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Πεξίιεςε  

 

Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ελφςεη ηνπ έηνπο νξφζεκν 2050 ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, εζηηάδνληαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Ζ ζηξαηεγηθή, πέξα απφ ηνλ 

ηνκέα πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα, άπηεηαη αλαγθαζηηθά θαη άιισλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ι.ρ. 

κεηαθνξψλ, θαζψο αιιεινζπλδένληαη κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε 

λα ζπγρξνληζηνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη  ζην πιαίζην ηεο ππεχζπλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ αλάπηπμε  ηεο εληαίαο 

επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο ηεο κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε βησζηκφηεηα θαη 

αζθάιεηα. Οη ηξεηο απηνί γλψκνλεο ζπκπιεξψλνπλ κία δχζθνιε θαη πνιππαξαγνληηθή 

εμίζσζε πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Σν έηνο νξφζεκν 

ππνδηαηξείηαη ζε ηξεηο ζεκαληηθέο πεξηφδνπο,  κε επηκέξνπο ζηφρνπο,  πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα 

έηε 2020 θαη 2030. Θέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηε ζχγθξηζε πνπ αθνινπζεί,  ζρεηηθά κε ηηο 

αγνξέο ελέξγεηαο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο. χγθξηζε ζε δχν δηαζηάζεηο, 

ηελ ζχγθξηζε ησλ αγνξψλ κε θνηλφ παξνλνκαζηή θαη θξηηήξην ηνπο ζηφρνπο πνπ ηα ηξία 

απηά θξάηε έρνπλ ζέζεη ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

ηνπο αγνξά. Καη χζηεξα, ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ αγνξψλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ επίδνζε  ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
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Πρόλογος 

Ζ παξνχζα εθπφλεζε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ 

κνπ, ζηελ νπνία πξνζπαζψ λα αλαπηχμσ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο κε ηα αθαδεκατθά εξγαιεία 

ην νπνία απέθηεζα ζην ηκήκα πνιηηηθήο επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο πξνέθπςε χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα, 

Δπίθνπξν Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Μαλαζάθε πνπ πξνζπκνπνηήζεθε λα γίλεη θαη επηηεξεηήο 

ηεο  παξνχζαο εθπφλεζεο, θαη άπηεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

Απφ κεξηάο κνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ηηο αγνξέο 

θαη ελ πξνθεηκέλσ ηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο, δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζην λνεηφ 

θχθιν καζεκάησλ ζην ηκήκα, φπσο ην κάζεκα «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε 2», ην κάζεκα 

«Κξαηηθέο Πνιηηηθέο», ην κάζεκα «Κξάηνο θαη Ρχζκηζε»  θ.α. Καζψο κε εμνηθείσζαλ κε 

πεδία φπσο ε καθξννηθνλνκία, ε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, νη πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ, θαη ελ 

γέλεη νη επξσπατθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο. 

 

Ειζαγφγή  

I. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκήο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πξνο ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

Ζ ελέξγεηα ήηαλ ην αγαζφ εθείλν γηα  ην νπνίν έγηλε ην ελαξθηήξην βήκα γηα ηελ 

καθξά θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο. Ζ θνηλή δηαρείξηζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ πξψησλ πιψλ, ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ ράιπβα, πνπ 

παξάγνληαο ελέξγεηα ηξνθνδνηνχζαλ ηηο κεηαπνιεκηθέο δπηηθφ-επξσπατθέο βηνκεραλίεο, 

απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ζ 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (1951 – 

1957) θαη καδί κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Ππξεληθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) άιιαμαλ ξηδηθά ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 

(1958 – 1986) απνηέιεζε κηα καθξά πεξίνδνο ζηαζηκφηεηαο θαηά ηελ νπνία νη πξνζπάζεηεο 

γηα εμέιημε ηεο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν απέηπραλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ (1987 - 2002), ε δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο απέθηεζε λέα δπλακηθή. Πάλε πάλσ απφ 20 ρξφληα απφ ηφηε πνπ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο γηα ηελ επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά 

ελέξγεηαο ην 1988. Ζ θχξηα ηδέα ήηαλ φηη ν ειεχζεξνο θαη δίθαηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 
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εηαηξηψλ ελέξγεηαο ζα νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ρακειφηεξεο θαη ιηγφηεξν 

αζχκκεηξεο κεηαμχ ηνπο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζα αχμαλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

βηνκεραληψλ θαη ζα πξνθαινχζε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ζ πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθή αγνξάο 

δηέζρηζε καθξχ δξφκν θαηαιήγνληαο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ ην γξήγνξν 

άλνηγκα ησλ αγνξψλ. Οη ιεγφκελεο ηξεηο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εληαίαο 

εζσηεξηθή αγνξάο ελέξγεηαο πνπ πεξηείραλ νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ αεξίνπ. Ζ θάζε λέα δέζκε 

πξνέθππηε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ κεξηθήο ή νιηθήο απνηπρίαο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ, ησλ 

αλεπηηπρψλ απνηειεζκάησλ παξά ηελ φπνηα επηηπρία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη ησλ λέσλ 

αλαγθψλ πνπ πξνέθππηαλ, φπσο ε έληαμε λέσλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ ή ε αλαξξίρεζε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή κεηέηξεπε ηηο αλάγθεο απηέο ζε επθαηξίεο θαη αλαηξνθνδνηνχζε ηελ 

πνιηηηθή ελέξγεηαο κε λέεο ζηξαηεγηθέο, ησλ νπνίσλ νη ηξεηο δέζκεο απνηειέζαλ  κέξνο. 

Έηζη, ε πξψηε δέζκε κέηξσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο νδεγίεο γηα ηελ Δλέξγεηα ην 1996, ε 

νπνία έζεζε πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ρξνλνπεξηζψξηα γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έπξεπε λα 

γίλνπλ,  θαη γηα ην Αέξην ην 1998, ε νπνία άθελε ηα θξάηε κέιε ειεχζεξα λα απνθαζίζνπλ 

ην πφηε θαη πνηεο κεηαξξπζκίζεηο είλαη έηνηκα λα εθαξκφζνπλ (Stern, 1998). Ζ Δπηηξνπή 

απέηπρε  ζηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ πξφζβαζεο ηξίησλ ζηα ππάξρνληα ελεξγεηαθά δίθηπα, 

αθήλνληαο ηνπ ηδηνθηήηεο ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ λα απνθαζίζνπλ ηνπο φξνπο πξφζβαζεο.  

Ζ δεχηεξε δέζκε κέηξσλ απνηέιεζε πξντφλ αιιαγήο ζηξαηεγηθήο ζηελ 

θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, πνπ ζα ζπκπεξηιάκβαλε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

φξσλ ηεο ελαξκφληζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ δηθηχνπ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηεο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη φρη κφλν ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ δέζκε απηή 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο κέρξη πεξηφδνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, ηελ νπνία θαη δηαλχνπκε. Ζ δέζκε απηή κέζσ ησλ λέσλ νδεγηψλ ηνπ 2003 γηα ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην αέξην πξνυπέζεηε πιήξεο άλνηγκα ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο θαη 

αεξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ην 2004 θαη γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη ην 2007 

(European Parliament and the Council 2003a.; 2003b.). Αθφκε πξνέηξεπε ηα θξάηε κέιε λα 

νξγαλψζνπλ ηεο εζληθέο ηνπο αλεμάξηεηεο αξρέο ξχζκηζεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξά κε πιήξσο 

δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο, ηε  δεκνζίεπζε ησλ δαζκψλ δηθηχσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ δηθηχνπ 

παξνρήο ελέξγεηαο, θαη πξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ 

ξχζκηζεο ην ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ αεξίνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ ζα είραλ ηελ επζχλε γηα 

ην δηαθξαηηθφ δίθηπν θαη εκπφξην ελέξγεηαο. 
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Δλψ, ε ηξίηε δέζκε απνηέιεζε ηε κεηνπζίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έζεζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ αληαγσληζηηθή ελέξγεηα γηα ηνπο Δπξσπαίνπο θαηαλαισηέο, 

ηελ αζθάιεηα πξνζθνξάο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ηεο ΔΔ (CEC 2006a). Τπήξμαλ πνιιέο πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθή θαη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

θαηφρσλ παξαγσγήο θαη δηθηχνπ κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο. Παξάιιεια πξνηάζεθε θαη έλα 

παθέην ζηφρσλ, ην 20 – 20 – 20, ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα, θαη ηελ κείσζε ησλ ξχπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Eikeland, 2011).  

Σελ Άλνημε ηνπ 2007, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνδέρζεθε απηφ ην παθέην γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ην θιίκα, ζρεηηθά φκσο κε ηελ ηξίηε δέζκε κέηξσλ θάιεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα 

επαλέιζεη ζηελ επφκελε ζχλνδν κε πην ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο (Eikeland, 2011). ηελ 

επφκελε ζχλνδν παξά ηελ ζεηηθή πξνδηάζεζε πνιιψλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε 

δέζκε κέηξσλ, ζπλάληεζε κία ηζρπξή κεηνςεθία πνπ ελαληηψζεθε ζηελ δεζκεπηηθφηεηα ησλ 

κέηξσλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαηφρσλ παξαγσγήο θαη δηθηχνπ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, 

γεγνλφο πνπ απνηεινχζε γηα θαηξφ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αηδέληα ηεο Δπηηξνπήο. Καηφπηλ 

ζρεηηθψλ αιιαγψλ θαη παξάηαζεο ρξφλνπ, ε ηξίηε δέζκε πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην  ην 2009 κε ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο θαη κεηαξξχζκηζεο λα απνηεινχλ ηελ 

εηζαγσγή λέσλ  ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ζχζηαζε ελφο λένπ 

ξπζκηζηηθνχ νξγάλνπ, ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ελέξγεηαο 

(ACER) (Eikeland, 2011).  

Παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο Δπηηξνπήο λα πξνσζήζεη δεζκεπηηθνχο θαλφλεο γηα ην πιήξεο 

άλνηγκα ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ελζαξξπληηθφ θαη ειπηδνθφξν βήκα απνηέιεζε ε πεξηαγσγή 

ησλ θχξησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη αεηθνξία)
1
 ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (Δλέξγεηα 2020 COM(2010) 639 ηειηθφ). 

Γεγνλφο πνπ ζηηγκάηηζε ηελ ηέηαξηε πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ 

θαη δηαλχνπκε, ζέηνληαο ζην πξνζθήλην θαη πάιη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο αηδέληαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με βάζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο, επεηεχρζε θάπνηα πξφνδνο, φκσο ηα 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο πξνζαξκφδνληαη εμαηξεηηθά αξγά ελψ ηαπηφρξνλα ε 

θιίκαθα ησλ πξνθιήζεσλ απμάλεη (Δλέξγεηα 2020 COM(2010) 639 ηειηθφ).  

 

                                                
1
 Άξζξν 194 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 
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II. Γηαθπβέξλεζε θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηαο 

Μπνξεί, φκσο, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή λα απνηειεί έλα απφ ηα θεληξηθά πεδία ηεο 

Δπξσπατθή πνιηηηθήο φκσο δελ εκπιέθεηαη αξθεηά ζε ηνκείο νπζηψδεηο γηα ηελ κφριεπζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζε θεληξηθφ επξσπατθφ επίπεδν, φπσο νη θφξνη θαη ε πνζφζησζε ηεο 

ελεξγεηαθήο παξαγσγήο (Eckert, February 2016). Απηνί νη ηνκείο παξακέλνπλ ππφ ηελ 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ, φπσο παξνκνίσο θαη ζε πνιινχο άιινπο θνκβηθνχο ηνκείο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο. Καζψο, ην ελδηαθέξνλ απηήο ηεο εξγαζίαο ζηξέθεηαη 

ζηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ελφςεη 2050, ζεσξείηαη αλαγθαία ε εηζαγσγηθή νξηνζέηεζε ηεο 

εληφο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Έηζη, επηγξακκαηηθά ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζεκαηηθά πεδία, ζηελ εζσηεξηθή εληαία αγνξά, ηελ αζθάιεηαο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ αεηθνξία θαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο δηαθξίλεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, θάησζη. Ζ πξψηε δηάζηαζε αθνξά ζηελ δηαθπβεξλεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαγσγή πνιηηηθήο θαη ε δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ζηνλ ηχπν 

δηαθπβέξλεζεο.  

 Ζ ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ παξάγσγν ελφο ηχπνπ πνιηηηθήο πνπ 

νλνκάδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, κε ηεξαξρηκέλεο θαη ήπηαο κνξθήο δηαθπβέξλεζεο κε 

δεπηεξεχνπζαο δηαθπβεξλεηηθήο ζεκαζίαο ζηελ παξαγσγή πνιηηηθήο, κε ήπηα ηζρχ ησλ 

ζηφρσλ ηεο, θαζψο απνηειεί κία ραιαξήο κνξθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ησλ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ήπηα κνξθήο δηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ (Eckert, February 2016) ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε άιιεο 

εθδνρέο πνιηηηθήο, φπσο ηεο πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ αλεμάξηεησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ηεο θνηλήο ιήςεο απνθάζεσλ, ή ηεο ηδησηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη σο κε 

ηεξαξρεκέλε κνξθή ζπλεξγαζίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνξέαο νινθιήξσζεο ησλ 

δηάθνξσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο, ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

πξνζθνξάο (Eckert, February 2016). Γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο ηνπ 20% ζηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο πνπ πξνβιέθζεθε ζηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ελφςεη 2020 (Δλέξγεηα 2020 

COM(2010) 639 ηειηθφ, 2010) (πνπ ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην) έγηλε δεζκεπηηθφο 

ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ ζρεηηθή κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νδεγία ηνπ 2009. Με 

ηελ λέα ζηξαηεγηθή πνπ πτνζεηήζεθε γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2030 (επίζεο ζα αλαιπζεί ζην 

επφκελν θεθάιαην) ην θαζεζηψο πνιηηηθήο είλαη μεθάζαξα ζπλεξγαηηθφ, φπνπ ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζε επξσπατθφ επίπεδν δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε δεζκεπηηθνχο 

εζληθνχο ζηφρνπο (Eckert, February 2016). 
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Πίλαθαο 1: Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε ηεο Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή  

  

πηγή: Eckert, February 2016  

 

1) Η εσρφπαχκή ζηραηηγική ενέργειας ενόυει 2050 με ζημείο αναθοράς ηις 

ανανεώζιμες πηγές ενέργειας 

           ε απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά επηιεγκέλα θεληξηθά ζεκεία ηεο 

αλάιπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελέξγεηα ελφςεη 2050 (SEC(2011) 1565 

final), εζηηάδνληαο ζηνλ ξφιν θαη ζηα πνξίζκαηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). 

Με βάζε ηελ εθηελή αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφςεη 2050 θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

εηεξνρξνληζκέλσλ αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα ελφςεη 2020 θαη 2030, έρεη ζθνπφ λα 

θαηαιήμεη ζηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ δεηθηψλ πνπ απνηππψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο  γηα ηελ ελεξγεηαθή αγνξά θαη ηηο ΑΠΔ κε βάζε ηα έηε  2020, 2030 θαη 2050.  

        

I. Οη επηινγέο πνιηηηθήο: ζελάξηα 

         Ζ Δλεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ελέξγεηαο, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κηα 

καθξφπλνε θαη θηιφδνμε πνιηηηθή κε ζεκείν νξηζκνχ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ην νπνίν 

βαζίζηεθε ζε έλα αλαιπηηθφ καθξνπξφζεζκν ζρεδηάγξακκα γηα ην θιίκα, ηελ ελέξγεηα θαη 

ηηο κεηαθνξέο: ζηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηελ κεηάβαζε ζε κία αληαγσληζηηθή ρακειήο ρξήζεο 



ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΟΚΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  13 
 

άλζξαθα ην 2050 (SWD(2014) 15 final). Ο νδηθφο ράξηεο ελφςεη 2050 αλαπηχρζεθε θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα δεκφζηα δηαβνχιεζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηάιαβε, 

ζηελ αλάπηπμε ελφο εγγξάθνπ δηεξεχλεζεο δηαδξνκψλ πξνο ηελ απαιιαγή ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο (COM(2011) 885 ηειηθφ).  

        Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ νδηθνχ ράξηε γηα ην 2050 είλαη λα δηακνξθψζεη κηα ζηξαηεγηθή 

πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνπζε ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο λα 

απαιιαρηεί απφ ηνλ άλζξαθα, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςελ ηελ αζθάιεηα ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (SEC(2011) 1565 final). Ζ Δπηηξνπή ζε απηφ ην 

έγγξαθν πξνρψξεζε θαη ζε έλα αθφκε ζεκαληηθφ βήκα πνπ πνπ έθαλε πην ζπγθξνηεκέλν ην 

ζρεδηάγξακκα, ηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ επηινγέο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Όια ηα ζελάξηα πξνρσξνχλ ζε ζεκαληηθέο αιιάγεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαη 

δελ αιιειναπνθιείνληαη κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θνηλψλ πνηνηηθά ζηφρσλ κε πνζνηηθέο 

φκσο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα ζελάξηα αλαπηχζζνληαη ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε ρξνληθά 

ζεκεία αλαθνξάο ηα έηε 2020 θαη ην 2030 κέρξη ηνλ ηειηθφ νξίδνληα ηνπ ζεκαίλνληα έηνπο 

2050.  

         χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (COM(2011) 885 ηειηθφ) ηα ζελάξηα 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα ζελάξηα ηξερνπζψλ ηάζεσλ θαη ηα ζελάξηα γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο. Σα ζελάξηα ηξερνπζψλ ηάζεσλ είλαη δχν: ην 

ζελάξην αλαθνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο 

πξνβέςεηο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη ην ζελάξην ηξερνπζψλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο 

(ΣΠΠ) ην νπνίν επηθαηξνπνηεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ κε κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ, φπσο κέηξα πνπ 

πξνηείλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή «Δλέξγεηα 2020» θαη κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ θαηφπηλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηα ζπκβάληα ζηε Φνπθνπζίκα. 

        Δλψ ηα ζελάξηα γηα ηελ απαιιαγή απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο είλαη πέληε:  

1) ην ζελάξην πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ πεξηιακβάλεη σο ππφζεζε ηελ πνιηηηθή 

δέζκεπζε γηα πνιχ πςειή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη άξα ηελ επηβνιή κέηξσλ γηα 

πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνπο ηνκείο πνπ θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο,  

2) ην ζελάξην πνπ εζηηάδεη ζηηο ηερλνινγίεο δηαθνξνπνηεκέλσλ πεγψλ εθνδηαζκνχ θαη 

ζηεξίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα φισλ ησλ αγνξψλ πεγψλ ελέξγεηαο κε 

πξνυπφζεζε ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ δηνμεηδίνπ άλζξαθα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ δέζκεπζε θαη απνζήιεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CSS), 



ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΟΚΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  14 
 

3) ην ζελάξην πςεινχ κεξηδίνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) κε πξνυπφζεζε ηα 

ηζρπξά κέηξα ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ πνπ νδεγνχλ ζε πςειφ κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεαο θαη ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,  

4) ην ζελάξην ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο ηερλνινγίαο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS) ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε ησλ πςειψλ ηηκψλ 

ηνπ CO2 θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο,  

5) ην ζελάξην ρακεινχ κεξηδίνπ ππξεληθήο ελέξγεηα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή 

ηεο νξηζηηθήο παχζεο θαηαζθεπήο λέσλ ππξηληθψλ ζηαζκψλ θαη ζηελ κεγαιχηεξε 

δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο CCS
2
.  

            Σέινο, φια ηα ζελάξηα έρνπλ σο θνηλή ππφζεζε ηα δεδνκέλα γηα ην ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηα ηερλνινγηθά δεδνκέλα κε απηά ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο, παξφια απηά ππάξρεη 

πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θηλεηήξηνη κεραληζκνί γηα ηελ απαιιαγή απφ ηνλ άλζξαθα θαη 

ηελ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο (SEC(2011) 1565 final). 

 

II. Οη θξαγκνί  

         χκθσλα κε ην ζρέδην πνιηηηθήο 2050 ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπ ηνκείο φπσο ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε  

εζσηεξηθή αγνξά, νη ππνδνκέο, ε αζθάιεηα πξνζθνξάο, νη ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα, νη αλαλεψζηκεο πεγέο, ε ππξεληθή ελέξγεηα, ε ηερλνινγία 

πεξηζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (SEC(2011) 1565 final). 

     Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο είηε ζε 

επίπεδν δεκφζησλ επελδχζεσλ είηε ηδησηηθψλ. Καη έηζη κε ηηο παξνχζεο πνιηηηθέο δελ είλαη 

εθηθηφο ν ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζην 20% κέρξη ην 2020. 

Όζνλ, αθνξά ηελ εζσηεξηθή αγνξά ιηαληθήο παξαηεξείηαη  ζπγθεληξσηηζκφο θαη έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, θαζψο ε πινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ λνκηθνχ παθέηνπ θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο 

αγνξάο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Όζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή, ε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο είλαη απφ 

ηνπο ηνκείο πνιχ κεγάιεο παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο πνπ νξίδνπλ ηνπο δαζκνχο 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηεο 

                                                
2
 Γέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα (CCS) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχιιεςεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

απνβάινπλ κεγάιεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα, ε κεηαθνξάο ηνπο ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

θαη ε απφζεζε ηνπο ζε κέξνο, απφ πνχ δελ ζα εηζέξρνληαη ζηελ αηκφζθαηξα – ζπλήζσο ζε ππφγεηνπο 

γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 
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εζσηεξηθφηεηεο φπσο ε αζθάιεηα ηεο πξνζθνξάο, ε θαηλνηνκία ή άιια επξχηεξα επξσπατθά 

νθέιε (SEC(2011) 1565 final).   

         Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο πξνζθνξάο, ε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο γηα θαχζηκα 

θηάλεη ζην 54%  ηα νπνία απνηεινχλ θαη παξαγσγή παγθφζκηνπ νιηγνπσιίνπ. Οη ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ρακειή ρξήζε άλζξαθα βξίζθνληαη ζηε ζθηά ζηαζεξά πςειψλ 

ηηκψλ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ παξεκβαηηθψλ κέηξσλ, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα αληηζηξαθεί 

δίλνληαο ζηνπο επελδπηέο θίλεηξα θαη εγγπήζεηο γηα κία ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ δήηεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απηέο νη 

ηερλνινγίεο. Όζνλ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θάπνηεο βξίζθνληαη ζε πξψηκν 

ζηάδην αλάπηπμεο θαη ζα βξίζθνληαη φζν έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο. Αθφκε ππάξρνπλ δεηήκαηα γξαθεηνθξαηηθψλ θξαγκψλ θαζψο θαη ππαλάπηπθηνπ 

δηθηχνπ θαη θξηηεξίσλ βησζηκφηεηαο ησλ βίν-θαπζίκσλ (COM(2011) 885 ηειηθφ).  

       Οη θξαγκνί ζρεηηθά κε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα βξίζθνληαη ζηηο κε πινπνηεκέλεο ηερληθέο 

ιχζεηο γηα ηελ καθξνρξφληα δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζηα 

απζηεξφηεξα θξηηήξηα πξνο φθεινο ηεο αζθάιεηαο, αιιά θαηά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο. Καη ηέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ηερλνινγίεο πεξηζπιινγήο θαη 

απνζήθεπζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο παξφκνηεο κε 

απηέο ησλ θαηλνηφκσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππάξρνπλ δειαδή δπζθνιίεο ζε πνιιά 

θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο (SEC(2011) 1565 final).  

 

III. Οη ππνζέζεηο πνιηηηθήο ησλ ζελαξίσλ θαη ΑΠΔ 

      Οη ππνζέζεηο πνιηηηθήο ηνπ ζρεδίνπ 2050 απνηεινχλ κεηαξξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ θαη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηαθή αγνξά, ηηο κεηαθνξέο, ηηο ξπζκίζεηο ζε εζληθφ 

επίπεδν, ηελ ππνδνκή, ηελ ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη ζε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη, φζνλ αθνξά ηα ζελάξηα απαιιαγήο απφ ηνλ άλζξαθα.  

    Οη ππνζέζεηο πνιηηηθήο βαζίδνληαη ζε πιεζψξα νδεγηψλ θαη δεζκεπηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκείο πνπ αλάγνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο πνιηηηθήο. Καζψο 

θεληξνκφινο δχλακε ηεο εξγαζίαο είλαη νη ΑΠΔ, ε ππφζεζε πνιηηηθήο γηα απηέο σο κέξνο ηεο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο, φζνλ αθνξά ην ζελάξην αλαθνξάο θαη ην ζελάξην ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, βαζίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ ηνπ 2009 (ΟΓΖΓΗΑ 2009/28), 

ε νπνία πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηα γηα ην 2020. Αθφκε, ζηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
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ΑΠΔ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηφρνη ηνπ 10% ησλ ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο, ε πηψζε ησλ 

επηδνηήζεσλ κεηά ην 2020 θαη άιισλ εηδψλ βνήζεηαο πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα κεδεληζηνχλ 

εψο ην 2050 (SEC(2011) 1565 final).  Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο 

γηα ηηο ΑΠΔ ππνινγίδεηαη φηη ζα απνηειέζεη παξάγνληα γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ΑΠΔ, θαζψο θαη φηη ε πνιηηηθή δηεπθφιπλζεο ηεο εηζρψξεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά 

ελέξγεηαο ζα ζπλερηζηεί (SEC(2011) 1565 final). 

    Όζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο πνιηηηθήο ησλ ζελαξίσλ απαιιαγήο απφ ηνλ άλζξαθα γηα ηηο 

ΑΠΔ, ζέηνπλ σο βάζε κία πην δπλακηθή ζηξήξημε ησλ ΑΠΔ κε πνιηηηθέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα, έλα επθνιφηεξν πεξηβάιινλ εηζρψξεζεο ησλ ΑΠΔ ειαρηζηνπνίεζεο ηε 

γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Παξάηαπηα, ζεκεηψλεηαη πσο ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο θαη 

ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (SEC(2011) 1565 final). Μεηαμχ ησλ ζελαξίσλ γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ηνλ άλζξαθα, ην ζελάξην γηα πςειφ επίπεδν ΑΠΔ, απνηειεί επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ΑΠΔ ηεο ζηξαηεγηθήο ελφςεη 2050.  

      Δθεί πεξηιακβάλνληαη πνιιέο πξφζζεηεο ππνζέζεηο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

ζελάξηα, νη νπνίεο έρνπλ ζεκείν αλαθνξάο ηελ πνιηηηθή δηεπθφιλζεο θαη ελεξγνπνίεζεο, ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αγνξάο πνπ επηηξέπεη πςειφηεξα επίπεδα εκπνξίνπ ησλ ΑΠΔ, πην απζηεξά 

κέηξα ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζηελ ζέξκαλζε, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θαη ηηο 

ππνδνκέο, ηελ απνζχθεπζε θαη ηελ δηαρείξεζε ηεο δήηεζεο (SEC(2011) 1565 final).  

     

IV. Δλέξγεηα  2020 θαη ζπγθεληξσηηθνί ζηφρνη γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη ηηο ΑΠΔ              

       Σν 2007, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο  

ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ην 2020. Απηφ ζήκαηλε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, πνπ κπνξεί λα θζάζεη ην 30% εάλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ 

θαη βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (Δλέξγεηα 2020 COM(2010) 639 ηειηθφ). 

Ζ δηαθνξά φκσο ηεο αλαθνίλσζεο «Δλέξγεηα 2020» έγθεηηαη ζηηο δξάζεηο πνιηηηθήο πνπ 

πξνηίλεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, νη νπνίεο πξνζηίζεληαη θαζψο νη 

πξνυπάξρνπζεο πνιηηηθέο ήηαλ αδχλακεο θαηφπηλ εμειίμεσλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο. 

           Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή 

ελέξγεηαο γηα ην 2020, ε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεηαη ζε 5 πξνηεξαηφηεηεο, ζηελ (1) 

πινπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο απνδνηηθήο Δπξψπεο, ζηελ (2) δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά 

παλεπξσπατθήο ελνπνηεκέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, ζηελ (3) ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο απφ 
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θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, ζηελ (4) επέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Δπξψπεο ζηελ ελεξγεηαθή 

ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, ζηελ (5) ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελσζηαθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο (COM(2010) 639 ηειηθφ). Κάζε κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο εκπεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα θαηαξηίδνληαη ηα επηκέξνπο πιαίζηα 

πνιηηηθήο πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ.  

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο κηαο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο Δπξψπεο, πξνηείλνληαη νη 

αθφινπζεο ηέζζεξεηο δξάζεηο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο  ζε θηήξηα θαη κεηαθνξέο, ε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαζηζηψληαο ηε βηνκεραλία απνδνηηθφηεξε, ε ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε (Δπξσπατθή, Δλέξγεηα 2020. Μηα ζηξαηεγηθή γηα αληαγσληζηηθή, αεηθφξν θαη 

αζθαιή ελέξγεηα (COM(2010) 639 ηειηθφ), 2010).  

ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πξαγκαηηθά παλεπξσπατθήο ελνπνηεκέλεο αγνξάο 

ελέξγεηαο, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο, επίζεο, ηέζζεξεηο δξάζεηο. Ζ έγθαηξε θαη αθξηβήο 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί εζσηεξηθήο αγνξάο, ε ραξηνγξάθεζε ηεο επξσπατθήο 

ππνδνκήο γηα ην 2020-2030, ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη ησλ 

θαλφλσλ ηεο αγνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ νξζνχ 

πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο (COM(2010) 639 ηειηθφ). 

Καηφπηλ, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο δχν δξάζεηο. Ζ 

ελίζρπζε ηνπ θηιηθνχ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ραξαθηήξα ηεο ελέξγεηαο θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

Ύζηεξα, ζην πιαίζην ηεο πξνηεξαηφηεηαο (4) γηα ηελ επέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο 

Δπξψπεο ζηελ ελεξγεηαθή ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ηξεηο 

δξάζεηο. Ζ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ SET
3
 ρσξίο θαζπζηέξεζε, ε δξνκνιφγεζε ηεζζάξσλ 

λέσλ επξσπατθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ε εμαζθάιηζε 

καθξνπξφζεζκεο ηερλνινγηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ.  

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο πξνηεξαηφηεηαο (5) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο 

δηάζηαζεο ηεο ελσζηαθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ηέζζεξεηο δξάζεηο: 

Δλνπνίεζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ κε ηα φκνξα θξάηε ηεο 

                                                
3
 Σν ζρέδην SET είλαη ην θπξηφηεξν ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηεο 

ηερλνινγίαο, ηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο ζηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο 

ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηζηήκεο γηα ηελ κεηάιιαμε ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 2020, θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ παγθφζκηα 

κεηάβαζε ζε κία ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα νηθνλνκία έσο ην 2050. 
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ΔΔ, ζέζπηζε πξνλνκηαθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο, 

πξνψζεζε ηνπ παγθφζκηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ γηα ην κέιινλ ηεο ελέξγεηαο ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα, πξνψζεζε παγθφζκηα λνκηθά δεζκεπηηθψλ πξνηχπσλ 

ππξεληθήο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη κε δηάδνζεο (COM(2010) 639 ηειηθφ) 

πλνςίδνληαο, νη ηξεηο γεληθνί θαη πνζνηηθνί ζηφρνη ηεο ΔΔ γηα ην 2020 πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο είλαη: (1) κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% (ή θαη 30%, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ) ζε ζρέζε 

κε ην 1990, (2) εμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη (3) ε αχμεζε 

θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καη νη ηξεηο απηνί ζηφρνη θαη νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε ζην ζελάξην αλαθνξάο ηνπ ράξηε πνξεία γηα ηελ ελέξγεηα ελφςεη 

2050. 

 

V.  ηφρνη  

Με βάζε ηνπ ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην θιίκα ελφςεη 2050, 

νη βαζηθνί  δείθηεο- θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ΑΠΔ θαη ζα απνηειέζνπλ 

ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ελ ζπλερεία κειέηε ησλ εγρψξησλ αγνξψλ είλαη νη εμήο: (1) ε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηα αλά ηνκέα θαηαλάισζεο, (2) ε ηειηθή θαηαλάισζε αλά είδνο ή πεγή 

ελέξγεηαο, (3) ε ζπλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, θαη νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ΑΠΔ, (4) ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε αλά είδνο (5) ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ 

ζηνλ ηνκέα ηνλ κεηαθνξψλ. Οη δείθηεο απηνί απνηεινχλ εξγαιείν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ επηηπρία ηεο πξνφδνπ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ πνιηηηθψλ ηεο ζηξαηεγηθήο (SEC(2011) 1565 final). 

