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Σύνοψη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει όλο και περισσότερη ενέργεια και εισάγει όλο και
περισσότερα ενεργειακά προϊόντα. Η Κοινοτική παραγωγή δεν επαρκεί για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ένωσης. Ως εκ τούτου αυξάνεται συνεχώς η
ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό.
Η αιφνίδια αύξηση των τιµών του πετρελαίου, που θα µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα να υποµονοµευθεί η οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρώπη λόγω του
τριπλασιασµού της τιµής του αργού πετρελαίου, άρχισε το Μάρτιο του 1999 και
αποκαλύπτει για µία εις έτι φορά τις διαρθρωτικές αδυναµίες του ενεργειακού
εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι το συνεχώς αυξανόµενο βαθµό
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης, το ρόλο του πετρελαίου ως καθοριστικού
παράγοντα στην διαµόρφωση των τιµών της ενέργειας καθώς και τα απογοητευτικά
αποτελέσµατα των πολιτικών περιορισµού της κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν θα κατορθώσει να απαλλαγεί από τη συνεχώς αυξανόµενη ενεργειακή εξάρτηση
εφόσον δεν εφαρµοστεί δυναµική ενεργειακή πολιτική.
Εάν δεν ληφθούν µέτρα, µέσα σε 20 µε 30 χρόνια, η Ένωση θα καλύπτει τις
ενεργειακές της ανάγκες κατά 70 % µε εισαγόµενα προϊόντα, ενώ σήµερα η
αντίστοιχη εξωτερική εξάρτησή της ανέρχεται σε 50 %. Η έξαρτηση είναι εµφανής σε
όλους τους οικονοµικούς τοµείς. Παραδείγµατος χάριν οι µεταφορές, ο οικιακός
τοµέας και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται ως επί το πλείστον από
τους υδρογονάνθρακες και βρίσκονται στο έλεος των απρόσµενων διακυµάνσεων των
διεθνών τιµών. Η διεύρυνση αναµένεται να εντείνει τις τάσεις αυτές. Οι συνέπειες της
εξάρτησης είναι σηµαντικές από οικονοµική σκοπιά. Συγκεκριµένα οι εισαγωγές
ενεργειακών προιόντων κατά το 1999 αντιπροσώπευαν 240 δισεκατ. ευρώ, ήτοι 6 %
των συνολικών εισαγωγών και 1,2 % του ΑΕΠ. Από γεωπολιτική σκοπιά, 45% των
πετρελαϊκών εισαγωγών προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και 40% του
εισαγόµενου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Παράλληλα δέον να σηµειωθεί ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ακόµη µέσα που θα της επέτρεπαν να επηρεάσει τη
διεθνή αγορά.
Η µακροπρόθεσµη στρατηγική για θέµατα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται να αποσκοπεί, τόσο για το καλό των πολιτών
όσο και για την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας, στη συνεχή φυσική διάθεση των
ενεργειακών προϊόντων στην αγορά σε τιµές προσιτές για όλους τους καταναλωτές
(ιδιώτες και βιοµηχανικούς) εξασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασµό του
περιβάλλοντος και τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης όπως ορίζονται από τη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρα 2 και 6).
Η ασφάλεια του εφοδιασµού δεν έχει ως στόχο να µεγιστοποιηθεί η ενεργειακή
αυτονοµία ή να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση αλλά να µειωθούν οι κίνδυνοι που
ενδεχοµένως συνδέονται µε αυτήν την εξάρτηση. Μεταξύ των επιδιωκόµενων στόχων
συγκαταλέγονται η ισορροπία και η διαφοροποίηση των επιµέρους πηγών
εφοδιασµού (ανά προϊόντα και γεωγραφικές περιοχές) καθώς και η προσχώρηση των
χωρών παραγωγής στον ∆ΟΕ.
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Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις οι οποίες
χαρακτηρίζουν µία µεταβατική περίοδο µετασχηµατισµού σε βάθος της ευρωπαϊκής
οικονοµίας.
Κατά την επόµενη δεκαετία, οι ενεργειακές επενδύσεις τόσο για την αντικατάσταση
ήδη υφισταµένων εγκαταστάσεων όσο και για την ανταπόκριση στις ολοένα
αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες, θα επιβάλλουν στις ευρωπαϊκές οικονοµίες να
πραγµατοποιήσουν επιλογές µεταξύ των ενεργειακών προϊόντων, οι οποίες θα
επηρεάσουν, λόγω της αδράνειας που εµφανίζουν τα ενεργειακά συστήµατα, τα
επόµενα 30 χρόνια.

Οι ενεργειακές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από το διεθνές

πλαίσιο, τη διεύρυνση ενδεχοµένως σε 30 κράτη µέλη µε διαφορετικές ενεργειακές
διαρθρώσεις, αλλά κυρίως από το νέο πλαίσιο αναφοράς της αγοράς της ενέργειας:
ήτοι την απελευθέρωση του τοµέα και τους περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς.

Οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί, τους οποίους σήµερα συµµερίζεται στην
πλειοψηφία της η κοινή γνώµη και οφείλονται στις βλάβες που προκαλεί η
ενεργειακή αλυσίδα, είτε πρόκειται για ατυχήµατα (πετρελαϊκές κηλιδες, πυρηνικά
ατυχήµατα, διαφυγή µεθανίου), είτε σχετίζονται µε τις ρυπογόνες εκποµπές, έχουν
καταδείξει τις αδυναµίες των ορυκτών καυσίµων και τα προβλήµατα του πυρηνικού
τοµέα. Όσον αφορά την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, πρέπει να
παραδεχθούµε ότι πρόκειται για σηµαντική πρόκληση. Το πρόβληµα της αλλαγής του
κλίµατος πρέπει να αντιµετωπιστεί µακροπρόθεσµα από τη διεθνή κοινότητα. Οι
στόχοι που έχουν καθοριστεί στο πρωτόκολλο του Κιότο αποτελούν απλώς ένα
πρώτο στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθεροποίησε στο 2000 τις εκποµπές των
αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, όµως πέραν της
ηµεροµηνίας αυτής οι ως άνω εκποµπές θα αυξηθούν τόσο στην Ένωση όσο και στον
υπόλοιπο κόσµο. Η αντιστροφή των παρατηρούµενων τάσεων κατά τα φαινόµενα
είναι πολύ προβληµατικότερη από όσο εθεωρείτο πριν από τρία χρόνια. Η επιστροφή
σε µία έντονη οικονοµική ανάπτυξη στις δύο όχθες του Ατλαντικού και στην Ασία,
καθώς και η εξέλιξη της διάρθρωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, ιδίως µάλιστα
της σχετιζοµένης µε τον ηλεκτρισµό και τις µεταφορές, συνεπεία του τρόπου ζωής
µας, συµβάλλουν στην αύξηση των εκποµπών των αερίων που επιτείνουν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου και ιδίως του διοξειδίου του άνθρακα. Η κατάσταση
αυτή αποτελεί µείζονα τροχοπέδη για κάθε πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.
Εξάλλου, η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ενέργειας προβλέπει νέα θέση
και ρόλο για την ενεργειακή ζήτηση. Οι νεοεµφανιζόµενες εντάσεις υποχρεώνουν τις
κοινωνίες µας να καταλήξουν σε εφικτούς συµβιβασµούς: η µείωση των τιµών της
ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται σε αντίθεση µε τις πολιτικές περιορισµού της αύξησης
της ζήτησης και της καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος, ενώ παράλληλα λόγω
του ανταγωνισµού που καθιερώνει η εσωτερική αγορά, µεταβάλλονται οι συνθήκες
ανταγωνισµού των επιµέρους ενεργειακών πηγών (άνθρακας, πυρηνική ενέργεια,
φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιµες µορφές της ενέργειας).
Σήµερα, τα Κράτη Μέλη αλληλεξαρτώνται τόσο σε ό,τι αφορά τα θέµατα της
καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος όσο και σχετικά µε την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οιαδήποτε απόφαση ενεργειακής πολιτικής
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λαµβάνεται από ένα κράτος µέλος θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στη λειτουργία
της αγοράς στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η ενεργειακή πολιτική απέκτησε Κοινοτική
διάσταση µολονότι αυτό δεν έχει µεταφραστεί σε νέες Κοινοτικές αρµοδιότητες. Ως
εκ τούτου κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί η δυνατότητα άσκησης ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής από άλλη πλευρά πέραν της εσωτερικής αγοράς, της
εναρµόνισης, του περιβάλλοντος και της φορολογίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επιτύχει πληρέστερο έλεγχο του ενεργειακού
πεπρωµένου της. ∆έον να σηµειωθεί ότι παρά τις επιµέρους κρίσεις που έπληξαν την
ευρωπαϊκή οικονοµία κατά την τελευταία τριακονταετία, δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα
ουσιαστικός διάλογος σχετικά µε την επιλογή των επιµέρους ενεργειακών πηγών και
ακόµα λιγότερο σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική στο πλαίσιο της ασφάλειας του
εφοδιασµού. Σήµερα, η διπλή πίεση που ασκούν αφενός οι προβληµατισµοί για το
περιβάλλον και αφετέρου η νέα µορφή λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας
καθιστούν αναπόφευκτο το διάλογο αυτόν. Η κρίση των πετρελαϊκών τιµών µετά το
1999 καθιστά το διάλογο αυτό ιδιαίτερα επείγοντα.
Ο ως άνω διάλογος θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη ότι σήµερα η
ενεργειακή κατανάλωση καλύπτεται κατά 41% από το πετρέλαιο, κατά 22% από το
φυσικό αέριο, κατά 16 % από τα στερεά καύσιµα (γαιάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη),
κατά 15 % από την πυρηνική ενέργεια και κατά 6 % από τις ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας. Εάν δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες, το ενεργειακό ισοζύγιο θα
εξακολουθήσει κατά το 2030 να βασίζεται ως επί το πλείστον στα ορυκτά καύσιµα:
38% πετρέλαιο, 29% φυσικό αέριο, 19% στερεά καύσιµα και µόλις 6% πυρηνική
ενέργεια και 8 % ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Πράσινη Βίβλος σκιαγραφεί το πλαίσιο µιας µακροπρόθεσµης ενεργειακής
στρατηγικής σύµφωνα µε την οποία:
-

Η Ένωση καλείται να εξισορροπήσει την πολιτική προσφοράς µέσω δράσεων
που να είναι σαφώς υπέρ µίας πολιτικής για τη ζήτηση. Όντως, τα περιθώρια

ελιγµών όσον αφορά τη δυνατότητα αύξησης της προσφοράς στην Κοινότητα
είναι περιορισµένα σε σχέση µε τις ανάγκες, ενώ τα αντίστοιχα περιθώρια για τη
ζήτηση είναι πολύ περισσότερον υποσχόµενα.
-

-

Όσον αφορά τη ζήτηση, η Πράσινη Βίβλος εκφράζεται υπέρ µιας ουσιαστικής
µεταβολής της συµπεριφοράς των καταναλωτών, τονίζει την ιδιαίτερη σηµασία
των φορολογικών µηχανισµών για τον προσανατολισµό της ζήτησης προς
καλύτερα ελεγχόµενες µορφές κατανάλωσης, που παράλληλα να σέβονται
περισσότερο το περιβάλλον. Προτείνονται φορολογικές και παραφορολογικές
εισφορές ώστε να επιβαρυνθούν οι επιµέρους µορφές ενέργειας ανάλογα µε τις
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι τοµείς των µεταφορών και των κτιρίων θα
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ενεργού πολιτικής για την εξοικονόµηση της
ενέργειας και για τη διαφοροποίηση υπέρ των µη ρυπογόνων ενεργειών.
Όσον αφορά την προσφορά, επιβάλλεται να αποδοθεί η δέουσα προτεραιότητα
στην καταπολέµηση της ανόδου των θερµοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη.
Η ανάπτυξη των νέων και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
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(συµπεριλαµβανοµένων

των βιοκαυσίµων) αναµένεται να αποτελέσει
καθοριστικό στοιχείο της ως άνω αλλαγής. Έχει καθοριστεί ως στόχος για το
2010 να διπλασιαστεί το µερίδιό τους από 6 σε 12% του ενεργειακού ισοζυγίου
και από 14 σε 22% στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν συνεχιστούν οι
παρούσες συνθήκες αναµένεται ότι η συµµετοχή τους θα παραµείνει
περιορισµένη κατά τα επόµενα 10 έτη στο 7%. Μόνο συγκεκριµένα
χρηµατοοικονοµικά µέτρα (κρατικές ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές,
χρηµατοοικονοµική στήριξη) θα µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη ενός
τόσο φιλόδοξου στόχου. Μεταξύ των κατευθύνσεων προς διερεύνηση, θα
µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο οι αποδοτικές µορφές ενέργειας
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια) να χρηµατοδοτούν την ανάπτυξη
των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, που δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο
σηµαντικής υποστήριξης, όπως συνέβη µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας,.

Η µεσοπρόθεσµη συµβολή της πυρηνικής ενέργειας επιβάλλεται µε τη σειρά της να
αποτελέσει αντικείµενο ανάλυσης. Μεταξύ των στοιχείων που αναµφίβολα θα
καλύψει ο διάλογος, αναµένεται να συµπεριληφθούν η απόφαση του µεγαλύτερου
µέρους των κρατών µελών υπέρ της απαγκίστρωσης από την πυρηνική ενέργεια, η
αντιµετώπιση της ανόδου θερµοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη και η ασφάλεια
του εφοδιασµού καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη. Οποιαδήποτε είναι τα
συµπεράσµατα της ως άνω ανάλυσης, επιβάλλεται να συνεχιστεί η έρευνα στον
τοµέα των τεχνολογιών διαχείρισης των αποβλήτων και της διάθεσής τους υπό τις
βέλτιστες δυνατές συνθήκες ασφάλειας.
Για τους υδρογονάνθρακες, των οποίων συνεχώς αυξάνουν οι εισαγωγές, κρίνεται
σκόπιµο να προβλεφθούν ενισχυµένος µηχανισµός διατήρησης στρατηγικών
αποθεµάτων, καθώς και νέες διαδροµές εισαγωγής.
Η τεχνολογική πρόοδος αναµένεται να ενισχύσει τις επιπτώσεις της ως άνω
ενεργειακής στρατηγικής.
Η Επιτροπή προτείνει να αρχίσει ο διάλογος κατά το έτος 2001, µε άξονα τα κύρια
θέµατα που αφορούν τις ενεργειακές επιλογές οι οποίες θα πρέπει να
πραγµατοποιηθούν. ∆εν πρόκειται για πρόταση µιας «έτοιµης-µε το κλειδί στο χέρι»
στρατηγικής ασφάλειας του εφοδιασµού αλλά για την έναρξη διαλόγου που θα
καινοτοµήσει και θα εξετάσει σε βάθος τα θέµατα που θα πρέπει πρωτίστως να
εντοπιστούν, χωρίς να παραγνωρίζει ότι παράλληλα ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Πράσινη Βίβλος προέκυψε ως αποτέλεσµα της εξής διαπίστωσης : ότι αυξάνει
ανησυχητικά η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης.
Το κείµενο έχει ως στόχο να εγκαινιαστεί διάλογος για το θέµα της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασµού. Ο πρόσφατος τριπλασιασµό της τιµής του αργού πετρελαίου στη
διεθνή αγορά ήρθε να υπενθυµίσει το επίκαιρο του θέµατος και τη σηµασία της ενέργειας
στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Η ασφάλεια του εφοδιασµού δεν αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση
της ενεργειακής αυτονοµίας ή την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης, αλλά στον περιορισµό των
κινδύνων που συνδέονται µε την τελευταία. Μολονότι η ενεργειακή εξάρτηση δεν αποτελεί
πρόβληµα που αντιµετωπίζεται εύκολα, η έννοια της ασφάλειας του εφοδιασµού ως
αναφέρεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 100) επιβάλλει να αναπτυχθεί
προβληµατισµός σχετικά µε τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού (σε προϊόντα και
γεωγραφικές ζώνες).
∆έον να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά πολύ από τον εξωτερικό
εφοδιασµό. Σήµερα 50% των αναγκών της καλύπτονται από εισαγωγές, ενώ περίπου 70%
των αναγκών της αναµένεται ότι θα καλύπτονται επίσης µε εισαγωγές το 2030, µε µια ακόµα
µεγαλύτερη εξάρτηση σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, αν οι σηµερινές τάσεις
συνεχιστούν. Η ως άνω εξάρτηση ανερχόταν το 1999 σε 240 δισεκατ. ευρώ ήτοι 6% των
συνολικών εισαγωγών και 1,2% του ΑΕΠ. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποσκοπεί, για
το καλό των πολιτών και την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας, στην εξασφάλιση της
συνεχούς φυσικής διαθεσιµότητας ενεργειακών προϊόντων στην αγορά σε τιµές προσιτές για
τους καταναλωτές (ιδιώτες και βιοµηχανίες) µε τελική προοπτική την αειφόρο ανάπτυξη που
καθόρισε ως στόχο η Συνθήκη του Άµστερνταµ.
Ως εκ τούτου τίθεται το θέµα της σηµασίας που επιβάλλεται να αποδώσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στην ασφάλεια του εφοδιασµού της. Το πρόβληµα οξύνεται περαιτέρω λόγω της
επικείµενης διεύρυνσης και του επανακαθορισµού των σχέσεών µας µε τους εταίρους µας
(προµηθευτές και χώρες διαµετακόµισης).
−

Έχουµε το δικαίωµα να κλείσουµε τα µάτια ενόψει µιας εξάρτησης που υπερβαίνει το
40% σε ό,τι αφορά το εισαγόµενο πετρέλαιο από τις χώρες παραγωγούς του ΟΠΕΚ;

−

Είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε σε απρόβλεπτες αυξήσεις της τιµής του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου, που έχουν ως αποτέλεσµα να συγκλονίζονται οι οικονοµίες µας
καθώς και οι οικονοµίες των αναπτυσσοµένων χωρών που δεν είναι παραγωγοί;

−

Είναι δυνατόν να θεωρηθεί αποδεκτό ότι η διαµόρφωση των δικτύων µεταφοράς των
υδρογονανθράκων αποτελεί πηγή αστάθειας για τον εφοδιασµό;

Κατά την επόµενη δεκαετία, θα είναι απαραίτητες να πραγµατοποιηθούν ενεργειακές
επενδύσεις, τόσο για την αντικατάσταση των παλαιών υποδοµών όσο και για την
ανταπόκριση προς ολοένα αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες στο νέο πλαίσιο της αγοράς
ενέργειας (άνοιγµα του ανταγωνισµού στον τοµέα αυτόν και περιβαλλοντικοί
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προβληµατισµοί). Πρόκειται για µια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να προαχθεί
µία συνεπής ενεργειακή πολιτική σε Κοινοτικό επίπεδο.

Ενόψει των ως άνω περιορισµών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαθέτει πολύ
λίγες πηγές και εργαλεία για να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Η παρούσα Πράσινη

Βίβλος περιγράφει τις ως άνω αδυναµίες και διατυπώνει σειρά συλλογισµών σχετικά µε τους
επιµέρους µηχανισµούς που θα ήταν δυνατόν να κινητοποιηθούν. Εντούτοις, οι ενεργειακοί
προβληµατισµοί έκαναν αισθητή την παρουσία τους ήδη από τα πρώτα βήµατα της
Ευρωπαϊκής οικοδόµησης. ∆ύο από τις τρεις συνθήκες για την συγκρότηση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αφορούν ενεργειακά θέµατα: πρόκειται για τη συνθήκη ΕΚΑΧ και τη συνθήκη
ΕΚΑΕ. Η έγκριση αυτών των δύο συνθηκών αποσκοπούσε πρωτίστως στο να εξασφαλίσει η
Κοινότητα τακτικό και σωστό εφοδιασµό σε άνθρακα και σε πυρηνική ενέργεια. Αντίθετα
στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα κράτη µέλη δεν επιχείρησαν να
θεµελιώσουν κοινή πολιτική ενέργειας. Οι µετέπειτα προσπάθειες ενσωµάτωσης ενός
κεφαλαίου σχετικά µε την ενέργεια κατά τις διαπραγµατεύσεις των συνθηκών του Μάαστριχτ
και του Άµστερνταµ, δεν απέδωσαν αποτελέσµατα. Η ενέργεια αναφέρεται τελικά
αποκλειστικά και µόνο στο προοίµιο της συνθήκης του Άµστερνταµ.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός Κοινοτικός διάλογος σχετικά
µε τις βασικές γραµµές µιας ενεργειακής πολιτικής. Τοιουτοτρόπως, έναντι των δυσχερειών
που συχνά ανέκυπταν µετά από την έγκριση της συνθήκης της Ρώµης, ιδίως µάλιστα µετά
από τις πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις, το ενεργειακό πρόβληµα αντιµετωπίστηκε είτε στο
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς είτε στο πλαίσιο της εναρµόνισης, του περιβάλλοντος ή της
φορολογίας.
Εν τούτοις οι προβληµατισµοί σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού καλυπτόταν ήδη από
τις διατάξεις της Συνθήκης της Ρώµης δεδοµένου ότι η δυνατότητα παρέµβασης σε Κοινοτική
κλίµακα για την αντιµετώπιση των δυσχερειών του εφοδιασµού προβλεπόταν ήδη στη
Συνθήκη αυτή (τέως άρθρο 103). Υπενθυµίζεται ότι η απόφαση σχετικά µε τα πετρελαϊκά
αποθέµατα βασίστηκε στο ως άνω άρθρο. Εν τούτοις µετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ1, η
υλοποίηση των εν λόγω µέτρων συνεπάγεται τη λήψη αποφάσεων µε οµοφωνία και όχι πλέον
µε ειδική πλειοψηφία (άρθρο 100 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Σήµερα, τα κράτη µέλη αλληλεξαρτώνται τόσο σε ό,τι αφορά τα θέµατα της αντιµετώπισης
της αλλαγής του κλίµατος όσο και σχετικά µε την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας. Οιαδήποτε απόφαση ενεργειακής πολιτικής λαµβάνεται από ένα κράτος µέλος έχει
αναπόφευκτα επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η ενεργειακή
πολιτική έχει αποκτήσει πλέον νέα Κοινοτική διάσταση. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµο να
διερωτηθούµε κατά πόσον έχουν νόηµα οι εθνικές αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που
λαµβάνονται ασυντόνιστα. Όπως υπογράµµισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Prodi στις 3 Οκτωβρίου 2000 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, "δεν είναι δυνατόν
αφενός να λυπούµαστε για την έλλειψη ενιαίας και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής
παρέµβασης και αφετέρου να είµαστε ευχαριστηµένοι µε την αδυναµία των µέσων που
διαθέτει η Κοινότητα προκειµένου να αναπτύξει δράση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα από
την άποψη αυτή αποτελεί η πρόσφατη κρίση της αγοράς των πετρελαϊκών προϊόντων".

1

Το νέο άρθρο απαιτεί να αποφασίζονται οµοφώνως τα ενδεδειγµένα για την οικονοµική κατάσταση
µέτρα, εφόσον παρατηρηθούν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά τον ανεφοδιασµό ορισµένων
προϊόντων.
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Η ανάλυση που επιχειρείται στην παρούσα Πράσινη Βίβλο έχει ως στόχο να αποδείξει, όσο
το δυνατόν αντικειµενικότερα, ότι τα περιθώρια ελιγµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την προσφορά της ενέργειας είναι περιορισµένα. Επιχειρεί επίσης να αποδείξει, δίχως να
λαµβάνει θέση, ότι οι σηµαντικές προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ των
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, θα εξακολουθήσουν να έχουν περιορισµένα αποτελέσµατα
συγκριτικά προς την αύξηση της ζήτησης. Οι συµβατικές µορφές ενέργειας θα
εξακολουθήσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα να είναι αναντικατάστατες. Η προσπάθεια θα
πρέπει να επικεντρωθεί στον προσανατολισµό της ενεργειακής ζήτησης ώστε να
εξασφαλίζεται η τήρηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κιότο λαµβάνοντας
παράλληλα υπόψη την ασφάλεια του εφοδιασµού.

Ποια συγκεκριµένα µέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν εκτός της διατύπωσης γενικών αρχών;
Αυτό είναι το θέµα που η παρούσα Πράσινη Βίβλος επιδιώκει να καταστήσει επίκεντρο ενός
διαλόγου, ιδίως µε αφετηρία τα δεκατρία ερωτήµατα που διατυπώνονται στο τέλος του
παρόντος εγγράφου και τα οποία συνοψίζονται κατωτέρω, προκειµένου να διευκολυνθεί ο
αναγνώστης.
Η ανάλυση που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράσινης Βίβλου οδήγησε
σε τρεις διαπιστώσεις :
-

-

-

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εξωτερικές
ενεργειακές πηγές· η διεύρυνση αναµένεται ότι δεν θα µεταβάλει την
κατάσταση ως προς αυτό. Βάσει των σηµερινών προβλέψεων, το 2030 η
εξάρτηση θα ανέρχεται σε 70%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περιορισµένα περιθώρια ελιγµού όσον αφορά
την επίδραση που µπορεί να ασκήσει στις συνθήκες ενεργειακής προσφοράς.
Η Ένωση θεωρείται ότι πρωτίστως µπορεί να αναπτύξει δράση στο επίπεδο
της ζήτησης και κυρίως της εξοικονόµησης της ενέργειας στα κτίρια και τις
µεταφορές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει
στην πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος και να σεβαστεί τις δεσµεύσεις που
έχει προς τούτο αναλάβει στο Κιότο.

Βάσει των ως άνω διαπιστώσεων η Επιτροπή θα επιθυµούσε να επικεντρωθεί ο
διάλογος για την ασφάλεια του εφοδιασµού στα κάτωθι βασικά ερωτήµατα:
1.

2.

∆ύναται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί την αύξηση της εξάρτησης της από
εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους χωρίς να διακινδυνεύσει τον ασφαλή
εφοδιασµό και την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα; Για ποιες µορφές ενέργειας
θα ήταν σκόπιµο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να εξεταστεί το ενδεχόµενο
πολιτικής-πλαισίου για τη διαχείριση των εισαγωγών; Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται
σκόπιµο να δοθεί το προβάδισµα σε µια οικονοµική προσέγγιση: βάσει του
κόστους της ενέργειας ή σε µια γεωπολιτική προσέγγιση: µε γνώµονα τον κίνδυνο
της διακοπής του εφοδιασµού;
Η υλοποίηση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία καθίσταται ολοένα και
πιο ολοκληρωµένη και στην οποία κάθε απόφαση που λαµβάνεται σε ένα κράτος
έχει επιπτώσεις στα υπόλοιπα, δεν συνεπάγεται συνεπή και συντονισµένη
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πολιτική σε Κοινοτικό επίπεδο; Ποια θα πρέπει να είναι τα στοιχεία µιας τέτοιας
πολιτικής και ποια η θέση των κανόνων ανταγωνισµού;
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Η ασυνέπεια των φορολογικών πολιτικών και των κρατικών ενισχύσεων στον
τοµέα της ενέργειας αποτελεί ή όχι εµπόδιο για την ανταγωνιστικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση; ∆εδοµένης της αποτυχίας των προσπαθειών που έχουν
καταβληθεί για την εναρµόνιση της έµµεσης φορολογίας, δεν θα ήταν
σκοπιµότερο να επανεξεταστεί εξ΄αρχής το θέµα της ενεργειακής φορολογίας,
λαµβάνοντας υπόψη ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους;
Στο πλαίσιο ενός διαρκούς διαλόγου µε τις χώρες παραγωγούς ποιο θα πρέπει να
είναι το περιεχόµενο των συµφωνιών για τον εφοδιασµό και για την προαγωγή
των επενδύσεων; Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που θα πρέπει να αποδοθεί
ιδίως στην εταιρική σχέση µε τη Ρωσία, πως θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η
σταθερότητα των ποσοτήτων, των τιµών και των επενδύσεων;
Η συγκρότηση αποθεµάτων ασφαλείας, όπως ήδη έχει πραγµατοποιηθεί για το
πετρέλαιο, θα έπρεπε να ενισχυθεί και να επεκταθεί και σε άλλες ενεργειακές
µορφές όπως για παράδειγµα το φυσικό αέριο ή ο άνθρακας; Θα ήταν δυνατό να
εξεταστεί το ενδεχόµενο µιας περισσότερο Κοινοτικής διαχείρισης των
αποθεµάτων και αν ναι, µε ποιούς στόχους και διαδικασίες εφαρµογής; Μήπως ο
κίνδυνος της φυσικής διακοπής του εφοδιασµού σε ενεργειακά προϊόντα
δικαιολογεί τη λήψη ακριβότερων µέτρων για την πρόσβαση σε πόρους;
Πως θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καλύτερη λειτουργία
των δικτύων για τη µεταφορά της ενέργειας στην Ένωση και στις γειτονικές
χώρες, κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και να εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασµού;
Η ανάπτυξη ορισµένων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας προϋποθέτει να
καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες όσον αφορά την Έρευνα και την
Τεχνολογικήν Ανάπτυξη, τις επενδυτικές ενισχύσεις ή τις ενισχύσεις για την
λειτουργία. Μια συγχρηµατοδότηση των ενισχύσεων αυτών δεν θα πρέπει να
προέλθει από τους τοµείς, των οποίων η ανάπτυξη επωφελήθηκε εξ' αρχής από
σηµαντικές ενισχύσεις και οι οποίοι σήµερα έχουν καταστεί ιδιαζόντως
αποδοτικοί (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια);
∆εδοµένου ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα από τα στοιχεία του διαλόγου
για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και την ενεργειακή αυτονοµία,
πώς θα µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λύσεις στα προβλήµατα των
αποβλήτων, της ενίσχυσης της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της
ανάπτυξης της έρευνας για τους αντιδραστήρες του µέλλοντος, και ιδίως µάλιστα
της σύντηξης;
Ποιες πολιτικές θα µπορούσαν να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο; Ποια µέτρα
θα µπορούσαν να ληφθούν προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες
εξοικονόµησης της ενέργειας, που θα επέτρεπαν την παράλληλη µείωση της
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εξωτερικής εξάρτησης και των εκποµπών του CO2;
10. Ένα

φιλόδοξο πρόγραµµα υπέρ των βιοκαυσίµων και των άλλων καυσίµων
υποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου, σε ποσοστό έως και 20%
της συνολικής κατανάλωσης καυσίµων ενόψει του 2020, µπορεί να
εξακολουθήσει να αποτελεί αποκλειστικά και µόνο αντικείµενο των εθνικών
προγραµµάτων ή θα πρέπει να προέλθει από συντονισµένες αποφάσεις στο
επίπεδο της φορολογίας, της διανοµής και των προοπτικών της γεωργικής
παραγωγής;

11. Η

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια (40% της ενεργειακής κατανάλωσης)
ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι δηµόσια ή ιδιωτικά, νεόδµητα ή υπό
ανακαίνιση, κρίνεται σκόπιµο να αποτελέσει το αντικείµενο κινήτρων, για
παράδειγµα φορολογικών, ή προϋποθέτει επίσης τη λήψη µέτρων κανονιστικού
χαρακτήρα κατά το πρότυπο των εφαρµοσθέντων στις µεγάλης κλίµακας
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.

12. Η

εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές (32% της ενεργειακής κατανάλωσης)
προϋποθέτει ότι θα διορθωθεί η ολοένα αυξανόµενη ανισοκατανοµή των
µεταφορών εµπορευµάτων υπέρ των οδικών µεταφορών και σε βάρος των
σιδηροδρόµων. Η ανισοκατανοµή αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως αναπόφευκτη,
ή θεωρείται ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα αντιµετώπισής της, ανεξάρτητα
εντελώς της δηµοτικότητάς τους, προκειµένου να µειωθεί η χρήση των
αυτοκινήτων στις πόλεις; Με ποιόν τρόπο θα µπορούσαν να συµβιβαστούν η
καθιέρωση του ανταγωνισµού στις µεταφορές, οι επενδύσεις σε υποδοµές για την
εξάλειψη των συµφορήσεων και η διευκόλυνση εναλλαγής µεταφορικών
µέσων (intermodality);

13. Πως θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν καλύτερα προσεγγίσεις κοινού σχεδιασµού

και να ενταχθεί η µακροπρόθεσµη διάσταση στον προβληµατισµό και τη δράση
των δηµοσίων αρχών και των φορέων εκµετάλλευσης ώστε να καταλήξουµε σε
ένα αειφόρο σύστηµα ενεργειακού εφοδιασµού; Πως είναι δυνατόν να
προπαρασκευαστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες στον τοµέα της ενέργειας για
το µέλλον;

1ο ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Οι ενεργειακές επιλογες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από την περιορισµένη
ενεργειακή επάρκειά της και τις διαθέσιµες τεχνολογίες

I.

Η ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης αποσυνδέθηκε
ως επί το πλείστον από την ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη. Παρά τις προόδους αυτές, οι
ολοένα αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκρούουν στην
έλλειψη εσωτερικών πηγών ενέργειας που να καλύπτουν τις ανάγκες. Η Ευρώπη των
δεκαπέντε, όπως και η Ευρώπη που θα προκύψει µετά από τη διεύρυνση, καταναλώνει πολύ
περισσότερο από όσο µπορεί να παράγει2.
A.

Η ενεργειοβόρος οικονοµία
Η ζήτηση της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει από το 1986 κατά 1 µε 2 %
ετησίως. Μολονότι απηχεί τη µετάβαση από τη βιοµηχανική στην οικονοµία παροχής
υπηρεσιών, η σταθερή κατανάλωση της βιοµηχανίας υπερφαλλαγγίζεται από την αύξηση της
οικιακής κατανάλωσης καθώς και της κατανάλωσης του τριτογενούς τοµέα σε ηλεκτρική
ενέργεια, µεταφορές και θέρµανση.
Οι υποψήφιες χώρες δεν διαφέρουν από την υπόλοιπη Ένωση όσον αφορά την
µακροπρόθεσµη εξέλιξη της κατανάλωσής τους, µολονότι επί του παρόντος εµφανίζουν
υστέρηση στον τοµέα της εξοικονόµησης της ενέργειας. Εν τούτοις µετά από την περίοδο
της κρίσης, κατά τα φαινόµενα οι χώρες αυτές θα αντιµετωπίσουν µεσοπρόθεσµα ταχύτερη
αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, λόγω της αναµενόµενης οικονοµικής ανάπτυξής τους που
θα είναι ψηλότερη της προσδοκώµενης στα κράτη µέλη (µεταξύ 3 και 6% ετησίως ενώ η
ετήσια οικονοµική ανάπτυξη στο σύνολο της Ένωσης αναµένεται να ανέλθει σε 2 µε 3 % ).
Η ως άνω µεταβατική περίοδος θα µπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία ώστε οι εν λόγω χώρες
να εκσυγχρονίσουν τα ενεργειακά συστήµατά τους.

Ευρώπη των 303 : Τελική κατανάλωση ενέργειας (σε mtoe4)
(σε εκατοµ.ΤΙΠ)
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mtoe= εκατοµµύρια τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ)
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Η παρούσα Πράσινη Βίβλος λαµβάνει υπόψη τις ενεργειακές προοπτικές της Ένωσης για τα επόµενα
20 µε 30 χρόνια θεωρώντας παράλληλα ότι ενδέχεται η Ένωση στο τέλος της περιόδου αυτής να
απαρτίζεται από τριάντα περίπου µέλη.
Τα αριθµητικά δεδοµένα της παρούσας Πρασίνης Βίβλου προέρχονται από τις προβλέψεις που
αναφέρονται στο τρίτο µέρος Ι.β
mtοε : εκατοµµύρια τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ).
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Domestique, tertiaire= οικιακός, τριτογενής τοµέας
Industrie = Βιοµηχανία

Transport = Μεταφορές
1.

Η απαγκίστρωση από το πετρέλαιο: η βιοµηχανία
Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία έχει πραγµατοποιήσει σοβαρές προόδους στον τοµέα της
εξοικονόµησης ενέργειας χάρη στις επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον
εκσυγχρονισµό της. Παράλληλα κατέβαλε σηµαντική προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από το
πετρέλαιο (το οποίο σήµερα καλύπτει το 16% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της
βιοµηχανίας) και να επιτύχει ενεργειακή διαφοροποίηση υπέρ του φυσικού αερίου και της
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταση της ενεργειακής κατανάλωσης5 στον τοµέα αυτό µειώθηκε
κατά 23% µεταξύ 1998 και 1997.
Η σταθερότητα της κατανάλωσης µεταξύ 1985 και 19986 διευκολύνθηκε ιδίως από την
εισαγωγή της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, καθώς και
αποτελεσµατικότερων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα οφείλεται και στον αναπροσανατολισµό
των ευρωπαϊκών οικονοµιών προς την παροχή υπηρεσιών. Στις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες µετά από µία έντονη οικονοµική χρήση, η βιοµηχανία των χωρών της ανατολικής και
κεντρικής Ευρώπης αναµένεται ότι θα απορροφά το 2% της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης
από τώρα έως το 2020.

2.

Όµηροι των υδρογονανθράκων: τα νοικοκυριά, ο τριτογενής τοµέας και οι µεταφορές.

α)

Τα νοικοκυριά και ο τριτογενής τοµέας απέναντι στις αποτελεσµατικότερες τεχνολογίες:
Τα νοικοκυριά και ο τριτογενής τοµέας αντιπροσωπεύουν το σηµαντικότερο τοµέα
κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε απόλυτες τιµές. Ο τοµέας αυτός γνώρισε, µέχρι σήµερα,
περιορισµένη αύξηση7, συνοδευόµενη από µείωση της ενεργειακής έντασης που εν µέρει
αντισταθµίστηκε από την συστηµατική αύξηση της υλικής άνεσης. Η τάση αυτή έχει ως
αποτέλεσµα να παρατηρείται υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση , ιδίως ηλεκτρικής
ενέργειας. Στις υποψήφιες χώρες, η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι χαµηλότερη παρά τις
ασθενέστερες επιδόσεις στον τοµέα της εξοικονόµησης της ενέργειας. Το φαινόµενο
οφείλεται στην καθυστέρηση των επενδύσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών
αυτών.
Το 63 % των οικιακών αναγκών καλύπτονται από τους υδρογονάνθρακες, εκτός των
ατοµικών µεταφορών. Παράλληλα, τα νοικοκυριά αποτελούν τους σηµαντικότερους
καταναλωτές φυσικού αερίου (1/3 του αναλούµενου φυσικού αερίου, που καλύπτει το 40%
των οικιακών αναγκών) και περίπου 18% του αναλούµενου πετρελαίου (1/4 των αναγκών).

β)

Οι µεταφορές
Αναµφίβολα οι µεταφορές αποτελούν τον µεγάλο ενεργειακό άγνωστο για το µέλλον.
∆έσµιος της αγοράς του πετρελαίου (98% της αγοράς των µεταφορών εξαρτώνται από το

5
6
7

Η ενεργειακή ένταση αποτελεί δείκτη της ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση µε το ΑΕΠ.
264 έως 262 εκατοµµύρια τόνων ισοδυνάµου πετρελαίου(ΤΙΠ).
Από 355 έως 384 εκατοµµύρια ισοδυνάµων τόνων πετρελαίου µεταξύ 1980 και 1998
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πετρέλαιο, πράγµα που ισοδυναµεί µε 67 % της τελικής ζήτησης για πετρέλαιο) ο τοµέας
αυτός γνωρίζει σοβαρή αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Μεταξύ 1985 και 1998, η ζήτηση
αυτή εν προκειµένω αυξήθηκε από 203 σε 298 εκατοµµύρια ΤΙΠ, ο αριθµός των οχηµάτων,
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, αυξήθηκε από 132 σε 189 εκατοµµύρια ενώ οι αεροπορικές
µεταφορές γνώρισαν εκρηκτική ανάπτυξη. Η ενεργειακή ένταση του τοµέα αυξήθηκε κατά
10% µεταξύ 1985 και 19988. Η αύξηση στον τοµέα αυτόν αναµένεται να συνεχιστεί και στο
άµεσο µέλλον προβλεπόµενη σε 2% κατά την επόµενη δεκαετία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
προβλέπεται έως το 2010 αύξηση των µεταφορών επιβατών κατά 19% κατανεµούµενη
κυρίως µεταξύ του αυτοκινήτου (+16%) και του αεροπλάνου (+90%). Οι µεταφορές
εµπορευµάτων αναµένεται να αυξηθούν κατά +38% (η αύξηση αυτή πρωτίστως αφορά τις
οδικές µεταφορές, όπου και αναµένεται να ανέλθει σε +50%, και τις θαλάσσιες µεταφορές
όπου αναµένεται να ανέλθει σε +34%). Οι προσπάθειες που καταβάλλει η αυτοκινητιστική
βιοµηχανία βάσει της συµφωνίας που σύναψε µε την Επιτροπή για τη µείωση των εκποµπών
CO2 των ιδιωτικών οχηµάτων θα συµβάλει σοβαρά στον περιορισµό των ως άνω τάσεων.
Εντούτοις οι εν λόγω πρόοδοι δεν επαρκούν για τη µείωση ή έστω τη σταθεροποίηση της
ενεργειακής ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών.
Στις υποψήφιες χώρες η αύξηση αυτή αναµένεται ότι θα είναι ακόµη δυναµικότερη. Μετά
από τη διεύρυνση, η Ένωση θα κληθεί να εξασφαλίσει την κινητικότητα περισσοτέρων των
170 εκατοµµυρίων επιπλέον κατοίκων σε µία επικράτεια που θα αυξηθεί κατά 1,86
εκατοµµύρια km². Λαµβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή διαφορά µε την Ένωση, είναι
λογικό να αναµένεται ότι θα καταβληθούν δυναµικές προσπάθειες για την κάλυψη της
διαφοράς. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες τάσεις προβλέπεται οικονοµική ανάπτυξη των
υποψηφίων χωρών δύο φορές υψηλότερη της αντίστοιχης σηµερινής Ευρώπης των 15, ήτοι
ανερχόµενη περίπου σε 5 µε 6% ετησίως κατά την διάρκεια των 10 εποµένων ετών. Άµεση
συνέπειά της αποτελεί η προβλέψιµη αύξηση της ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών η
οποία θα είναι µεγαλύτερη της αντίστοιχης οικονοµικής ανάπτυξης.
Η αύξηση της ζήτησης, σε συνδυασµό µε τα κενά που εµφανίζουν οι υποδοµές και το
σύστηµα µεταφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διεθνή κυκλοφορία και την κατανοµή των ροών
µεταξύ µεταφορικών µέσων, οξύνει τα φαινόµενα συµφόρησης (κορεσµός των αστικών
κέντρων, των οδικών δικτύων και των αερολιµένων). Ως εκ τούτου, το εξωτερικό κόστος της
ρύπανσης λόγω µεταφορών υπολογίστηκε περίπου σε 2% του ΑΕΠ.

8

Μεταξύ των ερµηνευτικών παραγόντων που αναφέρονται, εξέχουσα θέση κατέχει η αύξηση του
ενδοκοινοτικού οδικού εµπορίου, που κατέστη ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία έτη µεταξύ της Ιβηρικής
Χερσονήσου και της υπολοίπου Ένωσης, καθώς και η αύξηση των οδικών µεταφορών προς τις χώρες
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
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3.

Η ενεργειακή διαφοροποίηση: ο ηλεκτρισµός και η θερµότητα

α)

Ο ηλεκτρισµός

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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Κατά τα τελευταία έτη, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε ταχύτερα από όλες τις
άλλες µορφές ενέργειας. Αναµένεται ότι η ζήτηση αυτή θα αναπτυχθεί και µελλοντικά µε
ρυθµούς έντονους και συγκρίσιµους προς τους ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ έως το 2020. Οι
προοπτικές αύξησης στις υποψήφιες χώρες είναι ακόµη µεγαλύτερες, µε την ηλεκτρική
ενέργεια να αυξάνεται κατά 3% ετησίως9 έως το 2020.

9

Ευρωπαϊκές προοπτικές ενέργειας έως το 2020: αριθµητικά δεδοµένα βάσει 7 χωρών της Κεντρικής
Ευρώπης εξαιρουµένων της Βουλγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας και της Ρουµανίας.
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Η εγκατεστηµένη ισχύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να ανέλθει σε 800 µε 900
GWe10 περί το 2020 ενώ σήµερα ανέρχεται σε 600 GWe. Περίπου 300GWe θα πρέπει να
εγκατασταθούν κατά την επόµενη εικοσαετία προκειµένου να αντικατασταθούν οι σταθµοί
παραγωγής οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, ενώ παράλληλα απαιτείται
εγκατάσταση και επιπλέον 200 µε 300 GWe για να αντιµετωπιστεί η αύξηση της
κατανάλωσης. Εξυπακούεται ότι οι ανάγκες αυτές για νέα ισχύ θα µπορούσαν να
περιοριστούν εφόσον εφαρµοστεί πολιτική περιορισµού της ζήτησης.
Εάν δεν µεσολαβήσει κάποια επαναστατική τεχνολογική πρόοδος, οι επιπλέον αυτές ανάγκες
θα πρέπει να καλυφθούν από τα ήδη υφιστάµενα ενεργειακά προϊόντα που υπάρχουν στην
αγορά, ήτοι το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, το πετρέλαιο, την πυρηνική ενέργεια και τις
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήµερα κατανέµεται ως
εξής: πυρηνική ενέργεια (35%), στερεά καύσιµα (27%), φυσικό αέριο (16%), υδραυλική και
άλλες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, (15%), πετρέλαιο (8%).
Η νέα ισχύς θα
χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φυσικό αέριο, ενώ θα συνεχιστεί η µείωση του αριθµού των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από πετρελαϊκά προϊόντα και στερεά καύσιµα.
Η αύξηση της πυρηνικής ενέργειας επί του παρόντος φαίνεται απίθανη. Η µελλοντική
συµµετοχή της µακροπρόθεσµα θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση της πολιτικής για την
καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, την ανταγωνιστικότητά της συγκριτικά
προς τις άλλες µορφές ενέργειας, την αποδοχή της εκ µέρους του κοινού και την
αντιµετώπιση του προβλήµατος των αποβλήτων. Η συµβολή της πυρηνικής ενέργειας υπό
τις παρούσες πολιτικές συνθήκες ( αποφάσεις κλεισίµατος πυρηνικών σταθµών λήφθηκαν
από µερικά κράτη µέλη) αναµένεται ότι θα παραµείνει περίπου σταθερή έως το 2020.
Μεσοπρόθεσµα εάν συνεχιστεί η τάση για αποφυγή της πυρηνικής ενέργειας, και δεν
µεσολαβήσουν και νέες επενδύσεις, αναµένεται ότι θα αυξηθεί ο βαθµός χρησιµοποίησης των
θερµοηλεκτρικών σταθµών. Εντούτοις οι προβλέψεις αυτές θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν
εφόσον ενισχυθεί η συµβολή των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και οι δράσεις για τον
έλεγχο της ζήτησης.
Στις υποψήφιες χώρες ο βαθµός αντικατάστασης ή εκσυγχρονισµού του παραγωγικού
δυναµικού ηλεκτρικής ενέργειας – κάτι που δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί - αναµένεται να
είναι σηµαντικός λόγω του παρωχηµένου χαρακτήρα σηµαντικού τµήµατος των υφισταµένων
εγκαταστάσεων.
-

Κατ'αρχήν, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν σε µεγάλο βαθµό οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί,
ενώ ένα µέρος των θερµοηλεκτρικών σταθµών που τροφοδοτούνται µε στερεά καύσιµα
ενδέχεται να αντικατασταθεί από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς φυσικού αερίου. Εν
τούτοις µια ενδεχόµενη έντονη αύξηση της τιµής του φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά
θα µπορούσε να επιβραδύνει τη λήψη αντιστοίχων επενδυτικών αποφάσεων και να
ευνοήσει τη διατήρηση σηµαντικών εγκαταστάσεων στερεών καυσίµων και πυρηνικών
στις χώρες αυτές. Όντως, βάσει του σεναρίου αναφοράς11 η αύξηση της τιµής του
φυσικού αερίου θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση κατά 24% του ρυθµού αύξησης της
χρήσης του φυσικού αερίου.

