώνουν ενέργεια η οποία συνήθως παράγεται από μηχανές ντίζελ—
οδηγώντας σε περισσότερες εκπομπές CO2 ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας (ΙΕΑ 2012, pg. 38).
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όπως της υδραυλικής ρωγμάτωσης (hydraulic fracturing) 148 , προκειμένου να
εξασφαλιστούν ροές Φ.Α. απ' το απόθεμα. Κατά την διάρκεια της παραγωγικής
διαδικασίας πραγματοποιούνται εκπομπές ουσιών που δύνανται να οδηγήσουν σε
μόλυνση του αέρα, της επιφάνειας και του υδροφόρου ορίζοντα. Η κύρια
επιχειρηματολογία υπέρ της ανάπτυξης των μη συμβατικών αποθεμάτων Φ.Α.
εδράζεται στο δυνητικό καθαρό όφελος που προκύπτει μελλοντικά— από τις λιγότερες
(συγκριτικά με τα άλλα ορυκτά καύσιμα) πραγματοποιούμενες ρυπογόνες εκπομπές
κατά την καύση Φ.Α. (ΙΕΑ 2012, pg. 19-21).
Η τεχνογνωσία προκειμένου να ελεγχθούν οι επισφάλειες κατά την παραγωγή μη
συμβατικού Φ.Α. υπάρχει, αλλά μια συνεχής προσπάθεια εκ μέρους των εκάστοτε
κυβερνήσεων και του κλάδου Φ.Α. για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αποτελεί
προϋπόθεση, ώστε να διατηρείται ή να κερδίζεται εκ νέου κι η εμπιστοσύνη των
τοπικών κοινωνιών. H ακριβής τοπολογία των γεωτρήσεων θα πρέπει να καθορίζεται
προσεκτικά, κατ' ακολουθία γεωλογικών μελετών επί του πεδίου ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιδράσεις στην επιφάνεια και να επιτυγχάνεται η
αποτελεσματικότερη 149 δυνατή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, παράλληλα με την
μικρότερη δυνατή πιθανότητα για πρόκληση σεισμών ή μόλυνσης του υδροφόρου
ορίζοντα (ΙΕΑ 2012, pg. 26). Οι διαρροές ποσοτήτων Φ.Α. κατά την εξαγωγή του από το
έδαφος, μπορούν να αποφευχθούν με την χρήση αρτιότερων τεχνολογικά εξορυκτικών
μηχανισμών, των οποίων οι τεχνολογίες θα έχουν εξεταστεί διεξοδικά ως προς την
αποτελεσματικότητα και την επίδραση τους στο περιβάλλον (ΙΕΑ 2012, pg. 9-10).
Το νερό που χρησιμοποιείται στην υδραυλική ρωγμάτωση μπορεί να προέρχεται από
επιφανειακές πηγές (π.χ. λίμνες/ποταμούς/θάλασσα εγγύς του πεδίου), από κοντινές
γεωτρήσεις κατά τις οποίες ανακαλύφθηκαν αποθέματα νερού 150, είτε να μεταφέρεται
(π.χ. οδικώς) από εκτός πεδίου πηγές. Η μεταφορά του νερού απ' μια εκτός πεδίου
πηγή, στην περιοχή της εξόρυξης Φ.Α. μπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα μεγάλου
εύρους και αρκετά δαπανηρή. Σε περιοχές με λειψυδρία, η εξαγωγή νερού (από τις
υπάρχουσες, ανεπαρκείς πηγές) προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στην
ανάπτυξη/προετοιμασία ή στην υδραυλική ρωγμάτωση ενός μη συμβατικού
αποθέματος Φ.Α., μπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον περαιτέρω
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Ενώ στα συμβατικά πεδία η υδραυλική ρωγμάτωση χρησιμοποιείται περιστασιακά προκειμένου
να εκκινηθούν οι ροές Φ.Α., στα μη συμβατικά χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα (στην εξόρυξη
μεθανίου από κοιλώματα άνθρακα λιγότερο συχνά). Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε αυτήν
την διαδικασία είναι αυτή που κατά κύριο λόγο εγείρει προβληματισμούς για το περιβάλλον, οι
οποίοι σχετίζονται με την εξάντληση των εγγύς πηγών νερού και την πιθανή μόλυνση του
υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης καθώς η υδραυλική ρωγμάτωση δημιουργεί ρωγμές στα υπόγεια
πετρώματα, πάντα προκαλεί μικρούς σεισμούς. Μεγαλύτεροι σεισμοί μπορούν να προκληθούν όταν
διαφορετικές γεωτρήσεις ή ρωγματώσεις συμπέσουν υπογείως (ΙΕΑ 2012, pg. 19, 26).
149
Δηλαδή δεδομένης μιας υπόγειας συγκέντρωσης ποσότητας Φ.Α., ο αριθμός των γεωτρήσεων να
είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος προκειμένου αυτή να εξαχθεί εξ ολοκλήρου.
150
και οι οποίες μπορεί να έλαβαν τόπο κατά την προσπάθεια της ανάπτυξης του αποθέματος Φ.Α.
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μειώνοντας την στάθμη νερού των πηγών, επηρεάζοντας την βιοποικιλότητα και
βλάπτοντας το τοπικό οικοσύστημα (ΙΕΑ 2012, pg. 30-32).
Η χρήση του νερού μπορεί μέχρι και να αποκλειστεί εντελώς στις παραπάνω
διαδικασίες μέσω της χρήσης διαρρηγνυτικών υγρών (fracturing fluids) που έχουν ως
βάση υδρογονάνθρακες (όπως π.χ. το προπάνιο)— παρόλα αυτά η υψηλή
ευφλεξιμότητά τους τα καθιστά πιο δύσκολα ως προς την ασφαλή διαχείρισή τους (ΙΕΑ
2012, pg. 32). Επιπλέον, οι εκπομπές GHG θα μπορούσαν να μειωθούν με την σταδιακή
κατάργηση της ελεγχόμενης απελευθέρωσης/καύσης (venting/flaring) Φ.Α. που
λαμβάνει χώρα κατά την προετοιμασία τόσο των συμβατικών όσο και των μη
συμβατικών αποθεμάτων, μέσω της επένδυσης σε κατάλληλες τεχνολογίες. Η βέλτιστη
πρακτική για την προετοιμασία των αποθεμάτων Φ.Α. είναι η χρήση τεχνικών
μειωμένων ρυπογόνων εκπομπών (green well completion), οι οποίες διαχωρίζουν τις
ποσότητες Φ.Α. απ' το επανασυλλεγμένο 151 διαρρηγνυτικό υγρό (οι ποσότητες Φ.Α.
μπορούν να πωληθούν ευθύς αμέσως) ενώ το υπολειπόμενο διαρρηγνυτικό υγρό
υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία, ανακύκλωση ή απόρριψη. Η περισυλλογή και η
πώληση του Φ.Α. κατά την φάση αυτή είναι εκείνες που προϋποθέτουν επενδύσεις σε
εγκαταστάσεις διαχωρισμού και επεξεργασίας Φ.Α. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται οι
τετριμμένες πρακτικές (της ελεγχόμενης απελευθέρωσης/καύσης) διαχωρισμού, που
όπως αναφέρθηκε, αποτελούν την κύρια αιτία του εντονότερου περιβαλλοντικού
αποτυπώματος που συνοδεύει την συμβατική παραγωγή Φ.Α. (ΙΕΑ 2012, pg.27).

