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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στην εποχή µας, η παγκόσµια οικονοµία στηρίζεται στο σύνολό της στο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δύο φυσικούς πόρους τα κοιτάσµατα των 

οποίων µε τη πάροδο του χρόνου εξαντλούνται (όσα µπορούν να εξορυχτούν 

µε συµφέροντες οικονοµικούς όρους). Η υπερκατανάλωση των ανεπτυγµένων 

χωρών και οι αυξανόµενες ενεργειακές απαιτήσεις των αναπτυσσόµενων 

χωρών, δηµιουργούν πιέσεις στο παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα µε 

αποτέλεσµα την άνοδο των τιµών, τη κορύφωση της παγκόσµιας παραγωγής 

και τις διακρατικές συγκρούσεις για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Είναι 

λοιπόν φανερό, ότι η οικονοµική διάσταση της ενέργειας προκαλεί µεγάλες 

αναταράξεις στον ενεργειακό τοµέα, τις συνέπειες των οποίων υπόκεινται οι 

χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς ενεργειακούς πόρους για την κάλυψη 

των ενεργειακών τους αναγκών, εµφανίζοντας έτσι µεγάλη ενεργειακή 

εξάρτηση. 

 

Από την άλλη µεριά, η σχέση της ενέργειας µε το περιβάλλον (κλιµατικές 

αλλαγές) δηµιουργεί επιπλέον προβληµατισµούς, δεδοµένου ότι θα πρέπει να 

ανατραπούν συνήθειες και πρακτικές δεκαετιών, να θεσπιστεί νέο θεσµικό 

πλαίσιο το οποίο να λαµβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση της 

ενέργειας, να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες και πρακτικές και να καλλιεργηθεί 

ενεργειακή συνείδηση.  
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Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και την κοινωνική 

διάσταση της ενέργειας (αναγκαίο αγαθό καθηµερινής χρήσης), καθίσταται 

φανερό ότι σήµερα, περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο το κάθε κράτος να 

διαµορφώσει µια ενεργειακή στρατηγική η οποία θα λαµβάνει υπόψη τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της ενέργειας, θα στοχεύει στην ενεργειακή 

αυτονοµία και την απεξάρτηση, την ασφάλεια της παροχής και την προστασία 

από τις διακυµάνσεις των τιµών.     

 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, πέραν των ανωτέρω λόγων, η γεωγραφική 

κατανοµή των εδαφών της (νησιωτική χώρα), αλλά και το γεγονός ότι 

βρίσκεται σε µια περιοχή στην οποία λαµβάνουν χώρα οι µεγαλύτερες 

γεωπολιτικές συγκρούσεις, συµµαχίες, συµφωνίες και συνεργασίες µε σκοπό τον 

έλεγχο της ροής ενέργειας (διαµέσου των δικτύων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου), καθιστούν τη διαµόρφωση µιας αµιγούς ελληνικής ενεργειακής 

στρατηγικής µεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη.       
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1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 

1.1 Περίληψη 

 

 

Στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου αυτού, συνδέονται οι έννοιες της ενέργειας και 

της στρατηγικής, δίνεται ο ορισµός της ενεργειακής στρατηγικής και γίνεται 

περιγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τα οποία 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση αυτής. Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου αυτού 

γίνεται περιγραφή της ενεργειακής πολιτικής την οποία εφαρµόζει σήµερα η 

Ελλάδα.  

 

 

1.2 Ενεργειακή Στρατηγική 

 

 

1.2.1 Γενικά  

 

 

Στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη, τα κράτη λειτουργούν σαν ανεξάρτητες 

οντότητες (οργανισµοί) καθώς αγωνίζονται να διασφαλίσουν τον ενεργειακό 

εφοδιασµό τους, να προστατέψουν την οικονοµία τους, να διασφαλίσουν την 
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ανεξαρτησία τους και να προστατέψουν σε γενικές γραµµές τα συµφέροντά 

τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται εµφανές ότι: 

 Τα κράτη είναι αναγκασµένα λειτουργούν µέσα σε εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Το σύστηµα εντός του οποίου λειτουργούν, επηρεάζει τη συµπεριφορά και 

τις επιλογές τους. 

 Έχουν ως κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση της θέσης τους σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές τους.   

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα 

κράτη έχουν πολλά κοινά µε τις επιχειρήσεις, και άρα το κράτος θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί σαν ένας ενιαίος οργανισµός. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και το 

κράτος – οργανισµός να αναπτύξει ανταγωνιστική στρατηγική εφόσον θέλει να 

αυξήσει την επιρροή και την ευηµερία του. Όπως λοιπόν σε κάθε τοµέα της 

οικονοµίας, έτσι και στον ενεργειακό τοµέα, θα πρέπει το κράτος – οργανισµός 

να αναπτύξει την κατάλληλη ενεργειακή στρατηγική η οποία θα του επιτρέψει 

να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους του.  

 

Με τον όρο ενεργειακή στρατηγική εννοούµε τη διαµόρφωση από το κράτος 

ενός µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, ο οποίος θα συνδυάζει τους 

διαθέσιµους πόρους του µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µπορεί να επιτύχει τους 

σκοπούς και τους στόχους του. Με άλλα λόγια, η διαµόρφωση ενεργειακής 

στρατηγικής, συνίσταται στην αποτελεσµατική διαχείριση των ευκαιριών και 
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των απειλών που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον των κρατών, 

λαµβάνοντας υπόψη τις δυνάµεις και αδυναµίες που παρουσιάζονται από το 

εσωτερικό τους περιβάλλον.    

 

Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί, ότι σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις όπου 

πρωταρχικός σκοπός της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας έναντι 

των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, στην περίπτωση του κράτους – οργανισµού, 

πρωταρχικός σκοπός της ενεργειακής στρατηγικής είναι η διασφάλιση της 

παροχής για τη προστασία της οικονοµίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες.   

 

 

1.2.2 Το Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

 

Όπως και στις επιχειρήσεις, έτσι και στην περίπτωση του κράτους – 

οργανισµού, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε  και να αναλύσουµε το εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον του για να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε και τη 

κατάλληλη ενεργειακή στρατηγική.  

 

 Όσον αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό διακρίνεται σύµφωνα µε τη 

στρατηγική των επιχειρήσεων5 σε γενικευµένο και ανταγωνιστικό. Στο 

γενικευµένο ή µακροπεριβάλλον, ανήκουν οι παράγοντες εκείνοι που 
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επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Στο ανταγωνιστικό ή 

µικροπεριβάλλον, ανήκουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον 

ανταγωνισµό ο οποίος λαµβάνει χώρα εντός του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

 

∆εδοµένης της σηµασίας που έχει η ενέργεια για το σύνολο της οικονοµίας και 

της κοινωνίας, µπορούµε να πούµε ότι στην περίπτωση του κράτους – 

οργανισµού και του ενεργειακού τοµέα, το γενικευµένο ή µακροπεριβάλλον 

προσοµοιάζεται µε τον παγκόσµιο γεωπολιτικό χάρτη της ενέργειας. Έτσι 

λοιπόν παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα και η γεωγραφική κατανοµή των 

ενεργειακών κοιτασµάτων, η διεθνής τροµοκρατία, οι περιορισµοί του 

περιβάλλοντος, τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η πολιτική αστάθεια και οι 

ένοπλες συγκρούσεις στις χώρες µε µεγάλα αποθέµατα ενεργειακών πόρων, τα 

συµφέροντα και οι επιδιώξεις των µεγάλων δυνάµεων, οι ενεργειακές 

διασυνδέσεις µεταξύ κρατών κτλ, ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή ευκαιριών 

και απειλών για το κράτος - οργανισµό.  

 

Από την άλλη µεριά, ο εγχώριος ενεργειακός τοµέας χωρίζεται σε επιµέρους 

κλάδους, του ηλεκτρισµού, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίµων. Το 

κράτος – οργανισµός, συµµετέχει στον ανταγωνισµό που λαµβάνει χώρα σε 

κάθε ένα από τους παραπάνω κλάδους µέσω των ενεργειακών επιχειρήσεων 

των οποίων είναι βασικός µέτοχος. Έτσι δηµιουργείται το παράδοξο, ο 

ρυθµιστής των κανόνων του ανταγωνισµού να συµµετέχει σε αυτόν. Επιπλέον, 
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δεδοµένου ότι η παρουσία των ενεργειακών επιχειρήσεων που ελέγχονται από 

το κράτος είναι µηδαµινή εκτός των ελληνικών συνόρων, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι και η συµµετοχή τους στο διεθνή ανταγωνισµό είναι εξίσου 

µηδαµινή. Έτσι λοιπόν, το γενικευµένο ή ανταγωνιστικό περιβάλλον του 

κράτους – οργανισµού, ταυτίζεται µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

αναπτύσσεται σε κάθε µια από τις επιµέρους ενεργειακές αγορές. Οι δε 

συνθήκες που επικρατούν στις ενεργειακές αυτές αγορές ενδέχεται να 

αποτελέσουν πηγή ευκαιριών και απειλών για το κράτος - οργανισµό.   

 

Όλα όσα προηγήθηκαν µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ενεργειακή 

στρατηγική που θα αναπτυχθεί από το κράτος – οργανισµό, θα λαµβάνει 

υπόψη τις ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν από την ανάλυση του 

γενικευµένου  και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ενώ θα υλοποιείται στο 

µεγαλύτερο µέρος της µέσω των ενεργειακών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις ενεργειακές αγορές.  

 

Αυτό σηµαίνει ότι η ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να καθορίσει τις κινήσεις και τις επιλογές των επιχειρήσεων του 

ενεργειακού τοµέα. Με άλλα λόγια, αν παροµοιάσουµε τον ενεργειακό τοµέα 

µε µια παρτίδα σκάκι, το κράτος θα είναι ο παίκτης, οι ενεργειακές επιχειρήσεις 

θα είναι τα πιόνια, οι κατευθύνσεις και επιλογές της ενεργειακής στρατηγικής 

θα είναι οι κινήσεις τακτικής που θα εκτελούν τα πιόνια και το σύνολό τους η 

ενεργειακή στρατηγική. 
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1.2.3 Το Εσωτερικό Περιβάλλον 

 

 

Όσον αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, η ανάλυσή του στοχεύει στον 

εντοπισµό των παραγόντων που µπορούν να αποτελέσουν δυνάµεις οι 

αδυναµίες και οι οποίες µπορούν να υποστηρίξουν ή να αναστείλουν 

αντίστοιχα µια στρατηγική. Στην περίπτωση του ενεργειακού τοµέα και του 

κράτους – οργανισµού, οι δυνάµεις και οι αδυναµίες οφείλονται αποκλειστικά 

στους πόρους που έχει στη διάθεσή του.  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία πόρων και ικανοτήτων6, οι εσωτερικοί πόροι των 

επιχειρήσεων παρέχουν τη βασική κατεύθυνση για τη στρατηγική της 

επιχείρησης. Οι πόροι όµως από µόνοι τους δεν αρκούν. Πέρα από την 

αναγνώρισή τους θα πρέπει να ακολουθήσει εκτίµηση των δυνάµεων και των 

αδυναµιών και αξιολόγηση των ικανοτήτων τους έτσι ώστε να αποτελέσουν µια 

πιο σταθερή βάση για το σχεδιασµό της στρατηγικής6.   

 

Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι ζητήµατα όπως η ύπαρξη, η επάρκεια και το 

είδος των πόρων, η πρόσβαση σε αυτούς, η χωροθέτηση και τα αποθέµατα 

αυτών, η απόκτησή τους, η κατανοµή τους σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες η 

οργάνωση, ο προγραµµατισµός και η αποδοτική χρήση τους καθίστανται 

ιδιαίτερα κρίσιµα για το σχεδιασµό και τις επιλογές της ενεργειακής 

στρατηγικής.  
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1.3 Η Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας 

 

 

1.3.1 Γενικά  

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού ενεργειακού τοµέα είναι η υψηλή 

ενεργειακή ένταση και η επίσης υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, οι οποίες 

σύµφωνα µε τη Eurostat4 υπερβαίνουν τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των 25 κρατών µελών (ΕΕ25), η µεγάλη χρήση ρυπογόνων ορυκτών καυσίµων 

(λιγνίτης) για την παραγωγή ενέργειας και η αντίθετη γεωγραφική κατανοµή 

των κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης, τα οποία βρίσκονται στο βορρά και 

στο νότο αντίστοιχα.  

 

Επιπλέον, ο ενεργειακός τοµέας στην Ελλάδα, έχει να αντιµετωπίσει σήµερα 

µια σειρά από προκλήσεις, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η µελλοντική 

αύξηση της ζήτησης, η προστασία του περιβάλλοντος, η δηµιουργία της ενιαίας 

ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός για τις πρώτες 

ύλες, η αύξηση των τιµών της ενέργειας, η µείωση των παγκόσµιων αποθεµάτων 

και τέλος η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας όπως προκύπτουν από τις 

διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες που έχει κυρώσει.    
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Η ελληνική ενεργειακή πολιτική λοιπόν, έχει υιοθετήσει τις βασικές αρχές της 

αντίστοιχης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής7, τις οποίες ενσωµάτωσε και στο 

θεσµικό πλαίσιο της χώρας (άρθρο 3 Ν.2773/1999). Οι βασικές αυτές αρχές – 

άξονες όπως αναπτύσσονται στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού10, είναι οι ακόλουθες:  

 

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα, µέσα από τη 

δηµιουργία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

 

2. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µέσα από την ανάπτυξη και 

άλλων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη των ενεργειακών συνεργασιών, τη 

διαφοροποίηση των προµηθευτών και την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών 

δικτύων ενέργειας.  

 

3. Η προστασία του περιβάλλοντος, µέσα από την προώθηση των καθαρών 

ενεργειακών τεχνολογιών αλλά και της εξοικονόµησης ενέργειας.   

 

 

1.3.2 Η Εσωτερική Αγορά Ενέργειας 

 

 

Η Ελλάδα, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της ως µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), όφειλε να εναρµονίσει τη νοµοθεσία της σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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των οδηγιών  96/92/ΕΚ και 98/30/ΕΚ για την απελευθέρωση των εσωτερικών 

αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου αντίστοιχα. Η αγορά υγρών 

καυσίµων, έχει απελευθερωθεί από το 1992.  

 

Όσον αφορά στην αγορά ηλεκτρισµού, η απελευθέρωση έλαβε χώρα µε το Ν. 

2773/1999 “Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθµιση 

θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 286 Α), ο οποίος 

τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2001 και έβαλε τέλος στο µονοπώλιο της 

∆ΕΗ όσον αφορά στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής 

ενέργειας8.     

 

Λόγω όµως του ότι η απελευθέρωση δεν προχωρούσε, χρειάστηκε να γίνει 

τροποποίηση του Ν. 2773/1999 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2837/2000, του 

Ν. 2941/2001 και του Ν. 3175/2003. Σύµφωνα µε τον τελευταίο31, άλλαξε το 

µοντέλο της αγοράς από διµερή σε ηµερήσια, εισήχθηκαν τα πιστοποιητικά 

διάθεσης ισχύος, διαχωρίστηκαν οι δραστηριότητες παραγωγής και εµπορίας 

και ορίστηκαν ως επιλέγοντες πελάτες οι βιοµηχανικοί και εµπορικοί 

καταναλωτές από το 2005 και όλοι οι καταναλωτές από τον Ιούλιο του 2007.   

 

Όµως ούτε και αυτές οι προσπάθειες είχαν αποτέλεσµα. Έτσι τη τελευταία 

εξέλιξη (τρίτη κατά σειρά) αποτελεί ο Ν. 3426/2005  “Επιτάχυνση της 

διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας”, ο οποίος 
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εναρµονίζει πλήρως την ελληνική νοµοθεσία σύµφωνα και µε τις διατάξεις της 

νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/54/ΕΚ1.  

 

Όσον αφορά στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, αυτή εξαιρέθηκε από τις 

διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 98/30/ΕΚ µέχρι το 2006, εξαιτίας του ότι 

πρόκειται για αναδυόµενη αγορά στην οποία υπάρχει ένας κύριος 

προµηθευτής ο οποίος ελέγχει πάνω από το 75% των συνολικών εισαγωγών 

φυσικού αερίου στη χώρα1. Ο Ν. 3428/2005 “Απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου” εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της νέας 

ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/55/ΕΚ1, ενώ παράλληλα ορίζει τη σταδιακή 

απελευθέρωση της αγοράς µέσω του σταδιακού προσδιορισµού των 

επιλεγόντων πελατών, τη διασφάλιση πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς 

και διανοµής, τον ορισµό φορέων διαχείρισης των δικτύων µεταφοράς και 

διαχείρισης, το λογιστικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων και την ενίσχυση 

του ρόλου των ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών33.    

 

Το πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς, συµπληρώνει ο νέος κώδικας 

διαχείρισης του συστήµατος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος 

εγκρίθηκε το Μάιο του 200520. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η 

δηµιουργία ελκυστικού επενδυτικού τοπίου στο χώρο παραγωγής και εµπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας και η αύξηση των επιλογών προµηθευτή των 

καταναλωτών, αρχικά των µεγάλων, βιοµηχανικών και εµπορικών  και από τις 

1-7-2007 και των οικιακών. 
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1.3.3 Η Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασµού  

 

 

1.3.3.1 Προώθηση Ενεργειακών Συµφωνιών και Συνεργασιών 

 

 

Η Ελλάδα ως µέλος της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, συµµετέχει σε κάθε συµφωνία και 

συνεργασία που λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο των δύο αυτών οργανισµών, ενώ 

συνεργάζεται και µε διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΗΕ και η ΙΕΑ (International 

Energy Agency - ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας). Επιπλέον, η Ελλάδα προωθεί 

και τη συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα µε τις γειτονικές της χώρες στα 

Βαλκάνια καθώς και µε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κασπίας και της 

βορείου Αφρικής. Πολύ σηµαντική συνεργασία στα πλαίσια αυτά, είναι και η 

συνθήκη για την ενεργειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και η συµφωνία 

πλαίσιο του Inogate35 η οποία κυρώθηκε και από την Ελλάδα µε το Ν. 

2978/2001 “Συµφωνία πλαίσιο διακρατικού συστήµατος µεταφοράς 

πετρελαίου”21. 

 

 

1.3.3.2 ∆ιαφοροποίηση των Πηγών Προµήθειας και Ολοκλήρωση των  

Ενεργειακών ∆ικτύων 
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Στα πλαίσια της διαφοροποίησης των πηγών προµήθειας, η Ελλάδα έχει 

συνάπτει συµφωνίες µε χώρες που διαθέτουν µεγάλα αποθέµατα ενεργειακών 

πηγών όπως π.χ. η Ρωσία και το Ιράν κτλ. Στα πλαίσια της ασφάλειας του 

εφοδιασµού, προωθεί την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη και του αγωγού φυσικού αερίου Ιταλίας – Ελλάδας – 

Τουρκίας, καθώς και την αναβάθµιση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων µε τις 

γειτονικές χώρες21.  

 

 

1.3.3.3 ∆ιαφοροποίηση του Ενεργειακού Μείγµατος 

 

 

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το πετρέλαιο είναι η µεγαλύτερη µεταξύ των 

κρατών µελών της ΕΕ254, γεγονός που καθιστά την οικονοµία της ευάλωτη στις 

µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών του πετρελαίου. Οι βασικοί στόχοι της 

ελληνικής ενεργειακής πολιτικής όσον αφορά στο πετρέλαιο είναι7: 

 Η µείωση του ποσοστού του πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο, µέσω της 

υποκατάστασής του µε άλλες πηγές ενέργειας 

 Ο οµαλός εφοδιασµός της αγοράς µε ανταγωνιστικούς όρους. 

 Η τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας που αντιστοιχούν σε 90 µέρες εγχώριας 

κατανάλωσης, σύµφωνα και µε τις επιταγές τις ΙΕΑ.    
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Ο λιγνίτης αποτελεί τη µοναδική εγχώρια πηγή ενέργειας η οποία διατίθεται σε 

αφθονία, γεγονός που σηµαίνει ότι η χρήση του συµβάλλει στην ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασµού και τη µείωση της εξάρτησης. Όµως η χρήση του 

λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έχει συνδεθεί και µε την έκλυση µεγάλων 

ποσοτήτων αερίων του θερµοκηπίου, καθότι ο ελληνικός λιγνίτης έχει µικρή 

θερµογόνο δύναµη και περιέχει µεγάλα ποσοστά υγρασίας και τέφρας. Έτσι 

λοιπόν οι βασικοί στόχοι της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής όσον αφορά στο 

λιγνίτη είναι1: 

 Η αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασµάτων και ορθολογική διαχείρισή τους. 

 Η µείωση στο άµεσο µέλλον του ποσοστού του λιγνίτη στην 

ηλεκτροπαραγωγή και αντικατάστασή του µε φυσικό αέριο για 

περιβαλλοντικούς λόγους. 

 Η προώθηση των καθαρών τεχνολογιών καύσης σε όλους τους θερµικούς 

σταθµούς που θα κατασκευαστούν στο απώτερο µέλλον.   

 

Το φυσικό αέριο εισήλθε στο ελληνικό ενεργειακό σύστηµα το 1996. Η 

ανάπτυξη του φυσικού αερίου είναι αυτή που συµβάλλει περισσότερο στη 

διαφοροποίηση του ενεργειακού µείγµατος, καθώς υποκαθιστά το πετρέλαιο 

και τον λιγνίτη. Οι βασικοί στόχοι της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής όσον 

αφορά στο φυσικό αέριο είναι7:   

 Η επιτάχυνση της διείσδυσης του αερίου στην αγορά µε µια σειρά από 

ενέργειες, όπως η επέκταση του δικτύου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

η αναβάθµιση του τερµατικού σταθµού LNG της Ρεβυθούσας για αύξηση 
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της δυναµικότητας, η διαµόρφωση κατάλληλων τιµολογίων, η σύνδεση των 

κτιρίων του δηµοσίου µε φυσικό αέριο κτλ. 

 Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. 

 Η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προµήθειας.  

 Η επέκταση των χρήσεων του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά 

ενέργειας όπως στον κλάδο των µεταφορών.  

 

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναµικό ΑΠΕ, το οποίο εµφανίζει µεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης συµβάλλοντας έτσι στη µείωση της εξάρτησής της και 

στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ ξεκίνησε 

δυναµικά και αρκετά νωρίς µε το Ν. 1559/1985 περί “Ρύθµισης θεµάτων 

εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ειδικών θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από 

συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις”, αλλά δεν είχε µεγάλη εξέλιξη. 

Συνεχίστηκε µε το Ν. 2244/1994 µε τον οποίο για πρώτη φορά επιτράπηκε η 

παραγωγή από ιδιώτες7, το Ν. 2773/99 που όρισε νέο καθεστώς τιµολόγησης 

των ΑΠΕ ενώ τους παρείχε και προτεραιότητα στο δίκτυο, το Ν. 2491/2001 που 

απλοποίησε τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και το Ν. 3175/2003 που 

δηµιούργησε το πλαίσιο για τη χρήση της γεωθερµίας15.  

 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/77/EK, θα πρέπει µέχρι το 2010 και 2020 το 

20,1% και 29% αντίστοιχα της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στη χώρα µας να έχει παραχθεί από ΑΠΕ περιλαµβανοµένων και των µεγάλων 
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υδροηλεκτρικών. Με βάση το νέο Ν.3468/2006 οι βασικοί στόχοι της ελληνικής 

ενεργειακής πολιτικής όσον αφορά στις ΑΠΕ είναι1:   

 Η προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ µέσω της απλοποίησης της 

δανειοδοτικής διαδικασίας, των χωροταξικών παρεµβάσεων, την αύξηση 

της διάρκειας της σύµβασης, την προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο και 

τις εγγυηµένες τιµές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο (feed in 

tariffs). 

 Η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων για την περεταίρω ανάπτυξη των ΑΠΕ 

στο µη διασυνδεδεµένο σύστηµα.  

 Η προώθηση των υβριδικών συστηµάτων.  

 

Όσον αφορά στη συµπαραγωγή, στο νέο νόµο για τις ΑΠΕ 

συµπεριλαµβάνονται και οι διατάξεις για τη προώθηση συστηµάτων 

συµπαραγωγής όπως αυτές προβλέπονται από την οδηγία 2004/8/ΕΚ. Τέλος, 

µε το Ν. 3423/2005 “Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και 

άλλων ανανεώσιµων καυσίµων”, εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την 

κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία, το 5,75% της τελικής 

κατανάλωσης υγρών καυσίµων έως το 2010 θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 

βιοκαύσιµα1. 

 

 

1.3.4 Η Προστασία του Περιβάλλοντος  
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Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει και τον τρίτο άξονα της ενεργειακής πολιτικής της 

ΕΕ, ο οποίος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Την παράµετρο αυτή 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα προγράµµατα και οι επενδύσεις που 

λαµβάνουν χώρα στον ενεργειακό τοµέα αλλά και οι αρµόδιοι φορείς κατά τη 

σχεδίαση των εκάστοτε πολιτικών.  

 

 

1.3.4.1 Καταπολέµηση των Κλιµατικών Αλλαγών 

 

 

Η Ελλάδα, το 1992, συµµετείχε και αυτή στην παγκόσµια διάσκεψη του ΟΗΕ 

για το περιβάλλον που έλαβε χώρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και υπέγραψε τη 

σύµβαση πλαίσιο για τις κλιµατικές αλλαγές, την οποία κύρωσε τον Απρίλιο 

του 1994 κάνοντάς τη και επίσηµα νόµο του κράτους12.    

 

Το Μάιο του 2002, η Ελλάδα επικύρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο µε το Ν. 

3017/2002, ΦΕΚ Α΄ 117. Στα πλαίσια του καταµερισµού ευθυνών ανάµεσα στα 

κράτη µέλη της ΕΕ όσον αφορά στην εκπλήρωση των στόχων του Κιότο, οι 

εκποµπές αερίων θερµοκηπίου της Ελλάδας κατά την περίοδο 2008 – 2012 δεν 

θα πρέπει να αυξηθούν περισσότερο από 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.  

Αυτό σηµαίνει ότι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου της Ελλάδας, δεν πρέπει να 

υπερβούν ετησίως τους 137,8 Mt CO2, για την  περίοδο στόχο17.  
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Το Φεβρουάριο του 2003, µε την πράξη υπουργικού συµβουλίου (ΠΥΣ) 5/27-02-

2003, εγκρίθηκε το 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για τη µείωση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου για την περίοδο (2000 – 2010). Έχει ως στόχο τον προσδιορισµό 

µιας δέσµης πρόσθετων πολιτικών και µέτρων περιορισµού των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου προκειµένου η Ελλάδα να εκπληρώσει τις εθνικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

για την πρώτη περίοδο δέσµευσης (2008-2012)17.  

 

Από το Φεβρουάριο του 2005 που τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

ξεκίνησε και η εµπορία εκποµπών αερίων θερµοκηπίου εντός της ΕΕ. Η Ελλάδα 

στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, συνέταξε µε βάση την οδηγία 2003/87/ΕΚ 

το δικό της σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών. Έτσι λοιπόν 

κατανεµήθηκαν σε 141 κύριες πηγές εκποµπών (30 εγκαταστάσεις 

ηλεκτροπαραγωγής, 16 εγκαταστάσεις καύσης, 4 διυλιστήρια, 1 εγκατάσταση 

φρύξης µεταλλευµάτων, 5 παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις 

τσιµέντου, 16 ασβεστοποιίες, 3 υαλουργίες, 43 εγκαταστάσεις κεραµικών και 15 

εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού) δικαιώµατα εκποµπών CO2 

που αντιστοιχούν στο 52,5% των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

στη χώρα µας18.  

 

Μέχρι στιγµής η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα όρια των εκποµπών που 

προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο1 και συνεπώς είναι απαραίτητο 

να εφαρµοστεί το 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για τη µείωση των εκποµπών αερίων 
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θερµοκηπίου και να τηρηθούν τα όρια που έθεσε το εθνικό σχέδιο κατανοµής 

δικαιωµάτων εκποµπών.  

 

Τέλος, αναφέρονται και κάποιες άλλες οδηγίες18 που έχουν σα στόχο τη µείωση 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης όπως η οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) στις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, 

η οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για SO2, NOx 

πού πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010 και η οδηγία 2003/17/ΕΚ για την 

ποιότητα των βενζινών και του πετρελαίου. Όλα αυτά συνδυάζονται µε 

πολιτικές όπως ο ανασχεδιασµός των αστικών συγκοινωνιών, η επέκταση του 

µετρό, ο έλεγχος καυσαερίων κτλ.1 

 

 

1.3.4.2 Εξοικονόµηση Ενέργειας 

 

 

Η ελληνική πολιτική για την εξοικονόµηση ενέργειας έχει σα βασικό στόχο τη 

προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τοµείς1. Όσον αφορά 

στην παραγωγή ενέργειας, οι δράσεις εξοικονόµησης αφορούν την αύξηση του 

βαθµού απόδοσης των σταθµών παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών 

παραγωγής αλλά και την αντικατάσταση των καυσίµων από φυσικό αέριο. Για 

τον τοµέα των µεταφορών οι επεµβάσεις αφορούν τη βελτίωση των διαθέσιµων 

υποδοµών1.  
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Οι µεγαλύτερες επεµβάσεις εξοικονόµησης µπορούν να γίνουν στον οικιακό – 

τριτογενή τοµέα, ο οποίος το 2004 ήταν υπεύθυνος για το 40% της τελικής 

ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα4. Η ελληνική πολιτική εξοικονόµησης 

στον τοµέα αυτό βασίζεται στην αντίστοιχη οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την 

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια.  Έτσι προωθούνται δράσεις όπως η 

ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο 

δηµόσιο τοµέα, η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων και ο νέος Κανονισµός 

για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ) σε 

αντικατάσταση του κανονισµού θερµοµόνωσης1.  

 

 

1.3.5 Σύσταση Οργάνου Ενεργειακής Πολιτικής 

 

 

Στην Ελλάδα µέχρι στιγµής δεν υπήρχε ένας φορέας αρµόδιος για τη µελέτη, 

σχεδίαση και εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής σε µακροπρόθεσµη βάση. Με 

το Ν. 3438/2005 “Σύσταση συµβουλίου εθνικής ενεργειακής στρατηγικής – 

Ρύθµιση θεµάτων υπουργείου ανάπτυξης”  καλύπτεται το σοβαρό αυτό κενό. 

 

 

1.3.6 Τιµολόγηση - Φορολογία 
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Η ελληνική κυβέρνηση χρησιµοποιεί τη φορολόγηση και τιµολόγηση της 

ενέργειας για να ασκήσει την κοινωνική και οικονοµική της πολιτική. Έτσι, η 

φορολόγηση του πετρελαίου θέρµανσης είναι µικρότερη το χειµώνα, η χρήση 

του φυσικού αερίου έχει απαλλαγεί από τους φόρους έως το 2010 και οι τιµές 

του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι οι χαµηλότερες µεταξύ των χωρών της ΙΕΑ1.    

 

 

1.3.7 Έρευνα και Ανάπτυξη 

 

 

Η Ελλάδα προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό τοµέα µε στόχο 

την ανάπτυξη καινοτοµιών και στη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων µε τη 

βιοµηχανία. Οι βασικές περιοχές έρευνας στον ενεργειακό τοµέα είναι οι 

ακόλουθες1:  

 Η βελτίωση της αποδοτικότητας των ΑΠΕ.  

 Η βελτίωση της ποιότητας ισχύος, αλλά και των δικτύων για τη µέγιστη 

ενσωµάτωση των ΑΠΕ.  

 Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρµογών για την εξοικονόµηση 

ενέργειας σε όλους τους τοµείς.  

 Οι καθαρές τεχνολογίες καύσης 
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Η δε έρευνα στη χώρα µας, λαµβάνει χώρα στα πολυτεχνεία της χώρας, αλλά 

και στα επίσηµα ερευνητικά κέντρα που είναι το ΚΑΠΕ, το ΚΤΕΣΚ και ο 

∆ηµόκριτος. 

 

 

1.4 Παρατηρήσεις  

 

 

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί, είναι απαραίτητο και για την Ελλάδα να 

αναπτύξει µια κατάλληλη ενεργειακή στρατηγική έτσι ώστε να διασφαλίσει την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της, να προστατέψει το περιβάλλον και να 

υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους της. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει 

λάβει χώρα ακόµα, ενώ προς το παρόν η Ελλάδα ακολουθεί µια ενεργειακή 

πολιτική η οποία βασίζεται εξολοκλήρου στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.  

 

Εκ πρώτης όψεως, η ελληνική ενεργειακή πολιτική φαίνεται συγκροτηµένη και 

επαρκής. Στην πραγµατικότητα όµως δεν πρόκειται για µια πολιτική, αλλά για 

ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες από τη στιγµή που δεν αποτελούν µέρος µιας 

γενικότερης στρατηγικής µε σαφώς καθορισµένους σκοπούς και στόχους, είναι 

ασύνδετες και ασυντόνιστες µεταξύ τους. Έχουµε δηλαδή ένα µείγµα µη 

εναρµονισµένων κοινοτικών πολιτικών και ελληνικών δράσεων. Το 

αποτέλεσµα φυσικά είναι να χαρακτηρίζεται η ελληνική ενεργειακή «πολιτική» 
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από έλλειψη ευελιξίας και προσαρµοστικότητας, ενώ δεν λαµβάνονται υπόψη 

τα όρια και οι ιδιαιτερότητες της χώρας. 

 

Πρόκειται για µια στρεβλή κατάσταση η οποία συνεχίζεται, ενώ δεν φαίνεται 

να υπάρχει και κάποιο σχέδιο για την αντιµετώπισή της. Οι εκάστοτε πολιτικές 

ηγεσίες, προβάλλουν συνεχώς µέτρα για τη µείωση της εξάρτησης, την 

εξοικονόµηση, την προώθηση των ενδογενών πηγών και τη προστασία του 

περιβάλλοντος, τα οποία είτε δεν υλοποιούνται ποτέ, είτε καθυστερούν τόσο 

στην εφαρµογή τους ώστε καθίστανται ανεπαρκή καθότι οι συνθήκες που 

επέβαλλαν τη λήψη τους έχουν αλλάξει.  

 

Ειδικά όµως στη σηµερινή εποχή όπου το παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα 

δέχεται µεγάλες πιέσεις λόγω της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης, της 

εξάντλησης των κοιτασµάτων των ορυκτών καυσίµων, της αύξησης των τιµών 

και των γεωπολιτικών αναταράξεων, η έλλειψη µιας συγκροτηµένης 

ενεργειακής στρατηγικής θα γίνεται ολοένα και πιο εµφανής.     
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2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

 

2.1 Περίληψη 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση του διεθνούς ενεργειακού τοµέα από τη 

σκοπιά της γεωπολιτικής. Αναλύονται οι γεωπολιτικές συνθήκες που 

επικρατούν µέχρι αυτή τη στιγµή στον κόσµο, γίνεται αναφορά στη δράση των 

µεγάλων ενεργειακών εταιρειών, αναλύεται η πολιτική και οι στόχοι των 

µεγάλων παικτών όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσίας και η ΕΕ και τέλος γίνεται 

επισκόπηση της γωπολιτικής θέσης και των επιδιώξεων της Ελλάδας. 