-

Η εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας εξαρτάται από τις προσπάθειες που θα καταβληθούν
στον τοµέα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων στις ως άνω χώρες. Παρατηρείται ότι

10
11

Gwe : Giga Watt ηλεκτρικής ενέργειας
Βλέπε τρίτο µέρος I.B
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µεταξύ των υποψηφίων χωρών µειώνεται η βαρύτητα που έχει η πυρηνική ενέργεια επί
της συνολικώς παραγόµενης ενέργειας και αναµένεται ότι θα περιοριστεί από 15%
σήµερα σε 8,1% περί το 202012.

β)

Η θερµότητα
Η αγορά της θερµότητας είναι αναµφίβολα η σηµαντικότερη αγορά κατανάλωσης τελικής
ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο της αναλούµενης ενέργειας. Αφορά
τόσο την οικιακή θέρµανση (συµπεριλαµβανοµένου του θερµού ύδατος) όσο και την
παραγωγή ατµού για βιοµηχανικές ανάγκες. Ο ενεργειακός ισολογισµός της παραγωγής
θερµότητας είναι εντελώς διαφορετικός από τον αντίστοιχο της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αντίθετα προς την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά της θερµότητας είναι ως επί το
πλείστον αποκεντρωµένη. Η παραγωγή της µπορεί να είναι το αποτέλεσµα είτε χωριστής είτε
συνδυασµένης παραγωγής13 είτε ακόµη να προκύπτει από το συνδυασµό θερµαντικών
σταθµών και δικτύων θερµότητας, τα οποία είναι πιο διαδεδοµένα στις υποψήφιες χώρες
απ'ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B.

Οι περιορισµένοι Κοινοτικοί πόροι
Παρά τις σηµαντικές προόδους στον τοµέα της εκµετάλλευσης τους, τα αποθέµατα
συµβατικών πηγών στην Ευρώπη εξακολουθούν να παραµένουν λίαν περιορισµένα και η
εξαγωγή τους ιδιαίτερα δαπανηρή. Μελλοντικά, προβλέπεται να παρατηρηθεί µια τάση
ταχείας µείωσης των εγχωρίων ορυκτών ενεργειακών πηγών.

Ευρώπη των 30: Ενεργειακή παραγωγή ανά καύσιµο: σενάριο
αναφοράς (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
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Το ποσοστό αυτό λαµβάνει υπόψη την αύξηση της ζήτησης και τις προβλέψεις σχετικά µε το κλείσιµο
και τον εκσυγχρονισµό των πυρηνικών σταθµών.
Συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.
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mtoe= εκατοµµύρια τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ)
Renewables = Ανανεώσιµες µορφές ενέργεια
Nuclear = Πυρηνική ενέργεια
Natural gas = Φυσικό αέριο
Oil = Πετρέλαιο
Solid fuels = Στερεά καύσιµα
1.

Αβεβαιότητες σχετικά µε την παραγωγή των υδρογονανθράκων

α)

Τα πετρελαϊκά αποθέµατα είναι άνισα κατανεµηµένα σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση διαθέτει ελάχιστα, και οι υποψήφιες χώρες ακόµη λιγότερα. Θεωρείται ότι τα

αποδεδειγµένα κοινοτικά αποθέµατα επαρκούν για οκτώ έτη κατανάλωσης µε τους
σηµερινούς ρυθµούς (εφόσον δηλαδή δεν µεταβληθεί η κατανάλωση και οι τεχνολογικές
επιδόσεις). Η Ένωση παράγει από την εκµετάλλευση της Βόρειας Θάλασσας (κυρίως
Ηνωµένο Βασίλειο) 158,3 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου πετρελαίου (1997) ήτοι µόλις
4,4% της παγκόσµιας παραγωγής. Σήµερα το κόστος άντλησης της ευρωπαϊκής παραγωγής
ανέρχεται σε 7-11 δολάρια το βαρέλι ενώ στη Μέση Ανατολή το κόστος αυτό κυµαίνεται σε
1-3 δολάρια.
Κόστος της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου
14
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β)

Τα αποθέµατα του φυσικού αερίου, κατανέµονται σχετικά καλύτερα σε παγκόσµιο επίπεδο,
αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει µόλις 2% των παγκόσµιων αποθεµάτων, ήτοι 20 έτη
κατανάλωσης µε τους σηµερινούς ρυθµούς. Η Ένωση άντλησε 223,2 εκατοµµύρια τόννους
ισοδυνάµου πετρελαίου κατά το 1997 (12% της παγκόσµιας παραγωγής). Τα κύρια
αποθέµατα βρίσκονται στις Κάτω Χώρες (56%) και στη Μεγάλη Βρετανία (24%).

γ)

Ο ρυθµός εξάντλησης των κοινοτικών πόρων εξαρτάται από τα αποδεδειγµένα αποθέµατα
καθώς και από την τιµή των υδρογονανθράκων στη διεθνή αγορά και από την τεχνολογική
πρόοδο. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή τόσο περισσότερο οι πετρελαϊκές εταιρίες εντείνουν την
αναζήτηση κοιτασµάτων και την παραγωγή. Εφόσον οι σηµερινές τιµές του φυσικού αερίου
και του πετρελαίου διατηρηθούν στη διεθνή αγορά (περίπου σε 30 δολάρια κατά το 2000)
αναµένεται να αναληφθεί η εκµετάλλευση σηµαντικών αποθεµάτων. Εντούτοις άσχετα µε
24

την αβεβαιότητα της συγκυρίας στη διεθνή αγορά, µε βάση το σηµερινό ρυθµό παραγωγής
αναµένεται να εξαντληθούν εντός 25 ετών τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου
στην Βόρεια Θάλασσα. Η διεύρυνση δεν θα βελτιώσει τις προοπτικές της εσωτερικής
παραγωγής14.
Ενδέχεται η ανανέωση των επενδυτικών προσπαθειών να µετριάσει τις ως άνω απαισιόδοξες
προοπτικές. Εν γένει επιτυγχάνεται υπέρβαση των προβλέψεων πρωτίστως χάρη στην
τεχνολογική καινοτοµία, όπως αποδεικνύει και το κατωτέρω διάγραµµα. Οι νέες τεχνολογίες
άντλησης επιτρέπουν µακροπρόθεσµα το ποσοστό εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων να
αυξηθεί από 20-40% σε 60%.
Προβλέψεις της παραγωγής στη Βόρεια Θάλασσα
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2.

Η παρακµή της παραγωγής των ορυχείων

a)

Τα στερεά καύσιµα

Θάλασσα το

Υπό απόλυτους όρους, τα παγκόσµια αποθέµατα στερεών καυσίµων είναι σηµαντικά,
τέσσερις µε πέντε φορές µάλιστα µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του πετρελαίου,
καλύπτοντας περίπου 200 έτη κατανάλωσης. Τα 80% των ευρωπαϊκών αποθεµάτων
14

Το 1999, η Νορβηγία διέθετε 1,77 δισεκατοµµύρια m3 αποδεδειγµένων αποθεµάτων φυσικού αερίου
που επαρκούν για 23 έτη κατανάλωσης µε τους σηµερινούς ρυθµούς εκµετάλλευσης. Τα
αποδεδειγµένα αποθέµατα πετρελαίου, υπολογιζόµενα σε 11 εκατοµµύρια βαρέλια, είναι περισσότερο
από το ήµισυ των αποθεµάτων της Ευρώπης, αλλά µε τούς σηµερινούς ρυθµούς εκµετάλλευσης θα
επαρκέσουν για ακόµη 10 έτη. Εντούτοις, υφίστανται σοβαρά και εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα στη
θάλασσα Barents .
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συµβατικών καυσίµων αποτελούνται από στερεά καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένου του
γαιάνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης και των ασφαλτούχων σχιστολίθων). Η ως άνω
αισιόδοξη διαπίστωση θα πρέπει εντούτοις να µετριαστεί λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλία
της ποιότητας των στερεών καυσίµων και το κόστος παραγωγής τους.
Η κοινοτική παραγωγή τύρφης ανέρχεται σε 1,2 εκατοµµύρια τόννους ισοδυνάµου
πετρελαίου, του λιγνίτη σε 50 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου πετρελαίου και του
γαιάνθρακα σε 60 εκατοµµύρια τόννους ισοδυνάµου πετρελαίου (5% της παγκόσµιας
παραγωγής). Για την διευρυµένη Ένωση, η παραγωγή του γαιάνθρακα αναµένεται ότι θα
υπερδιπλασιαστεί. Μολονότι ο λιγνίτης και η τύρφη είναι οικονοµικά αποδοτικοί, αυτό δεν
ισχύει και για τον ευρωπαϊκό γαιάνθρακα, του οποίου η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ
περιορισµένη συγκριτικά προς τον εισαγόµενο.
Οι δυσχερείς γεωλογικές συνθήκες σε συνδυασµό µε τα πρότυπα κοινωνικής κάλυψης που
ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως αποτέλεσµα το κόστος της µέσης παραγωγής του
γαιάνθρακα να είναι 3 µε 4 φορές υψηλότερο των τιµών που επικρατούν στη διεθνή αγορά
(150$ /Τόνο Ισοδυνάµου Άνθρακα έναντι 40$ /Τόνο Ισοδυνάµου Άνθρακα). Στο πλαίσιο
αυτό ο ευρωπαϊκός γαιάνθρακας δεν είναι ανταγωνιστικός σε σύγκριση µε τον προερχόµενο
από τις σηµαντικότερες χώρες παραγωγής όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η
Νότια Αφρική, η Κολοµβία. Αυτή η διαφορά οδήγησε τις χώρες παραγωγής να διακόψουν
κάθε παραγωγή στην Πορτογαλία, το Βέλγιο και τη Γαλλία (το 2005), ή να αποφασίσουν την
αναδιάρθρωση του αντιστοίχου κλάδου προκειµένου να µειωθεί σταδιακά η εξορυκτική
δραστηριότητα (Γερµανία, Ισπανία), ή να κάνουν την παραγωγή ανταγωνιστική µε εκείνη του
εισαγόµενου γαιάνθρακα (Ηνωµένο Βασίλειο).
Εντός µερικών ετών, ο κλάδος του γαιάνθρακα στην Ευρώπη, ακόµη και αν ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση (Πολωνία, Τσεχία, Ρουµανία), θα εξυπηρετεί ελάχιστα τον ενεργειακό εφοδιασµό
λόγω της λίαν περιορισµένης ανταγωνιστικότητάς του. Παρά το ότι τα αποθέµατα στερεών
καυσίµων στις υποψήφιες χώρες είναι σηµαντικά, θεωρείται ότι δεν θα αντισταθούν στον
διεθνή ανταγωνισµό και θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν προς τις πολιτικές µείωσης της
εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιβάλλεται να ληφθούν σκληρές αποφάσεις για το µέλλον του κλάδου του άνθρακα στην
Ευρώπη επειδή δεν είναι ανταγωνιστικός. Για λόγους συνδεόµενους µε την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού, θα ήταν δυνατό να εξετασθεί ως ενδεχόµενο η διατήρηση της
πρόσβασης σε ορισµένα αποθέµατα. Προς τούτο επιβάλλεται να µελετηθεί η δυνατότητα
διατήρησης ελαχίστου δυναµικού παραγωγής άνθρακα προβλέποντας αντιστοίχως τα
προσήκοντα κοινωνικά µέτρα. Αυτό θα εξασφάλιζε τη διατήρηση των ειδών εξοπλισµού και
κατά συνέπεια, τη συνέχιση και την εύρυθµη λειτουργία των επιλεχθέντων ορυχείων.
Τοιουτοτρόπως θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί η εξέχουσα θέση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας
σε θέµατα εξαγωγής και καθαρής καύσης του άνθρακα.
β)

Το Ουράνιο
Τα αποδεδειγµένα αποθέµατα φυσικού ουρανίου, που αποτελούν το µοναδικό τµήµα του
κύκλου των πυρηνικών καυσίµων για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτάρκης,
υπολογίζονται σε 2,5 εκατοµµύρια τόνων, ήτοι 40 έτη κατανάλωσης µε τους σηµερινούς
ρυθµούς (η τρέχουσα τιµή ανέρχεται περίπου στα 20 δολάρια το κιλό). Οι πρόσθετοι γνωστοί
πόροι, που δεν έχουν υποστεί εκµετάλλευση, ανέρχονται περίπου σε 850.000 τόννους
(δηλαδή 15 έτη κατανάλωσης) στην ως άνω κατηγορία τιµών και βρίσκονται πρωτίστως στην
Αυστραλία, το Καζακστάν, το Ουζµπεκιστάν και τον Καναδά.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει µόλις 2% των παγκοσµίων αποθεµάτων φυσικού ουρανίου
(δηλαδή 52.000 τόννους), αλλά η παραγωγή θα τερµατιστεί περί το 2005 στη Γαλλία και
στην Πορτογαλία. Το κλείσιµο των ορυχείων ουρανίου στην Ευρώπη ως επί το πλείστον
οφείλεται στην εξάντληση των αποθεµάτων, στο υψηλό κόστος εκµετάλλευσης συγκριτικά
προς την τιµή που επικρατεί στις παγκόσµιες αγορές και στην µεγάλη διαθεσιµότητα
αποθεµάτων πυρηνικών καυσίµων στη διεθνή αγορά.
Προέλευση των εισαγωγών ουρανίου στην Ένωση
Namibie+
Afrique du
Sud

Autres
EU
Canada

NIS

Australie

Gabon+Niger

Autres = Άλλα
Namimbie/Afrique du Sud = Ναµίµπια/Νότια Αφρική
NIS = Νέα Ανεξάρτητα Κράτη
Gabon/Niger = Γκαµπόν/Νίγηρας
Australie = Αυστραλία
Canada = Καναδάς
EU = ΕΕ

Είναι δυνατόν να επιτευχθεί µεγαλύτερη διαθεσιµότητα ουρανίου αλλά µε αυξηµένο κόστος.
Πράγµατι, υφίστανται µη συµβατικά αποθέµατα τα οποία κρίνονται επαρκή µακροπρόθεσµα.
Αυτό αναµένεται να έχει περιορισµένες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας
λαµβάνοντας υπόψιν την περιορισµένη επίδραση που έχει η τιµή του ουρανίου στο συνολικό
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο αισιόδοξος υπολογισµός αποθεµάτων οφείλεται στον ανακυκλώσιµο χαρακτήρα των
προϊόντων σχάσης. Το πυρηνικό καύσιµο διακρίνεται από τις άλλες πρωτογενείς µορφές
ενέργειας, επειδή υπάρχουν δυνατότητες ανακύκλωσης µετά την ακτινοβόληση, που
συνεπάγονται ανάλογα µείωση των αναγκαίων εισαγωγών. Μετά από το διαχωρισµό τους
από τα απόβλητα (4% περίπου) που οφείλονται στην πρώτη χρήση τους, τα ανακτηθέντα
ουράνιο και πλουτώνιο µπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (96%). Τέλος τα υλικά που προέρχονται από τον
παροπλισµό των πυρηνικών όπλων είναι επίσης δυνατόν να ανακυκλωθούν ως πυρηνικά
καύσιµα.
3.

Ενδεχόµενη αφθονία των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
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Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας όπως η ξυλεία θέρµανσης ή η υδροηλεκτρική ενέργεια
καταλαµβάνουν περιορισµένη θέση στις οικονοµίες µας. Αντίθετα σηµαντικότερη είναι η
θέση τους στις υποψήφιες χώρες και µπορούν να αποτελέσουν, σε ορισµένες αποµονωµένες
περιφέρειες, όπως τα νησιά, τον µοναδικό πόρο ενέργειας. Εντούτοις η ενεργειακή και
οικονοµική συµβολή τους θα µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.
Οι τεχνολογικές ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και οι προηγµένες τεχνολογίες βρίσκονται
ακόµα εντελώς στα σπάργανα µολονότι, χάρη στις ενισχυµένες προσπάθειες που
καταβάλλουν οι δηµόσιες αρχές, εξαπλώνονται αρκετά εδώ και µερικά χρόνια. Ως προς
τούτο επιβάλλεται να γίνει διάκριση µεταξύ της αιολικής ενέργειας, που ήδη αναµφίβολα έχει
αποκτήσει τίτλους ευγενείας, και της φωτοβολταϊκής ενέργειας, η οποία µολονότι είναι
πολλά υποσχόµενη απέχει πολύ ακόµα από το να καταστεί εµπορικά ανταγωνιστική.
Το θέµα των πόρων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας τίθεται αποκλειστικά και µόνο για
όσες δεν είναι φυσικά στοιχεία, όπως η βιοµάζα (συµπεριλαµβανοµένου του βιοκαυσίµου) η
ξυλεία και όλα τα είδη βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων. Είναι σαφές, σύµφωνα µε τον
χαρακτηρισµό τους, ότι καταρχήν δεν υφίσταται πρόβληµα ποσοτικού εφοδιασµού. Τα
οικιακά απόβλητα αυξάνουν συνεχώς και η δυνατότητα αξιοποίησης που προσφέρουν δεν
είναι αµελητέα, όπως και τα υποπροϊόντα του κλάδου της βιοµηχανίας ξυλείας και της
βιοµηχανίας γεωργικών τροφίµων. Η χρήση τους όµως δεν είναι αβλαβής για το περιβάλλον
και δύναται να αναπτυχθεί µόνο χάρη σε υψηλού επιπέδου τεχνολογία, λόγω τεχνολογικών
δυσχερειών που µπορούν να ξεπεραστούν δύσκολα επί του παρόντος. Ιδιαίτερη σηµασία
επιβάλλεται να αποδοθεί στο θέµα του είδους των αποτεφρώσιµων αποβλήτων.
Οι κοινοτικοί πόροι συµβατικών πρωτογενών ενεργειών δεν επιτρέπουν, βάσει των
διαθέσιµων τεχνολογιών, να εξεταστεί το ενδεχόµενο ενεργειακής αυτονόµησης της
Ευρώπης. Μόνο οι ανανεώσιµες πηγές υψηλής τεχνολογίας µπορούν να περιορίσουν τις
τάσεις προς µια αυξηµένη ενεργειακή εξάρτηση.

Συµπέρασµα : Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανάλωσε κατά το 1998, 1436 εκατοµµύρια ΤΙΠ όλων των
ενεργειακών µορφών, ενώ η αντίστοιχη κοινοτική παραγωγή ανήλθε σε 753 εκατοµµύρια
ΤΙΠ. Η ενεργειακή κατανάλωση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ανέρχεται σε 285 εκατοµµύρια ΤΙΠ, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή σε 164 εκατοµµύρια ΤΙΠ.

Εάν δεν επιβραδυνθεί η αύξηση της κατανάλωσης στους τοµείς που κυρίως
επεκτείνονται, όπως οι µεταφορές, η κατοικία και ο τριτογενής τοµέας, η ενεργειακή
εξάρτηση της Ένωσης θα καθίσταται ολοένα µεγαλύτερη.
Όντως, η φυσική

διαθεσιµότητα πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µολονότι ουσιαστικά έχει αυξηθεί
µετά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση χάρη στις πολιτικές περιορισµού της ζήτησης και τις
πολιτικέs εκµετάλλευσης των εγχωρίων πόρων15, αναµένεται να γνωρίσει µια σοβαρή
µείωση. Η εξάντληση των πόρων της Βόρειας Θάλασσας και η µερική υποχώρηση της
πυρηνικής ενέργειας µε λιγότερο ή περισσότερο έντονο ρυθµό, θα έχει σαν αποτέλεσµα
το φαινόµενο αυτό µακροπρόθεσµα να ενισχυθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµη και µετά
από τη διεύρυνση και την είσοδο της Νορβηγίας, θα εξακολουθήσει να εµφανίζει ποσοστό
εξάρτησης περίπου κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο του σηµερινού (70%).

Γ.

Ο δέσµιος Γκιούλιβερ ή ο ενεργειακός εφοδιασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15

Εκµετάλλευση των πόρων υδρογονανθράκων στη Βόρεια Θάλασσα, έναρξη των πυρηνικών
προγραµµάτων και ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης βαρύτητας στη διεθνή αγορά
ενεργειακών προϊόντων (δεύτερος καταναλωτής παγκοσµίως και πρώτος εισαγωγέας16). Η
Ένωση εξαρτάται από τη ζήτηση στην διεθνή αγορά, τη γεωπολιτική κατάσταση, τη
γεωγραφική θέση και τη σταθερότητα των χωρών διαµετακόµισης.
1.

Εξωτερική εξάρτηση της Ένωσης
Παρά την αύξηση της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση µείωσε
ουσιαστικά την ενεργειακή της εξάρτηση µετά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να µειώσει την εξάρτησή της από 60% το 1973 σε 50% το
1999. Οι πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης (βελτίωση της οικονοµίας της ενέργειας),
ανάπτυξης των εγχωρίων ενεργειακών πόρων (εκµετάλλευση των αποθεµάτων στη Βόρεια
Θάλασσα) και διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων (έναρξη πυρηνικών προγραµµάτων17
καθώς και η έρευνα υπέρ των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας κ.τ.λ.) απέδωσαν καρπούς.

Ευρώπη-30 Συνολική ενέργεια: σενάριο αναφοράς (σε εκατοµ.ΤΙΠ)
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α)

Η αυξηµένη εξάρτηση όλων των ενεργειακών µέτρων

16

17

Συγκριτικά µπορεί να αναφερθεί ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες καλύπτουν µε εισαγωγές το 24% των
ενεργειακών τους αναγκών και η Ιαπωνία το 80%.
Το υφιστάµενο δυναµικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς πόρους ενίσχυσε την
πολιτική µικρότερης εξάρτησης από το εξωτερικό. Το δυναµικό του ανήρχετο σε 45 GW το 1980, και
έφθασε σήµερα στα 125 GW στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσµα
επενδυτικών προγραµµάτων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των δύο πετρελαϊκών
κρίσεων των ετών 1973 και 1979. Στόχο αποτελούσε να αντικατασταθεί το πετρέλαιο που
χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από την πυρηνική ενέργεια και να µειωθεί
τοιουτοτρόπως η ευπάθεια έναντι του εξωτερικού των χωρών που είχαν ταχθεί υπέρ της πυρηνικής
ενέργειας. Υπολογίζεται ότι οι οικονοµίες που επιτεύχθησαν τοιουτοτρόπως υπερέβησαν τα 200 Mtep
(τόννοι ισοδυνάµου πετρελαίου) για το έτος 2000, αντιπροσωπεύοντας εξοικονόµηση 30-45
δισεκατοµµυρίων € σε επίπεδο εµπορικού ισοζυγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29

Με την επανάληψη της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, αναµένεται ότι η συνολική ενεργειακή
εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί εκ νέου και θα φτάσει το 70% στα επόµενα 20
µε 30 χρόνια. Για το πετρέλαιο θα µπορούσε να ανέλθει σε 90%, για το φυσικό αέριο σε 70%
και για τον γαιάνθρακα θα µπορούσε να φτάσει το 100%.
Η διεύρυνση ενισχύει περαιτέρω την τάση αυτή. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στις
υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα µπορούσαν να αυξηθούν από 60% σε 90% και του
πετρελαίου από 90 σε 94% των αντιστοίχων αναγκών. Όσο για τον άνθρακα, οι υποψήφιες
χώρες, οι οποίες επί του παρόντος σαφώς συγκαταλέγονται µεταξύ των εξαγωγέων, ενδέχεται
να καταλήξουν να εισάγουν το 12% των αναγκών τους το 2020 λόγω των δραστικών
αναδιαρθρώσεων που παρατηρούνται στον ως άνω τοµέα.

ΕΕ 30 : Εξάρτηση ανά ενεργειακό προϊόν
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β)

Η εµβέλεια της εξάρτησης
Το νόηµα της εξάρτησης αυτής ποικίλει ανάλογα µε το κράτος µέλος και τη δοµή της
διεθνούς αγοράς των αντιστοίχων ενεργειακών προϊόντων.
− - Η ευπάθεια κάθε κράτους µέλους όσον αφορά τη διακοπή του εφοδιασµού είναι ευθέως
ανάλογη προς το βαθµό της εξάρτησής18 του. Η ευπάθεια αυτή είναι τόσο µεγαλύτερη
όσο ο εφοδιασµός που προέρχεται από χώρες που ενδέχεται να δηµιουργήσουν
προβλήµατα γεωπολιτικού χαρακτήρα.
− - Ο βαθµός στον οποίο διεθνοποιούνται τα εισαγόµενα προϊόντα αποτελεί επίσης
παράγοντα που επηρεάζει τις διακυµάνσεις των τιµών. 57% του αναλούµενου πετρελαίου

18

Αντιθέτως η ευπάθεια στις στιµές εξαρτάται λιγότερο από τον παράγοντα αυτόν λόγω της σύνδεσης
των εσωτερικών προς τις διεθνείς τιµές.
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αποτελεί αντικείµενο διεθνών συναλλαγών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το φυσικό
αέριο ανέρχεται σε 20% και για τον άνθρακα σε 15%.
Οι αγορές για τα διαφορετικά ενεργειακά προϊόντα, διαρθρώνονται πολύ διαφορετικά
µεταξύ τους, γεγονός που συγκαταλέγεται επίσης µεταξύ των παραγόντων που
επηρεάζουν τη διαµόρφωση των τιµών, ποικίλει επίσης εντονότατα.

− -

Για το γαιάνθρακα, η διεθνής αγορά µπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική, για το πετρέλαιο
µπορεί να θεωρηθεί ότι στη διεθνή αγορά δεσπόζει ένα καρτέλ19 και για το φυσικό αέριο
µπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση είναι ιδιόµορφη χαρακτηριζόµενη από τοπικό
ολιγοπώλια, µε συµπεριφορά καρτέλ, στα οποία οι τιµές προσδιορίζονται από την αγορά
πετρελαίου.
Η κοινοτική εξάρτηση, από εξωτερικούς πόρους, είναι υψηλότερη για το πετρέλαιο,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 76% των αναγκών. Η γεωγραφική διαφοροποίηση
µακροπρόθεσµα είναι αντιξοότερη απ'ότι για το φυσικό αέριο δεδοµένου ότι µελλοντικά
αναµένεται ότι τα παγκόσµια αποθέµατα θα συγκεντρωθούν στη Μέση Ανατολή20. Η
ουσιαστική αύξηση της προσφοράς βραχυπρόθεσµα κατά τα φαινόµενα θα είναι
περιορισµένη. Η πλειοψηφία των χωρών µε εξαγωγικές δραστηριότητες δεν διαθέτουν
αποθέµατα συµπληρωµατικού δυναµικού παραγωγής βραχυπρόθεσµα εκτός της Σαουδικής
Αραβίας, του Ιράκ και έως ένα ορισµένο βαθµό της Ρωσίας.
Για το φυσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος εµφανίζει περιορισµένη
εξάρτηση ύψους 40%. Για να αντιµετωπιστεί η αύξηση (70%) της εξάρτησης κατά τα
επόµενα 20 µε 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αφενός, ποικίλους προµηθευτές που
γειτνιάζουν γεωγραφικά αλλά διαθέτουν περιορισµένα αποθέµατα (Ρωσία, Νορβηγία και
Βόρεια Αφρική, ιδίως µάλιστα η Αλγερία και Λιβύη). Εξάλλου επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι
η ΕΣΣ∆ και εν συνεχεία η Ρωσία παρά τις διάφορες δυσκολίες, ανταποκρίνονται πάντα στις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει βάσει µακροπροθέσµων συµβάσεων έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου σε µεγαλύτερες αποστάσεις, σοβαρότατοι πόροι φυσικού
αερίου περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη Ρωσία (∆υτική Σιβηρία), στην περιοχή
της Κασπίας, συµπεριλαµβανοµένου του Ιράν, στην Εγγύ Ανατολή, στη Νιγηρία. Για τους
πόρους αυτούς οι τιµές µεταφοράς µακροπρόθεσµα, προστιθέµενες στο κόστος της
παραγωγής, θεωρούνται οικονοµικά αντιµετωπίσιµες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγει περισσότερο του 50% των αναγκών της σε γαιάνθρακα. Παρά
τη συνεχή µείωση της ζήτησης σε απόλυτους όρους, η εξάρτηση σε σχετικούς όρους θα
εξακολουθήσει να αυξάνει κατά τα επόµενα έτη. Θεωρείται ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής
ένωσης το 2020 σε ό,τι αφορά τον γαιάνθρακα θα υπερβαίνει το 70%. Ορισµένοι υποθέτουν
µάλιστα ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα πλησιάζει το 100%, λαµβάνοντας υπόψη ότι η
παραγωγή γαιάνθρακα στην Κοινότητα επιβιώνει χάρη στις δηµόσιες επιδοτήσεις µεγάλης
κλίµακας. Τα χαρακτηριστικά της παγκόσµιας αγοράς άνθρακα (γεωγραφική κατανοµή,
γεωπολιτικά δεδοµένα της προσφοράς και έλλειψη εντάσεων σχετικά µε τις τιµές) είναι
καθησυχαστικά σε ό,τι αφορά την αυξανόµενη εξωτερική εξάρτηση. Από την άποψη αυτή
19

20

Σύµφωνα µε ορισµένους οικονοµολόγους ο χαρακτηρισµός του OPEP ως «καρτέλ» είναι άστοχος
δεδοµένου ότι δεν αποτελεί όργανο καθορισµού των τιµών αλλά αποσκοπεί στο να αποφεύγεται,
άλλοτε µε περισσότερη και άλλοτε µε λιγότερη επιτυχία, ο ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών
παραγωγής.
Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, ΕΑΕ, Κουβέιτ και Κατάρ.
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µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι επικρατούν συνθήκες σταθερότητας στον τοµέα του φυσικού
και του οικονοµικού εφοδιασµού.
Για τον εφοδιασµό µε πυρηνικά υλικά η Ευρώπη εξαρτάται κατά 95% από τον εξωτερικό
εφοδιασµό σε ουράνιο. Εντούτοις, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ελέγχει το σύνολο του κύκλου
του καυσίµου. Εκκρεµεί, όµως, το θέµα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ο οργανισµός
εφοδιασµού της ΕΚΑΕ έχει ως στόχο να επιδιώκει τη διαφοροποίηση του εφοδιασµού και
την αποφυγή οιασδήποτε υπέρµετρης εξάρτησης. Εξάλλου, τα αποθέµατα των πυρηνικών
υλικών που διατηρούν οι επιµέρους επιχειρησιακοί φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκούν
για να καλυφθούν πολλά έτη λειτουργίας του συνόλου των υφισταµένων πυρηνικών
σταθµών, άλλωστε το ουράνιο είναι εύκολο να αποθηκευτεί µε χαµηλό κόστος .
Η πολιτική της γεωπολιτικής διαφοροποίησης του εφοδιασµού στην Ευρώπη δεν απάλλαξε
την Ευρωπαϊκή Ένωση από την εξάρτησή της ως επί το πλείστον από τη Μέση Ανατολή για
το πετρέλαιο και από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Ορισµένα κράτη µέλη και ιδιαίτερα οι
υποψήφιες χώρες εξαρτώνται αποκλειστικά από έναν προµηθευτή.
2.

Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γεωγραφική της θέση: οι συναλλαγές για
ενεργειακά προϊόντα
Η αύξηση της εξωτερικής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και η αποµάκρυνση των
πόρων αναµένεται να κλιµακώσουν τη σχετική σηµασία των µεταφορών και της
διαµετακόµισης της ενέργειας προς την Ευρώπη. Οι προκλήσεις που θέτει το θέµα της
διαµετακόµισης καθίστανται εισέτι πολυπλοκότερες λόγω της εµφάνισης στη διεθνή σκηνή
των νέων ανεξαρτήτων χωρών µετά από τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης.

α)

Οι συναλλαγές για τα ενεργειακά προϊόντα

Η ανάπτυξη των µεταφορών των ενεργειακών προϊόντων θέτει προβλήµατα περιβαλλοντικής
ευπάθειας εάν ληφθεί υπόψη ότι συνεπάγεται αυξηµένους υγειονοµικούς και
περιβαλλοντικούς κινδύνους: πετρελαιοκηλίδες, διαφυγές από τα δίκτυα των αγωγών αερίου
και πετρελαίου, µεταφορά πυρηνικών υλικών και συµφόρηση σε ορισµένες ζώνες
διαµετακόµισης όπως ο Βόσπορος.
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Στο στόχαστρο βρίσκεται το θαλάσσιο εµπόριο. 90 % του διεθνούς εµπορίου του πετρελαίου
και του άνθρακα, καθώς και ένα τέταρτο του εµπορίου του φυσικού αερίου (π.χ. LNG)
πραγµατοποιούνται διά της θαλασσίας οδού. Μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων, µόνο ο
άνθρακας αποκλείστηκε από τον κατάλογο επικινδύνων προϊόντων που κατάρτισε ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Θαλασσίων Μεταφορών (OMI). Η θαλάσσια µεταφορά υδρογονανθράκων στα
ευρωπαϊκά ύδατα αντιπροσωπεύει 800 εκατοµ. τόννων ετησίως. Πραγµατοποιείται κατά
70% στα ανοικτά των ακτών του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας και κατά 30% στη
Μεσόγειο Θάλασσα.
Είναι αποδεδειγµένη η στενή σχέση µεταξύ της ηλικίας των σκαφών και του αριθµού των
παρατηρούµενων ατυχηµάτων. Από τα 77 πετρελαιοφόρα που απωλέσθησαν µεταξύ 1992 και
1999, 60 ήταν ηλικίας µεγαλύτερης των 20 ετών.
Το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου ERIKA, τον ∆εκέµβριο του 1999, έδωσε την ευκαιρία να
διαπιστωθούν ορισµένες ελλείψεις των θαλασσίων µεταφορών πετρελαίου. Η Επιτροπή
αντέδρασε εγκρίνοντας ανακοίνωση σχετικά µε την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών
πετρελαίου και προτείνοντας ορισµένα µέτρα µε στόχο την ενίσχυση των τεχνικών ελέγχων
στα σκάφη αυτά. Προβλέπεται επίσης να αποµακρυνθούν από τα ευρωπαϊκά ύδατα, σε δύο
στάδια και ανάλογα µε το εκτόπισµά τους (2010 και 2015), τα πετρελαιοφόρα απλού
τοιχώµατος, που συνεπάγονται µεγαλύτερους κινδύνους ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήµατος.
Τα µέτρα αυτά θα συµπληρωθούν µε νέες νοµοθετικές προτάσεις εκ µέρους της Επιτροπής µε
στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας σκαφών που µεταφέρουν επικίνδυνα ή
ρυπογόνα εµπορεύµατα, επιδιώκοντας παράλληλα να διευρυνθούν οι προϋποθέσεις ευθύνης
των κυρίων παραγόντων που συµµετέχουν στη µεταφορά του πετρελαίου (και ιδίως των
µεταφορέων των φορτίων) σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται σοβαρή ρύπανση.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιµο να εξετάζεται εκ του σύνεγγυς η κατασκευή των νέων
τερµατικών σταθµών πετρελαίου που ενδέχεται να συνεπάγονται περιβαλλοντικές δυσχέρειες
για τις γειτονικές χώρες. Αυτή είναι συγκεκριµένα η περίπτωση του έργου κατασκευής ενός
νέου πετρελαϊκού σταθµού εκ µέρους της Ρωσίας στον κόλπο της Φινλανδίας στο Primorsk
όπου θα πρέπει να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις παράκτιες χώρες της
Βαλτικής.
β)

Η διαµετακόµιση

Η διατήρηση προσηκόντων σχέσεων µε τις χώρες διαµετακόµισης αποτελεί µια από τις
προϋποθέσεις για τον τακτικό εφοδιασµό της Ένωσης. Κυρίως για το φυσικό αέριο του

οποίου η ασφάλεια του εφοδιασµού εξαρτάται περισσότερο από τις συνθήκες στις χώρες
διαµετακόµισης και από τη συνέχιση της διαφοροποίησης των διαδροµών µεταφοράς
παρά από την κατάσταση των διεθνών αποθεµάτων.

Για τους πόρους από τη Ρωσία, τη Λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας, τη Βόρεια Αφρική και τη
Μέση Ανατολή, αξίζει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δύο περιφέρειες: την Ανατολική
και τη Βόρεια Ευρώπη αφενός και την Λεκάνη της Μεσογείου αφετέρου.
- Μολονότι ο ρόλος της Ρωσίας, από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 42% των
εξωτερικών της αναγκών σε φυσικό αέριο είναι αδιαµφισβήτητος, θα πρέπει επίσης να
αποδοθεί σηµασία στις δυνατότητες παραγωγής υδρογονανθράκων των χωρών της Κασπίας.
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Ως παραγωγός, η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα παγκοσµίως φυσικού αερίου και
επιθυµεί να αυξήσει τις πωλήσεις πετρελαίου - καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργώντας νέες οδούς εξαγωγής. Επιπλέον προκειµένου να επιτευχθεί η αποθηλάκωση
των πόρων της Κασπίας Θάλασσας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ποικιλότητα των οδών
µεταφοράς. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να αποδοθεί στις χώρες
διαµετακόµισης όπως η Τουρκία οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, η
Ουκρανία, τα Βαλτικά Κράτη και οι χώρες του Καυκάσου.
- Η Βόρεια Αφρική αποτελεί επίσης µια σηµαντική ζώνη παραγωγής για την Ευρώπη
(Αλγερία, Λιβύη).

Στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί
η ενίσχυση που θα µπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στην ανάπτυξη των
διαµετακοµιστικών δραστηριοτήτων µέσω της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας,
προϊόντων εφοδιασµού που προέρχονται από τη λεκάνη της Κασπίας21 όπως το φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο, ως συµπλήρωµα του εφοδιασµού που προέρχεται από τη Ρωσία22. Το
σχέδιο της διασύνδεσης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη µεταφορά του φυσικού αερίου
ανοίγει προοπτικές εξασφάλισης νέων πόρων εφοδιασµού σε φυσικό αέριο για την αγορά της
Ευρώπης ενώ αποτελεί παράλληλα εναλλακτική λύση έναντι των θαλασσίων µεταφορών
φυσικού αερίου, επίσης και για τη µεταφορά προϊόντων που προέρχονται από πόρους της
Μέσης Ανατολής.
Στο πλαίσιο αυτό, καθίστανται καθοριστικής σηµασίας η βόρεια, η κεντρική και η
µεσογειακή διάσταση της ενεργειακής πολιτικής.
3.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - ένας παράγοντας της διεθνούς αγοράς.
Η εξάρτηση από την εισαγόµενη εκ του εξωτερικού ενέργεια καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση
δέσµια της εξέλιξης των παγκοσµίων συνθηκών στον τοµέα της ζήτησης και της προσφοράς
της ενέργειας. Η εξάρτηση αυτή εξισορροπείται έως ένα ορισµένο βαθµό από τις εξαγωγές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρίτες χώρες που πραγµατοποιούν εξαγωγές ενεργειακών
προϊόντων.

α)

Η Ένωση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της διεθνούς αγοράς

Η Ένωση αντιπροσωπεύει 14 µε 15 % της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας ενώ
δηµογραφικά αποτελεί µόλις το 6% του παγκοσµίου πληθυσµού. Η Ένωση απορροφεί 19%
του ανά την υφήλιο αναλούµενου πετρελαίου, 16% του φυσικού αερίου, 10% του άνθρακα
και 35 % του ουρανίου.
Η Ένωση πραγµατοποίησε εισαγωγές που ανέρχονται στο 16% του φυσικού αερίου που
διακινήθηκε κατά το 1999 στη διεθνή αγορά (450 δισεκατ. m3), ένα τέταρτο του συνολικώς
21

22

Ως υδρογονάνθρακες από τη λεκάνη της Κασπίας Θαλάσσης νοούνται οι υδρογονάνθρακες που
προέρχονται από τη Νότια Ρωσία, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και το Ιράν.
Η συµφωνία για τη διαµετακόµιση υπεγράφη από τις υποψήφιες χώρες και τις περισσότερες των
µεσογειακών χωρών στο πλαίσιο της συµφωνίας «Umbrella» που διαµορφώθηκε µέσω του
προγράµµατος INOGATE.
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διακινηθέντος γαιάνθρακα (50 επί συνόλου 500 Mtec) και του πετρελαίου (9,7 επί 40,4
Mbaril/j). Η διεύρυνση αυξάνει ακόµη περισσότερο το µερίδιο της Ένωσης στην παγκόσµια
αγορά, εκτός του γαιάνθρακα.
Κατά το 1997, η Ένωση ξόδεψε περίπου 120 δισεκατ. ευρώ για τις ενεργειακές εισαγωγές
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 6% της συνολικής αξίας των εισαγοµένων
προϊόντων. Ο λογαριασµός για το πετρέλαιο αποτελεί το 75% του συνολικού ενεργειακού
λογαριασµού. Κατά το 1997, ο ενεργειακός λογαριασµός της Ένωσης ανήλθε σε 94 δισεκατ.
ευρώ των οποίων περίπου το ήµισυ (45%) µεταφέρθηκε στους φορείς εφοδιασµού της Μέσης
Ανατολής (ποσό µεγαλύτερο των 40 δισεκατ. ευρώ). Το 1999, ο αντίστοιχος λογαριασµός
ανήλθε σε 240 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το βάρος του λογαριασµού αυτού αυξήθηκε περαιτέρω
λόγω της εξέλιξης της ισοτιµίας του ευρώ έναντι του δολαρίου µετά τον Ιανουάριο του 2000.
β)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ουδεµία επιρροή στη διαµόρφωση των διεθνών τιµών
- Μακροπρόθεσµα οι ενεργειακές επιλογές των αναπτυσσοµένων χωρών, ιδίως της Κίνας, της
Ινδίας23 και της Λατινικής Αµερικής, που θα επωµιστούν το µεγαλύτερο µέρος της
δηµογραφικής ανάπτυξης και της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης, θα καθορίσουν για

µεγάλο χρονικό διάστηµα τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά διακίνησης
ενεργειακών προϊόντων.

Οι εµπειρογνώµονες εκτιµούν ότι µέχρι το 2020 ο συνολικός πληθυσµός του πλανήτη θα
αυξηθεί σε 8 δισεκατ. κατοίκους ήτοι 2 δισεκατ. κατοίκους επιπλέον των υφισταµένων κατά
το 2000. Η παγκόσµια ζήτηση ενέργειας, σύµφωνα µε τις σηµερινές τάσεις, θα µπορούσε να
αυξηθεί ταχέως, ιδίως λόγω των αναπτυσσόµενων χωρών στις οποίες θεωρείται ότι θα
οφείλονται τα 90% της αύξησης των αναγκών. Η ζήτηση αναµένεται να κλιµακωθεί περίπου
κατά 63% εντός είκοσι ετών, ανερχόµενη από 9,3 δισεκατοµµύρια ΤΙΠ το 2000 σε 15,4
δισεκατοµµύρια ΤΙΠ το 2020. Η τάση αυτή µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες στις διεθνείς
τιµές των ορυκτών καυσίµων. Η τάση αυτή θα µπορούσε εντούτοις να περιοριστεί εφόσον
καταβληθούν προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας και την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, για παράδειγµα στο πλαίσιο της
καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος.
Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθµός των χρησιµοποιυµένων αυτοκινήτων
αναµένεται να διπλασιαστεί ως το 2020. Η ως άνω αύξηση υποτίθεται ότι θα οφείλεται
πρωτίστως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται κυρίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες, δεδοµένου ότι, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ η αναλογία οχηµάτωνκατοίκων είναι έξι οχήµατα ανά δέκα κατοίκους, ενώ η αναλογία αυτή ανέρχεται σε δύο
οχήµατα για κάθε εκατό κατοίκους στις περισσότερες χώρες εκτός του ΟΟΣΑ. Κατά
συνέπεια προκύπτει το συµπέρασµα ότι η εν µέρει κάλυψη του υφισταµένου χάσµατος
σήµερα θα έχει ως αποτέλεσµα να ασκηθεί στο άµεσο σχετικά µέλλον υπέρµετρη πίεση στη
ζήτηση των πετρελαϊκών προϊόντων.
Ως εκ τούτου, οι συµφωνίες µε τις αναπτυσσόµενες χώρες επιβάλλεται να λαµβάνουν υπόψη
τα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού24.

23
24

Η Κίνα και η Ινδία αναλώνουν από κοινού 1.115 εκατοµ. tep και αντιστοίχως 844 Mtep και 271 Mtep.
Παράδειγµα: Ανακοίνωση για την ενεργειακή συνεργασία µε την Ασία (COM 96/308).
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- Εκτός των γενικών τάσεων της αγοράς, αστάθεια στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων που
διακινούνται στη διεθνή αγορά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακας, ουράνιο) µπορεί να
έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση άλλων παραγόντων που θα διαταράξουν την αγορά:
σκόπιµες πράξεις των χωρών εξαγωγής (όπως του ΟΠΕΚ), γεωπολιτικές συγκρούσεις ή
επιπτώσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι ανατροπές των τιµών και οι σοβαρές

κρίσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται συνδέονται µε την ένταση της διακύµανσης των
τιµών, την περιοδικότητα της έντασης που ασκείται στις τιµές, τις ικανότητες των οικονοµιών
µας να τις απορροφούν και την ικανότητά τους για άσκηση πίεσης στην αντίστοιχη αγορά
καθώς και στην αγορά ενεργειακών µορφών υποκατάστασης.

Αξίζει να σηµειωθεί εν προκειµένω ότι µολονότι οι οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν σήµερα τη δυνατότητα να προσαρµόζονται καλύτερα στις απρόβλεπτες διακυµάνσεις
των τιµών, ο έλεγχος των γεωπολιτικών ή των κερδοσκοπικών παραγόντων και η µελλοντική
ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.
- Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι πρόσφατες δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία
ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής, ο αποκλεισµός που επιβλήθηκε στο Ιράκ και η

αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν και τη Λιβύη
επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ΟΠΕΚ δίχως να είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ακριβής
τους εµβέλεια.