Ο γεληθφο ζηφρν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δείθηε (4) είλαη λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ ΑΠΔ 

ζηελ νηθνλνκία, κε ηνλ δείθηε (5) λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο, κε ηνλ 

δείθηε (1) θαη (2) λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη άξα λα 

κεησζεί ε θαηαλάισζε, θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ κείγκαηνο θαηαλαιηζθφκελεο ελεξγείαο, ελψ 

ν δείθηεο (3) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο,  θαζψο 

θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο (SEC(2011) 1565 final). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο θαη νη ππνινγηζκνί ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο βάζε ηνπ ελαξίνπ Αλαθνξάο(1) απφ ηνλ Πίλαθα 1 έσο 

θαη ηνλ Πίλαθα 5, ηνπ ελαξίνπ Σξερνπζψλ Πξσηνβνπιηψλ(2) απφ ηνλ Πίλαθα 6 έσο θαη ηνλ 
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Πίλαθα 9, θαζψο θαη ηνπ ελαξίνπ Απαιιαγήο απφ ην Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα κε Τςειέο 

ηηκέο ΑΠΔ(3) απφ ηνλ Πίλαθα 10 έσο θαη ηνλ Πίλαθα 13.  

 

 (1) ελάξην αλαθνξάο 

Πίλαθαο 2: Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζην ελάξην αλαθνξάο  

 2005 (έηνο βάζε) 2020 2030 2050 

Πξσηνγελήο 

ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε (ktoe) 

1825989 1790021 1728783 1762783 

Μεξίδην ζηελ πξσηνγελή ελέξγεηα 

ηέξεα θαχζηκα 17,5% 14,7% 12,4% 11,4% 

Πεηξέιαην 37,1% 34,4% 32,8% 31,8% 

Φπζηθφ αέξην 24,4% 23,0% 22,2% 20,4% 

Ππξεληθή  14,1% 12,5% 14,3% 16,7% 

ΑΠΔ 6,8% 15,5% 18,4% 19,9% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 3 :Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ην ελάξην Αλαθνξάο 

 2005 2020 2030 2050 

Σςνολική ηελική 

καηανάλωζη 

ενέπγειαρ(ktoe) 

1173676 1227169 1187036 1220944 

Μεπίδια ανά ηομέα καηανάλωζηρ 

Βιομησανία 28% 27% 28% 30% 

Νοικοκςπιά 26% 26% 25% 24% 

Τπιηογενήρ 

ηομέαρ 

15% 15% 15% 15% 

Μεηαθοπέρ 31% 32% 32% 31% 

Μεπίδια ανά ενεπγειακό αγαθό 

Σηέπεα αγαθά 5% 4% 3% 3% 

Πεηπέλαιο 42% 38% 36% 35% 

Αέπιο 24% 21% 19% 16% 
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Ηλεκηπική 

ενέπγεια 

20% 22% 25% 29% 

Θέπμανζη 4% 6% 7% 8% 

Άλλα 5% 9% 9% 9% 

(SEC(2011) 1565 final) 

 

Πίλαθαο 4: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 2005 2020 2030 2050 

Μεπίδιο ΑΠΕ 8,6% 20,1% 23,9% 25,5% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 5: Μεξίδην ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο  

 2005 2020 2030 2050 

Μεξίδην ΑΠΔ  1,4% 10,1% 12,5% 13,2% 

(SEC(2011) 1565 final) 

 

 (2) ελάξην ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

Πίλαθαο 6: Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά ην ελάξην Σξερνπζψλ Πνιηηηθψλ 

Πξσηνβνπιηψλ  

 2005 2020 2030 2050 

Πξσηνγελήο 

ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε 

(Mtoe) 

1826 1700 1629 1615 

Μεξίδην ζηελ πξσηνγελή ελέξγεηα 

Πεηξέιαην 37,1% 34,7% 34,1% 32,0% 

Φπζηθφ Αέξην 24,4% 22,4% 22,7% 21,9% 

ηεξεά 

θαχζηκα 

17,5% 14,0% 12,0% 9,4% 

Ππξεληθή  14,1% 13,2% 12,1% 13,5% 
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ΑΠΔ 6,8% 15,8% 19,3% 23,3% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 7: Καηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο θαηά ην ελάξην Σξερνπζψλ Πνιηηηθψλ 

Πξσηνβνπιηψλ 

 2005 2020 2030 2050 

Σςνολική ηελική 

καηανάλωζη 

ενέπγειαρ (ktoe) 

1173676 1157871 1136214 1156560 

Μεπίδια ανά ηομέα καηανάλωζηρ 

Βιομησανία 28% 28% 28% 30% 

Νοικοκςπιά 26% 25% 25% 24% 

Τπιηογενήρ 

ηομέαρ 

15% 14% 15% 15% 

Μεηαθοπέρ 31% 33% 33% 31% 

Μεπίδια ανά ενεπγειακό αγαθό 

Σηέπεα αγαθά 5% 4% 3% 3% 

Πεηπέλαιο 42% 38% 37% 33% 

Αέπιο 24% 20% 19% 17% 

Ηλεκηπική 

ενέπγεια 

20% 23% 25% 29% 

Θέπμανζη 4% 7% 7% 9% 

Άλλα 5% 8% 9% 9% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 8: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο θαηά ην ελάξην Σξερνπζψλ 

Πνιηηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ 

 2005 2020 2030 2050 

Μεπίδιο ΑΠΕ 8,6% 20,6% 24,7% 29% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 9: Μεξίδην ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο θαηά ην ελάξην Σξερνπζψλ Πνιηηηθψλ 

Πξσηνβνπιηψλ 

 2005 2020 2030 2050 
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Μεξίδην ΑΠΔ  1,4% 10% 13,1% 19,9% 

(SEC(2011) 1565 final) 

 

 (3) ελάξηα απαιιαγήο απφ ηνλ άλζξαθα: Τςειά επίπεδα ΑΠΔ 

Πίλαθαο 10: Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηά ην ελάξην Τςειψλ Δπηπέδσλ ΑΠΔ 

 2005  2020 2030 2050 

Πξσηνγελήο 

ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε (ktoe) 

1825989 1679135 1509860 1134336 

Μεξίδην ζηελ πξσηνγελή ελέξγεηα 

ηέξεα θαχζηκα 17,5% 12,9% 7,2% 2,1% 

Πεηξέιαην 37,1% 34,3% 34% 15,5% 

Φπζηθφ αέξην 24,4% 22,8% 23,4% 18,6% 

Ππξεληθή  14,1% 13,7% 9,7% 3,8% 

ΑΠΔ 6,8% 16,5% 25,6% 59,6% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 11: Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ην ελάξηα Τςειψλ Δπηπέδσλ ΑΠΔ 

 2005 2020 2030 2050 

Σςνολική ηελική 

καηανάλωζη 

ενέπγειαρ(ktoe) 

1173676 1145345 1093421 804231 

Μεπίδια ανά ηομέα καηανάλωζηρ 

Βιομησανία 28% 28% 29% 34% 

Νοικοκςπιά 26% 25% 25% 24% 

Τπιηογενήρ 

ηομέαρ 

15% 15% 14% 13% 

Μεηαθοπέρ 31% 32% 32% 30% 

Μεπίδια ανά ενεπγειακό αγαθό 

Σηέπεα αγαθά 5% 3% 3% 0% 

Πεηπέλαιο 42% 38% 35% 15% 
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Αέπιο 24% 20% 19% 12% 

Ηλεκηπική 

ενέπγεια 

20% 24% 25% 36% 

Θέπμανζη 4% 7% 7% 7% 

Άλλα 5% 8% 10% 30% 

(SEC(2011) 1565 final) 

Πίλαθαο 12: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ην ελάξηα Τςειψλ 

Δπηπέδσλ ΑΠΔ 

 2005 2020 2030 2050 

Μεπίδιο ΑΠΕ 8,6% 20,3% 31,2% 75,2% 

(SEC(2011) 1565 final) 

 

Πίλαθαο 13: Μεξίδην ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο θαηά ην ελάξηα Τςειψλ Δπηπέδσλ ΑΠΔ 

 2005 2020 2030 2050 

Μεξίδην ΑΠΔ  1,4% 10,9% 20% 73,5% 

(SEC(2011) 1565 final) 

 

 

VI. Οη δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα ζηηο ΑΠΔ  

χκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ 2009 γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο παξαηίζεληαη νη 

παξαθάησ ζηφρνη γηα θάζε ρψξα κέινο. Καζψο ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκία 

ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, ν παξαθάησ πίλαθαο, απεηθνλίδεη ηνλ ζηφρν ηεο 

θάζε κίαο ρψξαο σο πξνο ην κεξίδην πνπ πξέπεη λα  απνθηήζνπλ νη ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ψζηε ε Δ.Δ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ κεξηδίνπ 20% γηα ηελ 

αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2020.  

 

Πίλαθαο 14: ηφρνη 2020 αλά ρψξα 

 Μεξίδην ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο 2005 

ηφρνο γηα ην κεξίδην 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηελ 

αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο 2020 
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Ηζπαλία 8,7% 20% 

Ηηαιία 5,2% 17% 

Διιάδα 6,9% 18% 

 

 

2) Αγορές ενέργειας και ενεργειακή πολιηική ηης Ιζπανίας, ηης Ιηαλίας και  

ηης Ελλάδας 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εζηηάδεη ζηηο ηξεηο αγνξέο ελέξγεηαο πνπ νξηνζεηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ηξηψλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ: Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα. Οη ελεξγεηαθέο ηνπο 

αγνξέο απνηεινχλ αλνκνηφκνξθα θνκκάηηα ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο. 

Αγνξέο κε άληζν κέγεζνο θαη δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε, αιιά κε θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ην 

κεζνγεηαθφ θιίκα ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε 

επξείαο έθηαζεο ρσξηθά χδαηα πνπ ηνπο δίλεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ε Δ.Δ πξνσζεί, ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο αγνξέο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ.  

Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο θαη ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαη ζην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη, επηρεηξείηαη λα ζθηαγξαθεζνχλ νη ηξεηο 

εγρψξηεο αγνξέο κε ηελ ζπλνπηηθή, πιελ φζν γίλεηαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε δεηεκάησλ θαη 

βαζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο αγνξέο, φπσο ε δηαθπβέξλεζε ηεο ελέξγεηαο, ε 

δήηεζε θαη ε πξνζθνξά, ε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ξφινπ θαη ηεο πνξείαο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

I. Ηζπαληθή αγνξά ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 15: Γεληθνί δείθηεο ηηο ηζπαληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο 

Βαζικά ζηοιτεία 

 

Αλακέλεηαη γηα ην 2014 Απφ ην 2004 

πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 113.9 Mtoe -18.1% 

Παξαγσγή Δλέξγεηαο 34.2 Mtoe +5,1% 

Παξαγσγή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηαο 273.9 TWh -1% 

Πηγή: IEA 2015 
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 (1)  Δπηζθφπεζε ηεο ρψξαο 

Ζ Ηζπαλία απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε έθηαζε θαη 

πιεζπζκφ, θαη θαηαιακβάλεη γεσγξαθηθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ. Ο 

πιεζπζκφο ηεο γλψξηζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 17% απφ ην 2000 θαη ζηελ νθηαεηία 2000 – 

2008 ε νηθνλνκία ηεο κεγεζχλζεθε ηαρχηαηα (IEA 2015). Ζ νηθνλνκία απνηειεί κία απφ ηηο 

πην ηζρπξέο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε κεγάιν κεξίδην ζην ζπλνιηθφ ηεο ΑΔΠ.   

Παξφια απηά ε νηθνλνκία ηεο επιήγε βαζεηά κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ 

Δπξσδψλε. ε φξνπο ΑΔΠ ην 2009 ε νηθνλνκία ηεο ζπξξηθλψζεθε θαηά 3,8% θαη έθηνηε 

ρξεηάζηεθε 5 ρξφληα γηα λα επαλέιζεη ζε εηήζην ξπζκφ κεγέζπλζεο (IEA 2015). Μέζν γηα ηελ 

αλάθακςε ζπλνιηθά ηεο νηθνλνκίαο απνηέιεζαλ ηα παθέηα δηάζσζεο θαη ζηήξημεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ην πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάθακςεο γηα ηελ 

νηθνλνκία κε κέηξα ιηηφηεηαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ (IEA 2015). Ζ αλεξγία παξακέλεη έλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, κε θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ  23% ηνλ 

Μάξηε ηνπ 2015 (IEA 2015).  

Καηά ηε βαζηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, νη ππεξεζίεο θαηαιακβάλνπλ ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο κε 72% ηνπ ΑΔΠ, ε βηνκεραλία πεξίπνπ 25% ηνπ ΑΔΠ θαη ε 

γεσξγία θνληά ζην 2,6% ηνπ ΑΔΠ, κε ηνλ ηνπξηζκφ λα έρεη εμέρνπζα ζέζε. Δλψ,  

γεσγξαθηθά ε νηθνλνκία ηεο ρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 17 απηφλνκεο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο δηνηθεηηθά γηα ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε ελέξγεηα (IEA 2015). Ζ Ηζπαλία 

είλαη έλα αξθεηά απνθεληξσκέλν θξάηνο κε πεξηθεξεηαθά θνηλνβνχιηα ζην πιαίζην κηαο 

νκνζπνλδηαθήο βαζηιεπφκελεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Μέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζε απφ ην 1986 θαη ηεο Δπξσδψλεο.   

 (2)  Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ελέξγεηαο  

Ζ ελέξγεηα απνηειεί ηνκέα πνιηηηθήο, ηεο νπνίαο εγείηαη ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, 

Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ, δηα κέζσ ηεο νκψλπκεο Γεληθήο δηεχζπλζεο κε δηθαηνδνζίεο φπσο: 

ε πξφηαζε ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εμφξπμε θαη ηελ ελέξγεηα, ε ζεζκνζέηεζε 

δαζκνινγίνπ, εηζθνξψλ, δηνδίσλ θαη ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (IEA 2015). Σελ 

λνκνζέηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ελ 

γέλεη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη δηάθνξα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ 

δηαζθάιηζε ηνπ επαίζζεηνπ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο.  

Σν Τπνπξγείν, φκσο, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιια φξγαλα – ζεζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο πνπ έρνπλ κεξίδην ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ηνκέα ζηελ Ηζπαλία. Απηά είλαη: ην 
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Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δλεξγεηαθή Πνηθηιφηεηα θαη Απνζήθεπζε (IDAE), ε Δηαηξία 

ηξαηεγηθψλ Απνζεκάησλ (CORES), ην Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε θαη ηελ 

Δλαιιαθηηθή Αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ Δμνξίζνπλ Άλζξαθα (IRMC) (IEA 2015). 

Απνηεινχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ πξνζθέξνπλ κφληκε θαη θαηαξηηζκέλε ππνζηήξημε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ππνπξγείν ζε επηκέξνπο 

αγνξέο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην IDEA  πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ή ην IRMC πνπ έρεη είλαη 

ππεχζπλν γηα  ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απαιιαγή ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ηελ 

εμφξπμε ηνπ θάξβνπλνπ πνπ θαχζε ηνπ έρεη κεγάιν πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ξχζκηζε ζηνλ ηνκέα  ηεο ελέξγεηαο, ε Ηζπαλία έρεη ηηο αθφινπζεο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο: ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηηο Αγνξέο θαη ηνλ Αληαγσληζκφ (CNMC), νη 

αλεμάξηεηεο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ απηφλνκσλ πεξηθεξεηψλ, θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (CSN) (ΗΔΑ 2015). Ζ CNMC έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ξπζκίδεη ηελ 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αγνξά αεξίνπ, λα ζπληνλίδεη ζηνλ ηνκέα απηφλ ηηο 

ηνπηθέο αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο, θαη ην CSN έρεη αληίζηνηρα ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ 

αθνξά ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε CNMS απνηειεί ηελ 

εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή (NRA) θαη άξα νη αξκνδηφηεηεο ηεο εθηείλνληαη πέξα απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο. Δίλαη παληειψο αλεμάξηεηε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο παξάγνληεο ησλ 

αγνξψλ, θαη ρξεκαηνδνηείηε απφ ηνπο δαζκνχο πνπ ε ίδηα νξίδεη, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δαζκνί ζηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρεη ηελ γεληθή απνζηνιή ηεο 

δηαζθάιηζεο ηνπ δίθαηνπ αληαγσληζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ (ΗΔΑ 

2015). Δλψ ε CSN  έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ αθηηλνβνιία. Λνγνδνηεί απεπζείαο ζην Ηζπαληθφ Κνηλνβνχιην θαη 

επηζήκσο είλαη αλεμάξηεην φξγαλν απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο (ΗΔΑ 2015).   

Σέινο, ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζπλδξάκνπλ θαηφπηλ ζπληνληζκνχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ θαη άιια ππνπξγεία θαζψο θαη νη 

απηφλνκεο πεξηνρέο, πνπ έρνπλ επζχλε γηα κηθξέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο ΑΠΔ, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σα ππνπξγεία έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή αγνξά θαη είηε άκεζα είηε έκκεζα 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχ παξάγνληεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζχγρξνλεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο. Απηά είλαη: ην Τπνπξγείν Γεσξγία, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αληαγσληζκνχ πνπ πξνσζεί ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 
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θαη πξνσζεί ηηο ζρεηηθέο κε απηέο κεηαξξπζκίζεηο ζε ζπληνληζκφ κε ην Τπνπξγείν 

Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ θαζψο θαη κε ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

Μεηαθνξψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο (ΗΔΑ 2015).  