5.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Φ.Α.
Ήδη κατά την διάρκεια της κρίσης Φ.Α. του Ιανουαρίου του 2009, η στήριξη της Ε.Ε. σε
επενδύσεις για νέες υποδομές (μεταφοράς-διανομής-αποθήκευσης) Φ.Α. (και
ηλεκτρικής ενέργειας) είχε αναγνωριστεί ως ύψιστης σημασίας. Το Ευρωπαϊκό
Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη (European Energy Programme for Recovery,
EEPR) που εγκαθιδρύθηκε κατά το ίδιο έτος (2009), αποτελούσε μέρος του ευρύτερου
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη (European Economic Recovery
Plan) και διαμορφώθηκε σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της χρηματοοικονομικής
και ενεργειακής κρίσης που έπληξε την οικονομία της Ε.Ε. το 2008 152.
Το EEPR στόχευε στην παροχή χρηματοδότησης στον ενεργειακό κλάδο, ιδιαίτερα σε
έργα κατασκευής νέων υποδομών 153, έργα εισαγωγής Α.Π.Ε. και τεχνολογιών CCS
151

αφού αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση των ροών απ' το απόθεμα
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aen0012
153
ειδικότερα στόχευε: σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου μεταφοράς-διανομήςαποθήκευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσβαση στο δίκτυο για τις αποκεντρωμένες περιοχές
της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης που κατά τις προηγηθείσες διακοπές στην παράδοση Φ.Α. απ'
την κύρια δίοδο της Ουκρανίας, είχαν παρουσιάσει τις μεγαλύτερες ελλείψεις.
152
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(βλέπε ενότητα 5.4) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έργα που προωθούσαν
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα γενικότερα. Ένα από τα κύρια σημεία του
προγράμματος αφορούσε ειδικά την χρηματοδότηση έργων υποδομών Φ.Α. και
ηλεκτρικής ενέργειας με απώτερο σκοπό: την διασφάλιση και την διαφοροποίηση των
της παραγόμενης ενέργειας και των αποθεμάτων Φ.Α., την πρόσθεση δυναμικότητας
στα δίκτυα μεταφοράς/διανομής και την σύνδεση μονάδων Α.Π.Ε. στο δίκτυο Η/Ε. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του EEPR ανέρχονταν στα 3,98 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα
περίπου 2,3 δισεκατομμύρια εξ αυτών να προορίζονται για επενδύσεις υποδομών
σχετικές με το Φ.Α. και την ηλεκτρική ενέργεια. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ
προορίζονταν για την κατασκευή 17 διασυνδέσεων Φ.Α. και 78 εκατομμύρια ευρώ
προορίζονταν για την χρηματοδότηση έργων αντιστροφής των ροών εντός του δικτύου,
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) εκτιμούσε πως η ολοκλήρωση των εν λόγω έργων θα
εξασφάλιζε 50 bcm εξωγενών επιπρόσθετων προμηθειών Φ.Α. ανά έτος 154.
Δεδομένων των περιορισμών της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση, αλλά και του γεγονότος ότι
οι αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές δεν είναι ελκυστικές στο σύνολό τους ώστε να
αναληφθούν από ιδιώτες επενδυτές, η Ε.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής των TEN-E155
έχει καθορίσει μια σειρά έργων για το Φ.Α., των οποίων η άμεση ολοκλήρωση επείγει.
Τα έργα υψηλής προτεραιότητας για το Φ.Α. κυρίως αφορούν δίκτυα αγωγών και
περιλαμβάνουν 156:







την ολοκλήρωση του Νοτίου Διαδρόμου για το Φ.Α., με σκοπό την απευθείας
μεταφορά ποσοτήτων Φ.Α. από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας προς την
Ευρώπη
την ενοποίηση της αγοράς Φ.Α. της Βαλτικής και την σύνδεσή της με την
Κεντρική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη
την κατασκευή αγωγών Φ.Α. οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από κατεύθυνση
μεταφοράς απ' τον Βορρά προς τον Νότο στην Δυτική Ευρώπη, προκειμένου να
βελτιστοποιηθεί η διαχείριση των εξωγενών προμηθειών Φ.Α.
την κατασκευή αγωγών Φ.Α. οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από κατεύθυνση
μεταφοράς απ' τον Βορρά προς τον Νότο στην Κεντρική και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια προμήθειας
και να επιτευχθεί διαφοροποίηση της προέλευσης των αποθεμάτων

154

EC 2013—http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aen0012
Trans-European Εnergy Networks Strategy: Η τελευταία αναθεώρηση της εν λόγω στρατηγικής
είναι σε εφαρμογή απ' το 2014. Σε αυτή ως έργα κοινού ενδιαφέροντος (Projects of Common
Interest, PCI) ορίζονται αυτά των οποίων η ολοκλήρωση εκτιμάται πως θα έχει σημαντική θετική
επίδραση στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια προμήθειας
και στην συνοχή ως προς την πρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα. Βλέπε: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al27066
156
Https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
155
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Διάφορα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI) λαμβάνουν χρηματοδότηση στα πλαίσια που
καθορίζουν από κοινού το EEPR, η στρατηγική TEN-E και η μετέπειτα στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την "Ευρώπη του 2020" (ΙΕΑ 2014a, pg. 204). Τα TEN-E παρά
το γεγονός ότι τράβηξαν το ενδιαφέρον των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών των ΚρατώνΜελών προς τα PCI, εν τέλει κρίθηκαν ανεπαρκή ως προς την συνολική δυνατότητά
τους να κινούν την διαδικασία του εντοπισμού και της κάλυψης των ελλείψεων σε
υποδομές δυναμικότητας (όποτε κι όπου αυτές προκύπτουν) (L 115/39). Όπως είδαμε
στην ενότητα 5.3, η ανάγκη για την κάλυψη των ελλείψεων σε υποδομές
επαναδιατυπώθηκε ως ένα μακροπρόθεσμο μέτρο στα πλαίσια της Στρατηγικής για την
Ασφάλεια Ενέργειας (Energy Security Strategy, 2014) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υποδομών Φ.Α. (Gas Infrastructure Europe,
GIE 157) οι ενεργειακές επενδύσεις στην Ε.Ε. θα πρέπει να αρχίσουν να κατευθύνονται
προς: την αύξηση της χρήσης του Φ.Α. (και ιδιαίτερα προς την χρήση CNG 158/LNG) στον
τομέα των μεταφορών (οδικών και ναυτιλιακών), την ευρύτερη υιοθέτηση της
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (CHP) στην
ηλεκτροπαραγωγή, την PtG 159 στην αποθήκευση ενέργειας (GIE 2015a). Γενικότερα
φαίνεται πως υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς το ό,τι θα πρέπει να ενισχυθεί ο
ρόλος των ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές Φ.Α.. Μεταξύ άλλων φορέων, ο GIE
υποστηρίζει πως οι εφεξής επενδύσεις σε υποδομές αποθηκευτικής δυναμικότητας
Φ.Α. θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικές 160 (market based), τονίζοντας
παράλληλα την ανάγκη του να λαμβάνεται υπ' όψη και η τρέχουσα αξιοποίηση των
ήδη υπαρχουσών υποδομών κατά την χάραξη των επενδυτικών σχεδίων (GIE 2015b).
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον ΙΕΑ (2014), προς το παρόν οι ιδιώτες επενδυτές
φαίνεται να μην εντοπίζουν μαζικά ευκαιρίες για επενδύσεις σε νέα έργα υποδομών—
ιδιαίτερα σε έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια προμήθειας (σταθμούς LNG, έργα
αντιστροφής ροών) και τα οποία είναι αναγκαία στην παρούσα χρονική συγκυρία (ΙΕΑ
157