- Σε οικονοµικό επίπεδο, οι επιπτώσεις των κερδοσκοπικών µεταφορών κεφαλαίου που

οφείλονται στον πολλαπλασιασµό των επί µέρους διακανονισµών στις αγορές επί προθεσµία

(futures) µπορούν να προκαλέσουν βίαιες διακυµάνσεις των τιµών και συνεπάγεται, όπως
ήδη είχε προβλέψει η Επιτροπή, προβλήµατα σχετικά µε τις δυνατότητες καταπολέµησης της
κερδοσκοπίας µέσω των αποθεµάτων25.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει διαπραγµατευτικά µέσα και µέσα
άσκησης πίεσης. Επί του παρόντος, η Ένωση πάσχει λόγω έλλειψης αρµοδιοτήτων και
κοινοτικής συνοχής στον ενεργειακό τοµέα.
- ∆εδοµένου ότι δεν υφίστανται σαφείς ευρωπαϊκές αρµοδιότητες σε θέµατα ενέργειας, εκτός
όσων απορρέουν από τις συνθήκες ΕΚΑΧ και ΕΚΑΕ, κατά τα τελευταία 40 έτη, η Ευρώπη
απέτυχε να αναπτύξει µια συνεχή κοινή ενεργειακή πολιτική - εντός της Ένωσης και του
∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας - προκειµένου να επιτευχθεί συνοχή αντίστοιχη προς εκείνη
των χωρών ΟΠΕΚ και όπως ενδέχεται να έχουν και άλλες οµάδες παραγωγών στο µέλλον.
- Λόγω της έλλειψης ενεργειακής πολιτικής, οι δυνατότητες διαπραγµάτευσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισµένεςς. Απέναντι στις ισχυρότατες επιχειρήσεις εξαγωγής
υδρογονανθράκων, οι ευρωπαίοι εισαγωγείς αντιδρούν µη συντονισµένα στο πλαίσιο µιας
αγοράς ως επί το πλείστον προκαθοριζόµενων τιµών. Ο ρόλος της εσωτερικής αγοράς

αναµένεται να εξασθενίσει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν οι χώρες εξαγωγής χάρη στον
ανταγωνισµό µεταξύ εξαγωγέων και να προκαλέσει το άνοιγµα και την επιτάχυνση των
συναλλαγών ενεργειακών προϊόντων, πρωτίστως όσον αφορά το φυσικό αέριο.

25

Ανακοίνωση της Επιτροπής της
Ένωσης»

11.10.2000

µε τίτλο «Ο πετρελαϊκός εφοδιασµός της Ευρωπαϊκής
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Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαθέτει µέσα που θα της επιτρέπουν να µειώνει την πίεση
που της ασκεί η διεθνής αγορά, η κατάσταση αυτή θα παραµένει η αχίλλειος πτέρνα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας περιορίζοντας τις δυνατότητες της Ένωσης να διαδραµατίζει το
δέοντα ρόλο στο πλαίσιο του διαλόγου που αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο. Όπως
ανακοινώθηκε από τον ασκούντα καθήκοντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Biarritz, η πρόσφατη αύξηση των τιµών του πετρελαίου οδήγησε
τα κράτη µέλη να συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα
συντονισµένης αντίδρασης σε περίπτωση κρίσεως.
γ)

Η ανεπαρκής πολιτική πρόληψης

Η εξασφάλιση και η διατήρηση των µέτρων του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω της επίτευξης
της ενεργειακής αυτονοµίας αποτέλεσε πάντοτε κύρια κατεύθυνση της ενεργειακής πολιτικής
των κρατών µελών. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται στις διατάξεις των συνθηκών ΕΚΑΧ και
ΕΚΑΕ και αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο της ευρωπαϊκής συναντίληψης που επιχείρησαν οι
θεµελιωτές του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ως άνω ποσοτική εξάρτηση, τα κράτη µέλη και η
Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησαν, µετά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, διαφόρους
µηχανισµούς υποστήριξης της εσωτερικής παραγωγής που δεν ήταν ανταγωνιστική, τις
πολιτικές δηµιουργίας αποθεµάτων, τα προγράµµατα ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και
της τεχνολογικής ανάπτυξης, όµως τα µέτρα αυτά δεν επάρκεσαν για να αντιστραφεί η ως
άνω τάση.
- Η βιοµηχανία των γαιανθράκων

Η διαπίστωση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τον τοµέα της εξόρυξης του γαιάνθρακα όπου τα
κοινωνικά και περιφερειακά κριτήρια υπέρ της ελεγχόµενης αλλά αναπόφευκτης
συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων αυτών κατέστησαν σηµαντικότερη τη συµβολή του ως
άνω καυσίµου στην ασφάλεια του εφοδιασµού λόγω της έλλειψης σχετικών εντάσεων στη
διεθνή αγορά. Επιβάλλεται να αναγνωριστεί ότι η αύξηση των δαπανών παραγωγής µείωσε,
σε µεγάλο βαθµό, την αξιοπιστία των επιχειρηµάτων υπέρ της συµβολής των προϊόντων
αυτών στην ασφάλεια του εφοδιασµού.
- Τα µέτρα που λαµβάνονται στην περίπτωση πετρελαϊκής κρίσης

Ένα γεγονός - για παράδειγµα πολιτικού και/ή στρατιωτικού χαρακτήρα - σε µια περιοχή
παραγωγής ή διαµετακόµισης πετρελαίου ενδέχεται να προκαλέσει ανά πάσα στιγµή
προσωρινή διακοπή του φυσικού εφοδιασµού του πετρελαίου παγκοσµίως. Τα αποθέµατα
ασφάλειας και τα µέτρα για τη διαχείριση της κρίσης που προβλέπονται από το ∆ιεθνή
Οργανισµό Ενεργείας (∆ΟΕ) και την κοινοτική νοµοθεσία αποτελούν µερική απάντηση σε
αυτού του είδους την απειλή: τα µέτρα στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να συνεχισθούν και να
εντατικοποιηθούν.
Τα καθοριστικής σηµασίας στοιχεία, για τα στρατηγικά αποθέµατα, διαµορφώθηκαν κατά το
1974 µε την υπογραφή της «Συµφωνίας σχετικά µε ένα διεθνές πρόγραµµα για την ενέργεια»,
που αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη του ∆ΟΕ. Η απόφαση αυτή ήταν η αντίδραση στα µέτρα
αποκλεισµού που είχε αποφασίσει ο ΟΠΕΚ για ορισµένες βιοµηχανικές χώρες στο πολιτικό
πλαίσιο που είχε διαµορφωθεί στα τέλη του 1973.
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Μία από τις βασικές δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη µέλη του ∆ΟΕ ήταν να διατηρούν
αποθέµατα που να ισοδυναµούν µε 90 ηµέρες καθαρών εισαγωγών πετρελαίου και/ή
πετρελαϊκών προϊόντων που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση κρίσης
εφοδιασµού για να αντικαταστήσουν πλήρως ή εν µέρει τις ελλείψεις της προσφοράς. Τα
περισσότερα από τα κράτη µέλη διαθέτουν αποθέµατα που υπερβαίνουν τις 90
προαναφερόµενες ηµέρες
Υφίστανται τρεις οδηγίες που οργανώνουν, σε συνεργασία µε το ∆ΟΕ, τη συγκρότηση
εθνικών αποθεµάτων εκ µέρους των κρατών µελών.
- ∆ύο οδηγίες26 συνεπάγονται υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη που αφορούν τη διατήρηση
αποθεµάτων που ισοδυναµούν σε 90 ηµέρες κατανάλωσης για έκαστη των τριών κυρίων
κατηγοριών πετρελαϊκών προϊόντων ενεργειακής χρήσης. Προβλέπεται ότι η Επιτροπή

πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη µόλις διαπιστωθεί ότι τα αποθέµατά τους δεν
καλύπτουν 90 ηµέρες27.

- Άλλη οδηγία28 υποχρεώνει τα κράτη µέλη να είναι έτοιµα να αντιδράσουν, ήτοι να
διαµορφώσουν προγράµµατα παρέµβασης, κατάλληλα όργανα και εξουσίες που να
επιτρέπουν πρωτίστως τη διοχέτευση των αποθεµάτων στην αγορά, τον περιορισµό της
κατανάλωσης, την εξασφάλιση του εφοδιασµού των καταναλωτών κατά προτεραιότητα και
τη ρύθµιση των τιµών. Αφετέρου, σε περίπτωση κρίσεως, η Επιτροπή επωµίζεται τη

διοργάνωση διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών µε στόχο τον συντονισµό µέσω µιας
οµάδας για τον εφοδιασµό σε πετρέλαιο. Η Επιτροπή έχει παράλληλα την υποχρέωση να
εξασφαλίσει ότι τα επιµέρους εθνικά συστήµατα δεν οδηγούν σε στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και δεν παρεµποδίζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Ο µηχανισµός αυτός δεν προβλέπει αντιµετώπιση καταστάσεων όπως η πρόσφατη αύξηση
της τιµής του πετρελαίου. Η κοινοτική νοµοθεσία σε ό,τι αφορά τα αποθέµατα είναι
περιορισµένη σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού.
Οι επιπτώσεις της απόφασης για τη διακίνηση 30 εκατοµ. βαρελιών αργού πετρελαίου, από
τα αποθέµατα, που ελήφθη το Σεπτέµβριο του 2000 στις Ηνωµένες Πολιτείες, καταδεικνύουν
ότι η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών που έχουν ήδη θεσπιστεί διεθνώς για την
αντιµετώπιση κρίσεων είναι περιορισµένη, ιδιαίτερα όταν οι κρίσεις είναι περισσότερο
οικονοµικού χαρακτήρα παρά φυσική διακοπή του εφοδιασµού. Μολονότι ουδείς αµφισβητεί
τη σηµασία του καλού συντονισµού µεταξύ των χωρών κατανάλωσης πετρελαίου, από την
πείρα του ∆ΟΕ προκύπτει ότι ανάλογη συνεργασία και συντονισµός είναι ιδιαζόντως
δυσχερείς στην πράξη. Τόσο κατά τον πόλεµο του Κόλπου όσο και επ'ευκαιρία της
υπέρµετρης αύξησης των πετρελαϊκών τιµών που παρατηρείται σήµερα, ο Οργανισµός
Στρατηγικών Αποθεµάτων Πετρελαίου29 (SPR) των Ηνωµένων Πολιτειών αποτέλεσε την
κύρια µονάδα κρούσης κατά την παρέµβαση στην αγορά του πετρελαίου.

26
27

28
29

Η οδηγία 68/414/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/93/ΕΚ.

Επιβάλλεται επίσης να σηµειωθεί ότι πολλά από τα κράτη µέλη διαθέτουν σήµερα αποθέµατα τα οποία
υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες, τα οποία, κατά συνέπεια, είναι «απελευθερώσιµα» άνευ οιασδήποτε
κοινοτικής διαβούλευσης.

Η οδηγία 73/238/ΕΟΚ

Το 1975, µετά από την προσχώρησή τους στον ∆ΟΕ και δύο έτη µετά από την πετρελαϊκή κρίση, οι
Ηνωµένες Πολιτείες δηµιούργησαν τον Οργανισµό Στρατηγικών Αποθεµάτων Πετρελαίου. Η
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Οι κοινοτικοί µηχανισµοί αποδεικνύονται ανεπαρκείς όσον αφορά τις τάσεις που
αναπτύσσονται στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων. Για παράδειγµα δεν
υφίσταται ουδεµία κεντρική εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διακίνηση των
αποθεµάτων στην αγορά. Τα περιθώρια ελιγµών που διαθέτει σήµερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε περίπτωση υπέρµετρης αύξησης των πετρελαϊκών τιµών είναι ιδιαίτερα
περιορισµένα. Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος κρίσεων λόγω της ενεργειακής
εξάρτησης, ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει διατάξεις για την αποθήκευση και
τα στρατηγικά αποθέµατα ορισµένων άλλων ενεργειακών προϊόντων.
Τοιουτοτρόπως εφαρµόστηκε υπεύθυνη πολιτική εκµετάλλευσης των µικρών
αποθεµάτων φυσικού αερίου στις Κάτω Χώρες, επιτρέποντας να διαφυλαχθούν οι
δυνατότητες περαιτέρω εκµετάλλευσης των αποθεµάτων του Groningen30 (που
υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 1.100 m3). Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της µε θέµα
τον πετρελαϊκό εφοδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή κοινοποίησε την
πρόθεσή της να εξετάσει τις πρακτικές διαδικασίες που θα µπορούσαν να ισχύσουν
κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί πετρελαϊκών αποθεµάτων στρατηγικού
χαρακτήρα κατά την κοινοτικοποίηση της χρήσης τους.
Συµπέρασµα:

Οι παράγοντες εξωτερικών κινδύνων (ποσοτικών, τιµής, επενδύσεων και
γεωπολιτικού χαρακτήρα κ.λπ.) αποδεικνύουν ότι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του
εφοδιασµού είναι η διατήρηση της ποικιλότητας των χρησιµοποιούµενων µορφών ενέργειας
και των πηγών εφοδιασµού. Η ποσοτική εξάρτηση της Ένωσης κατά τα φαινόµενα θα είναι
αδύνατον να ελεγχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και προβλέψεις ενώ παράλληλα η
διεύρυνση αναµένεται να την µειώσει και να καταστήσει ευπαθέστερη τη διαφοροποίηση των
πηγών εξωτερικού εφοδιασµού. Αποτέλεσµα της διεύρυνσης θα είναι να καταστεί
προβληµατικότερη η διαφοροποίηση των εξωτερικών πηγών εφοδιασµού. Παράλληλα η
ουσιαστική µείωση των τιµών των πετρελαϊκών προϊόντων στις αρχές του δεκαετίας του ’80
και η άµβλυνση των προσπαθειών υπέρ της προώθησης της εξοικονόµησης της ενέργειας και
των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας διατήρησαν την εξάρτησης της Ένωσης σε υψηλό
επίπεδο. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας µεταξύ 1975 και 1985 ανήλθε σε 24%
ενώ µεταξύ 1985 και 1999 ανήλθε µόλις σε 10%. Αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη
παρέµβασης σε επίπεδο ζήτησης καθώς και εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού στο
πλαίσιο µιας συντονισµένης πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο

II

ΟΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

30

αµερικανική νοµοθεσία προβλέπει τη δηµιουργία αποθεµάτων στρατηγικού χαρακτήρα ύψους 1
δισεκατ. βαρελιών πετρελαίου προς χρήση σε περίπτωση πολέµου ή σοβαρών διαταραχών που
συνεπάγονται διακοπή του ανεφοδιασµού. Το απόθεµα αυτό ανέρχεται σήµερα σε 571 εκατοµ.
βαρέλια, αποτελώντας βάσει των σηµερινών τιµών συνολική επένδυση της τάξης των 20 δισεκατ. $. Τα
αποθέµατα αυτά βρίσκονται στον Κόλπο του Μεξικού (Λουιζιάνα και Τέξας), όπου απαντούν
περισσότερα των 500 σπηλαίων άλατος που κρίνονται ιδανικά για την αποθήκευσή τους. Τα ως άνω
29
αποθέµατα χρησιµοποιήθηκαν κατά τον πόλεµο του Κόλπου το 1991 . Χρησιµοποιήθηκαν για δεύτερη
φορά πριν από µερικές εβδοµάδες µε τη διοχέτευση 30 εκατοµ. βαρελιών στην αγορά, ήτοι για την
κάλυψη χρονικού διαστήµατος µικροτέρου των δύο ηµερών κατανάλωσης.
Η ενθάρρυνση της αναζήτησης κοιτασµάτων στη Βόρεια Θάλασσα συνοδεύει την πολιτική αυτή.
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Περί το 2010, πολυάριθµα κράτη µέλη καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα πρέπει
να προβούν σε επενδυτικές επιλογές για την ενέργεια, ιδίως στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας. Τα ήδη υφιστάµενα δίκτυα περιορίζουν τα περιθώρια των επενδυτικών επιλογών,
εφόσον δεν σηµειωθεί µείζονος χαρακτήρος τεχνολογικό επίτευγµα που να τροποποιήσει
ριζικά το ενεργειακό τοπίο. Η αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω
µικροστροβίλων φυσικού αερίου ή συσσωρευτών καυσίµου θα µπορούσε να αποτελέσει αρχή
για ανάλογες µεταβολές. Οι επιλογές αυτές είναι καθοριστικής σηµασίας διότι
προσανατολίζουν, για τα επόµενα 30 µε 50 έτη, τη δοµή της ενεργειακής κατανάλωσης. Ως
εκ τούτου θα πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν δεόντως.
Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια θεωρούνταν ως η
µόνη εναλλακτική δυνατότητα προς το πετρέλαιο. Οι χώρες που συµµετείχαν στη συνάντηση
κορυφής G7 του Τόκιο (Μάιος του 1979) δεσµεύτηκαν να ενθαρρύνουν την εξοικονόµηση
της ενέργειας, την παραγωγή του άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια. Παράλληλα η
απόφαση του Συµβουλίου του 1980 καθόριζε ως στόχο «να καλυφθούν µέσω των στερεών
καυσίµων και της πυρηνικής ενέργειας το 70 µε 75% των αναγκών για πρωτογενή ενέργεια
µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρισµού». Σήµερα η άποψη αυτή φαίνεται παρωχηµένη. Ο
εικοστός αιώνας ξεκίνησε όταν ο άνθρακας ήταν ενεργειακά παντοδύναµος, αναπτύχθηκε
χάρη στην επικράτηση του πετρελαίου και ολοκληρώθηκε µε την εµφάνιση στο προσκήνιο
του φυσικού αερίου.
A.

Η πυρηνική ενέργεια και τα στερεά καύσιµα: Τα µη επιθυµητά

Η πυρηνική ενέργεια και τα στερεά καύσιµα είναι πλέον µη επιθυήτά ενεργειακά προϊόντα,
µολονότι η συµµετοχή τους στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο, που αφορά αποκλειστικά την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι καθοριστικής σηµασίας. Αυτές οι δύο πηγές ενέργειας
συµβάλλουν αντιστοίχως κατά 35 και 26% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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1.

Η αµφισβήτηση της πυρηνικής ενέργειας

Ευρώπη των 30 : πυρηνική ενέργεια: σενάριο αναφοράς (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
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Οι ελπίδες που δηµιούργησε η χρήση της πυρηνικής σχάσης, για πολιτικούς σκοπούς, κατά το
δεύτερο ήµισυ του εικοστού αιώνα θα πρέπει να αποτιµηθούν µε γνώµονα τις επενδύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα αυτό καθώς και τα ενεργειακά και τεχνολογικά επιτεύγµατα
που προκάλεσε. Ανεξάρτητα των φυσικών αποθεµάτων τους, σε ενεργειακά προϊόντα, όλα τα
κράτη που διέθεταν τα απαραίτητα µέσα, ανέλαβαν µεγάλης εµβέλειας πυρηνικά
προγράµµατα µη στρατιωτικού χαρακτήρα. Στιγµατισµένη από το προπατορικό αµάρτηµα
της διττής χρήσης της (στρατιωτική και πολιτική) που χαρακτηρίζει τον κύκλο του καυσίµου,
η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας πλαισιώνεται από τη συνθήκη ΕΚΑΕ, τη συνθήκη για τη
µη διάδοση του 1968 (που ετέθη σε ισχύ το 1970) και τους κανόνες του ΑΙΕΑ.
α)

Το κεκτηµένο της συνθήκης ΕΚΑΕ

Η συνθήκη ΕΚΑΕ, που υπεγράφη το 1957, είχε ως στόχο να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα εναλλακτική πηγή εφοδιασµού µε εγχώρια ενέργεια, ώστε να αναχαιτιστεί η
διαρκώς κλιµακούµενη εξωτερική εξάρτηση από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Η
συνθήκη αναµενόταν να επιτρέψει στην Ευρώπη να αναπτύξει την τεχνογνωσία της και να
αποκτήσει τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να εκµεταλλευτεί την πυρηνική ενέργεια για µη
στρατιωτικούς σκοπούς. Ο συνδυασµός των διαθέσιµων µέσων (τεχνογνωσία, υποδοµές,
µέσα χρηµατοδότησης και ελέγχου) θεωρήθηκε ότι θα επιτρέψει να επιτευχθούν ταχύτερα
πρόοδοι και µάλιστα σε χαµηλότερο κόστος.
Η συνθήκη αυτή εµφανίζει µια σοβαρή ιδιατερότητα συγκριτικά προς την αντίστοιχη
συνθήκη ΕΟΚ· το κείµενό της οργανώνεται γύρω από στόχους ειδικού βιοµηχανικού
χαρακτήρα και προσφεύγει σε µηχανισµούς που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της
συνθήκης της Ρώµης.

44

Παρά το γεγονός ότι σχεδόν εξαρχής εµφανίστηκαν δυσκολίες κατά την υλοποίηση των
διατάξεων της συνθήκης ΕΚΑΕ, ιδίως µάλιστα σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο του εφοδιασµού,
θα ήταν ανεπίτρεπτο να παραβλεφθούν τα επιτεύγµατά της.
- Είναι προφανής ο δυναµισµός που δηµιούργησε η συνθήκη ΕΚΑΕ στον τοµέα της έρευνας
και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη υιοθέτησε το προηγούµενο
αυτό που αφορά σε ύπαρξη πλαισίου έρευνας στον πυρηνικό τοµέα, για το σύνολο του
κοινοτικού προγράµµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ενσωµάτωση όλων των
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων για τη σύντηξη, στο πλαίσιο της ΕΚΑΕ, συνέβαλε ουσιαστικά
στην εξέχουσα θέση που κατέχει στον εν λόγω τοµέα η ευρωπαϊκή έρευνα31.
- Από τις αρχές της Συνθήκης, απαιτήθηκαν σοβαρότατες επενδύσεις για την κατασκευή και
τη συντήρηση νέων πυρηνικών σταθµών. Η Συνθήκη αναθέτει στην Επιτροπή την αποστολή
να εξετάζει τα προγράµµατα επενδύσεων στα κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να έχει
µέχρι σήµερα αποφανθεί για 238 επενδυτικά έργα, των οποίων εξακρίβωσε τη σκοπιµότητα
και τη συµβατότητα προς τη συνθήκη ΕΚΑΕ.

Οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τα 400 εκατοµ. Ευρώ, εκ των οποίων ο κοινοτικός
προϋπολογισµός συµβάλλει µε 2,9 εκατοµ. ευρώ. Οι ως άνω επενδύσεις συνέβαλαν στη
βιοµηχανική ανάπτυξη της Κοινότητας η οποία σήµερα έχει θέσει υπό τον έλεγχό της το
σύνολο του κύκλου των πυρηνικών καυσίµων, µε εξαίρεση τη διαχείριση αποβλήτων.
Οι πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν εγκατασταθεί στην
επικράτεια της Κοινότητας καλύπτουν 35% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. ∆εδοµένου
ότι η διάρκεια ζωής των πυρηνικών αντιδραστήρων αποδείχτηκε µεγαλύτερη της αρχικώς
προβλεπόµενης, ιδίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση της αντίστασης των υλικών, ο τοµέας
της πυρηνικής ενέργειας κατέστη ανταγωνιστικός και πηγή σοβαρών εσόδων για τους φορείς
λειτουργίας. Οι ως άνω φορείς δεν έχουν πλεόν ανάγκη δηµοσίων ενισχύσεων και δεν
προσφεύγουν στα δάνεια EURATOM32. Τα δάνεια αυτά χρησιµοποιούνται επί του παρόντος
υπέρ των υποψηφίων χωρών για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών τους.
- Οι υγειονοµικοί κανόνες και τα πρότυπα ακτινοπροστασίας που έχουν καθιερωθεί σε
κοινοτικό επίπεδο έχουν µεταφερθεί στη νοµοθεσία των κρατών µελών. Πέραν των
δραστηριοτήτων που συνδέονται αυστηρά µε την πυρηνική βιοµηχανία, τα ως άνω πρότυπα
αφορούν επίσης τη χρήση ραδιενεργών υλικών για τις ιατρικές εφαρµογές, την έρευνα και τη
βιοµηχανία.
- Τέλος, ο έλεγχος της ασφάλειας της ΕΚΑΕ επέτρεψε στην Κοινότητα να επιτύχει
αναµφισβήτητη αξιοπιστία σε θέµατα µη διάδοσης των πυρηνικών υλικών. Η αποστολή
διαφοροποίησης του εφοδιασµού που έχει επωµιστεί ο οργανισµός εφοδιασµού της ΕΚΑΕ,

31

Το JET (Joint European Torus), ήταν κοινό εγχείρηµα κατά την έννοια των διατάξεων της συνθήκης ΕΚΑΕ,
και αποδείχθηκε καθοριστικής σηµασίας στοιχείο της επιστηµονικής και τεχνικής προόδου στον τοµέα της
ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη. Τα αποτελέσµατά του επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει,
από κοινού µε τους διεθνείς εταίρους της (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ρωσία), το ενδεχόµενο υλοποίησης ενός ερευνητικού
έργου όπως το ITER (∆ιεθνής Θερµοπυρηνικός Πειραµατικός Αντιδραστήρας).
32

Το σύστηµα των ανωτάτων ορίων για τα ποσά που προβλέπονται λόγω αστικής ευθύνης των φορέων
λειτουργίας σε περίπτωση µείζονος ατυχήµατος.
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επιτρέπει, εξάλλου, στην Κοινότητα να µην εξαρτάται υπερβολικά από µία µόνο γεωγραφική
περιφέρεια σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της σε ουράνιο (βλ. Γράφ. Μέρος 1, ΙΒ.2.β).
Τοιουτοτρόπως είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι σε ό,τι αφορά τις καθοριστικής σηµασίας
διατάξεις, ο απολογισµός της υλοποίησης της συνθήκης ΕΚΑΕ - παρά τις σοβαρές δυσκολίες
που αντιµετώπισε - είναι θετικός. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ανανέωση του
ενδιαφέροντος για τη συνθήκη ΕΚΑΕ και για τις εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει
όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν την ως άνω συνθήκη ιδιαίτερα
επίκαιρη. Η συγκεντρωθείσα πείρα θα είναι πολύτιµη, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της
διεύρυνσης.

β)

Το µετέωρο βήµα

Οι ενδεχόµενοι υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συνεπεία της πυρηνικής σχάσης
έχουν προκαλέσει σήµερα την αντίθεση µέρους της κοινής γνώµης. Κατά το 1979, το
ατύχηµα των Three Miles Island στις Ηνωµένες Πολιτείες προκάλεσε το δηµοψήφισµα στη
Σουηδία για την πυρηνική ενέργεια.
Η είσοδος των οµάδων πίεσης και των οικολογικών κοµµάτων στην πολιτική ζωή των
κρατών µελών καθώς και το ατύχηµα στο Τσερνοµπίλ (26 Απριλίου 1986), που αναµφίβολα
υπήρξε το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχηµα στην ιστορία, καθόρισαν την περαιτέρω ανάπτυξη
του πυρηνικού κλάδου στην Ευρώπη. Από τα 8 κράτη µέλη που διέθεταν πυρηνικές
εγκαταστάσεις, 5 έχουν ήδη εγκρίνει ή ανακοινώσει το πάγωµα των σχετικών
προγραµµάτων33. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Φινλανδία δεν έχουν ακόµη εκφραστεί
υπέρ της διακοπής των πυρηνικών προγραµµάτων αλλά κανένας πυρηνικός αντιδραστήρας,
εκτός ενδεχοµένως στη Φινλανδία, κατά τα φαινόµενα δεν πρόκειται να κατασκευαστεί κατά
τα επόµενα έτη. Η Ιταλία εγκατέλειψε την πυρηνική ενέργεια µετά από το δηµοψήφισµα το
1987, η Γερµανία ανακοίνωσε την απόφασή της να διακόψει τη λειτουργία των τελευταίων
πυρηνικών αντιδραστήρων το 2021 και το Βέλγιο το 2025.
Οι υποψήφιες χώρες, ορισµένες εκ των οποίων έχουν αναλάβει δεσµεύσεις έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα διακόψουν τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων
περιορισµένης ασφαλείας34, υιοθετούν διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές
δυνατότητες έναντι της πυρηνικής ενέργειας λόγω των συνεπειών στην οικονοµία τους. Ενώ
η Τουρκία ανέβαλε επ'αόριστον την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού, η Πολωνία
επιθυµεί να διατηρήσει αυτή την εναλλακτική λύση. ∆εν αποκλείεται και άλλες υποψήφιες
χώρες να εξετάσουν το ενδεχόµενο κατασκευής νέων θερµοπυρηνικών σταθµών. Κατά
συνέπεια το πρόβληµα της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων των υποψηφίων χωρών
και ο παροπλισµός των πυρηνικών σταθµών που είναι αδύνατον να εκσυγχρονιστούν
καθίστανται θέµατα προτεραιότητας και θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά πριν από την
είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας (3-4 Ιουνίου 1999) υπογράµµισε ότι «είναι
σηµαντικό να ισχύσουν αυστηρά πρότυπα για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη », πράγµα που συνεπάγεται σοβαρές επενδυτικές
προσπάθειες. Το επίπεδο των ως άνω εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι υψηλό συγκριτικά
33
34

Σουηδία –1980, Ισπανία-1984, Κάτω Χώρες -1994, Γερµανία -1998, Βέλγιο -1999.
Λιθουανία: Ignalina 1 και 2· Βουλγαρία: Kozloduy 1 έως 4· Σλοβακία: Bohunice 1 και 2.
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προς το αντίστοιχο των εγκαταστάσεων των κρατών µελών που διαθέτουν πυρηνική
ενέργεια. Κατόπιν του αιτήµατος που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι για
εξέταση των µέσων αντιµετώπισης του θέµατος της ασφάλειας των πυρηνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης, η Επιτροπή άρχισε τις αντίστοιχες
απαραίτητες εργασίες.
Η Επιτροπή συµµετέχει µε τις αρµόδιες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αρχές των
κρατών µελών στην ως άνω διαδικασία προκειµένου να προπαρασκευαστούν θέσεις για
σχετικές διαπραγµατεύσεις.
Το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας εξακολουθεί εντούτοις να είναι αβέβαιο. Εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αντιµετώπιση του προβλήµατος
της διαχείρισης και της αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων, η οικονοµική
αποδοτικότητα των πυρηνικών σταθµών νέας γενεάς, η ασφάλεια των αντιδραστήρων στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και ιδίως στις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση
στην Ένωση και η καταπολέµηση της διάδοσης των πυρηνικών στις χώρες της τέως ΕΣΣ∆.
Καθοριστικό επίσης ρόλο αναµένεται να διαδραµατίσει ο προσανατολισµός των πολιτικών
για την καταπολέµηση της ανόδου της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη.
Οι ανησυχίες που προκαλεί η άνοδος των θερµοκρασιών τροποποίησαν τις αντιλήψεις περί
περιορισµών του ενεργειακού εφοδιασµού. Το θέµα αφορά ιδιαίτερα την πυρηνική ενέργεια
χάρη στην οποία αποφεύγονται 312 Mt εκποµπών CO2 ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7%
του συνόλου των αερίων που εκπέµπει η Ένωση και συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου), ήτοι παραγωγή ισοδύναµη προς τις εκποµπές CO2 100 εκατοµ. αυτοκινήτων35.

35

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται η απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης να κλείσει την
πυρηνική µονάδα στο Barsebäck στις 30/11/99 που είχε ως αποτέλεσµα µετά από 23 χρόνια να
δηµιουργηθεί ένα έλλειµµα παραγωγής ύψους 4 δισεκατ.Kwh ετησίως, η απώλεια αυτή θα πρέπει να
αντισταθµιστεί από εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς
στη ∆ανία και τη Γερµανία. Αυτό συνεπάγεται έµµεση αύξηση των εκποµπών CO2 εκ µέρους της
Σουηδίας περίπου κατά 4 εκατοµ. τόννους CO2 ετησίως, ήτοι περίπου κατά 8% των συνολικών
σουηδικών εκποµπών.
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γ)

Τα πυρηνικά απόβλητα

Μετά από την περίοδο προσφυγής στην πυρηνική ενέργεια, θεωρείται ότι η περίοδος
εκµετάλλευσης των πυρηνικών σταθµών πρέπει να συνοδεύεται από τον καθορισµό πολιτικής
για την αποθήκευση, την εναπόθεση και την επεξεργασία των αποβλήτων. Στις περισσότερες
χώρες του κόσµου, το θέµα εστιάζεται στα εντόνως ραδιενεργά απόβλητα που
αντιπροσωπεύουν 5% των συνολικών πυρηνικών αποβλήτων και συγκεντρώνουν το 95 % της
ραδιενέργειας αυτών.
Η οριστική αποθήκευση είναι δυνατή και οι τεχνικές κατασκευής και επιχειρησιακής
λειτουργίας θεωρούνται επαρκώς ώριµες για εφαρµογή. Στον τοµέα αυτό οι πιο προηγµένες
χώρες κατά τα φαινόµενα είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Εντούτοις όλα τα πρακτικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη µακροπρόθεσµη αποθήκευση
δεν έχουν αντιµετωπιστεί.
Οι υπολογισµοί του κόστους αποθήκευσης ποικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα αλλά
αντιπροσπωπεύουν περιορισµένο µέρος του συνολικού κόστους της ωριαίας παραγωγής kw.
Εξάλλου, ο βαθµός συγκέντρωσης (σε περίπτωση που ισχύσει το σενάριο της έντονης
αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, η επιφάνεια που θα είναι απαραίτητη για την
αποθήκευση του συνόλου των αποβλήτων ανέρχεται περίπου σε 300 Km2) επιτρέπει να
περιοριστεί το πρόβληµα από άποψη διάδοσης σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε άλλες πηγές
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι έρευνες, όπως η διάσπαση-µεταστοιχείωση, έχουν ως στόχο να µειωθεί η παρουσία των
στοιχείων µε µεγάλη περίοδο ζωής. Επιβάλλεται να συνεχιστούν οι έρευνες που ασχολούνται
µε τις τεχνολογίες της διαχείρισης των αποβλήτων ακόµη και εάν κατά τα φαινόµενα δεν
αποτελούν εναλλακτική λύση προς τη γεωλογική εναπόθεση που θα µπορούσε να εφαρµοστεί
βραχυ- και µεσοπρόθεσµα.
Η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης των αποβλήτων απαιτεί να
αντιµετωπισθούν οι ανησυχίες του κοινού σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της όλης αλυσίδας
από τη µεταφορά των υλικών µέχρι την καθαυτό αποθήκευσή τους, αντιµετωπίζοντας µεταξύ
άλλων και το ζήτηµα της αντιστρεψιµότητας προκειµένου να καταστεί δυνατό για τις
µελλοντικές γενεές να προσφύγουν σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων που θα
είναι ενδεχοµένως αποτελεσµατικότερες χάρη στις εν τω µεταξύ συντελεσθείσες
επιστηµονικές προόδους, εφόσον βέβαια κάτι ανάλογο θεωρηθεί απαραίτητο. Για το θέµα
αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συναινετική προσέγγιση παρά µόνο επί τη βάσει σαφών
και ακριβών πληροφοριών για τον πληθυσµό και ιδίως τους εκπροσώπους του, εφόσον
µάλιστα οι αντίστοιχες παρεµβάσεις των αρµοδίων αρχών για την ασφάλεια σε έκαστο των
κρατών µελών είναι αξιόπιστες. Οι αρχές αυτές µπορούν να διαβεβαιώσουν τον πληθυσµό ότι
οι λαµβανόµενες αποφάσεις θα είναι επωφελείς για τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενεές.

Η πυρηνική βιοµηχανία δεν µπορεί να αναπτυχθεί, δίχως συναίνεση που να καθιστά εφικτή
µια περίοδο επαρκούς σταθερότητας λαµβάνοντας υπόψη τους οικονοµικούς και
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τεχνολογικούς περιορισµούς που χαρακτηρίζουν το συγκεκριµένο κλάδο. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µόνο εφόσον αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά το θέµα των αποβλήτων µε τη
µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Η έρευνα στον τοµέα αυτό επιβάλλεται να προσανατολιστεί
προς τις τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει τον έλεγχο της πυρηνικής τεχνολογίας για
αστικές χρήσεις προκειµένου να διαφυλάξει την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη, να
αναπτύξει αποδοτικότερους αντιδραστήρες σχάσης και να επιτρέψει την επίτευξη της
σύντηξης
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2.

Το ένδοξο παρελθόν του άνθρακα

Ευρώπη των 30: Στερεά καύσιµα: σενάριο αναφοράς (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
500

c o n s u m p t io n
400

300

200

100

0
1990

2000

2010

2020

2030

consumption = κατανάλωση

α)

Ιστορικό υπόβαθρο

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητάς τους στις ευρωπαϊκές οικονοµίες (παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και σιδηρουργία) ο άνθρακας3626 και ο χάλυβας θεωρήθηκαν ως οι θεµέλιοι λίθοι
της Ευρώπης ως το συνδετικό κονίαµα της ευρωπαϊκής συναίνεσης. Κατά την υπογραφή της
συνθήκης των Παρισίων το 1951, θεωρήθηκε ότι η επανοικοδόµηση της Ευρώπης απαιτούσε
σοβαρές ποσότητες ενεργειακών προϊόντων. Η ζήτηση υπερέβαινε κατά πολύ την προσφορά
και ο φόβος της έλλειψης καθόριζε πολλές σχετικές πολιτικές. Τοιουτοτρόπως η ανώτατη
αρχή της ΕΚΑΧ ενθάρρυνε την ανάπτυξη της παραγωγής µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων
εξόρυξης και της σύναψης µακροπρόθεσµων συµβάσεων εφοδιασµού.
Όµως ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο εξορυκτικός κλάδος του γαιάνθρακα συρρικνώθηκε
ταχέως λόγω του ανταγωνισµού που αντιµετώπισε από τους εξωκοινοτικούς γαιάνθρακες και
την εµφάνιση και άλλων καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.
Τοιουτοτρόπως µετά από αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις στον τοµέα του γαιάνθρακα, η
Ευρώπη των 15 από παραγωγή γαιάνθρακα 600 Mt, στις αρχές του 1960, κατέληξε σε
λιγότερο από 86 Mt παραγωγή γαιάνθρακα το 2000. Ο ανταγωνισµός των ενεργειακών
προϊόντων, η χαλάρωση των πετρελαϊκών περιορισµών από το 1986 και οι περιβαλλοντικοί
προβληµατισµοί συνέβαλαν στην ανάδειξη των αδυναµιών των στερεών καυσίµων.
β)

Οι περιορισµοί

36

Ο όρος άνθρακας καθορίζει γενικά τα στερεά καύσιµα. Υπενθυµίζεται ότι διακρίνονται τέσσερις
κατηγορίες άνθρακα που αναφέρονται εν συνεχεία κατά φθίνουσα θερµαντική ισχύ: ο ανθρακίτης, ο
λιθάνθρακας ή γαιάνθρακας, ο λιγνίτης και η τύρφη. Υπενθυµίζεται ότι ο λιθάνθρακας, ο ανθρακίτης
και οι µπρικέτες λιγνίτης εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης ΕΚΑΧ ενώ ο λιγνίτης και η
τύρφη διέπονται από τη συνθήκη ΕΟΚ.
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Ο άνθρακας συνεπάγεται ίδιους περιορισµούς µε αποτέλεσµα να βρίσκεται σε µειονεκτική
θέση συγκριτικά προς τους υδρογονάνθρακες που είναι οι άµεσοι ανταγωνιστές του. Ορυκτό
στέρεο και µεγάλου βάρους, καταλαµβάνει µεγάλο χώρο και απαιτεί σοβαρούς
αποθηκευτικούς χώρους. Το θερµιδικό του περιεχόµενο είναι περιορισµένο συγκριτικά προς
τους υδρογονάνθρακες ενώ παράλληλα δεν χαρακτηρίζεται από τις ευκολίες χρήσης των
υγρών και των αερίων. Τέλος προκαλεί ρύπανση σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής
και χρήσης37. Υπέρ αυτού εντούτοις αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά η θαλάσσια µεταφορά
άνθρακα (90% του διεθνούς εµπορίου του γαιάνθρακα µεταφέρεται διά της θαλασσίας οδού)
δεν συνεπάγεται περιβαλλοντικούς κινδύνους ανάλογους προς αυτούς που χαρακτηρίζουν τη
µεταφορά των υδρογονανθράκων.
Τα φυσικά µειονεκτήµατα του άνθρακα µείωσαν σοβαρά τις αγορές στις οποίες θα µπορούσε
να αναπτυχθεί. Εντούτοις, στον τοµέα της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και εφόσον
ο άνθρακας δεν είναι κύριος ενεργειακός πόρος όπως στη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ελλάδα,
την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο (όπου ποσοστό µεγαλύτερο του 45% της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τον άνθρακα), συχνά χρησιµοποιείται ως
συµπληρωµατικό καύσιµο. Τοιουτοτρόπως κατά το 1996, η έλλειψη υδροηλεκτρικής
ενέργειας στη Βόρεια Ευρώπη και οι επισκευές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Γαλλίας
οδήγησαν σε συµπληρωµατική ζήτηση για άνθρακα. Οι διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν
την υδροηλεκτρική ενέργεια έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κατανάλωση άνθρακα. Οι χώρες
που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ευπάθεια στις ως άνω διακυµάνσεις είναι η Αυστρία, η
Σουηδία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία.
γ)

Τα πλεονεκτήµατα

Η συνέχιση της παραγωγής του άνθρακα στην Ευρώπη ως επί το πλείστον οφείλεται σε
λόγους περιφερειακού και κοινωνικού χαρακτήρα. Το κόστος του εισαγόµενου άνθρακα, η
ποικιλία των εξωτερικών προµηθευτών38 και η σχετική σταθερότητα των τιµών συγκριτικά
προς τους υδρογονάνθρακες αποτελούν δεδοµένα που αντισταθµίζουν εν πολλοίς τους
σηµαντικούς περιορισµούς που χαρακτηρίζουν τον άνθρακα.

37

38

Όλες οι δραστηριότητες από την εξόρυξη έως και την τελική χρήση συνεπάγονται την παραγωγή
κονιορτού. Η αποθήκευση σε ακάλυπτους χώρους ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση κατά την επαφή
µε τα όµβρια ύδατα. Κατά την καύση σχηµατίζεται τέφρα και προκαλείται εκποµπή αερίων που
υποβαθµίζουν την ποιότητα του άερα, των υδάτων και του εφάφους (CO2, NOx, SO2).
Βάσει της γωγραφικής διαφοροποίησης του εφοδιασµού µε άνθρακα της Ένωσης, στους
παραδοσιακούς εξαγωγείς άνθρακα (Ευρώπη, Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία, Ουκρανία) προσετέθησαν ο
Καναδάς, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία. Πλέον πρόσφατα νέοι εξαγωγείς εµφανίστηκαν όπως η
Ινδονησία, η Κολοµβία και η Βενεζουέλα.
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Ευρώπη των 15 – εισαγωγές άνθρακα για ατµοπαραγωγή από τρίτες χώρες –
ΕΤΟΣ 1999
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∆εδοµένου ότι διακινείται σε µια ανταγωνιστική διεθνή αγορά, η τιµή του εισαγοµένου
άνθρακα εµφανίζει απαράµιλλη σταθερότητα συγκριτικά προς τα άλλα εισαγόµενα
ενεργειακά προϊόντα.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται ότι το εύρος της
διακύµανσης των τιµών του άνθρακα για ατόπαραγωγή ανήλθε σε 16$ (κυµαινόµενο µεταξύ
54,44$/tec και 38$) κατά τη δεκαετία 1986-1996. Η µέση τιµή κατά τη δεκαετία αυτή ανήλθε
σε 47$. Κατά την αυτή περίοδο, οι τιµές του αργού πετρελαίου, εκφρασµένου σε tec,
διακυµάνθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο, µε συχνότερες και κατά πολύ ευρύτερες µεταβολές
(µεταξύ 41,11 $ και 100,67 $).
Οι επιπτώσεις της ως άνω διαφοράς των τιµών στο ισοζύγιο πληρωµών δεν θα πρέπει να
υποτιµώνται ειδικά για τις χώρες που δεν διαθέτουν εγχώρια ενεργειακά προϊόντα. Η
εναλλακτική δυνατότητα που προσέφερε παραδείγµατος χάρη ο άνθρακας στη ∆ανία κατά
την τελευταία εικοσαετία θα πρέπει να εγγραφεί στο θετικό των οικονοµικών
πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει ο άνθρακας.
Ο ελαστικός χαρακτήρας των συµβάσεων που συνάπτονται µε αντικείµενο τον άνθρακα και η
ανάπτυξη της αγοράς "spot", επέτρεψαν στην τιµή του άνθρακα να προσαρµόζεται συνεχώς
στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Το γεγονός ότι ουδέν διακυβεύεται από
οικονοµική και πολιτική σκοπιά καθώς και το άνοιγµα της αγοράς στις παρεµβάσεις της
προσφοράς εξηγούν την απόσβεση κατά τις αυξοµειωτικές διακυµάνσεις των τιµών του
άνθρακα συγκριτικά προς τις αντίστοιχες διακυµάνσεις του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου. Η διατήρηση των τιµών των υδρογονανθράκων σε υψηλό επίπεδο και η ολοένα
µεγαλύτερη προσφυγή στον εισαγόµενο άνθρακα στην Ευρώπη ενδέχεται να ασκήσουν
σηµαντική πίεση στις τιµές αυτές.
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δ)

Το µέλλον

Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής γαιάνθρακα τόσο σήµερα όσο
και στο µέλλον οδήγησε πολλά κράτη µέλη στο να εγκαταλείψουν τον άνθρακα. Αυτό
αναµφίβολα δηµιουργεί προβλήµατα πολιτικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες, ιδίως την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. Κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµιστεί ότι ο
συµβιβασµός που επετεύχθη µε αντικείµενο τον άνθρακα κατά το 1997 µεταξύ των
εκπροσώπων της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, των οµοσπονδιακών κρατών και των
εµπλεκοµένων επιχειρήσεων προβλέπει µείωση των κρατικών ενισχύσεων που θα
συρρικνωθούν από 9,1 δισεκατ. µάρκα το 2000 σε 5,5 δισεκατ. κατά το 2005. Η παραγωγή,
αυτή µειώθηκε στο επίπεδο των 26 εκατοµ. µετρικών τόννων. Σον τοµέα αυτό δεν
απασχολούνται περισσότεροι από 36.000 εργαζόµενους.
Οι αποφάσεις για το κλείσιµο των ορυχείων που είχαν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε
διάφορα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµοστούν µε τα ίδια κριτήρια και στις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες, ιδίως στην Πολωνία.
∆εδοµένου ότι πρόκειται για βιοµηχανικό κλάδο µε υψηλή απασχόληση, ο άνθρακας
συνέβαλε στην πλήρη απασχόληση στις περιοχές µε κοιτάσµατα άνθρακα µετά το δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο. Η πολιτική της διαρκούς κοινωνικής και περιφερειακής αποκατάστασης
που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο που καθόρισε η ΕΚΑΧ θα πρέπει να
προσαρµοστεί δεόντως στις υποψήφιες χώρες παραγωγούς στερεών καυσίµων µετά από την
προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κόστος παραγωγής και εργασίας στη βιοµηχανία του άνθρακα

Production in million tonnes = Παραγωγή σε εκατοµ. τόννους
Manpower in thousands = Εργατικό δυναµικό σε χιλιάδες
USA = ΗΠΑ
S. Africa = Νότια Αφρική
Australia = Αυστραλία
Canada = Καναδάς
UK = ΗΒ,
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France = Γαλλία
Spain = Ισπανία
Germany = Γερµανία
Poland = Πολωνία
Russia = Ρωσία

Ο βασικός στόχος της συνθήκης ΕΚΑΧ, που υπεγράφη στο Παρίσι το 1951, ήταν να ιδρύσει
µία κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα, να εξασφαλιστεί η συµβολή στην οικονοµική
ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα
κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κοινοτικά θεσµικά όργανα έχουν ως αποστολή να
προωθήσουν µια ορθολογική και λειτουργική πολιτική και επίσης να προωθήσουν τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής και παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητας.
Σήµερα, το µέλλον του άνθρακα στην Ευρώπη αφορά ως επί το πλείστον την ασφάλεια του
εφοδιασµού δεδοµένου ότι ούτε στην Ένωση ούτε στις υποψήφιες χώρες µπορεί να θεωρηθεί
ότι εµφανίζει προοπτικές ανταγωνιστικότητας. Υπό τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να
αναρωτηθούµε αν είναι αναγκαίο να διατηρήσουµε ένα ελάχιστο επίπεδο παραγωγής το
οποίο, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης, θα µπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση σε
αποθέµατα και παράλληλα να εφαρµόσουµε τις πλέον προηγµένες τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλείται να εξετάσει εάν και κατά πόσον η έννοια αυτή µπορεί να ενταχθεί ευχερώς
στο πλαίσιο που προβλέπεται από την οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας µε γνώµονα την ασφάλεια του εφοδιασµού.
Στο πλαίσιο αυτό επίσης κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων
υπέρ της παραγωγής µετά την εκπνοή της συνθήκης της ΕΚΑΧ κατά το 2002 (βλ. παράρτηµα
5). Μία από τις λύσεις θα µπορούσε να είναι ο καθορισµός καθεστώτος ελέγχου των εθνικών
ενισχύσεων προς το συγκεκριµένο κλάδο το οποίο, προσαρµοζόµενο στις ανάγκες της
ασφάλειας του εφοδιασµού, να αποβαίνει υπέρ της διατήρησης µιας ελάχιστης δυνατότητες
πρόσβασης στα αποθέµατα, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις περιφερειακές και κοινωνικές
προοπτικές.
Μολονότι βραχυ- και µεσοπρόθεσµα δεν παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα ως προς την
ασφάλεια του εφοδιασµού µε στερεά καύσιµα, το µέλλον του άνθρακα εξαρτάται σηµαντικά
από την ανάπτυξη τεχνικών που θα επιτρέψουν να διευκολυνθεί η αξιοποίησή του (όπως η
αεριοποίηση) και να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την άποψη των ρυπογόνων
εκποµπών χάρη στις τεχνολογίες καθαρής καύσης και της τεχνολογίας δέσµευσης του CO2.
Η παραγωγή του άνθρακα, βάσει οικονοµικών κριτηρίων δεν έχει καµία προοπτική ούτε στην
Ένωση ούτε στις υποψήφιες χώρες. Το µέλλον του µπορεί να διαφυλαχθεί αποκλειστικά και
µόνο στο πλαίσιο της ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης.
Συµπέρασµα : Υπό την πίεση του οικολογικού προβληµατισµού, τα στερεά καύσιµα και η

πυρηνική ενέργεια κατηγορήθηκαν και κατά τα φαινόµενα αναµένεται να συρρικνωθεί η
σηµασία τους στον τοµέα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει της επικρατούσας
κατάστασης στον τοµέα των ειδών εξοπλισµού και των αντιστοίχων τεχνολογιών η
ταυτόχρονη µείωση των ως άνω δύο ενεργειακών πηγών θα µπορούσε να δηµιουργήσει
οικονοµικές εντάσεις και να απειλήσει την ασφάλεια του εφοδιασµού, εφόσον δεν ασκηθεί
µια ενεργή πολιτική διαχείρισης της ζήτησης.
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B.