 

 (3)  Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Ηζπαλίαο ζηξέθεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμε, 

ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο πξνζθνξάο, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, κε ηαπηφρξνλε κέξηκλα γηα ηελ κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ΗΔΑ 2015). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεγή ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο απνηεινχλ νη επξσπατθέο νδεγίεο 

(ΗΔΑ 2015) θαη νη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζεξκνθεπείνπ, ηηο ΑΠΔ  θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα πνπ σο επη ην πιείζηνλ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Ηζπαλίαο. 

Ζ Ηζπαλία πξνψζεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 εψο ην 2015 πξνρψξεζε ζε κεηαξξχζκηζε 

ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ θαη ην 2014 ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. θνπφο 

ήηαλ ε δηαζθάιεζε ηεο βηψζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο εμηζνξξφπεζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ εζφδσλ, θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ αλάπηπμε ηε κεηαξξχζκηζεο έγηλε γηα 

λα πξνζδφζεη ζην ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο δηαθάληα, πξνβιεςηκφηεηα θαη 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Σν δίθαην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαλεψζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ ηξίηνπ παθέηνπ ξπζκίζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε, παξφηη ιήθζεθε ππφςηλ ε 

θαηάζηαζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ΑΠΔ θαη ν ρακειφο βαζκφο δηαζπλδεζηκφηεηαο κε άιιεο 

ρψξεο  - κέιε.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ηξίηνπ παθέηνπ θαλφλσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αγνξά, 

ελδπλακψζεθε ε αλεμάξηεηε αξρή ξχζηζεο ελέξγεηαο ηεο Ηζπαλίαο. Με εμνπζηνδφηεζε ηεο 

έγθξηζεο κεζνινγηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαζκψλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή 

ελέξγεηαο, ηνπ εθνδηαζκφ εμηζνξξνπηηεθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πξφζβαζε ζε δηαζπλνξηαθέο 

ππνδνκέο. Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη πνηλέο θαη λα αλαιακβάλεη δεκζεπηηθέο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηαηξίεο. Ζ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απμήζεθε κε θαζνξηζκφ 

λέσλ κέηξσλ (ΗΔΑ 2015). 

 (4)  Γηάξζξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ Ηζπαλία απνηειείηαη απφ ηηο αγνξέο ειεθηξηζκνχ, 

πεηξειαίνπ, άλζξαθα, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ππξεληθήο ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά 
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ειεθηξηζκνχ, πνπ αθνξά κεγάιν κέξνο ησλ ΑΠΔ θαζψο ε αλάπηπμε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηε 

βηνκεραλία ηνπ ειεθηξηζκνχ,  νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζε φξνπο εγθαηαζηεκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο είλαη νη Iberdrola, Endesa Gas θαη Natural Fenosa, νη νπνίεο θαηέρνπλ ην 75% 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ, εθηφο ηεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο (IEA 2015), 

θαζψο νη εηαηξίεο Hidroelextrica del Cantabrico (EDP) θαη E.ON πνπ παξάγνπλ ειεθηξηζκφ 

απφ αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαηέρνπλ θαη νη δχν απφ 5% έσο 6% ηεο ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηαο ειεθηξηζκνχ. Όζνλ αθνξά, ηνλ ηνκέα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην 

δίθηπν πςειήο ηάζεο είλαη ππφ ηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε ηεο REE, ηνλ δηαρεηξηζηή 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα κία εηαηξία πνπ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

κεηνρψλ (20%) θαη ην ππφινηπν 80% λα είλαη αξθεηά θαηαθεξκαηηζκέλν φζνλ αθνξά ηελ 

θαηνρή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη αλεμαξηεζίαο απφ θάζε είδνπο ηδησηηθά ζπκθέξνληα (ΗΔΑ 

2015). Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξίεο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Ηζπαλία, απηέο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ δηαρείξηζε, ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξίεο ιηαλεκπνξίνπ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο (ΗΔΑ 

2015). Ζ Ηζπαλία έρεη πέληε θπξίσο εηαηξίεο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαη είλαη φιεο 

ζπγαηξηθέο ησλ εηαηξηψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή ειεθηξηζκνχ: ηηο 

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On θαη HC Energia – EDP. Καηά ηα άιια, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 300 κηθξφηεξεο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο  δηαλνκήο ζε φιε ηελ 

Ηζπαλία (ΗΔΑ 2015).  

Δλ ζπλερεία, ε ηζπαληθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηδησηψλ, δειαδή 

ηελ παξαγσγή, ηελ κεηαθνξά, ηε δηαλνκή θαη ηελ ιηαληθή αγνξά. Ζ Gas Natural Fenosa είλαη 

ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ζηε Ηζπαλία, ε Enagas Transporte θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο πςειήο θαη κεζαίαο πίεζεο δίθηπν κεηαθνξάο,  θαζψο θαη ηνπο ηξεηο 

απφ ηνπο έμη ζηαζκνχο επαλαεξηνπνίεζεο LNG ηεο ρψξαο (ΗΔΑ 2015). Όζνλ αθνξά ην 

ιηαλεκπφξην, ε αγνξά είλαη κέηξηα ζπγθεληξνπνηεκέλε κε βάζε ην Herfindahl – Hirschman 

Index (HHI). Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ αζξνηζηηθά 70% πεξίπνπ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά απμάλεηαη θαη σο 

ην ηέινο ηνπ 2014, ππήξραλ 42 ελεξγέο εηαηξίεο παξνρήο αεξίνπ ζηε αγνξά ιηαληθήο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ Ηζπαλία, ηξεηο κεγάιεο εηαηξίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηχιηζεο, κε ηελ Repsol λα δηαζέηεη 52% ηεο ηειηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο, ηελ CEPSA λα δηαζέηεη ην 38% θαη ηελ BP κε κφιηο ην 10% (ΗΔΑ 2015). 

Παξάιιεια, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζκνχ πεηξειαίνπ είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθφο 

κε ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο ππνδνκέο απνζήθεπζεο. Οη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο 

πξνζθέξνληαη απφ 41 εηαηξίεο ζε 138 ηνπνζεζίεο. Φπζηθά θάπνηεο απφ απηέο είλαη 



ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΟΚΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  29 
 

ζπγαηξηθέο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ παξαγσγήο πεηξειαίνπ (ΗΔΑ 2015). Σέινο, ε αγνξά 

ιηαληθήο ζηα πξντφληα πεηξειαίνπ είλαη αλνηρηή ζηνλ αληαγσληζκφ. Σν θξάηνο παξεκβαίλεη 

κφλν γηα λα πξνζηαηέςεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη νη ην δίθηπν ιηαληθή είλαη κάιινλ 

ζπγθεληξσηηπνηεκέλν ζηα ρέξηα ησλ νινθιεξσκέλσλ εηαηξηψλ πεηξειαίνπ, φπσο ε Repsol, ε 

Cepsa, ε BP θαη ε GALP (ΗΔΑ 2015).  

 

 (5)  Πξνζθνξά θαη δήηεζε ελέξγεηαο 

H ζπλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ Ηζπαλία ήηαλ 113,9 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ (TIΠ) ην 2014. Απηή ήηαλ θαηά 18,1% ρακειφηεξε απφ κία 

δεθαεηία λσξίηεξα. Σα νξπθηά θαχζηκα έρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηε ζπλνιηθή πξνζθνξά, αλ 

θαη έρνπλ κεησζεί πεξίπνπ θαηά 9% απφ ην 2004, θαηαιακβάλνπλ ην 72.2% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ην 2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεηξειαίνπ κε 

41,2%, ην θπζηθφ αέξην κε 20,8% θαη ην θάξβνπλν κε 10,3%. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ππνινγίδεηαη ζην 14,9%, ππεξδηπιαζηάδνληαο ην πξν δεθαεηίαο 

κεξίδην ηνπο ζηελ ηειηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ελψ ε ππξεληθή ελέξγεηα 

θαηαιακβάλεη ην 13,1% θαηαγξάθνληαο κηα ειαθξά αχμεζε θνληά ζην 1% (ΗΔΑ 2015) . 

ρήκα 1: πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά είδνο ζηελ Ηζπαλία

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2015) 

 Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ είλαη θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο, ε 

ππξεληθή ελέξγεηα θαηέρεη ην 43,7% επί ηεο ζπλνιηθή παξαγσγήο, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

θαηά 9,9% απφ ην 2004. Οη ΑΠΔ θαηαιακβάλνπλ πάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, απμάλνληαο θαηά 93,8% ηελ παξαγσγή ηεο απφ ην 2004, ελψ ην κεξίδην ησλ 

Συνολική προςφορά πρωτογενοφσ ενέργειασ 
(2014)

Ορυκτά καφςιμα

ΑΠΕ

Πυρινικι 
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νξπθηψλ θαπζίκσλ είλαη 5,7% επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο παξνπζηάδνληαο θαηαθφξπθε 

κείσζε απφ ηα πξν δεθαεηίαο επίπεδα (ΗΔΑ 2015).  

 

ρήκα 2: Παξαγσγή ελέξγεηαο αλά είδνο ζηελ Ηζπαλία 

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2015) 

  Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη ζηηο 81,5 

ΣΗΠ ην 2013, ην νπνίν αληηζηνηρεί ην 70% ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, 

απνηππψλνληαο ηελ πησηηθή πνξεία πνπ παξνπζηάδεη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

βειηησκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Με βάζε ηνλ ηνκέα θαηαλάισζεο, νη κεηαθνξέο θαη ε 

βηνκεραλία θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ κε 34,6% θαη 

40,9% αληίζηνηρα, επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Δλψ ν ηνκέαο ησλ λνηθνθπξηψλ 

αληηπξνζσπεχεη ην 18,4% θαη ν εκπνξηθφο ηνκέαο καδί κε ηνλ ηνκέα άιισλ ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσξγίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην 16,2% ηε ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο, 

πνπ απνηειεί θαη ην κηθξφηεξν κεξίδην. 

 

ρήκα 3: πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηελ Ηζπαλία 

  

Πηγή: (ΙΕΑ 2015) 

Παραγωγή ενέργειασ  2014

ορυκτά καφςιμα

ΑΠΕ

πυρινικι

Συνολική κατανάλωςη ενέργειασ 2013 

βιομθχανία

μεταφορζσ

νοικοκυριά + καταςτιματα + 
άλλεσ υπθρεςίεσ + γεωργία
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ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ελεξγεηαθφ πξντφλ, ην θάξβνπλν θαηαιακβάλεη 

ην 1,3%, ην πεηξέιαην 49%, ην θπζηθφ αέξην 15,7%, ηα βίν-θαχζηκα θαη ε θαχζε 

απνξξηκκάησλ ην 6,2% θαη ν ειεθηξηζκφο 24,5%.   

ρήκα 4:  πλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά πεγή ζηελ Ηζπαλία 

 

Πηγή: ΙΕΑ 2015 

 

 (6)  Οη ΑΠΔ 

Πίλαθαο 16: Πξνζθνξά ελέξγεηα ΑΠΔ αλά πεγή ζηελ Ηζπαλία   

Δπί ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 2014 

πλνιηθή πξνζθνξά  14,9% 

Βηνθαχζηκα θαη θαχζε απνξξηκκάησλ 5,5% 

Αηνιηθή 3,9% 

Τδξνειεθηξηθή 3% 

Ζιεθηξηθή 2,5% 

Πηγή: IEA 2015 

Γηα ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ Ηζπαλία ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα έρεη ην 

Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ε θχξηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο ΑΠΔ είλαη ην 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ Γηαπνηθίιεζε θαη Απνζήθεπζε ηεο Δλέξγεηαο. Δλψ ε Δζληθή Ρπζκηζηηθή 

Αξρή (CNMC), είλαη ππεχζπλε γηα κεξηθέο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο ακνηβέο ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Δπίζεο ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε 

ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαηαλάισζεο βηνθαπζίκσλ. Σέινο νη αξρέο απηφλνκσλ 

πεξηθεξεηψλ εγθξίλνπλ λέα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ έσο θαη 50 MW, ηα νπνία 

Συνολική κατανάλωςη ανά πηγή 2013
κάρβουνο

πετρζλαιο

φυςικό αζριο

βιοκαφςιμα + καφςθ 
απορριμάτων
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ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ζρήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Απηέο καδί 

κε ηνπο δήκνπο εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.  

i. Πνιηηηθέο θαη ζηφρνη  

Ζ πνιηηηθή ηεο Ηζπαλίαο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζπκβαδίδεη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2020. Έρεη δεζκεπηηθφ εζληθφ ζηφρν γηα ηηο ΑΠΔ, 

θαηά ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζα απνηειεί ην 20% ηεο αθαζάξηζηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, ζπλππνινγίδεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Ηζπαλίαο 

θαη ν ζηφρνο ζε επίπεδν ζπλνιηθφ γηα ηελ ΔΔ,  θαηά ηνλ νπνίν ην 10% ηεο δήηεζεο ησλ 

θαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ. Καηφπηλ, ηα θξάηε –κέιε ηεο 

ΔΔ έρνπλ ζπκθσλήζεη έλαλ δεζκεπηηθφ ζηφρν ζε επξσπατθφ επίπεδν, γηα κεξίδην ησλ ΑΠΔ 

ηεο ηάμεο ηνπ 27% ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην 2030. Γελ έρεη απνθαζηζηεί φκσο ν 

επηκέξνπο ζηφρνο – ζπκβνιή ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο ζε απηφλ ηνλ ζηφρν.  

Πξνθεηκέλνπ λα νηθεηνπνηεζεί θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο γηα ην 2020, ε Ηζπαλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ην αξκφδην Τπνπξγείν, θαηάξηηζε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Αλαλεψζηκε Δλέξγεηα 2011-2020 ην 2010, ην νπνίν αλαζεψξεζε ην 2011. Σν ζρέδην απηφ 

απνηειεί κηα εθηελήο ηερληθή έθζεζε κέηξσλ θαη ππνζέζεσλ, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη κέζα 

απφ ζελάξηα αλάπηπμεο, παξφκνηα κε απηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηε ζηξαηεγηθή 

ελέξγεηαο γηα ην 2050. ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Ηζπαληθνχ εζληθνχ ζρεδίνπ, ηίζεηαη ν 

ζηφρνο ηνπ 20,8% γηα ην κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ αθαζάξηζηε 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαηά ηη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Δπξσπατθφ ζηφρν.  

Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο γηα ην 2020 απφ ηα επίπεδα ηνπ 2014, ην νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα επηθεληξσζεί ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιήο 

πςειφηεξεο ππνρξέσζεο ρξήζεο ησλ βίν-θαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο. Δζηηάδνληαο ζηελ ρξήζε 

ησλ βίν-θαπζίκσλ θαη επξχηεξα ησλ ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Ηζπαλία, νη 

ζρεηηθέο δεζκεχζεηο βαζίδνληαη ζηελ επξσπατθή νδεγία ηνπ 2009 γηα ηηο ΑΠΔ πνπ εκπεξηέρεη 

ηνλ ζηφρν ηνπ 10% ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο, έσο ην 

2020.  Έσο ην 2013 ππήξμε ελζάξξπλζε ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ ρξήζε βίν-

θαπζίκσλ κε ζρεηηθέο θφξν-ειαθξχλζεηο νη νπνίεο δηεθφπεζαλ ζην πιαίζην ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ κεηέπεηηα απνθάζηζε. Δλψ παξάιιεια ζηα πιαίζηα 

ζρεηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, κεηαμχ άιισλ, ηέζεθε σο ππνρξέσζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο 
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θαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πιαθφλ ζηα θαχζηκα, ζην ζχλνιν ησλ 

εηήζησλ πσιήζεσλ ηνπο,  πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ.  

ii. Πξνζθνξά θαη Εήηεζε ΑΠΔ  

Ζ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ππνινγίδεηαη φηη είλαη 17 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ήηνη 

14,5% ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο Ηζπαλίαο ην 2014. Απηή 

πεξηιακβάλεη ηα βίν-θαχζηκα θαη θαχζε απνξξηκκάησλ πνπ απνηεινχλ θαη ηελ κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε 5,5%, χζηεξα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα 3,9%, ηελ 

πδξνειεθηξηθή 3%  θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα 2,5%.  

ρήκα 5: πλνιηθή πξνζθνξά ΑΠΔ αλά πεγή ζηελ Ηζπαλία 

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2015) 

 Ωο κέξνο ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο απφ 6,4% ην 2004. ε απηφ νδήγεζε θπξίσο ε παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ απφ αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ ειηαθή 

ελέξγεηα απμαλφηαλ θαηά κέζν φξν εηεζίσο θαηά 16% απφ ην 2004 έσο ην 2014 ελψ ε 

αηνιηθή θαηά 13%. Σα βίν-θαχζηκα θαη ε θαχζε απνξξηκκάησλ θαηά 4,4% εηεζίσο, θαη ε 

πδξνειεθηξηθή θαηά 2,3% εηεζίσο, παξφηη απηέο νη πεγέο ελέξγεηαο εμαξηψληαη απφ ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. 

 Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, απηή θαηέγξαςε ην 

πνζνζηφ ηνπ 14,6. Ωο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηα βίν-θαχζηκα 

θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε απνξξηκκάησλ θαηαλαιψλεηαη θπξίσο απφ ηνλ 

ηνκέα ησλ λνηθνθπξηψλ (50%), ηελ βηνκεραλία (28,9%) θαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

(17,8%) θαη κε ην ππφινηπν λα ρξεζηκνπνηείηε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθή ελέξγεηαο. Ζ 

αηνιηθή θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

Συνολική προςφορά  ΑΠΕ

Βιοκαφςιμα + καφςθ 
απορριμάτων

αιολικι

υδροθλεκτρικι

θλιακι
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ελέξγεηαο, ελψ ε ειηαθή ελέξγεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο ζηα 

λνηθνθπξηά  θαη ζηε βηνκεραλία (πεξίπνπ 9% ηεο πξνζθνξάο ειηαθήο ελέξγεηαο). 

II. Ηηαιηθή αγνξά ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 17: Γεληθνί δείθηεο ηεο ηηαιηθήο ελεξγεηαθήο αγνξά  

Βαζικά ζηοιτεία 

 

2013 Δηεζίσο απφ ην 

2003 

πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 153,7 Mtoe -1,5%  

Παξαγσγή Δλέξγεηαο 36,76 Mtoe - 

Παξαγσγή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηαο 288 TWh 0% 

Πηγή: (ΙΕΑ 2015) 

 (1) Δπηζθφπεζε ηεο ρψξαο  

Ζ Ηηαιία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ 

νηθνλνκία. Παξά ηελ πεδηάδα ηνπ Πάδνπ, ε Ηηαιία είλαη θαηά βάζε νξεηλή ρψξα. Καζψο, 

πεξηβξέρεηαη απφ ηα λεξά ηεο Μεζνγείνπ, θαηέρεη κεγάιε ζε κήθνο αθηνγξακκή, 3 κεγάια 

λεζηά θαη άιια πεξίπνπ 70 κηθξφηεξα.  Ζ ρψξα είλαη νξγαλσκέλε ζε 20 πεξηθέξεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 5 απηφλνκεο πεξηθέξεηεο, πνπ έρνπλ γλσξίδεη αξθεηά κεγάιε 

απηνλνκία ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην νπνίν επεξέαζε θαη ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ξχζκηζε ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ θξάηνπο θαη πεξηθεξεηψλ.  

Δίλαη κέινο ηεο νκάδαο ρσξψλ ησλ G8, δειαδή ησλ πην ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε 

θαη απνηειεί κία απφ ηηο πην πινχζηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα. Παξφια απηά, ε νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2009 ηελ βξήθε κε καθξνρξφληα δνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά ειιείκκαηα θαη ηελ πςειή αλαινγία ρξένπο πξνο 

ΑΔΠ πεξηφξηζαλ δξακαηηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο γηα λα αληέμεη ηνλ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο (SWD(2016) 81 final). Ζ 

αλάθακςε μεθίλεζε ζηαδηαθά ην 2015, φκσο κέρξη ηφηε ην ΑΔΠ ηεο είρε ήδε κεησζεί ζηα 

επίπεδα ηνπ 2000 θαη ε αλεξγία είρε εθηνμεπζεί ζηα χςε, θαζψο θαη νη θίλδπλνη παξακέλνπλ 

ιφγσ ησλ καθξνθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί αιιά θαη απηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

αλαηαγσληζηηθφηεηαο θαη ε επειημία ηεο νηθνλνκίαο ψζηε λα αλαθάκςεη ε παξαγσγή θαη λα 

ζσξαθηζηεί απφ επφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο.  
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Δίλαη ίδξπηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, πξνπάησξαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέινο επίζεο ηεο Δπξσδψλεο, εληφο ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία ηεο 

απνηειεί ηξίηε θαηά ζεηξά κεγαιχηεξε. ηελ παξαγσγή ηνπ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ζηνηρεηα ηνπ 

2015, ηεο ην κεγαιχηεξν κεξίδην θαηέρεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κε 74,2%, χζηεξα ε 

βηνκεραλία κε 23,5% θαη ηέινο ε γεσξγία κε 2,2%. Άμην ιφγνπ είλαη επίζεο θαη ην κεγάιν 

κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, ην νπνίν θάπνηνη εθηηκνχλ ζε 17% ηνπ ΑΔΠ (CIA 2015). 

Σέινο, ην πνιίηεπκα ηεο είλαη πξνεδξεπνκέλε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία κε δχν βνπιέο 

θαη ηνλ πξσζππνπξγφ λα πξνεδξεχεη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ θπβέξλεζε. 

 

 (2) Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ελέξγεηαο 

Οη ζεζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Ηηαιία 

είλαη πέληε. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Γεο θαη 

Θάιαζζαο, νη Πεξηθέξεηεο, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή γηα ηνλ Ζιεθηξηζκφ θαη ην Αέξην θαη ε Αξρή 

Αληαγσληζκνχ. Αξρηθά, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ Σκήκαηνο 

Δλέξγεηαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ ράξαμε ηεο εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Καηφπηλ 

ζηξνθήο ηεο θπβέξλεζεο ην 2010 ζηελ εζηίαζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ, ζεζπίζηεθαλ 

επηκέξνπο γεληθέο γξακκαηείεο ζην Σκήκα Δλέξγεηαο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηα θαη 

Οξπθηψλ Πφξσλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο ηεο Πξνζθνξάο θαη Δλεξγεηαθψλ 

Τπνδνκψλ θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ππξεληθήο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.  

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Γεο θαη Θάιαζζαο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Καζψο θαη ζπλεξγαδφκελν κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ΑΠΔ θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηα. Ύζηεξα, νη Πεξηθέξεηεο θαζψο έρνπλ απνθηήζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ξαγδαία πνιηηηθή θαη ξπζκηζηηθή απηνλνκία ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ην ιηαλεκπφξην, ηε γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, 

αλαιακβάλνπλ πιένλ θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα  ηελ ηαπηφρξνλε κε ην Κξάηνο 

εμνπζηνδφηεζε λνκνζέηεζεο γηα, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή, κεηαθνξά 

θαη δηαλνκή. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ, φπσο εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ην θπζηθφ αέξην θαη ησλ δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ, ε εμνπζηνδφηεζε 

πξέπεη λα παξαρσξεζεί απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία ζε ζπκθσλία κε ηελ ζρεηηδφκελε 

πεξηθέξεηα. 
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Παξαθάησ, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή γηα ηνλ Ζιεθηξηζκφ θαη ην Αέξην έρεη ηελ έλλνκε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία σο αλεμάξηεην φξγαλν ηνπ ηνκέα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ αεξίνπ (IEA 2010). Απνιακβάλεη κεγάιε απηνλνκία απφ ηελ 

Κπβέξλεζε σο πξνο ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ζε ηνκείο φπσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ηηκνινγίνπ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ηνλ θαζνξηζκφ πνηνηηθψλ ππεξεζηαθψλ πξνηχπσλ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ δηαθπβέξλεζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ησλ δηθηχσλ (ΗΔΑ 2010). Παξάιιεια, ε Αξρή Αληαγσληζκνχ σο αλεμάξηεηε 

αξρή απνηειεί κηα δεκφζηα ππεξεζία ηεο νπνίαο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζηε βάζε 

ελεξγεηψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξεκβιεζεί ε Κπβέξλεζε (IEA 2010). ηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα, έρεη σο απνζηνιή ηελ δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ γηα θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο 

θαη ηελ επαλεμέηαζε πηζαλψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. πκβνπιεχεη ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ην Κνηλνβνχιην γηα ηηο επηπηψζεηο πηζαλψλ δνκηθψλ αλαδφκεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

(IEA 2010).  

 

 (3) Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θαη κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Ηηαιίαο ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ 

απνπζία κηαο μεθάζαξα νινθιεξσκέλνπ θαη καθξνρξφληνπ νξάκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελέξγεηαο (IEA 2010). Ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ζα αλαζπγθξνηνχζε ηηο πξννπηηθέο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο, φπνπ  πην ζπγθεθξηκέλα, ζα έζεηε επί ράξηνπ, κεηαμχ άιισλ, ηελ δηεχξπλζε ησλ 

πεγψλ ελέξγεηα θαη ηελ πξνζθνξά αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ 

ην πιαίζην ηεο θνηλήο επξσπατθήο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηελ θαηαζθεπή ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (IEA 2010). Ζ λέα εζληθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή εγθξίζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2013 

θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Ηηαιηθή Κπβέξλεζε. Μεηαμχ ησλ θχξησλ ζηφρσλ γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα πεξηιακβάλνληαλ ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

ελέξγεηαο θαη ε πεξαηηέξσ ζχλδεζε κε ηελ εληαία επξσπατθή αγνξά. 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ ε Ηηαιία έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιε πξφνδν θαη φιεο νη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έσο θαη ην 

2009 έρνπλ εηζαρζεί ζην εγρψξην λνκηθφ ζχζηεκα. Έλα απφ ηα απηά απνηειέζκαηα 

απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 φινη νη θαηαλαισηέο ελέξγεηαο έρνπλ ηελ 
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δπλαηφηεηα, πιένλ, λα επηιέμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πάξνρν ελέξγεηαο. Πάξαπηα, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ελέξγεηα είλαη πεξηνξηζκέλε γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ρακειήο πνζφηεηαο ελέξγεηαο (IEA 2010). 

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ν ηνκέαο απηφο είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ην 2003, πάξαπηα ν 

αληαγσληζκφο απηφο παξακέλεη έσο θαη ην 2009 πεξηνξηζκέλνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζθνξάο. Ζ θπβέξλεζε αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα πεξαηηέξσ βήκαηα γηα 

λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηεο 

εμνπζηνδφηεζε λέσλ ππνδνκψλ εηζαγσγήο αεξίνπ θαη ελφο πξνγξάκκαηνο πξννδεπηηθήο 

απειεπζέξσζεο ηνπ αεξίνπ. 

 

 (4)  Ζ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ Ηηαιία απνηειείηαη απφ ηηο αγνξέο ειεθηξηζκνχ, 

πεηξειαίνπ, άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ, πνπ αθνξά 

κεγάιν κέξνο ησλ ΑΠΔ θαζψο ε αλάπηπμε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηε βηνκεραλία ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θπξηαξρεί ε θαηά 68% ηδησηηθνπνηεκέλε 

εηαηξία παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ Enel, ε νπνία θάπνηε απνηεινχζε εμ’ νινθιήξνπ θξαηηθή 

ηδηνθηεζία (ην 2009 41% πεξίπνπ),  απνηειψληαο ηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ ελέξγεηαο ζηελ 

Ηηαιία θαη αλάκεζα ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζηελ Δπξψπε φζνλ 

αθνξά ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (IEA 2010). ηνλ θιάδν ππάξρνπλ 

θαη άιινη παίθηεο φπσο ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο φκηινο επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη ζηελ αγνξά 

ελέξγεηαο Edison, θαζψο θαη άιιεο κεγάινη φκηινη πνπ έρνπλ κεξίδην ζηελ ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Ηηαιία ρνλδξηθά απφ 8% έσο 15%. ε απηέο ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο 

πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα κεηέρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη 

εηαηξίεο απφ ηελ Διβεηία, ηελ Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. πλνιηθά γηα ην 2007 ζηελ ηηαιηθή 

αγνξά παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ππήξμαλ 2.500 παξαγσγνί ζην ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ (IEA 

2010).  

ηνλ ηνκέα ηεο κεηάδνζεο – κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζηνξηθά θπξηάξρεζε ε 

θνηλσθειήο επηρείξεζε Enel, ε νπνία δηαζπάζζεθε γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζπγαηξηθή 

δεκφζηα επηρείξεζε Terna πνπ εηζήρζε ζην ηηαιηθφ ρξεκαηηζηήξην, κηα εηαηξία πνπ θαηέρεη 

θαη ιεηηνπξγεί ην ηηαιηθφ δίθηπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο (IEA 2010). χκθσλα 

κε ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα έσο ην 2009, ε Terna θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
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ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο (δίθηπν θαη ζηαζκνχο κεηαηξνπήο), κε ηελ Edison Rete 

λα θαηέρεη έλα αξθεηά κηθξφ πιελ φκσο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνδνκψλ, ε νπνία απνηειεί 

πξντφλ ζπγρψλεπζεο, γεγνλφο πνπ εμππεξεηεί ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Terna  γηα ελνπνίεζε ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ. ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ ηε πεληαεηία κεηαμχ 

2000 θαη 2005 έγηλε απφπεηξα αλαδηνξγάλσζεο ηεο αγνξάο κε εμαγνξέο ηεο Enel ησλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο.   ηνλ ηνκέα θπξηαξρεί ε Enel κε ην 86% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, 

θαη πνιιέο άιιεο εηαηξίεο πνπ εμππεξεηνχλ θάησ απφ 1000 πειάηεο (IEA 2010). Όζνλ 

αθνξά, ηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ, θαηαξρήλ ππάξρεη κηα θξαηηθά ρξεκαηνδνηεκέλε 

εηαηξία ε νπνία έρεηο ηελ απνζηνιή λα δηαζθαιίδεη ηελ αγνξά, ψζηε λα κελ ππάξρεη έιιεηςε, 

ε νπνία ηξνθνδνηεί φιεο ηηο εηαηξίεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ. Ζ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ 

είλαη κία πιήξσο αλνηρηή αγνξά ζηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο απφ ην 2007, πνπ πάξαπηα κέρξη θαη 

ην 2009 ήηαλ αξθεηά ζπγθεληξσηηθνπνηεκέλε, κε ηελ  Enel λα παξέρεη ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ θαη άιινπο κεγάινπο παίθηεο ηεο αγνξάο φπσο ε EGL Italia θαη ε Edison Energia.  

ηε ζπλέρεηα, ε αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, 

ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο αγνξάο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ηνκέα παξαγσγήο, ε Eni group απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξαγσγφ πνπ 

θαηαιακβάλεη ην 85% ηεο αγνξάο παξαγσγήο ηνπ εγρψξηνπ αεξίνπ (ΗΔΑ 2010), κε ην 

ππφινηπν 25% λα παξάγεηαη απφ παξαγσγνχο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο 

θαη νκίινπο εηαηξηψλ, φπσο ε Edison group, ε Royal Dutch θαη ε Shell Gas Plus (ΗΔΑ 2010). 

ηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο αεξίνπ, ην 94% ηνπ δηθηχνπ θαηέρεηαη απφ ηελ εηαηξία Snam Rete 

Gas, θχξην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ, κηα εηαηξία πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

ηνκέα παξαγσγήο θαη κεηαθνξψλ ηεο πξψελ θαζφια θξαηηθήο εηαηξίαο Eni (ΗΔΑ 2010). Σν 

δίθηπν ηε Snam Rete Gas  έρεη ρσξηζηεί  ζην εζληθφ δίθηπν κεηαθνξάο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηηο θεληξηθέο αξηεξίεο πςειήο πίεζεο θαη ζην πεξηθεξεηαθφ δίθηπν ην νπνίν κεηαθέξεη 

θπζηθφ αέξην ζε πην ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη δηαζέηεη αέξην ζηε βηνκεραλία. Σν 

ππνιεηπφκελν 6% ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαηέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ άιιεο 6 εηαηξίεο κε 

κεγαιχηεξε ηελ Societ Gasdotti Italia SpaA. ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

εμνξζνινγηζκνχ θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ην δίθηπν παξακέλεη 

θαηαθεξκαηηζκέλν ζε 275 ελεξγνχο παξφρνπο αεξίνπ, κε ζπλνιηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί ην 

90% ησλ εγρψξησλ θαηαλαισηψλ αεξίνπ, ελψ νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο είλαη ππφ ηελ 

θαηνρή θαη δηαρείξηζε ηεο θαζφια δηαρσξηζκέλεο ιεηηνπξγηθά θαη λνκηθά ζπγαηξηθήο ηεο 

Snam Rete, ηελ Gas Stoccagi Gas Italia (Stogit) θαη ηεο Edison Stoccaggio, ζπγαηξηθή ηεο, 

Edison (IEA 2010). Σέινο, ε ιηαληθήο αγνξά αεξίνπ ην 2007 πεξηιάκβαλε 312 παξφρνπο, 
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παξφια απηά έσο ην 2010 ε αγνξά ιηαληθήο παξακέλεη αξθεηά ζπγθεληξνπνηεκέλε κε ηελ Eni  

λα παξακέλεη θπξίαξρε κε κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο ηάμεο ηνπ 43,6%, κε ηελ Enel group λα 

αθνινπζεί κε 16,4% (IEA 2010).  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ε αγνξά ζηελ Ηηαιία είλαη πιήξσο 

θηιειεπζεξνπνηεκέλε, κε ηελ Eni  λα θαηέρεη ην 30% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξά έρνληαο ζθνπφ 

λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο ζηελ ιηαληθή αγνξά πεηξειαίνπ. Μάιηζηα ζηελ αγνξά έρνπλ 

αμηνζεκείσην κεξίδην εηαηξηθά ζρήκαηα απφ ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΑΑ ή εθηφο 

ΔΔ, φπσο ε ξσζηθή Lukeoil πνπ θαηέρεη ην  49% ηνπ κεξηδίνπ ελφο δηπιηζηεξίνπ ζηελ 

ηθειία (IEA 2011). Παξάιιεια, ε αγνξά άλζξαθα βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ 

απφ ζθνπηά πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. Ζ παξαγσγή άλζξαθα ζηελ Ηηαιία είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο  ην έρεη  Enel πνπ ην θαηαλαιψλεη ζην 

κεγαιχηεξν εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηα απφ θαχζε άλζξαθα.  

