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Νέες υνθήκες στο ενεργειακό τοπίο







εκαληηθή αλαθαηαλνκή ηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο πξνο όθεινο
ηνπ ηνκέα ησλ θαπζίκσλ
Δπαλάζηαζε ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα: Νέες
ηετνολογίες, ανανεώζιμες πηγές ενέργειας,
«νέα» καύζιμα (shale gas, νέα κοιηάζμαηα
πεηρελαίων.
Αίηεκα γηα κείσζε ξύπσλ θαη εθπνκπώλ CO2,
Οηθνλνκηθή θξίζε: απαίηηζη για θθηνόηερη
ενέργεια

Ασφάλεια Εφοδιασμού
Αζθάλεια Εθοδιαζμού: η διαμόρθωζη καηάλληλων ζσνθηκών,

δομών και οργάνωζης ηων αγορών ενέργειας, η οικονομική απόδοζη
ηων οποίων να είναι επαρκής για ηη βιωζιμόηηηα ηων αναγκαίων
σποδομών.






Η αζθάιεηα εθνδηαζκνύ όκσο πξέπεη λα παξέρεηαη κε θόζηνο πνπ λα κπνξεί λα
απνξξνθεζεί από ηελ νηθνλνκία.
Η κείωζε ηνπ θόζηνπο ζα έξζεη κόλν από ηελ αλάπηπμε αληαγωληζηηθώλ
πηέζεωλ, νη νπνίεο ζα σζήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο, ηερλνινγηθήο θαη
νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε ρξήζε ησλ ππνδνκώλ θαη δηαζέζηκσλ πόξσλ.
Υξόληα έιιεηςε αληαγσληζκνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή επηβάξπλζε ηεο
νηθνλνκίαο κε αλαπνηειεζκαηηθόηεηεο

Έιιεηςε αληαγσληζκνύ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ζεκαηνδνηεί ηε
ζηαδηαθή επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ηεο
νηθνλνκίαο.

Σρίτο Ενεργειακό Πακέτο


πλεξγαζία κεηαμύ ησλ Γηαρεηξηζηώλ πζηεκάησλ.








Βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ
ώζηε ε απνηειεζκαηηθόηεηα απηή λα πξνζειθύεη ηα αλαγθαία
θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα
ζε επξσπατθό επίπεδν είλαη πεπαιαησκέλα θαη ε κεγάιε
δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ απαηηεί επηπιένλ θεθάιαηα γηα ηελ
πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο.
Η βειηηζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηξόπν πνπ λα είλαη
δπλαηή ε καθξνρξόληα δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ
εθνδηαζκνύ, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζηεξίδεηαη
ζε νηθνλνκηθά πγηείο βάζεηο.

Γεκηνπξγία ζηαζεξνύ ζεζκηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θαηάιιεισλ, κεγάινπ
βειελεθνύο ππνδνκώλ.
Τηνζέηεζε από ηα θξάηε-κέιε εληαίνπ κνληέινπ αγνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Target Model)

Εθνικές Τποχρεώσεις





Τηνζέηεζε Target Model
Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα λα επηηξέςνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ
εληαίνπ κνληέινπ ( «Οδηθόο Υάξηεο ΡΑΔ»):
 ηαδηαθή πξνζαξκνγή δνκήο ηεο αγνξάο, πξόζβαζε ηξίησλ ζε
ιηγληηηθνύο θαη πδξνειεθηξηθνύο πόξνπο
 Αύμεζε ξεπζηόηεηαο, εηζαγσγή δηκεξώλ ζπκβνιαίσλ θπζηθήο
παξάδνζεο
 Άξζε ζηξεβιώζεσλ θαη δηακόξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηηκνινγίσλ
ιηαληθήο ώζηε λα θαιύπηνληαη ηα θόζηε θαη νη επηζθάιεηεο ηεο
αγνξάο αλαιόγσο ηνπ πξνθίι θαηαλάισζεο θαη θαηαλαισηή
 Γηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΠΔ, εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο, δηαρείξηζεο απσιεηώλ γηα ηε ζπκβαηηθή
αγνξά
Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο πξέπεη λα γίλεη ππό ηνπο όξνπο ηεο
Αζθάιεηαο Δθνδηαζκνύ

Πως πρέπει να προχωρήσουμε
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη ζε Δπξσπατθό
επίπεδν ε ζηξαηεγηθή επηινγή κπνξεί λα είλαη κόλν ε αλάπηπμε
αληαγωληζηηθώλ ζπλζεθώλ κε ζηόρν:
 Καηάιιειν επελδπηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ είζνδν ησλ αλαγθαίσλ
ππνδνκώλ, πνπ λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ρξεκαηνδνηηθόηεηά ηνπο
ζε βάζνο ρξόλνπ, Αζθάιεηα Δθνδηαζκνύ
 Γεκηνπξγία ησλ ρακειόηεξσλ δπλαηώλ ηηκώλ ζηελ θαηαλάισζε
αλάζρεζε ηεο ζηαζηκόηεηαο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ
ππν-εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκώλ.
 Τπνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο: ν ελεξγεηαθόο
θιάδνο λα είλαη εξγαιείν αλάπηπμεο
 Απνθάιπςε αμηώλ θαη θόζηνπο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
ζηόρσλ.