 

 

2.2 Εισαγωγή   

 

 

Οι γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγµή στον κόσµο, 

καθορίζονται από τις επιδιώξεις των µεγάλων παικτών στο χώρο της ενέργειας 

όπως είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και τα ισχυρά κράτη τα οποία έχουν 

τη δύναµη να επιβάλλουν τη θέληση και τα συµφέροντά τους στα µικρότερα 

και πιο εξαρτηµένα κράτη. Το παγκόσµιο αυτό περιβάλλον αποτελεί εν ολίγοις 
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το εξωτερικό µακροπεριβάλλον εντός του οποίου καλείται η Ελλάδα σαν 

οργανισµός να κινηθεί για να σχεδιάσει την ενεργειακή στρατηγική της.   

 

 

2.3 ∆ιεθνείς Γεωπολιτικές Συνθήκες 

 

 

2.3.1 Γενικά  

 

 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εποχής µας είναι ο σηµαντικός 

ρόλος που παίζουν τα ορυκτά καύσιµα στο παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα. Ο 

ανταγωνισµός δε για τον έλεγχο των αποθεµάτων τους αλλά και τη ροή τους 

προς τις µεγάλες ενεργειακές αγορές είναι που διαµορφώνει τις ισορροπίες στο 

γεωπολιτικό χάρτη της ενέργειας. Εξαιτίας του ανταγωνισµού αυτού, το 

παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα δέχεται πολύ ισχυρές πιέσεις, οι οποίες όµως 

δεν αναµένεται να µειωθούν στο µέλλον, καθότι τα ορυκτά καύσιµα θα 

συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στην κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης για 

αρκετά χρόνια ακόµα. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα γνωστά αποθέµατα των ορυκτών καυσίµων θα 

εξαντλούνται σταδιακά κατά τις επόµενες δεκαετίες σε συνδυασµό µε τις 

υψηλές τιµές, τις επιδιώξεις των µεγάλων παικτών και την ανάδειξη νέων 
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γεωπολιτικών χώρων αντιπαράθεσης, βλέπουµε ότι δηµιουργείται ένα 

εκρηκτικό µείγµα στην ενεργειακή αγορά µε απρόβλεπτες συνέπειες για την 

παγκόσµια κοινότητα.    

 

 

2.3.2 Η Άνοδος των Τιµών 

 

 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της ενεργειακής αγοράς σήµερα είναι οι  

πολύ υψηλές τιµές των ορυκτών καυσίµων και κυρίων του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου. Η ανοδική τους πορεία οφείλεται σε µια πληθώρα 

παραγόντων οι κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Η αύξηση της ζήτησης σε παγκόσµιο επίπεδο, η οποία οφείλεται στα 

αναπτυσσόµενα κράτη όπως η Κίνα και η Ινδία.  

 

 Τα ακραία καιρικά φαινόµενα τα οποία µπορούν να διακόψουν την 

παραγωγή, όπως ο τυφώνας Ιβάν, ο οποίος έπληξε το 2005 τον κόλπο του 

Μεξικού κι προκάλεσε τεράστιες ζηµιές στις πλατφόρµες άντλησης 

πετρελαίου µε αποτέλεσµα να διακοπή η παραγωγή.  

 

 Η διεθνής τροµοκρατία η οποία µε καταστρέφει και σαµποτάρει αγωγούς 

για να διακόψει την οµαλή παροχή ενέργειας.  
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 Η πολιτική αστάθεια, οι εµφύλιες συγκρούσεις και αποσχιστικές τάσεις, που 

λαµβάνουν χώρα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα ενεργειακά αποθέµατα 

(όπως η Μέση Ανατολή) και αυξάνουν το γεωπολιτικό κίνδυνο.  

 

 Ο ενεργειακός εθνικισµός που έχει αρχίσει να επικρατεί, µε αποτέλεσµα την 

επανεθνικοποιήση των ενεργειακών πόρων σε αρκετά κράτη.  

 

 Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στα χρηµατιστήρια.    

 

 

2.3.3 Ο Ρόλος των Πετρελαϊκών Εταιρειών 

 

 

Οι µεγάλοι κερδισµένοι από την άνοδο των τιµών αλλά και από τις 

γεωπολιτικές αναταραχές που λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο είναι οι 

µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τα κέρδη των οποίων έχουν ανέβει σε 

ανυπολόγιστα ύψη14. Φυσικά η άνοδος αυτή των τιµών οφείλεται εν µέρει και 

στις µεθοδεύσεις των ίδιων των εταιρειών, δηλαδή στα κερδοσκοπικά παιχνίδια 

στα χρηµατιστήρια αλλά και στην έλλειψη επενδύσεων στον τοµέα διύλισης 

έτσι ώστε να δηµιουργήσουν το φόβο της έλλειψης στην αγορά µιας και η 

αυξηµένη ζήτηση δεν θα µπορεί να καλυφθεί39.  
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∆εδοµένου τέλος ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες ελέγχουν σε παγκόσµιο επίπεδο 

όλο και λιγότερα κοιτάσµατα λόγω επανεθνικοποιήσεων (όπως πχ. στη 

Λατινική Αµερική) αλλά και λόγω εξάντλησης των παλαιών, οι υψηλές τιµές 

τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνες για κοιτάσµατα και επενδύσεις 

σε δύσβατες περιοχές.   

 

 

2.3.4 Η Στρατηγική Σηµασία των Χωρών της Κασπίας 

 

 

Η Κεντρική Ασία – Ευρύτερη περιοχή της Κασπίας αναδεικνύεται στη σηµερινή 

εποχή σαν ο νέος γεωπολιτικός χώρος ενδιαφέροντος λόγω των µεγάλων 

κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει. Ταυτόχρονα όµως 

αποτελεί και τη νέα εστία αναταράξεων και συγκρούσεων για τον έλεγχο των 

κοιτασµάτων αυτών9.      

 

Η Κασπία είναι η µεγαλύτερη κλειστή θάλασσα στον κόσµο και εικάζεται ότι 

κρύβει αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου ικανά να καλύψουν ένα 

σηµαντικό µέρος των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών της δύσης, και 

ταυτόχρονα να µειώσουν την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή. 

Η δε απόσταση των κοιτασµάτων αυτών από τις αγορές της ΕΕ αλλά και οι 

ψηλές τιµές των τελευταίων ετών, εντείνουν το ενδιαφέρον των µεγάλων 

δυνάµεων για τον έλεγχο και την εκµετάλλευσή.         
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Τα µεγαλύτερα πεδία παραγωγής πετρελαίου της Κασπίας βρίσκονται στο 

Τενγκίζ του Καζακστάν, αλλά και στο Chirag και Gunashil του Αζερµπαϊτζάν. 

Η µεταφορά δε της παραγωγής των πεδίων αυτών γίνεται µε αγωγούς όπως ο 

Μπακού – Τσεϊχάν και ο Τενγκίζ – Νοβοροσίσκ (CPC). Μέσω του αγωγού CPC 

η παραγωγή πετρελαίου καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα όπου φορτώνεται σε 

δεξαµενόπλοια τα οποία µεταφέρουν το πετρέλαιο στις αγορές της δύσης 

διαµέσου των στενών του Βοσπόρου10.  

 

Τα κυριότερα πεδία παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας 

βρίσκονται στο Tengiz και στο Kashagan του Καζακστάν, καθώς και στο Chirag 

και στο Shakh – Deniz του Αζερµπαϊτζάν. Η µεταφορά δε της παραγωγής των 

πεδίων αυτών θα γίνεται µε αγωγούς οι οποίοι θα συγκλίνουν στο Erzurum της 

Τουρκίας20. Έτσι λοιπόν στην Τουρκία θα συγκεντρώνεται όλο το φυσικό αέριο 

της περιοχής µιας και σε αυτήν θα καταλήγουν οι αγωγοί φυσικού αερίου της 

Κασπίας και της Μέσης Ανατολής αλλά και ο αγωγός Blue Stream από τη 

Ρωσία και στη συνέχεια θα µεταφέρεται στην Ευρώπη27.  Αυτά φαίνονται και 

στα σχήµατα 2.1 και 2.2.     

 

Ένα µεγάλο αγκάθι το οποίο αφορά τη διακίνηση του ορυκτού πλούτου της 

περιοχής, είναι ο έλεγχος και η ασφάλεια των χερσαίων διαδροµών των 

αγωγών, δεδοµένης της πολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, των 

φυλετικών και εθνικών συγκρούσεων, των αυτονοµιστικών αλλά και ισλαµικών 

κινηµάτων.   
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Σχήµα 2.1: Συγκέντρωση Φυσικού Αερίου στην Τουρκία [20] 

 

 

Σχήµα 2.2: Μεταφορά Φυσικού Αερίου από Τουρκία σε Ευρώπη [17] 

 

 

2.3.5 Οι Επιδιώξεις των ΗΠΑ 
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Τη παρούσα χρονική περίοδο, οι ΗΠΑ είναι ο µεγαλύτερος ενεργειακός 

καταναλωτής στον κόσµο, και γι’ αυτό το λόγο τα ενεργειακά θέµατα 

αντιµετωπίζονται σαν υψίστης εθνικής σηµασίας1. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι 

η ενεργειακή στρατηγική των ΗΠΑ έχει επιπτώσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, οι 

οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα άλλα κράτη κατά το 

σχεδιασµό της δικής τους ενεργειακής στρατηγικής.  

 

Ο προφανής στόχος λοιπόν των ΗΠΑ, είναι να αποκτήσουν το ρόλο του 

ρυθµιστή όσον αφορά στον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασµάτων (τόσο στη 

Μέση ανατολή όσο και στη περιοχή της Κασπίας) αλλά και στη ροή της 

ενέργειας από τις χώρες της ανατολής προς τις αγορές της δύσης1. Άλλωστε 

αυτό αποδεικνύει η έντονη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, 

αλλά και το µεγάλο project τους το οποίο είναι ο αγωγός πετρελαίου Μπακού - 

Τσεϊχάν. 

 

Ο αγωγός πετρελαίου Μπακού – Τσεϊχάν, ξεκινάει από το Μπακού του 

Αζερµπαϊτζάν στις όχθες της Κασπίας και καταλήγει στο Τουρκικό λιµάνι του 

Τσεϊχάν απέναντι από την Κύπρο. Στόχος του είναι η µεταφορά του πετρελαίου 

που παράγεται από κοιτάσµατα της Κασπίας που ανήκουν στο Καζακστάν και 

στο Αζερµπαϊτζάν στη Μεσόγειο. Από εκεί, το πετρέλαιο θα φορτώνεται σε 

τάνκερς µε προορισµό τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ10. Όλα αυτά 

φαίνονται και στο σχήµα 2.3.   
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Σχήµα 2.3: Αγωγός Μπακού – Τσεϊχάν [Economist – Καθηµερινή 05/06/2005] 

 

Η µεγάλη σηµασία του αγωγού αυτού είναι ότι ανοίγει ουσιαστικά ένα νέο 

ενεργειακό δρόµο από την ανατολή προς τη δύση, παρακάµπτοντας τη Ρωσία 

και το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα µειώνει την εξάρτηση των πετρελαιοπαραγωγικών 

χωρών της Κασπίας από τους ρωσικούς αγωγούς πετρελαίου14. Στην ουσία οι 

ΗΠΑ έχουν καταφέρει µε τον αγωγό αυτό να αποµονώσουν το Ιράν και να 

σπάσουν το µονοπώλιο της Ρωσίας στην περιοχή της Κασπίας1.  

 

 

2.3.6 Οι Επιδιώξεις της Ρωσίας 
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Η Ρωσία, σύµφωνα µε στοιχεία της διεθνούς υπηρεσίας ενέργειας (ΙΕΑ – Energy 

Statistics 2006/World Energy Outlook 2006) αλλά και της ΒΡ (Statistical Review 

Of World Energy 2006) φαίνεται να είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσµο. Κατέχοντας λοιπόν 

τόσο σηµαίνουσα θέση, είναι αυτονόητο ότι οι επιδιώξεις της όσον αφορά στον 

ενεργειακό τοµέα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα άλλα κράτη κατά το 

σχεδιασµό της ενεργειακής τους στρατηγικής.  

 

Τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις επιδιώξεις της Ρωσίας όσον 

αφορά στον ενεργειακό τοµέα, είναι το να σταµατήσει την προσπάθεια των 

ΗΠΑ να διεισδύσουν στη περιοχή της Κασπίας καθώς και να ανακτήσει τον 

έλεγχο των κρατών της περιοχής µέσω οικονοµικών και ενεργειακών 

συµφωνιών1. Η προσπάθειά της αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι της ανήκει 

το σύνολο σχεδόν του δικτύου αγωγών στη περιοχή της Κασπίας, ενώ σχεδιάζει 

και άλλους νέους αγωγούς φυσικού αερίου (όπως ο βορειοευρωπαϊκός προς τη 

Γερµανία και ο Blue Stream προς τη Τουρκία) αλλά και πετρελαίου, µε απώτερο 

στόχο να έχει εναλλακτικές διαδροµές, να προλάβει τον ανταγωνισµό, να 

µειώσει τη δύναµη των µεσαζόντων και να αυξήσει την εξάρτηση των µεγάλων 

καταναλωτών όπως η ΕΕ από αυτήν26.  

 

Η ενέργεια µε λίγα λόγια, αποτελεί πλέον το δυνατό χαρτί της Ρωσίας το οποίο 

δεν θα διστάσει να χρησιµοποιήσει, είτε ως µέσο πίεσης για την προώθηση των 
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συµφερόντων της, είτε ως δούρειο ίππο για την είσοδό της στις ενεργειακές 

αγορές άλλων κρατών. 

 

 

2.3.7 Οι Επιδιώξεις της ΕΕ 

 

 

Η ΕΕ είναι σύµφωνα µε στοιχεία της ΒΡ (Statistical Review Οf World Energy 

2006) ο δεύτερος µεγαλύτερος ενεργειακός καταναλωτής στον κόσµο. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πράσινη Βίβλο για την 

Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασµού, τα ενεργειακά αποθέµατα της ΕΕ 

οδεύουν προς εξάντληση, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της, ενώ 

η ενεργειακή της εξάρτηση συνεχώς αυξάνεται µε κίνδυνο να φτάσει το 70% το 

2030.  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται εµφανές ότι η ΕΕ έρχεται αντιµέτωπη µε 

δύο πολύ µεγάλες προκλήσεις. Η µία είναι ο παγκόσµιος ανταγωνισµός όσον 

αφορά στη πρόσβαση και στον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και η άλλη είναι 

η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα 

συµφέροντά της. Μέσα στα πλαίσια αντιµετώπισης των δύο αυτών προκλήσεων, 

οι κυριότερες από γεωπολιτική άποψη ενέργειες της ΕΕ (σύµφωνα και µε την 

Πράσινη Βίβλο για την Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασµού) είναι η 

προώθηση συµφωνιών, συνεργασιών και συµµαχιών στον ενεργειακό τοµέα 
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αλλά και η δηµιουργία νέων διασυνδέσεων και εναλλακτικών δρόµων 

τροφοδοσίας. 

  

Μα βάση λοιπόν και το πρόγραµµα INOGATE44 (Interstate Oil & Gas Transfer 

to Europe) της ΕΕ προωθούνται νέοι αγωγοί φυσικού αερίου και διασυνδέσεις 

µε τη Βόρεια Αφρική και τη Κεντρική Ασία. Από τα σηµαντικότερα έργα είναι ο 

αγωγός φυσικού αερίου Ιταλίας – Ελλάδας – Τουρκίας, ο Nabucco ο οποίος θα 

ξεκινάει από την Τουρκία θα διέρχεται από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την 

Ουγγαρία και θα καταλήγει στην Αυστρία, αλλά και ο Trans – Balkan Pipeline 

ο οποίος µέσω FYROM και Σερβίας θα µεταφέρει φυσικό αέριο στα ∆υτικά 

Βαλκάνια και από εκεί στην Ευρώπη.  

 

Οι ανωτέρω αγωγοί συµβάλλουν στη δηµιουργία του South European Gas 

Ring, µε το οποίο θα µπορεί η ΕΕ να αποκτήσει πρόσβαση στα κοιτάσµατα 

φυσικού αερίου της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου 

Αφρικής20. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τους προβληµατισµούς σχετικά 

µε την αύξηση της εξάρτησής της από τη Ρωσία, η ΕΕ ενισχύει τη σύνδεσή της µε 

αυτήν µε τη κατασκευή του νέου βορειοευρωπαϊκού αγωγού αερίου που θα 

τεθεί σε λειτουργία το 201033. Όλα αυτά φαίνονται στο σχήµα 2.4 που 

ακολουθεί. 
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Σχήµα 2.4:  Αγωγοί Τροφοδοσίας ΕΕ µε Φυσικό Αέριο [Ελευθεροτυπία  

30/04 /2006] 

 

 

2.4 Η Θέση της Ελλάδας 

 

 

2.4.1 Γενικά 

 

 

Η Ελλάδα, καλείται σε µια εποχή έντονου ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο 

για την εξασφάλιση των ενεργειακών πρώτων υλών, να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει το µακροπρόθεσµο ενεργειακό εφοδιασµό της. Επιπλέον,  

εµπλέκεται στο µεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, χάρις σε δύο πολύ σηµαντικά έργα, 

τα οποία είναι ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και ο 
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αγωγός φυσικού αερίου Ιταλίας – Ελλάδας – Τουρκίας. Τα δύο αυτά έργα σε 

συνδυασµό µε την ενεργειακή κοινότητα της ΝΑ Ευρώπης αναβαθµίζουν τη 

γεωπολιτική θέση της χώρας και δηµιουργούν νέες προοπτικές για την 

πρόσβαση και αξιοποίηση του πλούτου της ευρύτερης περιοχής.     

 

 

2.4.2 Ο Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη (ΒΑΡ) 

 

 

Η ιστορία του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε το 1993, µε 

συνοµιλίες για τη δηµιουργία εναλλακτικής οδού µεταφοράς πετρελαίου από 

τη Μαύρη Θάλασσα, µέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι συνοµιλίες 

συνοδεύτηκαν και από ελληνική πρόταση την επόµενη χρονιά, ενώ το 1996 η 

Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρωσία υπέγραψαν µνηµόνιο συνεργασίας. Έκτοτε 

ακολούθησαν τριµερείς επαφές και συµφωνίες µέχρι τις 12 Απριλίου 2005, όταν 

οι άµεσα εµπλεκόµενες χώρες υπέγραψαν εκ νέου µνηµόνιο για την κατασκευή 

πλέον του αγωγού43. Το Σεπτέµβριο του 2006, οι τρεις χώρες υπέγραψαν 

τριµερή διακήρυξη ενεργειακής συνεργασίας, η οριστικοποίηση της συµφωνίας 

έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2007. Η κατασκευή του αγωγού αναµένεται να 

ξεκινήσει το 2008 και να ολοκληρωθεί το 2011. 

 

Ο εν λόγω αγωγός θα ξεκινάει από το βουλγάρικο λιµάνι του Μπουργκάς και 

θα καταλήγει στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Θα έχει συνολικό µήκος 280 
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km, ενώ το κόστος κατασκευής του εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 900 εκατ. – 1 δισ. 

€. Η δε δυναµικότητα του αγωγού θα αγγίζει τα 1.000.000 βαρέλια ηµερησίως, 

ενώ ετησίως θα µεταφέρονται 30 – 50 εκατ. Τόνοι43.  

 

 

Σχήµα 2.5: Αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη [Καθηµερινή 11/03/2007] 

 

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του αγωγού, θα κατασκευαστούν ειδικές 

λιµενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αποθηκευτικοί 

χώροι συνολικής χωρητικότητας  650.000 m3, ενώ οι εγκαταστάσεις θα µπορούν 

δέχονται τάνκερς µέχρι 300.000 τόνων τα οποία έχουν µικρότερο ναύλο43.  

 

Η µεγάλη στρατηγική σηµασία του αγωγού εντοπίζεται στην αδυναµία των 

στενών του Βοσπόρου να εξυπηρετήσουν την τεράστια ζήτηση για µεταφορά 

πετρελαίου από τις χώρες της Κασπίας και τη Ρωσία προς τη ∆υτική Ευρώπη. Η 
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Τουρκία µε βάση τη συνθήκη του Μοντρέ (1936) είναι υποχρεωµένη να 

διατηρεί τα στενά του Βοσπόρου ανοιχτά στα διερχόµενα πλοία. Η τουρκική 

κυβέρνηση όµως, θεωρώντας ότι η αυξηµένη κίνηση των πλοίων θα επιβαρύνει 

τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας και θα δηµιουργήσει σοβαρές απειλές για 

το περιβάλλον και τον Βόσπορο, έχει θέσει σε εφαρµογή νέους κανόνες 

ναυσιπλοΐας που περιορίζουν τη διέλευση και έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία καθυστερήσεων άνω των 4 ηµερών14.    

   

Πέραν των καθυστερήσεων στη διέλευση του Βοσπόρου, στη Μαύρη Θάλασσα 

και συγκεκριµένα στο λιµάνι του Νοβοροσίσκ, συγκεντρώνονται τα ρωσικά 

πετρέλαια αλλά και τα πετρέλαια των χωρών της Κασπίας και ιδιαίτερα του 

Καζακστάν τα οποία µεταφέρονται µέσω του µεγάλου αγωγού CPC από το 

Τενγκίζ στο Νοβοροσίσκ. Έτσι λοιπόν ο συντοµότερος τρόπος να µετακινηθούν 

προς τη δύση τα πετρέλαια που συγκεντρώνονται στο Νοβοροσίσκ είναι µέσω 

του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Τα πετρέλαια θα µεταφέρονται µε 

δεξαµενόπλοια από το Νοβοροσίσκ στο Μπουργκάς και στη συνέχεια θα 

διοχετεύονται µέσω του αγωγού στην Αλεξανδρούπολη από όπου θα 

παραλαµβάνονται εκ νέου από δεξαµενόπλοια µε προορισµό τις αγορές των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης23.  

 

Ο αγωγός αυτός εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Ρωσίας η οποία µπορεί πλέον 

να αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου της, να το µεταφέρει µε ασφάλεια 

στις αγορές της ∆ύσης, να παρακάµψει την Τουρκία και να αποφύγει τη χρήση 
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του αµερικανικών συµφερόντων αγωγού Μπακού – Τσεϊχάν, µε τον οποίο θα 

λειτουργούν συµπληρωµατικά23. Εξαιτίας αυτού οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις για 

τη µαταίωση του έργου ενώ προώθησαν και σχέδια για ανταγωνιστικούς 

αγωγούς οι οποίοι θα διέρχονται από µέρη που ήταν υπό τον έλεγχό τους24. 

 

Όσον αφορά τέλος στα οφέλη της Ελλάδας από την κατασκευή του αγωγού, 

αυτά περιλαµβάνουν αφενός την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασµού (λόγω της εύρεσης εναλλακτικών πηγών προµήθειας, της 

απεξάρτησης από τη Μέση Ανατολή αλλά και της δηµιουργίας αποθηκευτικών 

χώρων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν στρατηγικά αποθέµατα 

ασφαλείας) και αφετέρου οικονοµικά έσοδα από τη διαµετακόµιση του 

πετρελαίου, τα οποία εκτιµάται42 ότι θα ανέρχονται σε 35 εκατ. $ ετησίως. 

 

 

2.4.3 Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου Ιταλίας – Ελλάδας – Τουρκίας  

 

 

Η ιστορία του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας χωρίζεται 

σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έχουµε τις διµερείς επαφές και συµφωνίες 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ στη δεύτερη φάση έχουµε τις διµερείς 

επαφές µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Όσον αφορά λοιπόν στην πρώτη φάση, το 

Φεβρουάριο του 2003 υπογράφτηκε διακρατική συµφωνία στην οποία 

τονιζόταν η θέληση των συµβαλλόµενων κρατών για ην υλοποίηση του έργου, 
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ενώ στις 23 ∆εκεµβρίου 2003, υπογράφτηκε στην Άγκυρα µια ιστορική 

συµφωνία µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της τουρκικής εταιρείας αερίου BOTAS, που 

προβλέπει τη διασύνδεση των συστηµάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και της 

Τουρκίας και την αγορά 750 εκ. m3 αερίου ετησίως από την ελληνική πλευρά 

για δεκαπέντε χρόνια, ξεκινώντας από το 2006. Τέλος τον Μάιο του 2004 

λύθηκαν και οι τελευταίες τεχνικές λεπτοµέρειες ενώ επικυρώθηκε από την 

ελληνική βουλή η συµφωνία43.     

 

Όσον αφορά στη δεύτερη φάση του έργου, το 2002 η ∆ΕΠΑ σε συνεργασία µε 

την Ιταλική  Edison προχώρησαν στην εκπόνηση µελέτης βιωσιµότητας του 

έργου διασύνδεσης του ελληνικού και του ιταλικού συστήµατος µεταφοράς. 

Τόσο η µελέτη βιωσιµότητας όσο και η µελέτη σκοπιµότητας που ολοκληρώθηκε 

τον Οκτώβριο του 2004 είχαν θετικά αποτελέσµατα, και έτσι στις 2 Μαΐου 2005 

στο Παρίσι επιβεβαιώθηκε η στήριξη των συµβαλλόµενων κρατών για την 

προώθηση του έργου. Τέλος στις 4 Νοεµβρίου 2005 στη πόλη Λέτσε της Νότιας 

Ιταλίας υπογράφτηκε η διακρατική συµφωνία Ελλάδας – Ιταλίας για την 

κατασκευή του υποβρύχιου αγωγού φυσικού αερίου43. 

   

Όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία του έργου, ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας – 

Τουρκίας (Interconnector Greece – Turkey ITG) θα έχει µήκος 295 km και 

διάµετρο 36’’. Από το συνολικό µήκος του αγωγού, τα 85 km θα επεκτείνουν 

στην ουσία το υπάρχον ελληνικό δίκτυο από την Κοµοτηνή ως τους Κήπους 

στον Έβρο. Τα υπόλοιπα 210 km του αγωγού θα κατασκευαστούν στην Τουρκία 
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ξεκινώντας από την Ipsala (σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας) και φτάνοντας ως το 

Karakabey, νότια της Κωνσταντινούπολης, όπου θα γίνει η σύνδεση µε το 

υπάρχον τουρκικό δίκτυο. Στην πορεία του ο αγωγός θα διασχίζει τη θάλασσα 

του Μαρµαρά (µήκος 17 km και βάθος 70 m), ενώ αναµένεται να τεθεί σε 

λειτουργία το 2007. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο σχήµα 2.6. 

 

 

Σχήµα 2.6: Αγωγός ∆ιασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας [43] 

 

O αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (interconnector Greece – Italy IGI) 

αποτελεί στην ουσία επέκταση του ελληνοτουρκικού αγωγού. Η διακίνηση του 

αερίου θα ξεκινάει από την Κοµοτηνή και µέσω του υπάρχοντος ελληνικού 

δικτύου θα καταλήγει στη Νέα Μεσηµβρία. Από εκεί θα κατασκευαστεί νέος 

αγωγός µήκους 300 km και διαµέτρου 36’’, ο οποίος θα µεταφέρει το φυσικό 

αέριο είτε στον Ασπροπόταµο είτε στον Σταυρολιµένα της Ηπείρου, ανάλογα 

µε την τελική διαδροµή που θα επιλεχθεί. Από το σηµείο αυτό (όποιο από τα 

δύο επιλεχθεί) θα κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός µήκους 212 km και 

διαµέτρου 32’’, που θα µεταφέρει το αέριο στο Οτράντο της Ιταλίας από όπου 
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και θα συνδεθεί µε το δίκτυο της Ιταλίας και συνεπώς και της κεντρικής 

Ευρώπης43, όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.7. Το χερσαίο τµήµα του αγωγού θα 

ονοµάζεται ∆ίας και το υποθαλάσσιο Ποσειδώνας. Όσον αφορά στη 

δυναµικότητα του αγωγού, το 80% θα ανήκει στην Edison και το 20% στη 

∆ΕΠΑ41.  

 

 

Σχήµα 2.7: Αγωγός ∆ιασύνδεσης Ιταλίας – Ελλάδας [43] 

 

Το έργο αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία στο σύνολό του το 2011. Η µεγάλη 

στρατηγική σηµασία του εντοπίζεται στο ότι ουσιαστικά ανοίγει το δρόµο για 

τη µεταφορά του φυσικού αερίου από τα πλούσια σε κοιτάσµατα κράτη της 

Κασπίας προς τις αγορές της Ευρώπης. Ο εν λόγω αγωγός δηλαδή αποτελεί την 

ενεργειακή γέφυρα µεταξύ ΕΕ µε την Κεντρική Ασία – Μέση Ανατολή, καθότι 

συνδέει το δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΕ µέσω της Ιταλίας µε το δίκτυο της 

Ελλάδας και εν συνεχεία µε το δίκτυο της Τουρκίας µε το οποίο συνδέονται οι 

µεγάλοι αγωγοί φυσικού αερίου που έρχονται από τη Ρωσία, το Ιράν, το 

Αζερµπαϊτζάν αλλά και µελλοντικά από το Ιράκ. Έτσι λοιπόν αναβαθµίζεται η 
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γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται η εξάρτηση από το 

ρώσικο αέριο τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης15.  Αυτά φαίνονται στο 

σχήµα 2.8. 

 

 

Σχήµα 2.8: Αγωγός Φυσικού Αερίου Ιταλίας – Ελλάδας – Τουρκίας [43] 

 

Τα οφέλη από την κατασκευή του αγωγού για την Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η διασφάλιση της κάλυψης όλων των πρόσθετων ποσοτήτων αερίου που 

µπορεί να χρειαστεί µελλοντικά.  

 

 Η µερική απεξάρτηση από τη Ρωσία, η διαφοροποίηση των πηγών 

προµήθειας αερίου και συνεπώς η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού. 

 

 Η αναβάθµιση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη και η µετατροπή της σε 

κόµβο διαµετακόµισης αερίου προς την ΕΕ.  
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 Η δυνατότητα σύνδεσης της ∆ΕΠΑ µε τα δίκτυα της Ευρώπης και 

συµµετοχής της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.  

 

  Η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη δηµιουργία ανταγωνισµού εν όψει της 

απελευθέρωσης της αγοράς, διότι θα επιτρέψει την είσοδο στην αγορά νέων 

προµηθευτών µε αποτέλεσµα την επίτευξη καλύτερων τιµών για τους 

καταναλωτές.  

 

 Οι σηµαντικές οικονοµικές απολαβές από τη διαµετακόµιση του αερίου 

διαµέσου της χώρας.  

 

Τα οφέλη για την ΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 ∆ιασφαλίζει την κάλυψη ενός µέρους της µελλοντικής ζήτησης σε φυσικό 

αέριο.  

 

 Συµβάλλει στην απεξάρτησή της από τη Ρωσία, τη διαφοροποίηση των 

πηγών προµήθειας και άρα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.  

 

 ∆ιασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς της, ανεξάρτητα από 

τυχόν κρίσεις στις διακρατικές σχέσεις οι οποίες µπορούν να έχουν 

αντίκτυπο στην τροφοδοσία της ΕΕ.  
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 Αποτελεί το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία του South European Gas Ring 

(βλέπε σχήµα .) µε το οποίο θα µπορεί η ΕΕ να αποκτήσει πρόσβαση στα 

κοιτάσµατα φυσικού αερίου της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και 

της Βορείου Αφρικής.  

 

Όσον αφορά στους νέους παραγωγούς αλλά και στους εµπόρους φυσικού 

αερίου της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, ο 

αγωγός αυτός αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για την προώθηση µεγάλων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης. Τέλος, τόσο για την 

Τουρκία όσο και για την Ιταλία ο αγωγός εκτός από οικονοµικά οφέλη, 

συµβάλλει και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού τους.     

 

Φυσικά υπάρχουν σχέδια και για άλλους αγωγούς φυσικού αερίου στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Από τους πιο σηµαντικούς και 

ανταγωνιστικούς µε τον ελληνικό αγωγό είναι ο Nabucco, ο οποίος θα ξεκινάει 

από την ευρωπαϊκή Τουρκία και στη συνέχεια µέσω Βουλγαρίας, Ρουµανίας και 

Ουγγαρίας θα καταλήγει στην Αυστρία και συγκεκριµένα στη Βιέννη όπου και 

θα συνδέεται µε το δίκτυο της Κεντρικής Ευρώπης. Εξίσου σηµαντικός θα είναι 

και ο αγωγός αερίου δυτικών Βαλκανίων που θα ξεκινάει από το ελληνικό 

δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια µέσω FYROM, Σερβίας, 

Βοσνίας, Κροατίας και Σλοβενίας θα καταλήγει στην Αυστρία όπου και θα 

συνδέεται µε τα δίκτυα της ΕΕ20. Οι δύο αυτοί αγωγοί φαίνονται στο σχήµα 2.9. 
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Η µεγάλη σηµασία του αγωγού Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας, φαίνεται από το 

γεγονός ότι έχει εγείρει το ενδιαφέρον των µεγάλων δυνάµεων. Οι ΗΠΑ από τη 

µεριά τους θέλουν ο αγωγός αυτός αερίου να λειτουργεί αποκλειστικά µε αέριο 

που θα προέρχεται από τη περιοχή της Κασπίας και όχι τη Ρωσία, διότι τυχόν 

πρόσβαση της Ρωσίας στον αγωγό θα την έθετε αυτοµάτως εκτός συναγωνισµού 

όσον αφορά στη προµήθεια της ΕΕ µε φυσικό αέριο25.  

 

 

Σχήµα 2.9: Nabucco & Βαλκανικός Αγωγός Αερίου [20] 

 

Η Ρωσία από την άλλη, θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στον αγωγό αερίου 

Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας, διότι ο αγωγός αυτός µπορεί να αποτελέσει µια 

εναλλακτική οδό τροφοδοσίας της ΕΕ αυξάνοντας την εξάρτησή της. Επιπλέον, 

θα µπορεί να αποκλείσει µελλοντικούς ανταγωνιστές από την περιοχή της 
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Κασπίας. Η τροφοδοσία του αγωγού µε ρωσικό αέριο µπορεί να γίνει µέσω του 

ήδη υπάρχοντος αγωγού Ελλάδας – Ρωσίας αλλά και µέσω του υποθαλάσσιου 

αγωγού Blue Stream ο οποίος διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα και συνδέεται µε το 

δίκτυο της Τουρκίας30.  