 

 (5) Πξνζθνξά θαη δήηεζε ελέξγεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά, ε ηειηθή πξνθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε 

επίζεκα ζηνηρεία ηνπ IEA, γηα ην 2008 ήηαλ 174,5 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ, κε πξνζδνθψκελε 

κείσζε γηα ην 2013 ζηα 154,3 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ, θαζψο παξαηεξείηαη εηήζηα κείσζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 1,5% απφ ην 2003. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

θάζε είδνπο πφξνπ ζηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ Ηηαιία, 

αλακελφηαλ γηα ην 2013 ην αέξην θαη ην πεηξέιαην λα παξακέλνπλ ηα είδε πφξσλ κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, φπσο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη θαη ζην ρήκα 6, κε 37% θαη 35% 

αληίζηνηρα επί ηνπ ζπλφινπ, κε ηνλ άλζξαθα (9%), θαη ηηο ΑΠΔ (16% πεξίπνπ) λα 

αθνινπζνχλ.  

 ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ε Ηηαιία ζηεξίδεηαη ζηελ απμεκέλε ηνπηθή παξαγσγή απφ 

ΑΠΔ, ελψ παξάγεη ζρεηηθά κηθξή πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην (IEA 

2009). Ζ αλαθαηαλνκή ζην κείγκα παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε παξάιιειε κείσζε 

θαηά 14,3% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, είλαη γεγνλφο, θαζψο ζχκθσλα θαη κε ην ρήκα 6 νη 

ΑΠΔ πιένλ θπξηαξρνχλ κε 72,1%, κε ην πεηξέιαην (12,6%), ην θπζηθφ αέξην (14,5%) θαη ηα 

ζηέξεα θαχζηκα (0,8%) λα αθνινπζνχλ. 
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ρήκα 6: πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά είδνο πφξνπ ζηελ Ηηαιία 

 

Πηγή: IEA 2014 

ρήκα 7: Παξαγσγή ελέξγεηαο αλά πεγή ζηελ Ηηαιία  

 

Πηγή: Υποςπγείο Οικονομική Ανάπηςξηρ, Eurostat 

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2007 

θαηήιζε ζηα 139,3 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ρξφλν, ζπλερίδνληαο ηελ 

θαζνδηθή ηεο πνξεία θαηαγξάθνληαο ην 2012 122,2 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο. Όζνλ αθνξά ην κείγκα πφξσλ ζηε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε, φπσο γίλεηαη 

θαλεξφ ζην ρήκα 8, ην κεγαιχηεξν κεξίδην θαηέρεη ην πεηξέιαην (34,3%), κε ην θπζηθφ 

αέξην λα αθνινπζεί κε ζρεηηθή κηθξή δηαθνξά (32,9%), θαη ηηο ΑΠΔ κε 19,6%, θαζψο θαη ηα 

ζηέξεα θαχζηκα κε 7,9% λα ζπκπιεξψλνπλ ην ζχλνιν ηειηθήο θαηαλάισζεο. Όζνλ αθνξά, 

ηελ ζπλνιηθή ηειηθά θαηαλάισζε αλά ηνκέα, ην ρήκα 9 παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθά ηζφπνζε 

θαηαλνκή, κε ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ λα θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε θαηαλάισζε χςνπο 

30% επί ηνπ ζπλφινπ, ηελ βηνκεραλία κε 29%, ηα λνηθνθπξηά κε 26% θαη ηέινο κε θάπνηα 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κε 15% επί ηνπ ζπλφινπ.  

 

Προςφορά πρωτογενοφσ ενέργεια (2013)

Άνκρακασ

Αζριο

Πετρζλαιο

ΑΠΕ

Παραγωγή ενέργειασ (2013)

Στζρεα καφςιμα

Φυςικό αζριο

Πετρζλαιο

ΑΠΕ
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ρήκα 8: πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά πεγή ζηελ Ηηαιία  

 

Πηγή: Υποςπγείο Οικονομική Ανάπηςξηρ   

ρήκα 9: πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηελ Ηηαιία  

 

Πηγή: IEA 2014 

 

 (6) Οη ΑΠΔ 

Πίλαθαο 18: Πξνζθνξά ΑΠΔ αλά πεγή ζηελ Ηηαιία  

Δπί ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 2013 

πλνιηθή πξνζθνξά ΑΠΔ 16% 

Βίν-θαχζηκα θαη θαχζε απνξξηκκάησλ 8% 

Αηνιηθή, γεσζεξκηθή, αηνιηθή 5% 

Τδξνειεθηξηθή 3% 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

Κατανάλωςη ενέργειασ (2013)

ςτερεά καφςιμα 

φυςικό αζριο

Πετρζλαιο

ΑΠΕ

Ηλεκτρικι ενζργεια

Κατανάλωςη  ενέργειασ (2012)

Βιομθχανία

Μεταφορζσ

Νοικοκυριά

Εμπορικόσ τομζασ
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i. Πνιηηηθέο θαη ζηφρνη 

Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ, ην 2007 ζπκθσλήζεθαλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα θάζε ρψξα 

γηα λα απμεζεί ε ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ κείγκα. Γηα ηελ Ηηαιία ν εζληθφο ζηφρνο 

γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη θαζνξηζηεί ζην 

17%, ελψ ν ζηφρνο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο, πνπ είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο 

ρψξεο, ζην 10%. Γηα λα αλαπηχμεη απηνχο ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο, ην Τπνπξγείν γηα 

ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Ηηαιίαο εμέδσζε ην εζληθφ ζρέδην γηα ηηο ΑΠΔ, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηα ζελάξηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηά ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην πιαίζην ηεο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο ην ηηαιηθφ θξάηνο ςεθίδεη θαη εθαξκφδεη λφκνπ πνπ έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, φπσο ην πξάζηλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ απνηειεί απφ ην 2011 

ππνρξεσηηθφ φξν ζηηο ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο ή φπσο ην άλνηγκα ηεο αγνξάο εξεπλψλ θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο  γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή γηα ηελ ρξήζε θαπζίκσλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

ην ηηαιηθφ θξάηνο έρεη πηνζεηήζεη λνκνζεηηθά νδεγίεο ηνπ 2003 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ βίν-θαπζίκσλ θαη άιισλ θαπζίκσλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θαηαλάισζε βίν-θαπζίκσλ σο 

κέξνο ηεο ζπλνιηθή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ (IEA 2010). Ζ Ηηαιία κεηαμχ άιισλ πξνψζεζε 

κία κείσζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη απαιιαγή απφ ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ζε θαχζηκα φπσο 

ην βίν-ληίδει ηε βίν-αηζαλφιε, θαη θπηηθφ έιαην γηα ελεξγεηαθή ρξήζε (IEA 2010) 

ii. Πξνζθνξά θαη Εήηεζε  

Ζ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο απνηεινχζαλ ην 8,2% ηεο ζπλνιηθή πξνζθνξάο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ήηνη 14,32 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ην 2008, κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή 

ζηελ πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο λα έρεη ε πδξνειεθηξηθή θαη 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα, πνπ καδί απνηεινχλ ην 63,5% επί ηεο ζπλνιηθή πξνζθνξάο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (IEA 2010). χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο IEA 

γηα ην 2013 πνπ κεηαθέξνληαη ζην ρήκα 10, παξαηεξείηαη κία αλαθαηάηαμε κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο πιένλ 

ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

κεγαιχηεξε ζπκβνιή έρνπλ ηα βίν-θαχζηκα θαη ε θαχζε απνξξηκκάησλ κε 48%, χζηεξα ε 

ειηαθή, αηνιηθή θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα κε 30% θαη ε πδξνειεθηξηθή κε 21%. Παξάιιεια, 



ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΟΚΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  43 
 

ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ Ηηαιία έρεη απμεζεί απφ ην 2000 φηαλ θαη 

νη ΑΠΔ παξνπζίαδαλ κφιηο 5,9% ζπκβνιήο επί ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο πξνζθνξάο ελέξγεηαο, 

θαζψο ην 2012 ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο απνηεινχζαλ ην 65% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ελψ ην 2013 απμήζεθε ζην 72,1% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο. Πην αλαιπηηθά, ην 2012 ζχκθσλα θαη κε ην ρήκα 10, ε ζπκβνιή ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ΑΠΔ επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ είλαη σο εμήο: ε γεσζεξκία κε 40,3%, ε 

πδξνειεθηξηθή κε 29,3%, ε ειηαθή κε 14,4%, ε αηνιηθή κε 9,4% θαη ε βηνκάδα, μπιεία κε 

6,6%. Δλψ ζρεηηθά κε ηηο ΑΠΔ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, ην 2008, ε Ηηαιία παξήγαγε 643 

ρηιηάδεο ηφλνπο βίν-ληίδει, κία αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 300% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο,  

Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε, έρεη παξαηεξεζεί κηα ζεηηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5% , 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ηηαιία, ζηελ ζπκβνιή 

ησλ ΑΠΔ ζηελ ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καζψο ζεκεηψζεθε κία αξθεηά 

ξαγδαία κεηαβνιή απφ ην 2012 κε 15,1%, ζην 19,6% ην 2013 επί ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

ρήκα 10: πλνιηθή πξνθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠ αλά ηερλνινγία παξαγσγήο 

ζηελ Ηηαιία  

 

Πηγή: IEA 2014 

Προφορά πρωτογενοφσ ενεργειασ από ΑΠ  
(2013)

θλιακι, αιολικι και γεωκερμικι

υδροθλεκτρικι

βιοκαφςιμα και καφςθ 
απορριμάτων
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ρήκα 11: πλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠ αλά ηερλνινγία παξαγσγήο ζηελ Ηηαιία 

 

Πηγή: Υποςπγείο Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ, Eurostat 

III. Διιεληθή αγνξά ελέξγεηαο 

Πίλαθαο 19: Γεληθνί δείθηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ελέξγεηαο 

Βαζικά ζηοιτεία 

 

Αλακέλεηαη γηα ην 2010 Απφ ην 2000 

πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 27 Mtoe -1% 

Παξαγσγή Δλέξγεηαο 9,2  Mtoe - 

Παξαγσγή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηαο 60,8  TWh - 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

 

 (1)  Δπηζθφπεζε ηεο ρψξαο 

Ζ Διιάδα απνηειεί κία κεζαίαο έθηαζεο ρψξα γηα ηα δεδνκέλα ηεο ΔΔ πνπ απιψλεηαη 

γεσγξαθηθά ζην λνηηφηεξν κέξνο ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Απηφ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη 

είλαη ε εθηελείο αθηνγξακκέο ηεο, ν κεγάινο αξηζκφο λεζηψλ ηεο θαη ε νξεηλή ελδνρψξα ηεο. 

Ο νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ν κηζφο ηεο πιεζπζκφο θαηνηθεί ζηηο δχν 

κεγαιχηεξεο πφιεηο, κε ην έλα 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Αζήλα (IEA 

2011). Ζ νηθνλνκία ηεο κε βάζε ην ΑΔΠ θαηαηάζεηαη ζηηο κεζαίεο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ.  

 Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ καθξάλ ηνλ κεγαιχηεξν ηνκέα παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκία. χκθσλα κε ζηνηρεία γηα ην 2010, απηέο παξήγαγαλ ην 78% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε 

βηνκεραλία ε νπνία θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ζπκβάιιεη κφιηο 

18% ζην ζχλνιν ηνπ ΑΔΠ. Ζ κηθξφηεξε παξαγσγή εληνπίδεηαη ζηε γεσξγία, ηε δαζνπνλία 

Παραγωγή ενέργειασ από ΑΠ (2012)

βιομάηα, ξυλεία 

υδροθλεκτρικι

γεωκερμία

αιολικι 

θλιακι
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θαη ηελ ηρζπνηξνθεία κε κεξίδην κφιηο 4% ζην ΑΔΠ. Έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα κεγέζπλζεο 

νδεγνχκελεο απφ πςειφ δεκφζην ρξένο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ρηππήζεθε αλεπαλφξζσηα απφ 

ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2009, θαζψο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά εθηξνρηάζηεθαλ 

αλαγθάδνληαο ηελ λα θαηαθχγεη ζε κεραληζκφ ζηήξημεο ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ ππφινηπσλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ κε παξάιιειε πηνζέηεζε πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ. Σα απαλσηά πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

αθνινχζεζαλ θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε, πέξα απφ ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε αγνξψλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηα θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (IEA 2011). 

 

 (2) Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο ελέξγεηαο 

Αξκφδηα αξρή γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα είλαη ην λενζπζηαζέλ (2009) 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο, ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη γηα 

παξεκθεξή δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ελεξγεηαθή πνιηηηθήο κε ππνπξγεία φπσο ην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη κε 

ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ έρνπλ εμίζνπ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή φπσο νη 

αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο, νη θξαηηθέο εηαηξίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ θαη ν 

νξγαληζκφο ΑΠΔ.  

 Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο γεληθήο γξακκαηείαο ελέξγεηαο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ ελέξγεηα 

ζηελ Διιάδα (IEA 2011). Αθφκε, έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ρξήζε ησλ 

πφξσλ, ππνπηεπφκελν ηνλ νξγαληζκφ γηα ηηο ΑΠΔ, ην ιεγφκελν θέληξν γηα ηηο ΑΠΔ ην νπνίν 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπληνλίδεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

πφξσλ θαη ηηο ΑΠΔ, θαη λα παξάγεη εθζέζεηο θαη αλαιχζεηο γηα ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. 

Δλψ ηα άιια δχν ζπλεξγαδφκελα ππνπξγεία, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, έρνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηελ θνξνινγία αληίζηνηρα. Δπίζεο ηδηαίηεξε αξκνδηφηεηα απνηειεί απηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα αζθεί θαζήθνληα θπξίαξρνπ κεγαινκεηφρνπ ζηα Διιεληθά 

Πεηξέιαηα, εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηε ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ θαη φρη κφλν. Ο 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ 
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πξνσζνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηε ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγή.  

        Οη αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα, ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ θαη ε 

ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο, απνηεινχλ αλεμάξηεηα φξγαλα. Ζ ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 2000, έρεη ηελ απνζηνιή λα ξπζκίδεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο 

(ειεθηξηζκνχ, αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ) (IEA 2011). Απφ ην 2011 θαη κεηά έρεη πιήξε 

αλεμαξηεζία απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξέκβαζε ζηε ηηκή 

ιηαληθήο θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ αδεηνδφηεζε, ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελείο λφκεηο 

εθαξκνζηηθήο ηζρχνο θαη ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ(IEA 2011). 

πκπιεξσκαηηθφο παξάγνληαο ζηελ ξχζκηζε είλαη ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ ε νπνία έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα φισλ ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, γηα ηελ δηεμαγσγή 

εξεπλψλ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη ζπκβνπιεχεη ηελ θπβέξλεζε 

(IEA 2011). Δίλαη παξαφιαπηα ππφ ηελ επνπηία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ(IEA 2011).  

  Σέινο, αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ελεξγεηαο ζηελ Διιάδα έρνπλ 

θαη νη δχν θαηά πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ κεηνρψλ θξαηηθέο εηαηξείεο, ειεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) θαη 

αεξίνπ (ΓΔΠΑ). Κη απηφ γηαηί ε κελ ΓΔΖ παξέρεη άλσ ηνπ 75% ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηζκνχ θαη άλσ ηνπ 90% ζηελ ιηαληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ, θαζψο θαη θάηνρνο ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (IEA 2011). Απφ ηελ άιιε ε ΓΔΠΑ 

είλαη ν θχξηνο πάξνρνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα, ε νπνηα θαηέρεη ην δίθηπν κεηαθνξάο 

κέζσ ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο (ΓΔΦΑ), θαη θαηέρεη θαη ην 51% ησλ πεξηθεξηαθψλ εηαηξηψλ 

δηαλνκήο αεξίνπ θαη ην 50% ηνπ δηθηχνπ δηαζχλδεζεο αεξίνπ Ηηαιίαο – Διιάδαο (IEA 2011).  