Πετρέλαιο: Το ευνοηµένο

Ευρώπη των 30 : πετρέλαιο: σενάριο αναφοράς (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
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Τα πλεονεκτήµατα του πετρελαίου από άποψη θερµικού περιεχοµένου και ευχέρειας χρήσης
ερµηνεύουν ως επί το πλείστον την ταχεία διείσδυσή του στις δυτικές οικονοµίες αµέσως
µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Οι ιδιότητές του οδήγησαν στην άνθηση των οδικών
µεταφορών που εξαρτώνται κατά 99% από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αντικατέστησε,
άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε βραδύτερα, τον άνθρακα στον τοµέα της θέρµανσης και εν
συνεχεία στον τοµέα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά την µερική απαγκίστρωση των οικονοµιών µας από το πετρέλαιο, λόγω των
πετρελαϊκών κρίσεων, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική οικονοµική συνιστώσα των
οικονοµιών των κρατών µελών ιδίως σε ό,τι αφορά τις µεταφορές. Οι µεταφορές απορροφούν
σήµερα ποσοστό µεγαλύτερο του 50% του καταναλισκόµενου πετρελαίου. Μολονότι η αγορά
του πετρελαίου είναι υψηλών εντάσεων, είτε πρόκειται για το διάλογο παραγωγών
καταναλωτών, ή για τις τιµές στη διεθνή αγορά, ή τις διαθέσιµες ποσότητες, ή τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και τα θαλάσσια ατυχήµατα τα οποία προβάλλονται
ευρύτατα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το πετρέλαιο εξακολουθεί να απολαµβάνει την
εύνοια της κοινής γνώµης.
Οι προοπτικές της αγοράς πετρελαίου εξαρτώνται από την ανάπτυξη των εναλλακτικών
µορφών ενέργειας καθώς και από τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στον
τοµέα των µεταφορών. Η ανάλυση των σηµερινών τάσεων δείχνει ότι κατανάλωση στην
Ευρώπη θα αυξηθεί ουσιαστικά µε ρυθµό ανάπτυξης ουσιαστικά υψηλότερο στις υποψήφιες
χώρες λόγω των προσπαθειών που καλούνται να καταβάλουν για να ανακτήσουν το χαµένο
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έδαφος στον τοµέα των µεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων. Η εξάντληση των εγχωρίων
πόρων θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την εξάρτηση από το πετρέλαιο του εξωτερικού. Η
εξέλιξη του εφοδιασµού στη διεθνή αγορά πετρελαίου θα είναι καθοριστικής σηµασίας.
1.

Η πετρελαϊκή εξάρτηση
Ποσοστό µεγαλύτερο του 70% των διεθνών αποθεµάτων πετρελαίου εντοπίζονται στις χώρες
µέλη του ΟΠΕΚ. Το 2020, ο ΟΠΕΚ θα καλύπτει 50% των αναγκών της Ενωσης µε
παραγωγή της τάξης των 55 εκατοµ. βαρελιών ηµερησίως, συγκριτικά προς τα 32 εκατοµ.
βαρελιών ηµερησίως της παραγωγής κατά το έτος 2000. Η επιθυµία του ΟΠΕΚ για
παραγωγή εξηγείται από το επίπεδο του κόστους παραγωγής το οποίο θα παραµείνει
ιδιαίτερα ευνοϊκό ακόµα και σε περίπτωση που διαµορφωθούν χαµηλές τιµές. Σηµειώνεται
ότι το µέσο κόστος παραγωγής του ΟΠΕΚ είναι σήµερα της τάξης των 2$ το βαρέλι. Τα
σηµαντικά περιθώρια κέρδους θα αποτελέσουν κίνητρο στο οποίο ο ΟΠΕΚ θα είναι δύσκολο
να αντισταθεί.

Ευρώπη των 15 : 1999 – Προέλευση των εισαγωγών αργού πετρελαίου
Άλλες χώρες
Μεξικό

Ιράν

8%

9%

2%

Τέως ΕΣΣ∆
18%

Λιβύη

Ιράκ

10%

ΟΠΕΚ

7%

51%

Νορβηγία

Νιγηρία

Σαουδική
Αραβία

21%

4%

Αλγερία

13%

4%

Κουβέιτ Βενεζουέλα
2%

2%

Ο όγκος της παραγωγής των χωρών εκτός ΟΠΕΚ, των οποίων το µέσο κόστος παραγωγής
ανέρχεται σε 5$ το βαρέλι, αλλά µε περιθώριο κέρδους ανώτερο των 10$, θα εξαρτηθεί στενά
από την εξέλιξη των τιµών, δεδοµένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άφθονα αποθέµατα.
Ορισµένες περιοχές παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία ή στη Κασπία Θάλασσα από την
άποψη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιµάται ότι µία τιµή
του αργού πετρελαίου γύρω στα 20$ θα ήταν δυνατόν να εγγυηθεί παραγωγικές επενδύσεις
στις χώρες εκτός χωρών ΟΠΕΚ, οι οποίες θα χρειαστούν λόγω της αυξανόµενης ζήτησης τα
επόµενα 20 χρόνια.
2.

Η γεωπολιτική του πετρελαίου
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Τα πρόσφατα γεγονότα στην αγορά πετρελαίου αποδεικνύουν ότι, µολονότι ο ΟΠΕΚ συχνά
χαρακτηρίζεται ως αδύναµο και ανοµοιογενές καρτέλ, επί του παρόντος στο εσωτερικό του
έχουν επικρατήσει κεντροµόλες δυνάµεις, και ότι µάλιστα αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός
ότι χάρη στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τα τελευταία δύο έτη, επηρεάζεται από την
επιρροή της Σαουδικής Αραβίας, της Βενεζουέλας, του Ιράν και του Κουβέιτ. Τα
συµφέροντα και οι περιορισµοί των χωρών που τον αποτελούν είναι πολλαπλά και
πολύπλοκα και σε µεγάλο βαθµό αποκλίνουν.
Όντως, τα κράτη µέλη, που διαθέτουν περιορισµένα αποθέµατα, είναι υπέρ της
µεγιστοποίησης της τιµής βραχυπρόθεσµα, εµφανίζουν σηµαντική δυνατότητα απορρόφησης
των πετρελαϊκών εσόδων και τίθενται υπέρ του υψηλού βαθµού χρησιµοποίησης του
δυναµικού παραγωγής (Αλγερία, Βενεζουέλα ή Ιράν). Άλλες χώρες όπως η Σαουδική
Αραβία ή οι υπόλοιποι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου, δεδοµένου ότι διαθέτουν υψηλά
αποθέµατα, προτιµούν να έταβάλλονται οι τιµές σε περισσότερο µακροχρόνια βάση
προκειµένου να αποφευχθεί η διείσδυση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και να
διατηρηθεί παράλληλα η θέση που κατέχει το πετρέλαιο στο παγκόσµιο ενεργειακό
περιβάλλον µέσο- και βραχυπρόθεσµα, καθώς και το δικό τους µερίδιο στην αγορά.
Ορισµένοι γεωπολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις παρατηρούµενες εξελίξεις. Οι
αποκλίσεις στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ που εµφανίστηκαν ήδη κατά τον πόλεµο του Κόλπου, οι
εσωτερικές εντάσεις στον ΟΠΕΚ σχετικά µε τον πετρελαϊκό αποκλεισµό του Ιράκ, οι
αβεβαιότητες όσον αφορά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Λιβύη, καθώς και η κοινή θέση των
αραβικών χωρών στην ισραελοπαλεστινιακή διένεξη είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου.
Ο ρόλος που θα διαδραµατίσει το Ιράκ κατά τα επόµενα έτη αποτελεί εξάλλου σηµαντική
αλλά άγνωστη παράµετρο. Κατά το 1999, το Ιράκ αύξησε την παραγωγή του, σε επίπεδο 2,8
εκατοµ. βαρελιών την ηµέρα, προκειµένου να επιτύχει επίπεδο ελαφρά υψηλότερο των 5,2
δισεκατ. $ εξαγωγών πετρελαίου που έχουν επιτραπεί µε τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στο πλαίσιο του προγράµµατος "τρόφιµα έναντι
πετρελαίου". Μπορεί να θεωρηθεί ότι σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων και µε τη βοήθεια
αλλοδαπών επενδυτών, η παραγωγή θα µπορούσε σχετικά γρήγορα να αυξηθεί κατά 3 έως 4
εκατοµ. βαρέλια ηµερησίως.
Μολονότι δεν είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι στο άµεσο µέλλον ενεδρεύουν κίνδυνοι έλλειψης
του πετρελαίου, παράλληλα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένη η συµπεριφορά του ΟΠΕΚ
ως καρτέλ µε γνώµονα τους πολιτικούς προβληµατισµούς που από καιρού εις καιρόν
ενδέχεται να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του. ∆ιακρίνονται εντούτοις πολλοί παράγοντες οι
οποίοι ως εκ φύσεως ενδέχεται να ασκήσουν καθοριστικής σηµασίας επιρροή στο επίπεδο
των τιµών, οι παράγοντες αυτοί είναι: ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών που
πραγµατοποιούν εισαγωγές πετρελαίου, οι συντελούµενες πρόοδοι σε θέµατα συγκράτησης
της ζήτησης, η προσθήκη νέων αποθεµάτων και η ενίσχυση των προτύπων για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Μακροπρόθεσµα, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση των αποθεµάτων στις χώρες µέλη
του ΟΠΕΚ, κύριο κίνδυνο για τον ΟΠΕΚ θα αποτελέσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις ήτοι οι
νέες τεχνικές παραγωγής σε ζώνες που σήµερα θεωρούνται δύσκολες και για πετρελαϊκά
αποθέµατα µη παραδοσιακού χαρακτήρα καθώς και η ανάπτυξη νέων καυσίµων
υποκατάστασης και των συναφών προς αυτά τεχνολογιών, ιδίως στον τοµέα των µεταφορών.
Ιδιαίτερα σηµαντικός ενδέχεται επίσης να αποδειχθεί ο ρόλος των χωρών της τέως ΕΣΣ∆ για
την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδοµένου ότι κατά το 1989, οι εν λόγω χώρες εξακολουθούσαν να
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είναι παγκοσµίως οι πρώτοι παραγωγοί πετρελαίου υπερβαίνοντας τα 11 εκατοµ. βαρέλια
ηµερησίως. Η παραγωγή στην περιοχή αυτή θα µπορούσε κατά την επόµενη εικοσαετία να
διπλασιαστεί από 7,8 εκατοµ. βαρέλια ηµερησίως το 2000 σε 14 εκατοµ. βαρέλια ηµερησίως
το 2020. Τα γνωστά αποθέµατα πετρελαίου στη Λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας (25 εκατοµ.
βαρελιών) είναι συγκρίσιµα προς τα αποθέµατα της Βόρειας Θάλασσας ή των Ηνωµένων
Πολιτειών. Τα πιθανά αποθέµατα θα µπορούσαν να υπερβούν τα 200 δισεκατ. βαρέλια ήτοι
το 25% των γνωστών αποθεµάτων της Μέσης Ανατολής.
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Οι επιπτώσεις της τιµής του πετρελαίου

3.

Αργό πετρέλαιο – Καλάθι τιµών του ΟΠΕΚ 1970-2000
(Ιανουάριος-Οκτώβριος)
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Ενώ στην περίπτωση των δύο πρώτων πετρελαϊκών κρίσεων (1973 και 1979) οι βιοµηχανικές
χώρες κινδύνευσαν από ασφυξία, η κατάσταση αυτή δεν επαναλαµβάνεται σήµερα (παρά τον
τριπλασιασµό της τιµής του πετρελαίου σε ένα έτος), λόγω της ενεργειακής διαφοροποίησης,
της σχεδόν γενικής εξαίρεσης των προϊόντων πετρελαίου από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και των διαρθρωτικών αλλαγών που σηµειώθηκαν στην ευρωπαϊκή οικονοµία, η
οποία από µία κοινωνία βιοµηχανικού χαρακτήρα µεταβλήθηκε σε κοινωνία παροχής
υπηρεσιών µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι επιπτώσεις των απρόβλεπτων διακυµάνσεων της
τιµής του βαρελιού του πετρελαίου. Επιβάλλεται να µελετηθεί ο τρόπος πληρωµής, ιδίως
µάλιστα η δυνατότητα έκφρασης σε ευρώ, των ενεργειακών αγορών της Ένωσης
προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις της διακύµανσης των νοµισµατικών ισοτιµιών.
Επιπλέον η υψηλή φορολογία που επιβαρύνει τα πετρελαϊκά προϊόντα στη ∆υτική Ευρώπη
περιορίζει σηµαντικά τις επιπτώσεις της αύξησης των τιµών στον πληθωρισµό. Για το
σύνολο των αναπτυσσόµενων χωρών που δεν παράγουν πετρέλαιο, το κόστος είναι
ακόµη υψηλότερο και ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητές τους να απαλλαγούν από
τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.

Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου επηρεάζει ιδιαίτερα τις οµάδες του πληθυσµού που
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Έχει ως αποτέλεσµα, λοιπόν, να υπάρχουν κίνδυνοι
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µεγαλύτερου αποκλεισµού σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Επιτροπή προτίθεται να
διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειρίας σχετικά µε κατάλληλες πρακτικές, οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί για τον περιορισµό των επιπτώσεων της αύξησης της τιµής του πετρελαίου για
εκείνους που έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες καθώς και τη µείωση του κινδύνου κοινωνικού
αποκλεισµού σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Λισσαβόνας.
Εάν δεν ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την απαγκίστρωση από το πετρέλαιο, ιδίως στις
µεταφορές, η εξάρτηση από το πετρέλαιο θα µπορούσε να φθάσει στο 90% έως το 2020.
Η εντατικοποίηση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην υποκατάσταση του πετρελαίου
από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η χαλιναγώγηση της κατανάλωσης αποδεικνύονται
απαραίτητες προϋποθέσεις ειδικά για τον τοµέα των οδικών µεταφορών όπου η κατανάλωση
πετρελαίου αυξήθηκε από 18% το 1973 σε 50% το 2000. Επιπλέον, η ουσιαστική ανυπαρξία
δυνατοτήτων υποκατάστασης του πετρελαίου (βιοκαύσιµα, φυσικό αέριο) ιδίως στον τοµέα
των µεταφορών οξύνει τη βαρύτητα κάθε πετρελαϊκής κρίσης µεγάλης διάρκειας.
Η ευρωπαϊκή οικονοµία θα πρέπει να µάθει να ζει µε τιµές του πετρελαίου που υπερβαίνουν
τα 20$.
Γ. Οι πολλά υποσχόµενες ενεργειακές εναλλακτικές µορφές : φυσικό αέριο και
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
1.

Το φυσικό αέριο: προς µία νέα εξάρτηση

Ευρώπη των 30 : φυσικό αέριο: σενάριο αναφοράς (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
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a)

Η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου
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Το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '50 και χρειάστηκε δεκαετίες
προκειµένου να διακριθεί στον τοµέα της ενέργειας. Παλαιότερα εθεωρείτο ενεργειακό
προϊόν δεύτερης κατηγορίας (υπό προϊόν της εξόρυξης πετρελαίου), κατέστη ένας
ενεργειακός πόρος ευρέος φάσµατος. ∆εδοµένου ότι η χρήση του είναι εύκολη, ιδίως χάρη
στη διανοµή του µε δίκτυα, διεισδύει έκτοτε σε όλους τους τοµείς της ενεργειακής
κατανάλωσης είτε πρόκειται για την ηλεκτρική ενέργεια (24% του καταναλισκόµενου
φυσικού αερίου συµπεριλαµβανοµένου του συνδυασµένου κύκλου παραγωγής), για την
παραγωγή θερµότητας ή ακόµη πιο πρόσφατα για τις µεταφορές. Επί του παρόντος περίπου
70% του φυσικού αερίου καταναλώνεται στο βιοµηχανικό τοµέα (26%) και στον οικιακό
τοµέα (31%). Εντούτοις, η χρήση του πρωτίστως επεκτείνεται στον τοµέα της παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας όπου συµβάλλει πλέον κατά 15% στην παραγωγή.
Σε ορισµένες χώρες παρατηρείται ταχεία ανάπτυξη του µεριδίου του φυσικού αερίου στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το µερίδιο αυτό αναµένεται ότι θα αυξηθεί ταχύτατα µε
αποτέλεσµα το φυσικό αέριο εν µέρει να αντικαταστήσει τον άνθρακα κατά την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί που
λειτουργούν µε φυσικό αέριο αναµένεται ότι θα απορροφούν περίπου τα δύο τρίτα της
αύξησης της ζήτησης (επενδύσεις σε µεικτούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας και
αεριοτουρµπίνες συνδυασµένου κύκλου). Κατά το 2020-2030, αναµένεται, εφόσον
συνεχιστούν οι τάσεις που παρατηρούνται σήµερα στην αγορά, ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα
παράγεται περίπου κατά το ήµισυ µε πρώτη ύλη το φυσικό αέριο (40%) αντιπροσωπεύοντας
το 45% του αναλούµενου φυσικού αερίου.
β)

Η διεθνής αγορά φυσικού αερίου

Μολονότι το φυσικό αέριο σήµερα εµφανίζεται ως το κατ'εξοχήν προϊόν που διευκολύνει την
ενεργειακή διαφοροποίηση εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως υγιές ενεργειακό ισοζύγιο στην
κατανάλωση, η ταχεία αύξησή του σε ορισµένες αγορές, όπως η παραγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας, ο οικιακός τοµέας και η παραγωγή θερµότητας, ενδέχεται να οδηγήσει στη
δηµιουργία µιας νέας διαρθρωτικής αδυναµίας στην Ένωση. Έως το 2010, η ζήτηση
αναµένεται να αυξηθεί κατά 85 εκατοµ.ΤΙΠ φθάνοντας στα 410 εκατοµ.ΤΙΠ. Στις υποψήφιες
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση του φυσικού αερίου αναµένεται να αυξηθεί κατά
40% ανερχόµενη σε 80 εκατοµ.ΤΙΠ κατά το 2010.
Η αγορά του φυσικού αερίου εµφανίζει ελάχιστες οµοιότητες µε την αντίστοιχη του
πετρελαίου εκτός της σχέσης που έχει µε την τιµή του τελευταίου. Η συχνή γεωλογική
γειτνίαση προς το πετρέλαιο το είχε καταρχήν θέσει υπό τον έλεγχο των εταιρειών
εκµετάλλευσης του πετρελαίου και ερµηνεύει για ποιους εσωτερικούς λόγους η τιµή του
συνδέεται µε την αντίστοιχη του πετρελαίου. Οι οικονοµικοί λόγοι που ερµηνεύουν επίσης
το φαινόµενο αυτό σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό που προσπαθεί να αναπτύξει το φυσικό
αέριο έναντι του πετρελαίου39. Εάν η ως άνω σχέση χαρακτήριζε εξ αρχής τη διείσδυση του
φυσικού αερίου ως µέσον καθιέρωσης του προϊόντος αυτού σταδιακά, σήµερα ο µηχανισµός
αυτός δεν δικαιολογείται πλέον οικονοµικά και θα πρέπει κάποια στιγµή να αντικατασταθεί
από τιµές που να διαµορφώνονται στην αγορά από την προσφορά και τη ζήτηση για το

39

Η σύνδεση της τιµής του φυσικού αερίου προς την αντίστοιχη του πετρελαίου πραγµατοποιείται µε
έναν µηχανισµό υπολογισµού «net-back» βάσει των τιµών των πετρελαϊκών προϊόντων που
ανταγωνίζονται στις ίδιες αγορές. Οι εταιρείες που ασχολούνται µε το φυσικό αέριο αποκαλούν την
προσέγγιση αυτή «η προσέγγιση του όγκου της αγοράς» που συνυπολογίζεται στην τιµή εισαγωγής στα
σύνορα.
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φυσικό αέριο. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο εφόσον υλοποιηθεί εσωτερική αγορά για το φυσικό
αέριο η οποία δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην απελευθέρωση των εθνικών αγορών.
Μολονότι µεσοπρόθεσµα στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου δεν εµφανίζονται κίνδυνοι
δηµιουργίας καρτέλ, θα πρέπει εντούτοις να παρατηρηθεί ότι η αγορά αυτή είναι άκαµπτη. Ο
συνδυασµός του συσχετισµού µε την τιµή του πετρελαίου, οι παραδόσεις κατόπιν των
συµβάσεων µακροπρόθεσµου χαρακτήρα τύπου «πάρε ή πλήρωσε» και η εισαγωγή του
κυρίως µε αγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τις οµοιότητες της αγοράς του
φυσικού αερίου προς κάθε περιφερειακή αγορά ολιγοπωλιακής οργάνωσης δίχως ουσιαστικό
ανταγωνισµό µεταξύ των εξαγωγέων (Ρωσία, Νορβηγία, Αλγερία). ∆εδοµένων των
σηµαντικών αποθεµάτων της Ρωσίας (1/3 των παγκοσµίων αποθεµάτων), θεωρείται
αναπόφευκτη η κλιµάκωση της εξάρτησης από τη χώρα αυτή. Επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι
εδώ και 25 χρόνια, ο εφοδιασµός καταρχήν από την τέως ΕΣΣ∆ και εν συνεχεία από τη
Ρωσία υπήρξε παραδειγµατικής σταθερότητας. Μία µακροπρόθεσµη στρατηγική στο πλαίσιο
της εταιρικής σχέσης µε τη Ρωσία θα αποτελούσε ένα καθοριστικό βήµα υπέρ της ασφάλειας
του εφοδιασµού.
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Ευρώπη των 15 : εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες
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Μελλοντικά αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου. Ορισµένοι
ειδικοί προβλέπουν αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου περίπου κατά 20% έως το 2010.
Υπό τη συνδυασµένη επιρροή της εµφάνισης µιας αγοράς spot στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της πίεσης που ασκεί η αυξηµένη ζήτηση λόγω
πρωτίστως των προβληµατισµών που σχετίζονται µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, είναι
εύλογο να θεωρηθεί ότι θα τροποποιηθούν οι κανόνες διαµόρφωσης των τιµών (π.χ.
αποσύνδεση των τιµών του φυσικού αερίου από τις αντίστοιχες του πετρελαίου) είτε κατά
τρόπο σύµφωνο προς τη λογική µιας ανταγωνιστικής αγοράς, δηλαδή απηχώντας το κόστος
παραγωγής, είτε λόγω της συγκρότησης καρτέλ των παραγωγών του φυσικού αερίου. Επί του
παρόντος, είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε πόσο πιθανή είναι αυτή η εκδοχή. Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητο να προληφθεί κάθε διαρθρωτική τάση υπέρµετρης αύξησης των τιµών και
να εξασφαλιστεί αφθονία και διαφοροποίηση κατά τον εφοδιασµό.
γ)

Τα δίκτυα µεταφοράς

Η αύξηση της ζήτησης, και ο πολλαπλασιασµός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών λόγω της
εσωτερικής αγοράς θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθούν οι ανάγκες υποδοµής µεταφορών
(ενδοευρωπαϊκά και διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, λιµενικές υποδοµές για το
υγροποιηµένο φυσικό αέριο, GNL) για τις οποίες δεν χρειάζεται να βρεθεί χρηµατοδότηση.
Επιβάλλεται να υπογραµµιστεί ότι το κόστος µεταφοράς του φυσικού αερίου ποικίλει
ανάλογα µε το αν µεταφέρεται µε αγωγούς ή µε σκάφη (GNL). Η µεταφορά του αερίου
απαιτεί υποδοµές ιδιαίτερου κόστους που είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και στις δύο
περιπτώσεις. Η αποδοτικότητα αυτών των δύο τύπων µεταφορών εξαρτάται από την
απόσταση.
Όσον αφορά τον εφοδιασµό µε φυσικό αέριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην ύπαρξη των
αγωγών, εξυπηρετείται γεωγραφικά πλήρως εν σχέσει προς τα κέντρα εξαγωγής που
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βρίσκονται στη Νορβηγία, τη Ρωσία και την Αλγερία. Η προσφορά του GNL ολοκληρώνει
και διαφοροποιεί την προσφορά φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του
Μαγκρέµπ και τις χώρες του Ατλαντικού Ωκεανού (Νιγηρία, Τρινιδάδ). Μελλοντικά η Μέση
Ανατολή (Ιράν και Κατάρ) και η Κεντρική Ασία θα µπορούσαν να καταστούν σηµαντικοί
προµηθευτές φυσικού αερίου.
Η ανάλυση της κατάστασης των φυσικών αποθεµάτων των κυριότερων σηµερινών και
ενδεχόµενων προµηθευτών της Ένωσης αποκαλύπτει ανισορροπία υπέρ του εφοδιασµού από
τη Ρωσία από την οποία προέρχονται επί του παρόντος 41% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε φυσικό αέριο. Αυτό το ποσοστό εξάρτησης αναµένεται να αυξηθεί λόγω της
διεύρυνσης και της πίεσης που ασκεί η κατανάλωση µε αποτέλεσµα να ανέλθει τελικά σε
60%.

Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των χωρών παραγωγής, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η
ποικιλία του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο στην Κοινότητα είναι περιορισµένη. Επιβάλλεται
να σηµειωθεί ότι το 1996, 33 εταιρείες φυσικού αερίου κάλυψαν περίπου το 94% της
συνολικής παραγωγής στη ∆υτική Ευρώπη από έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθµό σηµείων
άντλησης. Τρεις από τις µεγαλύτερες εταιρείες φυσικού αερίου καλύπτουν το 10 µε 15% της
ευρωπαϊκής παραγωγής. Εξάλλου, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από άλλες γεωγραφικές
περιφέρειες, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγών GNL, αναµένεται ότι θα αυξηθούν κατά
το µέλλον. Αυτό αποδεικνύει το ανταγωνιστικό δυναµικό που υφίσταται από την πλευρά της
προσφοράς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η µελέτη (στο Ιράν και το Κατάρ40) για την κατασκευή νέων διαδροµών εισαγωγής µε
αγωγούς ή GNL αναµένεται να αυξήσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του εφοδιασµού σε
φυσικό αέριο και να διατηρήσει την αγορά των αγοραστών. Εντούτοις, το υψηλό κόστος
αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις τιµές που καταβάλλουν οι καταναλωτές και στην αύξηση
των κινδύνων όσον αφορά τις χώρες διαµετακόµισης.
Ο εφοδιασµός µε φυσικό αέριο της Ευρώπης ενδέχεται, µακροπρόθεσµα, να αντιµετωπίσει
σοβαρές οικονοµικές και διαρθρωτικές δυσχέρειες, που θα οξύνονται όσο λιγότερο έντονη
γίνεται η κατανάλωση του άνθρακα. Η αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου θα
µπορούσε να συνοδευθεί από τάση αύξησης των τιµών µε αποτέλεσµα να καταστεί
ευπαθέστερος ο εφοδιασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο µέτρο που ο εξωτερικός εφοδιασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε φυσικό αέριο εξαρτάται
έως και κατά 41% από τις εισαγωγές από τη Ρωσία και κατά περίπου 30% από την Αλγερία,
κρίνεται απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες γεωγραφικής διαφοροποίησης του
εφοδιασµού, ιδιαίτερα για το GNL. Συγκριτικά, η προέλευση του ευρωπαϊκού εφοδιασµού σε
πετρέλαιο και άνθρακα είναι περισσότερο διαφοροποιηµένη. Η ανάπτυξη ενεργειακής
συνεργασίας µακροπρόθεσµου χαρακτήρα µε τους καθοριστικής σηµασίας παραγωγούς όπως
η Ρωσία θεωρείται ζωτικής σηµασίας.
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Το Κατάρ διαθέτει αποθέµατα τρεις φορές υψηλότερα της Αλγερίας ή της Νορβηγίας.
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2.

Οι νέες ενεργειακές µορφές και οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας: µια πολιτική
προτεραιότητα

Ευρώπη των 30 : ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (σε εκατοµ. ΤΙΠ)
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Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας εµφανίζουν σηµαντικό41 δυναµικό σε ό,τι αφορά την
ενίσχυση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού εφοδιασµού. Η ανάπτυξη της χρήσης τους
εξαρτάται εντούτοις από ιδιαίτερα σηµαντικές πολιτικές και οικονοµικές προσπάθειες. Οι
προσπάθειες αυτές θα αποδώσουν µόνο εφόσον συνοδεύονται από γνήσια πολιτική ζήτησης
υπέρ του εξορθολογισµού και της σταθεροποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι η µόνη πηγή ενέργειας επί της οποίας η Ευρωπαϊκή
Ένωση διαθέτει περιθώρια ελιγµών. Η Ένωση δεν µπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της την
πολυτέλεια να αγνοήσει την ως άνω µορφή ενέργειας.
α)

Ένα δυναµικό προς εκµετάλλευση

Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας αντιπροσωπεύουν, επί του παρόντος, περίπου 6% του
ευρωπαϊκού εφοδιασµού εκ των οποίων 2% προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την
υδροηλεκτρική ενέργεια. Στάθηκε αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος του διπλασιασµού του
µεριδίου που κατέχουν οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, στόχος ο οποίος κατ'επανάληψη έχει επαναληφθεί από το 198542. Κρίνεται
απαραίτητο τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν το στόχο αυτό και να καθορίσουν εθνικούς
στόχους συναρτήσει των επιδιώξεων της Ένωσης. Αυτό δεν έχει ακόµα επιτευχθεί σε όλα τα
κράτη µέλη. Επιβάλλεται να επιτευχθούν πρόοδοι προς την κατεύθυνση αυτή.
Μεταξύ 1985 και 1998 η αύξηση της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας είναι σηµαντική από σχετική σκοπιά (+30%), σε απόλυτους όµως όρους
εξακολουθεί να είναι περιορισµένη (από 65 σε 85 εκατοµ.ΤΙΠ - συµπεριλαµβανοµένης της
υδροηλεκτρικής παραγωγής). Η συγκεκριµένη συνολικά περιορισµένη διείσδυση καλύπτει

41
42

Βλ. 1ο µέρος I – B.
ΕΕ αριθ. C 241 της 25ης Σεπτεµβρίου

1986
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σοβαρές διαφορές µεταξύ χωρών. Τέσσερις χώρες προσφεύγουν στις ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας συστηµατικά. Έτσι η Πορτογαλία (15,7%), η Φινλανδία (21,3%), η Αυστρία
(23,3%) και η Σουηδία (28,5%) στηρίζονται στην αξιοποίηση του δασικού και υδατικού
δυναµικού τους.
Το µερίδιο που καταλαµβάνουν οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση
είναι στενά συνδεδεµένο προς την εξέλιξη της κατανάλωσης και την εξοικονόµηση
ενέργειας. Οι πρόοδοι που επετεύχθησαν στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
αντισταθµίστησαν από την αύξηση της κατανάλωσης. Τοιουτοτρόπως µολονότι ο ως άνω
τοµέας εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 3% και παρά τις θεαµατικές αυξήσεις, όπως η αύξηση
κατά 2000% στον τοµέα της αιολικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, έχει επιτευχθεί
απλώς και µόνο σταθεροποίηση στο 6% της κατανάλωσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι
προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά της προσφοράς δεν θα αποδώσουν
αποτελέσµατα εφόσον δεν συνοδευθούν από πολιτικές εξορθολογισµού της ζήτησης της
ενέργειας.
Κατά τα επόµενα έτη, η συµµετοχή των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στην ενεργειακή
κατανάλωση αναµένεται να αυξηθεί σε απόλυτους όρους. Το ποσοστό τους (σε συγκριτικούς
όρους) στο ενεργειακό ισοζύγιο ως επί το πλείστον θα εξαρτηθεί από τη σύνδεσή τους µε το
ηλεκτρικό δίκτυο και την ανταγωνιστικότητά τους κατά την ανάπτυξη αποκεντρωµένης
παραγωγής.
Στόχος της Επιτροπής είναι να διαπλαστεί το µερίδιο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
επί της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης προκειµένου να ανέλθει από 6 % κατά το 1997
σε 12% κατά το 2010. Η αύξηση αυτή αναµένεται να δώσει νέα κίνητρα στις ΜΜΕ και θα
έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και θα επιτρέψει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών
τεχνολογιών που θα µπορούσαν να εξαχθούν προς τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, είναι µεγάλης σηµασίας έκαστο κράτος µέλος να
υιοθετήσει τους εθνικούς στόχους που προβλέπει η πρόταση οδηγίας για την ηλεκτρική
ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές.
β)

∆ιαφοροποιηµένο δυναµικό ανάπτυξης

Ο στόχος του διπλασιασµού του µεριδίου των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης εντάσσεται σε µια στρατηγική ασφάλειας του εφοδιασµού
και αειφόρου ανάπτυξης. Απαιτεί εντούτοις ιδιαίτερες προσπάθειες. Οι απαραίτητες
επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού υπολογίστηκαν από την Επιτροπή σε 165
δισεκατ. ευρώ µεταξύ 1997 και 2010. Ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου κατά το 2010 η πράσινη
ηλεκτρική ενέργεια να ανέλθει σε 24% από το 12% όπου βρίσκεται σήµερα, όπως προβλέπει
η πρόταση οδηγίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Ο στόχος αυτός θα είναι ακόµη δυσκολότερο να επιτευχθεί δεδοµένου ότι για την
υδροηλεκτρική ενέργεια, που σήµερα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των ανανεώσιµων
ενεργειών, οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης είναι σχεδόν µηδενικές: η αξιοποίηση νέων
περιοχών αντιµετωπίζει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Μόνο η αξιοποίηση των
µικρών υδροηλεκτρικών µπορεί να έχει προοπτική. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υπόλοιπες
µορφές ανανεώσιµων ενεργειών (βιοµάζα, αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερµική
ενέργεια, να εξασφαλίσουν σχεδόν το σύνολο της επιδιωκόµενης αύξησης. Αυτό συνεπάγεται
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τετραπλασιασµό του σχετικού µεριδίου τους και όχι απλώς διπλασιασµό στην
πραγµατικότητα.
Από την πλευρά της, η βιοµάζα θα µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της
ασφάλειας του αειφόρου εφοδιασµού. Η βιοµάζα αποτελεί διαδεδοµένο και πολυδύναµο
πόρο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για θέρµανση όσο και για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πηγές εφοδιασµού µε βιοενέργεια περιλαµβάνουν τα αγροτικά και
δασικά κατάλοιπα, τα απόβλητα καθώς και τις νέες ενεργειακές καλλιέργειες. Το τεράστιο
δυναµικό των δασικών και αγροτικών καταλοίπων εξακολουθεί επί του παρόντος να µην
αποτελεί αντικείµενο σοβαρής εκµετάλλευσης.
Παρά το υψηλό κόστος παραγωγής, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η επιβίωση των
βιοκαυσίµων και των άλλων εναλλακτικών καυσίµων καθώς και η βελτίωση της θέσης
τους στην αγορά των καυσίµων. Τα βιοκαύσιµα διακρίνονται από ντήζελ οργανικής
προέλευσης (70 έως 80% προέρχεται πρωτίστως από τα οργανικά έλαια και τον ηλίανθο,
κλπ.) και τις αλκοόλες που προέρχονται ως επί το πλείστον από τα τεύτλα, το σίτο, το σόργο,
κλπ. Υφίστανται πολυάριθµες εναλλακτικές δυνατότητες παραγωγής, ενώ εν γένει
προτιµούνται οι υψηλής απόδοσης καλλιέργειες µε χαµηλή ενδιάµεση κατανάλωση, που
σέβονται τη βιοποικιλότητα. Το βιοντήζελ µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς υποκατάσταση του
φυσικού ντήζελ δίχως µείζονα τεχνικά προβλήµατα. Όσο για τις αλκοόλες, µπορούν να
αναµειχθούν µε την παραδοσιακή βενζίνη περίπου σε ποσοστό έως και 15% δίχως να
απαιτούνται τεχνικές τροποποιήσεις των οχηµάτων.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, τα βιοκαύσιµα είναι λίαν ενδιαφέροντα:
εκπέµπουν µεταξύ 40 και 80% λιγότερα αέρια που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου συγκριτικά προς τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιµα. Εκπέµπουν επίσης λιγότερα
σωµατίδια, µονοξείδιο και υδροξείδιο του άνθρακα. Τα βιοκαύσιµα δηµιουργούν επίσης
θέσης απασχόλησης στις αγροτικές ζώνες και συµβάλλουν στη διαφύλαξη του αγροτικού
ιστού προσφέροντας νέες ευκαιρίες στη γεωργική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιµα δεν οδηγούν σε υπερεκµετάλλευση των γεωργικών γαιών.
Πιο µακροπρόθεσµα θα πρέπει να αξιοποιηθούν άλλες δυνατότητες όπως το υδρογόνο όσον
αφορά τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας για τις οδικές µεταφορές .
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το µερίδιο των βιοκαυσίµων στην αγορά εξακολουθεί να είναι
περιορισµένο. Κατά το 1998 ανήρχετο µόλις σε 0,15% της συνολικής κατανάλωσης
καυσίµων ορυκτελαίων. Η αξιοποίησή τους κυρίως παρεµποδίζεται από τη διαφορά τιµής
συγκριτικά προς τα ορυκτά καύσιµα που προς το παρόν κυµαίνεται µεταξύ 1,5 (για το
βιοντήζελ) και 4 για τα προϊόντα άνευ φόρου. Στο πλαίσιο του στόχου του διπλασιασµού του
µεριδίου των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας για το 2010, η Επιτροπή εκτίµησε στη Λευκή
Βίβλο του 199743 για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, ότι η συµβολή της βιοενέργειας στη
συνολική κατανάλωση έως το 2010 θα πρέπει να ανέλθει σε 7%. Υπογραµµίζεται ότι
ανάλογη αύξηση του ρόλου που διαδραµατίζουν τα βιοκαύσιµα θα µπορούσε να επιτευχθεί
µόνον εφόσον τηρηθούν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
- Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δεσµευθούν προκειµένου να επιτύχουν το φιλόδοξο και
ρεαλιστικό στόχο που καθορίζει η Λευκή Βίβλος για το έτος 2010, ήτοι 7% για τα

43

Έγγραφο

COM(97) 599 της 26ης Νοεµβρίου 1997
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βιοκαύσιµα ορίζοντας ταυτόχρονα ως στόχο το 20% για το 2020 όσον αφορά το
σύνολο των καυσίµων υποκατάστασης·
- Η διαφορά τιµής των βιοκαυσίµων και των αντιστοίχων τιµών των ανταγωνιστικών
προς αυτά προϊόντων θα πρέπει να µειωθεί µε µέτρα τα οποία, κατ'αρχήν, θα
µπορούσαν να είναι φορολογικού χαρακτήρα·
- Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πρέπει να αναλάβουν τη διευκόλυνση της διανοµής τους
σε µεγάλη κλίµακα βάσει εθελοντικών συµφωνιών και όχι βάσει κοινοτικών
διατάξεων κανονιστικού χαρακτήρα.
- Επιβάλλεται να εντατικοποιηθεί η έρευνα στον τοµέα αυτό, ιδίως ενόψει της
αξιοποίησης νέων λύσεων που σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών
ενεργειακών µέσων όπως το υδρογόνο (το οποίο, µαζί µε τη µεθανόλη, αποτελεί ήδη το
καύσιµο που χρησιµοποιείται στα στοιχεία καυσίµου και µπορεί να παραχθεί από
πολυάριθµες πηγές πρωτογενούς ενέργειας, όπως οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας).
Οι προσπάθειες θα πρέπει επίσης να αφορούν την παραγωγή ηλεκτρισµού από αιολική
ενέργεια ενώ θα πρέπει παράλληλα να εξεταστεί το ενδεχόµενο παροχής ενίσχυσης προς τα
υδραυλικά έργα συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που θεωρούνται µικρής κλίµακας (λιγότερο
των 10 MW) τα οποία µέχρι σήµερα παραµελήθηκαν.
Μέχρι σήµερα η προαγωγή των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας αποτέλεσε αντικείµενο
διαφόρων προγραµµάτων, διαφορετικής βαρύτητας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η
συγκεκριµένη προσέγγιση, µολονότι φαίνεται απαραίτητη, είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να
συµπληρωθεί από συνολικό µηχανισµό που να εξασφαλίζει την υποστήριξη της έρευνας, τις
επενδυτικές ενισχύσεις, υπέρ της επιχειρησιακής εκµετάλλευσης και της αξιοποίησης των ως
άνω ενεργειακών µορφών, σύµφωνα µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Επιτροπή, προτείνοντας την οδηγία για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, έθεσε
το πλαίσιο εντός του οποίου η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ορισµένες πηγές
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, ιδίως µάλιστα της αιολικής ενέργειας, θα µπορούσε να
καταστεί µακροπρόθεσµα ανταγωνιστική προς τις συµβατικές µορφές ενέργειας. Η
προσέγγιση αυτή επιβάλλεται να συµπληρωθεί από µία νέα πρόταση για την εξοικονόµηση
ενέργειας στα κτίρια η οποία να επιτρέψει την προώθηση άλλων ενεργειακών πηγών (ηλιακή
ενέργεια, βιοµάζα) πολύ πιο αποκεντρωµένα, δεδοµένου ότι οι πόροι στον τοµέα αυτό θα
πρέπει να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο.