 

Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι το τουρκικό δίκτυο φυσικού αερίου είναι υπό 

κατασκευή, ενώ το από την Κασπία θα είναι διαθέσιµο µετά το 2012. Επιπλέον, 

το αέριο του Ιράκ εκτιµάται ότι θα αξιοποιηθεί την επόµενη δεκαετία, ενώ το 

αέριο του Ιράν που καταλήγει στην Τουρκία δεν µπορεί να βρει διέξοδο προς 

τη δύση λόγω προβληµάτων στις σχέσεις µε τη δύση. Άρα, ο εν λόγω αγωγός 

µπορεί να γεµίσει αρχικά µόνο µε ρώσικο αέριο, κάτι το οποίο ανατρέπει όλη 

τη σύλληψη της κατασκευής του38. Έτσι λοιπόν οι θέσεις και τα σχέδια της 

Ρωσίας για τον αγωγό ισχυροποιούνται, ενώ στο γεωπολιτικό παιχνίδι µεταξύ 

ΕΕ και Ρωσίας, οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να είναι σκληρές, δεδοµένου ότι 

η ΕΕ δεν θέλει να ελέγχει η Ρωσία όλους τους αγωγούς τροφοδοσίας της.  

 

 

2.4.4 Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη 

 

 

Με τη συνθήκη για την ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας  της ΝΑ Ευρώπης, 

τα εµπλεκόµενα µέρη (Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ρουµανία, Βουλγαρία, 

Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία, FYROM, Τουρκία και Ελλάδα) ανέλαβαν την 
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υποχρέωση να υιοθετήσουν το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο όσον αφορά στα θέµατα 

ενέργειας, ανταγωνισµού και περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα της συνθήκης 

είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου στην 

περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, στην οποία επιβάλλονται οι διατάξεις των οδηγιών 

2003/54/ΕΚ, 2003/55/ΕΚ, για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού 

αερίου αντίστοιχα, αλλά και οι διατάξεις του κανονισµού 1228/2003 για τη 

πρόσβαση στα δίκτυα και τη διασυνοριακή εµπορία ενέργειας. Έτσι λοιπόν, 

µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν, η συµφωνία προβλέπει την ουσιαστική 

κατάργηση κάθε εθνικής οικονοµικής επιβάρυνσης ή τεχνικού προβλήµατος, 

στην διακίνηση ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου. Η συνθήκη 

αναµένεται να τεθεί σε ισχύ µετά το 200713.  

 

Η περιοχή αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί αφενός αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ 

του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος και των ενεργειακών δικτύων και 

συστηµάτων της υπόλοιπης ΕΕ  και αφετέρου αποτελεί τη ζώνη µεταξύ των 

χωρών που παράγουν ενέργεια (όπως η Ρωσία, οι χώρες της Κασπίας και η 

Μέση Ανατολή) και των χωρών που καταναλώνουν ενέργεια (όπως οι χώρες 

της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης) και εποµένως είναι πολύ σηµαντική για τη 

διαµετακόµιση ενέργειας. Έτσι λοιπόν προωθείται η διασύνδεση της περιοχής 

αυτής µε την υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε στο άµεσο µέλλον να µπορούµε να 

µιλάµε για πραγµατικά διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου13.  
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2.5 Παρατηρήσεις  

 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, γίνεται εµφανές 

ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πολύ δυναµικό αλλά και ευµετάβλητο. Οι 

συµµαχίες και οι στρατηγικές αλλάζουν συνεχώς ανάλογα µε την εκάστοτε 

ισορροπία δυνάµεων, ενώ είναι αµφίβολο και αν το παγκόσµιο σύστηµα 

παραγωγής και µεταφοράς των ενεργειακών πόρων θα συνεχίσει να λειτουργεί 

µε τους ίδιους όρους.     

 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΕ παραµένει στο περιθώριο, η ΗΠΑ έχουν 

κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία έχει επανασυνδεθεί µε τις χώρες του 

Καυκάσου και η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει τη δική της ενεργειακή 

στρατηγική η οποία θα της επιτρέψει να εκπληρώσει τους στόχους της. Για να 

το πετύχει αυτό η Ελλάδα, θα πρέπει µέσα από το πρίσµα των ιδιαίτερων 

ελληνικών συµφερόντων να εκτιµήσει το διεθνές περιβάλλον και τις ισορροπίες 

δυνάµεων καθώς και να προβλέψει αντιδράσεις και τις πιέσεις άλλων κρατών.  

 

Όσον αφορά στον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, ο οποίος 

έχει µπει σε τροχιά υλοποίησης, είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας να 

αναλάβει πρωτοβουλίες (όπως π.χ. για αύξηση της δυναµικότητας του αγωγού, 

για την συνεκµετάλλευση κοιτασµάτων κτλ.) έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατόν 

περισσότερα οφέλη από την εκµετάλλευση του αγωγού λαµβάνοντας φυσικά 
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υπόψη και την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των χωρικών 

υδάτων λόγω της κυκλοφορίας µεγάλων τάνκερ. 

 

Από την άλλη, σχετικά µε τον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας – Ελλάδας – 

Ιταλίας, θα είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας να κινηθεί έντονα και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση, τη κατασκευή και τη χρήση του, 

διότι τυχόν καθυστερήσεις µπορεί να οδηγήσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη να 

στραφούν σε άλλες ανταγωνιστικές λύσεις οι οποίες φυσικά δεν θα είναι προς 

όφελος της Ελλάδας αλλά ούτε και θα την περιλαµβάνουν στον ευρύτερο 

σχεδιασµό τους. Θα πρέπει επίσης να σταθµίσει τη µεγάλη της ενεργειακή 

εξάρτηση από το αέριο της Ρωσίας, να εκτιµήσει τις µελλοντικές της ανάγκες 

και να κρατήσει τις ισορροπίες µεταξύ των επιδιώξεων της ΕΕ για απεξάρτηση 

από τη Ρωσία αλλά και των πιέσεων της Ρωσίας για είσοδο στον αγωγό. Αν και 

µικρό το ποσοστό του αγωγού που κατέχει η Ελλάδα, µπορεί ένα µέρος του να 

χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά ρωσικού αερίου ενώ το υπόλοιπο να µείνει 

ανοικτό για την είσοδο µελλοντικά αερίου από τις χώρες της Κασπίας. Σε κάθε 

περίπτωση λοιπόν, η Ελλάδα για να µη µείνει εκτός των εξελίξεων θα πρέπει να 

συνάψει συµφωνίες µε τις χώρες της Κασπίας ώστε να εξασφαλίσει ποσότητες 

αερίου στο µέλλον πριν αυτές δεσµευτούν από άλλα κράτη.   

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα, µέσω της συνθήκης για την ίδρυση 

της ενεργειακής κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης, έχει την ευκαιρία να βελτιώσει 

ακόµη περισσότερο τη γεωπολιτική της θέση, αλλά και να µεταβληθεί σε 



 59

ρυθµιστή των πραγµάτων στην ευρύτερη περιοχή καθώς και σε αξιόλογο 

παίχτη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  Αυτό κυρίως λόγω του ότι αποτελεί µέλος της 

ΕΕ αλλά και λόγω των αγωγών που την µετατρέπουν σε χώρα διαµετακόµισης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

Η συνθήκη αυτή ενέχει και κινδύνους για την Ελλάδα, δεδοµένου ότι ανοίγει 

το δρόµο στους µεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές να προµηθεύονται φτηνή 

ενέργεια από τα Βαλκάνια, σπρώχνει τους ιδιώτες παραγωγούς να επενδύσουν 

στην ευρύτερη περιοχή και όχι στην Ελλάδα και µετά να εισάγουν το φυσικό 

αέριο ή την ηλεκτρική ενέργεια,, και εξαναγκάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις 

παροχής ενέργειας να δράσουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον για το 

οποίο προφανώς δεν είναι ακόµη έτοιµες.     

 

Με την εµπειρία που διαθέτει η Ελλάδα αλλά και µε τις διασυνδέσεις των 

ενεργειακών της δικτύων, το µόνο που χρειάζεται είναι µια τολµηρή και 

δυναµική επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης τόσο στη παραγωγή όσο και 

στη διαχείριση και διανοµή ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί σε 

ηγεµονική δύναµη της περιοχής, θα βελτιώσει ακόµα περισσότερο την 

ανταγωνιστικότητα και τη γεωπολιτική της θέση, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις 

θα αποκτήσουν αξιόλογο µέγεθος που θα τους επιτρέψει να ανταγωνιστούν 

επάξια τους µεγάλους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς οµίλους.    
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

3.1 Περίληψη  

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία της 

απελευθέρωσης των αγορών φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού. Επιπλέον γίνεται 

ανάλυση του άµεσου ή µικροπεριβάλλοντος που επικρατεί τόσο στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στις αγορές φυσικού αερίου και υγρών καυσίµων, 

χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα του Porter, για την ανάλυση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό. Τέλος εξάγονται και τα ανάλογα 

συµπεράσµατα για κάθε µια από τις τρεις ενεργειακές αγορές. 

 

 

3.2 Εισαγωγή  

 

 

Οι αγορές ενέργειας είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονοµίας και γι’ αυτό το λόγο βρίσκονταν 

συνήθως υπό κρατικό έλεγχο. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η 

απελευθέρωση (αποκρατικοποίηση) των αγορών συµβάλλει στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και άρα στη συγκεκριµένη περίπτωση 
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αναµένεται να οδηγήσει σε αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών 

πόρων και σε χαµηλότερες τιµές για τους καταναλωτές.    

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της απελευθέρωσης, πρέπει το κράτος να αποχωρήσει 

σταδιακά από το ρόλο του παραγωγού και προµηθευτή ενέργειας, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να δροµολογηθούν µεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις οι 

οποίες θα συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας ενεργειακής αγοράς όπου το 

κράτος θα αναλάβει τον ρόλο του ρυθµιστή. Οι κρατικές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να βρουν στρατηγικούς επενδυτές για να ενισχύσουν τις συµµαχίες τους και να 

µπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. Εκτιµάται τέλος ότι για να 

υπάρχει υγιές κλίµα ανταγωνισµού σε µια αγορά, θα πρέπει να 

δραστηριοποιείται σε αυτήν ικανός αριθµός παικτών, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόµενα συγκέντρωσης και εναρµονισµένων πρακτικών.  

 

 

3.3 Οι Ενεργειακές Αγορές στην ΕΕ 

 

 

Οι ενεργειακές αγορές σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη της ΕΕ ήταν µέχρι 

προσφάτως υπό κρατικό έλεγχο. Η κατάσταση αυτή άλλαξε στα µέσα ης 

δεκαετίας του ’90, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις οδηγίες για την 

απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, στα πλαίσια της 

δηµιουργίας µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Παρά το γεγονός ότι η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αργότερα και νέες οδηγίες για την περαιτέρω 

απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, οι διαδικασίες δεν 

φαίνεται να προχωράνε καθότι πολλές κρατικές εταιρείες δεν θέλουν να 

παραχωρήσουν µερίδια αγοράς, υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια της 

παροχής και υπάρχει αντίθεση συµφερόντων µεταξύ του κράτους και των 

επενδυτών9.  

 

Τα φαινόµενα αυτά δηµιουργούν τάσεις συσπείρωσης των ενεργειακών 

εταιρειών και ολιγοπωλιακές συνθήκες στις αγορές, µε ορατό κίνδυνο 

δηµιουργίας ενεργειακών καρτέλ. Επιπλέον, η απελευθέρωση δίνει τη 

δυνατότητα στους ισχυρούς ενεργειακούς οµίλους να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους εκτός συνόρων και να φέρουν σε δύσκολη θέση τις 

αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων χωρών. Αυτός ακριβώς ο κίνδυνος απειλεί και 

τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αφενός δεν έχουν ακόµα προσαρµοστεί στο 

νέο θεσµικό περιβάλλον και αφετέρου καλούνται να λειτουργήσουν σε µια 

ενιαία αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

 

 

3.4 Η Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

 

3.4.1 Εισαγωγή  
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Στην Ελλάδα, ο βασικός πρωταγωνιστής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι η ∆ΕΗ η οποία δηµιουργήθηκε το 1950 µε το Ν. 1468/1950 και 

αντικατέστησε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν µέχρι 

τότε στην αγορά. Η ∆ΕΗ λειτουργούσε υπό καθεστώς κρατικού µονοπωλίου, 

είχε υπό τον έλεγχό της το σύνολο της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ανέλαβε και τον πλήρη εξηλεκτρισµό της χώρας. Η 

κατάσταση αυτή θα τερµατιστεί το 2001 όταν µε βάση το Ν. 2773/1999 

απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας4. Παρά την απελευθέρωση, η 

∆ΕΗ εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για το 97% περίπου της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και θα διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στην αγορά έως 

ότου υπάρξουν αρκετοί ιδιώτες παραγωγοί1.    

 

 

3.4.2 Η Απελευθέρωση της Αγοράς 

 

 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε στη χώρα µας το 

Φεβρουάριο του 2001 όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 2773/1999, σύµφωνα µε τον 

οποίο 7500 καταναλωτές της υψηλής και µέσης τάσης (περίπου 34% της αγοράς) 

έγιναν επιλέγοντες, που σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον 

προµηθευτή τους. Επιπλέον, µε τον ίδιο νόµο ιδρύθηκαν και οι φορείς 

διαχείρισης της απελευθερωµένης πλέον αγοράς4.  
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Έτσι, ιδρύθηκε η ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) η οποία ανέλαβε την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων του 

ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών. Επίσης εισηγείται και 

νοµοθετικές παρεµβάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και 

διατυπώνει γνωµοδοτήσεις για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας4.  

 

Ο δεύτερος φορέας διαχείρισης είναι ο ∆ΕΣΜΗΕ (∆ιαχειριστής του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο οποίος είναι αρµόδιος για τη 

διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς υψηλής 

τάσεως (400 kV και 150 kV). Είναι επίσης αρµόδιος για τις διασυνδέσεις και τον 

προγραµµατισµό ανάπτυξης του δικτύου4.  

 

Τέλος, η ∆ΕΗ µετασχηµατίστηκε σε ανώνυµη εταιρεία η οποία εξακολουθεί να 

έχει στην κυριότητά της το δίκτυο µεταφοράς, αλλά είναι αρµόδια µόνο για το 

δίκτυο µεταφοράς µέσης και χαµηλής τάσης καθώς και για το δίκτυο διανοµής, 

ενώ εκτελεί και χρέη διαχειριστή του δικτύου για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά4.   

 

Σύµφωνα µε το Ν.3175/2003 και τις διατάξεις της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, η 

διάρθρωση της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε, και 

έγινε από διµερής, ηµερήσια, την οργάνωση και διαχείριση της οποίας έχει ο 

∆ΕΣΜΗΕ. Στην Ηµερήσια αυτή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πωλούν 
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καθηµερινά την παραγωγή τους οι ιδιώτες παραγωγοί αλλά και η ∆ΕΗ. Οι 

τιµές στην αγορά αυτή θα διαµορφώνονται µε βάση τις ανταγωνιστικές 

προσφορές των παραγωγών και θα καθορίζουν την οριακή τιµή του 

συστήµατος, η οποία και θα είναι διαφορετική για κάθε ηµέρα. Ο ∆ΕΣΜΗΕ µια 

ηµέρα πριν, βάσει του ηµερήσιου προγραµµατισµού και ανάλογα µε τις 

προσφερόµενες τιµές, ποσότητες και ώρες λειτουργίας αποφασίζει ποιον 

παραγωγό θα βάλει στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας και ποιον όχι. Οι 

συµµετέχοντες στην ηµερήσια αγορά είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, 

οι εισαγωγείς, οι προµηθευτές, οι καταναλωτές, οι εξαγωγείς κ.ά. όπως φαίνεται 

και στο σχήµα 3.1.  

 

 

  

Σχήµα 3.1:  Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας [∆ΕΣΜΗΕ] 
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Σύµφωνα µε το νέο νόµο για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς 

ενέργειας (Ν. 3426/2005) και το νέο κώδικα διαχείρισης του συστήµατος, οι 

ιδιώτες παραγωγοί για να µπορούν να εισέλθουν στην ηµερήσια αγορά θα 

πρέπει να εξασφαλίσουν τα πιστοποιητικά διάθεσης ισχύος µέσω διαγωνισµών 

τους οποίους θα διοργανώσει ο ∆ΕΣΜΗΕ. Τέλος, ο ίδιος νόµος προβλέπει ότι 

µέχρι την 1η Ιουλίου του 2007 ο ∆ΕΣΜΗΕ θα αναλάβει και το ρόλο του 

διαχειριστή του δικτύου διανοµής.  

 

Οι παραγωγοί που θα επιλέξει ο ∆ΕΣΜΗΕ µέσα από τους διαγωνισµούς θα 

έχουν το δικαίωµα να διαθέσουν τη παραγωγή τους µέσω της Ηµερήσιας 

Αγοράς σε 12ετή βάση και µε τον όρο ότι ο ∆ΕΣΜΗΕ θα τους εξασφαλίσει 

συµπλήρωµα εγγυηµένων εσόδων. Το τελευταίο σηµαίνει ότι ο ∆ΕΣΜΗΕ 

εγγυάται στους ιδιώτες παραγωγούς τη διασφάλιση ενός εισοδήµατος ίσο µε τα 

έσοδα από τη παραγωγή και διάθεση ενέργειας που αντιστοιχεί στο 70% της 

εγκατεστηµένης ισχύος τους. Οι ιδιωτικές µονάδες που θα κατασκευαστούν και 

θα συµµετέχουν στην Ηµερήσια αγορά θα έχουν κάποια έσοδα από τη διάθεση 

της ενέργειας που παράγουν στο σύστηµα. Την πιθανή απόκλιση των 

ηµερήσιων αυτών εσόδων από το εγγυηµένο εισόδηµα θα καταβάλλει ο 

∆ΕΣΜΗΕ στον επενδυτή. Ο ∆ΕΣΜΗΕ µε τη σειρά του για να εξασφαλίσει τα 

αναγκαία έσοδα θα χρησιµοποιήσει προφανώς τα τέλη χρήσης του δικτύου. Η 

∆ΕΗ από την άλλη, αποκλείεται από τους διαγωνισµούς του ∆ΕΣΜΗΕ για 

κάποια χρόνια, αλλά µπορεί να προχωρήσει και αυτή σε ανέγερση µονάδων 

και να εισέρχεται µε ανταγωνιστικές προσφορές στην Ηµερήσια Αγορά17.  



 72

3.4.3 Εφαρµογή του Υποδείγµατος του Porter στην Αγορά Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

 

 

Με βάση το µηχανισµό λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας όπως αυτός περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα, γίνεται σαφές 

ότι η απελευθέρωση αφορά µόνο τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω η διανοµή αποτελεί αποκλειστική 

αρµοδιότητα προς το παρόν της ∆ΕΗ και αργότερα του ∆ΕΣΜΗΕ, ενώ η 

χαµηλή δυναµικότητα των διασυνδέσεων µε τα γειτονικά κράτη δεν επιτρέπει 

άµεσα το διασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και άρα ο ανταγωνισµός 

λόγω εµπορίας αποτελεί µακροπρόθεσµη προοπτική.  

 

Επιπλέον, η απελευθέρωση της ηλεκτροπαραγωγής έφερε στο προσκήνιο το 

φυσικό αέριο σαν προνοµιακό καύσιµο. Αυτό διότι οι µονάδες συνδυασµένου 

κύκλου µε φυσικό αέριο, σε σύγκριση µε τις λιγνιτικές, έχουν υψηλότερο βαθµό 

απόδοσης, µικρότερο κόστος κατασκευής, εκλύουν λιγότερους ρύπους και άρα 

δεν απαιτούν την αγορά δικαιωµάτων εκποµπών, έχουν χαµηλότερα 

λειτουργικά έξοδα (λόγω χρήσης του συνδυασµένου κύκλου, λιγότερη 

συντήρηση, µικρότερων αναγκών σε προσωπικό και επιπλέον εγκαταστάσεις 

κτλ.), και τέλος λόγω της ευκολίας εισόδου και εξόδου στο σύστηµα. 
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Έτσι λοιπόν, η όλη διαδικασία της απελευθέρωσης αφορά (προς το παρόν) µόνο 

τις θερµικές µονάδες υψηλής δυναµικότητας (ικανές να παράγουν και να 

προσφέρουν ενέργεια έτσι ώστε να καλύψουν ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

αγοράς και να ανταγωνιστούν ισότιµα τη ∆ΕΗ) οι οποίες θα εγκατασταθούν 

στην ηπειρωτική χώρα (κυρίως στη Νότια Ελλάδα όπου υπάρχει έλλειψη 

παραγωγικού δυναµικού) και θα χρησιµοποιούν φυσικό αέριο1. Η 

απελευθέρωση δεν αφορά τη µικρή αποκεντρωµένη παραγωγή ή 

αυτοπαραγωγή, καθότι λόγω του µεγέθους τους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

συµβάλλουν στη δηµιουργία ανταγωνισµού, αλλά ούτε και την παραγωγή από 

ΑΠΕ λόγω του ότι είναι διεσπαρµένη, µικρή και ασταθής, ενώ έχει και 

νοµοθετικά εξασφαλισµένη την προτεραιότητα στο δίκτυο και άρα ούτε και 

αυτή συµβάλλει στη δηµιουργία ανταγωνισµού. Επιπλέον, αυτές οι κατηγορίες 

ηλεκτροπαραγωγής ήταν και είναι ακόµα ανοικτές στις επενδύσεις παρά τις 

όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι µε τον τρόπο 

που λαµβάνει χώρα η απελευθέρωση, δεν υφίσταται ανταγωνισµός µεταξύ των 

διαφόρων καυσίµων, αλλά και η επίδραση των τιµών των δικαιωµάτων 

εκποµπών είναι αµελητέα.  

 

Αυτές οι παράµετροι που ορίζουν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας τη παρούσα χρονική περίοδο, αποτελούν στην ουσία και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο θα εφαρµόσουµε το υπόδειγµα του 

Porter. Σύµφωνα λοιπόν µε το υπόδειγµα του Porter, οι δυνατότητες που έχει 
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µια επιχείρηση για να ανταγωνιστεί σε ένα κλάδο, εξαρτώνται από πέντε 

παράγοντες οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι2: 

1. Η απειλή των νεοεισερχοµένων. 

2. Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. 

3. Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών. 

4. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών. 

5. Ο ανταγωνισµός από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

 

 

3.4.3.1 Η Απειλή των Νεοεισερχοµένων 

 

 

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο δεν είναι άλλοι από τους ιδιώτες παραγωγούς 

οι οποίοι µε την είσοδό τους στον κλάδο εισάγουν νέα παραγωγική 

δυναµικότητα, ενώ φιλοδοξούν να κερδίσουν και ένα σηµαντικό µερίδιο της 

αγοράς. Το πόσο όµως θα επηρεάσουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο εξαρτάται 

από την αντίδραση των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, αλλά και από τα 

εµπόδια εισόδου σε αυτόν, τα οποία σύµφωνα µε τον Porter2 είναι η επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, τα απαιτούµενα 

κεφάλαια για τη δραστηριοποίηση στον κλάδο, η διαφοροποίηση του 

προϊόντος, η πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, τα πλεονεκτήµατα κόστους των 

ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο λόγω της εµπειρίας τους και  η 

κυβερνητική πολιτική.    
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Αναλύοντας τα εµπόδια εισόδου στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

µπορούµε να πούµε ότι όσον αφορά στην επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από 

τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, η ∆ΕΗ λόγω της πολυετούς 

δραστηριοποίησής της στον κλάδο αλλά και λόγω του µεγέθους της (µοναδικός 

παίκτης στον κλάδο), έχει καταφέρει να πετύχει οικονοµίες κλίµακας µε τις 

µειωµένες τιµές που απολαµβάνει στις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών 

που λαµβάνει5.        

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για να εισέλθει ένας νέος παραγωγός στον κλάδο 

αποτελούν ένα σηµαντικό φραγµό εισόδου. Αυτό διότι τόσο το κόστος 

κατασκευής ενός θερµικού σταθµού, όσο και τα έξοδα λειτουργίας του είναι 

τόσο υψηλά ώστε µια επιχείρηση να µη µπορεί να ανταπεξέλθει από µόνη της. 

Γι’ αυτό το λόγο σε τέτοιου είδους επενδύσεις συµµετέχουν όµιλοι επιχειρήσεων 

οι οποίοι κάνουν χρήση ιδίων κεφαλαίων, επιδοτήσεων και τραπεζικών 

χρηµατοδοτήσεων.  

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προϊόντος µπορούµε να πούµε ότι από τη 

στιγµή που το τελικό προϊόν (ηλεκτρική ενέργεια) διατίθεται σε όλους τους 

καταναλωτές παντού και πάντα µε τα ίδια σταθερά χαρακτηριστικά, ο τρόπος 

παραγωγής και ο τόπος προέλευσης δεν είναι εµφανείς και άρα δεν υπάρχει 

τρόπος αναγνωρισιµότητας του τελικού προϊόντος. Έτσι, η διαφοροποίηση του 

προϊόντος δεν αποτελεί εµπόδιο εισόδου στον κλάδο για τους 

νεοεισερχόµενους.      
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Η δε πρόσβαση στο δίκτυο µεταφοράς αλλά και στο δίκτυο διανοµής είναι 

ουσιαστικά εξασφαλισµένη για όλους τους νέους παραγωγούς µε βάση το Ν. 

2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι ούτε η 

παράµετρος αυτή δεν αποτελεί φραγµό εισόδου στον κλάδο για τους 

νεοεισερχόµενους.    

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων στον κλάδο, µπορούµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

κόστους που διαθέτει η ∆ΕΗ αυτή τη στιγµή είναι η πρόσβαση στα λιγνιτικά 

κοιτάσµατα της χώρας, γεγονός που της επιτρέπει να χρησιµοποιεί ένα µείγµα 

καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να µπορεί να 

προσφέρει ενέργεια σε χαµηλές τιµές. Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο είναι 

αντίθετα υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν ένα ακριβό καύσιµο (φυσικό αέριο) 

για την παραγωγή τους. Με αυτό τον τρόπο, η ∆ΕΗ µπορεί να αποκλείει την 

είσοδο των νέων παραγωγών στην ηµερήσια αγορά. Η τεχνογνωσία από την 

άλλη δεν αποτελεί πλεονέκτηµα κόστους για τη ∆ΕΗ, δεδοµένου ότι αυτή δεν 

έχει αναπτυχθεί από την ίδια αλλά από εταιρείες στο εξωτερικό στις οποίες 

µπορούν να καταφύγουν οι νέοι υποψήφιοι παραγωγοί για το σχεδιασµό των 

δικών τους εγκαταστάσεων.  

 

Η κυβερνητική πολιτική δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί φραγµό εισόδου 

των νεοεισερχοµένων, δεδοµένου η ίδια η κυβέρνηση προωθεί την 
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απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την είσοδο νέων παικτών 

σύµφωνα και µε τις επιταγές της αντίστοιχης κοινοτικής νοµοθεσίας.  

 

Όσον αφορά τέλος στην αναµενόµενη αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων στον κλάδο, µπορούµε να πούµε ότι οι νέοι παραγωγοί δεν θα 

αντιµετωπίσουν ισχυρές αντιδράσεις, δεδοµένου ότι η είσοδός τους στην αγορά, 

η  πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς αλλά και ένα εγγυηµένο εισόδηµα είναι 

εξασφαλισµένα νοµοθετικά. Η ∆ΕΗ από τη µεριά της, το µόνο που µπορεί να 

κάνει είναι να συνεχίσει να διαθέτει ενέργεια στην ηµερήσια αγορά σε χαµηλές 

τιµές για να µπορέσει να διατηρήσει την κυριαρχία της στον κλάδο.    

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι µοναδικοί 

φραγµοί εισόδου των νέων παραγωγών στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τη ∆ΕΗ, το πλεονέκτηµα 

όσον αφορά στο κόστος παραγωγής της ∆ΕΗ καθώς και οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Με αυτούς τους φραγµούς εισόδου, θα ήταν αναµενόµενο να µην 

υπάρχουν ενδιαφερόµενοι οι οποίοι να θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο. Το 

νέο όµως θεσµικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται σε όλους τους νέους παραγωγούς 

τη διασφάλιση ενός εισοδήµατος ίσο µε τα έσοδα από τη παραγωγή και διάθεση 

ενέργειας που αντιστοιχεί στο 70% της εγκατεστηµένης ισχύος τους, καθιστά 

ουσιαστικά τις νέες επενδύσεις επιδοτούµενες, διευκολύνει τον τραπεζικό 

δανεισµό των νέων παραγωγών, διασφαλίζει τη βιωσιµότητα των νέων 

επενδύσεων και ακυρώνει στην ουσία τους όποιους φραγµούς εισόδου.  
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3.4.3.2 Η Απειλή από Υποκατάστατα 

 

 

Ως υποκατάστατα ορίζονται τα προϊόντα άλλων κλάδων από αυτόν που 

εξετάζουµε, τα οποία έχουν όµως τη δυνατότητα να καλύπτουν σχεδόν τις ίδιες 

ανάγκες των καταναλωτών µε αυτές που καλύπτουν τα προϊόντα του κλάδου 

που αναλύουµε2. Όσον αφορά στον συγκεκριµένο κλάδο, είναι δύσκολο εκ 

πρώτης όψεως να οριστεί ένα προϊόν το οποίο να υποκαθιστά την ηλεκτρική 

ενέργεια, δεδοµένης της διείσδυσης που αυτή έχει στη ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι σχεδόν όλες οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες εξαρτώνται από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Παρόλα αυτά όµως, η µερική υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συγκεκριµένες χρήσεις είναι εφικτή. Το δε προϊόν που µπορεί να 

υποκαταστήσει µερικώς την ηλεκτρική ενέργεια είναι το φυσικό αέριο, αλλά 

µόνο όσον αφορά σε συγκεκριµένες βιοµηχανικές και οικιακές χρήσεις. Όµως, η 

µέχρι στιγµής ανεπαρκής ανάπτυξη των υποδοµών του φυσικού αερίου στη 

χώρα µας, το µεγάλο κόστος για την προµήθεια του εξοπλισµού για την 

υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας και οι χαµηλές τιµές της ηλεκτρικής 

ενέργειας στη χώρα µας σε συνδυασµό µε την διαρκή άνοδο των τιµών του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο, µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι ακόµα και αυτή η µερική υποκατάσταση πιθανόν δεν θα λάβει 
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χώρα στο άµεσο µέλλον, επειδή το κόστος µετακίνησης των καταναλωτών είναι 

υψηλό.  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεδοµένου ότι το φυσικό αέριο µπορεί να 

υποκαταστήσει την ηλεκτρική ενέργεια µόνο µερικώς, συνεπάγεται αφενός ότι 

δεν µπορεί να επηρεάσει τη δεσπόζουσα θέση της και αφετέρου ότι δεν µπορεί 

και να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ηλεκτρική ενέργεια ούτε 

βραχυπρόθεσµα ούτε µακροπρόθεσµα. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, η όποια 

υποκατάσταση µεταξύ των δύο προϊόντων δεν θα επηρέαζε τις τιµές τους καθότι 

αυτές καθορίζονται από τους αρµόδιους φορείς του κράτους και όχι από την 

αγορά.           

 

Τέλος, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε και την ηλεκτρική ενέργεια η οποία 

παράγεται µε άλλη τεχνολογία όπως για π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολικά και 

κυψέλες καυσίµου και η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στον οικιακό – 

τριτογενή τοµέα όσο και στη βιοµηχανία, ως υποκατάστατο της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από τους θερµικούς σταθµούς. Έτσι, στη περίπτωση 

όπου ο καταναλωτής επιλέγει να επενδύσει ο ίδιος σε τέτοιες τεχνολογίες 

(αυτοπαραγωγή), η υποκατάσταση που θα λάβει χώρα θα είναι από ελάχιστη 

έως µηδενική δεδοµένου του µεγάλου κόστους του εξοπλισµού των 

εναλλακτικών τεχνολογιών, της µικρής διείσδυσης των τεχνολογιών αυτών 

στην αγορά αυτή αλλά και της έλλειψης ενηµέρωσης και εµπιστοσύνης από την 

πλευρά του καταναλωτή. Στη περίπτωση όπου ο καταναλωτής µπορεί να 
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επιλέξει ως προµηθευτή κάποιο παραγωγό ΑΠΕ, δεν θα µπορεί να είναι ποτέ 

σίγουρος ότι οι ανάγκες του θα καλυφθούν στο σύνολό τους. Έτσι, ο συµβατικά 

παραγόµενος ηλεκτρισµός θα παραµείνει το κυρίαρχο προϊόν στην αγορά 

χωρίς ουσιαστικές απειλές από τα υποκατάστατα.   

 

 

3.4.3.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 

 

 

Οι αγοραστές όσον αφορά στον εξεταζόµενο κλάδο, δεν είναι άλλοι από τους 

τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (οικιακούς και βιοµηχανικούς), οι 

οποίοι µπορούν να αποτελέσουν απειλή για τους νέους παραγωγούς αν 

αποκτήσουν µεγάλη διαπραγµατευτική ικανότητα. Σύµφωνα λοιπόν και µε τον 

Porter, οι αγοραστές (καταναλωτές) έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική 

ικανότητα (και άρα συνιστούν απειλή για την κερδοφορία των επιχειρήσεων) 

όταν είναι συγκεντρωµένοι, όταν αγοράζουν (καταναλώνουν) µεγάλες 

ποσότητες του προσφερόµενου προϊόντος, όταν το ζητούµενο προϊόν διατίθεται 

από όλους µε τα ίδια χαρακτηριστικά και τέλος όταν οι αγοραστές έχουν τη 

δυνατότητα να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω2.  

 

Στο συγκεκριµένο κλάδο, η µόνη κατηγορία καταναλωτών η οποία µπορεί να 

θεωρηθεί ότι παρουσιάζει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης και µεγάλη 

κατανάλωση (και άρα έχει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη), είναι οι πελάτες 
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της υψηλής τάσης, δηλαδή οι επιλέγοντες πελάτες, οι οποίοι είναι οι µεγάλες 

και βαριές βιοµηχανίες της χώρας. Αντίθετα οι λοιποί επιλέγοντες πελάτες της 

µέσης τάσης δεν είναι συγκεντρωµένοι, ενώ η κατανάλωσή τους είναι χαµηλή. 

Το ίδιο θα ισχύει και για τους οικιακούς καταναλωτές όταν από 01/07/2007 θα 

καταστούν και αυτοί επιλέγοντες πελάτες. Άρα και η διαπραγµατευτική τους 

δύναµη έναντι των παραγωγών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.  