 (3) Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θαη κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηελ αγνξά ελέξγεηαο επηθεληξψλεηαη εδψ 

θαη κεξηθά ρξφληα ζηελ ιεγφκελε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο, δειαδή ην άλνηγκα ησλ 

αγνξψλ ζε ηδηψηεο θαη λα επηηεπρζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα, πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή ζε 

πνηφηεηα θαη ηηκέο ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Διιάδα θαιείηε ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο 

δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ αγνξά ελέξγεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα θηιειεπζεξνπνίεζε ηηο 

ηζηνξηθά ειεγρφκελεο απφ ην θξάηνο αγνξέο ελέξγεηα θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  
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Καζφηη, ππάξρνπλ λενεηζεξρφκελεο ηδησηηθέο πνπ θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ πξνζθνξά 

ρνλδξηθή ειεθηξηζκνχ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011 νη δαζκνί ζηελ ιηαληθή αγνξά ελέξγεηαο ηεο 

ΓΔΖ έρνπλ επέιζεη ζε δνκηθέο αιιαγέο θαη αλακέλεηαη λα απνξξπζκηζηνχλ πιήξσο έσο ηα 

κέζα ηνπ 2013. Όζνλ αθνξά, ηελ αγνξά αεξίνπ νη λενεηζεξρφκελνη αλεμάξηεηνη πάξνρνη 

αεξίνπ θαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα απηνηξνθνδνηεζνχλ κπνξνχλ απφ ην 

2011 λα εηζάγνπλ αέξην, αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ζηαδηαθά ηελ θπξηαξρία ηεο ΓΔΠΑ θαη λα 

επηθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πνιίηεο (IEA 2011).  

Ο λένο ελεξγεηαθφο λφκνο 4001/2011 ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ελδπλακψλεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη εμνπζηνδνηεί κε πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή 

ελέξγεηαο, πνπ επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ θαηνρήο δηθηχνπ κεηάβαζεο ηεο ελέξγεηαο 

θαη ηνπ αεξίνπ θαη θαηνρήο ηεο παξαγσγήο. Καζψο θαη ηελ κείσζε ηεο θαηνρήο κεηνρψλ ηνπ 

θξάηνπο ζηε ΓΔΖ θαη ζηε ΓΔΠΑ αξθεηά θάησ απφ ην 50% (IEA 2011), κε θαηαξηηζκέλν 

πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ελέξγηαο, κέξνο θαη ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Καηαιήγνληαο, ν επξχηεξνο ν 

ζθνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ  αλάγεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη ηνλ δπλακηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (IEA 2011). 

 (4) Ζ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε, ε εγρψξηα ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο δηαθξίλεηαη ζηηο 

αγνξέο ειεθηξηζκνχ, πεηξειαίνπ, άλζξαθα, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηελ αγνξά αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Πξψηε ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη ε αγνξά ειεθηξηζκνχ θαζψο ν 

ηνκέαο ησλ ΑΠΔ ππφθεηηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ κε ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ε 

εμέιημε ηεο δηάξζξσζε ηνπ είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ο ηνκέαο ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ Διιάδα θπξηαξρείηαη απφ ηελ ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο 

ΓΔΖ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Αζήλαο, θαη ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο, παξφια απηά ε θπξηαξρία ηεο κεηψλεηαη ιφγσ ηνλ λέσλ εηζφδσλ απφ 

ηδησηηθέο εηαηξίεο ζηελ αγνξά απηή θαη ην 2012 ην θξάηνο έρεη πιένλ κφιηο ην 34% ησλ 

κεηνρψλ ηεο (ΗΔΑ 2011). Ζ ΓΔΖ θαηέρεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε, πεηξέιαην θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ, κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, θαζψο θαη έλα κηθξφ κέξνο ησλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
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αλαλεψζηκεο πεγέο (ΗΔΑ 2011). Οη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί ελέξγεηαο, φπσο ε κεγαιχηεξε 

απφ απηέο Mytilineos Holdings S.A., έρνπλ εηζρσξήζεη ζηελ αγνξά  θαη απμάλνπλ ζπλερψο 

ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ηνπο. ηελ αγνξά ρνλδξηθήο, ε ΓΔΖ θπξηαξρεί κε 77,3% ηνπ 

φγθνπ ην 2010, θαζψο θη επίζεο θαηέρεη φια ην θεθάιαην ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ην 

49% ηνπ HTSO, ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ρεηξηζηή ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ (IEA 2011). Όζνλ 

αθνξά ηελ αγνξά ιηαληθήο ελέξγεηαο, φινη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο 

δηθνχο ηνπ πάξνρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξφια απηά ε αληαγσληζηηθφηεηα παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλε ηνπιάρηζηνλ έσο ην 2010, κε δέθα εηαηξίεο – πάξνρνη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

αγνξά πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ ΓΔΖ κε 93%, πνπ επηπιένλ θαηέρεη θαη φια ηα θεθάιαηα 

δηαλνκήο ελέξγεηαο (ΗΔΑ 2010).  

Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα, δχν εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηχιηζεο, ε θαηά 35,5% θξαηηθή εηαηξία Διιεληθά Πεηξέιαηα ε νπνία θαηέρεη 3 

απφ ηα 4 δηπιηζηήξηα θαη ειέγρεη ην 72% ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο  θαη ηελ Motor Oil Hellas πνπ 

έρεη 1 δηπιηζηήξην λα ειέγρεη ηελ ππφινηπε αγνξά. ηελ αγνξά ιηαληθήο, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

20 εηαηξίεο, απφ ηηο νπνίεο ε κεγαιχηεξεο είλαη ε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο Διιεληθά Πεηξέιαηα 

ε ΔΚΟ, ε Shell, BP, ε ζπγαηξηθή ηεο Motor Oil  ε Avin Oil θαη ε Jet Oil. Ο ηνκέαο ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θάησ απφ ηηο 

ζπλζήθεο ζπκθσληψλ εμαγνξάο ηεο εηαηξίαο Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο BP ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλνληαο ην 28% 

ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο αγνξάο ιηαληθήο, θαη ηεο εηαηξίαο Motor Oil  ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Shell θαηαιακβάλνληαο πιένλ ην 21% επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο 

ιηαληθήο αγνξάο πεηξειαίνπ (ΗΔΑ 2011).  

ηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην 2011  αξθεηέο λέεο εηαηξίεο εγγξάθεθαλ σο ρξήζηεο 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, δχν απφ απηέο σο πάξνρνη θπζηθνχ αεξίνπ, ε 

ΓΔΠΑ θαη ε M&M Gas ε νπνία θαηέρεηαη απφ ηελ Motor Oil Hellas θαη ηελ Mytilineos 

Group, ελλέα σο απηνεμππεξεηνχκελνη θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΓΔΖ, 

θαη ηέζζεξεηο εηαηξίεο εγγξάθεθαλ σο ηξίηνη (ΗΔΑ 2011). Παξά απηά, ζηελ πξάμε ηνλ ηνκέα 

ηνπ αεξίνπ θπξηαξρεί ε ΓΔΠΑ θαη νη ζπγαηξηθέο ηηο, ε νπνία θαηέρεηαη θαηά 65% απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη θαηά 35% απφ ηελ εηαηξία Διιεληθά Πεηξέιαηα. Ζ ΓΔΠ έρεη ππφ ηελ 

θαηνρή ηεο θαη ηελ λνκίκσο δηαρσξηζκέλε ΓΔΦΑ, πνπ θαηέρεη κε ηε ζεηξά ηεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο αεξίνπ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ΗΔΑ 2011). Ζ ΓΔΠΑ θαηέρεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ παξνρήο 

αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Μέζσ ηεο ΔΓΑ, ε ΓΔΠΑ θαηέρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ ηξηψλ ηνπηθψλ 

εηαηξηψλ παξνρήο αεξίνπ, ηηο ΔΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο. Σε κεηνλφηεηα 
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ησλ κεηνρψλ ζηηο ΔΠΑ Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο είλαη ε ηηαιηθήο εηαηξία ENI, ελψ ηε 

κεηνλφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο θαηέρεη Royal Dutch/Shell θαη ε Αγξνηηθή 

Σξάπεδα Διιάδνο.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αγνξά άλζξαθα, ην πην ζεκαληηθφ είδνο νξπθηνχ θαπζίκνπ ζηελ 

Διιάδα είλαη ν ιηγλίηεο, θαη ε ΓΔΖ πνπ παξαδνζηαθά παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ιφγσ 

ρακεινχ θφζηνπο ηνπ ιηγλίηε είλαη  δεχηεξε παλεπξσπατθά παξαγσγφο ιηγλίηε (ΗΔΑ 2011). 

Σν θπζηθφ κνλνπψιην ηεο εμφξπμεο ιηγλίηε απνηειεί θαη ηελ αηηία πνπ ε ΓΔΖ θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γεγνλφο πνπ ηελ βνήζεζε λα είλαη 

θπξίαξρε ζηελ αγνξά απηή. Σν γεγνλφο απηφ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα εμφξπμεο ηνπ 40% φισλ 

ησλ πφξσλ ιηγλίηε αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα παξφια απηά ην 2009 ε ΓΔΖ παξήγαγε ην 

96% ηνπ εγρψξηα παξαγφκελνπ ιηγλίηε.  

 (5) Πξνζθνξά θαη δήηεζε ελέξγεηαο 

Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ήηαλ 27 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ην 2010, 

κεησκέλε θαηά 8,2% απφ ην 2009 θαη 11,1% απφ ην 2008. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο 

ηεο ζηαζεξήο αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 2% εηεζίσο ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο απφ ην 1990 έσο ην 2008, κε ην ΑΔΠ παξάιιεια λα απμάλεηαη θαηά 3%. Ζ 

κεγαιχηεξε εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο είλαη ν ιηγλίηεο θαη χζηεξα ε αλαλεψζηκε ελέξγεηα, πνπ 

θαιχπηνπλ ην 1/3 ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Σα άιια 2/3 ηεο πξνζθνξάο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο είλαη ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην πνπ είλαη ζην ζπληξηπηηθφ 

ηνπο πνζνζηφ εηζαγφκελνη πφξνη (IEA 2011). 

ρήκα 12: πλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ελέξγεηαο αλά πεγή ζηελ Διιάδα 

 

Παραγωγή ενέργειασ (2010)

άνκρακασ

πετρζλαιο

φυςικό αζριο

ΑΠΕ
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Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

Σν πεηξέιαην παξακέλεη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα, κνιαηαχηα έρεη ππνρσξήζεη θαηά 25% απφ ην 1973 έσο ην 2010 εληφο ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Ο ιηγλίηεο απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

πεγήο ελέξγεηαο κε ζπκκεηνρή 27% ζηελ ηειηθή πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ην 2010, 

ελψ ε ζπλερψο απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά θηάλεη 

ην 2010 ζην 12%. πλνιηθά ηα νξπθηά θαχζηκα ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλνπλ ην ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο κε 91% ην 2010. Δλψ ε ζπκβνιή ηεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ ηειηθήο πξνζθνξάο, ιφγσ ησλ κεγάισλ εηζαγσγψλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ, είλαη ζρεηηθά κηθξή κε  πεξίπνπ 7,5% ην 2010 (IEA 2011).  

ρήκα 13: πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά είδνο ζηελ Διιάδα 

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

 Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ε ζπλνιηθή ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα απμαλφηαλ ξαγδαία απφ ην 1990 εψο ην 2007, ήηνη 2,5% 

εηεζίσο, ζεκεηψλνληαο 20,6 εθαηνκκχξηα ΣΗΠ ην 2009. Καηφπηλ έρνπκε κείσζε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθή θξίζεο (IEA 2011).  

 Σα είδε πεηξειαίνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κε 

65% ην 2009, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή γηα ρξφληα, ζε φινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγήο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγηα, είλαη ε δεχηεξε πην κεγάιε πεγή ελέξγεηαο κε ζπκβνιή 

23% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2009. Σν κεξηδην ηεο έρεη απμεζεί απφ ην 17% 

ηνπ 1990. ηνλ ηνκεά ησλ ππεξεζηψλ ε θαηαλάισζε θηάλεη ην 41% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζηα λνηθνθπξηά ην 33% θαη ζηελ βηνεραλία ην 26% (IEA 2011).  

Προςφορά πρωτογενοφσ ενέργειασ  (2010) 

άνκρακασ

πετρζλαιο

φυςικό αζριο

ΑΠΕ
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    Πέξα απφ ην πεηξέιαην θαη ηνλ ειεθηξηζκφ νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ην ην 

ππφινηπν 12% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κε ηνλ άλζξαθα θαη ην θπζηθφ 

αέξην λα θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία, ελψ ηα πξντφληα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ζηα λνηθνθπξηά (IEA 2011). 

 

ρήκα 14: πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά είδνο ζηελ Διιάδα 

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

 Όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, θαηά ην 2009, ζχκθσλα θαη κε 

ην ρήκα 14, ν ηνκέαο κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε είλαη νη κεηαθνξέο κε 41%, χζηεξα 

κε 24% ηα λνηθνθπξηά, θαηφπηλ, ε βηνκεραλία κε 21% θαη ην ππφινηπν 15% ζηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο θαηαλάισζεο.  

ρήκα 15: πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα ζηελ Διιάδα 

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

Συνολική τελική κατανάλωςη ενέργειασ (2010)

άνκρακασ

πετρζλαιο

φυςικό αζριο

Ηλεκτριςμόσ

Θζρμανςθ

Συνολική τελική κατανάλωςη ενέργειασ (2010)

μεταφορζσ

νοκοκυριά

βιομθχανία

άλλοι
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 (6) Οη ΑΠΔ 

Πίλαθαο 20: Πξνζθνξά ΑΠΔ αλά πεγή ζηελ Διιάδα  

Δπί ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 2010 

Βίν-θαχζηκα θαη θαχζε απνξξηκκάησλ 3,8% 

Αηνιηθή 2,1% 

Τδξνειεθηξηθή 2,1% 

Άιιεο κνξθέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 1,5% 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη ππφ ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθή Αιιαγήο, θαηαιπηηθφ φκσο ξφιν ζηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έρεη ε ξπζκηζηηθή 

αξρή ελέξγεηαο (IEA 2011). Ο ειιεληθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ελέξγεηαο 

έρεη επίζεο ζεκαίλνληα ξφιν ζην λα ζέζεη ην πιαίζην γηα λα επηηεπρζεί κεγάιεο θιίκαθαο 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ ΓΔΖ κε ηελ ζεηξά ηεο σο θάηνρνο θαη 

δηαρεηξηζηήο ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ, έρεη ηνλ θχξην ιφγν γηα λέα έξγα κεγάιεο 

εκβέιεηαο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. ηελ αδεηνδφηεζε επίζεο ζπκκεηέρεη θαη ε απηνδηνίθεζε.  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην γηα ηελ δηαθπβέξλεζε, ην 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο είλαη 

ην Κέληξν γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ βνεζάεη ζηελ 

παξαγσγή ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κέζσ εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο ζρεηηθήο κε ηηο ΑΠΔ (IEA 

2011). 

i. Πνιηηηθέο θαη ζηφρνη 

Όπσο ζε φια ηα θξάηε –κέιε ηεο ΔΔ ε πνιηηηθή γηα ηηο ΑΠΔ θαζνδεγείηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ. Τπάξρνπλ πιένλ δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ 

εγρψξηα ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην 2020 (IEA 2011). χκθσλα κε ηελ επξσπατθή 

νδεγία 2009/28/EC, ε Διιάδα πξέπεη λα απμήζεη απηφ ην κεξίδην απφ ην 6,9% ηνπ 2005 ζε 

18% ην 2020. Ο ζηφρνο ζηνλ κέζν φξν ζε επξσπατθφ επίπεδν, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη ην 20% έσο ην 2020. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ν παξεκθεξήο 

δεζκεπηηθφο ζηφρνο, ε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ θαηά 10% κέρξη ην 2020 ζηνλ ηνκέα ησλ 
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κεηαθνξψλ (IEA 2011), ζηε ζπλνιηθή δειαδή θαηαλάισζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο λα 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

ε απηφ ινηπφλ ην πιαίζην ην ειιεληθφ θξάηνο ζεζκνζέηεζε ζηφρνπο γηα θηιφδνμε 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηαο πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

απνηειεί ηνλ νδηθφ ράξηε πνξείαο πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο. ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο 

αλαπηχρζεθε  ζρεδηάγξακκα ηξηψλ ζελαξίσλ κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε, ηελ ζπλεηζθνξά θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

(IEA 2011). Παξάιιεια έζεζε έλα πην θηιφδνμν ζηφρν απφ απηφλ ηεο ΔΔ (18% γηα ηελ 

Διιάδα) ην 20% σο κεξίδην ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε, θαζψο θαη ζηφρνπο ζε επηκέξνπο 

ηνκείο θαηαλάισζεο. ην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ησλ ζελαξίσλ πνπ απηφ 

πεξηιακβάλεη, ε ειιεληθή πνιηηεία λνκνζέηεζε ηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο, αλαζεψξεζε  ην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ηεο ηξνθνδνζίαο θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπο θξαγκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα είραλ ζθνπφ λα 

έρνπλ ηα θίλεηξα θαη νη επηδνηήζεηο. Σελ νθηαεηία 2004 – 2012 χπν ηνπο αλαπηπμηαθνχο 

λφκνπο πξνβιέθζεθαλ θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε επελδχζεσλ ζηελ ρψξα, κε ζπλδηαζκνχο 

επηρνξεγήζεσλ θαη κεηψζεηο θφξσλ, εθδειψλνληαο ηελ ζέιεζε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηαρεία άλζεζε. Οη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ΑΠΔ 

είραλ θαη κία ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή ζηφρεπζε ζηηο ππναλάπηπθηεο πεξηθέξηεο ηεο ρψξαο. 