Αποτελεί αντιπροσωπευτικό οργανισμό των διαχειριστών των συστημάτων/δικτύων μετάδοσης,
αποθήκευσης Φ.Α. και των σταθμών LNG προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (ενέργειας και μη). Έχει
συμμετοχή 69 εταιρειών-μελών από 22 χώρες της Ε.Ε. και της ευρωπεριφέρειας, κυρίως ιδιωτικών.
158
Compressed Natural Gas
159
Power To Gas: τεχνολογία μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθετικό βιοαέριο μέσω
ηλεκτρόλυσης. Με την μετατροπή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε Φ.Α. μέσω της PtG, θα
μπορούσε να αποσυμφορηθεί η αποθηκευτική δυναμικότητα των δικτύων ηλεκτρισμού (PtG 2014).
160
Εκφράζοντας την ίδια άποψη με τον ΙΕΑ και αναγνωρίζοντας ωστόσο πως συγκεκριμένοι τύποι
σχετικών επενδύσεων (ιδιαίτερα κάποιων που αφορούν την ασφάλεια προμήθειας) δύσκολα θα
αναλαμβάνονταν απ' την αγορά λόγω χαμηλών περιθωρίων κέρδους. H έμφαση και των δύο φορέων
στην σημασία της απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α., είναι αυτή που υπαγορεύει την προτίμηση προς
τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά κύριο λόγο. Το βασικό επιχείρημα φαίνεται να είναι πως οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν πιο αποτελεσματικά τα ανταγωνίσιμα στάδια της
παραγωγικής αλυσίδας του Φ.Α.. Σύμφωνα με τον GTE αποτελεί προϋπόθεση για την μελλοντική
εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς Φ.Α., η μακροπρόθεσμη δέσμευση των ιδιωτών μέσω
της επένδυσης στο δίκτυο Φ.Α.. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το υπάρχον καθεστώς παραχώρησης
δυναμικότητας για εκμετάλλευση σε ιδιώτες που αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη (GIE
2015a).
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2014a, pg. 204). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την πλεονάζουσα
δυναμικότητα και την εξασθενημένη ζήτηση στην αγορά φυσικού αερίου, όπως και από
την περιορισμένη πρόσβαση του κλάδου και των διαχειριστών των δικτύων σε
δημόσια/ιδιωτική χρηματοδότηση λόγω της οικονομικής κρίσης (IEA 2014a, pg. 212).
Επίσης εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα αποτροπής ιδιωτικών επενδύσεων σε
υποδομές Φ.Α., λόγω της στόχευσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής
στην μείωση των εκπομπών άνθρακα της παραγωγής Η/Ε 161.
Προς αντιμετώπιση της εξασθενημένης ιδιωτικής επένδυσης, η Europe 2020 Project
Bond Ιnitiative στοχεύει στην χρηματοοικονομική στήριξη 162 της ιδιωτικής επένδυσης σε
υποδομές δικτύων ενέργειας (μεταξύ άλλων). Πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ της ΕΙΒ
και της Ε.Ε., η οποία ξεκίνησε τις διεργασίες της το 2012 και εστιάζει στην
χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης τίτλων χρέους για το κάθε επενδυτικό σχέδιο.
Οικονομικά συμφέροντα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI) στα πλαίσια του TEN-E
αναμένεται να ευνοηθούν απ' την εν λόγω πρωτοβουλία 163. Επιπλέον, ο ΙΕΑ (2014)
κατέληγε πως η ΕΙΒ βρίσκονταν σε εξέχουσα θέση προκειμένου να διαχειριστεί έργα
κοινού ενδιαφέροντος Φ.Α. στα πλαίσια του προγράμματος CEF (Connecting Europe
Facility) για την Ενέργεια (ΙΕΑ 2014a, pg. 212). Επισημαίνεται πως στα πλαίσια του CEF,
4,7 δισεκατομμύρια διατίθενται για την αναβάθμιση των Ευρωπαϊκών υποδομών
ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2020 164.
Προς το παρόν, υπάρχει μία τρέχουσα πρωτοβουλία και για την επιτάχυνση των
ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ομάδας EEFIG (Energy Efficiency
Financial Institutions Group), η οποία στελεχώνεται από ειδικούς σε ζητήματα
χρηματοδότησης ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων. Τα μέλη της έχουν προϋπηρεσία
σε διάφορους τομείς/φορείς (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΙΕΑ κ.α.), ενώ σύμφωνα
με την τελευταία της αναφορά η ομάδα ορίζει τις ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων και
του βιομηχανικού κλάδου ως πεδία προς τα οποία θα πρέπει να κατευθυνθούν οι
ιδιωτικές επενδύσεις στην ενέργεια (EEFIG 2015).
Oι επιδιώξεις εκπλήρωσης στόχων ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι πιθανόν να
εξυπηρετηθούν από επενδύσεις σε τεχνολογίες που είτε χρησιμοποιούν Φ.Α. ως εισροή
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Καθώς αυτή πιθανόν να οδηγήσει σε οικονομικά ατελή αξιοποίηση των ηλεκτροπαραγωγικών
μονάδων καύσης Φ.Α. και των υποδομών που σχετίζονται με αυτές, σύμφωνα με τον IEA (2014a, pg.
212).
162
Δεν αντικαθίσταται η κύρια πηγή χρηματοδότησης των σχεδίων (ίδια κεφάλαια, επιδοτούμενα
κ.ο.κ.). Η ΕΙΒ έως ένα βαθμό εγγυάται το χρέος (υψηλής κυριότητας) που εκδίδει ο ιδιώτης
επενδυτής (ώστε να χρηματοδοτήσει το σχέδιο) μέσω επικουρικών δανείων προς τον τελευταίο
(χρέος χαμηλής κυριότητας). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απολαμβάνει μερίσματα επί της κερδοφορίας
του σχεδίου, ενώ μοιράζεται τον κίνδυνο της χρηματοδότησης με την ΕΙΒ. Βλέπε: L 204/1
163