 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση του προϊόντος, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, η ηλεκτρική ενέργεια προσφέρεται παντού και πάντα µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά και άρα είναι αδύνατο για τον τελικό καταναλωτή να 

καταλάβει τον τρόπο παραγωγής ή τον τόπο προέλευσής της. Συνεπώς, η 

τυποποίηση αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και µικρό κόστος 

µετακίνησης για τους καταναλωτές, αυξάνοντας τη διαπραγµατευτική του 

δύναµη.   

 

Από την άλλη, η ύπαρξη ενός µόνο µεγάλου προµηθευτή (∆ΕΗ) ο οποίος 

κυριαρχεί στην αγορά σε συνδυασµό µε τις ελλιπείς διασυνδέσεις που δεν 

επιτρέπουν το διασυνοριακό εµπόριο, περιορίζουν στο ελάχιστο την όποια 

διαπραγµατευτική δύναµη των καταναλωτών, ακόµα και της υψηλής τάσης.    

 

Τέλος, οι πελάτες της υψηλής τάσης είναι και οι µόνοι οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω, δηλαδή να 

κατασκευάσουν µια µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι 
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πρόκειται για µεγάλες βιοµηχανίες οι οποίες έχουν και µπορούν να διαθέσουν 

τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για τέτοιου είδους επενδύσεις. Μια 

τέτοια επένδυση η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία υλοποιήθηκε από τα 

ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη.    

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

διαπραγµατευτική δύναµη των καταναλωτών στον υπό εξέταση κλάδο είναι 

ουσιαστικά ανύπαρκτη, γεγονός που σηµαίνει ότι αυτή δεν αποτελεί απειλή για 

την είσοδο νέων παραγωγών στον κλάδο αυτό.  

 

 

3.4.3.4 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 

 

Μια ακόµα πολύ σηµαντική απειλή, την οποία πρέπει να εξετάσουν όλοι όσοι 

ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον κλάδο, είναι αυτή που οφείλεται στους 

προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Ως προµηθευτές θεωρούνται 

όλες οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προµηθεύουν τις επιχειρήσεις 

του κλάδου είτε µε ενεργειακές πρώτες ύλες όπως π.χ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο, 

είτε µε εξειδικευµένα ανταλλακτικά και εξοπλισµό, τα οποία είναι απαραίτητα 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η σηµασία αυτή των πρώτων υλών είναι που ενδυναµώνει τη θέση 

των προµηθευτών και αποτελεί απειλή για τους πελάτες τους.  
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Σύµφωνα µε τον Porter, οι προµηθευτές ενός κλάδου αποκτούν µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη όταν ο βαθµός συγκέντρωσής τους είναι µεγάλος, 

όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικοί προµηθευτές, όταν ο όγκος των αγορών των 

επιχειρήσεων του κλάδου από τους προµηθευτές είναι µικρός, όταν το προϊόν 

του προµηθευτή είναι πολύ σηµαντικό για την παραγωγική διαδικασία των 

επιχειρήσεων του κλάδου, όταν το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή 

είναι µεγάλο και τέλος όταν οι προµηθευτές µπορούν να ολοκληρωθούν κάθετα 

προς τα εµπρός2.  

 

 Όσον αφορά στη προµήθεια εξειδικευµένων ανταλλακτικών και λοιπού 

εξοπλισµού, οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά, έχοντας αρχικά µικρό µέγεθος 

είναι αναγκασµένοι να κάνουν και µικρές αγορές, κάτι το οποίο αυξάνει τη 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών έναντι τους. ∆εδοµένου επίσης 

ότι τόσο τα ανταλλακτικά όσο και ο εξοπλισµός είναι απολύτως απαραίτητα 

για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, ότι 

καλύπτουν συγκεκριµένες σχεδιαστικές προδιαγραφές και άρα δεν διατίθενται 

σε αφθονία, δεν υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί προµηθευτές και δεν 

µπορούν να υποκατασταθούν, καθώς και ότι οι εταιρείες οι οποίες συνήθως 

αναλαµβάνουν τη κατασκευή των θερµικών σταθµών αναλαµβάνουν µε 

σύµβαση και την προµήθεια των ζητούµενων ανταλλακτικών καθώς και του 

εξοπλισµού δηµιουργώντας έτσι υψηλό κόστος µετακίνησης, οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

ανταλλακτικών και εξοπλισµού είναι πολύ µεγάλη στον κλάδο αυτό.          
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Από την άλλη πλευρά, οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο πρέπει να εξασφαλίσουν 

και την προµήθεια των ενεργειακών πρώτων υλών, που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση δεν είναι άλλη από το φυσικό αέριο. Το γεγονός ότι  η χρήση του 

φυσικού αερίου είναι επιβεβληµένη για όλους τους νέους παραγωγούς που 

εισέρχονται στον κλάδο, καθιστά τον ενεργειακό αυτό πόρο άκρως 

απαραίτητο για την παραγωγική διαδικασία, ενώ αποκλείει ολοκληρωτικά 

τη χρήση άλλων ενεργειακών πηγών υπό τη µορφή υποκατάστατων. Όσον 

αφορά στην προµήθεια του φυσικού αερίου, στην Ελλάδα υπάρχει µέχρι 

σήµερα µόνο ένας προµηθευτής (∆ΕΦΑ), δεδοµένου ότι το ανεπαρκώς 

ανεπτυγµένο δίκτυο, η καθυστέρηση της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού 

αερίου και οι περιορισµένες διασυνδέσεις δεν επιτρέπουν ακόµα την ύπαρξη 

εναλλακτικών προµηθευτών.  

 

Επιπλέον, οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά έχουν µικρή κατανάλωση φυσικού 

αερίου σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους (∆ΕΗ), αλλά και µειονέκτηµα 

κόστους δεδοµένου ότι η ∆ΕΗ έχει συνάψει µε τη ∆ΕΦΑ σύµβαση προµήθειας 

µεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε προνοµιακές τιµές. Έτσι λοιπόν και 

στην περίπτωση αυτή βλέπουµε ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών είναι αρκετά µεγάλη.  

 

Τέλος, σχετικά µε τη δυνατότητα της κάθετης ολοκλήρωσης προς τα εµπρός 

των προµηθευτών, µπορούµε να πούµε ότι όσον αφορά στους προµηθευτές 

ανταλλακτικών και εξοπλισµού ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι µάλλον απίθανο, 



 85

δεδοµένων των κεφαλαίων και της υποδοµής, τα οποία είναι απαραίτητα για 

ένα τέτοιο εγχείρηµα. Θα µπορούσε να γίνει µόνο στην περίπτωση όπου ο 

προµηθευτής των ανταλλακτικών και εξοπλισµού είναι η ίδια εταιρεία η οποία 

µελέτησε και κατασκεύασε το σταθµό παραγωγής, αλλά και πάλι δύσκολα 

καθότι τέτοια έργα τα αναλαµβάνει κοινοπραξία µελετητών και 

κατασκευαστών. Από την άλλη µεριά οι προµηθευτές ενεργειακών πρώτων 

υλών έχουν και τα κεφάλαια και την υποδοµή αλλά και τη δυνατότητα 

συνεργασίας µε άλλες µεγάλες επιχειρήσεις για να αναλάβουν το εγχείρηµα 

αυτό. Η ∆ΕΦΑ δηλαδή θα µπορούσε σε συνεργασία µε άλλες µεγάλες 

επιχειρήσεις να προχωρήσει στην κατασκευή µιας ιδιωτικής µονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µοναδική ιδιωτική 

θερµική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί σήµερα στην 

Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), ανήκει στα ΕΛ.ΠΕ.     

 

Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι στον συγκεκριµένο 

κλάδο η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι πολύ µεγάλη και 

άρα αντίστοιχα µεγάλη είναι και η απειλή που αυτοί συνιστούν για τους 

νεοεισερχόµενους στον κλάδο, τουλάχιστον µέχρι να ανοίξει τελείως η αγορά 

και να εισέλθουν νέοι προµηθευτές σε αυτή.        

 

Όµως, ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα, και κυρίως το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται το εισόδηµα των 

νέων παραγωγών για µια περίοδο τουλάχιστον 12 ετών, εκµηδενίζει τις όποιες 



 86

απειλές των προµηθευτών και διευκολύνει την είσοδο των νέων παραγωγών 

στον κλάδο.    

 

 

3.4.3.5 Ο Ανταγωνισµός από τις Ήδη Υπάρχουσες Επιχειρήσεις 

 

 

Ο τελευταίος παράγοντας τον οποίο πρέπει να εξετάσει κάθε νεοεισερχόµενος 

σε έναν επιχειρηµατικό κλάδο, είναι ο υφιστάµενος ανταγωνισµός από τις 

επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν, καθώς η έντασή του µπορεί 

να επηρεάσει άµεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων στον κλάδο. Η ανάλυση 

δε και του παράγοντα αυτού θα επιτρέψει στον εκάστοτε νεοεισερχόµενο να 

αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική για να στρέψει τις δυνάµεις του 

ανταγωνισµού υπέρ του και να εδραιώσει τη θέση του στον κλάδο.     

 

Σύµφωνα µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφιστάµενων 

επιχειρήσεων σε ένα κλάδο εξαρτάται από τον αριθµό των ανταγωνιστών αλλά 

και το µέγεθος τους, το ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, το σταθερό κόστος και το 

κόστος αποθήκευσης, τη διαφοροποίηση του προϊόντος και το κόστος 

µετακίνησης, την εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δυναµικότητας σε 

µεγάλα µεγέθη και τέλος από τα εµπόδια εξόδου που υπάρχουν σε αυτόν τον 

κλάδο2.  
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Όσον αφορά στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζοντας τον αριθµό των 

υφιστάµενων επιχειρήσεων καθώς και το µέγεθός τους, µπορούµε να πούµε 

ότι ουσιαστικά ο µοναδικός παίκτης που υπάρχει στην αγορά είναι η ∆ΕΗ. 

Αυτό συµβαίνει διότι αφενός µέχρι στιγµής υπάρχει µόνο ένας ιδιωτικός 

θερµικός σταθµός ο οποίος ανήκει στα ΕΛ.ΠΕ. και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 

και αφετέρου όπως εξηγήθηκε παραπάνω οι παραγωγοί ΑΠΕ και οι 

αυτοπαραγωγοί δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι ανταγωνίζονται τη ∆ΕΗ καθώς 

το συνολικό ποσοστό τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι πολύ µικρό. Έτσι 

λοιπόν µέχρι στιγµής η ∆ΕΗ όντας υπεύθυνη για το µεγαλύτερο µέρος της 

παραγωγής, διατηρεί το µονοπώλιο της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Το καθεστώς αυτό όµως αναµένεται να αλλάξει τα προσεχή χρόνια, κυρίως 

λόγω των ιδιωτικών θερµικών µονάδων οι οποίες θα κατασκευαστούν µέσω των 

διαγωνισµών του ∆ΕΣΜΗΕ, αλλά και επειδή η ∆ΕΗ θα πρέπει να αποσύρει 

κάποιες πεπαλαιωµένες µονάδες της και να τις αντικαταστήσει µε πιο 

σύγχρονες, ενώ κατασκευάζει και νέες.  Μέχρι τότε όµως, ο ανταγωνισµός στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται άµεσα από 

τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Στην Ελλάδα, η ζήτηση για ηλεκτρική 

ενέργεια συνεχώς αυξάνεται, το οποίο σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η ∆ΕΗ 

µόνο οριακά µπορεί να καλύψει τη αύξηση αυτή ενώ εµφανίζει και έλλειµµα 

δυναµικότητας όσον αφορά στη µελλοντική κάλυψη της ζήτησης1, µας οδηγεί 



 88

στο συµπέρασµα ότι η είσοδος νέων παραγωγών στην αγορά είναι εκ των 

πραγµάτων επιβεβληµένη για την κάλυψη των κενών αυτών από τη πλευρά της 

∆ΕΗ. Έτσι αναµένεται σταδιακά να αυξηθεί και το µερίδιο των ιδιωτών στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άρα θα οξυνθεί ο ανταγωνισµός.  

 

Όσον αφορά στο σταθερό κόστος και στο κόστος αποθήκευσης, µπορούµε να 

πούµε ότι στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το σταθερό κόστος για την 

κατασκευή των θερµικών σταθµών είναι πολύ υψηλό, ενώ το κόστος 

αποθήκευσης µηδενικό δεδοµένου ότι η ηλεκτρική ενέργειας δεν αποθηκεύεται. 

Έτσι µόνο το σταθερό κόστος µπορεί να ενσωµατωθεί στις τιµές πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας και να αποτελέσει παράγοντα ανταγωνισµού. ∆εδοµένου 

όµως ότι ο µεγαλύτερος παίκτης της αγοράς (∆ΕΗ) έχει τη δυνατότητα 

χρησιµοποιεί µείγµα καυσίµων (σε αντίθεση µε τους νέους παραγωγούς που 

χρησιµοποιούν φυσικό αέριο) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

προσφέροντας έτσι τις χαµηλότερες τιµές στην ηµερήσια αγορά, µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι τιµές πώλησης µπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

ανταγωνισµού µόνο µεταξύ των νέων παραγωγών και όχι µεταξύ των νέων 

παραγωγών και της ∆ΕΗ. 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα προϊόν το οποίο δεν διαφοροποιείται και 

προσφέρεται παντού και πάντα µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει κόστος µετακίνησης από προµηθευτή σε 

προµηθευτή. Έτσι λοιπόν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ο ανταγωνισµός 
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βασίζεται αποκλειστικά στην τιµή του προσφερόµενου προϊόντος. Όµως και σε 

αυτή την περίπτωση ο ανταγωνισµός είναι ανύπαρκτος καθώς ο µεγαλύτερος 

παίκτης της αγοράς (∆ΕΗ) µπορεί και προσφέρει τις χαµηλότερες τιµές της 

αγοράς. 

 

 Όσον αφορά στη πρόσθετη παραγωγική δυναµικότητα σε µεγάλα µεγέθη, ο 

µοναδικός παίκτης της αγοράς που έχει τη δυνατότητα να προβεί σε µια τέτοια 

κίνηση, είναι η ∆ΕΗ µέσω του προγράµµατος αντικατάστασης και 

εκσυγχρονισµού των µονάδων της. Κανένας ιδιώτης δεν θα προβεί σε µια 

τέτοια κίνηση χωρίς να έχει κάποια χρόνια παρουσίας στην αγορά. Αυτό 

σηµαίνει ότι µια τέτοια κίνηση από την πλευρά της ∆ΕΗ όχι µόνο δεν θα οξύνει 

τον ανταγωνισµό στην αγορά αλλά θα περιορίσει και το µερίδιο της αγοράς 

που φιλοδοξούν να αποκτήσουν οι ιδιώτες παραγωγοί. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο συγκεκριµένο 

κλάδο, δεν υφίσταται ανταγωνισµός, έτσι ώστε να επηρεάζει την κερδοφορία 

και να αποτρέπει την είσοδο νέων παραγωγών στον κλάδο, ενώ ο όποιος 

ανταγωνισµός δηµιουργηθεί στο µέλλον θα είναι αρχικά τουλάχιστον µεταξύ 

των ιδιωτών και όχι µε τη ∆ΕΗ. Τέλος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µόνο 

ουσιαστικά εµπόδιο εξόδου από τον κλάδο, είναι το υψηλό κόστος των 

επενδύσεων που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην 

πραγµατικότητα όµως, οι ιδιώτες παραγωγοί δεν έχουν κανένα λόγο να 
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εξέλθουν από την αγορά, δεδοµένου ότι το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο εγγυάται το 

εισόδηµα και την κερδοφορία τους.  

 

 

3.4.4 Συµπεράσµατα 

 

 

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες σχετικά µε τη 

λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και από την 

ανάλυση του ανταγωνισµού, µε βάση το υπόδειγµα του Porter, που λαµβάνει 

χώρα σε αυτήν, το κυριότερο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι η 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η δηµιουργία 

ανταγωνισµού έχει γίνει µέχρι στιγµής µόνο στα χαρτιά και όχι στην 

πραγµατικότητα. 

 

Αναλύοντας τα δεδοµένα, βλέπουµε ότι η ∆ΕΗ εξακολουθεί να είναι ο ένας και 

µοναδικός παίκτης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανταγωνισµός είναι 

ανύπαρκτος καθώς µόνο µία ιδιωτική µονάδα είναι σε λειτουργία (ΕΛ.ΠΕ), η 

έλλειψη παραγωγικού δυναµικού θα δοκιµάζει τις αντοχές του συστήµατος τα 

απόµενα χρόνια και τέλος όσον αφορά στις νέες ιδιωτικές µονάδες µε καύσιµο 

φυσικό αέριο που θα κατασκευασθούν σταδιακά µε τους διαγωνισµούς του 

∆ΕΣΜΗΕ, θα είναι ουσιαστικά επιδοτούµενες και θα ανταγωνίζονται 

περισσότερο µεταξύ τους παρά µε τη ∆ΕΗ όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 
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ενότητα. Όσον αφορά στην επιδότηση, αυτό είναι ένα µέτρο το οποίο 

ενδεχοµένως να πρέπει να επανεξεταστεί, λόγω του ότι η έλλειψη παραγωγικού 

δυναµικού διασφαλίζει τη µελλοντική απορρόφηση της παραγόµενης ενέργειας 

από τον ιδιώτη παραγωγό καθιστώντας την επιδότηση περιττό κόστος για το 

κράτος και στρέβλωση της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς.   

 

Με τις συµβάσεις παραγωγής ισχύος για τις νέες µονάδες µε φυσικό αέριο, ο 

∆ΕΣΜΗΕ είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη µακροχρόνια διαθεσιµότητα 

δυναµικού παραγωγής. Όµως, δεδοµένου ότι ο πρώτος διαγωνισµός  

διεξάχθηκε µετά από καθυστερήσεις στις αρχές του 2007 και δεν αναµένεται να 

επικυρωθεί πριν περάσουν αρκετοί µήνες, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

καµιά νέα µονάδα δεν θα είναι έτοιµη πριν το 2009 – 2010 αυξάνοντας έτσι την 

επισφάλεια του συστήµατος.     

 

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες µιας 

αγοράς η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να 

προσαρµοστεί στο νέο πλαίσιο λειτουργίας και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του ανταγωνισµού της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Ο τρόπος δε µε τον οποίο 

επιχειρείται για τρίτη φορά µέσα σε 5 χρόνια η απελευθέρωση, εγείρει λοιπόν 

σοβαρά ερωτηµατικά καθόσον αφορά στην αποτελεσµατικότητά του, ιδιαίτερα 

αν αναλογιστούµε το ότι σε µερικά χρόνια από τώρα, η ολοκλήρωση της 

αγοράς ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης θα επιτρέψει την εισαγωγή φθηνότερου 

ηλεκτρικού ρεύµατος από τα Βαλκάνια προς την ελληνική αγορά, καθιστώντας 
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ουσιαστικά τις όποιες ιδιωτικές επενδύσεις σε ελληνικό έδαφος οικονοµικά 

ασύµφορες. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από το ότι οι περιορισµένες 

διασυνδέσεις του ελληνικού συστήµατος δεν επιτρέπουν στους νέους 

παραγωγούς την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες µε πιο ακριβή 

παραγωγή όπως π.χ. η Ιταλία.    

 

Άλλο ένα θέµα το οποίο προκαλεί προβληµατισµό σχετικά µε τις νέες µονάδες 

φυσικού αερίου, είναι ότι σε διεθνές επίπεδο οι τιµές του φυσικού αερίου 

ανεβαίνουν συνεχώς ακολουθώντας τις τιµές του πετρελαίου (καθότι ορίζονται 

µε βάση αυτές). Επιπλέον η διεθνής αγορά του φυσικού αερίου δεν είναι 

ανταγωνιστική όπως των στερεών καυσίµων, αλλά χαρακτηρίζεται από τοπικά 

ολιγοπώλια µε συµπεριφορά καρτέλ (βλ. Πράσινη Βίβλος για την Ασφάλεια του 

Ενεργειακού Εφοδιασµού), γεγονός το οποίο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

ακόµα και αν οι τιµές του φυσικού αερίου αποσυνδεθούν από αυτές του 

πετρελαίου, είναι δεδοµένο ότι δεν θα ακολουθήσουν τους κανόνες της αγοράς 

και θα παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα.   

 

Με βάση αυτά λοιπόν, αποτελεί ουσιαστικά ουτοπία η πεποίθηση ότι είναι 

εφικτή η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Στην καλύτερη δε 

περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξουν πάνω από 4 µε 5 νέοι παραγωγοί οι 

οποίοι είναι ζήτηµα αν θα καταφέρουν να ελέγξουν πάνω από το 15 - 20% της 

αγοράς1. Ο λόγος δε της εισαγωγής τους στο σύστηµα φαίνεται να είναι 

περισσότερο η αύξηση του µεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό 
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ισοζύγιο και όχι η απελευθέρωση της αγοράς, η δηµιουργία συνθηκών 

ανταγωνισµού και η κάλυψη του ελλείµµατος παραγωγικής δυναµικότητας. Η 

άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η διείσδυση του φυσικού αερίου 

παραµένει ακόµα µικρή, ενώ η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να απορροφήσει τις 

συµφωνηµένες ποσότητες φυσικού αερίου διότι οι συµβάσεις που έχει 

υπογράψει µε τους προµηθευτές της περιέχουν ρήτρες take or pay. Τα δε 

επιχειρήµατα σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του φυσικού αερίου 

καθίστανται άτοπα δεδοµένου ότι ο βαθµός απόδοσης του φυσικού αερίου στην 

ηλεκτροπαραγωγή είναι περίπου 45%, ενώ αγγίζει το 75% στη παραγωγή 

ζεστού νερού για θέρµανση χώρων.  

 

Ένα ακόµα θέµα το οποίο προκύπτει είναι ο ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει 

η ∆ΕΗ, στο νέο περιβάλλον που δηµιουργείται. Μέχρι στιγµής η ∆ΕΗ αποτελεί 

το σφηνόλιθο της αγοράς, ενώ καλείται τώρα να σηκώσει και το βάρος της 

απελευθέρωσης13. Αυτό διότι η ∆ΕΗ όντας ο σηµαντικότερος παραγωγός της 

χώρας, είναι αναγκασµένη να πληρώνει και την πλειοψηφία των τελών χρήσης 

του δικτύου στον ∆ΕΣΜΗΕ, από όπου θα χρηµατοδοτούνται φυσικά τα 

εγγυηµένα έσοδα των ιδιωτών παραγωγών. Επιπλέον, η είσοδος νέων 

παραγωγών και η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης είναι 

δεδοµένο ότι θα µετατοπίσει ένα µέρος της πελατειακής της βάσης, ενώ 

παράλληλα δεν της επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς του 

∆ΕΣΜΗΕ. Τέλος, ελλοχεύει και ο κίνδυνος εξαγοράς της από κάποιον 
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ευρωπαϊκό κολοσσό, οι οποίοι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για την επέκτασή 

τους στα βαλκάνια. 

 

Με ζητούµενο λοιπόν την επιβίωση της ∆ΕΗ, καθίσταται περισσότερο από ποτέ 

αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός των µονάδων της αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας της, η αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων θερµικών µονάδων της 

µε άλλες νέας τεχνολογίας (µεγαλύτερης απόδοσης, χαµηλότερων ρύπων) και η 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και κυρίως στα Βαλκάνια, 

όπου κάνοντας χρήση των πλεονεκτηµάτων που διαθέτει (τεχνογνωσία, 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, 

οργάνωση κτλ) θα διασφαλίσει την ανάπτυξή της, την ανταγωνιστικότητά της 

και θα βελτιώσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.    

 

Όσον αφορά στην επίδραση που θα έχει η απελευθέρωση της αγοράς στους 

καταναλωτές, µόνο θετική δεν θα είναι, δεδοµένου ότι οι νέοι παραγωγοί 

χρησιµοποιούν ένα ακριβό καύσιµο για την παραγωγή τους και άρα είναι 

αναγκασµένοι να πουλάνε σε υψηλές τιµές, ενώ για να διασφαλιστεί η 

ανάπτυξη και η κερδοφορία της ∆ΕΗ θα πρέπει να αυξηθούν από την 

κυβέρνηση τα τιµολόγια πώλησης ώστε να αντικατοπτρίζουν το κόστος 

παραγωγής και λειτουργίας της. Έτσι είναι δεδοµένο ότι οι καταναλωτές θα 

κληθούν να πληρώσουν αυξηµένες τιµές για την ηλεκτρική ενέργεια κάτι το 

οποίο έρχεται σε αντίφαση µε την θεωρία της απελευθέρωσης των αγορών. 
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Επιπλέον, η είσοδος νέων παραγωγών στην αγορά οι οποίοι χρησιµοποιούν 

φυσικό αέριο, συµβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, 

ενώ η ανάληψη από το κράτος του µακροχρόνιου ενεργειακού 

προγραµµατισµού είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει (δεδοµένης της ολιγωρίας) σε 

οριακές καταστάσεις και ελλείψεις οι οποίες θα καλυφθούν µε έκτακτες λύσεις 

υψηλού κόστους (όπως π.χ. µεγαλύτερη παραγωγή από τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς), το οποίο θα κληθούν να καταβάλλουν και πάλι οι πολίτες.  

 

Τέλος, ο µοναδικός τρόπος για να απελευθερωθεί ουσιαστικά η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και να δηµιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, 

είναι να δοθούν, κατόπιν διαγωνισµών, σε ιδιώτες άδειες για εκµετάλλευση 

λιγνιτικών κοιτασµάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες θα µπορούν να 

προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη από ένα µείγµα καυσίµων 

(λιγνίτες, φυσικό αέριο, ΑΠΕ κτλ.), όπως ακριβώς και η ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα να 

µπορούν να την ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.  

 

Πάντως ακόµα και αν το σενάριο αυτό δεν υλοποιηθεί, πρέπει να θεωρείται 

βέβαιο ότι οι ιδιώτες παραγωγοί θα χρησιµοποιήσουν τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζει η αγορά της ΝΑ Ευρώπης για να επενδύσουν σε λιγνιτικές 

µονάδες, και να εισάγουν κατόπιν το ρεύµα αυτό στην Ελλάδα. Σε κάθε 

περίπτωση γίνεται φανερό ότι ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσει µόνο όταν και οι ιδιώτες παραγωγοί 
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αναπτύξουν ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής ανάλογο µε αυτό της ∆ΕΗ, είτε 

αυτό βρίσκεται εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

   

 

3.5 Η Εσωτερική Αγορά Φυσικού Αερίου 

 

 

3.5.1 Εισαγωγή  

 

 

Στην Ελλάδα, ο βασικός πρωταγωνιστής στην αγορά φυσικού αερίου είναι η 

δηµόσια επιχείρηση αερίου (∆ΕΠΑ), η οποία ιδρύθηκε το 1988 ως θυγατρική 

της τότε ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου ΑΕ (Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ). Ο 

ρόλος της ∆ΕΠΑ ήταν η εισαγωγή και ένταξη του φυσικού αερίου στο 

ενεργειακό ισοζύγιο καθώς και µετέπειτα ανάπτυξή του. Η ∆ΕΠΑ είναι στο 

σύνολό της κρατική επιχείρηση, εκτός από ένα ποσοστό 35% το οποίο ανήκει 

στα ΕΛ.ΠΕ. το 68% των οποίων ανήκει στο κράτος3.     

 

Το 1995 η ∆ΕΠΑ ίδρυσε τρεις θυγατρικές Εταιρείες ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α), στη 

Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και την Αττική. Οι τρεις Ε∆Α µαζί µε ιδιώτες 

επενδυτές ίδρυσαν τις επιχειρήσεις παροχής αερίου (ΕΠΑ) και πάλι στη 

Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία και την Αττική. Οι Ε∆Α κατέχουν ποσοστό 51% των 

ΕΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 49% διατέθηκε µε διαγωνισµό σε ιδιώτες. Η Italgas έγινε 
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κύριος του 49% των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ενώ η κοινοπραξία των 

US Cinergy και Royal Dutch Shell έγινε κύριος του 49% της ΕΠΑ Αττικής. Οι 

επενδυτές αυτοί ανέλαβαν τη διοίκηση των ΕΠΑ, καθώς και την ευθύνη για την 

ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του δικτύου στη περιοχή 

ευθύνης τους για 30 χρόνια3.  

 

Κατόπιν σύµβασης, η ∆ΕΠΑ αποτελεί τον αποκλειστικό προµηθευτή των τριών 

ΕΠΑ µέχρι το 2016, ενώ προγραµµατίζεται η ίδρυση νέων Ε∆Α και ΕΠΑ στη Κ. 

& Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και τη Στερεά Ελλάδα3.  

   

 

3.5.2 Η Απελευθέρωση της Αγοράς 

 

 

Σε αντίθεση µε τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, η Ελλάδα ζήτησε και πήρε εξαίρεση 

µέχρι το 2006 από τις διατάξεις της οδηγίας 98/30 σχετικά µε την απελευθέρωση 

της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Οι λόγοι αυτής της εξαίρεσης είναι ότι 

η Ελλάδα αποτελεί ακόµη αναδυόµενη αγορά φυσικού αερίου, ενώ το 75% των 

εισαγωγών οφείλεται σε ένα και µοναδικό προµηθευτή3. Έτσι λοιπόν στην 

παρούσα χρονική στιγµή, η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση όπου λαµβάνουν χώρα 

όλες οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.  
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Έτσι λοιπόν, µε το Ν. 3428/2005, απελευθερώνεται η αγορά φυσικού αερίου 

στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα εναρµονίζεται και η ελληνική νοµοθεσία µε τις 

διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Ο νόµος λοιπόν αυτός, 

προβλέπει το διαχωρισµό της ∆ΕΠΑ σε δύο εταιρείες. Από τις δύο αυτές 

εταιρείες, η µητρική θα ασκεί το 100% της εµπορικής δραστηριότητας και θα 

µετοχοποιηθεί. Η θυγατρική θα ονοµαστεί διαχειριστής του εθνικού 

συστήµατος φυσικού αερίου (∆ΕΣΦΑ), θα ασκεί τον έλεγχο και τη διαχείριση, 

θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, ενώ θα έχει και το αποκλειστικό 

προνόµιο της εκµετάλλευσης και της ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, το 

οποίο και θα παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο1. 

 

Με την ίδρυση του ∆ΕΣΦΑ, οι τρεις Ε∆Α θα συγχωνευτούν και αργότερα θα 

απορροφηθούν από την ∆ΕΠΑ Α.Ε. η οποία θα αποκτήσει άδειες διανοµής και 

προµήθειας φυσικού αερίου για το Νοµό Κορινθίας, καθώς και για τις 

Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν 

στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους µε τον 

ίδιο τρόπο και τους ίδιους όρους16.  

 

Οι επιλέγοντες πελάτες µε την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου θα είναι οι 

κάτοχοι άδειας συµπαραγωγής µεγάλης ισχύος και οι νέες ΕΠΑ που θα 

δηµιουργηθούν. Από τις 15/11/2008, επιλέγοντες θεωρούνται και οι µη 

οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών 
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που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ, καθώς και οι ίδιες οι ΕΠΑ για 

ποσότητες πέραν των συµβατικών που ορίζονται από τη σύµβαση µε τη ∆ΕΠΑ. 

Από τις 15/11/2009, επιλέγοντες θεωρούνται οι οικιακοί πελάτες που δεν 

βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ. 

Τέλος µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις 

ΕΠΑ, επιλέγοντες θεωρούνται και οι λοιποί πελάτες αυτών1. 

 

Με τις ρυθµίσεις αυτές, το κράτος ασκεί πλήρη έλεγχο στο σύστηµα µεταφοράς, 

το οποίο αναµένεται να είναι το πιο κερδοφόρο κοµµάτι της αγοράς, ενώ το 

κοµµάτι της εµπορίας αφήνεται στο έλεος των δυνάµεων της αγοράς και του 

ανταγωνισµού18.  

 

 

3.5.3 Εφαρµογή του Υποδείγµατος του Porter στην Αγορά Φυσικού Αερίου 

 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται αυτή τη 

χρονική στιγµή στη φάση της απελευθέρωσης, και εποµένως δεν υφίσταται 

ακόµα ανταγωνισµός, γεγονός το οποίο καθιστά άτοπη την εφαρµογή του 

υποδείγµατος των δυνάµεων ανταγωνισµού του Porter. Επειδή όµως οι 

διαδικασίες της απελευθέρωσης θα έχουν ολοκληρωθεί σχετικά σύντοµα, µια 

πρώτη προσέγγιση σε αυτή τη φάση κρίνεται απαραίτητο να γίνει έστω και 

άτυπα, κάνοντας τη θεώρηση ότι η αγορά έχει απελευθερωθεί και έχει ως 
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βασικό πρωταγωνιστή το εµπορικό κοµµάτι της ∆ΕΠΑ. Στην ουσία θα γίνει µια 

προσπάθεια να περιγραφεί το πως θα λειτουργεί η αγορά φυσικού αερίου 

καθώς και ο ανταγωνισµός που λαµβάνει χώρα εντός της τα αµέσως επόµενα 

χρόνια.    

 

Με βάση το µηχανισµό απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, γίνεται 

εµφανές ότι η απελευθέρωση αφορά αποκλειστικά και µόνο τη διαδικασία 

εµπορίας φυσικού αερίου, το οποίο θα είναι εξολοκλήρου εισαγόµενο. Όσον 

αφορά δε τη φυσική κατάσταση του αερίου, αυτό θα εισάγεται σε αέρια µορφή 

µέσω των διασυνδέσεων του ελληνικού συστήµατος. Είναι σχεδόν δεδοµένο ότι 

οι νέοι προµηθευτές θα αποφύγουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου σε 

υγροποιηµένη µορφή (LNG), δεδοµένου του µεγάλου κόστους που απαιτείται 

για τις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης και αποθήκευσής του. Εξάλλου και οι 

ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις LNG έχουν σαν αποστολή1, την ευστάθεια του 

ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής της παροχής 

µέσω αγωγών.   

 

Επιπλέον, εξίσου δεδοµένο θεωρείται ότι οι νέοι προµηθευτές θα αποφύγουν τη 

δηµιουργία αυτόνοµων συστηµάτων φυσικού αερίου (σε περιοχές όπου το 

δίκτυο φυσικού αερίου δεν έχει ακόµα επεκταθεί), αλλά και τη δηµιουργία 

χώρων αποθήκευσης για το εισαγόµενο φυσικό αέριο, λόγω κόστους και στις 

δύο περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, οι νέοι προµηθευτές σκοπεύουν να 
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χρησιµοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις καθώς και αυτές που θα 

αναπτυχθούν στο άµεσο µέλλον από τον ∆ΕΣΦΑ.   