Ρυθμιστικά μέτρα – διαμόρφωση
συνθηκών ανταγωνισμού - 1


Σα ξπζκηζηηθά κέηξα σο πξνο ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ πξέπεη λα
δηακνξθώλνπλ ζπλζήθεο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο επηκέξνπο
ζπκκεηέρνληεο (ΓΔΗ, αλεμάξηεηνπο ή θαζεηνπνηεκέλνπο
παξαγσγνύο, πξνκεζεπηέο, θαηαλαισηέο) λα θαηέρνπλ θαη λα
δηαρεηξίδνληαη δηαπξαγκαηεπηηθά αηνύ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο.




Γηα παξάδεηγκα ε πξνηεηλόκελε εθαξκνγή ηνπ ΝΟΜΔ, παξόκνηα κε απηή
ηεο Γαιιίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε θάζε έλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα αηνύ ζηηο κεηαμύ ηνπο ζπδεηήζεηο. Σα
πιενλεθηήκαηα απηά γηα θάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά πξέπεη
λα δηαηεξνύληαη καθξνρξνλίσο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία
πνιιώλ ζπκκεηερόλησλ.
Η θηλεηηθόηεηα απηή ηεο αγνξάο ζα σζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ επθαηξίεο θαη ζηηο δηπιαλέο ρώξεο,
δηαηππώλνληαο κε ζαθήλεηα πιένλ ην αίηεκα ηνπο ζαθέο αίηεκα γηα ηε
ζύδεπμε αγνξώλ, αλάπηπμε ησλ δηαζπλδέζεσλ.

Ρυθμιστικά μέτρα – διαμόρφωση
συνθηκών ανταγωνισμού - 2




Οη όπνηεο απνθάζεηο αθνξνύλ ηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ, ηερλνινγηώλ (πρ
ιηζάλζξαθα) ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θαη ηεο δπλαηόηεηάο
ηνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε όξνπο αληαγσληζκνύ. Απνθιεηζκνί από ηελ αγνξά παξάγνπλ
ιαλζαζκέλα ζήκαηα γηα επελδύζεηο. Η αλνηρηή αγνξά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο αληαγσληζηηθέο
πηέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη.
Δπηθέληξσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ κεγαιύηεξε
πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ρώξα: εμαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζα κείσλαλ
ηελ επθαηξία απηή. ε άιιεο επνρέο ζα ήηαλ εύινγν λα εμαρζνύλ θεθάιαηα ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο
γηα ελεξγεηαθέο επελδύζεηο. Μόλν ν ηνκέαο ησλ πδξνειεθηξηθώλ, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο ζα
κπνξνύζε λα πξνζδώζεη ζηνηρεία απνδνηηθόηεηαο ζηελ εμαγσγή ελέξγεηαο.

Σν θξίζηκν εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί:

ηα όπνηα πιενλάζκαηα παξαγσγνύ πξνθύπηνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, είηε από
ηε ρξήζε ιηγλίηε, λεξώλ ή ΑΠΔ πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηνλ παξαγσγό θαη ζηελ
ελεξγεηαθή αγνξά ή λα δηαρένληαη ζηελ θαηαλάισζε?

Μπνξεί ην πιεόλαζκα απηό λα θαηαζηήζεη ηελ ελεξγεηαθή αγνξά αληαγσληζηηθή
ζε δηεζλέο επίπεδν ή άιινη ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα είλαη έρνπλ
ζεκαληηθόηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, εάλ βέβαηα κπνξνύλ λα έρνπλ
παξόκνηα θόζηνο ελέξγεηαο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο?

τήριξη της κινητικότητα αυτής


Λόγσ θαθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ρξεηάδνληαη «άζπξεο
ηξύπεο», πνπ ζα εμνηθνλνκνύζαλ θόζηε, θαη εκκέζσο ζα
«ρξεκαηνδνηνύζαλ» απηήλ ηελ θηλεηηθόηεηα:








Γηαζύλδεζε λήζσλ
Βειηίσζε αγνξάο ΦΑ θαη όξσλ πξνκήζεηαο ηνπ. Μεηαβνιή ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ
ηεο ιηαληθήο αγνξάο, δεκηνπξγία ζπλζεθώλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο δηθηύσλ
δηαλνκήο. Γηεύξπλζε κεγέζνπο αληαγσλζηηηθήο αγνξάο.
Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, ήηνη ηνπ θηλδύλνπ είζπξαμεο
ησλ ινγαξηαζκώλ.
Μείσζε θνξνινγίαο, ζε ειεθηξηζκό θαη θπζηθό αέξην.
Γηακόξθσζε λέσλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο ΑΠΔ, νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη κε
όξνπο αληαγσληζκνύ: ππνρξεώζεηο πξνκεζεπηώλ/ θαηαλαισηώλ λα
θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα από ΑΠΔ αληί ησλ πθηζηακέλσλ FIT ζα κπνξνύζαλ λα
νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθόηεξε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ κε ηελ αλαγθαία κόλν
επηβάξπλζε ζηνλ θαηαλαισηή.
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