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
164
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
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(π.χ. CHP) ή αξιοποιούνται συμπληρωματικά τεχνολογιών καύσης Φ.Α. (π.χ. CCS, PtG),
ενώ σε κάθε περίπτωση ευνοούν την αύξηση της χρήσης του 165. Υπ' αυτήν την έννοια
αυτή την στιγμή υπάρχει μια σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την προώθηση
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και την μείωση εκπομπών άνθρακα στην Ε.Ε. Το
"πακέτο" χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), χρηματοδοτεί την έρευνα
και τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υιοθέτηση πιο ενεργειακά
αποτελεσματικών τεχνολογιών σε μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις 166 (SMEs), αλλά και σε
βιομηχανική κλίμακα. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια
περίοδο 7 ετών (2014-2020) 167. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει
φορείς (PDA, ELENA) που παρέχουν τεχνική και οικονομική υποστήριξη σε έργα που
προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη 168 σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα ακόμη Ευρωπαϊκό
"ταμείο" (fund) για την προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι το
EEEF 169 (European Energy Efficiency Fund), με συνολικά κεφάλαια ύψους 265
εκατομμυρίων ευρώ 170. Τέλος, υπάρχει το PF4EE (Private Financing for Energy Efficiency
instrument) το οποίο αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
EIB για την στήριξη ενεργειακά αποτελεσματικών επενδύσεων 171 , όπως επίσης
υπάρχουν και περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την μετάβαση στην
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα υπό την αιγίδα των ESIF 172 (European Structural
& Investment Funds) 173.