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η εµπορία του φυσικού αερίου θα περιοριστεί 

αρχικά κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή (για να στηρίξει την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) καθώς και τις µεγάλες βιοµηχανικές χρήσεις, ενώ 

µεσοπρόθεσµα όταν απελευθερωθεί αρκετά η αγορά, θα αφορά όλους τους 

κλάδους και όλες τις χρήσεις. Όλες αυτές οι ανωτέρω παράµετροι αποτελούν 

στην ουσία και τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο θα 

εφαρµόσουµε το υπόδειγµα των δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter.      

 

 

3.5.3.1 Η Απειλή των Νεοεισερχοµένων 

 

 

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο δεν είναι άλλοι από όλους τους εν δυνάµει 

εισαγωγείς, οι οποίοι µε την είσοδό τους στον κλάδο εισάγουν νέα εµπορική 

δυναµικότητα, ενώ φιλοδοξούν να κερδίσουν και ένα σηµαντικό µερίδιο της 

αγοράς. Το πόσο όµως θα επηρεάσουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο εξαρτάται 

από την αντίδραση των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, αλλά και από τα 

εµπόδια εισόδου σε αυτόν, τα οποία σύµφωνα µε τον Porter είναι η επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, τα απαιτούµενα 

κεφάλαια για τη δραστηριοποίηση στον κλάδο, η διαφοροποίηση του 
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προϊόντος, η πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, τα πλεονεκτήµατα κόστους των 

ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο λόγω της εµπειρίας τους και  η 

κυβερνητική πολιτική.    

 

Αναλύοντας τα εµπόδια εισόδου στον κλάδο εµπορίας φυσικού αερίου, 

µπορούµε να πούµε ότι όσον αφορά στην επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από 

τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, η ∆ΕΠΑ λόγω της πολυετούς 

δραστηριοποίησής της στον κλάδο αλλά και λόγω του µεγέθους της (µοναδικός 

έως σήµερα προµηθευτής στον κλάδο), έχει καταφέρει να πετύχει οικονοµίες 

κλίµακας µε τις µειωµένες τιµές που απολαµβάνει στις συµβάσεις προµηθειών 

και υπηρεσιών που λαµβάνει από άλλες επιχειρήσεις. ∆εδοµένου όµως ότι οι 

νεοεισερχόµενοι δεν θα χρειαστεί να επενδύσουν σε πάγιες εγκαταστάσεις παρά 

µόνο στην αγορά της πρώτης ύλης, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τη 

µεριά της ∆ΕΠΑ δεν αποτελεί εµπόδιο εισόδου.          

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για να εισέλθει ένας νέος προµηθευτής φυσικού 

αερίου στον κλάδο αποτελούν ένα σηµαντικό φραγµό εισόδου. Αυτό διότι το 

κόστος αγοράς του φυσικού αερίου είναι τόσο υψηλό ώστε µια επιχείρηση να 

µη µπορεί να ανταπεξέλθει από µόνη της. Γι’ αυτό το λόγο σε τέτοιου είδους 

επενδύσεις συµµετέχουν όµιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι κάνουν χρήση ιδίων 

κεφαλαίων, επιδοτήσεων και τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων. Επιπλέον, άλλη 

µια σηµαντική παράµετρος που ανεβάζει το κόστος είναι ότι τα συµβόλαια 

αγοράς φυσικού αερίου συνοδεύονται από ρήτρες take or pay που σηµαίνει ότι 



 103

ο αγοραστής είναι υποχρεωµένος να πληρώσει για το φυσικό αέριο ασχέτως αν 

έχει κατορθώσει να το διαθέσει στην αγορά.   

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος µπορούµε να 

πούµε ότι από τη στιγµή που το τελικό προς διάθεση προϊόν (φυσικό αέριο) 

διατίθεται σε όλους τους καταναλωτές παντού και πάντα µε τα ίδια σταθερά 

χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει διαφοροποίηση και άρα ούτε εµπόδιο εισόδου 

στον κλάδο για τους νεοεισερχόµενους.      

 

Η δε πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου είναι 

ουσιαστικά εξασφαλισµένη για όλους τους νέους προµηθευτές µε βάση το Ν. 

3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Έτσι ούτε και η 

παράµετρος αυτή αποτελεί φραγµό εισόδου στον κλάδο για όλους τους 

νεοεισερχόµενους.    

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων στον κλάδο, µπορούµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

κόστους που διαθέτει η ∆ΕΠΑ αυτή τη στιγµή είναι οι συµβάσεις αγοράς 

φυσικού αερίου που είχε συνάψει στο παρελθόν και οι οποίες της επιτρέπουν να 

προσφέρει ενέργεια σε χαµηλές τιµές. Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο είναι 

αντίθετα υποχρεωµένοι να  συνάψουν συµβάσεις αγοράς φυσικού αερίου σε 

µια εποχή όπου οι τιµές του έχουν αυξηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και φυσικά 

χωρίς ευνοϊκούς όρους προµήθειας.  
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Η κυβερνητική πολιτική δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί φραγµό εισόδου 

των νεοεισερχοµένων στον κλάδο, δεδοµένου η ίδια η κυβέρνηση προωθεί την 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και την είσοδο νέων παικτών 

σύµφωνα και µε τις επιταγές της αντίστοιχης κοινοτικής νοµοθεσίας.  

 

Όσον αφορά τέλος στην αναµενόµενη αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων στον κλάδο, µπορούµε να πούµε ότι οι νέοι παραγωγοί δεν θα 

αντιµετωπίσουν ισχυρές αντιδράσεις, δεδοµένου ότι η είσοδός τους στην αγορά, 

η πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς είναι εξασφαλισµένα νοµοθετικά. Η 

∆ΕΠΑ από τη µεριά της, το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να συνεχίσει να 

διαθέτει ενέργεια στην αγορά σε χαµηλές τιµές για να µπορέσει να διατηρήσει 

την κυριαρχία της στον κλάδο αλλά και την ανταγωνιστικότητά της.    

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι µοναδικοί 

φραγµοί εισόδου των νέων προµηθευτών στον κλάδο εµπορίας φυσικού αερίου 

είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και το πλεονέκτηµα κόστους της ∆ΕΠΑ όσον 

αφορά στις συµβάσεις αγοράς του φυσικού αερίου. Παρόλο που οι φραγµοί 

εισόδου δεν είναι πολλοί, εντούτοις είναι σηµαντικοί ώστε να αποτρέψουν την 

είσοδο πιθανών ενδιαφεροµένων στον κλάδο.  

 

Όµως τα επόµενα χρόνια, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία βασίζεται στην κατανάλωση φυσικού αερίου σε όλους τους ιδιωτικούς 

σταθµούς παραγωγής, η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σε µεγάλο 



 105

βαθµό πριν από το τέλος της δεκαετίας, καθώς και η επέκταση του δικτύου 

φυσικού αερίου στη χώρα, διευρύνουν στην ουσία το µέγεθος της αγοράς, σε 

βαθµό που να υπάρχει αρκετός χώρος για να δραστηριοποιηθούν οι νέοι 

προµηθευτές. Αυτές οι προοπτικές είναι που κεντρίζουν και το ενδιαφέρον των 

εν δυνάµει προµηθευτών έτσι ώστε να θεωρείται σίγουρη η είσοδός τους στην 

αγορά.               

 

 

3.5.3.2 Η Απειλή από Υποκατάστατα 

 

 

Όπως και στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι και εδώ τα 

υποκατάστατα είναι άλλα ενεργειακά προϊόντα τα οποία µπορούν να 

υποκαταστήσουν µερικώς το φυσικό αέριο σε συγκεκριµένες χρήσεις του. Όσον 

αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή, το φυσικό αέριο θα µπορούσε άµεσα να 

υποκατασταθεί από λιγνίτη ο οποίος βρίσκεται σε αφθονία και έχει και χαµηλή 

τιµή. Όµως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, διότι το θεσµικό πλαίσιο της 

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλει τη χρήση του 

φυσικού αερίου και µόνον αυτού σε όλους τους νέους παραγωγούς οι οποίοι 

θέλουν να εισέλθουν στην αγορά µέσω των διαγωνισµών του ∆ΕΣΜΗΕ. 

 

Όσον αφορά δε τις βιοµηχανικές και τις οικιακές χρήσεις, το φυσικό αέριο 

µπορεί να υποκατασταθεί τόσο από το πετρέλαιο όσο και από τον ηλεκτρισµό. 
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Οι  παράµετροι που θα καθορίσουν το αν θα λάβει χώρα η υποκατάσταση ή όχι, 

είναι η τιµή του εκάστοτε ενεργειακού προϊόντος και το κόστος του αναγκαίου 

εξοπλισµού που χρειάζεται για την υποκατάσταση του φυσικού αερίου. Όµως 

δεδοµένου ότι, οι τιµές του φυσικού αερίου είναι συνδεδεµένες µε τις τιµές του 

πετρελαίου οι οποίες είναι υψηλότερες, και καθώς η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρισµού είναι δεδοµένο ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές, από αυτές 

που ισχύουν σήµερα, για την ηλεκτρική ενέργεια, καθίσταται φανερό ότι η 

υποκατάσταση του φυσικού αερίου δεν ευνοείται από τις τιµές των άλλων 

ενεργειακών προϊόντων.  

 

Επιπλέον το κόστος του εξοπλισµού για την υποκατάσταση ενός ενεργειακού 

προϊόντος, είναι αρκετά µεγάλο ώστε να αποθαρρύνει τους οικιακούς αλλά και 

βιοµηχανικούς καταναλωτές από το να κάνουν συχνές εναλλαγές µεταξύ των 

διαφόρων ενεργειακών προϊόντων. Έτσι λοιπόν, η υποκατάσταση δεν αποτελεί 

ουσιαστικά σηµαντική απειλή, ικανή να αποτρέψει τη δραστηριοποίηση νέων 

προµηθευτών στον κλάδο.             

 

 

3.5.3.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 

 

 

Οι αγοραστές όσον αφορά στον εξεταζόµενο κλάδο, δεν είναι άλλοι από τους 

τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου (οικιακούς και βιοµηχανικούς) και τους 
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παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τον Porter, οι αγοραστές 

(καταναλωτές) έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική ικανότητα (και άρα συνιστούν 

απειλή για την κερδοφορία των επιχειρήσεων) όταν είναι συγκεντρωµένοι, 

όταν αγοράζουν (καταναλώνουν) µεγάλες ποσότητες του προσφερόµενου 

προϊόντος, όταν το ζητούµενο προϊόν διατίθεται από όλους µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά και τέλος όταν οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω.  

 

Στο συγκεκριµένο κλάδο, η µόνη κατηγορία καταναλωτών η οποία µπορεί να 

θεωρηθεί ότι παρουσιάζει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης και µεγάλη 

κατανάλωση (και άρα έχει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη), είναι οι 

παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα οι υπόλοιποι πελάτες του 

βιοµηχανικού και τριτογενή τοµέα δεν είναι συγκεντρωµένοι, ενώ η 

κατανάλωσή τους είναι αρκετά χαµηλή, ώστε να µην τους επιτρέπει να 

αποκτήσουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη.  

 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση του προϊόντος, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, το φυσικό αέριο είναι ένα προϊόν που προσφέρεται παντού και 

πάντα µε τα ίδια χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται 

διαφοροποίηση. Έτσι το κόστος µετακίνησης των καταναλωτών από 

προµηθευτή σε προµηθευτή είναι µικρό, γεγονός που αυξάνει τη 

διαπραγµατευτική τους δύναµη.   
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Από την άλλη όµως, η ύπαρξη µέχρι σήµερα ενός µόνο µεγάλου προµηθευτή 

(∆ΕΠΑ) ο οποίος κυριαρχεί στην αγορά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι 

περιορισµένες διασυνδέσεις και επεκτάσεις του ελληνικού συστήµατος 

φυσικού αερίου δεν επιτρέπουν το διασυνοριακό εµπόριο, περιορίζουν στο 

ελάχιστο την όποια διαπραγµατευτική δύναµη των καταναλωτών. Φυσικά η 

κατάσταση αυτή θα αλλάξει όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού 

Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας.     

 

Τέλος, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας είναι και οι µόνοι καταναλωτές οι 

οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω, δηλαδή 

να εισάγουν οι ίδιοι φυσικό αέριο για λογαριασµό τους αλλά και για εµπορία, 

γεγονός που τους προσφέρει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη. Αυτού του 

είδους οι επενδύσεις αναµένεται να οξυνθούν µε την κατασκευή του αγωγού 

Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας αλλά και την ολοκλήρωση της ενεργειακής 

κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης.     

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι µόνοι 

καταναλωτές οι οποίοι έχουν αρκετή διαπραγµατευτική δύναµη στον υπό 

εξέταση κλάδο είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των ιδιωτών παραγωγών, η διαπραγµατευτική τους δύναµη 

οφείλεται εξολοκλήρου στο θεσµικό πλαίσιο το οποίο τους εξαναγκάζει να 

χρησιµοποιούν φυσικό αέριο. Φυσικά, η διαπραγµατευτική τους δύναµη 

περιορίζεται από το γεγονός ότι οι εισαγωγείς φυσικού αερίου µπορούν και 
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αυτοί να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός δηλαδή να κατασκευάσουν 

και αυτοί θερµικούς σταθµούς και να εισέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, αφήνοντας έκθετους τους ανταγωνιστές παραγωγούς όσον αφορά 

στην προµήθεια του φυσικού αερίου.    

 

 

3.5.3.4 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 

 

Μια ακόµα πολύ σηµαντική απειλή, την οποία πρέπει να εξετάσουν όλοι όσοι 

ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον κλάδο εµπορίας του φυσικού αερίου, είναι 

αυτή που οφείλεται στους προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Ως 

προµηθευτές του κλάδου θεωρούνται όλες οι εταιρείες (κρατικές ή µη) που 

εκµεταλλεύονται τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και προµηθεύουν κατόπιν 

συµβάσεων τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εµπορία φυσικού 

αερίου. Στη φάση αυτή, θεωρείται ότι οι µετακινήσεις φυσικού αερίου µεταξύ 

εµπόρων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή σε γειτονικά κράτη, δεν αποτελεί 

εναλλακτική οδό προµήθειας δεδοµένου ότι οι µετακινήσεις αυτές 

περιορίζονται από την περιορισµένη ανάπτυξη του ελληνικού συστήµατος 

φυσικού αερίου, τις περιορισµένες διασυνδέσεις αλλά και από το γεγονός ότι οι 

µεταπωλήσεις έχουν πάντα αυξηµένο κόστος σε σχέση µε την απευθείας 

προµήθεια.    
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Σύµφωνα και µε τον Porter, οι προµηθευτές ενός κλάδου αποκτούν µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη όταν ο βαθµός συγκέντρωσής τους είναι µεγάλος, 

όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικοί προµηθευτές, όταν ο όγκος των αγορών των 

επιχειρήσεων του κλάδου από τους προµηθευτές είναι µικρός, όταν το προϊόν 

του προµηθευτή είναι πολύ σηµαντικό για την παραγωγική διαδικασία των 

επιχειρήσεων του κλάδου, όταν το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή 

είναι µεγάλο και τέλος όταν οι προµηθευτές µπορούν να ολοκληρωθούν κάθετα 

προς τα εµπρός.       

 

Όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης των προµηθευτών του κλάδου, µέχρι 

στιγµής δραστηριοποιείται στον κλάδο µόνο ένας προµηθευτής, η ρωσικών 

συµφερόντων Gazexport, θυγατρική της GazProm. Η εταιρεία αυτή αποτελεί 

µέχρι στιγµής και το µοναδικό προµηθευτή (µέσω αγωγών) της ∆ΕΠΑ, ενώ 

είναι σε θέση να προµηθεύσει και οποιονδήποτε άλλον εν δυνάµει έµπορο 

φυσικού αερίου. Εναλλακτικοί προµηθευτές δύναται να υπάρξουν όταν 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας και όταν 

δοθούν προς κατανάλωση τα κοιτάσµατα της Κασπίας, δηλαδή το νωρίτερο 

στις αρχές της επόµενης δεκαετίας και αυτό υπό τον όρο να µην αποκτήσει η 

Ρωσία πρόσβαση στον υπό κατασκευή αγωγό.  

 

Από την άλλη µεριά, όσοι θέλουν να εισέλθουν στον κλάδο, γνωρίζουν ότι το 

φυσικό αέριο δεν µπορεί να υποκατασταθεί και άρα είναι υποχρεωµένοι να 

συνάψουν µε το µοναδικό µέχρι στιγµής προµηθευτή σύµβαση προµήθειας µε 
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ρήτρες take or pay, δηµιουργώντας έτσι κόστος µετακίνησης για λογαριασµό 

τους στην περίπτωση που εµφανιστεί εναλλακτικός προµηθευτής. 

 

Τέλος, όλοι οι προµηθευτές φυσικού αερίου έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός, δηλαδή να συστήσουν εταιρείες είτε 

µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις και οµίλους, να 

εισάγουν φυσικό αέριο στη χώρα για λογαριασµό τους και να εισέλθουν 

ανταγωνιστικά στην αγορά εµπορίας φυσικού αερίου.      

 

Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι στον συγκεκριµένο 

κλάδο η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι πολύ µεγάλη και 

άρα αντίστοιχα µεγάλη είναι και η απειλή που αυτοί συνιστούν για τους 

νεοεισερχόµενους στον κλάδο. Όµως, η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος 

φυσικού αερίου και η ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας – 

Ελλάδας – Ιταλίας θα επιτρέψει την είσοδο και άλλων προµηθευτών, 

προκαλώντας ανταγωνισµό µεταξύ τους, µετριάζοντας σχετικά και την απειλή 

που αυτοί συνιστούν, ενώ θα επιφέρει και πτώση των τιµών. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι φαινόµενα τύπου διακοπής προµήθειας φυσικού αερίου τα 

οποία αποτελούν µεγάλη απειλή για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον 

κλάδο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λάβουν χώρα, δεδοµένου ότι µια τέτοια 

κίνηση θα αποτελούσε πλήγµα για την αξιοπιστία του εκάστοτε προµηθευτή, µε 

κίνδυνο να µην υπάρξουν νέες συµβάσεις προµήθειας ή αν υπάρξουν να 

συναφθούν µε δυσµενείς για αυτόν όρους.              
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3.5.3.5 Ο Ανταγωνισµός από τις Ήδη Υπάρχουσες Επιχειρήσεις 

 

 

Ο τελευταίος παράγοντας τον οποίο πρέπει να εξετάσει κάθε νεοεισερχόµενος 

στον κλάδο είναι ο υφιστάµενος σε αυτόν ανταγωνισµός, καθώς η έντασή του 

µπορεί να επηρεάσει άµεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων στον κλάδο. Η 

ανάλυση δε και του παράγοντα αυτού θα επιτρέψει στον εκάστοτε 

νεοεισερχόµενο να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική για να στρέψει τις 

δυνάµεις του ανταγωνισµού υπέρ του και να εδραιώσει τη θέση του στον κλάδο.     

 

Σύµφωνα µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφιστάµενων 

επιχειρήσεων σε ένα κλάδο εξαρτάται από τον αριθµό των ανταγωνιστών αλλά 

και το µέγεθος τους, το ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, το σταθερό κόστος και το 

κόστος αποθήκευσης, τη διαφοροποίηση του προϊόντος και το κόστος 

µετακίνησης και τέλος από τα εµπόδια εξόδου που υπάρχουν στον κλάδο.  

 

Εξετάζοντας τον αριθµό των υφιστάµενων επιχειρήσεων καθώς και το 

µέγεθός τους στον κλάδο εµπορίας του φυσικού αερίου, µπορούµε να πούµε ότι 

ουσιαστικά ο µοναδικός παίκτης που υπάρχει στην αγορά είναι η ∆ΕΠΑ. Αυτή 

έχει το µονοπώλιο της εισαγωγής και εµπορίας φυσικού αερίου στη χώρα µας. 

Το καθεστώς αυτό όµως αναµένεται να αλλάξει τα προσεχή χρόνια, λόγω της 

απελευθέρωσης της αγοράς και της εισόδου νέων εισαγωγέων – εµπόρων, αλλά 



 113

µέχρι τότε ο ανταγωνισµός στην αγορά εµπορίας θα είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτος. 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου, εξαρτάται άµεσα από τη 

ζήτηση που υπάρχει. Στην Ελλάδα, η ζήτηση για φυσικό αέριο συνεχώς 

αυξάνεται, δεδοµένου ότι το σύστηµα φυσικού αερίου συνεχώς επεκτείνεται 

ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ενώ αποτελεί 

και το καύσιµο το οποίο θα χρησιµοποιούν όλες οι νέες ιδιωτικές θερµικές 

µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τη 

σταδιακή απελευθέρωση η οποία διευρύνει σταδιακά το µέγεθος της αγορά, 

είναι βέβαιο ότι θα οξύνουν τον ανταγωνισµό εντός του κλάδου.    

 

Όσον αφορά στο σταθερό κόστος και στο κόστος αποθήκευσης, µπορούµε να 

πούµε ότι στην περίπτωση της εµπορίας φυσικού αερίου, τα δύο αυτά κόστη 

είναι ανύπαρκτα. Αυτό διότι, όπως αναφέρθηκε και στον ορισµό του κλάδου, οι 

υποψήφιοι εισαγωγείς φυσικού αερίου δεν πρόκειται να επενδύσουν σε πάγιες 

εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, για καθαρά οικονοµικούς 

λόγους, αλλά θα κάνουν χρήση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων καθώς 

και αυτών που θα κατασκευαστούν στο µέλλον, µε το ανάλογο τίµηµα. Έτσι 

λοιπόν τα δύο αυτά κόστη δεν µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του 

ανταγωνισµού στον κλάδο. 
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Επιπλέον, το  φυσικό αέριο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν διαφοροποιείται και 

προσφέρεται παντού και πάντα µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει κόστος µετακίνησης από τον ένα έµπορο στον 

άλλο. Έτσι λοιπόν στην αγορά φυσικού αερίου ο ανταγωνισµός θα βασιστεί 

αποκλειστικά και µόνο στην τιµή του προσφερόµενου προϊόντος. Η δε τιµή του 

προϊόντος, εξαρτάται από τα τέλη χρήσης του δικτύου φυσικού αερίου και 

εξοµάλυνσης του φορτίου, τα οποία καλούνται να πληρώσουν όσοι εισέλθουν 

στον κλάδο. Όµως και σε αυτή την περίπτωση ο ανταγωνισµός θα είναι πολύ 

µικρός, και κυρίως µεταξύ των νεοεισερχοµένων, καθώς ο µεγαλύτερος παίκτης 

της αγοράς (∆ΕΠΑ) µπορεί να προσφέρει τις χαµηλότερες τιµές της αγοράς, 

δεδοµένου ότι έχει συνάψει συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου εδώ και 

πολλά χρόνια και µάλιστα σε προνοµιακές τιµές. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο συγκεκριµένο 

κλάδο, δεν υφίσταται ανταγωνισµός, έτσι ώστε να επηρεάζει την κερδοφορία 

και να αποτρέπει την είσοδο νέων παραγωγών στον κλάδο, ενώ ο όποιος 

ανταγωνισµός δηµιουργηθεί στο άµεσο µέλλον θα είναι µόνο µεταξύ των 

νεοεισερχοµένων και όχι µεταξύ των νεοεισερχοµένων και της ∆ΕΠΑ. Τέλος, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι το µόνο ουσιαστικά εµπόδιο εξόδου από τον κλάδο, 

είναι οι ρήτρες take or pay τις οποίες πρέπει να πληρώσουν όσοι 

νεοεισερχόµενοι συνάψουν σύµβαση προµήθειας φυσικού αερίου, ασχέτως µε 

το αν έχουν διαθέσει στην αγορά ή όχι τις συµφωνηµένες ποσότητες φυσικού 

αερίου. Παρόλα αυτά όµως η ανάπτυξη της αγοράς και η µεγάλη διείσδυση του 
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φυσικού αερίου τα επόµενα χρόνια, εγγυώνται ουσιαστικά την κερδοφορία 

όσων εισέλθουν στον κλάδο.   

 

 

3.5.4 Συµπεράσµατα 

 

 

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες σχετικά µε τη 

λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αλλά και από την 

ανάλυση µε βάση το υπόδειγµα του Porter, το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγουµε είναι ότι η δηµιουργία ανταγωνισµού στην αγορά θα είναι µια 

σχετικά επίπονη διαδικασία µε αµφίβολο αποτέλεσµα, το οποίο εξαρτάται από 

τη διαδικασία της απελευθέρωσης, τη ζήτηση και την τιµή της πρώτης ύλης. 

 

Αναλύοντας τα δεδοµένα, βλέπουµε ότι η ∆ΕΠΑ (το εµπορικό της κοµµάτι) θα 

εξακολουθήσει να είναι ο ένας και µοναδικός παίκτης στην αγορά φυσικού 

αερίου µετά το πέρας της απελευθέρωσης, καθώς ο ανταγωνισµός θα είναι 

ανύπαρκτος. ∆εδοµένου ότι η ∆ΕΠΑ έχει ήδη συνάψει συµβάσεις προµήθειας 

φυσικού αερίου µέχρι το 2016 µε τη Ρωσία (µε δυνατότητα επέκτασης ως το 

2026) και µέχρι το 2020 µε την Αλγερία3, όταν οι τιµές του φυσικού αερίου 

βρίσκονταν σε πιο χαµηλά επίπεδα, ενώ οι υποψήφιοι ανταγωνιστές πρέπει να 

συνάψουν συµβάσεις προµήθειας µε πιο υψηλές τιµές, καθίσταται φανερό ότι η 

∆ΕΠΑ θα έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να προσδιορίζει τις τιµές πώλησης και 
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να τις χρησιµοποιεί σαν µέσο για την νόθευση του ανταγωνισµού. Με λίγα 

λόγια αν η ∆ΕΠΑ πουλάει ακριβά, θα πουλήσουν ακριβά και οι ανταγωνιστές 

της, ενώ αν πουλάει φθηνά τότε οι ανταγωνιστές της δεν θα εισέλθουν στην 

αγορά. 

 

 Επιπλέον, η ∆ΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας 

θέσης της στον κλάδο, µε τον τριπλασιασµό της δυναµικότητας της Ρεβυθούσας 

ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δώσει άλλη δυναµικότητα στο σύστηµα, 

αλλά και µε το να συνάψει και άλλα νέα µακροπρόθεσµα συµβόλαια, µε σκοπό 

να µην αφήσει κενό για άλλους προµηθευτές στην αγορά. Αυτή η τελευταία 

κίνηση όµως θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερο σχεδιασµό και προσοχή δεδοµένου 

ότι σε µια ανοικτή αγορά ελλοχεύουν πάντα απρόβλεπτοι κίνδυνοι.  

 

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν προηγουµένως, και δεδοµένου ότι η ∆ΕΠΑ (το 

εµπορικό της κοµµάτι) δεν υπόκειται πια στον κρατικό έλεγχο αλλά είναι µια 

επιχείρηση η οποία πρέπει να διασφαλίσει την κερδοφορία της, διαφαίνεται ο 

κίνδυνος να κάνει καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της και 

να  χειραγωγήσει την αγορά έτσι ώστε να αυξηθούν οι τιµές του φυσικού 

αερίου, κάτι το οποίο θα έχει δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τα νοικοκυριά, όσο 

και για τη βιοµηχανία και την παραγωγή ηλεκτρισµού. Αυτό, σε µια εποχή 

όπου οι τιµές του φυσικού αερίου είναι ήδη αρκετά υψηλές. Περιττό να λεχθεί 

ότι ένα τέτοιο ενδεχόµενο έρχεται σε άµεση αντίφαση µε τη θεωρία της 

απελευθέρωσης των αγορών.    
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Όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου, το µεγαλύτερο πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι οι 

σταυροειδείς ιδιοκτησίες18. Τα ΕΛ.ΠΕ είναι µέτοχος της ∆ΕΠΑ σε ποσοστό 35% 

και η ∆ΕΗ εν δυνάµει µέτοχος σε ποσοστό 30%, γεγονός το οποίο δηµιουργεί 

προβλήµατα στο σχέδιο διάσπασης της ∆ΕΠΑ, δεδοµένου ότι ο κερδοφόρος 

τοµέας µεταφοράς θα µείνει υπό κρατικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή είµαι 

αυτονόητο ότι τόσο η ∆ΕΗ όσο και τα ΕΛ.ΠΕ θα απαιτήσουν οικονοµικές 

αποζηµιώσεις.  

 

Εάν η ∆ΕΗ αποκτήσει το 30% της ∆ΕΠΑ, τότε θα αποκτήσει και έλεγχο πάνω 

στον ∆ΕΣΦΑ, γεγονός το οποίο θα είχε σαν πιθανόν σαν αποτέλεσµα τη 

συνεργασία µεταξύ ∆ΕΠΑ και ∆ΕΗ όσον αφορά στη χρήση του φυσικού αερίου 

εις βάρος οποιουδήποτε µελλοντικού ανταγωνιστή τόσο της ∆ΕΗ στην αγορά 

ηλεκτρισµού όσο και της ∆ΕΠΑ στην αγορά φυσικού αερίου1.  

 

Σε περίπτωση που η ∆ΕΗ δεν αποκτήσει το 30% της ∆ΕΠΑ, αυτοµάτως θα 

εγείρει θέµα οικονοµικών αποζηµιώσεων, δεδοµένου ότι τόσα χρόνια η ∆ΕΗ 

αναγκάστηκε να σηκώσει το βάρος της απορρόφησης του φυσικού αερίου, 

επειδή το δίκτυο δεν είχε αναπτυχθεί µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

κατανάλωση τη στιγµή που οι ρήτρες από τα συµβόλαια προµήθειας έπρεπε να 

πληρωθούν ανεξαρτήτως της απορρόφησης. Έτσι η ∆ΕΗ στήριξε την ∆ΕΠΑ (µε 

σύµβαση 25ετούς διάρκειας για την απορρόφηση 1.480 εκατ. m3 αερίου ετησίως) 

µε αντάλλαγµα από τη ∆ΕΠΑ τις προνοµιακές τιµές και µέρος των κερδών της3.  
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Ένα ακόµη πρόβληµα που δηµιουργείται από την απελευθέρωση είναι το 

καθεστώς λειτουργίας των υφιστάµενων ΕΠΑ. Σύµφωνα και µε το νέο νόµο, οι 

ΕΠΑ εξακολουθούν να έχουν ως αποκλειστικό προµηθευτή τη ∆ΕΠΑ µέχρι το 

πέρας των συµβάσεών τους1. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι θα µπορούν να 

αναζητήσουν άλλο προµηθευτή µετά από 10 χρόνια. Επιπλέον, ενώ έχουν το 

δικαίωµα από το 2008 να αγοράζουν φυσικό αέριο σε ποσότητες πέραν των 

συµφωνηµένων µε τη ∆ΕΠΑ, από οποιοδήποτε προµηθευτή, το ενδεχόµενο 

αυτό θα αργήσει να λάβει χώρα εξαιτίας τις µικρής ακόµα διείσδυσης του 

φυσικού αερίου στις περιοχές ευθύνης τους. Τέλος πρόβληµα πιθανόν να 

υπάρξει και µε το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, δεδοµένου ότι το 51% των ΕΠΑ 

ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο.    

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, οι νέοι εισαγωγείς φυσικού 

αερίου δεν πρόκειται να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις αλλά θα 

χρησιµοποιήσουν τις υποδοµές του ∆ΕΣΦΑ. ∆εδοµένου επίσης ότι η ∆ΕΠΑ 

µπορεί να προσφέρει πολύ χαµηλές τιµές, καταλαβαίνουµε ότι οι νέοι 

εισαγωγείς θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να εισέλθουν στην αγορά µόνον όταν η 

ζήτηση αυξηθεί πέρα από τις ποσότητες µε τις οποίες µπορεί να τροφοδοτήσει η 

∆ΕΠΑ την αγορά, ενώ επιπλέον θα κοιτάξουν να καλύψουν την αναξιοποίητη 

δυναµικότητα του υπάρχοντος αγωγού. Γύρω από αυτήν τη δυναµικότητα 

αναµένεται να αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός. Και σε αυτή την περίπτωση ο 

καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αύξηση της ζήτησης του φυσικού 

αερίου.    



 119

Αναφορικά µε τη συµβολή του LNG στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού, 

µπορούµε να πούµε ότι µονάχα η ∆ΕΠΑ, δηλαδή ο πρωταγωνιστής της αγοράς, 

έχει τη δυνατότητα να δεσµεύσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την εισαγωγή 

και αποθήκευσή του. Αυτό σηµαίνει ότι η ∆ΕΠΑ έχει ακόµα ένα πλεονέκτηµα 

το οποίο θα της επιτρέψει να καθορίσει την πορεία του ανταγωνισµού στην 

αγορά φυσικού αερίου.  

 

Όσον αφορά στο κόστος του φυσικού αερίου, αυτό θα εξαρτηθεί από την τιµή 

κτήσης, τα τέλη χρήσης του δικτύου και το κόστος εξοµάλυνσης του φορτίου. 

∆εδοµένου ότι ο ∆ΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήµατος και 

την εξοµάλυνση του φορτίου, γίνεται φανερό ότι οι δύο από τους τρεις 

παράγοντες καθορισµού του κόστους ορίζονται από το κράτος. Έτσι το µόνο 

πεδίο ανταγωνισµού είναι η τιµή κτήσης του φυσικού αερίου, κάτι στο οποίο η 

∆ΕΠΑ έχει σαφές πλεονέκτηµα, δηµιουργώντας προβλήµατα στην αγορά 

φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού.   

 

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες µιας 

αγοράς η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να 

προσαρµοστεί στο νέο πλαίσιο λειτουργίας και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του ανταγωνισµού της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Επιπλέον, το γεγονός ότι η 

απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου εξαρτάται από την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µας οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι υπάρχει µεταξύ των δύο αγορών µεγάλη αλληλεξάρτηση, έτσι ώστε η 
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διατάραξη της λειτουργίας στη µία να έχει ολέθρια αποτελέσµατα στην άλλη, 

αλλά και στην ελληνική οικονοµία και στους πολίτες.   

 

 

3.6 Η Εσωτερική Αγορά Υγρών Καυσίµων 

 

 

3.6.1 Εισαγωγή  

 

 

Σε αντίθεση µε τις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, στην αγορά υγρών 

καυσίµων το κράτος είναι ένας από τους παίκτες του κλάδου και όχι ο βασικός 

πρωταγωνιστής. Κατέχει βέβαια σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς, αλλά δεν είναι 

σε θέση να ορίζει τους κανόνες και να χειραγωγεί την αγορά.  

 

Το κράτος κατέχει ποσοστό 35,4% της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικά Πετρέλαια 

ΑΕ) η οποία δραστηριοποιείται στο κοµµάτι της διύλισης. Τα ΕΛ.ΠΕ. 

ιδρύθηκαν το 1975 µε την επωνυµία ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (∆ΕΠ) µε 

απώτερο στόχο την ανάπτυξη της βιοµηχανίας πετρελαιοειδών στην χώρα µας. 