γ)

Τα εµπόδια στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας

Ανεξάρτητα της πηγής της υπό εξέταση ανανεώσιµης ενέργειας, κρίνεται σκόπιµο να
υπογραµµιστεί ότι κατ'αρχήν υφίστανται εµπόδια διαρθρωτικού χαρακτήρα όσον αφορά στην
ανάπτυξή της. Το οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί µε
επίκεντρο τις συµβατικές µορφές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
πυρηνική ενέργεια) και εστιάζεται κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρισµού.
Όµως αναµφίβολα το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένες από τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας απαιτούν
σηµαντικές αρχικές επενδύσεις, ως εξάλλου συνέβη ιστορικά και µε άλλες ενεργειακές
µορφές, όπως για παράδειγµα την ενέργεια που προέρχεται από τον άνθρακα, το πετρέλαιο
και την πυρηνική ενέργεια. Μία από τις προς διερεύνηση δυνατότητες χρηµατοδότησης
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των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας θα µπορούσε να είναι ενδεχοµένως η επιβάρυνση
των πλέον επικερδών ενεργειακών πόρων - δηλαδή της πυρηνικής ενέργειας, του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, µε κάποια συµβολή για την ανάπτυξη των
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Είναι δυνατόν για παράδειγµα να εξεταστεί το ενδεχόµενο

επιβολής παραφορολογικού τέλους για τη χρηµατοδότηση περιφερειακού ή εθνικού ταµείου
υπέρ των απαραίτητων αρχικών επενδύσεων. Επιπλέον, πολλές πηγές ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας, πριν ακόµη καταστούν αποδοτικές, θα χρειαστούν, για κατά το µάλλον ή ήττον
µακρές περιόδους ενισχύσεις λειτουργίας. Επί του παρόντος η συµβολή αυτή έχει ήδη
καθιερωθεί σε ορισµένα κράτη µέλη είτε καθορίζοντας σταθερές τιµές για τις ανανεώσιµες
µορφές ενέργειας είτε επιβάλλοντας στην αγορά πράσινα πιστοποιητικά, είτε τέλος µε τη
διοργάνωση προσκλήσεων υποβολής προσφορών για συγκεκριµένο δυναµικό.
Εν προκειµένω το πρόβληµα θα πρέπει τέλος να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο της
επικουρικότητας, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να
προσαρµοστούν από πολεοδοµική σκοπιά και σε ό,τι αφορά την κατοχή των εδαφών,
προκειµένου να αποδοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση των µονάδων παραγωγής
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Θεωρείται παράδοξο ότι ενώ οι εντόπιοι πληθυσµοί δεν
αντετέθησαν κατά το παρελθόν στην εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων, σήµερα
παρεµποδίζουν την ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.
Επιβάλλεται να σηµειωθεί επίσης ότι υφίστανται σήµερα πολύ µεγαλύτερα εµπόδια
διοικητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα συγκριτικά προς τα εµπόδια που υφίσταντο
κατά την ανάπτυξη των συµβατικών µορφών ενέργειας µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται
περαιτέρω το επενδυτικό κόστος.
Πολλές εξελίξεις σηµειώνονται σε διαφόρους τοµείς. Ενώ οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
κατά το παρελθόν συνδέονταν µε αποκεντρωµένη και περιορισµένη παραγωγή ενέργειας,
σήµερα αρχίζει να αναπτύσσεται η δηµιουργία αιολικών αγροκτηµάτων, και µάλιστα
υπεράκτιων. Τοιουτοτρόπως καθίσταται δυνατή η ενσωµάτωση των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας σε ένα κεντρικό και µεγάλης κλίµακας σχήµα παραγωγής και κατανάλωσης.
Αν εξαιρεθεί το ενδεχόµενο τεχνολογικής διακοπής, οι αυθόρµητες εξελίξεις όσον αφορά το
κόστος θα ήταν δυνατόν επίσης να ενισχύσουν τη θέση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
στην αγορά είτε χάρη σ'ένα υψηλό επίπεδο των τιµών του πετρελαίου είτε επειδή θα ληφθεί
υπόψη η «τιµή των πιστοποιητικών εκποµπής» στο κόστος των επενδύσεων υπέρ των
συµβατικών µορφών ενέργειας.
Εν τούτοις, η ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόµενο µόνο εφόσον ασκηθεί
µεσοπρόθεσµα εθελοντική πολιτική εκ µέρους των δηµοσίων αρχών . Η πολιτική αυτή
µπορεί να ενταχθεί σε ένα φάσµα αποφάσεων που να καλύπτουν από δραστικά φορολογικά
µέτρα υπέρ των αναλώσιµων µορφών ενέργειας ή για τη θέσπιση υποχρεώσεων αγοράς εκ
µέρους των παραγωγών ελάχιστου ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε βάση
τις αναλώσιµες µορφές ενέργειας έως την παροχή ενισχύσεων υπέρ της έρευνας ή των
χρηµατοδοτήσεων (επιδότηση επιτοκίων, ταµείο εγγυήσεων, παραφορολογικού χαρακτήρα
τέλος το οποίο να επιβαρύνει τις άλλες πηγές ενέργειας). Ορισµένες ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας θα πρέπει να καταστούν αποδέκτες ενισχύσεων προκειµένου να µπορέσουν να
κατακτήσουν αγορές συγκρίσιµες προς τις παραδοσιακές µορφές ενέργειας στο πλαίσιο των
κοινοτικών διατάξεων για θέµατα ανταγωνισµού.
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Προκειµένου να ενισχυθούν τους οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (και ιδιαίτερα η αιολική )
απαιτείται να θεσπιστούν χρηµατοοικονοµικά ή φορολογικά κίνητρα.
Οι στόχοι υπέρ των καυσίµων υποκατάστασης, 20% για το 2020 - θα παραµείνουν κατά πάσα
πιθανότητα νεκρό γράµµα εάν δεν εγκριθούν φορολογικά µέτρα υπέρ αυτών και δεν
εφαρµοστεί κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την διανοµή τους από τις πετρελαϊκές
επιχειρήσεις καθώς και εθελοντικές συµφωνίες µε τη βιοµηχανία.
Είναι λυπηρό ότι σε κοινοτικό επίπεδο δεν υπήρξε εναρµόνιση της φορολογίας υπέρ των
βιοκαυσίµων, δεδοµένου µάλιστα ότι η Επιτροπή υπέβαλε σχετική πρόταση κατά το 1992,
αντίστοιχα κρίνεται ακόµη ανησυχητικότερο ότι οι προσπάθειες που είχαν καταβληθεί προς
την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο ορισµένων προγραµµάτων αµφισβητήθηκαν για νοµικούς
λόγους.
Συµπέρασµα : Κανένας τοµέας δεν µπορεί µόνο του να ανταποκριθεί σε όλες τις ενεργειακές
ανάγκες της Ένωσης ή της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φύση των σχέσεων µεταξύ
των ενεργειακών φορέων τροποποιείται ουσιαστικά. Μεταξύ πετρελαίου και άνθρακα µπορεί
να θεωρηθεί ότι παρατηρείται αποκλίνουσα εξειδίκευση, µεταξύ άνθρακα και πυρηνικής
ενέργειας µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σχέσεις συµπληρωµατικότητας. Το φυσικό αέριο
θεωρείται ανταγωνιστής όλων των ενεργειακών προϊόντων σ'όλες τις αγορές.

Η πίεση που ασκεί η συνολική ζήτηση για το φυσικό αέριο, το δυναµικό εξαγωγής των
παραγωγών χωρών (Αλγερία, Ρωσία, Νορβηγία, Κάτω-χώρες) καθώς επίσης και των νέων
παραγωγών (όπως χώρες της Μέσης Ανατολής), η σταδιακή εξάντληση των αποθεµάτων των
υδρογονανθράκων, η συνακόλουθη αύξηση των τιµών, οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζονται
κατά την υλοποίηση των πυρηνικών προγραµµάτων, η περιβαλλοντική πρόκληση που
καλείται να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο της αξιοποίησης του άνθρακα αποτελούν παράγοντες
που επηρεάζουν τις συνθήκες εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήµερα η τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση καλύπτεται κατά 41% από το πετρέλαιο, κατά
22% από το φυσικό αέριο, κατά 16 % από τα στερεά καύσιµα (γαιάνθρακας, λιγνίτης,
τύρφη), κατά 15% από την πυρηνική ενέργεια και κατά 6% από τις ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας. Εάν δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες, το ενεργειακό ισοζύγιο θα εξακολουθήσει,
ενόψει του 2030, να στηρίζεται στα ορυκτά καύσιµα, ήτοι κατά 38% στο πετρέλαιο, 29% στο
φυσικό αέριο, 19% στα στερεά καύσιµα και µόλις κατά 6% στην πυρηνική ενέργεια και 8%
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να επιδράσει στις
συνθήκες της προσφοράς και να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασφάλειας
του εφοδιασµού. Μολονότι θεωρούνται ιδιαίτερα περιορισµένα τα περιθώρια ελιγµών, δύο
δυνατότητες θα άξιζε να διερευνηθούν.
Κατ'αρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται, δεδοµένου ότι η αγορά της είναι ελκυστική, να
διαπραγµατευτεί µε τις χώρες προµηθευτές ώστε να καταλήξει σε στρατηγικού χαρακτήρα
εταιρική σχέση που να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασµού της. Αυτή είναι τακτική που
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άρχισε να εφαρµόζει έναντι της οµοσπονδίας της Ρωσίας προσφέροντας στη χώρα αυτή
ενίσχυση για τη βελτίωση των δικτύων µεταφοράς και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε
ένα πολιτικό πλαίσιο που θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των εφοδιασµών και
εγγυήσεις για τις επενδύσεις.
Εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αποδώσει ιδιαίτερη σηµασία στην
κινητοποίηση χρηµατοοικονοµικών ενισχύσεων υπέρ των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας οι
οποίες θεωρούνται, λίαν µακροπρόθεσµα, ως οι πλέον πολλά υποσχόµενες για τη
διαφοροποίηση του εφοδιασµού.
Εντούτοις εξακολουθεί να θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατορθώσει να χαλαρώσει
τις πιέσεις που της ασκεί η εξωτερική της εξάρτηση µόνο εφόσον εφαρµόσει αποφασιστική
πολιτική για τη χαλιναγώγηση της ζήτησης.
Η ως άνω πολιτική για τη χαλιναγώγηση της ζήτησης κρίνεται ακόµη περισσότερο
απαραίτητη δεδοµένου ότι µόνο αυτή δύναται να επιτρέψει την Ένωση να αντιµετωπίσει την
πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής.
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2Ο ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάθε προβληµατισµός σχετικά µε το µέλλον του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρώπης,
ιδίως µάλιστα κάθε ανάλυση σχετικά µε τις εναλλακτικές δυνατότητες που θα επέτρεπαν τη
διαφοροποίησή του, επιβάλλεται να καλύπτει δύο άρτι προκύψαντες παράγοντες. Πρώτο
στοιχείο είναι η κλιµατική αλλαγή. Ανεξάρτητα της κλίµακάς του, το φαινόµενο αποτελεί
γεγονός και απειλεί την αρµονική ανάπτυξη του κόσµου. Επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι
ενώπιον της ως άνω απειλής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, µολονότι προσυπέγραψε τις δεσµεύσεις
του Κιότο, δεν διαθέτει αποτελεσµατικά µέσα καταπολέµησης των συνεπειών της αλλαγής
του κλίµατος µακροπρόθεσµα. Η άσκηση ενεργού πολιτικής υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης
(σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) ενισχύει παράλληλα την
ασφάλεια του εφοδιασµού και την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος.
∆εύτερο στοιχείο αποτελεί η σταδιακή ολοκλήρωση της αγοράς της ενέργειας. Τα µέτρα για
να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται να
επιλεγούν συναρτήσει και αυτού του νέου δεδοµένου. Όντως λόγω της υλοποίησης της
ευρωπαϊκής αγοράς για την ενέργεια, οι εθνικές επιλογές ή οι στρατηγικές των επιχειρήσεων
έχουν επιπτώσεις που υπερβαίνουν την εθνική κλίµακα.
I.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Σήµερα, η ασφάλεια του εφοδιασµού της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας πρέπει να λάβει
υπόψη ότι είναι υποχρεωτική πλέον η καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και η
επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης (άρθρο 2 και 6 της συνθήκης). Εάν δεν ληφθούν σοβαρά
µέτρα για τον περιορισµό της ζήτησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να
καταπολεµήσει την κλιµατική αλλαγή και φυσικά να τηρήσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στο
Κιότο. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν προς την ανάγκη ελαχιστοποίησης της
ενεργειακής εξάρτησης.
Οι απαντήσεις που προσφέρονται στις ερωτήσεις αυτές από τους τοµείς φορολογίας,
κρατικών ενισχύσεων και πολιτικής της ζήτησης δεν είναι οι καταλληλότερες.

A.

Τα νέα ερωτήµατα
Από στατιστικά και επιστηµονικά δεδοµένα προκύπτει ότι κατά τα τελευταία έτη οι
κλιµατολογικές συνθήκες έχουν διαταραχθεί λόγω της συγκέντρωσης αερίων που οφείλονται
στις αναπτυξιακές µας δραστηριότητες και συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

1.

Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα
Σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για την αλλαγή του κλίµατος,
µετά το 1900 επιταγχύνθηκε η άνοδος της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη. Η
επίγεια θερµοκρασία αυξήθηκε κατά 0.3 έως 0.6° C κατά µέσο όρο. Η θέρµανση αυτή
προκάλεσε άνοδο του επιπέδου των ωκεανών κατά 10 µε 25 cm. Το µέσο πάχος των
παγετώνων µειώθηκε κατά 40% σε πενήντα χρόνια. Η θέρµανση του πλανήτη φαίνεται ότι
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αυξάνει ακόµη ταχύτερα κατά τα τελευταία 25 έτη πράγµα που επιβεβαιώνεται από τις
θερµοκρασίες ρεκόρ που σηµειώθηκαν.
α.

Τα αίτια: οι ανθρωπογενείς εκποµπές
Η άνοδος της θερµοκρασίας οφείλεται στην εντατικοποίηση ενός φυσικού φαινοµένου που
έχει καθοριστική σηµασία για την επιβίωση του πλανήτη: το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Συγκρατώντας µέρος της ηλιακής θερµότητας που αντανακλάται από τη γη, τα αέρια που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου εξασφαλίζουν µέση θερµοκρασία 15°C στην
επιφάνεια της γης συγκριτικά προς τους -18°C που θα επικρατούσαν εάν τα αέρια αυτά δεν
υπήρχαν.
Εντούτοις µετά από την πρώτη βιοµηχανική επανάσταση η συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα
των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου44 αυξήθηκε ουσιαστικά ενώ
µειώθηκαν οι φυσικές δυνατότητες απορρόφησης τους. Η συγκέντρωση του CO2 - στο οποίο
οφείλεται ως επί το πλείστον το φαινόµενο του θερµοκηπίου - αυξήθηκε κατά 30%
συγκριτικά προς το 175045.
94% των εκποµπών CO2 στην Ευρώπη είναι ανθρωπογενείς και προέρχονται από τον
ευρύτερο ενεργειακό τοµέα.

Τα ορυκτά καύσιµα θεωρούνται ως οι κατεξοχήν υπόλογοι. Τα στερεά καύσιµα είναι οι
κατεξοχήν υπεύθυνα για το φαινόµενο αυτό σε απόλυτες τιµές, η πραγµατική κατανάλωση
πετρελαίου ευθύνεται για το 50% των εκποµπών του CO2 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
φυσικό αέριο για 22% και ο άνθρακας για 28%. Από την άποψη των τοµέων κατανάλωσης, η
παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και του ατµού είναι υπεύθυνες για το 30% των
εκποµπών του CO2, οι µεταφορές για το 28%, ο οικιακός τοµέας για το 14%, η βιοµηχανία
για το 16% και ο τριτογενής τοµέας για το 5%. Οι προβλεπόµενες αυξήσεις των εκποµπών
CO2 θα οφείλονται κατά 90% στον τοµέα των µεταφορών. Χαρακτηριστικά µπορεί να
αναφερθεί ότι ένα µέσο αυτοκίνητο παράγει ετησίως 2-3 φορές το βάρος του σε CO2. Σε
άλλους τοµείς αναµένεται µείωση συγκριτικά προς το 1990.
Η εξάρτηση του τοµέα των µεταφορών από τις ορυκτές µορφές ενέργειας - και το γεγονός ότι
το οδικό σύστηµα επωµίζεται το κύριο βάρος της αύξησης της ζήτησης για κινητικότητα,
µεταφράζεται σε εκποµπές αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου λόγω
ανάλωσης ορυκτών καυσίµων. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ως άνω αέρια και κυρίως το
CO2 αναγνωρίστηκαν ως σοβαρή απειλή για τις µελλοντικές γενεές. Λόγω αυτών
παρατηρείται άνοδος των θερµοκρασιών στην ατµόσφαιρα που µεταφράζεται σε κλιµατική
αλλαγή η οποία καθίσταται ολοένα και απειλητικότερη. Μολονότι οι επιπτώσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένουν περιορισµένες λόγω του ότι οι εκποµπές αντιπροσωπεύουν
το 14% του παγκοσµίου CO2, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα
στον τοµέα αυτό εφαρµόζοντας µια πολιτική πυγµής µε στόχο την ουσιαστική µείωση της
παραγωγής των ως άνω αερίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί µε στόχο τη µείωση έως
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Τα αέρια που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και είναι ανθρωπογενούς προέλευσης
έχουν ως εξής:(CO2) το οποίο θεωρείται ως το κατ’εξοχήν υπεύθυνο για το φαινόµενο αυτό (80%), τα
ηµιοξείδια του αζώτου (N20) το µεθάνιο (CH4), οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι υπερφθοράνθρακες
(PFC) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6).
∆ιακυβερνητική Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για την αλλαγή του κλίµατος, 1995
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το 2008-2012, των εκποµπών που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά 8%
συγκριτικά προς το 1990.
Η ενεργειακή κατανάλωση του τοµέα των µεταφορών αντιπροσώπευε το 1998 το 28 % των
εκποµπών του CO2, που είναι το αέριο που κατεξοχήν συµβάλλει στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε τους τελευταίους υπολογισµούς, εάν δεν αναληφθούν
πρωτοβουλίες για να αναστραφεί η αυξητική τάση, οι εκποµπές του CO2 που οφείλονται στις
µεταφορές θα µπορούσαν να αυξηθούν περίπου κατά 50% µεταξύ 1990 και 2010, φθάνοντας
τα 1113 εκατοµ. τόννων εκποµπών συγκριτικά προς τα 739 εκατοµ. που διαπιστώθηκαν κατά
το 1990. Για ακόµη µία φορά οι οδικές µεταφορές θεωρούνται ο κύριος υπεύθυνος για την
κατάσταση αυτή δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν το 84 % των εκποµπών του CO2 που
προέρχεται από τις µεταφορές, ενώ ο εναέριες µεταφορές αντιπροσωπεύουν το 13%. Είναι
επίσης γνωστό ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης υστερούν από άποψη ενεργειακής
απόδοσης, δεδοµένου ότι µικρό µέρος της εκλυόµενης ενέργειας αξιοποιείται για την κίνηση
του οχήµατος46.
Η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
των µεταφορικών µέσων αποτελεί οικολογική αναγκαιότητα και τεχνολογική πρόκληση. Ως
εκ τούτου η Κοινότητα επιθυµεί να τονίσει τα µέτρα που αφορούν, κυρίως, τη µείωση των
εκποµπών του CO2 από τα ιδιωτικής και δηµοσίας χρήσης οχήµατα καθώς και την
κατανάλωση καυσίµων εκ µέρους τους.

β.

Οι συνέπειες: ο πολλαπλασιασµός των φυσικών καταστροφών
Μολονότι οι επιστήµονες είναι σύµφωνοι σε ό,τι αφορά τα αίτια της επιτάχυνσης της
θέρµανσης της ατµόσφαιρας, εξακολουθεί να συζητείται το εύρος της θέρµανσης και η
σοβαρότητα των επιπτώσεών της.
Καταστροφικές πυρκαγιές, καταρρακτώδεις βροχές, παρατεταµένοι καύσωνες και η
λέπτυνση της στοιβάδας των παγετώνων κατά τα φαινόµενα είναι οι πιθανές επιπτώσεις της
µεγαλύτερης συγκέντρωσης των φυσικών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική Οµάδα Εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την
αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών, µολονότι τα προαναφερθέντα φαινόµενα χωριστά δεν
αποτελούν έκπληξη, ο πολλαπλασιασµός και η αύξηση της συχνότητάς τους προκαλούν
ανησυχίες.
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Από µελέτη του Υπουργείου Μεταφορών και Εξοπλισµών της Γαλλίας προκύπτει ότι η ενεργειακή
απόδοση ενός ιδιωτικού οχήµατος (σε vkm ανά ισοδύναµο χιλιόµετρο πετρελαίου) είναι δύο φορές
µικρότερη από ότι του υπογείου αστικού σιδηροδρόµου. Προκειµένου να καταστεί ακόµη σαφέστερο
το γεγονός αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόδοση ενός θερµικού κινητήρα οχήµατος ανέρχεται
περίπου σε 17 % (« Pour la Science, Ιανουάριος 1998 »).
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Μολονότι δεν υπάρχει καµιά βεβαιότητα, διατυπώνονται ανησυχίες ότι θα επικρατήσουν
ακόµη χειρότερες καταστάσεις στο µέλλον. Η οµάδα αυτή θεωρεί ότι αν δεν ληφθούν µέτρα,
η µέση επίγεια θερµοκρασία θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 1 µε 3.5°C µέχρι το 2100. Αυτή η
αύξηση της θερµοκρασίας θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το ύψος των θαλασσίων
υδάτων κατά 15 έως 95 cm. Ολόκληρες παράκτιες περιοχές αλλά επίσης και νήσοι και
αρχιπέλαγα θα µπορούσαν τοιουτοτρόπως να εξαφανιστούν από τους γεωγραφικούς χάρτες
λόγω της επέκτασης των ωκεανών και της τήξεως των πάγων. Η έκταση των πιθανών
επιπτώσεων είναι καταστροφική δεδοµένου ότι συνδυάζεται µε επιβαρυντικούς παράγοντες
που σχετίζονται µε το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων και τη χωροταξία. Σύµφωνα
µε το σενάριο αυτό αναµένεται ότι τα επεισόδια ξηρασιών και πληµµύρων αναµένεται να
εντατικοποιηθούν και να πολλαπλασιαστούν, διαταράσσοντας την αγροτική οικονοµία.
2.

Η µεγάλη πρόκληση: Τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων
Προκειµένου να σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση του CO2 στο σηµερινό του επίπεδο θα
πρέπει να µειωθούν πάραυτα οι εκποµπές κατά 50 έως 70%. Προκειµένου να περιοριστούν
απλώς και µόνο τα αναµενόµενα συµπτώµατα, θα πρέπει να ληφθεί αµέσως δράση.
Υπολογίζεται ότι προκειµένου να περιοριστεί η άνοδος της θερµοκρασίας σε 1.5°C έως το
2050 και η ανύψωση του επιπέδου της θαλάσσης κατά 2 cm ανά δεκαετία, οι βιοµηχανικές
χώρες θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους τουλάχιστον κατά 35% µεταξύ 1990 και

201047. Εάν δεν είναι δυνατόν να σταµατήσουν τα φαινόµενα αυτά θα πρέπει
τουλάχιστον να επιβραδυνθούν. Όσο πιο πολύ περιµένουµε για να δραστηριοποιηθούµε
τόσο βιαιότερα θα είναι απαραίτητο να επέµβουµε.

Μολονότι οι µεταφορές αντιπροσωπεύουν µόλις το 28% των συνολικών εκποµπών του CO2,
αναµένεται ότι θα καταστούν η κύρια αιτία λόγω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
κατορθώσει να τηρήσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στο Κιότο, εφόσον δεν ληφθούν πάραυτα
ριζικά µέτρα.
Η αναµενόµενη αύξηση των εκποµών του CO2 µεταξύ 1990 και 2010 θα οφείλεται κατά 90%
στον τοµέα των µεταφορών. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερες ευθύνες έχουν οι οδικές
µεταφορές δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν το 85% των εκποµπών του CO2 που οφείλονται
στις µεταφορές. Εν προκειµένω η ανάληψη κοινοτικής δράσης για να εξισορροπηθεί η
κατανοµή µεταξύ των επιµέρους µέσων µεταφοράς έχει νόηµα δεδοµένου ότι είναι γνωστό
ότι ένα φορτηγό παράγει 6 φορές CO2 περισσότερο ανά τόνο και χιλιόµετρο µεταφοράς
συγκριτικά προς ένα τραίνο.
Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να αναπτυχθεί ειλικρινής διάλογος µε θέµα τη θέση που
κατέχουν οι οδικές µεταφορές στη διακίνηση των προϊόντων και τη θέση που κατέχει το
ιδιωτικό αυτοκίνητο στις πόλεις.
Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής σχετικά µε το µέλλον της κοινοτικής πολιτικής για τις
µεταφορές, που αναµένεται να εκδοθεί, θα υπογραµµίσει ότι επείγει να ληφθούν
συγκεκριµένα µέτρα στον τοµέα αυτόν.
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"Το περιβάλλον στις αρχές του αιώνα", Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 1999
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α. Οι δεσµεύσεις του Κιότο: µία ιστορική καµπή
Η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής οδήγησε στη θέσπιση στόχων κατά τη συνάντηση
κορυφής στο Ρίο το 1992 υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών. Τη σύµβαση αυτή
ακολούθησε το πρωτόκολλο που υπεγράφη στο Κιότο το 1997 το οποίο περιλαµβάνει µετά
από την επικύρωσή του, ακριβέστερες και περιοριστικές δεσµεύσεις για τις βιοµηχανικές
χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύθηκε κατ' αρχήν να σταθεροποιήσει τις εκποµπές του CO2 κατά
το 2000 στα επίπεδο του 1990, και εν συνεχεία να µειώσει συνολικά τις εκποµπές των αερίων
που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012 κατά 8%
συγκριτικά προς το επίπεδο του 1990, αναλαµβάνοντας δηλ. τη δέσµευση για µειώσεις 346
εκατοµµυρίων τόννων CO2. Συµφωνία εσωτερικού επιµερισµού του εν λόγω φορτίου
συνήφθη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Βάσει αυτής η Γερµανία έχει την υποχρέωση να
µειώσει τις εκποµπές της κατά 21%, το Ηνωµένο Βασίλειο κατά 12,5%, ενώ η Γαλλία και η
Φινλανδία καλούνται να σταθεροποιήσουν τις εκποµπές τους.
β. Μία δέσµευση που είναι δύσκολο να τηρηθεί

Ευρώπη των 30 : εκποµπές CO2 συνδεόµενες µε την ενέργεια (1990=100)
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Το Νοέµβριο του 2000, κατά τη συνάντηση της Χάγης αναβλήθηκε ο διάλογος της
υλοποίησης των διατάξεων του πρωτοκόλλου για τη µείωση των αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου για την άνοιξη του 2001. Προκειµένου να τεθεί σε ισχύ, η
συµφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί τουλάχιστον από 55 χώρες έως το 2002 εφόσον
τοιουτοτρόπως καλύπτεται και το 55% του συνόλου των εκποµπών των βιοµηχανικών
χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρωτόκολλο του
Κιότο να τεθεί σε ισχύ το 2002.
Από το 1990, οι εκποµπές των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου
εξακολούθησαν να αυξάνουν στις περισσότερες από τις βιοµηχανικές χώρες. Η Ευρώπη
κατόρθωσε να σταθεροποιήσει τις εκποµπές CO2 και το 2000 στα επίπεδα του 1990.
Εντούτοις, το αποτέλεσµα αυτό ως επί το πλείστον οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες
όπως η επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης λόγω της κρίσεως του Κόλπου το 1991, η
βιοµηχανική αναδιάρθρωση στη Μεγάλη Βρετανία και στα Νέα Οµοσπονδιακά Κράτη της
Γερµανίας.
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Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος48, οι συνολικές
εκποµπές αερίων εκ µέρους των ∆εκαπέντε που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου, αναµένεται να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 5,2% µεταξύ 1990 και 2010. Οι
υποψήφιες χώρες διαθέτουν αξιόλογα περιθώρια συγκριτικά προς το 1990 λόγω της
οικονοµικής ύφεσης που ακολούθησε την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσµατος.
Οι συνολικές εκποµπές των υποψηφίων χωρών αναµένεται να µειωθούν κατά
11%.Αναµένεται, όµως, ότι θα ανακτήσουν ταχέως το χαµένο αυτό έδαφος σε ό,τι αφορά τις
εκποµπές λόγω της µελλοντικής έντονης οικονοµικής ανάπτυξής τους (κατά µέσο όρο 4%
ετησίως). Κατά τη µεταβατική περίοδο, είναι δυνατόν να εξεταστεί το ενδεχόµενο
ανταλλαγής των αδειών εκποµπών µεταξύ των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών.
Η Ευρώπη συµβάλλει µόλις κατά 14% στο σύνολο των ετησίων εκποµπών CO2, βρίσκεται
δηλ. πολύ πίσω από την Ασία (25%) και τη Βόρεια Αµερική (29%). Το πρωτόκολλο του
Κιότο δεν µπορεί παρά να αποτελέσει µόλις ένα πρώτο στάδιο για τη µείωση των εκποµπών
των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου ώστε να επιτευχθούν
µακροπρόθεσµα ευρύτεροι στόχοι που θεωρούνται απαραίτητοι και αναµένεται να
συµβάλουν στην πλαισίωση της µελλοντικής ενεργειακής πολιτικής και της αειφόρου
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναπόκειται κατά συνέπεια στην Ένωση να αναπτύξει
πλήρες φάσµα τεχνολογιών εξοικονόµησης της ενέργειας και των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας καθώς και γενικότερα ένα αειφόρο µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης της
ενέργειας.
Μία φιλόδοξη πολιτική καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος δεν θα πρέπει να θέσει σε
κίνδυνο την οικονοµική ανάπτυξη. Κάθε ανάλογη πολιτική θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία
της προαγωγής της καινοτοµίας και των διαρθρωτικών αλλαγών οδηγώντας παράλληλα σε
ένα σύστηµα αποδοτικότερης παραγωγής και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Ως εκ τούτου το πρόβληµα της µεταβολής ως επί το πλείστον αφορά περιοχές εκτός της
Ευρώπης. Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε ικανοποιητικές τεχνικές
λύσεις49 και να επινοήσει ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης το οποίο εξαγόµενο να επιτρέψει την
υιοθέτηση ευέλικτων µηχανισµών.
Οι προτεραιότητες των πολιτικών µέτρων θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη µείωση της
κατανάλωσης και την αύξηση του µεριδίου των ενεργειακών προϊόντων που εµφανίζουν τη
µικρότερη ένταση σε άνθρακα στις οδικές µεταφορές και τα κτίρια. Στο πλαίσιο αυτό, οι
αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να προσανατολίσουν την
ενεργειακή τους πολιτική προς τις χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα µορφές ενέργειας
και ιδιαίτερα προς τις νέες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Η Ένωση θα µπορούσε να
υποστηρίξει τις προσπάθειες των τρίτων χωρών και πρωτίστως των ταχέως αναπτυσσόµενων
χωρών όπως η Λατινική Αµερική, µε µία πολιτική επενδύσεων καθαρών, προηγµένων
τεχνολογιών. Η αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος ενισχύει την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού.
48
49

"Το περιβάλλον στις αρχές του αιώνα", Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 1999
Υφίστανται τεχνολογικές ελπίδες αλλά η πραγµάτωσή τους είναι δύσκολη και δαπανηρή όπως η
παγίδευση του CO2 σε υπόγειες κοιλότητες, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειαs δίχως παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, η διαµόρφωση συστηµάτων δέσµευσης
του άνθρακα όπως η αναδάσωση ή η ανάπτυξη του θαλασσίου πλαγκτόν κ.τ.λ.
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Συµπέρασµα : Η τήρηση των δεσµεύσεων του Κιότο και γενικότερα ο έλεγχος των εκποµπών των
αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου αφορούν ως επί το πλείστον την
ενεργειακή πολιτική και την πολιτική µεταφορών. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της
αλλαγής του κλίµατος, εάν δεν ληφθούν δραστικά µέτρα στους ως άνω τοµείς, απαιτείται η
Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσµευθεί ουσιαστικά, όπως προβλέπει η παρούσα Πράσινη Βίβλος,
λαµβάνοντας συγκεκριµένα µέτρα (ιδίως φορολογικά και κανονιστικού χαρακτήρα, υπέρ της
εξοικονόµησης της ενέργειας και της προαγωγής των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα τα κτίρια).
Τα µέτρα που προσανατολίζονται κατά
προτεραιότητα προς τη ζήτηση είναι ακόµη περισσότερο απαραίτητα δεδοµένης της
ιδιαίτερης σηµασίας που της αποδίδεται στο πλαίσιο του νέου τρόπου λειτουργίας της
ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.

B.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος δεν υποστηρίζεται από µεταρρύθµιση της φορολογίας
και των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα κατά τρόπο
προσαρµοσµένο προς τις νέες εξελίξεις, ενώ παράλληλα δεν µεταφράζεται σε φιλόδοξες
δράσεις σε επίπεδο ζήτησης, ιδίως υπέρ της εξοικονόµησης της ενέργειας.

1.

Η φορολογική αναρχία
Τα ενεργειακά προϊόντα συµβάλλουν σε µεγάλο ποσοστό στα φορολογικά έσοδα των κρατών
µελών. Μολονότι επιβάλλεται βαριά φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα, οι φορολογικές
επιβαρύνσεις διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν και από χώρα σε χώρα.
Παρά τις µεγάλες διαφορές µεταξύ των κρατών της Ένωσης, η φορολογία, ιδίως όσον αφορά
τους «ειδικούς φόρους κατανάλωσης», µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατικό εργαλείο στην
υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής. Οι στόχοι αναλόγου πολιτικής όπως η εσωτερίκευση
των δαπανών που συνδέονται µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή η εφαρµογή της αρχής
ο ρυπαίνων πληρώνει, θα µπορούσαν όντως να επιτευχθούν µέσω µιας πολιτικής
φορολογικών κινήτρων. Λαµβάνοντας υπόψη την ακαµψία της ζήτησης σχετικά προς τις
τιµές, το επίπεδο της φορολογίας θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να δίνεται ένα σαφές
«σήµα µέσω των τιµών» και τα φορολογικά µέτρα να συνοδεύονται από µέσα εφαρµογής τα
οποία να είναι απλά, ενδεχοµένως προοδευτικά, κατανοητά από όλους τους εµπλεκοµένους
και µικρού κόστους σε επίπεδο διοικητικής διαχείρισης.
Θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί κοινοτικό πλαίσιο φορολογίας των
ενεργειακών προϊόντων το οποίο να είναι πιο εναρµονισµένο, ώστε να αποφεύγονται οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

α.

Οι φορολογικές ανισότητες

- Οι γενικές τάσεις

Από το 1980 τα φορολογικά έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές της ενέργειας και τις
µεταφορές έχουν αυξηθεί ελαφρά από 5,7% σε 6,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων
και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (µεταξύ 1980 και 1997). Η εν λόγω τάση
αποσκοπεί στην προσέγγιση των “πράσινων φορολογικών µεταρρυθµίσεων”, βάσει των
οποίων καθιερώθηκαν νέοι φόροι µε σκοπό να µειωθούν οι εισφορές που επιβαρύνουν την
απασχόληση.
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Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. Οι λόγοι των διαφορών του
επιπέδου φορολογίας της ενέργειας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Εξ αυτών αποκαλύπτεται ότι
οι επιµέρους φορολογικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται είτε σε έναν κύριο στόχο
δηµιουργίας δηµοσιονοµικών εσόδων, είτε σε οικονοµικές πολιτικές για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικότερων τοµέων, είτε ακόµη σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και
περιφερειακούς προβληµατισµούς.
Εντούτοις ο κοινός παρονοµαστής είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από τη
φορολογία της ενέργειας προέρχονται από τα ορυκτέλαια. Ως εκ τούτου, η φορολογία
αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο 69% της τιµής του πετρελαίου κίνησης και 75% της βενζίνης.

79

Έσοδα από τους φόρους επί της ενέργειας και των µεταφορών ως ποσοστό του συνόλου των
φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (1997)
Ενέργεια

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
ΗΒ

3,5
4,5
4,4
8,1
5,3
4,3
4,9
7,2
7,2
4,4
3,7
7,2
4,8
5,2
6,3
5,2

EΕ των 15

-

Οι

αρχές

της

Μεταφορές

φορολόγησης

των

Σύνολο
φορολογικών
επιβαρύνσεων της ενέργειας
και των µεταφορών

1,9
4,3
1,0
1,1
0,6
0,5
3,9
1,1
0,3
3,3
1,5
2,5
2,2
0,7
1,6
1,3

ενεργειακών

5,4
8,8
5,4
9,2
5,9
4,8
8,8
8,3
7,5
7,7
5,2
9,7
7,0
5,9
7,9
6,5

:

προϊόντων

η

πηγή

των

φορολογικών

αποκλίσεων

Η τελική τιµή των ενεργειακών προϊόντων επιβαρύνεται από τρία είδη φόρου: τον ΦΠΑ (ήτοι
το φόρο προστιθέµενης αξίας που διαµορφώνεται αναλόγως µε την τιµή πώλησης του
προϊόντος), τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (µόνιµα ειδικά δικαιώµατα ανά φυσική
ποσότητα του προϊόντος) και τα ειδικά τέλη και εισφορές.
Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των ορυκτελαίων και ο ΦΠΑ πλαισιώνονται από κοινοτικό
σύστηµα φορολογίας. Αντιθέτως δεν υφίσταται κοινοτικό πλαίσιο για τα ενεργειακά
προϊόντα εκτός των ορυκτελαίων, ούτε για τους άλλους φόρους εκτός των ειδικών φόρων και
του ΦΠΑ.
- Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης:

Η προσέγγιση προκειµένου να καθοριστεί ο συντελεστής των ειδικών φόρων κατανάλωσης
διαφέρει από κράτος µέλος σε κράτος µέλος. Υπάρχουν επίσης σοβαρές διαφορές ως προς το
χαρακτήρα τους. Σε ορισµένα από τα κράτη µέλη υφίστανται φόροι για το CO2 (∆ανία,
Φινλανδία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) ενώ σε άλλα κράτη µέλη όχι. Ορισµένα από τα κράτη
µέλη επιβάλλουν φορολογία στην πυρηνική ενέργεια (Σουηδία) ή φόρους υποστήριξης της
εγχώριας βιοµηχανίας (Ισπανία σε ό,τι αφορά τον άνθρακα).
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Τα κράτη µέλη αποφάσισαν οµοφώνως το 1992 την καθιέρωση, σε ό,τι αφορά τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης για τα ορυκτέλαια, ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή φορολογίας
συναρτήσει του βαθµού χρήσης εκάστου ορυκτελαίου (καυσίµων, βιοµηχανική και εµπορική
χρήση, θέρµανση). Στην πράξη, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης συχνά υπερβαίνουν τις
ελάχιστες τιµές που δεν έχουν αναπροσαρµοσθεί από το 1992. Το αποτέλεσµα είναι να
έχουν διαµορφωθεί συντελεστές ιδιαίτερα διαφορετικοί µεταξύ των κρατών µελών.
Επιπλέον έχουν θεσπιστεί πολλά καθεστώτα παρεκκλίσεων που επιτρέπουν στα κράτη µέλη
να απαλλάσσουν από φόρους ή να µειώνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που
επιβάλλονται στα πετρελαϊκά προϊόντα. Πολλές φοροαπαλλαγές ή φοροµειώσεις
προβλέπονται ειδικά από την κοινοτική νοµοθεσία. Αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα η πλήρης
φοροαπαλλαγή από το δικαίωµα των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπεται για τα
καύσιµα τα οποία χρησιµοποιούνται για την εµπορική αεροπλοΐα και ναυσιπλοΐα σε
κοινοτικά ύδατα.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην αµόλυβδη βενζίνη
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Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Γερµανία, Φινλανδία, Ιταλία, ∆ανία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιρλανδία,
Λουξεµβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης

Η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει εξάλλου τη δυνατότητα των κρατών µελών να υποβάλουν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση για φοροαπαλλαγή ή µείωση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης πέραν των εξ αυτής προβλεποµένων.
- Ο ΦΠΑ

Σε θέµατα ΦΠΑ, η έκτη οδηγία προβλέπει ότι όλα τα ενεργειακά προϊόντα εκτός του φυσικού
αερίου, υποβάλλονται σε ελάχιστο «κανονικό» συντελεστή φορολογίας 15%. Αντικείµενα
µειωµένης φορολογίας είναι δυνατόν να αποτελέσουν αποκλειστικά και µόνο το φυσικό
αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια. Οι µειωµένοι συντελεστές, επί των άλλων προϊόντων, που
ίσχυαν κατά το 1991 είναι δυνατόν εντούτοις να διατηρηθούν στο πλαίσιο της λήψης
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µεταβατικών µέτρων.Η πραγµατική κατάσταση είναι κατά συνέπεια πολύπλοκη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι αποκλίσεις του ΦΠΑ που επιβάλλεται στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ο οποίος κυµαίνεται µεταξύ 5% στη ∆ανία και 25%
στη Σουηδία.
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Συντελεστής ΦΠΑ στα κράτη µέλη κατά το
2000(ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίας ως % ποσοστό)

Χώρα

ΦΠΑ – Μεταφορές Φυσικό
αέριο
Φορολογικός επιβατών
συντελεστής

Ηλεκτρική
ενέργεια

Αυστρία

20

10

20

20

Βέλγιο

21

6

21

21

∆ανία

25

φοροαπαλλαγή

25

25

Φινλανδία

25

8

25

25

19,6

5.5

19,6

19,6

Γερµανία

16

16 – 7

16

16

Ελλάδα

18

8

8

8

Ιρλανδία

21

φοροαπαλλαγή

12,5

12,5

Ιταλία

20

10

10

10

Λουξεµβούργο

15

3–0

6

6

Κάτω Χώρες

17,5

6

17,5

17.5

Πορτογαλία

17

5

17

5

Ισπανία

16

16-7

16

16

Σουηδία

25

12

25

25

Ηνωµένο
Βασίλειο

17,5

0

5

5

Γαλλία

- Άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις
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Για τους υπόλοιπους φόρους και τις εισφορές σχετικά µε την ενέργεια, τα κράτη µέλη
ανέπτυξαν πολυάριθµα φορολογικά εργαλεία, τα οποία διαφέρουν ως προς το πεδίο
εφαρµογής, τις υπολογιστικές µεθόδους και τους συντελεστές µε αποτέλεσµα να
υποβαθµίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας της εσωτερικής αγοράς.
Τα επίπεδα της φορολογίας που επιβαρύνουν τα ενεργειακά προϊόντα στα κράτη µέλη
ποικίλλουν ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι εν προκειµένω η περίπτωση των
πετρελαϊκών προϊόντων. Εν προκειµένω, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβαρύνουν το
πετρέλαιο κίνησης ποικίλλουν µεταξύ 245 € ανά 1000 λίτρα για την Πορτογαλία και 777 €
ανά 1000 λίτρα στο Ηνωµένο Βασίλειο ενώ ο αντιστοίχως προβλεπόµενος ελάχιστος
κοινοτικός συντελεστής ανέρχεται σε 245 €. Ως εκ τούτου συνάγεται ότι η συνολική
φορολογική επιβάρυνση για τα καύσιµα ανέρχεται σε 50% µε 60% της τελικής τιµής στις
χώρες χαµηλότερης φορολογίας (Ισπανία, Ελλάδα, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία) ενώ φθάνει
το 75 % στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες, όλες οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
έχουν επιβάλλει ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη (µε και δίχως µόλυβδο) καθώς
και στο ντήζελ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στις ως άνω χώρες είναι εν γένει χαµηλότεροι
συγκριτικά προς τα κράτη µέλη. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβαρύνουν τα άλλα
καύσιµα κινητήρων (GPL και κηροζίνη) και τα βαρέα και ελαφρά καύσιµα έχουν εισαχθεί σε
µικρό αριθµό των ως άνω χωρών. Οι υποψήφιες χώρες καλούνται να αυξήσουν τους
αντίστοιχους συντελεστές ή να θεσπίσουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την
προσχώρησή τους, ακόµη και εάν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση εντάσεων οικονοµικού
και κοινωνικού χαρακτήρα.
Η φορολογία του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και του άνθρακα δεν έχει εισέτι
επιβληθεί στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, εξαιρουµένης της Λιθουανίας
που εφαρµόζει φόρο προστιθέµενης αξίας για την ηλεκτρική ενέργεια.
Φορολογικοί συντελεστές στις υποψήφιες χώρες
(αρχές 2000)

Μολυβδούχος
βενζίνη

Αµόλυβδος
βενζίνη

Ντήζελ

Ελαφρύ
πετρέλαιο

Βαρύ πετρέλαιο

EUR/ 1000 l

EUR/ 1000 l

EUR/ 1000 l

EUR/ 1000 l

EUR/ton

206

188

47

6.3

11.3

294

294

221

221*

0

Εσθονία

192

192

127

14

0

Ουγγαρία

0

343

296

296**

0

Βουλγαρία
∆ηµοκρατία
Τσεχίας

της

84

Λετονία

224

190

178

18

3.2

0

208

111

0

4.7

Πολωνία

288

266

196

24

24.1

Ρουµανία

232

225

116

0

0

Σλοβακία

0

223

173

0

0

Σλοβενία

384

324

330

25,8 (66,2)

15,5 (63,6)

337

287

245

18

13

Λιθουανία

(συµπεριλαµβανοµένων

των

φόρων για το CO2)

Ελάχιστοι
φορολογικοί
συντελεστές
ΕΕ

β.

στην

Ακαταλληλότητα της φορολογίας εν σχέσει προς τις ανάγκες της κοινωνίας
- Η φορολογική ιεραρχία

Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας θα πρέπει να επιτρέψει την αποφυγή κινδύνων
στρέβλωσης, όσον αφορά την επιλογή των τοµέων παραγωγής καθώς επίσης και όσον αφορά
τις επιλογές των καταναλωτών. Το τελευταίο σηµείο αφορά ιδιαίτερα τον ενεργειακό τοµέα.
Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στα κράτη µέλη συχνά ιεραρχεί αναλόγως τα
προϊόντα αυτά. Ο άνθρακας και το φυσικό αέριο υφίστανται τη µικρότερη φορολογική
επιβάρυνση, το πετρέλαιο τη µεγαλύτερη. Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας επιδοτούνται
από φορολογικά έσοδα, ενώ τα κράτη µέλη που παράγουν άνθρακα χορηγούν ενισχύσεις
υπέρ του συγκεκριµένου τοµέα.
Ο άνθρακας υφίσταται σχετικά περιορισµένη φορολογία, εκτός των βορείων κρατών µελών
της Ένωσης. Υπολογίζεται ότι ο συντελεστής φορολογίας για βιοµηχανική χρήση ποικίλλει
από µηδέν (σε 10 από τα κράτη µέλη) έως 60% στη Φινλανδία50. Έτσι µολονότι είναι
απόλυτα λογικό ότι ο άνθρακας φοροαπαλλάσσεται δεδοµένου ότι αποτελεί αντικείµενο
ουσιαστικών κρατικών ενισχύσεων, αντιθέτως προκύπτει ότι ο εισαγόµενος άνθρακας
προάγεται σε βάρος των άλλων ενεργειακών φορέων υποκατάστασης όπως το φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο που αποτελούν αντικείµενο βαρύτερης φορολογικής επιβάρυνσης.