165

Δεν τίθεται αμφιβολία παρόλα αυτά, πως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα
προγράμματα χρηματοδότησης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι οι επενδύσεις σε
τεχνολογίες Α.Π.Ε.. Το Φ.Α. συνήθως ευνοείται από χρηματοδοτικά προγράμματα που στηρίζουν την
επένδυση σε μονάδες συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου
(CHP) καύσης Φ.Α..
166
λιγότερους από 250 μισθωτούς
167
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 —
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficientenergy#Article
168
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency —
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
169
Πρόκειται για σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με συμμετέχοντες την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (EIB), την ιταλική Cassa Depositi e Prestiti (CDP) και την γερμανική Deutsche Bank.
Κατέχει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
Παρέχει χρηματοδότηση μέσω έκδοσης τίτλων χρέους ή συμμετοχής επί των κερδών (equity).
170
http://www.eeef.eu/institutions-backing-the-fund.html —
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency
171
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm
172
Κυρίως του European Regional Development Fund και του Cohesion Fund.
173
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ —
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Tο Φ.Α. χαρακτηρίζεται από μια σειρά ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να το
καταστήσουν ως την ενεργειακή "ατμομηχανή" της Ε.Ε. κατά την διάρκεια της ομαλής
μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα— τουλάχιστον
μεσοπρόθεσμα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την υιοθέτηση λιγότερο ρυπογόνων
και πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών Α.Π.Ε., πυρηνικών (σύμφωνα με μερικούς
αναλυτές).
Τα ενδογενή συμβατικά αποθέματα του Φ.Α. στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια
ακολουθούν πτωτική πορεία— γεγονός που ενδεχομένως να σηματοδοτεί πως και οι
αποδόσεις των επενδύσεων σε διερευνητικές δραστηριότητες (γεωτρήσεις) έχουν
φτάσει σε τέλμα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή εκδοχή της Αμερικάνικης "επανάστασης" του
σχιστολιθικού Φ.Α. αποτελεί ένα σενάριο που τείνει να εγκαταλειφθεί καθώς οι (κατά
τα άλλα σημαντικές) γεωλογικές πηγές μη συμβατικού Φ.Α. της Ε.Ε. δεν φαίνονται εν
τέλει να αποδίδουν (εγκαίρως) τις απαιτούμενες ροές για την ανατροπή της πτώσης
των συμβατικών ροών.
Παρά την ασθενή και μειούμενη ενδογενή παραγωγή Φ.Α. στην Ε.Ε., ικανές ποσότητες
(κυρίως εισαγόμενες) του καυσίμου πλέον βρίσκουν τον δρόμο τους προς την ήπειρο—
διαμορφώνοντας μια υγιή προσφορά για το Φ.Α.. Αλλά και η ζήτηση για Φ.Α. στην Ε.Ε.
φαίνεται πως αναθαρρεί (από την πρόσφατη κρίση), ενώ το Φ.Α. διεισδύει και σε νέους
κλάδους. Μια ρωμαλέα εκ νέου διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης Φ.Α., θα
μπορούσε να κινητοποιήσει την ιδιωτική επένδυση στον κλάδο παραγωγής Φ.Α..
Η μείωση της ισχυρής εξάρτησης από τις εισαγωγές συγκεκριμένης προέλευσης (όπως
από την Ρωσία, την Νορβηγία κ.α.) που παρατηρείται στην Ε.Ε. απαιτεί αφενός
συμμετοχή στο διεθνή διάλογο με νέες περιοχές-παραγωγούς και καταναλωτές Φ.Α. και
αφετέρου δράση μέσω της εφαρμογής πολιτικών που θα στοχεύουν στην δημιουργία
ανταγωνιστικών αγορών Φ.Α. κατά μήκος της Ε.Ε. μέσω της ενιαίας αγοράς ενέργειας.
Επίσης η ενίσχυση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας κρίνεται ως κομβικής
σημασίας επιδίωξη προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτάρκειας. Ωστόσο, η
παρατηρούμενη εξάρτηση από το Ρωσικό Φ.Α. φαίνεται πως θα συνεχίσει να εμμένει
ακόμη και μετά το 2019, οπότε και εκτιμάται αύξηση των παραδόσεων Φ.Α. μέσω του
Αδριατικού Αγωγού.
Οι τιμές του Φ.Α. διαφέρουν αρκετά κατά μήκος της Ε.Ε.. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο
ότι στις ευρωπαϊκές αγορές Φ.Α. συνυπάρχουν δύο μορφές τιμολόγησης: η τρέχουσα
(spot) τιμολόγηση και η συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου τιμολόγηση στα
συμβόλαια προμήθειας Φ.Α.. Ακόμη και στην τρέχουσα συγκυρία— που οι τιμές του
πετρελαίου βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συνεχίζουν να ολισθαίνουν— οι
μεγάλοι πάροχοι Φ.Α. της Ε.Ε. συνεχίζουν να υπεραμύνονται της σύνδεσης της τιμής
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Φ.Α. με την τιμή του πετρελαίου. Προς το παρόν, η τρέχουσα τιμολόγηση αποτελεί τον
κύριο τρόπο τιμολόγησης μόνο στην Βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή
ενεργειακή πολιτική ωθεί προς την κατεύθυνση της ευρύτερης υιοθέτησης της
τρέχουσας τιμολόγησης στο σύνολο των κόμβων Φ.Α. της Ε.Ε..
H παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αναμφίβολα ένα απ' τα κύρια οχήματα
για την περαιτέρω διείσδυση του Φ.Α. στο ενεργειακό μίγμα της Ε.Ε.. Οι εμμένοντες
περιορισμοί στην μεταφορά/διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παρεμποδίζουν την
διείσδυση των Α.Π.Ε. συνεπάγονται ότι, (τουλάχιστον) για το εγγύς μέλλον, η καύση
Φ.Α. θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός ανάμεσα
στους συγκρινόμενους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης των
ρυπογόνων εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής. Η πιθανή πραγματοποίηση αυτής της
προοπτικής εξαρτάται άμεσα και από την υιοθέτηση διαφορετικών τεχνολογιών στην
ηλεκτροπαραγωγή.
Η δεσπόζουσα άποψη στην Ε.Ε. σήμερα σχετικά με το Φ.Α. εξαρτά έντονα την ανάπτυξή
του από την διεύρυνση και ολοκλήρωση της αγοράς Φ.Α.. Ιδιαίτερα κατά τις δύο
τελευταίες δεκαετίες, με την συγκέντρωση της προσπάθειας του ανώτατου διοικητικού
επιπέδου της Ε.Ε. στην δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής ελεύθερης αγοράς, η
μορφή του Ευρωπαϊκού εμπορίου Φ.Α. προσεγγίζει αυτή ενός συνηθισμένου τελικού
αγαθού.
Η διεύρυνση της αγοράς υποστηρίζεται ότι θα μειώσει το κόστος προς όφελος των
καταναλωτών. Βέβαια, όπως φαίνεται στην ενότητα 5.2, δεν αρκεί η διακήρυξη μιας
αγοράς ως ελεύθερης προκειμένου αυτή να λειτουργήσει ως τέτοια— πόσο μάλλον για
να μετακυληθούν τα όποια οφέλη στους τελικούς καταναλωτές. Η αντίδραση στον
κάθετο διαχωρισμό των λειτουργιών των μέχρι πρότινος δεσποζουσών επιχειρήσεων
στην αγορά Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας ήρθε τόσο μέσω της οριζόντιας αλλά και της
εκ νέου κάθετης διακλαδικής ολοκλήρωσής τους (με όχημα τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές ιδιωτικών ή ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων του κλάδου). Σύμφωνα με τον
γράφοντα, οι μελλοντικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εστιάζουν
περισσότερο στην διερεύνηση της ποιότητας του ανταγωνισμού στην αγορά Φ.Α. και
λιγότερο στα προβλήματα της ζήτησης σε αυτή.
Η διασφάλιση της ροής ικανών εισαγόμενων ποσοτήτων Φ.Α. προς στην Ε.Ε. αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα, λόγω της σημαντικής διείσδυσης του καυσίμου στο
ενεργειακό της μίγμα. Πέρα από την αναγκαία— όπως καταστήθηκε από τις κρίσεις στις
διμερείς σχέσεις της περασμένης δεκαετίας— επέκταση και αναβάθμιση του
Ευρωπαϊκού δικτύου Φ.Α., η εύρυθμη και εναρμονισμένη λειτουργία των επιμέρους
κόμβων Φ.Α. αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων εισαγωγών και την
διαφοροποίηση της προέλευσης των συνολικών. Προς την κατεύθυνση αυτή το LNG
αποτελεί κλειδί λόγω των λιγότερων γεωγραφικών περιορισμών στην μεταφορά του.