Όσον αφορά το κοµµάτι της εµπορίας, το κράτος συµµετείχε µέσω των 

εµπορικών εταιρειών ΕΚΟ και ΕΛ∆Α, οι οποίες έχουν πλέον συγχωνευτεί3. 
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3.6.2 Η ∆οµή της Αγοράς 

 

 

Στην περίπτωση της εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών µιλάµε για τη δοµή της 

αγοράς και όχι για την απελευθέρωσή της όπως στην περίπτωση του 

ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, και αυτό διότι η αγορά αυτή έχει ήδη 

απελευθερωθεί από το 19921.  

 

Όσον αφορά στο θεσµικό πλαίσιο, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς 

πετρελαιοειδών στην Ελλάδα καθορίζεται από το Ν. 3054/02, στις διατάξεις του 

οποίου υπάγεται κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση µε διύλιση, αποθήκευση, 

εµπορία, µεταφορά και διανοµή πετρελαιοειδών. Ο νόµος αυτό τέθηκε σε ισχύ 

την 01/01/2003 καταργώντας τον προγενέστερο Ν. 1571/85 καθώς και όλες τις 

τροποποιήσεις του21.  

 

Σήµερα, η αγορά πετρελαιοειδών στην Ελλάδα αποτελείται από τρία επίπεδα, 

τα οποία είναι τα ακόλουθα3: 

 Το επίπεδο διύλισης. 

 Το επίπεδο εµπορίας. 

 Το επίπεδο λιανικής. 

 

Στο επίπεδο διύλισης, δραστηριοποιούνται τέσσερα διυλιστήρια, εκ των οποίων 

δύο είναι κρατικά και δύο ιδιωτικά. Κρατικά είναι τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια 
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Ασπροπύργου (ΕΛ∆Α) καθώς και τα ∆ιυλιστήρια Θεσσαλονίκης (ΕΚΟ), ενώ 

ιδιωτικά είναι τα ∆ιυλιστήρια Κορίνθου (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) και τα ∆ιυλιστήρια 

Ελευσίνας (ΠΕΤΡΟΛΑ)3.  

 

Στο επίπεδο εµπορίας, δραστηριοποιείται ένας αρκετά µεγάλος αριθµός 

εταιρειών, ο ρόλος των οποίων είναι να αγοράζουν έτοιµα προϊόντα από τα 

διυλιστήρια που βρίσκονται εντός της χώρας ή να τα εισάγουν από το 

εξωτερικό, τα οποία είτε αποθηκεύουν στις εγκαταστάσεις τους, είτε τα 

διοχετεύουν στην κατανάλωση µέσω των πρατηρίων3.  

 

Στο επίπεδο λιανικής δραστηριοποιείται ένας πολύ µεγάλος αριθµός 

µεταπωλητών και πρατηρίων διάθεσης πετρελαιοειδών. Τα δε πρατήρια 

ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν συνάψει συµβάσεις συνεργασίας µε κάποια 

από τις εταιρείες εµπορίας3.      

 

 

3.6.3 Το Υπόδειγµα του Porter στην Αγορά Υγρών Καυσίµων 

 

 

∆εδοµένου ότι η αγορά καυσίµων είναι πολυεπίπεδη, πολυεπίπεδος είναι και ο 

ανταγωνισµός που αναπτύσσεται µέσα σε αυτήν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 

γίνει εφαρµογή του υποδείγµατος των δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 
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σε κάθε επίπεδο της αγοράς, διότι έτσι µπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.  

 

 

3.6.4 Εφαρµογή του Υποδείγµατος του Porter στο Επίπεδο ∆ιύλισης 

 

 

Στο επίπεδο αυτό, το υπόδειγµα του Porter θα εφαρµοστεί για εκείνο το 

κοµµάτι της αγοράς το οποίο εκτείνεται από τη παραλαβή του αργού 

πετρελαίου και των υπολοίπων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για τη 

διύλιση, µέχρι και την παραγωγή και αποθήκευση των πετρελαιοειδών.  

 

 

3.6.4.1 Η Απειλή των Νεοεισερχοµένων 

 

 

Οι νεοεισερχόµενοι στο επίπεδο αυτό είναι µεγαλοεπενδυτές οι οποίοι µε την 

είσοδό τους στην αγορά εισάγουν νέα ικανότητα διύλισης, ενώ φιλοδοξούν να 

κερδίσουν και ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς. Το πόσο όµως θα 

επηρεάσουν τον ανταγωνισµό που λαµβάνει χώρα στο επίπεδο αυτό εξαρτάται 

από την αντίδραση των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, αλλά και από τα 

εµπόδια εισόδου σε αυτόν, τα οποία σύµφωνα µε τον Porter είναι η επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, τα απαιτούµενα 
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κεφάλαια για τη δραστηριοποίηση στον κλάδο, η διαφοροποίηση του 

προϊόντος, η πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, τα πλεονεκτήµατα κόστους των 

ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο λόγω της εµπειρίας τους και  η 

κυβερνητική πολιτική.    

 

Αναλύοντας τα εµπόδια εισόδου στο επίπεδο της διύλισης, µπορούµε να πούµε 

ότι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη υπάρχοντες στον κλάδο 

είναι γεγονός, λόγω κυρίως της πολυετούς δραστηριοποίησής τους. Οι 

οικονοµίες κλίµακας αφορούν φυσικά τις µειωµένες τιµές που απολαµβάνει 

στις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που λαµβάνουν.  

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για να εισέλθει κάποιος στο επίπεδο διύλισης 

αποτελούν ένα σηµαντικό φραγµό εισόδου, δεδοµένου ότι το κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας µιας τέτοιας µονάδας είναι υπέρογκο.  

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος, τα 

πετρελαιοειδή διατίθενται στην αγορά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές βάσει 

νοµοθεσίας.  Άρα δεν υπάρχει διαφοροποίηση και άρα ούτε εµπόδιο εισόδου 

λόγω αυτής για τους νεοεισερχόµενους.      

 

Η πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής, είναι σηµαντικός 

φραγµός εισόδου δεδοµένου ότι τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά µέσω των 

εµπορικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων κάποιες ελέγχονται από τους 
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υφιστάµενους στο επίπεδο αυτό, ενώ άλλες έχουν υπογράψει συµβάσεις µαζί 

τους. Ο νεοεισερχόµενος θα πρέπει είτε να ξεκινήσει διαδικασία προσηλυτισµού 

εµπορικών επιχειρήσεων, είτε να αναπτύξει το δικό του δίκτυο εµπορίας, µε 

µεγάλο κόστος όµως και στις δύο περιπτώσεις. 

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα κόστους 

που διαθέτουν, είναι οι συµβάσεις που έχουν υπογράψει για την προµήθεια του 

αργού πετρελαίου αλλά και για τη διάθεση των προϊόντων τους µέσω των 

εµπορικών επιχειρήσεων. 

 

Η κυβερνητική πολιτική δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί φραγµό εισόδου 

των νεοεισερχοµένων, δεδοµένου η κυβέρνηση δεν απαγορεύει την είσοδο νέων 

παικτών στα πλαίσια ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού στο επίπεδο αυτό. 

 

Όσον αφορά τέλος στην αναµενόµενη αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε ότι δεν αναµένεται ιδιαίτερα µεγάλη, 

δεδοµένου ότι τόσο καιρό έχουν εδραιωθεί στην αγορά. Η µόνη περίπτωση να 

υπάρξει ισχυρή αντίδραση είναι ο νεοεισερχόµενος ξεκινήσει πόλεµο στη 

προσπάθειά του να βρει κανάλια διανοµής.     

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι βασικοί φραγµοί 

εισόδου των νεοεισερχοµένων στο επίπεδο αυτό είναι οι απαιτήσεις σε 
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κεφάλαια, η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής και τα πλεονεκτήµατα κόστους 

των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων.  Αυτοί οι φραγµοί εισόδου είναι αρκετά  

σηµαντικοί ώστε να αποτρέψουν την είσοδο πιθανών ενδιαφεροµένων στο 

επίπεδο αυτό.  

 

 

3.6.4.2 Η Απειλή από Υποκατάστατα 

 

 

Στην περίπτωση των πετρελαιοειδών, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως 

υποκατάστατα το υγραέριο, την αιθανόλη και τα βιοκαύσιµα. Η αγορά και οι 

χρήσεις υγραερίου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ µικρές, ενώ της αιθανόλης 

σχεδόν µηδενικές. Από την άλλη τα βιοκαύσιµα βρίσκονται ακόµα σε στάδιο 

ανάπτυξης. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι υποκατάστατα για τα πετρελαιοειδή 

δεν υπάρχουν, καθιστώντας έτσι τη ζήτηση των πετρελαιοειδών ανελαστική.   

 

 

3.6.4.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 

 

 

Οι αγοραστές όσον αφορά στον εξεταζόµενο κλάδο, δεν είναι άλλοι από τις 

εµπορικές επιχειρήσεις του επόµενου επιπέδου της αγοράς. Σύµφωνα µε τον 

Porter, οι αγοραστές έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική ικανότητα όταν είναι 
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συγκεντρωµένοι, όταν αγοράζουν µεγάλες ποσότητες, όταν το προϊόν 

διατίθεται από όλους µε τα ίδια χαρακτηριστικά και τέλος όταν οι αγοραστές 

έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω.  

 

Στο συγκεκριµένο επίπεδο, οι αγοραστές δεν παρουσιάζουν κάποιο βαθµό 

συγκέντρωσης. Εξαιτίας αυτού και η κατανάλωσή τους παραµένει σε επίπεδα 

που να µην τους αποδίδει διαπραγµατευτική δύναµη. Επιπλέον, ο µεταξύ τους 

ανταγωνισµός περιορίζει ακόµα περισσότερο τη δύναµή τους.   

 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση του προϊόντος, όλες οι εταιρείες παράγουν 

προϊόντα µε τα ίδια χαρακτηριστικά δεδοµένου ότι πρέπει να πληρούν 

συγκεκριµένες προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό αποδίδει στους αγοραστές 

κάποια διαπραγµατευτική δύναµη, αλλά ο µεταξύ τους ανταγωνισµός σε 

συνδυασµό µε το ότι τα διυλιστήρια προσφέρουν τα προϊόντα τους σε 

παρόµοιες τιµές περιορίζει τη δύναµη αυτή.  

 

Τέλος, οι εµπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν 

κάθετα προς τα πίσω, δηλαδή να εισέλθουν στο επίπεδο της διύλισης 

δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τροµακτικά κεφάλαια τα οποία οι 

περισσότερες από αυτές δεν διαθέτουν. Άρα ο παράγοντας αυτός δεν τους 

προσδίδει κάποια διαπραγµατευτική δύναµη.  
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι 

αγοραστές (εµπορικές επιχειρήσεις) όχι µόνο δεν έχουν µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των διυλιστηρίων, αλλά είναι και δέσµιες 

αυτών. Αυτό διότι η νοµοθεσία υποχρεώνει τις εµπορικές επιχειρήσεις να 

κρατούν αποθέµατα ασφαλείας για 90 ηµέρες, αλλά επιτρέπει στα διυλιστήρια 

να κρατούν τα αποθέµατα αυτά για λογαριασµό των πελατών τους3. Έτσι οι 

εµπορικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να αγοράζουν µόνο από τα εγχώρια 

διυλιστήρια και να µην κάνουν εισαγωγές προϊόντων λόγω του κόστους που 

συνεπάγεται η διατήρηση αποθεµάτων για 90 ηµέρες21.  

 

 

3.6.4.4 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 

 

Ως προµηθευτές των διυλιστηρίων θεωρούνται µόνο οι χώρες παραγωγής 

πετρελαίου ή οι µεγάλες πολυεθνικές που έχουν στην κατοχή τους κοιτάσµατα 

πετρελαίου, διότι το πετρέλαιο είναι ο αναγκαίος πόρος για τη παραγωγή.  

Σύµφωνα µε τον Porter, οι προµηθευτές αποκτούν µεγάλη διαπραγµατευτική 

δύναµη όταν ο βαθµός συγκέντρωσής τους είναι µεγάλος, όταν δεν υπάρχουν 

εναλλακτικοί προµηθευτές, όταν ο όγκος των αγορών των εµπορικών 

επιχειρήσεων είναι µικρός, όταν το προϊόν του προµηθευτή είναι πολύ 

σηµαντικό για την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων του κλάδου, όταν 
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το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή είναι µεγάλο και τέλος όταν οι 

προµηθευτές µπορούν να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός.       

 

Όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης των προµηθευτών, µπορούµε να πούµε 

ότι είναι δεν είναι µεγάλος, δεδοµένου ότι υπάρχουν αρκετές πολυεθνικές που 

έχουν στη κατοχή τους κοιτάσµατα αλλά και πολλές χώρες παραγωγής 

πετρελαίου. Άρα ο παράγοντας αυτός δεν προσδίδει διαπραγµατευτική δύναµη 

στους προµηθευτές.  

 

Γνωρίζοντας ότι το πετρέλαιο δεν µπορούν να υποκατασταθεί από κανένα 

άλλο προϊόν, τα διυλιστήρια συνάπτουν συµβάσεις προµήθειας µε τους 

προµηθευτές οι οποίες ενδεχοµένως να περιέχουν οικονοµικές ρήτρες και άρα 

κόστος µετακίνησης.     

 

Τέλος, οι προµηθευτές του επιπέδου αυτού έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός, δηλαδή να κατασκευάσουν µονάδες 

διύλισης είτε µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις και 

οµίλους, και να εισέλθουν ανταγωνιστικά στην αγορά. Όµως η δυνατότητά 

τους αυτή περιορίζεται από το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είναι µικρή σε 

µέγεθος, ενώ ταυτόχρονα η ικανότητα πούλησης από τις ήδη υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις υπερκαλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, τουλάχιστον για τα 

βασικά προϊόντα που διακινούνται σε αυτήν1. 
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Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι η µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών του επιπέδου αυτού οφείλεται 

σχεδόν αποκλειστικά στη µη δυνατότητα υποκατάστασης της πρώτης ύλης, 

δηλαδή του πετρελαίου. 

 

 

3.6.4.5 Ο Ανταγωνισµός από τις Ήδη Υπάρχουσες Επιχειρήσεις 

 

 

Ο τελευταίος παράγοντας τον οποίο πρέπει να εξετάσει κάθε νεοεισερχόµενος 

στο επίπεδο αυτό είναι ο υφιστάµενος σε αυτό ανταγωνισµός, καθώς η έντασή 

του µπορεί να επηρεάσει άµεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σύµφωνα 

µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων 

εξαρτάται από τον αριθµό των ανταγωνιστών αλλά και το µέγεθος τους, το 

ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, το σταθερό κόστος και το κόστος αποθήκευσης, 

τη διαφοροποίηση του προϊόντος και το κόστος µετακίνησης και τέλος από τα 

εµπόδια εξόδου που υπάρχουν στον κλάδο.  

 

Εξετάζοντας τον αριθµό των υφιστάµενων επιχειρήσεων καθώς και το 

µέγεθός τους, βλέπουµε  πως στην αγορά υπάρχουν µόνο 3 επιχειρήσεις µε 

µεγάλο µερίδιο αγοράς. Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι τιµές των 

προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών είναι παρόµοιες µας οδηγεί στο 
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συµπέρασµα ότι επικρατεί καθεστώς ολιγοπωλίου στο επίπεδο αυτό, µε 

αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να είναι ελάχιστο11.  

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς µπορούµε να πούµε ότι εξαρτάται από τη 

ζήτηση που υπάρχει. Στην Ελλάδα αναµένεται αύξηση της ζήτησης τα επόµενα 

χρόνια, αλλά όχι σε βαθµό που να δικαιολογεί υψηλό ρυθµό ανάπτυξης της 

αγοράς και άρα ισχυρό ανταγωνισµό.  

 

Όσον αφορά στο σταθερό κόστος και στο κόστος αποθήκευσης, µπορούµε να 

πούµε ότι οι παρόµοιες τιµές διάθεσης των προϊόντων και από τις τρεις  

εταιρείες διύλισης,  ότι ο παράγοντας αυτός δεν αποτελεί αιτία όξυνσης του 

ανταγωνισµού. Αποτελεί όµως το µοναδικό εµπόδιο εξόδου.  

 

Επιπλέον, τα πετρελαιοειδή δεν διαφοροποιούνται και προσφέρονται από όλες 

τις µονάδες διύλισης µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, το οποίο σηµαίνει 

όξυνση του µεταξύ τους ανταγωνισµού. Οι παρόµοιες όµως τιµές των 

προϊόντων τους δείχνουν το αντίθετο.  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο συγκεκριµένο 

επίπεδο της αγοράς δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισµός. Οι τρεις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο αυτό, έχουν επιβάλλει καθεστώς 

ολιγοπωλίου, ενώ µε τη χειραγώγηση των τιµών διάθεσης των προϊόντων τους 

είναι σε θέση να κινούν τα νήµατα της αγοράς. 
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3.6.5 Εφαρµογή του Υποδείγµατος του Porter στο Επίπεδο Εµπορίας 

 

 

Στο επίπεδο της εµπορίας πετρελαιοειδών, το υπόδειγµα του Porter θα 

εφαρµοστεί για εκείνο το κοµµάτι της αγοράς το οποίο εκτείνεται από την 

«πόρτα» των διυλιστηρίων έως και την «πόρτα» των πρατηρίων λιανικής 

πώλησης.  

 

 

3.6.5.1 Η Απειλή των Νεοεισερχοµένων 

 

 

Οι νεοεισερχόµενοι στο επίπεδο αυτό δεν είναι άλλοι από όλους τους εν 

δυνάµει εµπόρους, οι οποίοι µε την είσοδό τους στον κλάδο εισάγουν νέα 

δυναµικότητα, ενώ φιλοδοξούν να κερδίσουν και ένα σηµαντικό µερίδιο της 

αγοράς. Το πόσο όµως θα επηρεάσουν τον ανταγωνισµό που λαµβάνει χώρα 

στο επίπεδο αυτό εξαρτάται από την αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, αλλά και από τα εµπόδια εισόδου σε αυτόν, τα οποία σύµφωνα 

µε τον Porter είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη υπάρχοντες 

στον κλάδο, τα απαιτούµενα κεφάλαια για τη δραστηριοποίηση στον κλάδο, η 

διαφοροποίηση του προϊόντος, η πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, τα 

πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο λόγω 

της εµπειρίας τους και  η κυβερνητική πολιτική.    
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Αναλύοντας τα εµπόδια εισόδου στο επίπεδο εµπορίας υγρών καυσίµων, 

µπορούµε να πούµε ότι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τους ήδη 

υπάρχοντες στον κλάδο είναι γεγονός, λόγω κυρίως της πολυετούς 

δραστηριοποίησής τους. Οι οικονοµίες κλίµακας αφορούν τις µειωµένες τιµές 

που απολαµβάνει στις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που λαµβάνουν 

από άλλες επιχειρήσεις.  

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για να εισέλθει ένας νέος έµπορος πετρελαιοειδών 

στην αγορά αποτελούν ένα σηµαντικό φραγµό εισόδου. Αυτό διότι το θεσµικό 

πλαίσιο εξαναγκάζει τους εµπόρους να διατηρούν αποθέµατα ασφαλείας  για 

την κάλυψη αναγκών 90 ηµερών, αποθηκευτικούς χώρους, κατάλληλο 

τεχνολογικό εξοπλισµό για την ασφαλή αποθήκευση και ιδιόκτητα βυτιοφόρα 

για µέρος των πωλήσεών τους3.  

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος, τα 

πετρελαιοειδή διατίθενται στην αγορά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές βάσει 

νοµοθεσίας.  Άρα δεν υπάρχει διαφοροποίηση και άρα ούτε εµπόδιο εισόδου 

στο επίπεδο αυτό  για τους νεοεισερχόµενους.      

 

Η πρόσβαση στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής, δηλαδή στο δίκτυο 

λιανικών πωλήσεων, είναι σηµαντικός φραγµός εισόδου δεδοµένου ότι οι 

πρατηριούχοι και οι διανοµείς δεσµεύονται µε αποκλειστικά συµβόλαια από τις 

άλλες εµπορικές εταιρείες3. Ο νεοεισερχόµενος θα πρέπει να ξεκινήσει 
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διαδικασία προσηλυτισµού πρατηριούχων - διανοµέων, έχοντας γνώση ότι οι 

αντίπαλες εταιρείες θα αντιδράσουν µε σφοδρότητα. Μια λύση είναι τα 

ελεύθερα πρατήρια, αλλά είναι πολύ λίγα στον αριθµό.  

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα κόστους 

που διαθέτουν, είναι οι συµβάσεις που έχουν υπογράψει για την προµήθεια των 

πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια,  αλλά και για τη µεταφορά τους στα 

πρατήρια.  

 

Η κυβερνητική πολιτική δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί φραγµό εισόδου 

των νεοεισερχοµένων, δεδοµένου η ίδια η κυβέρνηση επιδιώκει την είσοδο νέων 

παικτών στα πλαίσια ανάπτυξης του ανταγωνισµού..  

 

Όσον αφορά τέλος στην αναµενόµενη αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε ότι αναµένεται µάλλον χλιαρή, δεδοµένου 

ότι τόσο καιρό έχουν εδραιωθεί στην αγορά. Η µόνη περίπτωση να υπάρξει 

ισχυρή αντίδραση είναι ο νεοεισερχόµενος ξεκινήσει πόλεµο στη προσπάθειά 

του να βρει κανάλια διανοµής.     

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι οι µοναδικοί 

φραγµοί εισόδου των νεοεισερχοµένων στο επίπεδο είναι οι απαιτήσεις σε 

κεφάλαια και η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής.  Παρόλο που οι φραγµοί 
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εισόδου δεν είναι πολλοί, εντούτοις είναι σηµαντικοί ώστε να αποτρέψουν την 

είσοδο πιθανών ενδιαφεροµένων στο επίπεδο αυτό.  

 

 

3.6.5.2 Η Απειλή από Υποκατάστατα 

 

 

Όπως και στο προηγούµενο επίπεδο, στην περίπτωση των πετρελαιοειδών τα 

υποκατάστατα είτε έχουν πολύ µικρό µερίδιο είτε βρίσκονται στο στάδιο 

ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει ότι στην ουσία δεν υπάρχουν υποκατάστατα, 

καθιστώντας την απειλή από αυτά µηδενική. 

 

 

3.6.5.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 

 

 

Οι αγοραστές όσον αφορά στο εξεταζόµενο επίπεδο, δεν είναι άλλοι από τους 

τελικούς διανοµείς και τους πρατηριούχους. Σύµφωνα µε τον Porter, οι 

αγοραστές έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική ικανότητα όταν είναι 

συγκεντρωµένοι, όταν αγοράζουν µεγάλες ποσότητες, όταν το προϊόν 

διατίθεται από όλους µε τα ίδια χαρακτηριστικά και τέλος όταν οι αγοραστές 

έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω.  
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Στο συγκεκριµένο επίπεδο, τόσο οι διανοµείς όσο και οι πρατηριούχοι δεν 

παρουσιάζουν κάποιο βαθµό συγκέντρωσης. Εξαιτίας αυτού και η 

κατανάλωσή τους παραµένει σταθερή σε χαµηλά επίπεδα. Το αποτέλεσµα 

είναι να µην έχουν υψηλή διαπραγµατευτική ικανότητα. Το µόνο που τους 

αποδίδει κάποια δύναµη είναι η δραστηριοποίηση πολλών εταιρειών στο 

επίπεδο της εµπορίας και ο µεταξύ τους ανταγωνισµός.     

 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση του προϊόντος, όλες οι εταιρείες 

εµπορεύονται προϊόντα µε τα ίδια χαρακτηριστικά δεδοµένου ότι τα 

προµηθεύονται από τα ίδια διυλιστήρια και παράγονται µε βάση 

συγκεκριµένες προδιαγραφές όπως προβλέπει η νοµοθεσία. Αυτό δίνει µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη  στους διανοµείς και τους πρατηριούχους. Όµως η 

δύναµή τους αυτή περιορίζεται από το µεγάλο αριθµό τους και το µεταξύ τους 

ανταγωνισµό, εξαιτίας του οποίου δεν µπορούν να έχουν υπερβολικές 

απαιτήσεις.    

 

Τέλος, τόσο οι διανοµείς όσο και οι πρατηριούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω, δηλαδή να εισέλθουν στο επίπεδο της 

εµπορίας δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τη νοµοθεσία3. Άρα 

δεν µπορούν να έχουν και µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη.  

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι 

διανοµείς και οι πρατηριούχοι δεν έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη 
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έναντι των εµπορικών επιχειρήσεων. Οι δύο αυτές κατηγορίες βρίσκονται σε 

µια φάση δυναµικής αλληλεξάρτησης δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ 

των εµπορικών επιχειρήσεων περιορίζει τη δύναµή τους έναντι των 

πρατηριούχων και των διανοµέων, αλλά και ο µεγάλος αριθµός διανοµέων και 

πρατηριούχων σε συνδυασµό µε το διασκορπισµό τους περιορίζει κατά πολύ τη 

δύναµή τους. 

 

 

3.6.5.4 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 

 

Ως προµηθευτές των εµπορικών επιχειρήσεων θεωρούνται τα διυλιστήρια.  

Σύµφωνα µε τον Porter, οι προµηθευτές αποκτούν µεγάλη διαπραγµατευτική 

δύναµη όταν ο βαθµός συγκέντρωσής τους είναι µεγάλος, όταν δεν υπάρχουν 

εναλλακτικοί προµηθευτές, όταν ο όγκος των αγορών των εµπορικών 

επιχειρήσεων είναι µικρός, όταν το προϊόν του προµηθευτή είναι πολύ 

σηµαντικό για την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων του κλάδου, όταν 

το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή είναι µεγάλο και τέλος όταν οι 

προµηθευτές µπορούν να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός.       

 

Όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης των προµηθευτών του επιπέδου, 

µπορούµε να πούµε ότι είναι µεγάλος, δεδοµένου ότι έχουµε µόνο τέσσερα 
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διυλιστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας. Άρα εξίσου µεγάλη είναι και η 

διαπραγµατευτική τους δύναµη.  

 

Γνωρίζοντας ότι τα πετρελαιοειδή δεν µπορούν να υποκατασταθούν, οι 

εµπορικές επιχειρήσεις συνάπτουν συµβάσεις µε τους προµηθευτές οι οποίες 

ενδεχοµένως να περιέχουν οικονοµικές ρήτρες και άρα κόστος µετακίνησης γι’ 

αυτούς.     

 

Τέλος, όλοι οι προµηθευτές του επιπέδου αυτού έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός, δηλαδή να συστήσουν εταιρείες είτε 

µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις και οµίλους, και να 

εισέλθουν ανταγωνιστικά στο επίπεδο εµπορίας πετρελαιοειδών. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των ΕΛ.ΠΕ. όπου µε τις εµπορικές ΕΚΟ 

και ΕΛ∆Α εισήλθε στο επίπεδο εµπορίας.       

 

Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι πολύ µεγάλη και άρα 

αντίστοιχα µεγάλη είναι και η απειλή που αυτοί συνιστούν για τους 

νεοεισερχόµενους στο επίπεδο του εµπορίου. ∆εδοµένου αφενός ότι δεν 

πρόκειται να κατασκευαστούν και άλλες εγκαταστάσεις διύλισης και αφετέρου 

ότι τα διυλιστήρια µπορούν δια νόµου να κρατούν τα αποθέµατα των 90 

ηµερών για λογαριασµό των εµπορικών επιχειρήσεων υπό τον όρο να 
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προµηθεύονται από αυτούς, καθίσταται φανερή η µεγάλη διαπραγµατευτική 

τους δύναµη.    

 

 

3.6.5.5 Ο Ανταγωνισµός από τις Ήδη Υπάρχουσες Επιχειρήσεις 

 

 

Ο τελευταίος παράγοντας τον οποίο πρέπει να εξετάσει κάθε νεοεισερχόµενος 

στο επίπεδο αυτό είναι ο υφιστάµενος σε αυτό ανταγωνισµός, καθώς η έντασή 

του µπορεί να επηρεάσει άµεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σύµφωνα 

µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων 

εξαρτάται από τον αριθµό των ανταγωνιστών αλλά και το µέγεθος τους, το 

ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, το σταθερό κόστος και το κόστος αποθήκευσης, 

τη διαφοροποίηση του προϊόντος και το κόστος µετακίνησης και τέλος από τα 

εµπόδια εξόδου που υπάρχουν στον κλάδο.  

 

Εξετάζοντας τον αριθµό των υφιστάµενων επιχειρήσεων καθώς και το 

µέγεθός τους, βλέπουµε ότι όσον αφορά στον αριθµό αυτός είναι µεγάλος, ενώ 

κάποιες από τις επιχειρήσεις έχουν και αξιόλογο µέγεθος. Αυτό σηµαίνει ότι η 

ένταση του ανταγωνισµού στο επίπεδο αυτό είναι µεγάλη.   

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς µπορούµε να πούµε ότι εξαρτάται από τη 

ζήτηση που υπάρχει. Στην Ελλάδα αναµένεται αύξηση της ζήτησης τα επόµενα 
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χρόνια, αλλά όχι σε βαθµό που να δικαιολογεί υψηλό ρυθµό ανάπτυξης της 

αγοράς και άρα όξυνση του ανταγωνισµού.  

 

Όσον αφορά στο σταθερό κόστος και στο κόστος αποθήκευσης, µπορούµε να 

πούµε ότι εφόσον όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από το 

νόµο να έχουν στη κατοχή τους αποθηκευτικούς χώρους, βυτιοφόρα κτλ. ο 

παράγοντας αυτός δεν αποτελεί αιτία όξυνσης του ανταγωνισµού. Αποτελεί 

όµως το µοναδικό εµπόδιο εξόδου.  

 

Επιπλέον, τα πετρελαιοειδή δεν διαφοροποιούνται και προσφέρονται από όλες 

τις εµπορικές επιχειρήσεις µε τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα 

να µην υπάρχει κόστος µετακίνησης από τον ένα έµπορο στον άλλο και να 

αυξάνεται ο ανταγωνισµός. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο συγκεκριµένο 

επίπεδο, υπάρχει ανταγωνισµός, ο οποίος όµως δεν οφείλεται σε κανένα από 

τους παραπάνω παράγοντες. Οφείλεται δε αποκλειστικά στις τιµές διάθεσης 

των πετρελαιοειδών από τις εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια 

εξαρτώνται από τις τιµές που έθεσαν τα διυλιστήρια στις εµπορικές επιχειρήσεις 

για την προµήθεια των πετρελαιοειδών.    

 

 

3.6.6 Εφαρµογή του Υποδείγµατος του Porter στο Επίπεδο Λιανικής  



 141

Στο επίπεδο της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, το υπόδειγµα του Porter θα 

εφαρµοστεί για εκείνο το κοµµάτι της αγοράς το οποίο συνδέει την αγορά 

υγρών καυσίµων µε τους τελικούς καταναλωτές.  

 

 

3.6.6.1 Η Απειλή των Νεοεισερχοµένων 

 

 

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο δεν είναι άλλοι από όλους τους εν δυνάµει 

διανοµείς και πρατηριούχους, οι οποίοι µε την είσοδό τους στο επίπεδο 

εισάγουν νέα δυναµικότητα, ενώ φιλοδοξούν να κερδίσουν και ένα σηµαντικό 

µερίδιο της αγοράς. Το πόσο όµως θα επηρεάσουν τον ανταγωνισµό που 

λαµβάνει χώρα στο επίπεδο αυτό εξαρτάται από την αντίδραση των ήδη 

υφιστάµενων επιχειρήσεων, αλλά και από τα εµπόδια εισόδου σε αυτόν, τα 

οποία σύµφωνα µε τον Porter είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από τους 

ήδη υπάρχοντες στον κλάδο, τα απαιτούµενα κεφάλαια για τη 

δραστηριοποίηση στον κλάδο, η διαφοροποίηση του προϊόντος, η πρόσβαση σε 

δίκτυα διανοµής, τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων στον κλάδο λόγω της εµπειρίας τους και  η κυβερνητική πολιτική.    

 

Αναλύοντας τα εµπόδια εισόδου στο επίπεδο εµπορίας υγρών καυσίµων, 

µπορούµε να πούµε ότι από τη στιγµή που οι πρατηριούχοι και οι διανοµείς 

είναι ανεξάρτητοι, πολλοί στον αριθµό, διεσπαρµένοι, και εµπορεύονται 
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µικροποσότητες, δεν έχει νόηµα να µιλάµε για οικονοµίες κλίµακας. Άρα ο 

παράγοντας αυτός δεν αποτελεί εµπόδιο εισόδου.  

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για να εισέλθει ένας νέος διανοµέας – 

πρατηριούχος σε αυτό το επίπεδο της αγοράς, δεν είναι µεγάλα και άρα δεν 

αποτελούν φραγµό εισόδου.  

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος, τα 

πετρελαιοειδή διατίθενται στην αγορά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές βάσει 

της ισχύουσας νοµοθεσίας.  Άρα, εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση, δεν 

υπάρχει και εµπόδιο εισόδου στο επίπεδο αυτό  της αγοράς για τους 

νεοεισερχόµενους.      

 

Καθότι οι πρατηριούχοι και οι διανοµείς αποτελούν το τελικό σταθµό του 

συστήµατος διανοµής των πετρελαιοειδών, δεν τίθεται θέµα πρόσβασης στο 

σύστηµα µεταφοράς και διανοµής και άρα αυτός ο παράγοντας δεν αποτελεί 

φραγµό εισόδου. 

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα κόστους των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα κόστους 

που διαθέτουν, είναι οι συµβάσεις που έχουν υπογράψει για την προµήθεια των 

πετρελαιοειδών από τις εµπορικές επιχειρήσεις. 
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Η κυβερνητική πολιτική δεν µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί φραγµό εισόδου 

των νεοεισερχοµένων, δεδοµένου ότι οποιοσδήποτε µπορεί να ξεκινήσει 

διαδικασίες και να πάρει άδεια για πρατήριο υγρών καυσίµων. 

 

Όσον αφορά τέλος στην αναµενόµενη αντίδραση των ήδη υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση 

δεδοµένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο. 

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν φραγµοί εισόδου για τους νεοεισερχοµένους στο επίπεδο αυτό της 

αγοράς. Το µόνο που µπορεί να δυσκολέψει τους ενδιαφεροµένους είναι η 

έκδοση της άδειας. 

 

 

3.6.6.2 Η Απειλή από Υποκατάστατα 

 

 

Καθότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά υποκατάστατα για τα πετρελαιοειδή, 

καθίσταται φανερό ότι και σε αυτό το επίπεδο της αγοράς δεν υπάρχει ο 

κίνδυνος που σχετίζεται µε αυτά.  