50
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Το φυσικό αέριο, εν γένει, επιβαρύνεται φορολογικά περισσότερο απ'ό,τι ο άνθρακας, αλλά
εκτός της ∆ανίας, της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Σουηδίας, οι αντίστοιχοι συντελεστές
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το ποσοστό της φορολόγησης ποικίλλει από 5% στο Ηνωµένο
Βασίλειο (ΦΠΑ) έως περίπου 50% στην Ιταλία και τη ∆ανία για οικιακή χρήση. Για τις
βιοµηχανικές χρήσεις και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ψαλίδα υπολογίζεται
µεταξύ µηδέν και 15%51.
Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας συχνά αποτελούν αντικείµενο φοροαπαλλαγής ή
φορολογικών µειώσεων αλλά αυτό δεν συµβαίνει οµοιογενώς σε όλα τα κράτη µέλη. Η
έλλειψη εναρµόνισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστέλλει ασυνεπές και αντιφατικό
µήνυµα όσον αφορά τους στόχους της ασφάλειας του εφοδιασµού. Ορισµένες από τις
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας θα έπρεπε να απολαµβάνουν ευνοϊκών φορολογικών
συνθηκών. Ως προς τούτο, µέρος της παραγωγής των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
διαφεύγει ήδη, ως εκ φύσεως, κάθε φορολογίας, όπως η παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής
ηλιακής ενέργειας οικιακής χρήσης. Ένα άλλο µέρος, για παράδειγµα η αιολική, η
υδραυλική, η από βιοµάζα παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια και τα βιοκαύσιµα διακινούνται
στην αγορά και συχνά υπόκεινται σε φορολογία. Όσον αφορά για παράδειγµα τα βιοκαύσιµα,
οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρµόζονται στην τιµή πώλησης, που επειδή είναι ήδη
υπερτριπλάσια συγκριτικά προς τα ευρωπαϊκά καύσιµα, τα καταδικάζει σε περιθωριοποίηση
στην αγορά. Εντούτοις η κείµενη κοινοτική νοµοθεσία δεν επιτρέπει τη φοροαπαλλαγή των
βιοκαυσίµων εκτός των εφαρµογών τους στο πλαίσιο πρότυπων πειραµατικών έργων.
Επιβάλλεται εντούτοις να σηµειωθεί ότι έχουν ήδη ληφθεί µέτρα υπέρ των ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας. Όσον αφορά τα καύσιµα, τα µέτρα υπέρ των καυσίµων υποκατάστασης
εγκρίθηκαν προκειµένου να διευκολυνθεί η µεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου και
του GPL. Πιο µακροπρόθεσµα ακόµα η πρόταση οδηγίας σχετικά µε τα ενεργειακά προϊόντα
καθιστά δυνατή τη φορολογική παρέκκλιση υπέρ του υδρογόνου και των βιοκαυσίµων.
- Συνέπειες των φορολογικών διαφορών
Η ασάφεια σε θέµατα φορολογίας µεταφορών και ενέργειας καθίσταται εύκολα εµφανής
χάρη σε ένα παράδειγµα. Για την ίδια απόσταση µεταξύ µιας πρωτεύουσας και µιας
περιφερειακής µητρόπολης (600 km), το αεροσκάφος είναι ανταγωνιστικό ως προς το TGV
(σιδηροδροµικός συρµός µεγάλης ταχύτητας) µε όλα τα προβλήµατα συµφόρησης που αυτό
ενδεχοµένως συνεπάγεται, ιδίως µε αφετηρία την πρωτεύουσα. Η κηροζίνη την οποία
καταναλώνει το αεροσκάφος είναι απαλλαγµένη φόρων ενώ το εισιτήριο του σιδηροδροµικού
επιβάτη επιβαρύνεται µε τον ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια και µε ειδικά τέλη σε µερικές
περιπτώσεις.

- Οι φορολογικές διαφορές οδηγούν σε παράδοξα όσον αφορά τις πηγές ενέργειας52.
Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα τέλη και οι ειδικοί φόροι
κατανάλωσης σε όλα τα κράτη µέλη κατά τα φαινόµενα είναι ουδέτερα έναντι των επιλογών
των καταναλωτών. Τοιουτοτρόπως στις Κάτω Χώρες, δεδοµένου ότι ο άνθρακας υφίσταται
βαρύτατη φορολογική επιβάρυνση, ευνοείται η εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται στη Γερµανία από στερεά καύσιµα. Το ίδιο ισχύει για το «πράσινο δελτίο» στο

51
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Ηνωµένο Βασίλειο το οποίο προώθησε τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε
πυρηνικά µέσα στη Γαλλία.
Από ορισµένες µελέτες προκύπτει ότι οι ισχύοντες φόροι στα κράτη µέλη δεν αποτελούν
πάντα κίνητρα για τον καταναλωτή, δεδοµένου ότι είναι αρκετά περιορισµένοι.
Για την παραγωγή θερµότητας βιοµηχανικής χρήσης, και πάλι η επιλογή καυσίµου είναι
ουδέτερη από φορολογική άποψη, εξαιρουµένης της Ελλάδας όπου ευνοούνται τα στερεά
καύσιµα.
Για την οικιακή θέρµανση, το πλεονέκτηµα της ανταγωνιστικότητας του φυσικού αερίου
είναι τόσο µεγάλο, που οι επιλογές του καταναλωτή δεν προσανατολίζονται βάσει της
φορολογίας, εκτός των περιπτώσεων της Ισπανίας και της Ιρλανδίας.
Για τις µεταφορές µε ιδιωτικά οχήµατα, η χρήση των οχηµάτων που καταναλώνουν
πετρέλαιο κίνησης είναι αποδοτικότερη από φορολογική σκοπιά στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη
Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία53. Το επίπεδο των ειδικών φόρων κατανάλωσης
για τα καύσιµα, λαµβανοµένης υπόψη της ανελαστικότητας της ζήτησης µέσο- και
βραχυπρόθεσµα, σε σχέση µε τις τιµές, δεν επαρκεί επί του παρόντος προκειµένου να
επηρεαστεί η τελική επιλογή των καταναλωτών. Μολονότι περιθωριακού συχνά χαρακτήρα
κατά τη λήψη των αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες µορφές φορολογίας όπως
τα τέλη κυκλοφορίας και το τέλος έναρξης κυκλοφορίας.
- Η µη εναρµόνιση της φορολογίας στον τοµέα της ενέργειας είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών

Οι εντελώς διαφορετικοί συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης µεταξύ των κρατών
µελών σχετικά µε τα καύσιµα, ιδίως σε ό,τι αφορά το ντήζελ που αναλώνουν τα δηµόσιας
χρήσης οχήµατα, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το διασυνοριακό εµπόριο των
προϊόντων αυτών επηρεάζεται σοβαρά από τη διαφορά των συντελεστών φορολογίας.
Επιπλέον, η αύξηση της τιµής των καυσίµων, µολονότι πραγµατοποιήθηκε σε γενικό πλαίσιο
σταθερότητας των φόρων της ενέργειας, είχε ως αποτέλεσµα ασυντόνιστες αντιδράσεις εκ
µέρους των κρατών µελών που συχνά βασίζονταν στη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
της ενέργειας και των µεταφορών µε στόχο πρωτίστως να υποστηριχθεί ο τοµέας των οδικών
µεταφορών. Αγνοώντας ενίοτε την ανάγκη αναδιάρθρωσης αυτού του τελευταίου τοµέα, οι
πρωτοβουλίες των κρατών µελών σε φορολογικό επίπεδο είχαν ως αποτέλεσµα απλώς και
µόνο να οξυνθούν οι ήδη παρατηρούµενες στην Κοινότητα στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.
Όσον αφορά το πετρέλαιο, όπως υπογράµµισε το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών στις Βερσαλλίες (Σεπτέµβριος 2000) κρίνεται σκόπιµο να αποθαρρυνθούν οι
απόπειρες αντιστάθµισης της αύξησης της τιµής του πετρελαίου µέσω της µείωσης της
φορολογικής επιβάρυνσής του.
∆εδοµένου ότι η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί σηµαντικό τµήµα της τιµής που τελικά
καταβάλλει ο καταναλωτής, µία ιδιαίτερα διαδεδοµένη ιδέα, υπέρµαχος της οποίας είναι και
ο ΟΠΕΚ, είναι να αντιµετωπιστεί η αύξηση των τιµών των πετρελαϊκών προϊόντων µε τη
53
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µείωση της φορολογικής επιβάρυνσής τους. Ενδεχόµενη ενδοτική στάση εν προκειµένω θα
είχε ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν φορολογικά έσοδα στις χώρες µέλη του ΟΠΕΚ και να
ενθαρρυνθούν οι χώρες αυτές να διατηρήσουν τις τεχνητά υψηλές τιµές δεδοµένου ότι το
αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής για το αργό πετρέλαιο στις τελικές τιµές κατανάλωσης θα
µπορούσε να εξουδετερωθεί από φορολογικές µειώσεις.
Θα πρέπει επίσης να σχετικοποιηθεί η παρατηρούµενη αύξηση των τιµών καυσίµων. Οι
τελικές τιµές συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά τα
τελευταία είκοσι χρόνια έτυχε να είναι και ακόµα υψηλότερες σε απόλυτες τιµές. Στη Γαλλία,
για παράδειγµα, η τιµή που καταβάλλουν οι αυτοκινητιστές στα πρατήρια βενζίνης κατά
µέσο όρο ανέρχεται σε 6,6 φράγκα κατά το 2000 ενώ ανήρχετο σε 5,9 φράγκα κατά το 1990
και σε 7,3 φράγκα κατά το 1985. Ανά διανυθέν χιλιόµετρο η αντίστοιχη αύξηση των τιµών
εµφανίζει ακόµη µεγαλύτερη απόσβεση χάρη στην τεχνική εξέλιξη. Ένα αυτοκίνητο το 2000
καταναλώνει δύο φορές λιγότερη βενζίνη από ό,τι πριν από είκοσι χρόνια.
Η µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά περίπτωση δεν είναι απολύτως συµβατή
προς τις ευρωπαϊκές διατάξεις κανονιστικού περιεχοµένου. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η
κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών µελών να υποβάλουν αίτηση
φοροαπαλλαγής ή µείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης εκτός των προβλεπόµενων από
την κοινοτική νοµοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αριθµός των αιτήσεων αυτών έχει
πολλαπλασιαστεί. Εν προκειµένω, πολλά από τα κράτη µέλη πρόσφατα ανακοίνωσαν
µειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης που προορίζεται για τις
οδικές µεταφορές. Η Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο να µειώσει τον αριθµό των εν λόγω
φοροαπαλλαγών και να τις περιορίσει χρονικά.
- Η ελλιπής εναρµόνιση της φορολογίας της ενέργειας µπορεί κατά συνέπεια να
οδηγήσει σε υπέρµετρο φορολογικό ανταγωνισµό. Κάθε κράτος µέλος το οποίο θα
επιθυµούσε να επιβάλει φόρο σε ένα ενεργειακό προϊόν θα µπορούσε να παρεµποδιστεί εάν
το εν λόγω προϊόν δεν αποτελεί αντικείµενο ανάλογης φορολογικής επιβάρυνσης σε
γειτονική χώρα, φοβούµενο ότι η στάση του θα συνεπάγετο µετατόπιση ορισµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τα κράτη µέλη χάνουν τοιουτοτρόπως µέρος της αυτονοµίας
που διαθέτουν στον τοµέα λήψης αποφάσεων για φορολογικά ζητήµατα.

Εν γένει, η ανεπάρκεια των κοινοτικών δοµών για τη φορολογία της ενέργειας επηρεάζει τον
ενιαίο χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς ενώ παράλληλα τίθεται σε κίνδυνο η
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω ανεπάρκεια
µειώνει εξάλλου τα περιθώρια ελιγµών των κρατών µελών όσον αφορά την επίτευξη
ορισµένων επιθυµητών φορολογικών µεταρρυθµίσεων. Τέλος είναι ασυνεπής προς
ορισµένες πολιτικές µε τις οποίες αλληλεπιδρά, και µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η
πολιτική της ασφάλειας του εφοδιασµού.
Συγκριτικά προς τις νοµοθεσίες που εγκρίνονται σε εθνικό πλαίσιο, οι κοινοτικές διατάξεις
κανονιστικού περιεχοµένου εµφανίζουν πολλά πλεονεκτήµατα, ιδίως όσον αφορά τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την εναρµόνιση των συνθηκών ανταγωνισµού εντός
της Ένωσης. Το κοινοτικό επίπεδο αποδεικνύεται το καταλληλότερο πλαίσιο για τον
καθορισµό των µεγάλων προσανατολισµών σε θέµατα φορολογικής πολιτικής για την
ενέργεια, τις µεταφορές και το περιβάλλον.
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Το κοινοτικό πλαίσιο κατά συνέπεια κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, δεδοµένου ότι οι
συγκεκριµένες δυσκολίες που αφορούν την υλοποίηση ορισµένων πτυχών των πολιτικών για
την ενέργεια ή την προστασία του περιβάλλοντος συνδέονται µε τους κανόνες που διέπουν
τις κρατικές ενισχύσεις.
Η προσέγγιση της φορολογίας προς τα πάνω µεταξύ των κρατών µελών κατά συνέπεια
αποδεικνύεται αναπόφευκτη. Αυτή είναι εξάλλου και η θέση που υποστηρίζει η Επιτροπή
µέσω του σχεδίου για οδηγία µε θέµα τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων54, που
εκκρεµεί στο Συµβούλιο των Υπουργών από το 1997. Το κείµενο αυτό, δίχως να προβλέπει
τη θέσπιση νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, αποσκοπεί στο να καταστεί δυνατή η
αναδιάρθρωση των εθνικών φορολογικών συστηµάτων και η επίτευξη στόχων στους τοµείς
του περιβάλλοντος, των µεταφορών και της ενέργειας εξασφαλίζοντας παράλληλα το
σεβασµό της ενιαίας αγοράς. Εντούτοις η έγκριση της πρότασης αυτής καθυστερεί στο
Συµβούλιο ιδίως λόγω της Ισπανίας. Επείγει να επαναληφθεί ο σχετικός διάλογος
προκειµένου η εν λόγω οδηγία να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Το µόνο πιθανό σύστηµα θα ήταν να καθιερωθεί µηχανισµός σταθεροποίησης των εσόδων
του ΦΠΑ, που θα µπορούσε να αποφασισθεί σε περίπτωση σοβαρών διακυµάνσεων των
τιµών του πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει τα
πλεονεκτήµατα ενός αντίστοιχου µηχανισµού λαµβάνοντας υπόψη το στόχο της εναρµόνισης
προς τα επάνω της φορολογίας της ενέργειας55. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εισφορές βάσει
του ΦΠΑ επηρεάζοντα εν γένει σε µικρό βαθµό από τις τιµές πετρελαίου λόγω της µείωσης
των εισφορών του ΦΠΑ στις άλλες µορφές κατανάλωσης.
Συµπεράσµατα : Η φορολογική αναρχία η οποία χαρακτηρίζει τον τοµέα της ενέργειας συχνά
αντιτίθεται προς τους στόχους της πολιτικής µεταφορών και περιβάλλοντος. Ο κανόνας της
οµοφωνίας αποτελεί εµπόδιο για την ουσιαστική προσέγγιση των επιπέδων της φορολογίας.
Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να επιτύχει την ουσιαστική προσέγγιση των
εθνικών φορολογικών επιβαρύνσεων της ενέργειας, δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρηθεί
ότι θα επιβληθούν ταχέως κοινοτικοί φόροι, όπως οι προβλεπόµενοι για τις ρυπογόνες
εκποµπές ή το διοξείδιο του άνθρακος. Όλες οι απόπειρες προς την κατεύθυνση αυτή
έχουν µέχρι σήµερα αποτύχει.

2.

Η έλλειψη προσαρµοστικότητας των κρατικών ενισχύσεων

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί καθοριστικής σηµασίας µέσο προκειµένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή
ακολούθησε µία προσέγγιση κατά περίπτωση (εξαιρουµένου του πυρηνικού τοµέα που
πλαισιώνεται από τη συνθήκη ΕΚΑΕ), ιδίως όσον αφορά τις ενισχύσεις υπέρ της ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές και τα µεταβατικά καθεστώτα (οι
ανειληµµένες δαπάνες) όπως προβλέπει η οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια.
54
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Επί του παρόντος δεν υφίσταται σε κοινοτικό επίπεδο ακριβής απογραφή όλων των µορφών
των κρατικών ενισχύσεων υπέρ των διαφόρων ενεργειακών προϊόντων. Η Επιτροπή
ασχολείται µε το θέµα αυτό προκειµένου να εξακριβώσει εάν µέσω των ενισχύσεων
ευνοούνται ορισµένοι ενεργειακοί πόροι αγνοώντας τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής
και της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, όπως έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν.
Σήµερα, η κατάσταση είναι λίγο συγκεχυµένη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Η απογραφή των κρατικών ενισχύσεων υπέρ της ενέργειας αναµένεται να
επιτρέψει να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ισχυρισµοί περί στρεβλώσεων είναι
δικαιολογηµένοι. Ορισµένοι τοµείς δεν θα πρέπει πλέον να είναι αποδέκτες αναλόγων
ενισχύσεων (παραδείγµατα: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια). Αντίθετα θα
πρέπει οι ενισχύσεις αυτές να χρησιµοποιηθούν υπέρ των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.

Η αναθεώρηση του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων πραγµατοποιείται ήδη µε στόχο να
διευκολυνθεί η διείσδυση των νεών και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Παράλληλα
αναµένεται η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ανειληµµένες δαπάνες προκειµένου να
διευκρινιστεί το θέµα των µεταβατικών καθεστώτων. Το σηµείο αυτό είναι επίσης
καθοριστικής σηµασίας προκειµένου να πλαισιωθούν οι αναδιαρθρώσεις που
πραγµατοποιούνται στις υποψήφιες χώρες.
Η Επιτροπή προτίθεται να ολοκληρώσει στο άµεσο µέλλον το πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνει ειδικές
διατάξεις υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αναλυθούν βάσει της πολιτικής µεταφορών, της
ενεργειακής πολιτικής, της ασφάλειας του εφοδιασµού και της απαραίτητης προαγωγής των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει συστηµατική απογραφή των κρατικών ενισχύσεων
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

3.

Η ανεξέλεγκτη ζήτηση

Η αναζήτηση τρόπων εξοικονόµησης της ενέργειας, γνώρισε σχετική ανάπτυξη µετά από τις
πετρελαϊκές κρίσεις αλλά εδώ και δέκα χρόνια ο ρυθµός της έχει σοβαρά επιβραδυνθεί. Κατά
την τελευταία δεκαετία συγκεκριµένα διαπιστώνεται σχετική βελτίωση µόλις κατά 10% ενώ
κατά τη δεκαετία του 1980 η αντίστοιχη βελτίωση ανήλθε σε 25%.
Οι δράσεις που αναλαµβάνονται υπέρ του ελέγχου της ζήτησης αφορούσαν πρωτίστως το
εθνικό επίπεδο µε άνισα αποτελέσµατα ανάλογα µε τα κράτη µέλη. Ορισµένα ετάχθησαν
υπέρ των µέτρων ενθάρρυνσης ενώ άλλα έλαβαν δεσµευτικότερα µέτρα. Εντούτοις η
πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής και η προπαρασκευή της ∆ιάσκεψης της Χάγης ώθησαν
ορισµένα κράτη να ανακοινώσουν πιο φιλόδοξα προγράµµατα τα οποία εντούτοις δεν
οδήγησαν σε µείωση της κατανάλωσης ανάλογη προς την κλίµακα των προς επίλυση
προβληµάτων. Τα κράτη µέλη δεν έχουν επιδείξει ιδιαίτερες προθέσεις ανάπτυξης σε
κοινοτικό επίπεδο µεγάλης κλίµακας δράσης βάσει δεσµευτικών στόχων.
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Η κοινοτική δράση, είναι και µέχρι σήµερα παραµένει περιορισµένη. Η Ευρώπη δεν
κατόθρωσε να συνεχίσει τις σοβαρές προσπάθειες που κατέβαλε υπέρ της ενεργειακής
αποδοτικότητας µετά από τις πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις. Κατά το 1993 η Ευρωπαϊκή
Ένωση ενέκρινε την οδηγία «SAVE», σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη καλούνται να
αναπτύξουν και να υλοποιήσουν συστήµατα εξοικονόµησης της ενέργειας στον οικιστικό,
τριτογενή και βιοµηχανικό τοµέα56.
Αντίθετα µε το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής, το οποίο καθόριζε σαφώς τα µέτρα που
έπρεπε να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη επέµειναν ότι ήταν απαραίτητο να
διαθέτουν τη µέγιστη δυνατή ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των µέτρων ώστε να είναι
κατάλληλα προσαρµοσµένα στις εθνικές συνθήκες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να
εξασθενήσει ουσιαστικά η επιρροή της οδηγίας. Εξάλλου, οκτώ κράτη µέλη είτε δεν έχουν
κατορθώσει εν µέρει να συµµορφωθούν προς την οδηγία είτε δεν έχουν κοινοποιήσει τα
αποτελέσµατά τους. Ως εκ τούτου, κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης τον Οκτώβριο του
2000.

Οι οδηγίες SAVE και ALTENER εγκρίθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '90. Πρόκειται για
προγράµµατα τα οποία είναι προσανατολισµένα σε συγκεκριµένες πολιτικές και
επικεντρώνονται σε µέτρα µη τεχνικού χαρακτήρα ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν το
οικονοµικό δυναµικό των καινοτόµων πρακτικών που υφίστανται ήδη στην ενεργειακή αγορά
και των ενεργειακών πτυχών στον τοµέα των µεταφορών. Οι ετήσιοι προϋπολογισµοί για το
2000 και το 2001 υπολογίζονται σε 14,0 και 11,0 εκατοµ. ευρώ για το SAVE και σε 17,5 και
17,3 εκατοµ. ευρώ για το ALTENER. Πρόκειται για λίαν περιορισµένα ποσά και ως εκ
τούτου δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι εν προκειµένω υφίσταται ουσιαστική κοινοτική
πολιτική.
Από την πείρα προκύπτει ότι στο πλαίσιο του SAVE και του ALTENER επετεύχθησαν λίαν
περιορισµένα αποτελέσµατα εκτός µεµονωµένων περιπτώσεων όπως:
•

Η ολοκληρωµένη στρατηγική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών
συσκευών (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι). Η προπαρασκευή των τενχνικών
υποχρεώσεων για τις ετικέτες και τα πρότυπα πραγµατοποιήθηκε µέσω µελετών που
χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα SAVE. Οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν την
οδηγία για τη σήµανση των συσκευών και τις οδηγίες για τα ελάχιστα πρότυπα
αποδοτικότητας των ψυγείων και των καυστήρων. Ο έλεγχος της εφαρµογής των οδηγιών
υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία τους και χρηµατοδοτήθηκε µέσω του
προγράµµατος SAVE. Τα ψυγεία που διακινούνται σήµερα στην αγορά καταναλώνουν
περίπου 27% ενέργειας λιγότερο από τις αντίστοιχες συσκευές που διοχετεύονταν στην
αγορά το 1992, πρωτίστως χάρη στις σηµάνσεις και τα πρότυπα.

•

Το AFB-NET V του έργου ALTENER στη Φινλανδία στον τοµέα της βιοµάζας. Η
βιοµάζα διαθέτει σηµαντικό δυναµικό στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.

Το συγκεκριµένο δίκτυο επιτρέπει τη διευρυµένη ευρωπαϊκή συνεργασία µεταξύ της
βιοµηχανίας, του τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης και των ενεργειακών αρχών. Το
έργο αξιολογεί µεταξύ άλλων το διεθνές εµπόριο βιοµάζας και παρέχει συγκρίσεις τιµών.
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Η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, η χρέωση του κόστους θέρµανσης και ψύξης βάσει της
κατανάλωσης, η χρηµατοδότηση εκ µέρους τρίτων στο δηµόσιο τοµέα, η θερµοµόνωση των νέων
κτιρίων, η τακτική επιθεώρηση των καυστήρων και ο έλεγχος από ενεργειακή σκοπιά των
ενεργειοβόρων κλάδων.
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Ως εκ πείρας συνάγεται ότι η οδηγία σχετικά µε την επισήµανση των συσκευών και τα
πρότυπα αποδοτικότητας των ψυγείων και των καυστήρων αποδείχτηκαν ιδιαίτερα
αποτελεσµατικές όπου εφαρµόστηκαν ορθά.
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία υπολογίζεται57, ότι εξαιρουµένου του τεράστιου
τεχνικού δυναµικού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (που υπολογίζεται σε 40% της
σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας), υφίσταται επίσης σηµαντικό οικονοµικό δυναµικό για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά 18% της σηµερινής κατανάλωσης
ενέργειας. Το δυναµικό αυτό υπερβαίνει τα 160 εκατοµµύρια ΤΙΠ, αντιστοιχώντας περίπου
στην τελική ζήτηση ενέργειας της Αυστρίας, του Βελγίου, της ∆ανίας, της Φινλανδίας, της
Ελλάδας και των Κάτω Χωρών. Η µη αξιοποίηση του δυναµικού αυτού οφείλεται σε εµπόδια
της αγοράς που παρεµποδίζουν τη διάδοση ικανοποιητικών µεθόδων αξιοποίησης της
τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Σε ορισµένους τοµείς υπάρχουν τεράστιες
δυνότητες: η µελέτη για το Πράσινο Ευρωπαϊκό Φως απέδειξε για παράδειγµα ότι µεταξύ 30%
και 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµποιείται για το φωτισµό θα µπορούσε να
εξοικονοµηθεί µέσω επενδύσεων σε αποδοτικότερα συστήµατα φωτισµού. Παρεµφερή
επίεπεδα αποδοτικότητας µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικότερους
µηχανισµούς επιτήρησης της εξοικονόµησης της ενέργειας στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τον εξοπλισµό γραφείου, τις οικιακές τηλεοπτικές συσκευές, τα µαγνητοσκόπια
κλπ.
Το πρόγραµµα δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2000 προτείνει ως ενδεικτικό, αν και
περιορισµένο, στόχο για τη βελτίωση της ενεργειακής έντασης µια επιπλέον εκατοστιαία
µονάδα ανά έτος υπεράνω της πρόβλεψης. Τοιουτοτρόπως είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα
δύο τρίτα των δυνατοτήτων στον τοµέα της εξοικονόµησης της ενέργειας έως το 2010, που
ισοδυναµούν µε 100 εκατοµµύρια ΤΙΠ, αποφεύγοντας εκποµπές CO2 που ανέρχονται περίπου
σε 200 εκατοµµύρια τόνους CO2 ανά έτος. (Εν προκειµένω θα ήταν σκόπιµο να αναπτυχθεί
ειδικό σενάριο ενεργειακής απόδοσης).

Ο διπλασιασµός της χρησιµοποίησης της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας (CHP) µε στόχο να ανέλθει σε 18% της ηλεκτρικής παραγωγής της Ένωσης έως
το 2010 θα µπορούσε να επιτρέψει να αποφευχθούν εκποµπές 65 εκατοµ.τόνων CO2 ανά έτος
έως το 2010. Το δυναµικό συνδυασµένης παραγωγής είναι, τουλάχιστον, πολύ υψηλότερο,
και στο κατάλληλο πλαίσιο µιας απελευθερωµένης αγοράς, υπολογίζεται ότι η συνδυασµένη
παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας θα µπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2010
επιτρέποντας περαιτέρω µείωση κατά 65 εκατοµ. τόνων CO2 ετησίως.
Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα του Ολοκληρωµένου Προγραµµατισµού των Πόρων
(µελέτη SAVE) και των ενεργειακών υπηρεσιών ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως πολλά
υποσχόµενη σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση της ενεργειακής ζήτησης από την οικονοµική
ανάπτυξη. Πλέον πρόσφατες εργασίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος58 για την
αλλαγή του κλίµατος επιβεβαίωσαν τις ήδη υφιστάµενες οικονοµικές δυνατότητες. Η
προσωρινή έκθεση της οµάδας εργασίας για την κατανάλωση της ενέργειας προσδιόρισε, σε
ό,τι αφορά τη ζήτηση, ότι η αντικατάσταση ή η προσθήκη ειδών εξοπλισµού στα αποθέµατα
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µε τα ελάχιστα µοντέλα LCC θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόµηση περίπου 350
TWh ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό, τον τριτογενή και το βιοµηχανικό τοµέα.
Εάν εξαιρεθούν ορισµένα µέτρα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο των SAVE και
ALTENER, είναι λυπηρό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποίησε περισσότερο όλα τα
συµπεράσµατα στα οποία ενδεχοµένως κατέληξε λόγω της στήριξης και της προαγωγής
των νέων τεχνολογιών εκ µέρους της, ιδίως µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων της
τόσο όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσµάτων όσο και σε ό,τι αφορά την καθιέρωση
νέων προτύπων τα οποία να επιτρέπουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα
κτίρια, τις µεταφορές, τη βιοµηχανία κ.λπ.
Μελλοντικά κρίνεται σκόπιµο για όλες τις νέες διαθέσιµες τεχνολογίες (καθαρά οχήµατα,
στήλες καυσίµων, µόνωση, φωτοβολταϊκή τεχνική κ.λπ.) να διατίθεται κοινοτική ενίσχυση. Η
ως άνω κοινοτική ενίσχυση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη ζήτηση υπέρ των ενδεχόµενων
καταναλωτών (πόλεις, κοινότητες, περιφέρειες) και όχι στη στήριξη της ζήτησης των
τεχνολογιών που υφίσταται από καιρό. Με άλλα λόγια δεν θα ήταν σκόπιµο να
πραγµατοποιηθεί στροφή υπέρ της βιωσιµότητας της ζήτησης, η οποία µε την επέκτασή της
θα επέτρεπε τη σταδιακή δηµιουργία αγορών επαρκούς µεγέθους; Τα ως άνω αποτελέσµατα
των οικονοµιών κλίµακας θα είχαν ως συνέπεια να περιοριστεί το κόστος των εν λόγω
τεχνολογιών. Παράλληλα επιβάλλεται να υποστηριχθούν οι προσπάθειες πιστοποίησης και
τυποποίησης. Χαρακτηριστικά ως παράδειγµα αναφέρεται ότι εάν τα µεγάλα οικιστικά
συγκροτήµατα έκαναν χρήση υβριδιακών ηλεκτρικών οχηµάτων και περιόριζαν τη χρήση
των ρυπογόνων οχηµάτων, αυτό το είδος της υποστήριξης θα ήταν αποτελσµατικότερο από
οιαδήποτε βιοµηχανική ενίσχυση. Τα πειράµατα µεγάλης κλίµακας αποτελούν τα καλύτερα
πρότυπα επίδειξης.

Συµπέρασµα:

Η Επιτροπή εξετάζει ένα σαφές νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τις
µελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και στον
τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (ήτοι της διαχείρισης της ζήτησης). Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο κατά τη σκιαγράφηση της ενεργειακής πολιτικής (βλ. τρίτο µέρος της
παρούσας Πρασίνης Βίβλου) η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία των συγκεκριµένων δράσεων
για τον περιορισµό της αύξησης της ζήτησης.
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ΙΙ. Η ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η έλλειψη κοινών αρµοδιοτήτων στον τοµέα της ενέργειας δεν εµπόδισε την Κοινότητα να
υιοθετήσει σειρά µέτρων που επέτρεψαν την υλοποίηση µιας εσωτερικής αγοράς ιδίως για το
φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια µε πρώτο αποτέλεσµα την ουσιαστική µείωση των
59
τιµών .

A.

Η εσωτερική αγορά του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας

1.

Η δυναµική της αγοράς

α)

Η µείωση των τιµών άρχισε
Κατά το πρότυπο των τηλεπικοινωνιών ή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς της ενέργειας έχει ως στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ευρωπαϊκή βιοµηχανία πλήρωνε την
ηλεκτρική ενέργεια κατά µέσο όρο 40% ακριβότερα από τους αµερικανούς ανταγωνιστές της.
Οι επιπτώσεις στις τιµές αποτελούν ήδη επιτυχία: πολλά από τα κράτη µέλη υπερέβησαν τις
απαιτήσεις60 των οδηγιών σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, µε
αποτέλεσµα το άνοιγµα των αγορών κατά δύο τρίτα για την ηλεκτρική ενέργεια και κατά
80% για το φυσικό αέριο. Οι τιµές για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές µειώθηκαν ως εκ
τούτου κατά 15% κατά µέσο όρο, φθάνοντας µέχρι και 45% σε ορισµένα κράτη µέλη όπως η
Γερµανία61.
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Πέντε οδηγίες µέχρι σήµερα στήριξαν το άνοιγµα των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου στον ανταγωνισµό αντιµετωπίζοντας τα θέµατα της διαφάνειας των τιµών πώλησης
(1990), της διαµετακόµισης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στα µεγάλα δίκτυα
(1990, 1991), της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (1996) ή της εσωτερικής αγοράς φυσικού
αερίου (1998).
96/92ΕΚ και 98/30/ΕΚ

Το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε πρωτίστως λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς της
ενέργειας και των κανονισµών για το περιβάλλον. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαµηλότερο
για τον συνδυασµένο κύκλο (αεροστρόβιλοι) ακολουθούµενα από κοντά από τον εισαγόµενο άνθρακα. Λαµβάντας
υπόψη τις κρατικές ενισχύσεις που πολλά από τα κράτη µέλη καταβάλλουν υπέρ της αιολικής ενέργειας, το κόστος
παραγωγής της συγκεκριµένης ενεργειακής µορφής είναι επίσης ανταγωνιστικό.

Κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας µε διαφορετικές τεχνολογίες
Κόστος παραγωγής
€cents/kWh

Κόστος παραγωγής
συγκριτικά προς το
αέριο

Γαιάνθρακας (εισαγόµενος)

3,29

3%

Γαιάνθρακας (κοινοτικής επιδότησης)

4,20

32%

Αέριο (CCGT)

3,18

0%

Πυρηνική ενέργεια

4,51

42%
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β)

Το εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο

Σε αντίθεση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, το νοµικό πλαίσιο για το άνοιγµα των αγορών στην
Ευρώπη είναι ενιαίο. Το ως άνω άνοιγµα διέπεται από την ίδια οδηγία η οποία επιβάλλει
ελάχιστες υποχρεώσεις σε όλα τα κράτη µέλη. Αντιθέτως στις Ηνωµένες Πολιτείες, δεν
υφίσταται οµοσπονδιακή νοµοθεσία η οποία να καθορίζει ανάλογους κανόνες και το άνοιγµα
των αγορών πραγµατοποιείται χωριστά σε κάθε πολιτεία.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριµένο επίπεδο διασύνδεσης, και κατά συνέπεια
εξασφάλισης των δικτύων, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο των Ηνωµένων
Πολιτειών. Αυτό επιτρέπει να αποφεύγονται κίνδυνοι διακοπής του ρεύµατος, δεδοµένου ότι
οι φορείς διαχείρισης των δικτύων µπορούν να προσφύγουν στους γειτονικούς φορείς
εκµετάλλευσης στο πλαίσιο ενός κοινού οργανισµού συντονισµού.
γ)

Μία δηµόσια υπηρεσία προσαρµοσµένη στη νέα διάρθρωση της αγοράς.

Στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, τα θέµατα δηµόσιας
υπηρεσίας αφορούν πολλαπλές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η ασφάλεια του
εφοδιασµού, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του συνόλου.
Σχετικά µε το τελευταίο σηµείο, τα κράτη µέλη επιβάλλουν στους φορείς διαχείρισης των
δικτύων ελάχιστους όρους βάσει των υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού. Οι
εταιρείες µεταφορών και διανοµής εγγυώνται υποχρεωτικά τη σύνδεση όλων των πωλητών
στο δίκτυο υπό λογικούς όρους. Σε καµία περίπτωση η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
δεν θα αποτελούσε αδιέξοδο σε ό,τι αφορά την ανάγκη εγγυήσεων για την παραγωγή
υπηρεσιών προσαρµοσµένων στα λιγότερο ευνοούµενα άτοµα (άνεργοι, αποµονωµένα
άτοµα, άτοµα µε ειδικές ανάγκες ...). Επιβάλλεται να διατηρηθεί το ως άνω παγκόσµιο
δικαίωµα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και εφοδιασµού σε λογικές τιµές. Στην προοπτική
αυτή, οι οδηγίες περιλαµβάνουν ορισµένες διατάξεις που εγγυώνται ότι τα κράτη µέλη θα
διατηρήσουν τα απαραίτητα προς τούτο µέσα.
Ως εκ πείρας προκύπτει ότι η σταδιακή υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δεν συνεπάγεται
υποβάθµιση των προτύπων δηµόσιας υπηρεσίας ενώ διαπιστώνεται ότι η ποιότητα των
υπηρεσιών αντιθέτως έχει βελτιωθεί.
δ)

Η αναδιοργάνωση της αγοράς

Οι παραδοσιακά µονοπωλιακές εταιρείες των τοµέων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής
ενέργειας προέβλεψαν το άνοιγµα των αγορών. Ενόψει του ανταγωνισµού, πραγµατοποίησαν
εις βάθος αναδιάρθρωση. Πρόκειται για αναπόφευκτες εξελίξεις, οι οποίες όπως και στους
άλλους οικονοµικούς τοµείς προκλήθηκαν από την εσωτερική αγορά.

Αιολική ενέργεια (επιδοτούµενη)

4,46

40%

Πηγή: Παράρτηµα 3

CCGT = Αεριοστρόβιλοι συνδυασµένου κύκλου. Το κόστος παραγωγής των κρατών µελών αξιολογήθηκε συναρτήσει
της κλίµακας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος στηρίζεται σε µέση διάρκεια χρήσης 7000 ωρών..

95

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων πολλαπλασιάστηκαν µετά το 1998 κυρίως
στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τοµέα του ηλεκτρισµού, η συγκέντρωση φαίνεται
φυσιολογική για τις δραστηριότητες παραγωγής και µεταφοράς που συνδέονται λόγω των
διαχειριστικών περιορισµών του δικτύου και οι οποίες συµβάλλουν, ως εκ τούτου, στην
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Αυτοί οι δύο υποτοµείς αντιπροσωπεύουν εξάλλου σοβαρό
µέρος του κόστους (για παράδειγµα το σύνολο αντιπροσωπεύει το 75% του κόστους
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωµένο Βασίλειο)62. Ο διαχωρισµός της
διαβίβασης από την παραγωγή έχει θεωρηθεί ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για την
επίτευξη γνησίων συνθηκών ανταγωνισµού και την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς.
Στον τοµέα της παραγωγής των ειδών εξοπλισµού και των πυρηνικών καυσίµων,
παρατηρείται επίσης τάση για συγκεντρώσεις (BNFL-Westinghouse-ABB, FramatomeSiemens), προκειµένου να δηµιουργηθούν στην Ευρώπη, οµοιογενείς βιοµηχανικοί πόλοι οι
οποίοι να είναι ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.
Οι τελικές συνέπειες της ως άνω τάσης για συγκεντρώσεις επιχειρήσεων είναι δύσκολο να
περιγραφούν. Αναµένεται ότι η τάση αυτή θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση των κινδύνων
στην περίπτωση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και σε νέους τοµείς και ότι, ως εκ
τούτου, θα συµβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού της Ένωσης και τη στήριξη της
οικονοµικής ανάπτυξης.

62

Το εγχειρίδιο

IEA για τη µεταρρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 1999
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2.

Εµπόδια προς άρση

α)

Οι άτονες ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς προσκρούει στην αδυναµία των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών ηλεκτρισµού οι οποίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν µόλις το 8% της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριµένο ποσοστό συναλλαγών είναι κατά πολύ
χαµηλότερο του αντιστοίχως διαπιστουµένου σε άλλους τοµείς που επωφελήθηκαν
ουσιαστικά από τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τα βιοµηχανικά προϊόντα. Η παράλληλη εµφάνιση
δεκαπέντε εθνικών αγορών κατά το µάλλον ή ήττον απελευθερωµένων δεν έχει ακόµη
οδηγήσει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης ενιαίας εσωτερικής αγοράς όπως ζήτησε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα και τη Φέιρα. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των
κοινοτικών παραγωγών εντούτοις συµπίεσε τις εθνικές τιµές, πράγµα που είχε παραδόξως ως
αποτέλεσµα να περιοριστούν οι συναλλαγές. Πέραν της σταδιακής δηµιουργίας πολιτικών
τιµολόγησης και χρέωσης για τη χρήση των δικτύων, η ανεπαρκής ανάπτυξη των υποδοµών
µεταφοράς θέτει προβλήµατα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού.

β)

Η ανεπαρκής ανάπτυξη των δικτύων
Στο πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η επαρκής
ανάπτυξη των δικτύων αποτελεί καθοριστικής σηµασίας στοιχείο. Το σύστηµα των
µεταφορών και η διαµόρφωση των «διαδροµών» διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο όσον
αφορά την ελαστικότητα του εφοδιασµού (όγκος συναλλαγών) και τις επιλογές των
καταναλωτών.
Κατά το παρελθόν κύριος στόχος των διασυνδέσεων δεν ήταν η ανάπτυξη των εµπορικών
συναλλαγών αλλά η επιδίωξη της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασµού για την
αντιµετώπιση περιστασιακών κρίσεων. Τα κύρια σηµεία συµφόρησης απαντούν στο νότο της
Ευρώπης, όπως αποδεικνύει η πλήρης ή µερική αποµόνωση της Ιβηρικής Χερσονήσου και
της Ελλάδας.
Η έλλειψη υποδοµών για δίκτυα και οι ανάγκες διαφύλαξης της ποιότητας παροχής
υπηρεσιών (σταθερότητα των δικτύων) ενδέχεται να επιβραδύνουν την ολοκλήρωση των
εθνικών αγορών και κατά συνέπεια να οδηγήσουν σε υποβάθµιση της ασφάλειας του
εφοδιασµού.
Η τόνωση των κοινοτικών συναλλαγών όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από
τη βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη υφιστάµενων διασυνδέσεων µεταξύ των κρατών µελών.
Επιβάλλεται να εξακολουθήσουν να αποτελούν το αντικείµενο προσεκτικής εξέτασης υπό
την άποψη των κανόνων του ανταγωνισµού.
Επιβάλλεται επίσης να ενθαρρυνθεί η κατασκευή νέων υποδοµών. ∆εν πρόκειται εν
προκειµένω για χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάθε
πρόθεση να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε νέα δίκτυα λαµβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που
χαρακτηρίζει την αγορά. Εν γένει πρόκειται κυρίως για πολιτικό πρόβληµα. Η δηµιουργία
νέου δυναµικού διασύνδεσης συχνά προσκρούει σε περιορισµούς λόγω της στάθµισης αφενός
του γενικού συµφέροντος (κοινοτικού ή εθνικού) και των επιφυλάξεων που διατυπώνονται σε
τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις νέες υποδοµές. Η κατασκευή νέων γραµµών διαβίβασης
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προκαλεί συχνά τοπικές αντιθέσεις και µάλιστα σε στρατηγικού χαρακτήρα σηµεία, όπως για
παράδειγµα γύρω από τα Πυρηναία και τις Άλπεις, δυσχεραίνοντας την κατασκευή τους.
Λόγω των ως άνω δυσχερειών θα πρέπει καταρχήν να καταβληθεί κάθε προσπάθεια
προκειµένου να αυξηθεί το διαθέσιµο δυναµικό των υφιστάµενων γραµµών. Για να
διευκολυνθεί η κατασκευή των νέων υποδοµών θα πρέπει να διαµορφωθεί σχέδιο
ευρωπαϊκής διασύνδεσης το οποίο να εντοπίζει τα έργα «ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» που θα
επέτρεπε, µετά από διαβουλεύσεις µε τους εθνικούς και περιφερειακούς εκλεγµένους
αντιπροσώπους, την εξεύρεση λύσεων για την αντιµετώπιση των ανακυπτόντων εµποδίων.
Η περίπτωση του φυσικού αερίου είναι διαφορετική, δεδοµένου ότι ποσοστό µεγαλύτερο του
50% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην Ένωση κατά κανόνα διασχίζει
τουλάχιστον µία συνοριακή γραµµή πριν να καταλήξει στον τελικό προορισµό του. Κατά τα
τελευταία έτη, ετέθησαν σε λειτουργία ορισµένοι νέοι αγωγοί αερίου προκειµένου να
επιτευχθεί ολοκλήρωση του δικτύου, τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο µε εξωτερικούς
προµηθευτές.
Εντούτοις βραχυ- και µεσοπρόθεσµα, µετά από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς του
φυσικού αερίου, η εντατικότερη αξιοποίηση του δικτύου µπορεί να οδηγήσει σε συµφορήσεις
(για παράδειγµα στις χώρες της Μπενελούξ ή µεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας) καθώς
και προβλήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των δικτύων. Τα ως άνω προβλήµατα
παρέµεναν αφανή όσο τα θέµατα αυτά ρυθµίζονταν διοικητικά στο πλαίσιο της
µονοπωλιακής οργάνωσης της αγοράς. Ως εκ τούτου η ταυτοποίηση των αναγκών για νέες
διασυνδέσεις, η διανοµή του ήδη υφισταµένου αλλά περιορισµένου δυναµικού και ο
καθορισµός προσήκουσας τιµολόγησης για τη χρηµατοδότηση των νέων διασυνδέσεων, θα
αποτελέσουν τους επιδιωκόµενους στόχους, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη βιοµηχανία και
τους εθνικούς κανονιστικούς παράγοντες.
Η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί µέσω της αύξησης
του δυναµικού διασύνδεσης µε και µεταξύ των υποψηφίων χωρών. Πιο µακροπρόθεσµα, η
επιδίωξη της απελευθέρωσης της αγοράς σε επίπεδο ηπείρου, λαµβάνοντας υπόψη ότι θα
πρέπει να ισχύσουν δίκαιες συνθήκες, αναµένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση και των
διασυνδέσεων µεταξύ τρίτων χωρών (Ρωσία, Ουκρανία, χώρες της Κασπίας Θάλασσας και
του Μεσογειακού Νότου).
Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας των δικτύων, της επιχειρησιακής αξιοποίησής τους και της
πυκνότητάς τους καθιστά απαραίτητη την έντονη παρέµβαση εκ µέρους των δηµοσίων αρχών
στον τοµέα αυτόν.
Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται από φυσικά εµπόδια. Η
Ένωση καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση των
κοινοτικών δικτύων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και
στις ανάγκες του συνόλου των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών.
Οι δυσκολίες αυτές είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν, εάν θεσπιστεί ευρωπαϊκός µηχανισµός
διαβουλεύσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, προκειµένου να διαµορφωθεί ευρωπαϊκό
πρόγραµµα για τις υποδοµές διασύνδεσης µεγάλης κλίµακας που λείπουν.