91

Στο 5ο Κεφάλαιο παρατέθηκε συνοπτικά το πλαίσιο της ενεργειακής και κλιματικής
πολιτικής της Ε.Ε.. Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην μείωση των
ρυπογόνων εκπομπών με την δέσμευση για διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα
να αποτελεί πάγια επιδίωξη των σχετικών πολιτικών καθώς και στην βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης. Απαιτείται εντούτοις περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια
προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την εξόρυξη μη συμβατικού Φ.Α..
Η εξόρυξη του μη συμβατικού Φ.Α. αποτελεί μια πιο εντατική παραγωγική διαδικασία
απ' ότι αυτή του συμβατικού. Ενώ τεχνικές όπως αυτή της υδραυλικής ρωγμάτωσης
μπορεί να χρησιμοποιούνται και στη συμβατική εξόρυξη, αποτελούν προϋπόθεση για
την εκμετάλλευση των περισσότερων μη συμβατικών αποθεμάτων. Όπως είδαμε, η
υιοθέτηση τεχνολογιών που μειώνουν τις παραγόμενες ρυπογόνες εκπομπές και τις
απαιτήσεις σε νερό μπορεί να καταστήσει τη μη συμβατική παραγωγή περιβαλλοντικά
ανεκτή.
Το θέμα των κινήτρων και της χρηματοδότησης καθώς και της συμβουλευτικής των
ενεργειακών επενδύσεων φαίνεται να διευθετείται ικανοποιητικά απ' τα τρέχοντα
κοινοτικά προγράμματα, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί εγγύηση για την μελλοντική
εξέλιξη των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των στόχων της
Eυρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
Τέλος, όπως τονίζουν έγκυροι μελετητές του κλάδου (ΙΕΑ-ΟΕCD 2014, GIE 2015 κ.α.) η
ιδιωτική επένδυση στον κλάδο του Φ.Α. θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς πάντα θα
παρουσιάζεται η ανάγκη για νέα επενδυτικά κεφάλαια. Ιδιαίτερα δε στο τμήμα της
μεταφοράς/διανομής Φ.Α., η επέκταση του δικτύου μέσω της μακροπρόθεσμης
δέσμευσης για ιδιωτική επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις, αναδεικνύεται ως βασικός
πυλώνας για την κάλυψη των υπαρχουσών ελλείψεων σε υποδομές. Ωστόσο, κύριο
μέλημα των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να είναι η αποτροπή της
εμπροσθοβαρούς επιβάρυνσης των τελικών χρηστών με το κόστος της εκάστοτε
επένδυσης.
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ









Α.Π.Ε.: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
E.E.: Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Σ.Σ.Δ.: Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
Η.Β.: Ηνωμένο Βασίλειο
Η/Ε: Ηλεκτρική Ενέργεια
Η.Π.Α.: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Π.Γ.Δ.Μ.: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Φ.Α.: Φυσικό αέριο
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ
























ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators
ΒΡ: British Petroleum
CBM: Coal Bed Methane
CCGT: Combined Cycle Gas Turbine
CCS: Carbon Capture and Storage
CDP: Cassa Depositi e Prestiti
CEER: Council of European Energy Regulators
CEF: Connecting Europe Facility
CHP: Combined Heat and Power generation
CNG: Compressed Natural Gas
CO2: Carbon Dioxide
DG COMP: Directorate-General for Competition
E&P: Exploration & Production
EEEF: European Energy Efficiency Fund
EEFIG: Energy Efficiency Financial Institutions Group
EEPR: European Energy Programme for Recovery
EIA: U.S. Energy Information Administration
EIB: European Investment Bank
ELENA: European Local Energy Assistance
ENTSOG: European Network of Transmission System Operators for Gas
EOR: Enhanced Oil Recovery
ESIF: European Structural and Investment Funds
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ETS (EU): Emissions Trading System/Scheme
FERC (USA): Federal Energy Regulatory Commission
FPC (USA): Federal Power Commission
GCV: Gross Calorific Value
GHG: Greenhouse Gas Emissions
GIE: Gas Infrastructure Europe
GOG: Gas On Gas Competition
GTE: Gas Transmission Europe
IEA: International Energy Agency
IGU: International Gas Union
LCOE: Levelised Cost of Electricity
LNG: Liquefied Natural Gas
NBP: National Balancing Point
NEA: Nuclear Energy Agency
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
OPE: Oil Price Escalation
OPEC: Organisation Of The Petroleum Exporting Countries
PCI: Projects of Common Interest
PDA: Project Development Assistance
PEG: Point d'Échange De Gaz
PtG: Power to Gas
PV: Photovoltaics
RES: Renewable Energy Sources
SMEs: Small and Medium Enterprises
TANAP: Trans Anatolian Pipeline
TAP : Trans Adriatic Pipeline
TEN-E: Trans-European Energy Networks
TFC: Total Final Consumption
TPES: Total Primary Energy Supply
TRR: Technically Recoverable Resources
TTF: Title Transfer Facility
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8.2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ













bcm: billion cubic metres
GJ: Gigajoule
ktoe: thousands tonnes of oil equivalent
kWe: kilowatt-electric
MBtu: Million British Thermal Units
Mtoe: Million tonnes of oil equivalent
MWh: Megawatt hour
tcf: trillion cubic feet
tcm: trillion cubic metres
toe: tonne of oil equivalent
USD ($): US Dollars
ΤWh: Terawatt hour
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8.3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ENΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 203

203

IEA 2014e, I.xxvii-xxviii
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8.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 4.2












Ultra Supercritical Coal (USCC): Τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καύσης άνθρακα, υψηλότερης ενεργειακής αποτελεσματικότητας 204 (συγκριτικά
με τις συμβατικές).
Pulverized Coal (PC 800, PC 1000): Τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καύσης άνθρακα, η οποία ως εισροή χρησιμοποιούν κονιοποιημένο άνθρακα
(coal dust).
Supercritical Pulverized Coal (SCP): Τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καύσης άνθρακα, η οποία ως καύσιμο χρησιμοποιεί κονιοποιημένο άνθρακα
(coal dust) και χαρακτηρίζεται από υψηλότερους συντελεστές λειτουργικής
αποτελεσματικότητας συγκριτικά με τις PC 800 και PC 1000.
Gen III projects: Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με
βελτιωμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι πρώτοι αντιδραστήρες τέτοιου
τύπου ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 1996 στην Ιαπωνία και χαρακτηρίζονται
μεταξύ άλλων από μειωμένο κεφαλαιακό κόστος και λιγότερο απαιτούμενο
χρόνο κατασκευής 205.
Lightwater Reactor (LWR): Πυρηνικοί αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν νερό
ως ψυκτικό (coolant) για να μεταφέρουν την θερμική ενέργεια που παράγεται
στον πυρήνα του αντιδραστήρα στην γεννήτρια 206.
Advanced Lightwater Reactor (ΑLWR): Σύγχρονοι πιο αποτελεσματικοί LWR
υψηλότερης λειτουργικής ασφάλειας.

204

Η αποτελεσματικότητα μιας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ως ποσοστό υπολογίζεται ως ο λόγος
του ποσού της παραγμένης ηλεκτρικής ενέργειας προς το συνολικό ποσό της ενέργειας (καυσίμου)
που χρησιμοποιήθηκε. Οι ενεργειακές εισροές/εκροές υπολογίζονται είτε σε καθαρή (Net) ή σε
ακαθάριστη (Gross) θερμιδική αξία.
205
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-powerreactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx
206
https://www.oecd-nea.org/brief/brief-05.html
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