Παξφια απηά, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο ζε δαπάλεο 

φπσο νη επηρνξεγήζεηο εμαληιήζεθαλ, θηάλνληαο έηζη ζην πξφγξακκα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ίζρπε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 λα κελ δηαζέηεη πιένλ επηρνξεγήζεηο 

(IEA 2011). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν γηα ηηο ΑΠΔ ζηηο κεηαθνξέο, ην κεξίδην ηνπο ζην 

ζπλνιηθφ κείγκα θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη πξέπεη λα θηάζεη ην 10%. Ζ Διιάδα 

ζθνπεχζεη λα πεηχρεη απηφλ ηνλ ζηφρν αλαπηχζζνληαο θαηά θχξην ιφγν ηελ ρξήζε πγξήο 

κνξθήο βηνθαπζίκσλ, κε εηζαγψκελε βηναηζαλφιε (IEA 2011). ε απηή ηελ πξνζπάζεηα  

πξφθεηηαη λα ζπκβάινπλ επηθνπξηθά  ηα ειεθηξηθά θαη ηα πβξηδηθά νρήκαηα, αιιά κε ζρεηηθά 

κηθξή ζπκβνιή. Πην αλαιπηηθά, αμηνζεκείσηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ην 2009 ε ππνρξεσηηθή ρξήζε βηνληηδει ζην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο απμήζεθε 

ζην 7%, θαζψο θαη ην πνιχ ελαζξξπληηθφ γεγνλφο φηη ε  Διιάδα παξάγεη πεξηζζφηεξν 

βηνληίδει απ’ φηη θαηαλαιψλεη (ΗΔΑ 2011). 
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ii. Πξνζθνξά θαη δήηεζε 

  Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ήηαλ πεξί ηα 7 

εθαηνκκχξηα ΣΗΠ γηα ην 2010, ήηνη 7,5% επί ηεο ζπλνιηθή πξνζθνξάο, ζεκεηψλνληαο πξφνδν 

απφ ην 2000 πνπ ήηαλ ζην 5,4%. Δλψ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο απνηεινχλ ην 21% 

(IEA 2011). χκθσλα θαη κε ην ρήκα 15, ζηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ηα βίν-θάπζηκα θαη ε θαχζε απνξξηκκάησλ θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο κε 51%,  ε πδξνειεθηξηθή κε 28% θαη νη ππφινηπεο κε 20%.   

ρήκα 16: πλνιηθή πξνζθνξά πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ΑΠ αλά πεγή ζηελ Διιάδα  

 

Πηγή: (ΙΕΑ 2011) 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε, ην 40% ηεο πξσηνγελνχο πξνζθνξάο ησλ ΑΠΔ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηεπζείαλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο, θαη πεξίπνπ 40% επίζεο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ππφινηπε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

θαηαλαιψλεηαη ζηελ βηνκεραλία θαη ζηελ γεσξγία (IEA 2011). 

 

 

3) Σσμπεράζμαηα: πρόοδος και ζύγκριζη 

 

Καη νη ηξεηο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ πξννδεχζεη 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο, ηνπο 

νπνίνπο είηε πηνζέηεζαλ είηε πξνζάξκνζαλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζρεδηαζκνχο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα. Παξάιιεια ζεκαληηθή κέξηκλα απνηέιεζε θαη 

Συνολική προςφορά  ΑΠΕ  2010

βιοκάυςιμα + καφςθ 
απορριμάτων

υδροθλεκτρικι

αιολικι

γεωκερμικι
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ζπλερίδεη λα απνηειεί ε δηακφξθσζε ηνπο πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ βηψζηκσλ θαη 

πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κε 

ζεκείν αλαθνξάο ηηο ΑΠΔ.  

Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηακφξθσζε απηνχ πιαηζίνπ κεηαμχ 

άιισλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζην άλνηγκα θαη ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, 

θαζψο ζεσξήζεθε φηη αθελφο ε ζπλδξνκή ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη αθεηέξνπ ε 

επέλδπζε ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, εθηφο ησλ άιισλ, ζα δψζεη θαη ηηο 

απαηηνχκελεο επθαηξίεο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο. Έλαο 

δείθηεο κε ηελ ρξήζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εθηθηή ε θξηηηθή ηεο πξνφδνπ ηνπ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ κία ζεκαληηθή θαηεγνξία ΑΠΔ, 

είλαη ν δείθηεο Herfidahl γηα ηελ ζπγθεληξνπνίεζε ηεο αγνξάο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. ηελ αγνξά παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζπκκεηέρνπλ ΑΠΔ φπσο ε 

πδξνειεθηξηθή, ε αηνιηθή θαη ε ειηαθή ελέξγεηα. Ζ ζπκκεηνρή θαη άξα ηεο αλάπηπμεο ηνπο,  

εμαξηάηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηνλ βαζκφ ζπγθεληξνπνίεζεο ηεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ Διιάδα φζν ε θξαηηθή ΓΔΖ είρε ην κνλνπψιην παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,  ήηαλ 

ζρεδφλ αλέθηθηε ε ζηξνθή ηεο ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα θαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζψο 

είρε θπζηθφ κνλνπψιην θαη ηεξάζηηα απνζέκαηα ηνπ ιηγλίηε, ελφο πάξα πνιχ θζελνχ ζηεξενχ 

θαπζίκνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξαθάησ, ζην ρήκα 17 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ζπγθεληξνπνίεζεο ηεο αγνξάο 

παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε πνξηνθαιί ρξψκα ησλ ρσξψλ θαη κε κπιε ρξψκα ν 

κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ. ηνλ δείθηε Herfindal – 10.000 δειψλεη ην κνλνπψιην, ελψ ην 0 δειψλεη 

ηνλ απφιπην αληαγσληζκφ, νπνίνο απφ ηελ άιιε επηθέξεη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζπληνληζκνχ 

ηεο αγνξάο ελέξγεηαο.  

Έηζη, ζηελ Ηζπαλία ε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο αγνξάο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

πνπ γλψξηζε θαζνδηθή πνξεία γηα αξθεηά ρξφληα κε ηελ αχμεζε ησλ κηθξφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, παξακέλεη ζηαζεξή 

(δείθηεο Herfindal – 1523), αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ (δείθηεο Herfindal 

– 4031). Δπηπιένλ νη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ιηαληθήο αγνξάο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, 

πάξαπηα νη ηηκέο ρνλδξεκπνξίνπ είλαη ειαθξψο πην ςειά απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ (E.C. 

2015). Με παξφκνηεο ηηκέο ζπγθεληξνπνίεζεο αγνξάο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

παξνπζηάδεη θαη ε Ηηαιία (δείθηεο Herfindal – 1541), φπνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά 

ειεθηξηζκνχ έρεη ελδπλακσζεί απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηζκνχ θαη ε ππέξβαζε 

ηεο πξνζθνξάο πξνθιήζεθε απφ ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ.     

Παξφια απηά νη ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηα είλαη γεληθά αθφκα πςειφηεξεο απφ άιιεο ρψξεο -
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κέιε ηεο Δ.Δ. Δπίζεο παξφηη νη θαηαλαισηέο είλαη ζρεηηθά δξαζηήξηνη ζην λα αιιάδνπλ 

παξφρνπο, ε αγνξά ιηαληθήο παξακέλεη ζπγθεληξνπνηεκέλε (θπξηαξρείηε απφ κία εηαηξία κε 

85,4% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο) (E.C. 2015).  

Δλψ, ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε Herfindahl, ε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο αγνξάο 

ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη αξθεηά κεγάιε (6597), θαζψο δελ ππάξρεη 

αιεζηλφο παίθηεο πνπ λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηελ ΓΔΖ, ε νπνία θαηέρεη αθφκα ηελ 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά, θαη παξφηη νη ηηκέο θηιειεπζεξνπνηήζεθαλ πιήξσο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2013 δελ ππήξμε θάπνηα είζνδν ζηελ αγνξά πνπ λα πξνθάιεζε επίδξαζε. Έηζη, νη ηηκέο 

ζηελ αγνξά ρνλδξηθή είλαη πςειφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ, ελψ νη ηηκέο γηα ηα 

λνηθνθπξηά παξά ηελ αλνδηθή ηνπ ηάζε, παξέκεηλαλ γηα ην 2013 θαη ην 2014 ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.  

 

 

ρήκα 17: Γείθηεο Herfindahl γηα ηελ ζπγθεληξνπνίεζε ηεο αγνξάο παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ηζπαλία (αξηζηεξά), Ηηαιία (θέληξν) θαη Διιάδα (δεμηά) γηα ην 

2013. 

 

 

Πηγή: Εςπωπαϊκή Επιηποπή 

 

 

Παξαθάησ, πξνρσξψληαο ζηελ ίδηα ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ηνλ ΑΠΔ 

ζηελ E.E. είλαη ελδεηθηηθή ησλ ζεκαληηθψλ πηζαλνηήησλ πνπ ππάξρνπλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηφζν ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ. φζν θαη ζηα επηκέξνπο θξάηε – κέιε, θαζψο ην 2013 ην 

κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έθηαζε ην 15% θαη νη 

πξνγλψζεηο γηα ην 2014 κηιάλε γηα 15,3% (COM(2015) 293 final). Δηδηθφηεξα, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ θξαηψλ – κειψλ αλακέλεηαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο ΑΠΔ ην 2020 βαζηδφκελα 

ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ηξερνπζψλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα εζληθά ζρέδηα 

δξάζεο ηνπο θαη ζηα κέηξα πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζηηο αλαθνξέο πξνφδνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ην 2013.  Δλδεηθηηθφ ηεο ζεηηθήο πνξείαο είλαη φηη ην 26 θξάηε-κέιε έρνπλ ήδε 

πεηχρεη ηνπο πξψηνπο εζσηεξηθνχο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο ηνπο γηα ην 2011/2012 θαη 25 θξάηε 
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– κέιε αλακέλεηαη λα πεηχρνπλ απηνχο ηνπο ελδηάκεζνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

2013/2014. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θάπνηα θξάηε – κέιε έρνπλ ήδε  πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο γηα ην 2020 (COM(2015) 293 final). 

Όζνλ αθνξά ηελ Ηζπαλία, έρεη θάλεη μεθάζαξε πξφνδν ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

2020. Απμάλεη ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ρξφλν κε ην ρξφλν, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σνπξηζκνχ. Σν κεξίδην έρεη απμεζεί θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, αιιά θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηε 

ζέξκαλζε θαη ζηηο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ηεο κεηνχκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Με 

ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα απνηειεί έλα απφ ηα πην ξαγδαία 

απμαλφκελα ζηελ Δπξψπε, θαζψο απφ ην 2004 πνπ ήηαλ ζην 8,3% θαη ην 2008, ην 2012 

έθηαζε ην 14,3% θαη ην 2014 ζην 15,3%. Έηζη αλ ε ίδηα ηάζε ζπλερηζηεί ηφηε ε Ηζπαλία είλαη 

θαζνδφλ λα θηάζεη ηνλ πήρε ηνπ 20% γηα ην 2020.  

 

 

ρήκα 18: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε αλά είδνο, ην 2006, ην 2011 θαη ν 

ζηφρνο γηα ην 2020, επη ηεο % (Ηζπαλία) 

 

Πηγή: Deloitte 

 

Δπη πξνζζέησο, κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα αληαγσληζκνχ ζε ίζνπο φξνπο 

ησλ παξαγσγψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο κε ηνπο παξαγσγνχο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

πφξνπο είζήρζεζαλ (Deloitte 2015). Παξφια απηά νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Τδξνειεθηξηθή Αηνιηθή ηέξεα βην-κάδα Βην-θαχζηκα χλνιν

2005

2010

2020



ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΟΚΑ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  58 
 

θαζψο θαη λα εγγπεζεί έλα ζηαζεξφ πιαίζην γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ (SWD (2015) 239 final). 

Ζ λέα λνκνζεζία κείσζεο/ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο θηλήηξσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ δαζκνινγηθνχ ειιείκαηνο
4
 θαη εηζαγσγή λφκσλ 

ρσξίο δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπ θνξείο, πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη απνηειεί εκπφδην γη’ ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Έηζη νη 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ ζεσξνχληαη πνιχ πςεινχ ξίζθνπ θαη ε αλάπηπμε έρεη 

επηβξαδπλζεί αμηνζεκείσηα (Deloitte 2015). 

Ζ Ηηαιία απφ ηελ άιιε δηαθαίλεηαη φηη είλαη αθφκα πην θνληά ζηνλ ζηφρν ηεο γηα ην 

2020 ζην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζψο ην 2013 

θαηέγξαςε 16,7% έρνληαο ππφςελ φηη ν ζηφρνο πνπ ηελ δεζκεχεη απφ ην ηηο Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο είλαη ην 17%, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη αλάκεζα ζηηο πην επηηπρεκέλεο 

ρψξεο – κέιε κε βάζε απηφ ην ζηφρν. Ζ θπβέξλεζε έρεη αλαδηαξζξψζεη ην ππνζηεξηθηφ 

πιαίζην ησλ ΑΠΔ, θαζψο απηφ πνπ ίζρπε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είρε αξθεηά κεγάιν θφζηνο. 

Γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πιένλ κεγάιε αβεβαίνηεηα θαη ελδέρεηαη πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζην κέιινλ. Πάξαπηα, ηειεπηαία ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα έρεη 

κεηεμειεζεί πξννδεπηηθά ζε έλα ζχζηεκα πην ηζνξξνπεκέλν θαη κε κεγαιχηεξε πνηθηιία 

πεγψλ ελέξγεηαο (Δ.C 2015). 

 

ρήκα 19: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε αλά είδνο, ην 2006, ην 2011 θαη ν ζηφρνο 

γηα ην 2020, επη ηεο % (Ηηαιία) 

 

Πηγή: Deloitte 2015 
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Γηα ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη ην 2013 ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ήηαλ ζην 15%, γεγνλφο ελζαξξπληηθφ πνπ δίρλεη φηη ε Διιάδα είλαη θαζνδφλ 

πξνο ηνλ ζηφρν ηνπ 18% έσο ην 2020. Πηζαλφ εκπφδην ζε απηή ηα πξνζπάζηα θαη γεληθφηεξα 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαληηθνχ θιάδνπ ησλ ΑΠΔ είλαη ε έιιεηςε πξνβιεςηκφηεηαο, θαζψο 

θαη ε αδαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζηήξημεο (E.C 2015).  

Καηαιήγνληαο, ζχκθσλα θαη κε ην ρήκα 17, ε Ηηαιία θαηαγξάθεη ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ απφ ην 2012 θαη βξίζθεηαη πην θφληα ζηνλ δηθφ ηεο ζηφρν γηα 

ην 2020, ζπγθξεηηθά κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία πνπ θαηαγξάθνπλ παξαπιήζηα πνζνζηά. 

Μφιαηαπηα ε Ηζπαλία βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε λα δηαλχζεη σο πξνο ηνλ 

πξνβιεπφκελν γη’ απηήλ ζηφρν (20%) απφ ηελ Διιάδα (18%).  

 

 

ρήκα 20: Μεξίδην ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε κε ζηφρν ην 2020 ζηελ Διιάδα 

(18%), ζηελ Ηζπαλία (20%) θαη ζηελ Ηηαιία (17%) 

 

Πηγή: Εςπωπαϊκή Επιηποπή βαζιζμένη ζε ζηοισεία ηηρ EUROSTAT 
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