γ)

Νέες ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού
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Η επιδίωξη άµεσης απόδοσης των επενδύσεων σε µια ανοιχτή αγορά δεν θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σε βάρος των επενδύσεων στους κεφαλαιοβόρους κλάδους (άνθρακας,
πυρηνική ενέργεια), ή των κλάδων των οποίων η αποδοτικότητα δεν εξασφαλίζεται
απαραίτητα βραχυπρόθεσµα (ανανεώσιµες µορφές ενέργειας).
Ως προς τούτο, η οδηγία σχετικά µε την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει
στα κράτη µέλη την ευκαιρία να αποδώσουν προτεραιότητα στις εγχώριες µορφές ενέργειας
όπως είναι οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και τα απορρίµµατα για την παραγωγή
θερµότητας ή τη συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού. Παράλληλα το
κείµενο προσφέρει τη δυνατότητα να ευνοηθεί το 15% της πρωτογενούς εγχώριας ενέργειας
που είναι απαραίτητη για την παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Για τις
νέες επενδύσεις, τα κράτη µέλη οφείλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της επιλογής των
κλάδων παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να διακόψουν
την πρόσβαση στα δίκτυα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ιδίως προκειµένου να διαφυλαχθεί
η ασφάλεια του εφοδιασµού.
Όσον αφορά τις πρωτογενείς µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
ηλεκτρισµού, ενδέχεται οι επιλεγόµενες λύσεις να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του
εφοδιασµού λόγω της υπέρµετρης επικέντρωσής τους σε µία µόνο ενεργειακή πηγή.
Μολονότι µέχρι σήµερα δεν παρατηρείται ανισορροπία στον τοµέα αυτό, η ανάπτυξη του
φυσικού αερίου, κατά τα τελευταία έτη θα µπορούσε να θέσει ανάλογα προβλήµατα. Η
απελευθέρωση του τοµέα του φυσικού αερίου θα προσφέρει νέες ευκαιρίες εφοδιασµού στις
υποψήφιες χώρες που ως επί το πλείστον έχουν ως κύριο προµηθευτή τη Ρωσία. Κατά τα
φαινόµενα είναι απαραίτητο να υπάρξει επιτήρηση σε επίπεδο κρατών µελών και
Κοινότητας. Η οδηγία επιτρέπει εξάλλου στα κράτη µέλη να λάβουν τα προς τούτα
επιβαλλόµενα µέτρα. Εφόσον κάποιος των πόρων πρωτογενούς ενέργειας είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός ή αναπτύσσεται τόσο γρήγορα που να αντιπροσωπεύει κινδύνους για τη συνολική
ασφάλεια του εφοδιασµού σε ηλεκτρική ενέργεια, η οδηγία επιτρέπει στα κράτη µέλη να
καθορίζουν τη φύση των πρωτογενών πόρων για κάθε νέο δυναµικό. Για τα µέτρα αυτά
απαιτείται, εντούτοις, εξακρίβωση της σκοπιµότητάς τους σε κοινοτικό επίπεδο καθώς και
συντονισµός µε την Επιτροπή.
Όσον αφορά την αγορά του φυσικού αερίου, η οδηγία επιτρέπει στα κράτη µέλη να
επιβάλουν στις επιχειρήσεις, για λόγους κοινού οικονοµικού συµφέροντος, υποχρεώσεις
δηµόσιας εξυπηρέτησης οι οποίες µπορεί να αφορούν την ασφάλεια, και ιδίως µάλιστα του
εφοδιασµού. Επιπλέον, σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην αγορά ενεργείας και εφόσον
απειλείται η ακεραιότητα του συστήµατος, τα κράτη µέλη δύνανται να λάβουν τα απαραίτητα
προσωρινά µέτρα διαφύλαξης. Τα µέτρα αυτά παραµένουν εντούτοις περιστασιακά και
θεωρούνται εξαιρέσεις.
Ένας άλλος παράγοντας προς χαλιναγώγηση είναι ο ενδεχόµενος εκτροχιασµός της
κατανάλωσης που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των τιµών ορισµένων ενεργειακών
προϊόντων. Ορισµένοι εµπειρογνώµονες θωρούν εν προκειµένω ότι οι τάσεις της εσωτερικής
αγοράς θα µπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση περίπου κατά 20%.
Η ασφάλεια του εφοδιασµού θα πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς, όπως και η προστασία του
περιβάλλοντος, ως ένας των βασικών στόχων της πολιτικής για την παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών. Μεταξύ των υπηρεσιών που υποχρεούνται να εγγυηθούν τα κράτη, οι
υποχρεώσεις σύνδεσης στο δίκτυο, τα µέτρα σχετικά µε τις προθεσµίες αποκατάστασης των
ζηµιών και η ανάπτυξη των δικτύων αποτελούν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας που
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συµβάλλουν στην πραγµάτωση του στόχου της ασφάλειας του εφοδιασµού. Οι υποχρεώσεις
παραγωγής ελαχίστων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµους πόρους θα
µπορούσαν επίσης να ευνοήσουν την ασφάλεια του εφοδιασµού επιτρέποντας τη διατήρηση
των εναλλακτικών πόρων. Επιβάλλεται επίσης να καθοριστούν πρότυπα και µέτρα για την
εξοικονόµηση της ενέργειας. Ως εκ τούτου, είναι καθοριστικής σηµασίας ο ρόλος της εθνικής
ρυθµιστικής αρχής. Μόνον ανάλογοι φορείς θα διέθεταν την απαραίτητη αµεροληψία και
αντικειµενικότητα προκειµένου να εφαρµόσουν µέτρα στον τοµέα αυτό σεβόµενοι
παράλληλα την κατεύθυνση της αγοράς.
Συµπεράσµατα: Η ολοκλήρωση των αγορών της ενέργειας συµβάλλει στην ασφάλεια του
εφοδιασµού, εφόσον επιτυγχάνεται η πλήρης ολοκλήρωση των ως άνω αγορών. Το άνοιγµα
των ενεργειακών αγορών των δεκαπέντε, όπως προβλέπεται από τις υφιστάµενες οδηγίες δεν

επαρκεί για να δηµιουργήσει µία ενωµένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και προς τούτο
απαιτείται νέα µορφή παρέµβασης εκ µέρους των δηµοσίων αρχών.

Σύµφωνα µε την εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, είναι ευκταίο να
επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Για να πλαισιωθεί το

συνολικό άνοιγµα της αγοράς, θα ήταν σκόπιµο να ενισχυθεί ο διαχωρισµός µεταξύ
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φορέων διαχείρισης των δικτύων µεταφοράς, να
εξασφαλιστεί η αµερόληπτη πρόσβαση νέων παραγωγών και διανοµέων στα δίκτυα, να
εξασφαλιστεί η τιµολόγηση των διαµεθωριακών συναλλαγών µε ελάχιστο κόστος, να
διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας και να γενικευθεί η καθιέρωση
ανεξάρτητων εθνικών φορέων ρυθµιστικής αρχής.

Από την ήδη κτηθείσα πείρα προκύπτουν δύο νέα στοιχεία. Το σύνολο των εθνικών
ρυθµιστικών αρχών θα πρέπει να συγκροτήσει όργανο διαβουλευτικού χαρακτήρα που θα
επικουρεί την Επιτροπή σε θέµατα εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Τέλος, θα ήταν σκόπιµο να διαµορφωθεί πρόγραµµα µεγάλης κλίµακας για τις δοµές
διασύνδεσης ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Οι κοινωνικές επιπτώσεις του ανοίγµατος των αγορών θα αποτελέσουν αντικείµενο
ιδιαίτερης προσοχής στη δέσµη των µελλοντικών προτάσεων.
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B.

Η εσωτερική αγορά των πετρελαϊκών προϊόντων
Παρότι η πετρελαϊκή αγορά είναι κατά πολύ ανταγωνιστικότερη της αντίστοιχης των άλλων
ενεργειακών προϊόντων, πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες στον τοµέα της
διύλισης και της διανοµής ώστε να επιτευχθεί µία γνήσια ανοιχτή αγορά.

1.

Η αναδιάρθρωση της αγοράς
Το κλασσικό ερώτηµα που θέτει στον εαυτό του ο αυτοκινητιστής όταν διαπιστώνει την
αύξηση των τιµών στο πρατήριο της βενζίνης είναι εάν και κατά πόσο η εν λόγω αύξηση
αντανακλά την αύξηση της τιµής του πετρελαίου; Η απάντηση ήταν θετική έως το Μάρτιο
του 2000. Όντως είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι κατά το 1999, υπήρξε στενή σχέση µεταξύ
των εξελίξεων των δύο αυτών παραµέτρων, µε ελαφρά υστέρηση της αύξησης των τιµών της
βενζίνης συγκριτικά προς την αύξηση των τιµών του πετρελαίου. Από το Μάρτιο του 2000
διαπιστώνεται εντούτοις αποσύνδεση των δύο αυτών µεγεθών. Η τιµή της βενζίνης
επιβαρύνθηκε περισσότερο από την τιµή του πετρελαίου. Λίαν πρόσφατα, τα περιθώρια της
διύλισης κατά συνέπεια έφτασαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί µετά από τον πόλεµο
του Κόλπου.
Η σύγκριση των τιµών κατανάλωσης των πετρελαϊκών προϊόντων άνευ φόρων και τελών
µεταξύ των κρατών µελών αναδεικνύει σοβαρές διαφορές. Για παράδειγµα εν προκειµένω η
τιµή άνευ φόρων και δασµών της βενζίνης «Euro super 95» ανερχόταν στα τέλη Μαΐου 2000
στις Κάτω Χώρες σε 452 €/1000 λίτρα ενώ ανερχόταν σε 344 € στο Ηνωµένο Βασίλειο (και
σε 346 € στη Γαλλία).Οι διαφορές εν προκειµένω ήταν της τάξεως του 31%. Οι διαφορές
αυτές όσο και αν είναι ανησυχητικές, παρατηρούνταν και πριν από την τελευταία έξαρση των
τιµών και ως εκ τούτου δεν θεωρείται ότι συνδέονται µε σχέση αιτίου αιτιατού προς αυτήν.
Σύµφωνα µε τις πρόσφατα πραγµατοποιηθείσες έρευνες στον τοµέα της εφαρµογής των
κανονιστικών κοινοτικών διατάξεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, η
Επιτροπή θεώρησε ότι δεν υφίστανται λόγοι να θεωρηθεί ότι η αγορά του αργού ή του
διυλισµένου πετρελαίου δεν είναι ανταγωνιστική. Οι αγορές αυτές είναι διαφανείς και οι
τιµές δηµοσιοποιούνται για τις αγορές σποτ.
Αντίθετα αληθεύει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένες ατέλειες στις αγορές που
έπονται. Για παράδειγµα η τελική τιµή άνευ φόρων ποικίλλει ιδιαίτερα από κράτος µέλος σε
κράτος µέλος. Αυτό δεν αποκαλύπτει απαραίτητα παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού
αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχει εισέτι επιτευχθεί η ολοκλήρωση των αγορών. Οι
διαφορές αυτές είναι εντούτοις εξηγήσιµες εάν συνυπολογιστούν οι διαφορές σε επίπεδο
κόστους και δοµών στις επιµέρους αγορές των κρατών µελών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι οι τιµές είναι ιδιαίτερα υψηλές στις Κάτω Χώρες όπου η αγορά ελέγχεται από
περιορισµένο αριθµό φορέων. Αντίθετα είναι χαµηλότερες στη Γαλλία και το Ηνωµένο
Βασίλειο που διαθέτουν ανταγωνιστικότερες αγορές, στις οποίες οι µη εξειδικευµένοι
διανοµείς (σούπερ µάρκετ) διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο ως προµηθευτές.
Βάσει αναλόγων διαγνώσεων, εξετάζεται το ενδεχόµενο παραβάσεων του δικαίου περί
ανταγωνισµού και ιδίως µάλιστα η συγκρότηση καρτέλ (διατήρησης των τιµών) . Για το θέµα
αυτό πραγµατοποιούνται έρευνες σε ορισµένα από τα κράτη µέλη εκ µέρους των εθνικών
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αρχών. Στην Ιταλία οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τον ανταγωνισµό επέβαλαν κυρώσεις σε
πετρελαϊκές εταιρείες. Στη Σουηδία έχουν προταθεί ήδη ανάλογες κυρώσεις.
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2.

Η πολιτική του ανταγωνισµού
Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η αγορά της διανοµής των καυσίµων εξακολουθεί να
είναι ανοικτή σε πολλούς φορείς λειτουργίας και ιδίως µάλιστα τους ανεξάρτητους.
Πρόκειται για εγγύηση της διατήρησης του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά. Για το λόγο
αυτό πραγµατοποιείται έρευνα σχετικά µε τα εµπόδια τα οποία αντιµετωπίζουν οι
ανεξάρτητοι φορείς εκµετάλλευσης (λόγω δηµόσιας ή ιδιωτικής απόφασης). Τα
αποτελέσµατα θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνθήκες ανταγωνισµού
στην εσωτερική αγορά και να καθορίσει δράσεις που θα µπορούσαν να αναληφθούν σε ό,τι
αφορά τους κανόνες περί ανταγωνισµού.
Η ως άνω κοινοτική δράση ενισχύει τις ενέργειες των εθνικών αρχών στον τοµέα του
ανταγωνισµού. Ορισµένες εξ αυτών έχουν ήδη αρχίσει έρευνες σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις
των κανόνων του ανταγωνισµού και σε ορισµένες περιπτώσεις οι υπόνοιες επιβεβαιώθηκαν.

Προς τούτο θα ήταν σκόπιµο να επιτευχθεί συστηµατική σύγκριση των τιµών που ισχύουν
για τα πετρελαϊκά προϊόντα στα επιµέρους κράτη µέλη προκειµένου να διαπιστωθούν οι
υφιστάµενες διαφορές.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να εφαρµόζει επακριβώς τους κανόνες ελέγχου των
συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων στον τοµέα αυτό, όπως έπραξε ήδη στις υποθέσεις
BP/Amoco και TotalFina/Elf. Οιαδήποτε παράνοµη συµφωνία ή κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης επιβάλλεται να αποτελέσει αντικείµενο αυστηρών κυρώσεων.
Συµπέρασµα: Η κλιµατική µεταβολή και η ολοένα αυξανόµενη ολοκλήρωση της αγοράς της
ενέργειας στην Ευρώπη (όπου µάλιστα κατά τα φαινόµενα η ολοκλήρωση έχει προχωρήσει
περισσότερο από τις Ηνωµένες Πολιτείες) δίνουν την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
εξετάσει το ενδεχόµενο λήψης µέτρων που να επιτρέπουν την αρτιότερη χαλιναγώγηση της
ζήτησης. Όντως η µόνη η δυνατότητα επίδρασης στην προσφορά συνεπάγεται σοβαρές
προσπάθειες υπέρ των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Εν προκειµένω είναι άστοχο να
τρέφουµε αυταπάτες, η προώθηση αυτής της ενεργειακής µορφής δεν µπορεί να αποτελέσει
τη µόνη απάντηση στα πολύπλοκα προβλήµατα που θέτει η ασφάλεια του εφοδιασµού.
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3Ο

ΜΕΡΟΣ, Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Ο στόχος της µεγαλύτερης ασφάλειας του εφοδιασµού, προκειµένου η Ένωση να µην
εξαρτάται εντός τριάντα ετών κατά 70% από εξωτερικές προµήθειες, είναι δύσκολο να
επιτευχθεί λόγω του γενικότερου ασταθούς πλαισίου που περιορίζει τα περιθώρια ελιγµών
ιδίως σε ό,τι αφορά την προσφορά των ενεργειακών προϊόντων. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι προτεραιότητες που αναφέρει η παρούσα Πράσινη Βίβλος µε στόχο να καταστούν
αφετηρία δηµοσίου διαλόγου, εστιάζονται σε συγκεκριµένες και συνεπείς δράσεις µε στόχο
τον περιορισµό της ζήτησης.

I

ΟΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
Η ασφάλεια του εφοδιασµού της Ένωσης καλείται να αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις λόγω
της κατάστασης που επικρατεί σήµερα στον τοµέα του ενεργειακού εφοδιασµού και οι
κίνδυνοι που διαπιστώνονται σήµερα εάν δεν αναληφθούν ταχέως πρωτοβουλίες, θα
επιβεβαιωθούν στο µέλλον.

A.

Οι σκόπελοι της ασφάλειας του εφοδιασµού

Οι διαταράξεις του ενεργειακού εφοδιασµού ενδέχεται να είναι φυσικού, οικονοµικού,
κοινωνικού ή οικολογικού χαρακτήρα.
1.

Οι φυσικοί κίνδυνοι
Η φυσική διακοπή (εφόσον είναι µόνιµη) µπορεί να οφείλεται στην εξάντληση ή την
εγκατάλειψη της παραγωγής κάποιου ενεργειακού πόρου. ∆εν αποκλείεται µακροπρόθεσµα η
Ευρώπη να µη διαθέτει πλέον κοινοτικούς πόρους φυσικού αερίου και πετρελαίου σε προσιτή
τιµή. Είναι επίσης πιθανό η Ευρώπη, όπως ήδη συνέβη σε κάποια από τα κράτη µέλη, να
πρέπει να εγκαταλείψει την παραγωγή του γαιάνθρακα. Παράλληλα δεν µπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο να εγκαταλειφθεί και η πυρηνική ενέργεια λόγω µείζονος
ατυχήµατος σε κάποιον πυρηνικό σταθµό. Επιβάλλεται να αναλυθούν τα αποτελέσµατα
αντιστοίχων περιστάσεων σχετικά µε τη µεταφορά της ζήτησης προς άλλα ενεργειακά
προϊόντα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, άνθρακας, ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας), όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ενεργειακή εξάρτηση και οι
περιβαλλοντικοί στόχοι.
∆εν θα πρέπει να παραµεληθεί η εξέταση του ενδεχοµένου προσωρινών διακοπών των
οποίων οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρότατες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για
την οικονοµία γενικότερα. Ανάλογες διακοπές ενδέχεται να οφείλονται σε απεργίες, κρίσεις
γεωπολιτικού χαρακτήρα ή φυσικές καταστροφές. ∆ιακοπές αυτού του είδους αφορούν την
παρούσα Πράσινη Βίβλο µόνο στο µέτρο που αποτελούν σύµπτωµα διαρθρωτικών
δυσχερειών εφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο. Οι δυσχέρειες που συνάντησε η Γαλλία µετά
από τις ζηµιές που προκάλεσε η θύελλα του ∆εκεµβρίου του 1999 απέδειξαν για παράδειγµα
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σε πιο βαθµό η διαµόρφωση των ηλεκτρικών δικτύων εξακολουθούσε να είναι εθνικού
χαρακτήρα.
2.

Οι οικονοµικοί κίνδυνοι
Οι οικονοµικές διακοπές οφείλονται στις διακυµάνσεις των τιµών των ενεργειακών
προϊόντων στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Η εσωτερική αγορά επιτρέπει - χάρη στον
ανταγωνισµό - τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και τη µείωση του κόστους αλλά δεν
αποσυνδέει, ως εκ τούτου, πλήρως την ευρωπαϊκή αγορά από τις τιµές που επικρατούν στη
διεθνή αγορά. Όντως, η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού και του τριτογενούς τοµέα
βασίζεται κατά 60% στους υδρογονάνθρακες. Ο τοµέας των µεταφορών αντιπροσωπεύει
περίπου το ήµισυ των διεξόδων του πετρελαίου. Η αύξηση των τιµών των ενεργειακών
προϊόντων και κυρίως των υδρογονανθράκων, συνεπάγεται κατά συνέπεια νοµισµατικές και
εµπορικές ανισορροπίες που επιβαρύνουν την οικονοµική υγεία της Ένωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα γεωπολιτικά δεδοµένα, δίχως να είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί επακριβώς η επίδραση του ΟΠΕΚ, η σηµασία των προσφάτων δυσχερειών της
διαδικασίας ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής, ο αποκλεισµός του Ιράκ και οι αβεβαιότητες
όσον αφορά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Λιβύη.
Ο τριπλασιασµός της τιµής του αργού πετρελαίου κατά το 1999 και οι επιπτώσεις στην τιµή
του φυσικού αερίου, αναµένεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό
προϋπολογισµό και την οικονοµία των κρατών µελών εφόσον διαρκέσουν. Η αύξηση της
τιµής του αργού πετρελαίου οδήγησε στην καθαρή µεταφορά εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περίπου 22,7 δισεκατ. € µεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2000. Η αύξηση των
πετρελαϊκών τιµών µετά το 1999, σε συνδυασµό µε την καθίζηση του € είχε ως αποτέλεσµα
να αυξηθεί ο πληθωρισµός στην Ένωση κατά µία ποσοστιαία µονάδα επιπλέον. Η οικονοµική
αύξηση κατά τα φαινόµενα υφίσταται ήδη τις συνέπειες αλλά η αύξηση του ΑΕΠ
εξακολουθεί να παραµένει περίπου στο 3%. Η παρούσα κατάσταση οδηγεί σε µείωση του
ρυθµού αύξησης κατά 0,3% το 2000 και 0,5% το 2001. Η απώλεια της εµπιστοσύνης των
φορέων εκµετάλλευσης και των καταναλωτών αναµένεται να αποτελέσει παράγοντα
περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

3.

Οι κοινωνικοί κίνδυνοι
Η αστάθεια των ενεργειακών εφοδιασµών, είτε συνδέεται µε τις διακυµάνσεις των τιµών, τις
σχέσεις µε τις χώρες προµηθευτές ή µε οιοδήποτε άλλο φαινόµενο, µπορεί να αποτελέσει
πηγή κοινωνικής κρίσης λιγότερο ή περισσότερο σοβαρής. Η βενζίνη αποτελεί όντως
σήµερα προϊόν εξίσου καθοριστικό µε το ψωµί για τη λειτουργία της οικονοµίας. Οιαδήποτε
διακοπή του εφοδιασµού ενδέχεται να προκαλέσει διατύπωση κοινωνικών διεκδικήσεων ή
κοινωνικές συγκρούσεις. Η κατάσταση αυτή εµφανίζει οµοιότητες µε την κατάσταση που
είχε παρατηρηθεί πριν από δύο αιώνες λόγω έλλειψης άρτου. Από τα διαθέσιµα δεδοµένα
προκύπτει ότι οι εντάσεις των τιµών των καυσίµων θα µπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε
συντεχνειακές αντιδράσεις. Αρκεί να αναφερθεί ως παράδειγµα η απεργία που
πραγµατοποίησαν το φθινόπωρο του 2000 οι επαγγελµατικοί κλάδοι που εθίγησαν ιδιαίτερα
από την αύξηση των πετρελαϊκών τιµών. Υπενθυµίζεται ότι οι δύο πρώτες πετρελαϊκές
κρίσεις είχαν σαν αποτέλεσµα να παύσει η πλήρης απασχόληση.

4.

Οι οικολογικοί κίνδυνοι
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Τέλος, οι διακοπές που µπορεί να θεωρηθούν ως οικολογικού χαρακτήρα αποτελούν βλάβες
στο περιβάλλον της ενεργειακής αλυσίδας είτε πρόκειται για ατυχήµατα (µαύρες παλίρροιες,
πυρηνικά ατυχήµατα, συµπτωµατικές εκποµπές µεθανίου) είτε για φαινόµενα συνδυασµένα
µε ρυπογόνες εκποµπές (ρύπανση των αστικών κέντρων και εκποµπές φυσικών αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου). Οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί είναι ήδη
παρόντες σε όλες τις πολιτικές. Εντούτοις οι προβληµατισµοί που σχετίζονται µε την άνοδο
της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας αποτελούν νέο στοιχείο το οποίο επιβάλλεται σήµερα
πλέον να αποτελέσει γνώµονα για την κατεύθυνση των πολιτικών που επιθυµούν να
συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι στόχοι του
Κιότο περί µείωσης των εκποµπών των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει έως το 2008-2010, κατά 8%
τις ετήσιες εκποµπές της συγκριτικά προς το 1990. Οι εν λόγω προσπάθειες επιβάλλεται να
συνεχιστούν. Η καταπολέµηση των εκποµπών των φυσικών αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν µπορεί, εντούτοις, να περιοριστεί στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου του Κιότο. Όντως, οι περιβαλλοντικές συνέπειες των προοπτικών αύξησης
ορισµένων τοµέων, όπως οι µεταφορές, επιβάλλουν την υλοποίηση µακροπρόθεσµης
πολιτικής και για πολύ µετά το 2010.
B.

Οι προβλέψεις απεικονίζουν ενδεχόµενες αστάθειες

Προκειµένου να ποσοτικοποιηθούν οι µείζονες προκλήσεις στον τοµέα της ασφάλειας του63
ενεργειακού εφοδιασµού, η ανάλυση από το κείµενο “Ενεργειακές προοπτικές για το 2020”
διευρύνθηκε µε την ενηµέρωση του βασικού σεναρίου και κατά τρόπο που να καλύπτει την
περίοδο έως και το 2030. Επιπλέον η ανάλυση καλύπτει 30 χώρες, ήτοι τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υποψήφιες χώρες καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία.

1.

Παρουσίαση

α)

Υποθέσεις για τη δυναµική παρέκταση των ήδη παρατηρούµενων τάσεων

Οι προβλέψεις αυτές απηχούν το ενδεχόµενο συνέχισης των ήδη παρατηρούµενων τάσεων
και πολιτικών κατά την επόµενη τριακονταετία. Βάσει των ως άνω προβλέψεων θεωρείται ότι
όλες οι σηµερινές πολιτικές και εκείνες που ετέθησαν σε εφαρµογή έως τις 31 ∆εκεµβρίου
1999, θα συνεχιστούν και µελλοντικά. Έτσι για παράδειγµα, καµία συµπληρωµατική
πολιτική για τη µείωση των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν
συνεξετάζεται στο πλαίσιο της πρόβλεψης αυτής. Η αύξηση του ΑΕΠ αναµένεται να ανέλθει
σε 90% µεταξύ 1998 και 2030. Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστούν τα κάτωθι στοιχεία:

63

Ενεργειακές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020, η Ενέργεια στην Ευρώπη ειδική έκδοση,
Νοέµβριος 1999· Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
107

 η συνέχιση της τεχνολογικής προόδου που βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα·
 συνέχιση του ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
ανταγωνισµό που υποτίθεται ότι θα υλοποιηθεί πλήρως έως το 2010·

 αναδιάρθρωση της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των δραστηριοτήτων µε
υψηλή προστιθέµενη αξία και σε βάρος της ενεργειοβόρας παραγωγής·

 αναδιάρθρωση των τοµέων της ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής της θερµότητας
µέσω τεχνολογιών που συνεπάγονται την αποδοτική αξιοποίηση του φυσικού αερίου·

 συνέχιση των πολιτικών προαγωγής της αξιοποίησης των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας, συπεριλαµβανοµένης της χορήγησης ενισχύσεων υπέρ των αντιστοίχων ειδών
εξοπλισµού και της θέσπισης χρεώσεων υπό προνοµιακό καθεστώς για την υποστήριξη
της ζήτησης·

 οι αυτοδεσµευτικές συµφωνίες που συνάφθηκαν κατά το 1998 και το 1999 µε τις

αυτοκινητιστικές βιοµηχανίες της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Κορέας (ACEA,
KAMA, JAMA) και προβλέπουν για το 2008 (ACEA) και το 2009 (KAMA, JAMA) τον
περιορισµό των εκποµπών του CO2 σε 140 γραµµάρια ανά διανηθέν χιλιόµετρο για τα νέα
αυτοκίνητα οχήµατα·

 Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, υποτίθεται ότι τα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν

πυρηνική ενέργεια δεν θα µεταβάλουν πολιτική στον εν λόγω τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη
την απαγκίστρωση ή τις δηλώσεις περί σταδιακής µείωσης της πυρηνικής ενέργειας
(Βέλγιο, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Σουηδία), το συγκεκριµένο σενάριο προβλέπει
ότι µετά την ολοκλήρωση του τεχνικού και οικονοµικού κύκλου των πυρηνικών
σταθµών, οι σταθµοί αυτοί θα αντικατασταθούν από άλλες τεχνολογίες. Οι Κάτω Χώρες
υποτίθεται ότι θα εξαλείψουν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια έως το 2010. Βάσει του
µοντέλου αυτού αναµένεται να παύσει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη Γερµανία
µετά το 2025 ενώ στο Βέλγιο αναµένεται θεαµατική µείωση της πυρηνικής ενέργειας
µετά το 2020 καταλήγοντας σε ελάχιστο µερίδιο αγοράς το 2030 συγκριτικά προς τα
σηµερινά δεδοµένα. Η Φινλανδία και η Γαλλία υποτίθεται ότι θα εξακολουθούν να
χρησιµοποιούν την πυρηνική ενέργεια. Οι πυρηνικοί σταθµοί θα παροπλιστούν µετά από
40 χρόνια επιχειρησιακής λειτουργίας εκτός της Σουηδίας όπου υποτίθεται ότι ο ρυθµός
θα είναι ταχύτερος.

Υποτίθεται επίσης ότι θα αυξηθούν µετρίως οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Η τάση τιµών θεωρείται ότι θα φτάσουν τα 27 €/βαρέλι το 2030 (σε τιµές του 1999). Οι τιµές
του φυσικού αερίου θα ακολουθήσουν τις αντίστοιχες του πετρελαίου. Οι τιµές του άνθρακα
υποτίθεται ότι θα αυξάνουν ελαφρότατα (και θα παραµένουν κάτω από το 10 €/βαρέλι)
δεδοµένου ότι η παγκόσµια αγορά χαρακτηρίζεται από αφθονία.

β)

Τα αποτελέσµατα
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι η µεικτή ενεργειακή ζήτηση το 2030 θα είναι κατά
11% υψηλότερη από ό,τι του 1998. Υπολογίζεται επίσης ότι η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί
πολύ βραδύτερα του ΑΕΠ (το οποίο αναµένεται να αυξηθεί κατά 90% µεταξύ 1998 και
2030). ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ουσιαστική αποσύνδεση της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης
από την οικονοµική ανάπτυξη.
Επιπλέον παρατηρείται ουσιαστική διαρθρωτική µεταβολή στον τοµέα της ενεργειακής
κατανάλωσης. Η πηγή ενέργειας που εµφανίζει τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης είναι το
φυσικό αέριο: + 45% µεταξύ 1998 και 2030. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί το πλέον
σηµαντικό καύσιµο παρά το γεγονός ότι προβλέπεται µέτρια αύξησή του έως το 2030.
Εντούτοις το µερίδιο που θα καταλαµβάνει στην αγορά το 2030 θα εξακολουθήσει να είναι
της τάξεως του 38%, ενώ ανερχόταν σε 42% το 1998. Υπολογίζεται ότι η χρήση των στερεών
καυσίµων θα περιοριστεί έως το 2010, αλλά εάν δεν ασκηθεί ουσιαστική πολιτική στον τοµέα
της αλλαγής του κλίµατος, η χρήση του άνθρακα αναµένεται να αυξηθεί εκ νέου. Αυτό θα
είχε ως αποτέλεσµα κατά το 2030 η κατανάλωση των στερεών καυσίµων να είναι περίπου
κατά ένα τρίτο υψηλότερη από του 1998.
Η συµβολή της πυρηνικής ενέργειας υποτίθεται ότι θα κορυφωθεί περίπου το 2010.
Εντούτοις η πυρηνική παραγωγή κατά το 2020 είναι ελαφρά χαµηλότερη από το 1998 (-4%
έως το 2020) δεδοµένου ότι οι πυρηνικοί σταθµοί ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους. Η
παραγωγή υποτίθεται ότι θα µειωθεί περίπου κατά 50% µεταξύ 2020 και 2030.
Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας θα εξακολουθήσουν να αυξάνουν σε σχετικούς όρους
(+45% µεταξύ 1998 και 2030). Εντούτοις υποτίθεται ότι το µερίδιο που καταλαµβάνουν οι
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας θα παραµείνει αρκετά περιορισµένο (6,7% το 2010 και 7,7%
το 2030) παρά την υπόθεση ότι τα σηµερινά συστήµατα υποστήριξης εκ µέρους των κρατών
µελών θα συνεχιστούν. Είναι σαφές ότι ο στόχος του 12% για τις ανανεώσιµες µορφές της
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τη θέσπιση συµπληρωµατικών πολιτικών µέτρων.
Μολονότι παρατηρείται ουσιαστική αποσύνδεση της ενεργειακής κατανάλωσης από την
οικονοµική ανάπτυξη, θεωρείται ότι η ενεργειακή ζήτηση θα εξακολουθήσει να αυξάνει.
Παράλληλα, οι ενεργειακές εισαγωγές κατά πάσα πιθανότητα θα εξακολουθήσουν να
κλιµακώνονται. ∆εδοµένου ότι η ενεργειακή παραγωγή στην Κοινότητα αναµένεται να
κορυφωθεί περίπου το 2010, το ποσοστο στο οποίο οι εισαγωγές θα καλύπτουν την
109

ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί ουσιαστικά. Όντως η εξάρτηση από τις ενεργειακές εισαγωγές
υποτίθεται ότι θα αυξηθεί ουσιαστικά από λιγότερο του 50% το 1998 σε 71% το 2030.
Επιπλέον, η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης οδηγεί σε ακόµη υψηλότερες εκοµπές
CO2. Μεταξύ 1990 και 2010, ήτοι µεταξύ του έτους αναφοράς του πρωτοκόλλου του Κιότο
και του µέσου της περιόδου στόχου (2008-2012), υπολογίζεται ότι οι εκποµπές CO2 στην
Κοινότητα θα αυξηθούν κατά 5%. Η αύξηση αυτή είναι σαφώς χαµηλότερη της κλιµάκωσης
της ενεργειακής ζήτησης λόγω των υψηλοτέρων µεριδίων του φυσικού αερίου, της πυρηνικής
ενέργειας και των ανενεώσιµων µορφών ενέργειας έως το 2010.
Αναµένεται ότι θα συνεχιστεί η αντικατάσταση του άνθρακα από το φυσικό αέριο και µετά
το 2010 συµβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην περαιτέρω µείωση των εκποµπών του CO2.
Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές που ασκούνται σήµερα έναντι της πυρηνικής
ενέργειας και το επίπεδο υποστήριξης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, εάν δεν
υιοθετηθούν συµπληρωµατικές πολιτικές στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής, το µερίδιο των
καυσίµων µε µηδενικές εκποµπές άνθρακα αναµένεται ότι θα µειωνόταν µετά το 2010. Ως εκ
τούτου, οι εκποµπές του CO2 θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται από 12% το 1990 σε 2020
και σε 22% το 2030.

Η Ευρώπη των 30
Η διεύρυνση της ανάλυσης κατά τρόπο που να καλύπτονται 30 ευρωπαϊκές χώρες οδηγεί σε
αποτελέσµατα που είναι κατά το µάλλον ή ήττον παρµφερή προς τα ισχύοντα για τη
σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο λόγοι γι’αυτό. Καταρχήν η σηµερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου 80% της ενεργειακής κατανάλωσης της
Ευρώπης των 30. Κατά δεύτερον, η ενεργειακή δοµή των υποψηφίων χωρών και των αµέσων
γειτόνων τους αναµένεται ότι θα προσεγγίσει την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
τις επόµενες δεκαετίες. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η Νορβηγία - που αποτελεί σηµαντικό
εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συµπεριλαµβάνεται στην Ευρώπη των 30, η
εξάρτηση από τις εισαγωγές για την Ευρώπη των 30 θα είναι µικρότερη.
Στην Ευρώπη των 30, η ενεργειακή κατανάλωση αναµένεται να αυξηθεί κατά 25% µεταξύ
1998 και 2030, απηχώντας τόσο την οικονοµική ανάπτυξη όσο και τις ουσιαστικές
βελτιώσεις που θα παρατηρηθούν στον τοµέα της εντατικής ανάλωσης ενέργειας. Τα καύσιµα
που χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης είναι το φυσικό αέριο, οι
ανανεώσιµες µορφές της ενέργειας, τα στερεά καύσιµα και το πετρέλαιο, ενώ η συµβολή της
πυρηνικής ενέργειας αναµένεται να περιοριστεί µετά από το παροπλισµό των
ανασφαλέστερων πυρηνικών σταθµών στις υποψήφιες χώρες, καθώς και λόγω της
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διστακτικότητας που επιδεικνύουν σήµερα οι κυβερνήσεις σε ορισµένα κράτη µέλη. Το
µερίδιο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στην Ευρώπη των 30 θα αυξηθεί από 6,8% το
1998 σε 8,1% έως το 2030.
Η εξάρτηση από τις εισαγωγές της Ευρώπης των 30 αναµένεται να αυξηθεί από 36% το 1998
σε 60% το 2030. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στη συνεχή αύξηση της ενεργειακής
κατανάλωσης και στη µείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια
Θάλασσα καθώς και στην ασθενέστερη παραγωγή στερεών καυσίµων και πυρηνικής
ενέργειας.
Οι εκποµπές CO2 στην Ευρώπη των 30 αναµένεται να αυξηθούν κατά 7% µεταξύ 1990 (έτος
αναφοράς του Κιότο) και 2010. Το 2030 οι εκποµπές CO2 αναµένεται να υπερβούν το
επίπεδο του 1990 κατά 31%.

2.

Συµπεράσµατα από το ενηµερωµένο σενάριο βάσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη των 30 βασίζονται σοβαρότατα στο πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εν γένει, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού
αερίου αναµένεται να αυξηθούν ουσιαστικά. Επιπλέον θα αυξηθούν επίσης οι πραγµατικές
τιµές.

Πίνακας: Μερίδιο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όσον αφορά τη συνολική
ενεργειακή κατανάλωση το 1998, 2010, 2020 και 2030

1998

2010
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2020

2030

ΕΕ

64%

66%

66%

67%

Ευρώπη των 30

61%

63%

65%

66%

Η διείσδυση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας αναµένεται ότι θα παραµείνει
περιορισµένη και ως εκ τούτου δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του 12%. Είναι σαφές ότι
απαιτούνται πρόσθετες πολιτικές προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.
Επιπλέον, εάν δεν ληφθούν συµπληρωµατικά µέτρα, οι εκποµπές του CO2 αναµένεται ότι θα
υπερβούν τα επίπεδα του 1990 έως το 2010 και θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται µε ολοένα
ταχύτερο ρυθµό.

Πίνακας: Η προβλεπόµενη αύξηση των εκποµπών CO2 το 2010, 2020 και το
συγκριτικά προς το 1990 (έτος αναφοράς του πρωτοκόλλου του Κιότο)

2010

2020

2030

ΕΕ

+5%

+12%

+22%

Ευρώπη των 30

+7%

+18%

+31%
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2030

Αναµένεται ότι η εξάρτηση από τις εισαγωγές θα αυξάνεται συνεχώς τόσο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και στην Ευρώπη των 30. Έως το 2030, η εξάρτηση από τις εισαγωγές υποτίθεται
ότι θα υπερβεί το 70% στο έδαφος στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και του 60% στην
Ευρώπη των 30. Συγκριτικά προς τα σηµερινά επίπεδα περίπου 50% για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και 36% για την Ευρώπη των 30, η Ευρώπη καθίσταται ολοένα και πιο εξαρτηµένη
από τις εισαγωγές στον τοµέα του εφοδιασµού της ενέργειας.

Πίνακας: Εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης των
εισαγωγές το 1998, 2010, 2020 και το 2030

1998

2010

2020

2030

ΕΕ

49%

54%

62%

71%

Ευρώπη των 30

36%

42%

51%

60%

30

από τις

Λόγω της έντονης αποσύνδεσης της χρήσης της ενέργειας από την οικονοµική ανάπτυξη, ο
λόγος των εισαγωγών ενέργειας προς το ΑΕΠ µειώνεται. Ενώ οι καθαρές ενεργειακές
εισαγωγές σε απόλυτες τιµές αναµένεται να αυξηθούν κατά 81% (από 648 εκατοµ. ΤΙΠ σε
1995 σε 1175 εκατοµ. ΤΙΠ το 2030), η ένταση των καθαρών εισαγωγών αναµένεται να
µειωθεί κατά 11% µεταξύ 1995 και 2030, λαµβάνοτας υπόψη την ανάπτυξη της συνολικής
οικονοµικής παραγωγής (ΑΕΠ).
Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό να αυξηθούν οι τιµές των ενεργειακών
εισαγωγών κατά 86% για το πετρέλαιο, 81% για το φυσικό αέριο και 5% για τον άνθρακα, σε
ό,τι αφορά την περίοδο 1995-2030, το κόστος της εισαγόµενης ενέργειας αναµένεται να
αυξηθεί ταχύτερα από το ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η εισαγόµενη
ενέργεια ως µερίδιο του ΑΕΠ θα αυξηθεί από 1,2% το 1995 σε 1,7% το 2030.
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Οι τάσεις αυτές θέτουν θέµατα σχετικά µε τις εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης:



Σε ποιο βαθµό η επιταχυνόµενη µείωση της πυρηνικής ενέργειας (σε σχέση µε τις
προβλέψεις) θα συνεπάγετο αύξηση των εκποµπών CO2 και της εξάρτησης από τις
εισαγωγές;



Ποιες επιπτώσεις θα ήταν εύλογο να αναµένονται σχετικά µε τις εκποµπές του CO2 και
τις εισαγωγές, σε περίπτωση που οι σηµερινές ενισχύσεις υπέρ των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας µειώνονταν, καταργούνταν ή βελτιώνονταν, συνεξετάζοντας τη σοβαρή αύξηση
των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας;



Σε ποιο βαθµό θα περιοριζόταν η ζήτηση καυσίµων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο σε περίπτωση ουσιαστικής αύξησης των τιµών τους (π.χ. λόγω της διαταραχής του
ενεργειακού εφοδιασµού σε παγκόσµιο επίπεδο); Μήπως αυτό θα οδηγούσε σε µικρότερη
εξάρτηση από τις εισαγωγές και περιορισµό των εκποµπών του CO2 λαµβάνοντας υπόψη
ότι η αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα είχε ενδεχοµένως ως
αποτέλεσµα να ευνοηθούν περισσότερο πιο ρυπογόνα καύσιµα όπως ο άνθρακας;



Ποιες είναι οι επιπτώσεις των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κιότο για την περίοδο
2008-2012 (- 8% των εκποµπών των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου συγκριτικά προς το 1990) και των αυστηρότερων στόχων για τη µετέπειτα
περίοδο; Ιδίως, τι συνεπάγεται αυτό για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και
το ρόλο των µη ρυπογόνων µορφών ενέργειας όπως οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και
η πυρηνική ενέργεια; Τέλος ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις για την ασφάλεια του
εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης;



Στο τέλος της περιόδου, το δυναµικό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα µειωθεί ουσιαστικά λόγω των πολιτικών αποφάσεων των κρατών µελών; Ποιες
είναι οι αντίστοιχες επιπτώσεις για τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές
πολιτικές;

Από τις προβλέψεις επιβεβαιώνεται ότι υφίστανται πολλές προκλήσεις προς αντιµετώπιση:
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- η εξάρτηση αναµένεται ότι θα ανέλθει περίπου σε 70% το 2030
- οι ανανεώσιµες µορφές της ενέργειας δεν φθάνουν το 12%
- οι στόχοι του Κιότο δεν επιτυγχάνονται
- η απουσία

της πυρηνικής ενέργειας θα καταστούσε ακόµα δυσκολότερη την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής µακροπρόθεσµα.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει επίσης ότι υφίστανται εναλλακτικές πολιτικές
δυνατότητες υπέρ του µηδενικού ρυθµού αύξησης του άνθρακα που µειώνουν ταυτόχρονα
την ενεργειακή εξάρτηση και τις εκποµπές CO2. Η ανάληψη συµπληρωµατικών
προσπαθειών για τη µείωση της ενεργειακής έντασης θα συνέβαλε επίσης στον περιορισµό
των εντόνων διακυµάνσεων των τιµών στη διεθνή αγορά µέσω της µείωσης της εξωτερικής
ενεργειακής εξάρτησης και της συρρίκνωσης των εκποµπών CO2. Μεταξύ των τοµέων
στους οποίους θεωρείται ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί η βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας δίχως κινδύνους για την οικονοµική ανάπτυξη συγκαταλέγονται οι τοµείς
των κατασκευών και των µεταφορών.

II

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η παραδοσιακή αντίληψη περί ασφάλειας του εφοδιασµού προβάλλει φυσικά την ανάγκη
εφαρµογής πολιτικών µε στόχο την αύξηση της ενεργειακής προσφοράς, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διευρύνει και να ενισχύσει το φάσµα των εγχωρίων
ενεργειακών πόρων καθώς και να ασκήσει πολιτική εξασφάλισης των εξωτερικών πηγών
εφοδιασµού.
Οι προοπτικές και οι εξελίξεις που παρατηρούνται στις ενεργειακές αγορές όµως,
περιορίζουν τις δυνατότητες παρέµβασης στην προσφορά. Η απουσία πολιτικής συναίνεσης
υπέρ της επιβολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίας κοινοτικής πολιτικής για την ενέργεια,
συρρικνώνει ανάλογες δυνατότητες παρέµβασης. Μόνο µία πολιτική προσανατολισµένη προς
τη ζήτηση µπορεί να θέσει τα θεµέλια µιας γνήσιας και βιώσιµης πολιτικής ασφάλειας του
εφοδιασµού στον τοµέα της ενέργειας.

A.

Ο έλεγχος της αύξησης της ζήτησης

Το νέο ενεργειακό πλαίσιο στην Ευρώπη ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης νέας στρατηγικής
σε επίπεδο ζήτησης. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδειχθεί ανίκανη να αντιστρέψει τις
παρατηρούµενες σήµερα τάσεις όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας και τις µεταφορές,
ιδίως στα αστικά κέντρα, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι θα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό
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από τις εισαγωγές για τον ενεργειακό εφοδιασµό καθώς και ότι θα ανταποκριθεί πολύ
δύσκολα στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει στο Κιότο. Λόγω των διακυδεβευοµένων, η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να στραφεί προς τα πλέον αποδοτικά µέσα προσανατολισµού
της ζήτησης, ήτοι τη φορολογία και τα µέτρα κανονιστικού χαρακτήρα.
1.