 

 

3.6.6.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 
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Οι αγοραστές όσον αφορά στον εξεταζόµενο κλάδο, δεν είναι άλλοι από τους 

τελικούς καταναλωτές. Σύµφωνα µε τον Porter, οι αγοραστές έχουν µεγάλη 

διαπραγµατευτική ικανότητα όταν είναι συγκεντρωµένοι, όταν αγοράζουν 

µεγάλες ποσότητες, όταν το προϊόν διατίθεται από όλους µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά και τέλος όταν οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω.  

 

Στο συγκεκριµένο επίπεδο, οι αγοραστές είναι διεσπαρµένοι και 

παρουσιάζουν µικρή κατανάλωση, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα πίσω, δηλαδή να ανοίξουν δικό τους πρατήριο 

ή σηµείο διανοµής. Τα δε προσφερόµενα προϊόντα έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά (χαµηλό βαθµό διαφοροποίησης) δεδοµένου ότι παράγονται 

µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές. ∆εδοµένου όµως του µεγάλου αριθµού 

των καταναλωτών αλλά και των πρατηρίων καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

στο συγκεκριµένο επίπεδο οι καταναλωτές δεν έχουν καµιά διαπραγµατευτική 

δύναµη έναντι των διανοµέων –  πρατηριούχων.  

 

 

3.6.6.4 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 

 

Ως προµηθευτές των πρατηριούχων και των διανοµέων θεωρούνται οι 

εµπορικές επιχειρήσεις του δευτέρου επιπέδου της αγοράς, καθότι σύµφωνα µε 
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το θεσµικό πλαίσιο, οι πρατηριούχοι και οι διανοµείς απαγορεύεται να 

προµηθευτούν τα πετρελαιοειδή απευθείας από τα διυλιστήρια [3].  Σύµφωνα 

µε τον Porter, οι προµηθευτές αποκτούν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη 

όταν ο βαθµός συγκέντρωσής τους είναι µεγάλος, όταν δεν υπάρχουν 

εναλλακτικοί προµηθευτές, όταν ο όγκος των αγορών των εµπορικών 

επιχειρήσεων είναι µικρός, όταν το προϊόν του προµηθευτή είναι πολύ 

σηµαντικό για την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων του κλάδου, όταν 

το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή είναι µεγάλο και τέλος όταν οι 

προµηθευτές µπορούν να ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός.       

 

Όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης των προµηθευτών, στο επίπεδο αυτό 

δραστηριοποιούνται πολλοί προµηθευτές µε αποτέλεσµα, ο παράγοντας αυτός 

να µην τους προσδίδει διαπραγµατευτική δύναµη. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, 

ούτε και το γεγονός ότι τα πετρελαιοειδή δεν µπορούν να υποκατασταθούν, 

δεν τους προσδίδει διαπραγµατευτική δύναµη.  

 

Τέλος, οι προµηθευτές του επιπέδου αυτού δεν έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν κάθετα προς τα εµπρός, δηλαδή να ανοίξουν πρατήρια και 

σηµεία διανοµής, λόγω του θεσµικού πλαισίου. Όµως λόγω του ότι µπορούν και 

καθορίζουν τις τιµές των προϊόντων που πουλάνε στους διανοµείς και τους 

πρατηριούχους, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το θεσµικό πλαίσιο 

απαγορεύει στους πρατηριούχους και τους διανοµείς να απευθυνθούν στα 

διυλιστήρια, καθώς και το ότι συνάπτουν µε τους πρατηριούχους και τους 
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διανοµείς συµβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας, αποκτούν έµµεσα µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη.  

 

Σύµφωνα µε όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι αρκετή και οφείλεται 

αποκλειστικά στις ρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου που ορίζει τους κανόνες 

λειτουργίας της αγοράς  

 

 

3.6.6.5 Ο Ανταγωνισµός από τις Ήδη Υπάρχουσες Επιχειρήσεις 

 

 

Ο τελευταίος παράγοντας τον οποίο πρέπει να εξετάσει κάθε νεοεισερχόµενος 

στο επίπεδο αυτό είναι ο υφιστάµενος σε αυτό ανταγωνισµός, καθώς η έντασή 

του µπορεί να επηρεάσει άµεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σύµφωνα 

µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων 

εξαρτάται από τον αριθµό των ανταγωνιστών αλλά και το µέγεθος τους, το 

ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, το σταθερό κόστος και το κόστος αποθήκευσης, 

τη διαφοροποίηση του προϊόντος και το κόστος µετακίνησης και τέλος από τα 

εµπόδια εξόδου που υπάρχουν στον κλάδο.  

 

Εξετάζοντας τον αριθµό των υφιστάµενων επιχειρήσεων καθώς και το 

µέγεθός τους, βλέπουµε ότι πρόκειται για πολλές µικρές επιχειρήσεις γεγονός 
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που αυξάνει τον ανταγωνισµό µεταξύ τους. Ο δε ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς αναµένεται να αυξηθεί όπως άλλωστε και η ζήτηση, αλλά όχι σε βαθµό 

που να δικαιολογεί όξυνση του ανταγωνισµού.  

 

Όσον αφορά στο σταθερό κόστος και στο κόστος αποθήκευσης, µπορούµε να 

πούµε ότι το υφίστανται όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο και άρα δεν 

αποτελεί παράγοντα όξυνσης του ανταγωνισµού. Τέλος, το γεγονός ότι τα 

πετρελαιοειδή δεν διαφοροποιούνται και προσφέρονται από όλους µε τα ίδια 

ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί παράγοντα όξυνσης του ανταγωνισµού. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο συγκεκριµένο 

επίπεδο, υπάρχει ανταγωνισµός, ο οποίος όµως οφείλεται στον µεγάλο αριθµό 

των επιχειρήσεων και στο ότι όλοι προσφέρουν προϊόντα µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Ο ανταγωνισµός βέβαια αυτός βασίζεται αποκλειστικά και 

µόνο στις τιµές διάθεσης των πετρελαιοειδών.  

 

 

3.6.7 Συµπεράσµατα 

 

 

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες σχετικά µε τη 

λειτουργία της αγοράς υγρών καυσίµων στην Ελλάδα, αλλά και από την 

ανάλυση µε βάση το υπόδειγµα του Porter στα τρία επίπεδά της, καταλήγουµε 
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το συµπέρασµα ότι η λειτουργία της είναι σχετικά ικανοποιητική, όµως 

παρουσιάζει και αυτή κάποιες στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες οι οποίες θα 

πρέπει να εξαλειφθούν.   

 

Ο ανταγωνισµός στην αγορά, αναπτύσσεται στο επίπεδο της εµπορίας και των 

λιανικών πωλήσεων και όχι στον τοµέα της διύλισης, όπου από ότι φαίνεται 

επικρατούν συνθήκες ολιγοπωλίου. Η αιτία είναι το θεσµικό πλαίσιο το οποίο 

υποχρεώνει τις εµπορικές επιχειρήσεις να κρατούν αποθέµατα 90 ηµερών στην 

Ελλάδα. Αυτές προτιµούν να στραφούν στα ελληνικά διυλιστήρια αντί να 

εισάγουν έτοιµα προϊόντα από το εξωτερικό καθότι στην περίπτωση αυτή το 

κόστος αποθήκευσης των αποθεµάτων είναι υπέρογκο. Η κατάργηση ή 

αναθεώρηση αυτής της διάταξης είναι σίγουρο ότι θα οδηγούσε αυξηµένο 

ανταγωνισµό στο επίπεδο της διύλισης.  

 

Επιπλέον, το γεγονός ότι το θεσµικό πλαίσιο απαγορεύει στους διανοµείς και 

πρατηριούχους την πρόσβαση στα διυλιστήρια για την απευθείας προµήθεια, 

τους καθιστά στην ουσία δέσµιους των εµπορικών επιχειρήσεων ενώ περιορίζει 

και την έκταση του ανταγωνισµού. Κατάργηση και αυτής της διάταξης θα 

οδηγούσε σίγουρα σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό στην αγορά.  

 

Πέραν όσων αναφέρθηκαν, η επιτροπή ανταγωνισµού προτείνει µια σειρά από 

µέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισµού12. Τα κυριότερα από αυτά τα µέτρα 

είναι η συνολική εποπτεία της αγοράς και της εξέλιξης των τιµών σε όλα τα 
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επίπεδα της αγοράς, η ανακοίνωση των τιµών διυλιστηρίου από την 

προηγούµενη µέρα, η µεγαλύτερη διαφάνεια στην τιµολογιακή και εκπτωτική 

πολιτική των εταιρειών εµπορίας, η απελευθέρωση του οραρίου των πρατηρίων 

υγρών καυσίµων, η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου που χαρακτηρίζει την 

αδειοδότηση των πρατηρίων, η είσοδος στο επίπεδο λιανικής και άλλων 

παικτών όπως τα σούπερ – µάρκετ κτλ. 

 

Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την εξυγίανση της αγοράς υγρών 

καυσίµων, είναι η λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της νοθείας και του 

παράνοµου εµπορίου, οι επιπτώσεις των οποίων στοιχίζουν και στην 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς αλλά και στην οικονοµία του κράτους.   

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη θα κινήσει κατά πάσα πιθανότητα το 

ενδιαφέρον των µεγάλων ξένων εταιρειών, οι οποίες θα θελήσουν να 

δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά υγρών καυσίµων, αλλάζοντας έτσι 

τους υπάρχοντες συσχετισµούς δυνάµεων σε όλα τα επίπεδα αυτής. Έτσι λοιπόν 

δεν αποκλείεται να δούµε τα επόµενα χρόνια όξυνση του ανταγωνισµού σε όλα 

τα επίπεδα της ελληνικής αγοράς υγρών καυσίµων.   
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4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

4.1 Περίληψη  

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται συνολική θεώρηση του περιβάλλοντος, στο οποίο 

λειτουργεί το κράτος – οργανισµός. Περιγράφονται οι ευκαιρίες και οι απειλές, 

όπως προκύπτουν από τα δύο κεφάλια που προηγήθηκαν, τις οποίες το κράτος 

– οργανισµός πρέπει να αντιµετωπίσει. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του κράτους – οργανισµού µε βάση τους πόρους που 

αυτό διαθέτει και αναλύονται οι δυνάµεις και αδυναµίες που προκύπτουν. 

Τέλος εξάγονται τα ανάλογα συµπεράσµατα.  

 

 

4.2 Εισαγωγή  

 

 

Η διαδικασία που λαµβάνει χώρα στο κεφάλαιο αυτό είναι από τις 

σηµαντικότερες για την ανάπτυξη και διαµόρφωση της ενεργειακής 

στρατηγικής. Με τον εντοπισµό των ευκαιριών και απειλών που προέρχονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και των δυνάµεων – αδυναµιών που 

οφείλονται στο εσωτερικό περιβάλλον, έχουµε συγκέντρωση της διαθέσιµης 
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πληροφορίας, ολοκληρωµένη απεικόνιση του περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί το κράτος οργανισµός, αλλά και ένα υπόδειγµα για την κατανόηση 

και τη διαχείρισή του. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή στη βιβλιογραφία1 και 

σαν ανάλυση ∆ΑΕΑ (∆υνάµεων – Αδυναµιών – Ευκαιριών – Απειλών). Με 

βάση τη διαδικασία αυτή εξάγονται συµπεράσµατα τα οποία είναι απαραίτητα 

για το σχεδιασµό της ενεργειακής στρατηγικής.   

 

 

4.3 Ευκαιρίες – Απειλές   

 

 

4.3.1 Ευκαιρίες  

 

 

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα που παρουσιάζονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:  

 

 Η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή µέσω του 

αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. 

 Η δυνατότητα ανεύρεσης εναλλακτικών προµηθευτών πετρελαίου µέσω του 

ανωτέρω αγωγού.  

 Η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή µέσω του 

σχεδιαζόµενου αγωγού Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας.  
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 Η δυνατότητα ανεύρεσης εναλλακτικών προµηθευτών φυσικού αερίου µέσω 

του ανωτέρω αγωγού.  

 Μεγάλη διαθεσιµότητα του φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω του 

µικρού χρονικού διαστήµατος αξιοποίησής του. 

 Η δυνατότητα διαπραγµάτευσης νέων σηµαντικών ενεργειακών 

συµφωνιών.  

 Η ολοκλήρωση της ενεργειακής κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης, που 

δηµιουργεί µια τεράστια επενδυτική αγορά στην οποία µπορεί να 

δραστηριοποιηθεί η Ελλάδα. 

 Η διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. 

 Η δυνατότητα των ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων να συνάψουν 

συµµαχίες µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.  

 

 

4.3.2 Απειλές  

 

 

Οι απειλές για την Ελλάδα που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

είναι οι ακόλουθες:  

 

 Η πιθανή µείωση των κοινοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση των 

ενεργειακών έργων. 
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 Η διεθνής τάση για αύξηση των τιµών του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου. 

 Η επικείµενη εξάντληση των παγκόσµιων ενεργειακών αποθεµάτων.  

 Η ολοένα αυστηρότερη κοινοτική περιβαλλοντική νοµοθεσία, σε συνδυασµό 

µε τις διεθνείς περιβαλλοντικές συµφωνίες και τους περιορισµούς που αυτοί 

επιβάλλουν. 

 Η ύπαρξη µέχρι τώρα ενός µόνο διαθέσιµου προµηθευτή φυσικού αερίου, 

αλλά και η πιθανότητα να αποκτήσει αυτός πρόσβαση στο νέο αγωγό 

φυσικού αερίου. 

 Ο κίνδυνος διακοπής της τροφοδοσίας, λόγω πολιτικής αστάθειας και 

ένοπλων συγκρούσεων που λαµβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή όπου 

βρίσκονται τα κοιτάσµατα και από όπου διέρχονται οι αγωγοί µεταφοράς. 

 Οι ρήτρες take or pay οι οποίες περιέχονται σε κάθε συµβόλαιο προµήθειας 

φυσικού αερίου, ιδιαίτερα τώρα που η ζήτηση είναι ακόµα µικρή.  

 Η ολοκλήρωση της ενεργειακής κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης, που 

δηµιουργεί µια τεράστια αγορά µε πολλούς εν δυνάµει ανταγωνιστές. 

 Η ολοκλήρωση της ενεργειακής κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης, η οποία 

µπορεί να αποτελέσει πεδίο φτηνής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

εισαγωγής της στην Ελλάδα. 

 Ο κίνδυνος εξαγοράς των ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων από τους 

ευρωπαϊκούς κολοσσούς.  

 Η µη ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και 

φυσικού αερίου. 
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 Η ελλιπής προετοιµασία των ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων όσον 

αφορά στη λειτουργία σε περιβάλλον απελευθερωµένων αγορών.  

 

 

4.4 Εσωτερικό Περιβάλλον    

 

 

4.4.1 Εισαγωγή 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του κράτους οργανισµού περιορίζεται στον εντοπισµό των 

πόρων που αυτό διαθέτει, αλλά και των δυνάµεων και αδυναµιών που 

προκύπτουν από αυτούς. Ο βασικός όµως στόχος της διαδικασίας αυτής είναι 

να αποκαλυφθεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί το κράτος – οργανισµός να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον.    

 

 

4.4.2 Ανάλυση Πόρων  

 

 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία2, οι πόροι που διαθέτει µια επιχείρηση, µπορούν 

να χωριστούν σε υλικούς όπως οι χρηµατοοικονοµικοί, οι φυσικοί, οι 
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ανθρώπινοι και οι οργανωτικοί, αλλά και σε άυλους όπως οι τεχνολογικοί, οι 

καινοτοµικοί και η φήµη.  

 

Στην προκειµένη περίπτωση, οι κυριότεροι πόροι που διαθέτει το κράτος – 

οργανισµός για να ανταπεξέλθει στις αλλαγές και προκλήσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Χρηµατοοικονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται όλα τα κεφάλαια, 

είτε ίδια είτε από κοινοτικές ενισχύσεις, τα οποία έχει στη διάθεσή του το 

κράτος – οργανισµός για τη χρηµατοδότηση ενεργειακών έργων. 

 

 Φυσικοί πόροι, στους οποίους περιλαµβάνονται τα ενεργειακά αποθέµατα 

στερεών καυσίµων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλλά και το υπάρχον 

δυναµικό των ΑΠΕ.  

 

 Οργανωτικοί πόροι, στους οποίους περιλαµβάνονται όλες οι αρχές και οι 

υπηρεσίες του κράτους – οργανισµού (π.χ. ΡΑΕ, ∆ΕΣΜΗΕ κτλ.) που είναι 

επιφορτισµένες µε τον προγραµµατισµό, τον έλεγχο και το συντονισµό των 

δράσεων στον ενεργειακό τοµέα, το θεσµικό πλαίσιο και οι ενεργειακές 

επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.    

 

 Καινοτοµικοί πόροι, στους οποίους περιλαµβάνονται τα ερευνητικά κέντρα 

που διαθέτει το κράτος – οργανισµός.   



 160

Από τη µελέτη και ανάλυση των ανωτέρω πόρων προκύπτουν οι δυνάµεις και 

οι αδυναµίες που περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Αξίζει τέλος να 

αναφερθεί ότι τη µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη δυνάµεων και 

αδυναµιών έχουν οι οργανωτικοί και οι φυσικοί πόροι.   

 

 

4.4.3 ∆υνάµεις  

 

 

Οι δυνάµεις της Ελλάδας, οι οποίες οφείλονται στο εσωτερικό της περιβάλλον 

είναι οι ακόλουθες: 

 

 Τα κεφάλαια που διαθέτει µέσω επιδοτήσεων για την ανάπτυξη ενεργειακών 

έργων και υποδοµών.  

 H σηµαντική εγκατεστηµένη ικανότητα διύλισης στην Ελλάδα, καθώς και οι 

µεγάλης έκτασης υποδοµές για την υποδοχή και χρήση του.  

 Τα σηµαντικά αποθέµατα στερεών καυσίµων που υπάρχουν στην ελληνική 

επικράτεια. 

 Η µεγάλη εµπειρία στην αξιοποίηση των στερεών καυσίµων. 

 Το υψηλό ηλιακό δυναµικό στο σύνολο σχεδόν της χώρας. 

 Η µεγάλη εµπειρία στην αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού.  

 Η ύπαρξη βιοµηχανίας παραγωγής ηλιακών συστηµάτων στην ελληνική 

επικράτεια.  
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 Το υψηλό αιολικό δυναµικό σε αρκετές περιοχές της χώρας.   

 Η µεγάλη εµπειρία από την εγκατάσταση και χρήση αιολικών συστηµάτων. 

 To µεγάλο ανεκµετάλλευτο µέχρι στιγµής δυναµικό βιοµάζας. 

 Το σηµαντικό δυναµικό γεωθερµίας (χαµηλής ενθαλπίας στη κεντρική και 

βόρεια Ελλάδα, υψηλής ενθαλπίας στη Μύλο και τη Νίσυρο και µέσης 

ενθαλπίας στη Μυτιλήνη, τη ΒΑ Μακεδονία και τη Θράκη).  

 Η εµπειρία στη χρήση και αξιοποίηση της γεωθερµίας. 

 Η εµπειρία στην εκµετάλλευση και διαχείριση της υδροηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 

 

4.4.4 Αδυναµίες  

 

 

Οι αδυναµίες της Ελλάδας, οι οποίες οφείλονται στο εσωτερικό της περιβάλλον 

είναι οι ακόλουθες: 

 

 Η αργή απορρόφηση των επιδοτήσεων για τα ενεργειακά έργα.   

 Η µεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο.  

 Τα πολύ µικρά αποθέµατα πετρελαίου. 

 Τα πολύ µικρά αποθέµατα φυσικού αερίου.  

 Η αργή διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά και η 

ασύµµετρη ανάπτυξη του δικτύου στην ελληνική επικράτεια. 
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 Η µεγάλη εξάρτηση από τους προµηθευτές φυσικού αερίου.  

 Η µεγάλη εξάρτηση από το ρυπογόνο λιγνίτη 

 Η µικρή εµπειρία στις εφαρµογές του φυσικού αερίου.  

 Η µικρή διείσδυση των ΑΠΕ.  

 Το ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο. 

 Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού.   

 Η απουσία ελληνικής βιοµηχανίας για την κατασκευή ανεµογεννητριών.  

 Η µικρή εµπειρία στην αξιοποίηση της βιοµάζας 

 Η µικρή διείσδυση της βιοµάζας στην ελληνική αγορά. 

 Η µη συστηµατική χαρτογράφηση του γεωθερµικού δυναµικού.  

 Η έλλειψη ενός µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού.  

 Η έλλειψη µιας κεντρικής υπηρεσίας για το σχεδιασµό των δράσεων στον 

ενεργειακό τοµέα. 

 Η έλλειψη οργάνωσης, προγραµµατισµού, συντονισµού και συνεργασίας 

µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων. 

 Οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Η ελλιπής έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών 

και τη βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων.    

 Οι ελλιπείς διασυνδέσεις του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. 

 Η έλλειψη εφεδρικού παραγωγικού δυναµικού η οποία θα γίνει εντονότερη 

τα επόµενα χρόνια. 

 Η συνεχής τάση για αύξηση της ζήτησης από τα νοικοκυριά και τις 

βιοµηχανίες. 
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4.5 Συµπεράσµατα    

 

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε, συγκεντρώθηκαν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, 

οι οποίοι καθορίζουν το ”επιχειρησιακό“ περιβάλλον στο χώρο της ενέργειας. 

Οι παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν την κατεύθυνση προς την οποία θα δράσει 

το κράτος – οργανισµός, θα καθορίσουν τη µελλοντική σύσταση των καυσίµων 

στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο καθώς και τις εξελίξεις στην ενεργειακή 

αγορά του ηλεκτρισµού αλλά και του φυσικού αερίου.   

 

Έχουµε λοιπόν εισέλθει σε µια εποχή όπου το φυσικό αέριο θα καταλαµβάνει 

ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο, 

υποβοηθούµενο από την αύξηση των τιµών του πετρελαίου, τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούν τη χρήση καυσίµων µε µειωµένη 

παραγωγή ρύπων και την ανάγκη απεξάρτησης από το πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, 

το φυσικό αέριο αναµένεται να αναπτυχθεί εις βάρος κυρίως των στερεών 

καυσίµων λόγω του µεγάλου ποσοστού των εκπεµπόµενων ρύπων που αυτά 

εκπέµπουν.  

 

Το παράδοξο όµως είναι ότι η µεγάλη αυτή διείσδυση που θα έχει το φυσικό 

αέριο στο ενεργειακό σύστηµα της Ελλάδας, θα απορροφηθεί κυρίως από την 

ηλεκτροπαραγωγή, η οποία έχει µικρότερο βαθµό απόδοσης από ότι οι οικιακές 

και βιοµηχανικές χρήσεις, τη στιγµή µάλιστα που οι τιµές του φυσικού αερίου, 
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παρασυρόµενες από τις τιµές του πετρελαίου, αυξάνονται συνεχώς σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Για λόγους ασφαλείας λοιπόν, θα ήταν καλό το ποσοστό 

συµµετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας να µην 

ανέβει σε ποσοστό που να θέσει σε κίνδυνο τον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η διείσδυση του φυσικού αερίου αυξάνει και την 

ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.      

 

Οι ΑΠΕ θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται καθότι δεν επηρεάζονται από τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες που αναπτύσσονται στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καλυφθούν και οι υποχρεώσεις της 

Ελλάδας έναντι της ΕΕ σχετικά µε τη διείσδυση των ΑΠΕ (οδηγία 2001/77/ΕΚ) 

όπως προβλέπεται και από το Ν.3468/2006. Φυσικά, κάθε αύξηση του ποσοστού 

διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα γίνεται και αυτή εις βάρος των 

στερεών καυσίµων, το ποσοστό των οποίων θα µειώνεται αντίστοιχα. Φυσικά 

αναµένεται να αυξηθούν και οι θερµικές και οι υβριδικές χρήσεις των ΑΠΕ, 

καθώς και οι χρήσεις εξοικονόµησης ενέργειας.    

 

Η ποσοστιαία συµµετοχή των στερεών καυσίµων στο ενεργειακό ισοζύγιο θα 

µειωθεί σταδιακά, παραχωρώντας τη θέση της κυρίως στο φυσικό αέριο αλλά 

και τις ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό αναµένεται να ανατραπεί µακροπρόθεσµα λόγω 

της αύξησης των τιµών του φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο, της 

ανάπτυξης των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα οι οποίες θα εµφανίζουν 
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αυξηµένη ενεργειακή απόδοση και χαµηλά ποσοστά ρύπων, καθώς και της 

µεγάλης διαθεσιµότητας των στερεών καυσίµων στην Ελλάδα.  

 

Τέλος, η ποσοστιαία συµµετοχή του πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο 

αναµένεται να µειωθεί τις επόµενες δεκαετίες, παρασέρνοντας ταυτόχρονα 

προς τα κάτω και την εξάρτηση της χώρας από αυτό, αλλά βέβαια όχι πάρα 

πολύ. Η δε µείωση της συµµετοχής του πετρελαίου θα είναι το αποτέλεσµα της 

µεγάλης διείσδυσης του φυσικού αερίου αλλά και της ολοένα και µεγαλύτερης 

χρήσης των βιοκαυσίµων και του LNG στο ενεργειακό µείγµα της χώρας.  

 

Όσον αφορά στις ενεργειακές αγορές, στη µεν αγορά ηλεκτρισµού, το γεγονός 

ότι η απελευθέρωση της αγοράς αποτελεί κρατική πολιτική, το θεσµικό πλαίσιο 

εγγυάται για αρκετά χρόνια το εισόδηµα των παραγωγών, η ασφάλεια της 

παροχής µε φυσικό αέριο ενισχύεται µε την κατασκευή του νέου αγωγού 

φυσικού αερίου, η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς ενώ υπάρχει έλλειψη εµπορικών 

συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και έλλειψη παραγωγικού δυναµικού, 

αποτελούν παράγοντες που µπορούν να υπερνικήσουν ολοκληρωτικά την 

έλλειψη brand name, τον ανταγωνισµό της ∆ΕΗ, καθώς και την απειλή εισόδου 

άλλων παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, και να 

επιτρέψουν την είσοδο νέων παραγωγών στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση όµως, 

λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι νέοι 

παραγωγοί αναµένεται να δράσουν συµπληρωµατικά ως προς τη ∆ΕΗ και 

κατόπιν σαν δορυφόροι της.   
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Στη δε αγορά φυσικού αερίου, η κρατική πολιτική που για µια ακόµη φορά 

επιδιώκει την απελευθέρωση της αγοράς, η ασφάλεια της παροχής µέσω των 

νέων διασυνδέσεων που προγραµµατίζονται, η αύξηση της ζήτησης από τη 

βιοµηχανία και τα νοικοκυριά, η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από αυτό 

και η αδρανής δυναµικότητα του υφιστάµενου δικτύου, αποτελούν παράγοντες 

που µπορούν να υπερνικήσουν ολοκληρωτικά την έλλειψη brand name, τον 

ανταγωνισµό της ∆ΕΠΑ, την αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου σε διεθνές 

επίπεδο και την απειλή εισόδου άλλων παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή 

της ΝΑ Ευρώπης, και να επιτρέψουν την είσοδο νέων εισαγωγέων στην αγορά. 

Όµως και σε αυτή την περίπτωση λόγω των στρεβλώσεων που αναπτύχθηκαν 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι νέοι εισαγωγείς θα λειτουργήσουν και εδώ 

συµπληρωµατικά ως προς τη ∆ΕΠΑ και κατόπιν ως δορυφόροι της.   

 

Από τον τρόπο που κινούνται τα πράγµατα στις αγορές ηλεκτρισµού και 

φυσικού αερίου, φαίνεται ότι οι κρατικές επιχειρήσεις θα διατηρήσουν την 

κυρίαρχη θέση τους στην αγορά, ενώ οι νεοεισερχόµενοι θα καταλάβουν ένα 

µικρό µερίδιο αυτής. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν συµβαδίζει µε την όλη λογική 

της απελευθέρωσης των αγορών, σύµφωνα µε την οποία στην αγορά πρέπει να 

δραστηριοποιούνται αρκετοί παίκτες, αλλά λαµβάνοντας υπόψη ότι σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο η τάση που κυριαρχεί είναι η συγκέντρωση και συσπείρωση 

των εταιρειών ενέργειας και επίσης ότι η ολοκλήρωση της ενεργειακής 

κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης θα µετατρέψει την ευρύτερη περιοχή σε ένα 

µεγάλο πεδίο αναµέτρησης των ευρωπαϊκών ενεργειακών κολοσσών, θα ήταν 
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καλό για την Ελλάδα να έχει κάποιες ισχυρές ενεργειακές επιχειρήσεις που να 

µπορούν να αντισταθούν σε περίπτωση εξαγοράς αλλά και να επεκταθούν 

διασφαλίζοντας την επιβίωση και τη κερδοφορία τους.  

 

Συνολικά λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι το κράτος – οργανισµός θα συνεχίσει 

να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, να προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια µέσω 

νέων ενεργειακών διασυνδέσεων, να διατηρεί τον παρεµβατικό του ρόλο (το 

κράτος ελέγχει µέρος της ∆ΕΠΑ και της ∆ΕΗ), διασφαλίζοντας έτσι τη 

προσφορά ενέργειας η οποία αποτελεί κοινωνική υπηρεσία που δεν πρέπει να 

διαταράσσεται από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των παραγωγών και των 

εισαγωγέων, και τέλος να προσπαθεί να αντεπεξέλθει στον ευρωπαϊκό 

ανταγωνισµό.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
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5 ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 

5.1 Περίληψη 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν µια 

ενεργειακή στρατηγική και στη συνέχεια γίνονται προτάσεις σχετικά µε τη 

διαµόρφωση µιας ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής λαµβάνοντας υπόψη 

όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τις µελλοντικές εξελίξεις στο χώρο 

της ενέργειας αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ενεργειακού 

συστήµατος.  

 

 

5.2 Περί Ενεργειακής Στρατηγικής 

 

 

Όπως κάθε στρατηγική, έτσι και η ενεργειακή αποτελείται από επιµέρους 

στρατηγικές κινήσεις και επιλογές συνδυασµένες έτσι ώστε να αποτελούν ένα 

ενιαίο σύνολο. Επιπλέον, πρέπει να περάσει από τρία στάδια, τα οποία είναι2 η 

διαµόρφωση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση. Όσον αφορά λοιπόν στη 

διαµόρφωση ενεργειακής πολιτικής, τα κράτος θα πρέπει: 
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 Να έχει µια σαφή εικόνα για το τι θέλει να επιτύχει (ξεκάθαρο όραµα - 

αποστολή). 

 Να αξιολογήσει τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον 

(ευκαιρίες – απειλές, δυνάµεις – αδυναµίες). 

 Να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς και τους στόχους του. 

 Να χρησιµοποιήσει και να συνδυάσει τόσο τα µέσα όσο και τους πόρους 

που διαθέτει για να επιτύχει τους σκοπούς του. 

 Να ορίσει τις πολιτικές (βραχυπρόθεσµες κινήσεις τακτικής) µε τις οποίες θα 

διαµορφώσει το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της επιλεχθείσας 

στρατηγικής.  

 

Το επόµενο στάδιο αφορά την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής αλλά 

και των πολιτικών που έχουν οριστεί από το κράτος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει: 

 Να αναπτυχθούν προγράµµατα µε τα οποία θα επιτευχθεί το σχέδιο δράσης 

που διαµορφώθηκε από τις πολιτικές που ορίστηκαν. 

 Να αναπτυχθούν προϋπολογισµοί, δηλαδή να υπολογιστεί η χρηµατική 

αξία των προγραµµάτων. 

 Να οριστούν οι διαδικασίες πραγµάτωσης των προγραµµάτων.  

 

Το τελευταίο στάδιο αφορά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων 

της στρατηγικής που υλοποιήθηκε. Με τη σύγκριση των πραγµατικών 

αποτελεσµάτων µε τα επιθυµητά, εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, των προγραµµάτων και των διαδικασιών, 
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µε αποτέλεσµα τη λήψη διορθωτικών µέτρων και τον ανασχεδιασµό τους και 

πολύ πιθανόν και την αναµόρφωση της αρχικής στρατηγικής.    

 

 

5.3 Κινητήριες ∆υνάµεις της Περιόδου 

 

 

Πριν από την ανάπτυξη και το σχεδιασµό οποιασδήποτε στρατηγικής στον 

ενεργειακό τοµέα, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες 

(κινητήριες δυνάµεις - drivers) που θα καθορίσουν τη δυναµική των 

µελλοντικών εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας. Οι κυριότεροι από αυτούς τους 

παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια σε παγκόσµιο επίπεδο 

 

Η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια τόσο από τα ανεπτυγµένα κράτη όσο και 

από τα αναπτυσσόµενα, προκαλεί έντονη πίεση στο παγκόσµιο σύστηµα 

παραγωγής ενέργειας, το οποίο µπορεί και αντεπεξέρχεται σχεδόν οριακά. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την άνοδο των τιµών του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου, δηµιουργεί εκρηκτικές συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε 

εκτεταµένες ανά την υφήλιο γεωπολιτικές συγκρούσεις µε απώτερο στόχο 

των έλεγχο των ενεργειακών αποθεµάτων. Οι εντάσεις αυτές καθορίζουν και 
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το ευρύτερο πλαίσιο άσκησης της ενεργειακής πολιτικής κάθε κράτους και 

γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό της.   

 

 Η συγκρότηση µιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής  

 

Η συγκρότηση µιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, βρίσκεται 

αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη, όπως φαίνεται και µε την έκδοση της αντίστοιχης 

πράσινης βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι βασικοί άξονες της 

πολιτικής αυτής θα είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και η 

συνέργεια µε τις άλλες πολιτικές της ΕΕ. Έτσι λοιπόν αναµένεται ότι οι 

οδηγίες της ΕΕ θα αποτελούν στο µέλλον παράγοντες καθορισµού της 

ενεργειακής πολιτικής των κρατών µελών και όχι απλούς στόχους.    

 

 Η προστασία του περιβάλλοντος 

 

Η ενέργεια και το περιβάλλον βρίσκονται σε καθεστώς δυναµικής 

αλληλοσυσχέτισης. Οι ενεργειακές χρήσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τα όρια του περιβάλλοντος εάν θέλουµε να µιλάµε για ένα βιώσιµο µέλλον. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν γνωρίζουν σύνορα, ενώ ακόµα και τα 

ισχυρότερα κράτη αδυνατούν να τα διαχειριστούν από µόνα τους. Έτσι 

λοιπόν, η προστασία του περιβάλλοντος αναµένεται να είναι από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες καθορισµού της ενεργειακής πολιτικής των 

κρατών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 
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ήδη τον τρίτο άξονα της ήδη εφαρµοζόµενης ενεργειακής πολιτικής, ενώ 

διεθνείς δεσµεύσεις όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο αναµένεται να έχουν 

πολύ σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση της ενεργειακής πολιτικής.  

 

 Η ανάπτυξη των διακρατικών ενεργειακών δικτύων 

 

Η ανάπτυξη των διακρατικών ενεργειακών δικτύων, σχετίζεται µε την 

δηµιουργία συνθηκών ασφαλείας αλλά και ισορροπίας όσον αφορά στις 

ενεργειακές αγορές. Παρόλο που αυτή η ενεργειακή αλληλοεξάρτηση των 

µέσω των δικτύων δείχνει να προάγει αρχικώς το διάλογο και τη 

συνεργασία µεταξύ των κρατών, στην πραγµατικότητα µπορεί να 

αποδειχτεί δίκοπο µαχαίρι δεδοµένου ότι πολλά κράτη δύνανται να 

χρησιµοποιήσουν την ενέργεια σαν µέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. 

Έτσι, τα κράτη που διαθέτουν ενεργειακές πηγές και όσα καθίστανται χώρες 

διαµετακόµισης έχουν τη δυνατότητα να εκβιάσουν και να επιβάλλουν τις 

απόψεις τους. Η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων τα επόµενα χρόνια 

θεωρείται δεδοµένη, µε κίνδυνο όµως να αυξηθεί η αστάθεια και οι 

διακρατικές αντιπαλότητες         

 

 Η συγκέντρωση των ενεργειακών εταιρειών 

 

Η απελευθέρωση των αγορών σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες οδηγεί στη 

συγκέντρωση των ενεργειακών εταιρειών, επειδή επιτρέπει στους 
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ενεργειακούς κολοσσούς να προβούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.  Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζουν την επέκτασή τους σε νέες αγορές αλλά και την 

κερδοφορία τους. Οι µικρότερες δε εθνικές επιχειρήσεις είναι αµφίβολο αν 

θα κατορθώσουν να επιβιώσουν. Αυτή τη στιγµή λοιπόν, ο ενεργειακός 

τοµέας στην ΕΕ βρίσκεται σε πλήρη αναδιάρθρωση η οποία δεν αποκλείεται 

να οδηγήσει σε καταστάσεις ολιγοπωλίου µε όλες τις αρνητικές συνέπειες 

που αυτό συνεπάγεται.   

 

 

5.4 Οι Ελληνικές Ιδιαιτερότητες 

 

 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα χαρακτηρίζεται από αρκετές ιδιαιτερότητες, 

εκ των οποίων κάποιες αποτελούν σηµαντικές στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες, 

ενώ άλλες αποτελούν µεγάλα πλεονεκτήµατα. Οι κυριότερες από αυτές τις 

ιδιαιτερότητες είναι οι ακόλουθες1&3: 

 Οι αµελητέες εξαγωγές, η µεγάλη ενεργειακή εξάρτηση που οφείλεται στα 

υγρά καύσιµα και η µεγάλη ενεργειακή ένταση.  

 Η αύξηση της ζήτησης µε ρυθµό µεγαλύτερο από το ρυθµό αύξησης του 

ΑΕΠ, γεγονός το οποίο συνίσταται µεγάλη σπατάλη ενέργειας. 

 Η ύπαρξη πληθώρας αποµονωµένων νησιών χωρίς δυνατότητα 

τροφοδότησης από την ηπειρωτική χώρα. 
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 Η συγκέντρωση του παραγωγικού δυναµικού στο βορρά και των υψηλών 

φορτίων στο νότο και η ανεπαρκής ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς. 

 Η αποµόνωση από τα µεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα.  

 Τα µεγάλα λιγνιτικά κοιτάσµατα που διαθέτει η χώρα. 

 Το µεγάλο αλλά αναξιοποίητο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. 

 Η σηµαντική γεωπολιτική της θέση, η οποία διαφοροποιεί τους όρους 

ασφάλειας του εφοδιασµού και καθιστά την ενέργεια µέσο σύσφιξης των 

σχέσεων και συνεργασίας µε τα γειτονικά κράτη.   

 

 

5.5 Προτάσεις για µια Ελληνική Ενεργειακή Στρατηγική 

 

 

5.5.1 Γενικά  

 

 

Η Ελλάδα καλείται να αντιµετωπίσει στο άµεσο µέλλον τρεις πολύ µεγάλες 

προκλήσεις όσον αφορά στον ενεργειακό της τοµέα. Οι τρεις αυτές προκλήσεις 

είναι η συµµόρφωση µε τους στόχους και τις οδηγίες της κοινοτικής 

ενεργειακής πολιτικής καθώς και η αξιοποίηση των αντίστοιχων 

προγραµµάτων, η αναθεώρηση του ενεργειακού της µείγµατος και τέλος η 

αναθεώρηση του γεωπολιτικού της ρόλου και η ενίσχυση της θέσης της στα 

Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Με βάση λοιπόν όσα έχουν αναπτυχθεί 
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µέχρι τώρα, καθίσταται φανερό ότι η διαµόρφωση µιας ενεργειακής 

στρατηγικής αποτελεί µονόδροµο για την Ελλάδα.  

 

 

5.5.2 Όραµα της Ελληνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 

 

 

Πριν από τη διαµόρφωση οποιασδήποτε στρατηγικής είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε το όραµά της, δηλαδή την αιτία της ύπαρξής της. Όπως είναι 

λογικό µια ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει γενικά να στοχεύει στην κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών της χώρας (επάρκεια) και στην προστασία του 

ενεργειακού τοµέα από τις διεθνείς κρίσεις.  

 

Όµως, η ίδια η φύση του ενεργειακού τοµέα (σηµαντικό κοινωνικό αγαθό και 

οικονοµικός πόρος), καθιστά φανερό ότι  µια ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει 

να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο και τα συµφέροντα των πολιτών. Έτσι 

λοιπόν, κατά το σχεδιασµό µιας σωστής ενεργειακής στρατηγικής, θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και κριτήρια όπως το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες 

και η προστασία του περιβάλλοντος.   

 

 

5.5.3 Ελληνική Ενεργειακή Στρατηγική 
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Μέχρι στιγµής, η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας εκτός από 

αναποτελεσµατική παραµένει και ανεφάρµοστη σε ένα µεγάλο µέρος της, ενώ 

και η λειτουργία των ενεργειακών αγορών της χώρας παραµένει 

προβληµατική. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι στην περίπτωση της 

Ελλάδας το ζητούµενο δεν είναι απλά ένας µακροπρόθεσµος ενεργειακός 

σχεδιασµός. Αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, είναι µια ολοκληρωµένη και 

πολυεπίπεδη ενεργειακή στρατηγική η οποία να αναπτύσσεται 

βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα.            

 

Τα διάφορα αυτά επίπεδα του ενεργειακού σχεδιασµού δεν θα είναι 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η επιτυχία των πολιτικών και των δράσεων 

που θα λάβουν χώρα σε κάθε επίπεδο αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για 

την υλοποίηση των στόχων του επόµενου επιπέδου και εν τέλει για την επιτυχία 

ολόκληρης της στρατηγικής. Από την άλλη, οι µακροπρόθεσµοι στόχοι είναι 

που καθορίζουν τις πολιτικές και τις δράσεις που θα λάβουν χώρα 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, καθότι µόνο αυτοί µπορούν να 

επηρεάσουν το ενεργειακό ισοζύγιο. Εν ολίγοις, η διαµόρφωση αυτής της 

ενεργειακής στρατηγικής έχει τη µορφή ενός αλγόριθµου όπου οι στόχοι του 

κάθε επιπέδου αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό των πολιτικών που 

λαµβάνουν χώρα στο προηγούµενο επίπεδο.   

 

 

5.5.3.1 Βραχυπρόθεσµο Επίπεδο Σχεδιασµού  
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Στο βραχυπρόθεσµο επίπεδο σχεδιασµού, δηλαδή σε χρονικό διάστηµα 1 – 2 

ετών, τα σηµαντικότερα ζητήµατα γύρω από τα οποία πρέπει να αναπτυχθεί η 

ενεργειακή στρατηγική είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

Με την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου, η Ελλάδα συµµορφώνεται µε τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες, 

καθώς και µε τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ανταγωνισµού στον 

ενεργειακό τοµέα. Φυσικά, θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις και πολιτικές 

οι οποίες να άρουν όλες τις στρεβλώσεις που εµφανίζουν οι δύο αυτές 

αγορές, έτσι ώστε τα καθίσταται δυνατόν να αναπτυχθεί υγιής 

ανταγωνισµός, ο οποίος θα επιφέρει όχι µόνο καλύτερες υπηρεσίες και τιµές 

για τους καταναλωτές αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών 

πόρων.     

 

 Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 

 

Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του φυσικού αερίου είναι 

µια πάρα πολύ σηµαντική παράµετρος όσον αφορά στην ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού στις δύο ενεργειακές αγορές. Αποτελεί το κίνητρο για τη 

δραστηριοποίηση νέων παικτών στις αγορές, και καθορίζει την κερδοφορία 

των επιχειρήσεων τoυ κλάδου. Έτσι λοιπόν, οι πολιτικές που θα 
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αναπτυχθούν δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζουν την τιµολόγηση σαν µέσο 

κοινωνικής πολιτικής αλλά σαν παράγοντα ανάπτυξης και όξυνσης του 

ανταγωνισµού.  

 

 Η ενίσχυση και επέκταση του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η ενίσχυση και η επέκταση του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, είναι δύο επεµβάσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της 

αξιοπιστίας του συστήµατος, για την καλύτερη χωροθέτηση και υποδοχή 

των νέων θερµικών σταθµών και σταθµών ΑΠΕ στο δίκτυο, για την 

ενίσχυση των διασυνδέσεων µε τα γειτονικά κράτη και για τη συνένωση του 

ηπειρωτικού δικτύου µε τα δίκτυα των νησιών αλλά και των δικτύων των 

νησιών µεταξύ τους. Οι πολιτικές και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν προς 

αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη κάλυψη της ζήτησης 

και την ασφάλεια της τροφοδοσίας.  

 

 Η επέκταση του συστήµατος φυσικού αερίου. 

 

Η επέκταση του συστήµατος φυσικού αερίου αλλά και της χρήσης του είναι 

αναγκαίο να λάβει χώρα, δεδοµένου ότι πάνω σε αυτήν βασίζεται η 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και η δηµιουργία ανταγωνισµού 

σε αυτήν. Χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς δεν µπορεί να υπάρξει 

δραστηριοποίηση προµηθευτών και άρα απελευθέρωση. Οι πολιτικές 
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ανάπτυξης της αγοράς θα πρέπει να περιλαµβάνουν επέκταση της χρήσης 

του στο δηµόσιο τοµέα, στις µεταφορές και τη βιοµηχανία, κίνητρα για τους 

οικιακούς καταναλωτές, ελκυστική τιµολόγηση, φοροαπαλλαγές κτλ.   

 

 Η διαχείριση της ζήτησης ενέργειας.  

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι στρατηγικές επεµβάσεις στη ζήτηση 

ενέργειας δεν σηµαίνουν κάλυψη αυτής και συνεπώς ολοένα και 

µεγαλύτερη προσφορά ενέργειας, δεδοµένου ότι οι διεθνείς συνθήκες 

δείχνουν αυτή η τακτική δεν µπορεί να εφαρµοστεί εσαεί. Εξάλλου, η 

ενέργεια είναι το µοναδικό αγαθό για το οποίο πρέπει να επιδιώκουµε τη 

µείωση της ζήτησης και όχι την αύξηση. Έτσι πρέπει να αναπτυχθούν 

πολιτικές οι οποίες να στοχεύουν στη µείωση της κατανάλωσης, ενώ θα 

πρέπει να προωθούν την εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους τοµείς 

(κτιριακό, βιοµηχανία, µεταφορές), την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη 

φορολόγηση της ενέργειας, τη διαµόρφωση ενεργειακής συνείδησης στους 

Έλληνες, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση νέων και λιγότερο 

ενεργοβόρων τεχνολογιών. 

 

 Η αντιµετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς υγρών καυσίµων.  

 

Στην αγορά υγρών καυσίµων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν πολιτικές 

και δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην πλήρη απελευθέρωσή της αλλά και 
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στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα αυτής. Ιδιαίτερα θα 

πρέπει να αναθεωρηθεί το θεσµικό πλαίσιο έτσι ώστε να αρθούν οι 

περιορισµοί για τα αποθέµατα των 90 ηµερών που είναι υποχρεωµένες να 

κρατάνε οι εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά και οι απαγορεύσεις σχετικά µε την 

πρόσβαση των πρατηριούχων στα διυλιστήρια. Επιπλέον χρειάζονται 

πολιτικές για την πάταξη του λαθρεµπορίου, της νοθείας και την ανάπτυξη 

µηχανισµού ελέγχου στην αγορά.   

 

 

5.5.3.2 Μεσοπρόθεσµο Επίπεδο Σχεδιασµού  

 

 

Στο µεσοπρόθεσµο επίπεδο σχεδιασµού, δηλαδή σε χρονικό διάστηµα 3 – 6 

ετών, τα σηµαντικότερα ζητήµατα γύρω από τα οποία πρέπει να αναπτυχθεί η 

ενεργειακή στρατηγική είναι τα ακόλουθα: 

 

 Η επάρκεια των επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα.  

 

Η επάρκεια των επενδύσεων στο άµεσο µέλλον είναι πάρα πολύ κρίσιµο 

ζήτηµα της ενεργειακής στρατηγικής, καθότι συνεισφέρει στην κάλυψη της 

ζήτησης και προστατεύει την οικονοµία από τις επιπτώσεις των διακοπών 

στην παροχή ενέργειας. Η επάρκεια αυτή συνδέεται άµεσα µε την 

απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου καθώς και µε 
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την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για 

να καλύψουν τις ελλείψεις στο παραγωγικό δυναµικό. Φυσικά, πρέπει να 

αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, οι 

οποίες να παρέχουν κίνητρα όπως οι επιδοτήσεις, η µειωµένη φορολόγηση, 

η µείωση της γραφειοκρατίας, η τιµολόγηση κτλ.   

 

 Η ενίσχυση των διασυνδέσεων του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας της 

χώρας. 

 

Οι διασυνδέσεις του ελληνικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας µε τις 

γειτονικές χώρες είναι σηµαντικές διότι συµβάλλουν στην απρόσκοπτη 

παροχή ενέργειας στους πολίτες, στην αξιοπιστία του συστήµατος, στη 

διατήρηση των υδραυλικών αποθεµάτων, στην αντιµετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων και καταστροφών, στη δυνατότητα ανταλλαγών όταν υπάρχει 

ετεροχρονισµός του φορτίου και στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην 

αγορά λόγω εµπορίας. Η περαιτέρω ενίσχυσή τους αποτελεί µονόδροµο για 

την ελληνική ενεργειακή στρατηγική.  

 

 Η υλοποίηση των υποδοµών για τη διασύνδεση του συστήµατος φυσικού 

αερίου.  

 

Η σηµασία της διασύνδεσης του ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου µε 

αυτά της Τουρκίας και της Ιταλίας είναι σε γενικές γραµµές η δηµιουργία 
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ενός εναλλακτικού δρόµου εφοδιασµού, γεγονός το οποίο συµβάλλει θετικά 

στην ασφάλεια του εφοδιασµού αλλά και στη δηµιουργία συνθηκών για την 

ανάπτυξη ανταγωνισµού στην αγορά φυσικού αερίου. οι διασυνδέσεις αυτές 

θεωρούνται βασική στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα. Φυσικά θα ήταν 

συνετό να προωθηθούν και άλλες συνδέσεις τόσο µέσω ξηράς όσο και µέσω 

θαλάσσης.  

 

 Η υλοποίηση των υποδοµών για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη (ΒΑΡ). 

 

Η σηµασία της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη, είναι η δηµιουργία ενός εναλλακτικού δρόµου 

εφοδιασµού ο οποίος συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασµού και έχει τεράστια οικονοµικά οφέλη για τη χώρα. Η υλοποίησή 

του αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα.   

 

 

5.5.3.3 Μακροπρόθεσµο Επίπεδο Σχεδιασµού 

 

 

Στο µακροπρόθεσµο επίπεδο σχεδιασµού, δηλαδή σε χρονικό διάστηµα 7 – 20 

ετών, τα σηµαντικότερα ζητήµατα γύρω από τα οποία πρέπει να αναπτυχθεί η 

ενεργειακή στρατηγική είναι τα ακόλουθα: 
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 Η συσχέτιση του ελληνικού ενεργειακού συστήµατος µε το διεθνές 

περιβάλλον. 

 

Πολύ σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία της ενεργειακής στρατηγικής 

είναι η παρακολούθηση του τι λαµβάνει χώρα διεθνώς στον ενεργειακό 

τοµέα, τόσο από την πλευρά της διαθεσιµότητας των ενεργειακών πόρων 

όσο και από πλευράς τιµών. Η κατανόηση των γεωπολιτικών συνθηκών που 

επικρατούν κάθε στιγµή στο χώρο της ενέργειας, δηλαδή του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, συµβάλλει στην ανάπτυξη ευέλικτων πολιτικών και 

δράσεων, οι οποίες µπορούν να προστατέψουν τον ελληνικό ενεργειακό 

τοµέα από τις επιπτώσεις των διεθνών συγκρούσεων και αναταράξεων.   

 

 Η επάρκεια των πρωτογενών πηγών ενέργειας. 

 

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκείς ενεργειακούς πόρους για 

να καλύψει τις ανάγκες της. Ο κυριότερος ενεργειακός πόρος που διαθέτει η 

Ελλάδα είναι ο λιγνίτης, ο οποίος εµφανίζει πολλά πλεονεκτήµατα από 

στρατηγικής απόψεως, όπως ότι συµβάλλει θετικά στην ασφάλεια της 

τροφοδοσίας και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, 

παρουσιάζει σταθερή τιµή σε αντίθεση µε τα άλλα καύσιµα οι τιµές των 

οποίων υφίστανται έντονες διακυµάνσεις και συνεισφέρει στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Καθίσταται 
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λοιπόν αυτονόητο ότι µια σωστά σχεδιασµένη ενεργειακή στρατηγική θα 

πρέπει να έχει στις πρώτες επιλογές της το λιγνίτη. 

 

Επίσης η Ελλάδα διαθέτει υψηλό δυναµικό ΑΠΕ το οποίο παραµένει σε 

µεγάλο βαθµό αναξιοποίητο. Στα πλαίσια λοιπόν της ασφάλειας της 

τροφοδοσίας επιβάλλεται η περαιτέρω εκµετάλλευσή του, γεγονός που 

συνεπάγεται την ανάπτυξη πολιτικών για την ανάπτυξη ισχυρού θεσµικού 

πλαισίου, την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την ανάπτυξη 

χωροταξικού σχεδιασµού, την ενίσχυση των δικτύων, την υλοποίηση των 

κοινοτικών στόχων, τη προσέλκυση επενδύσεων, τη διείσδυση των 

εφαρµογών ΑΠΕ στον οικιακό και βιοµηχανικό τοµέα, την ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη δηµιουργία εσόδων για 

τους δήµους µε τη µορφή ανταποδοτικών τελών.  

 

Στην περίπτωση των υδάτινων πόρων, οι πολιτικές ανάπτυξης θα πρέπει να 

σχεδιαστούν µε προσοχή, λόγω του ότι οι πόροι αυτοί δεν προσφέρονται σε 

αφθονία. Πολύ σηµαντικό θα ήταν επίσης προωθηθούν πολιτικές τόσο για 

τη στήριξη της βιοκαλλιέργειας και την παραγωγή βιοενέργειας ως µια 

ακόµα εναλλακτική µορφή ενέργειας, όσο και για τη συµπαραγωγή σε 

τοπικό επίπεδο. Τέλος, θα ήταν καλό για την ενεργειακή ασφάλεια της 

χώρας να αναπτυχθούν πολιτικές µε στόχο την έρευνα και εκµετάλλευση 

υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, καθότι ενδέχεται να υπάρχουν 

σηµαντικά κοιτάσµατα στη ∆υτικά και Βόρεια Ελλάδα.   
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 Η βελτιστοποίηση του ενεργειακού της µείγµατος.  

 

Με τον όρο ενεργειακό µείγµα, εννοούµε τη σύνθεση των ενεργειακών 

πηγών της χώρας. Καµιά ενεργειακή πηγή και κανένα καύσιµο δεν αποτελεί 

τη λύση για το ενεργειακό πρόβληµα της Ελλάδας. Ο λιγνίτης είναι 

διαθέσιµος, φτηνός αλλά ρυπογόνος. Το πετρέλαιο είναι εξολοκλήρου 

εισαγόµενο και ακριβό. Το φυσικό αέριο είναι φτηνό προς το παρόν αλλά 

προϋποθέτει µεγάλες εισαγωγές. Οι ΑΠΕ είναι άφθονες, φιλικές στο 

περιβάλλον αλλά αντιοικονοµικές. Έτσι λοιπόν µια σωστά σχεδιασµένη 

ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ισορροπηµένο µείγµα 

ενεργειακών πηγών διασφαλίζοντας την ασφάλεια της τροφοδοσίας και 

εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό κόστος.     

 

Πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις οι οποίες θα προωθούν τις 

διάφορες ενεργειακές πηγές, εφόσον έχουν αξιολογηθεί και συγκριθεί τα 

οφέλη που παρουσιάζει η κάθε µια από αυτές για την εθνική οικονοµία, 

τους πολίτες και το περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τις κοινοτικές επιταγές και 

µε τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Οι 

πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις 

έτσι ώστε να αναπροσαρµόζουν το ενεργειακό αυτό µείγµα στη διάρκεια 

του χρόνου.   

 

 Οι συµφωνίες, συνεργασίες και συµβάσεις µε άλλα κράτη. 
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Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ενεργειακής στρατηγικής είναι οι 

συµφωνίες, συνεργασίες και συµβάσεις µε άλλα κράτη. Η προώθηση αυτών, 

αφορά κυρίως την εκµετάλλευση των ενεργειακών πηγών (κοιτάσµατα 

υδρογονανθράκων) που βρίσκονται σε άλλα κράτη και έχει σα στόχο τη 

µακροπρόθεσµη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας. Μέχρι 

στιγµής όµως η γεωπολιτική δράση της Ελλάδας στον τοµέα αυτό ήταν 

ασήµαντη. Είναι αναγκαίο λοιπόν να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις 

προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι µόνο για την ασφάλεια του εφοδιασµού της 

χώρας, αλλά και λόγω του µεγάλου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος που 

παρουσιάζουν.  

 

 Η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

παραµέτρους όσον αφορά στο σχεδιασµό της ενεργειακής στρατηγικής. 

Κάθε πολιτική που αναπτύσσεται θα πρέπει να στοχεύει στην προστασία του 

περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις ενεργειακές 

πηγές, επενδύσεις και δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν θετικά σε αυτήν. Οι 

πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον πρέπει να συνυπάρχουν και 

να συνδυάζονται αρµονικά. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερισχύσει 

η µία ή άλλη πλευρά, καθότι στη µια περίπτωση οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες ενώ στην άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να 

απορυθµιστούν οι ενεργειακές αγορές και η οικονοµία του κράτους.   
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5.5.4 Κρίσιµα Σηµεία της Ελληνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 

 

 

Υπάρχουν κάποια θέµατα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά 

τη σχεδίαση της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής. Τα κυριότερα από αυτά 

είναι η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς  και ο ρόλος των µέχρι πρότινος 

δηµοσίων ενεργειακών επιχειρήσεων.    

 

 

5.5.4.1 Η Λειτουργία της Ελεύθερης Αγοράς 

 

 

Οι υπέρµαχοι της ελεύθερης αγοράς υποστηρίζουν ότι µετά την απελευθέρωση, 

οι ενεργειακές αγορές θα πρέπει να αφεθούν στο έλεος των δυνάµεων του 

ανταγωνισµού, όπως ακριβώς γίνεται και στις αγορές αγαθών. Όµως οι 

ενεργειακές αγορές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία δεν µπορούν να 

αγνοηθούν κατά το σχεδιασµό µιας νέας απελευθερωµένης αγοράς. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί η ενέργεια εκτός από οικονοµικός πόρος είναι και σηµαντικό 

κοινωνικό αγαθό.   

 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που ενδέχεται να παρουσιαστεί µετά την 

απελευθέρωση είναι η απορρύθµιση των ενεργειακών αγορών, γεγονός που θα 

έχει τροµακτικές συνέπειες στην οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και των 
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πολιτών. Το πρόβληµα δηµιουργείται, επειδή οι ενεργειακές επιχειρήσεις 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση του κέρδους τους ενώ η κυβέρνηση και οι πολίτες 

επιδιώκουν το δηµόσιο συµφέρον. Η αντίθεση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τη 

σύγκρουση των δύο αυτών οµάδων εντός των αγορών.     

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενεργειακές επιχειρήσεις δεν θα διστάσουν να 

χρησιµοποιήσουν αθέµιτα µέσα, όπως π.χ. απόκρυψη µονάδων ή τεχνητή 

απόσυρσή τους, µείωση των επενδύσεων, µείωση των εισαγωγών κτλ., µε 

απώτερο στόχο τη χειραγώγηση της αγοράς, τη δηµιουργία συνθηκών 

ολιγοπωλίου και τεχνητών κρίσεων έλλειψης παραγωγικού δυναµικού, έτσι 

ώστε να αυξηθούν οι τιµές και άρα τα κέρδη τους. Τα πιο πρόσφατα 

παραδείγµατα τέτοιας συµπεριφοράς είναι το ενεργειακό φιάσκο της 

Καλιφόρνια και το µεγάλο black – out  στις βορειοανατολικές πολιτείες των 

ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2003. 

 

Έτσι λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η απελευθέρωση δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα και κατάργηση κεντρικής παρέµβασης. Το κράτος 

πρέπει να διατηρήσει το ρυθµιστικό και παρεµβατικό του ρόλο, στις 

ενεργειακές αγορές για την αποφυγή τέτοιων φαινοµένων και για τη προστασία 

του κοινού συµφέροντος. Οποιαδήποτε ενεργειακή στρατηγική δεν µπορεί να 

αγνοήσει τον παράγοντα αυτό.     
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5.5.4.2 Ο Ρόλος των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 

 

 

Πολύ κρίσιµο σηµείο για την ενεργειακή στρατηγική είναι και ο προσδιορισµός 

του ρόλου που καλούνται να παίξουν στην ελεύθερη αγορά οι µέχρι πρότινος 

δηµόσιες ενεργειακές επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασµού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράµετροι όπως ο κρατικός 

έλεγχος αυτών των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, και η αύξηση της κερδοφορίας τους.     

 

Το κράτος δεν θα πρέπει να απολέσει τον έλεγχο των πρώην δηµόσιων 

επιχειρήσεων για τους ακόλουθους λόγους: 

 Απώλεια του ελέγχου θα σηµαίνει και απώλεια εσόδων. 

 Με τη διατήρηση του ελέγχου, το κράτος διατηρεί και τον παρεµβατικό του 

ρόλο στις νέες απελευθερωµένες αγορές, δεδοµένου ότι οι πρώην δηµόσιες 

επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε αυτές.  

 Το κράτος διασφαλίζει έτσι τα εθνικά του συµφέροντα, δεδοµένου ότι στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης, οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 

κρύβονται πίσω από επενδυτικές τράπεζες και κεφάλαια, υπεράκτιες 

εταιρείες, µεγαλοεπιχειρηµατίες κτλ. Το κράτος µπορεί να εγγυηθεί την 

αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών ακόµα και σε δύσκολες 

περιστάσεις, διασφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον.     
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Φυσικά οι πρώην δηµόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν όχι σαν 

όργανο κοινωνικής πολιτικής όπως συνέβαινε µέχρι πρότινος αλλά σαν µέσο 

ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει το κράτος να σταµατήσει να επεµβένει στα 

θέµατα της τιµολόγησης της ενέργειας και του προγράµµατος επενδύσεών τους, 

καθότι σε µια πραγµατικά ελεύθερη αγορά οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί 

για όλους. Εάν το κράτος θέλει να ασκήσει κοινωνική πολιτική, αυτό είναι 

εφικτό κατόπιν συµφωνιών µε τις ενεργειακές επιχειρήσεις, το οικονοµικό 

βάρος των οποίων να σηκώνει το  κράτος.   

 

Το κράτος θα πρέπει να κατανοήσει ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών 

είναι προς το συµφέρον του, και άρα θα πρέπει να τους επιτραπεί να 

αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, 

βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και αυξάνοντας την κερδοφορίας 

τους. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές στην ευρύτερη περιοχή και τη ΝΑ Ευρώπη.  

 

Τέλος, η ανάπτυξη και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από πλευράς των 

ελληνικών ενεργειακών εταιρειών, µπορεί να λειτουργήσει σαν ανάχωµα όσον 

αφορά στις αναταράξεις που θα προκαλέσει στην ελληνική ενεργειακή αγορά, η 

πιθανή είσοδος σε αυτήν των ενεργειακών προµηθευτών της χώρας και η 

συµµετοχή τους στον ανταγωνισµό.    

 

 

5.5.5 Αξιολόγηση και Έλεγχος 
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Βασικό στοιχείο της ενεργειακής στρατηγικής αποτελούν η αξιολόγηση και ο 

έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών που αναπτύχθηκαν. Με τον 

τρόπο αυτό, κάθε πολιτική ελέγχεται αν έχει εκπληρώσει το σκοπό της, 

συµβάλλοντας έτσι στην επιτυχία ολόκληρης της στρατηγικής. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η πολιτική αναθεωρείται και επανασχεδιάζεται. Φυσικά, η 

αξιολόγηση και ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνονται µια φορά µόνο, αλλά 

συνέχεια κατά τη χρονική περίοδο εφαρµογής των πολιτικών έτσι ώστε να είναι 

ευκολότερος ο επανασχεδιασµός τους.    

 

 

5.5.6 Έρευνα και Ανάπτυξη  

 

 

Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της 

ενεργειακής στρατηγικής, καθότι µε τα ευρήµατα και αποτελέσµατά της µπορεί 

να επηρεάσει τις επιλογές και τους άξονες προτεραιότητας της στρατηγικής. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι πολιτικές για την έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει 

να στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη µείωση του 

κόστους των ΑΠΕ και στην ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα. Η 

συµµετοχή της βιοµηχανίας και η διεθνής συνεργασία στην έρευνα στα πλαίσια 

της ΕΕ, θεωρούνται επιβεβληµένες.   
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5.6 Ανώτατο Συµβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής  

 

 

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν µέχρι στιγµής, γίνεται εµφανές ότι πρέπει να 

δηµιουργηθεί µια υπηρεσία η οποία να αναλάβει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη 

και τη χάραξη σε µακροχρόνια βάση της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής, η 

οποία θα βασίζεται στους άξονες που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η κυβέρνηση, 

σε µια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή, προχώρησε σύµφωνα 

µε το Ν. 3438/2005 στη σύσταση του συµβουλίου εθνικής ενεργειακής 

στρατηγικής. 

 

Όµως, η ανάγκη χάραξης και η εφαρµογής µιας επιτυχηµένης ενεργειακής 

στρατηγικής δεν εξαντλήθηκε µε τη σύσταση του ανωτέρω συµβουλίου. Αυτό 

που χρειάζεται είναι να µην περιοριστεί το όργανο αυτό στον συµβουλευτικό 

του ρόλο, αλλά να συντονίσει  και να συσπειρώσει γύρω του όλους του φορείς 

των ενεργειακών αγορών (ρυθµιστικές αρχές, παραγωγούς, κρατικές υπηρεσίες, 

τοπικούς παράγοντες κτλ.) σε µια προσπάθεια αναθεώρησης του σηµερινού 

αδιέξοδου µοντέλου όσον αφορά στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, 

στη διάρθρωση των αγορών και στις αρµοδιότητες των υπηρεσιών. Έτσι, λοιπόν 

πρέπει το συµβούλιο αυτό να συγκεντρώσει πάνω του πολλές αρµοδιότητες που 

τώρα ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια να ασκήσει τον επιτελικό 

του ρόλο.       

 



 195

5.7 Παρατηρήσεις  

 

 

Ο σχεδιασµός µιας ολοκληρωµένης ενεργειακής στρατηγικής η οποία να 

καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, να θέτει τους στόχους σε 

βραχυπρόθεσµη – µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, να αναπτύσσει 

πολιτικές, να προσελκύει επενδύσεις, να δίνει κίνητρα, να δηµιουργεί το 

θεσµικό πλαίσιο και να ορίζει τους κανόνες, αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις. Εντούτοις, είναι αυτό το οποίο πάντα έλειπε και εξακολουθεί να 

λείπει από την Ελλάδα.    

 

Ο ενεργειακός τοµέας της Ελλάδας έχει πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, 

όπως το υψηλό δυναµικό ΑΠΕ, οι κλιµατολογικές συνθήκες, ο λιγνίτης κτλ. το 

οποία όµως δεν µπορούν από µόνα τους να εξασφαλίσουν τη λύση στις 

προκλήσεις και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει. Χρειάζεται και 

η κατάλληλη στρατηγική, καθότι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτή είναι 

που καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Η άποψη δε ότι οι δυνάµεις της 

ελεύθερης αγοράς µπορούν να υποκαταστήσουν την ενεργειακή στρατηγική 

είναι όπως αποδείχτηκε και παραπάνω εσφαλµένη. 

 

Αυτή λοιπόν η ενεργειακή στρατηγική, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσµα ενός 

ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων (ρυθµιστικών 

αρχών, παραγωγών, τοπικών φορέων, κρατικών υπηρεσιών κτλ.), να µην έχει 
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επηρεαστεί από διάφορα οικονοµικά συµφέροντα και λόµπι, να είναι ευέλικτη 

και να τυγχάνει διακοµµατικής αποδοχής και στήριξης. Μόνο έτσι µπορεί να 

διασφαλιστεί η επιτυχία της και η συµβατότητά της µε τις βασικές αρχές που 

χαρακτηρίζουν την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ δηλαδή την ασφάλεια του 

εφοδιασµού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική προστασία..     

 

Τελικά, περιθώρια για τη διαµόρφωση και άσκηση µιας ενεργειακής 

στρατηγικής υπάρχουν. Όµως η ενεργειακή στρατηγική εντάσσεται στο πλαίσιο 

της συνολικής πολιτικής που ασκείται στην Ελλάδα και των συµφερόντων που 

αυτή εξυπηρετεί. Αποµένει να δούµε το αν θα επιχειρηθεί η χάραξη και άσκηση 

µιας αµιγώς ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής µε γνώµονα το ευρύτερο 

κοινωνικό συµφέρον, ή αν θα εξακολουθήσει το κράτος να είναι δέσµιο των 

αποφάσεων της ΕΕ και των ιδιωτικών συµφερόντων.     
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