Οριζόντιες πολιτικές
Η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε βιώσιµη ενέργεια δεν µπορεί παρά να είναι το
αποτέλεσµα της συνειδητοποίησης σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο των επιβλαβών
συνεπειών της ανεξέλεγκτης ενεργειακής κατανάλωσης. Θα πρέπει κατά συνέπεια να
στηριχθεί σε µια οριζόντια πολιτική η οποία να έχει ως στόχο τη χρέωση της ενέργειας στην
πραγµατική της τιµή ενθαρρύνοντας παράλληλα την εξοικονόµηση της ενέργειας.
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α)

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

Η ενδυνάµωση της εσωτερικής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου
καθιστά απαραίτητη την καθιέρωση µεγαλύτερου ανταγωνισµού µεταξύ των εθνικών φορέων
ενεργειακής εκµετάλλευσης, και την εισαγωγή νέων εξουσιών ρυθµιστικού χαρακτήρα καθώς
και ευλόγων τιµών διανοµής. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης. Η πρόταση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της
ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού στην Ευρώπη. Το
µεγαλύτερο άνοιγµα της αγοράς, τόσο σε ό,τι αφορά την προσφορά όσο και σε ό,τι αφορά τη
ζήτηση, ωθεί όντως τους εµπλεκοµένους να διευρύνουν τις ενεργειακές εναλλακτικές λύσεις
τους. Τοιουτοτρόπως η αναβάθµιση του ανταγωνισµού στον τοµέα του φυσικού αερίου εντός
της ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής αγοράς θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να
αποσυνδεθούν οι τιµές του φυσικού αερίου από τις αντίστοιχες του πετρελαίου.
β)

Η φορολογία της ενέργειας

Στο πλαίσιο µιας αγοράς που ολοένα ανοίγει περισσότερο, η φορολογία εξακολουθεί να
αποτελεί το κατεξοχήν ευέλικτο και αποτελεσµατικό εργαλείο, που προσφέρει κίνητρα σε
διάφορους παράγοντες της αγοράς αυτής προκειµένου να µεταβάλουν συµπεριφορά. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη πρότεινε µέτρα τα οποία παρέµειναν νεκρό
γράµµα στο τραπέζι του Συµβουλίου. Βάσει των νέων δεσµεύσεων σχετικά µε την ασφάλεια
του αειφόρου ανεφοδιασµού της Ένωσης, οι φορολογικές προτάσεις της Επιτροπής των ετών
1992 και 1997 θα µπορούσαν να συµπληρωθούν από νέα πρόταση µε στόχο τον
προσανατολισµό της ενέργειας προς τις αγορές που κατεξοχήν σέβονται το περιβάλλον
επιδιώκοντας παράλληλα την ενισχυµένη ασφάλεια του εφοδιασµού.
Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες να συνδυασθεί η προς τα άνω προσέγγιση των
τάσεων της φορολογίας για τα καύσιµα (διαρθρωτική διάσταση) µε κοινοτικό µηχανισµό που
να επιτρέπει τη σταθεροποίηση των εσόδων του ΦΠΑ σε περίπτωση σοβαρών διακυµάνσεων
της τιµής του πετρελαίου (συγκυριακές συνιστώσες). Εν προκειµένω θα πρέπει να
εξεταστούν οι επιπτώσεις αναλόγων µέτρων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Στόχος των φορολογικών µέσων επιβάλλεται να αποτελέσει η εξάλειψη των στρεβλώσεων σε
εθνικό επίπεδο καθώς και των στρεβλώσεων µεταξύ παραγωγών ενέργειας, η περαιτέρω
ενίσχυση των προσπαθειών για εξοικονόµηση ενέργειας και τέλος ο συνυπολογισµός των
προκαλούµενων ζηµιών στο περιβάλλον (εσωτερίκευση των εξωτερικών δαπανών όπως η
συµµετοχή στη µείωση των εκποµπών CO2).
γ)

Προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας

Η Ευρώπη δεν συνέχισε τις προσπάθειες που κατέβαλε για εξοικονόµηση της ενέργειας µετά
από τις πετρελαϊκές κρίσεις, παρά τις σοβαρές δυνατότητες που υπήρχαν στον τοµέα αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται ως εκ τούτου να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης πρόγραµµα για την εξοικονόµηση και τη διαφοροποίηση της ενέργειας
συνοδευόµενο από ποσοτικοποιηµένους στόχους για το 2010 µε στόχο τόσο τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στους
επιµέρους τοµείς και ιδίως στα κτίρια, όσο και την ενίσχυση της ανάπτυξης οχηµάτων νέας
γενεάς. Το πρόγραµµα αυτό θα αντικαταστήσει τα απλά πρωτοβουλιακά µέτρα που µε
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περιορισµένα αποτελέσµατα έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα σε κοινοτικό επίπεδο. Οι
προσπάθειες θα αφορούν κυρίως δύο άξονες:
για τα οχήµατα, η εντατικοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων θα επιτρέψει, πέραν της
βελτίωσης της απόδοσης των παραδοσιακών οχηµάτων, και την πρόοδο στον τοµέα των
αποτελεσµατικότερων ηλεκτρικών και υβριδικών οχηµάτων καθώς και την εµπορική
διακίνηση οχηµάτων µε στήλες καυσίµων·

-

όσο για τα καύσιµα, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα µέτρα υπέρ των καυσίµων
υποκατάστασης, ιδίως για τη µεταφορά και τη θέρµανση, προκειµένου να διευκολυνθεί η
µεγαλύτερη διείσδυσή τους (βιοκαύσιµα, φυσικό αέριο για οχήµατα και πιο µακροπρόθεσµα
υδρογόνο). ∆εν θα ήταν παράλογο να θεσπιστεί, όσον αφορά τις αγορές αυτές, στόχος της
τάξης του 20% για το 2020.

-

Μολονότι η βιοµηχανία, και ιδίως οι ενεργειοβόροι κλάδοι αυτής, επέτυχαν σοβαρότατες
προόδους και υψηλότατα επίπεδα αποδοτικότητας, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές
δυνατότητες βελτίωσης της σχέσης κόστους απόδοσης.
δ)

Η διάδοση των νέων τεχνολογιών

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο µέσω των
ποικίλων προγραµµάτων επέτρεψαν τη διαµόρφωση νέων τεχνολογιών που εξοικονοµούν
ενέργεια αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Τοιουτοτρόπως τα κοινοτικά προγράµµατα
θα πρέπει να ευνοήσουν τη δηµιουργία αγορών που να απορροφούν αυτές τις νέες
τεχνολογίες στο πλαίσιο πειραµατικών προσπαθειών µεγάλης κλίµακας (π.χ. στα µεγάλα
οικιστικά συγκροτήµατα).
Η αρτιότερη συγκέντρωση των προγραµµάτων και η διευρυµένη διάδοση των
αποτελεσµάτων τους αποτελεί καθοριστικής σηµασίας προϋπόθεση για την πληρέστερη και
ταχύτερη αξιοποίηση των τεχνολογικών ανακαλύψεων.
2.

Οι τοµεακές πολιτικές

α)

Η ανισορροπία των µεταφορικών µέσων

Κατά τα τελευταία έτη οξύνθηκε περαιτέρω η ανισορροπία µεταξύ των επιµέρους
µεταφορικών µέσων υπέρ των οδικών µεταφορών, που αποτελούν το σηµαντικότερο τοµέα
ανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων (ποσοστό υψηλότερο του 80% της τελικής ζήτησης
πετρελαίου από τις µεταφορές, προορίζεται για τις οδικές µεταφορές). Έως το 2010, λόγω της
οικονοµικής ανάπτυξης η οποία προκαλεί αύξηση της ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών, η
κυκλοφορία εµπορευµάτων αναµένεται να αυξηθεί κατά 38% και η κυκλοφορία επιβατών
κατά 19%. Εάν συνεχιστούν οι τάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, αναµένεται
να προκληθεί περαιτέρω επιδείνωση της ως άνω ανισορροπίας µεταξύ µεταφορικών µέσων,
υπέρ των οδικών µεταφορών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το 1970, οι οδικές µεταφορές δεν
κάλυπταν καν το 50% των µεταφερόµενων εµπορευµάτων (σε tkm) ενώ σήµερα το
αντίστοιχο µερίδιο ανέρχεται σε 80% και θεωρείται ότι κατά το 2010 θα µπορούσε να φθάσει
το 90%.
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Εξάλλου διαπιστώνεται ότι οι σηµαντικότερες προσπάθειες µείωσης των εκποµπών θα πρέπει
να πραγµατοποιηθούν στο συγκεκριµένο τοµέα. Οι προσπάθειες αυτές θα ήταν δυνατό να
αυξηθούν το 2010 κατά 40% συγκριτικά προς το επίπεδο του 1990. Κατά συνέπεια η
Επιτροπή καθόρισε ως στόχο για το 2010 τη διατήρηση των µεριδίων των επιµέρους
µεταφορικών µέσων στην αγορά ως είχαν κατά το 1998. Πρόκειται για ιδιαίτερα φιλόδοξο
στόχο, δεδοµένου ότι πρόκειται για αντιστροφή µιας τάσης η οποία κατά τα φαινόµενα
χαρακτήριζε την αναπόφευκτη συρρίκνωση των µεριδίων αγοράς ορισµένων µεταφορικών
µέσων όπως ο σιδηρόδροµος. Μία πρώτη σηµαντική απόφαση θεσπίστηκε για το άνοιγµα
των σιδηροδροµικών αγορών διεθνών µεταφορών εµπορευµάτων που αναµένεται ότι θα
απελευθερωθούν πλήρως έως το 2008. Για την επίτευξη του ως άνω στόχου θα απαιτηθεί να
ληφθούν µέτρα ιδιαίτερης εµβέλειας ώστε να καταστούν ανταγωνιστικότερα τα εν λόγω
µεταφορικά µέσα συγκριτικά προς τις οδικές µεταφορές.
Κατά την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής µεταφορών 64θα µπορούσαν να εξεταστούν
διάφορες εναλλακτικές λύσεις µεταξύ των οποίων και οι εξής :
•

Η αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων, µέσω του εκσυγχρονισµού των δηµόσιων
υπηρεσιών, ιδίως στον τοµέα τους, και του ανοίγµατος στον ανταγωνισµό. Κρίνεται
επίσης σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών µεταφορών και η χρήση
των εσωτερικών πλωτών οδών.

•

Μέτρα εξυγίανσης των οδικών µεταφορών. Όπως, µεταξύ άλλων, η αναθεώρηση των
προϋποθέσεων πρόσβασης στον επαγγελµατικό κλάδο του οδικού µεταφορέα, η ενίσχυση
της εφαρµογής των κανονιστικών διατάξεων για κοινωνικά θέµατα και θέµατα ασφάλειας
καθώς και η ενθάρρυνση της συγκέντρωσης και της διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων επιµελητείας. Το πλεονάζον δυναµικό το οποίο υπολογίζεται σε 30% για
τον οδικό τοµέα στην Ένωση καθιστά αναγκαία την αναδιάρθρωση του τοµέα µε
κοινωνικά µέτρα και όχι περιορισµό της φορολογικής επιβάρυνσης.

•

Επενδύσεις για υποδοµές που θα πρέπει να εστιασθούν στην εξάλειψη των συµφορήσεων
του σιδηροδροµικού δικτύου και την ανάπτυξη διευρωπαϊκού δικτύου µεταφοράς
φορτίων. Προς τούτο απαιτούνται πρωτότυπες χρηµατοδοτικές λύσεις, οι οποίες για
παράδειγµα να στηρίζονται σε επενδυτικά ταµεία µε πόρους από τις χρεώσεις
ανταγωνιστικών οδικών διαδροµών.

•

Τέλος ο εξορθολογισµός της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων που παραδοσιακά
χρησιµοποιούνται στα αστικά κέντρα και η προαγωγή των καθαρών αστικών µεταφορών
αποτελούν επίσης στόχο προτεραιότητας παράλληλα προς τις προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν υπέρ της χρήσης του υδρογόνου ως καυσίµου για τα οχήµατα του
µέλλοντος. Μεταξύ των υπό µελέτη δράσεων µπορεί να αναφερθεί η προαγωγή της
εµπορικής διαχείρισης οχηµάτων ιδιωτικής και δηµοσίας χρήσης µε περιορισµένες ή
µηδενικές ρυπογόνες επιπτώσεις. Η ανάπτυξη µιας νέας γενεάς ηλεκτρικών οχηµάτων υβριδικών (συνδυασµός ηλεκτρικού µε θερµικό κινητήρα), µε φυσικό αέριο ή ακόµα, πιο
µακροπρόθεσµα, οχηµάτων που θα λειτουργούν στο µέλλον αντλώντας ενέργεια από
στήλη υδρογόνου, θεωρούνται ως ιδιαίτερα πολλά υποσχόµενες προοπτικές.
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Τα ως άνω µέτρα θα αποτελέσουν µελλοντικά αντικείµενο Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές.
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•

β)

Τέλος, µε στόχο την προαγωγή των µεταφορικών µέσων που κατεξοχήν σέβονται το
περιβάλλον και είναι τα πλέον αποδοτικά από άποψη κατανάλωσης ενέργειας, κατά τον
καταλογισµό του κόστους µεταφοράς θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο µέλλον η αρχή
ο ρυπαίνων πληρώνει. Επίσης η τιµή και οι πολιτικές µεταφοράς θα πρέπει να
συνυπολογίζουν αυτό το επιπλέον κόστος ώστε οι ατοµικές και συλλογικές επιλογές να
τροποποιούνται ανάλογα, ειδάλλως η ανοχή που επιδεικνύει η κοινωνία έναντι της
γενικότερης υποβάθµισης των συνθηκών διαβίωσης θα µπορούσε να εξαντληθεί. Αυτό
αφορά καταρχήν τις µετακινήσεις εντός των αστικών κέντρων, όπου επιβάλλεται να
αποδοθεί µεγαλύτερη σηµασία στα συλλογικά µέσα µεταφοράς που είναι οικονοµικότερα
από ενεργειακή σκοπιά και λιγότερο ρυπογόνα.

Κτίρια: περιθώρια επίτευξης σοβαρών εξοικονοµήσεων ενέργειας

Η πληρέστερη αξιοποίηση των τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας που διατίθενται και
είναι βιώσιµες από οικονοµική σκοπιά θα επέτρεπαν να µειωθεί65η χρήση της ενέργειας στα
κτίρια τουλάχιστον κατά ένα πέµπτο, ήτοι κατά 40 εκατοµ. ΤΙΠ . Πρόκειται ουσιαστικά για
το 10% των καθαρών εισαγωγών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που
πραγµατοποιούνται σήµερα και περίπου για το 20% των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί
εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κιότο για µείωση των εκποµπών των αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η αύξηση της ενεργειακής εξοικονόµησης στα κτίρια, εκτός της µείωσης των συνολικών
αναγκών σε ενέργεια και της βελτίωσης που συνεπάγεται για την ασφάλεια του εφοδιασµού,
περιορίζει επίσης τις εκποµπές CO2 και βελτιώνει την άνεση των χώρων διαβίωσης όπως οι
τόποι εργασίας. Παράλληλα εξασφαλίζει την καταπολέµηση της κοινωνικής
περιθωριοποίησης βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής πολλών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, η λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας στον τοµέα των κτιρίων
δηµιουργεί ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης.
Η Επιτροπή θα προτείνει διατάξεις ρυθµιστικού περιεχοµένου σχετικά µε την εξοικονόµηση
της ενέργειας στα κτίρια που θα αντικαταστήσουν τα πρωτοβουλιακά µέτρα που λαµβάνονται
µέχρι σήµερα. Οι ως άνω διατάξεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:
•

Κανονιστική καθιέρωση κατωτέρων ορίων για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια.
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Σύµφωνα µε ορισµένους υπολογισµούς, τα περιθώρια εξοικονόµησης της ενέργειας στον τοµέα των
κτιρίων θα ήταν µεγαλυτέρας κλίµακας και ενδιαφέροντος κατά τις περιόδους αύξησης των τιµών της
ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις που καθορίζουν τα κατώτερα επίπεδα εξοικονόµησης
της ενέργειας στα κτίρια θα µπορούσαν να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι πρόοδοι
των επενδύσεων στις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις θα µπορούσαν επίσης να
αναθεωρηθούν και να ελεγχθούν µέσω των κανονιστικών διατάξεων για θέµατα
θερµοµόνωσης των κτιρίων. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να καθιερωθούν πρότυπα
ενεργειακής κατανάλωσης ανά κυβικό µέτρο προκειµένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική
ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Η δηµιουργία ενιαίων ενεργειακών πιστοποιητικών θα
επέτρεπε να συνυπολογίζεται και η ενέργεια ως παράγοντας κατά την αγορά ακινήτων ώστε
να δηµιουργηθεί ουσιαστική ζήτηση για τα οικήµατα που είναι οικονοµικά από άποψη
ενέργειας. Τα πιστοποιητικά αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν φορολογικό εφαλτήριο
προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στις νέες κατασκευές.
Οι ως άνω κανονιστικές διατάξεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν κανονιστικές
υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις θέρµανσης ή κλιµατισµού που για παράδειγµα θα ήταν
απαραίτητο να συνδυαστούν µε τους πόρους των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
(επενδύσεις πολυκαυσίµων). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η
ενσωµάτωση στις στέγες ή στις προσόψεις φωτοβολταϊκών διατάξεων και ηλιακών οθονών.
Παράλληλα θα ήταν δυνατόν να καθιερωθούν στόχοι για την ενσωµάτωση των εν λόγω
τεχνολογιών στις νέες κατασκευές.

•

B.

Η διαχείριση της εξάρτησης από την προσφορά
Το κατά πόσον θα εξασφαλιστεί βιώσιµη και ενισχυµένη ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά πρώτον από την καθιέρωση πολιτικών
προσανατολισµού της ζήτησης, ήτοι µία υπεύθυνη πολιτική διαχείρισης της εξάρτησης που
θα πρέπει απαραίτητα να ενσωµατώνει τη διάσταση της προσφοράς, ακόµη και σε περίπτωση
που στον τοµέα αυτό οι αρµοδιότητες και τα περιθώρια ελιγµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι ιδιαίτερα περιορισµένα όπως ανωτέρω αναφέρθηκε

1.

Εσωτερική προσφορά

α)

Η ανάπτυξη των ενεργειακών πηγών µε τις µικρότερες ρυπογόνες επιπτώσεις
Η πυρηνική ενέργεια και τα στερεά καύσιµα έχουν στιγµατιστεί, το πετρέλαιο είναι συχνά
έρµαιο ανεξέλεγκτων γεωπολιτικών κραδασµών, οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
εµφανίζουν τεχνολογικές δυσκολίες και προβλήµατα ουσιαστικής αποδοτικότητας
προκειµένου να διεισδύσουν στην αγορά. Μακροπρόθεσµα ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι
διακοπής του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο. Η ολοένα µεταβαλλόµενη ζήτηση προσαρµόζεται
στους νέους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και ενσωµατώνει ολοένα και περισσότερο τους
περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς.

Οι νέες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
Η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν διαθέτει σήµερα δυνατότητες που να επιτρέπουν την ενίσχυση
της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού στην Ευρώπη. Αντίθετα οι νέες και ανανεώσιµες
µορφές ενέργειας αποτελούν εναλλακτική δυνατότητα στην οποία επιβάλλεται να αποδοθεί
προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανάληψης παραλλήλων δράσεων υπέρ της ασφάλειας του
εφοδιασµού, του περιβάλλοντος και των γεωργικών πληθυσµών.
Ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν προκειµένου να διευκολυνθεί η
διείσδυση στην οικονοµία των ανανεώσιµων και νέων µορφών ενέργειας (όπως το υδρογόνο
και η συνδυασµένη παραγωγή ενέργειας). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει επίσης τον εξής
ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο στον τοµέα αυτό: 12% της ενεργειακής κατανάλωσης κατά το 2010
θα πρέπει να προέρχονται από τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται,
πρωτίστως την χορήγηση επιδοτήσεων υπέρ της παραγωγής των ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας για τη επιχειρησιακή τους ανάπτυξη και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας µπορούν να καταστούν επαρκώς ανταγωνιστικές µόνον
εφόσον καταστούν αποδέκτες ενισχύσεων για σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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Για την προαγωγή των ως άνω µορφών ενέργειας δεν διατίθενται οι διευκολύνσεις των
οποίων επωφελήθηκαν άλλοι τοµείς ενόσω βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο (πετρέλαιο,
άνθρακας, πυρηνική ενέργεια). Επιπλέον η ενίσχυση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας
δικαιολογείται δεδοµένου ότι οι παραδοσιακές µορφές ενέργειας δεν επωµίζονται ουσιαστικά
το εξωτερικό κόστος τους που έχει αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχών ποσοτικών
αξιολογήσεων. Για παράδειγµα, δεν επιβαρύνονται για τις εκποµπές CO2 που παράγουν. Ως
εκ τούτου η χρηµατοδότηση σήµερα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας - που εν γένει
θεωρούνται µη αποδοτικές - θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω προσωρινών εισφορών από τα
κέρδη άλλων φορέων εκµετάλλευσης του ενεργειακού τοµέα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
πυρηνική ενέργεια).
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Η πυρηνική ενέργεια
Οι δυνατότητες που προσφέρει η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να εξεταστούν λαµβάνοντας
υπόψη τη συµβολή της στους στόχους της ασφάλειας του εφοδιασµού και της µείωσης των
εκποµπών των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η πυρηνική
ενέργεια επέτρεψε στην Ευρώπη να αποφύγει περίπου 300 εκατοµ. τόννους εκποµπών CO2
κατά το 1998. Αυτό ισοδυναµεί µε την απόσυρση από την κυκλοφορία 100 εκατοµ.
οχηµάτων. Η ως άνω διαπίστωση δεν προκαταβάλλει τις ανεξάρτητες αποφάσεις των κρατών
µελών για σταδιακό κλείσιµο των πυρηνικών σταθµών ή το πάγωµα των επενδύσεων στον
τοµέα αυτό. Επιπλέον, το γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη εξαλείφουν σταδιακά την
πυρηνική ενέργεια δεν επηρεάζει τη δυνατότητα η Κοινότητα να ανταπεξέλθει στους στόχους
της έως το 2012. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες τεχνολογίες, η εγκατάλειψη της
πυρηνικής ενέργειας θα είχε ως αποτέλεσµα η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται
κατά 35% από τις παραδοσιακές και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.
Κατά συνέπεια επιβάλλεται να αποδοθεί προτεραιότητα στην:
•

Υποστήριξη της έρευνας για τους µελλοντικούς αντιδραστήρες ιδίως της πυρηνικής
σύντηξης και τη συνέχιση και εντατικοποίηση των ερευνών σχετικά µε τη διαχείριση
των ακτινοβοληµένων καυσίµων και την αποθήκευση των αποβλήτων. Η Ένωση

καλείται να διατηρήσει το δυναµικό που διαθέτει στον τοµέα των τεχνολογιών αιχµής,
της τεχνογνωσίας και των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ιδίως ειδών εξοπλισµού,
εµπλουτισµού, παραγωγής και επανεπεξεργασίας των ακτινοβοληθέντων καυσίµων
καθώς και στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να εξετάσει ποιες είναι οι δυνατότητες
αντιµετώπισης του θέµατος της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της διαδικασίας της διεύρυνσης, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του

Ελσίνκι.
•

β)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να µεριµνήσει ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις που έχουν
αναληφθεί για το κλείσιµο και τον παροπλισµό των αντιδραστήρων που δεν είναι
εκσυγχρονίσιµοι. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η δέουσα προς τούτο χρηµατοοικονοµική
ενίσχυση.

Η διαφύλαξη της πρόσβασης στους πόρους

Ενόψει µιας διευρυµένης και ανανεωµένης πολιτικής για τα αποθέµατα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα µπορούσε:
- να εξετάσει πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης των στρατηγικών αποθεµάτων πετρελαίου
«κοινοτικοποιώντας» τη χρήσης τους. Προκειµένου να καταπολεµηθούν οι
κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες θα ήταν χρήσιµο να αναζητηθούν µέσα παρέµβασης, κατά
το πρότυπο των τεχνικών που χρησιµοποιούνται στις νοµισµατικές αγορές, ώστε να
περιοριστούν οι διακυµάνσεις των τιµών
ζήτησης.
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ή να αντιµετωπισθούν έκτακτες οξύνσεις της

Η Ένωση επιβάλλεται να εξετάσει το ενδεχόµενο συγκρότησης στρατηγικών
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Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Ο πετρελαϊκός εφοδιασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» COM (2000)
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αποθεµάτων πετρελαίου τα οποία να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο που να συµβάλουν στην
απόσβεση και την τροποποίηση των ανεξέλεγκτων διακυµάνσεων των τιµών λειτουργώντας
παράλληλα ως πρόσθετο στοιχείο ασφάλειας πέραν των ήδη υφισταµένων αποθεµάτων των
90 ηµερών για τα τελικά προϊόντα. Aρχικά ένα µέρος των αποθεµάτων που υπερβαίνουν τις
90 ηµέρες κατανάλωσης, θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο κοινοτικής διαχείρισης και
να κινητοποιείται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέµηση
της κερδοσκοπίας.
- η µελέτη των δυνατοτήτων επέκτασης του µηχανισµού των αποθεµάτων στο φυσικό
αέριο. Όντως επιβάλλεται να υπενθυµιστεί ότι 40% των κοινοτικών αναγκών καλύπτονται
από τις εισαγωγές και ότι το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 60% το 2030. Η Ένωση θα πρέπει

να προνοήσει ώστε να µην καταστεί ιδιαζόντως ευπαθής λόγω της υπέρµετρης εξάρτησης
από το εξωτερικό.

η ανάλυση του θέµατος της διατήρησης της πρόσβασης στα κοινοτικά αποθέµατα
γαιάνθρακα και η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται
το θέµα του κατωτέρου επιπέδου πρωτογενούς παραγωγής. Αυτό ενδεχοµένως θα µπορούσε
να ανταποκρίνεται στο 15% του τµήµατος που εξαιρείται από τους κανόνες που
προβλέπονται στην οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

-

2.

3.

α)

Η διατήρηση του ανταγωνισµού
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ενδεχόµενο οικονοµικών διακοπών του εφοδιασµού σε
πετρέλαιο και να περιοριστούν οι αντίστοιχες κοινωνικές πρωτίστως επιπτώσεις, η Επιτροπή
έχει την υποχρέωση να αναπτύξει ενεργά, και σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τον έλεγχο
των κανόνων του ανταγωνισµού στο στάδιο της διύλισης και της διανοµής του πετρελαίου.
Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η αγορά διανοµής των καυσίµων παραµένει ανοικτή
στους νέους, και πρωτίστως τους ανεξαρτήτους, φορείς εκµετάλλευσης. Πρόκειται για
εγγύηση της διαφύλαξης του ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά. Ως εκ τούτου
εκτελείται έρευνα σχετικά µε τους φραγµούς που ενδεχοµένους αντιµετωπίζουν οι
ανεξάρτητοι φορείς εκµετάλλευσης (που οφείλονται σε δηµόσια ή ιδιωτική απόφαση). Τα
αποτελέσµατα θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνθήκες του ανταγωνισµού
στην εσωτερική αγορά και να καθορίσει τις δράσεις που θα µπορούσαν να αναληφθούν στον
τοµέα των κανόνων του ανταγωνισµού.
Προς τούτο κρίνεται σκόπιµο να επιχειρηθεί συστηµατική σύγκριση των τιµών των
πετρελαϊκών προϊόντων στα κράτη µέλη ώστε να καταστούν εµφανείς οι διαφορές.
Η εξασφάλιση του εξωτερικού εφοδιασµού
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιµοποιώντας το
πολιτικό και οικονοµικό βάρος της, προκειµένου να εξασφαλίσει εύρυθµο και ασφαλή
εξωτερικό εφοδιασµό.
Οι σχέσεις µε τις χώρες παραγωγής: το βάρος των διαπραγµατεύσεων
•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεσµοθετήσει µόνιµο διάλογο µε τις χώρες
παραγωγούς αντί του περιστασιακώς αναπτυσσόµενου σε περιόδους διακυµάνσεων των
τιµών στις αγορές. Ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει να µεγιστοποιηθεί η διαφάνεια στην
124

αγορά και θα συµβάλει στην καθιέρωση σταθερών τιµών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες πολλών χωρών παραγωγής όσον αφορά τις πολιτικές
εξελίξεις του µεσανατολικού. Ο εν λόγω διάλογος πρέπει να επιτρέψει τη βελτίωση
των µηχανισµών διαµόρφωσης των τιµών, τη σύναψη προνοµιακών συµφωνιών και
τη χρήση των αποθεµάτων κατά τρόπο αµοιβαία επωφελή.

Ο διάλογος θα πρέπει να διευρυνθεί και να καλύψει όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος
ιδίως, την προστασία του περιβάλλοντος (µηχανισµοί ευελιξίας) και τις µεταφορές των
τεχνολογιών.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου Πρόντι, προπαρασκευάζεται ενεργειακή συνεργασία µε
τη Ρωσία, όπως προκύπτει από τη δήλωση που ακολούθησε τον τερµατισµό των εργασιών
της συνάντησης κορυφής Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι στις
30 Οκτωβρίου 2000. Η Ρωσία δήλωσε ότι είναι έτοιµη να συµβάλει στη βελτίωση της
ασφάλειας του µακροπρόθεσµου ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σύµφωνα µε τον Πρόεδρο Πούτιν, να ασκήσει πολιτική ισορροπίας τιµών και ποιότητας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της είναι έτοιµη να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές
τεχνικές δυνατότητες προκειµένου να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε θέµατα
µεταφορών και παραγωγής στον τοµέα της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
ηλεκτρική ενέργεια). Θα πρέπει να µελετηθούν λεπτοµερώς τα ειδικά µέτρα που
απαιτούνται για το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας,
την πρόβλεψη των φορολογικών επενδύσεων και το µηχανισµό επενδυτικών εγγυήσεων.
Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να διαµορφωθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας και
της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
•

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή για την ανάπτυξη των
πετρελαϊκών πόρων και των πόρων φυσικού αερίου των χωρών της λεκάνης της
Κασπίας Θαλάσσης και ιδίως την ανάπτυξη των οδών διαµετακόµισης που έχουν ως
στόχο την απεγκλωβισµό των εκεί παραγόµενων υδρογονανθράκων.
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β)

Η ενίσχυση των δικτύων εφοδιασµού

Προκειµένου να βελτιωθεί ο ενεργειακός εφοδιασµός της Ευρώπης δεν αρκεί να
εξασφαλιστούν σταθεροί ενεργειακοί πόροι που να διατίθενται µακροπρόθεσµα σε λογικές
τιµές, κρίνεται επιπλέον σκόπιµο να εξασφαλιστεί δίκτυο εφοδιασµού εγγυηµένης ασφάλειας.
Όντως, ο τρόπος µε τον οποίο µεταφέρεται η ενέργεια είναι καθοριστικής σηµασίας για την
ασφάλεια του εφοδιασµού. Για παράδειγµα οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πραγµατοποιούνται κατά 90% θαλάσσια. Ως εκ τούτου η Ένωση έχει δεσµευθεί να ενισχύσει
τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα σκάφη (απαγόρευση της απλής ατράκτου) και
επιβάλλεται να εξισορροπήσει τον εφοδιασµό της ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι
πετρελαιαγωγοί.
•

Η κατασκευή νέων πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου θα καθιστούσε δυνατή
την εισαγωγή υδρογονανθράκων από τη λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας και τη Νότια
Μεσόγειο, καταλήγοντας τοιουτοτρόπως, χάρη στη γεωγραφική διαφοροποίηση των
πόρων εφοδιασµού, σε µεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασµού. Εξ ου και η σηµασία που
αποδίδουν τα προγράµµατα τεχνικής αρωγής όπως τα MEDA και TACIS στην ανάπτυξη
των ενεργειακών υποδοµών.
Ως εκ τούτου στο πλαίσιο του MEDA, επιβάλλεται να χορηγηθεί χρηµατοοικονοµική
ενίσχυση υπέρ της διαµόρφωσης προσεγγίσεων και µελετών σκοπιµότητας
προπαρασκευαστικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά δίκτυα υποδοµής που
αποσκοπούν στη σύνδεση των εθνικών δικτύων µεταξύ τους (Νότος-Νότος) ή τη
σύνδεση των δικτύων αυτών µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα (διαµεσογειακού χαρακτήρα). Θα
ήταν δυνατόν να δοθεί µια άλλη διάσταση στα µεγάλα
περιφερειακά έργα αποδίδοντάς
τους τον τίτλο της «Ευρωµεσογειακής συνεργασίας»67.
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων INOGATE(68)(69) και TRACECA70, οι υποδοµές αυτές
αποτελούν καθοριστικής σηµασίας στοιχεία απεγκλωβισµού ορισµένων χωρών
παραγωγής (Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν).

•

67
68

69

70

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διατάξεις
του ενεργειακού χάρτη και οι αντίστοιχες του πρωτοκόλλου διαµετακόµισης να τεθούν σε
εφαρµογή µόλις καταστεί δυνατό ιδίως από τις υποψήφιες χώρες και τα άρτι
ανεξαρτητοποιηθέντα κράτη. Ιδιαίτερη σηµασία επιβάλλεται επίσης να αποδοθεί στη
συµφωνία «Οµπρέλα» του INOGATE.
COM(2000) 497 «Νέα ώθηση στη διαδικασία της Βαρκελώνης»

Η Ρωσία πραγµατοποίησε τα πρώτα διαβήµατα προκειµένου να προσχωρήσει στο INOGATE και
ζήτησε να συµβάλει µε 2 εκατοµ. ευρώ.
INOGATE : INterstate Oil and Gas. Πρόγραµµα ανάπτυξης και αποκατάστασης των πετρελαιαγωγών
και αεριαγωγών στις χώρες της τέως ΕΣΣ∆.
TRACECA : πρόγραµµα αποκατάστασης των µεταφορών εντός των χωρών της τέως ΕΣΣ∆. Το
πρόγραµµα αυτό επιτρέπει πρωτίστως τη µεταφορά ενεργειακών φορτίων σιδηροδροµικά από τις χώρες
της Κασπίας Θάλασσας.
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•

Κατά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται σκόπιµο να επιτευχθεί καλύτερη
διασύνδεση των δικτύων µεταξύ των κρατών µελών καθώς και της Ένωσης µε τις
υποψήφιες χώρες και τη Ρωσία. Προς τούτο απαιτείται να εξαλειφθούν εντός της Ένωσης
οι συµφορήσεις κατασκευάζοντας τις απαραίτητες υποδοµές. Τοιουτοτρόπως τα κράτη
µέλη θα µπορούσαν να επωφεληθούν των νέων πόρων εφοδιασµού. Εντούτοις κρίνεται
σκόπιµο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε µεσοπρόθεσµα η ανάπτυξη των ως
άνω συναλλαγών να µην καταλήξει στη διοχέτευση στην κοινοτική αγορά ηλεκτρικής
ενέργεια πυρηνικής προέλευσης από εγκαταστάσεις αµφίβολης ασφάλειας.
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ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ

Η ανάλυση που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Πράσινης Βίβλου οδήγησε
σε τρεις διαπιστώσεις :
-

-

-

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εξωτερικές
ενεργειακές πηγές· η διεύρυνση αναµένεται ότι δεν θα µεταβάλει την
κατάσταση ως προς αυτό. Βάσει των σηµερινών προβλέψεων, το 2030 η
εξάρτηση θα ανέρχεται σε 70%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περιορισµένα περιθώρια ελιγµού όσον αφορά
την επίδραση που µπορεί να ασκήσει στις συνθήκες ενεργειακής προσφοράς.
Η Ένωση θεωρείται ότι πρωτίστως µπορεί να αναπτύξει δράση στο επίπεδο
της ζήτησης και κυρίως της εξοικονόµησης της ενέργειας στα κτίρια και τις
µεταφορές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει
στην πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος και να σεβαστεί τις δεσµεύσεις που
έχει προς τούτο αναλάβει στο Κιότο.

Βάσει των ως άνω διαπιστώσεων η Επιτροπή θα επιθυµούσε να επικεντρωθεί ο
διάλογος για την ασφάλεια του εφοδιασµού στα κάτωθι βασικά ερωτήµατα:
1.

2.

3.

4.

∆ύναται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί την αύξηση της εξάρτησης της από
εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους χωρίς να διακινδυνεύσει τον ασφαλή
εφοδιασµό και την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα; Για ποιες µορφές ενέργειας
θα ήταν σκόπιµο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να εξεταστεί το ενδεχόµενο
πολιτικής-πλαισίου για τη διαχείριση των εισαγωγών; Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται
σκόπιµο να δοθεί το προβάδισµα σε µια οικονοµική προσέγγιση: βάσει του
κόστους της ενέργειας ή σε µια γεωπολιτική προσέγγιση: µε γνώµονα τον κίνδυνο
της διακοπής του εφοδιασµού;
Η υλοποίηση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία καθίσταται ολοένα και
πιο ολοκληρωµένη και στην οποία κάθε απόφαση που λαµβάνεται σε ένα κράτος
έχει επιπτώσεις στα υπόλοιπα, δεν συνεπάγεται συνεπή και συντονισµένη
πολιτική σε Κοινοτικό επίπεδο; Ποια θα πρέπει να είναι τα στοιχεία µιας τέτοιας
πολιτικής και ποια η θέση των κανόνων ανταγωνισµού;
Η ασυνέπεια των φορολογικών πολιτικών και των κρατικών ενισχύσεων στον
τοµέα της ενέργειας αποτελεί ή όχι εµπόδιο για την ανταγωνιστικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση; ∆εδοµένης της αποτυχίας των προσπαθειών που έχουν
καταβληθεί για την εναρµόνιση της έµµεσης φορολογίας, δεν θα ήταν
σκοπιµότερο να επανεξεταστεί εξ΄αρχής το θέµα της ενεργειακής φορολογίας,
λαµβάνοντας υπόψη ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους;
Στο πλαίσιο ενός διαρκούς διαλόγου µε τις χώρες παραγωγούς ποιο θα πρέπει να
είναι το περιεχόµενο των συµφωνιών για τον εφοδιασµό και για την προαγωγή
των επενδύσεων; Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που θα πρέπει να αποδοθεί
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ιδίως στην εταιρική σχέση µε τη Ρωσία, πως θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η
σταθερότητα των ποσοτήτων, των τιµών και των επενδύσεων;
5.

6.

7.

8.

9.

Η συγκρότηση αποθεµάτων ασφαλείας, όπως ήδη έχει πραγµατοποιηθεί για το
πετρέλαιο, θα έπρεπε να ενισχυθεί και να επεκταθεί και σε άλλες ενεργειακές
µορφές όπως για παράδειγµα το φυσικό αέριο ή ο άνθρακας; Θα ήταν δυνατό να
εξεταστεί το ενδεχόµενο µιας περισσότερο Κοινοτικής διαχείρισης των
αποθεµάτων και αν ναι, µε ποιούς στόχους και διαδικασίες εφαρµογής; Μήπως ο
κίνδυνος της φυσικής διακοπής του εφοδιασµού σε ενεργειακά προϊόντα
δικαιολογεί τη λήψη ακριβότερων µέτρων για την πρόσβαση σε πόρους;
Πως θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καλύτερη λειτουργία
των δικτύων για τη µεταφορά της ενέργειας στην Ένωση και στις γειτονικές
χώρες, κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και να εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασµού;
Η ανάπτυξη ορισµένων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας προϋποθέτει να
καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες όσον αφορά την Έρευνα και την
Τεχνολογικήν Ανάπτυξη, τις επενδυτικές ενισχύσεις ή τις ενισχύσεις για την
λειτουργία. Μια συγχρηµατοδότηση των ενισχύσεων αυτών δεν θα πρέπει να
προέλθει από τους τοµείς, των οποίων η ανάπτυξη επωφελήθηκε εξ' αρχής από
σηµαντικές ενισχύσεις και οι οποίοι σήµερα έχουν καταστεί ιδιαζόντως
αποδοτικοί (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια);
∆εδοµένου ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα από τα στοιχεία του διαλόγου
για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και την ενεργειακή αυτονοµία,
πώς θα µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λύσεις στα προβλήµατα των
αποβλήτων, της ενίσχυσης της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της
ανάπτυξης της έρευνας για τους αντιδραστήρες του µέλλοντος, και ιδίως µάλιστα
της σύντηξης;
Ποιες πολιτικές θα µπορούσαν να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο; Ποια µέτρα
θα µπορούσαν να ληφθούν προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες
εξοικονόµησης της ενέργειας, που θα επέτρεπαν την παράλληλη µείωση της
εξωτερικής εξάρτησης και των εκποµπών του CO2;

10. Ένα

φιλόδοξο πρόγραµµα υπέρ των βιοκαυσίµων και των άλλων καυσίµων
υποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου, σε ποσοστό έως και 20%
της συνολικής κατανάλωσης καυσίµων ενόψει του 2020, µπορεί να
εξακολουθήσει να αποτελεί αποκλειστικά και µόνο αντικείµενο των εθνικών
προγραµµάτων ή θα πρέπει να προέλθει από συντονισµένες αποφάσεις στο
επίπεδο της φορολογίας, της διανοµής και των προοπτικών της γεωργικής
παραγωγής;

11. Η

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια (40% της ενεργειακής κατανάλωσης)
ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι δηµόσια ή ιδιωτικά, νεόδµητα ή υπό
ανακαίνιση, κρίνεται σκόπιµο να αποτελέσει το αντικείµενο κινήτρων, για
παράδειγµα φορολογικών, ή προϋποθέτει επίσης τη λήψη µέτρων κανονιστικού
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χαρακτήρα κατά το πρότυπο των εφαρµοσθέντων στις µεγάλης κλίµακας
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
12. Η

εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές (32% της ενεργειακής κατανάλωσης)
προϋποθέτει ότι θα διορθωθεί η ολοένα αυξανόµενη ανισοκατανοµή των
µεταφορών εµπορευµάτων υπέρ των οδικών µεταφορών και σε βάρος των
σιδηροδρόµων. Η ανισοκατανοµή αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως αναπόφευκτη,
ή θεωρείται ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα αντιµετώπισής της, ανεξάρτητα
εντελώς της δηµοτικότητάς τους, προκειµένου να µειωθεί η χρήση των
αυτοκινήτων στις πόλεις; Με ποιόν τρόπο θα µπορούσαν να συµβιβαστούν η
καθιέρωση του ανταγωνισµού στις µεταφορές, οι επενδύσεις σε υποδοµές για την
εξάλειψη των συµφορήσεων και η διευκόλυνση εναλλαγής µεταφορικών
µέσων (intermodality);

13. Πως θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν καλύτερα προσεγγίσεις κοινού σχεδιασµού

και να ενταχθεί η µακροπρόθεσµη διάσταση στον προβληµατισµό και τη δράση
των δηµοσίων αρχών και των φορέων εκµετάλλευσης ώστε να καταλήξουµε σε
ένα αειφόρο σύστηµα ενεργειακού εφοδιασµού; Πως είναι δυνατόν να
προπαρασκευαστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες στον τοµέα της ενέργειας για
το µέλλον;
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ
προσ µια ευρωπαϊκη στρατηγικη για την ασφαλεια TOY
ενεργειακου εφοδιασµου
Παραρτηµα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίληψη που ακολουθεί συγκεντρώνει τα κύρια συµπεράσµατα του Τεχνικού Κειµένου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζεται µε την παρούσα Πράσινη Βίβλο. Tο πλήρες κείµενο
διατίθεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Στόχος µιας κοινοτικής πολιτικής για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού είναι να
εξασφαλισθεί, στην ΕΕ, άµεσα και πιο µακρόχρονα ένα διαφοροποιηµένο φάσµα
ενεργειακών προϊόντων σε τιµές προσιτές για όλους τους χρήστες (οικιακούς και
βιοµηχανίες) και ταυτόχρονα να πληρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Σήµερα η συζήτηση για την ασφάλεια εφοδιασµού οριοθετείται από τις εξής εξελίξεις οι
οποίες αναλύονται στη συνέχεια: α) η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται και στην ΕΕ και στις
υποψήφιες για διεύρυνση χώρες, β) η ζήτηση συµβατικών ενεργειακών πόρων (πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια) αυξάνεται, γ) η ζήτηση εισαγόµενων ενεργειακών πόρων,
όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αυξάνεται επίσης και δ) τουλάχιστον
βραχυπρόθεσµα, χωρίς στοχοθετηµένα µέτρα, οι καθαρότερες, αποδοτικότερες τεχνολογίες
και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι µάλλον απίθανο να επηρεάσουν σοβαρά τις τάσεις
αυτές. Η πρώτη πρόκληση για τους πολιτικούς αρµόδιους ενεργειακού εφοδιασµού δεν είναι
να αρνηθούν ή να δραµατοποιήσουν την κατάσταση αλλά να την διαχειρισθούν και να
αποτρέψουν τη µεταβολή της σε κρίση. Η δεύτερη πρόκληση είναι να εξισορροπηθεί η
πολιτική ενεργειακού εφοδιασµού που θα καλύπτει την ανοδική ζήτηση ενέργειας µε τους
περιβαλλοντικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς στόχους. Η τρίτη
πρόκληση είναι να αναπτυχθούν εργαλεία, όπως οι τεχνολογίες νέων και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, µέτρα διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασµού και πρακτικές
ενεργειακής απόδοσης, που θα µειώσουν την εξάρτηση από τα εισαγόµενα καύσιµα, θα
περικόψουν την ενεργειακή ζήτηση, θα µετριάσουν το δεσµό µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης
και ενεργειακής κατανάλωσης και εποµένως θα βελτιώσουν µακροπρόθεσµα την ασφάλεια
εφοδιασµού.
Ο ενεργειακός εφοδιασµός της Ευρώπης αντιµετωπίζει διαφόρους κινδύνους – φυσικούς,
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς. Άρα, ενδέχεται να υπάρξει βραχυπρόθεσµα πρόσκαιρη
διακοπή ή πιο µακροπρόθεσµα, ακόµη και µόνιµη, διακοπή του εφοδιασµού µε έναν ή
περισσότερους ενεργειακούς πόρους, ή µε ένα ή περισσότερα καύσιµα από µία συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή. Από οικονοµική άποψη, η Ευρώπη είναι ευάλωτη στις αλλαγές των
τιµών ενέργειας – όπως συνέβη µε τις πρόσφατες αυξήσεις της τιµής του πετρελαίου. Τέλος,
οι περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν αρχίσει να βαρύνουν την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας
και, εν τέλει, τις αποφάσεις ενεργειακού εφοδιασµού.
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Πλαίσιο
Tο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ενεργειακού εφοδιασµού έχει αλλάξει τα τελευταία
30 χρόνια συνεπεία των πολιτικών, περιβαλλοντικών, οικονοµικών εξελίξεων στην αγορά,
όπως η διεύρυνση, η αλλαγή του κλίµατος και η ελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Οι
πολιτικές ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού πρέπει να σεβασθούν αυτό το νέο πλαίσιο.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και οι πολιτικές που σχετίζονται µε την
ενέργεια (περιβάλλον, οικονοµία κ.α.) δηµιουργούν νέες εντάσεις και περιορισµούς στις
κυβερνήσεις και τις διοικήσεις. Από τη µια, θέτουν πρόσθετους στόχους, όπως στην
περίπτωση της αλλαγής του κλίµατος και του Πρωτοκόλλου του Κιότο (βλ. στη συνέχεια),
από την άλλη όµως, αφαιρούν συνήθη ρυθµιστικά µέσα, όπως η απευθείας διαχείριση των
οργανισµών κοινής ωφελείας από τις κυβερνήσεις, η οποία δεν εφαρµόζεται πλέον στην
εσωτερική αγορά ενέργειας.
Οι µεταβολές αυτές σηµαίνουν ότι είναι αναγκαίο να εξετασθεί όλο το φάσµα της
ενεργειακής ζήτησης και προσφοράς. Σε αυτό αποσκοπεί και το παρόν έγγραφο. Σε γενικές
γραµµές βραχυπρόθεσµα (5 -10 έτη) και µακροπρόθεσµα (10 – 20 έτη). Η ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασµού εξαρτάται όχι µόνον από την εξασφάλιση ενός και µόνον
ενεργειακού πόρου αλλά και από την ισορροπία των ενεργειακών αγορών και τη δυνατότητα
αντικατάστασης ενός ενεργειακού πόρου από κάποιον άλλο ή από άλλο πολιτικό ενεργειακό
µέσο (π.χ. εξοικονόµηση ενέργειας). Στις διαθέσιµες επιλογές χρειάζεται να ληφθούν υπόψη
όχι µόνον οι στόχοι ενεργειακού εφοδιασµού αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο που περιγράφεται
στη συνέχεια.
Από πρώτη άποψη, οι στόχοι ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, η ανταγωνιστικότητα,
η προστασία του περιβάλλοντος και η ελευθέρωση δεν είναι πάντοτε πλήρως συµβατοί. Η
διεύρυνση της ΕΕ είναι ακόµη µια πρόκληση. Καθήκον των αρµοδίων πολιτικών θα είναι να
συνδυάσουν αυτούς τους ευρύτερους στόχους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τον ενεργειακό
εφοδιασµό και να αναπτύξουν πολιτικές, κίνητρα και µέσα, παραδείγµατος χάριν ενεργειακή
απόδοση, διαχείριση της ζήτησης, διαφοροποίηση των καυσίµων και νέα τεχνολογία, που
µπορούν να εξυπηρετήσουν κοινούς στόχους.

Πρωτογενείς ενεργειακοί πόροι – πετρέλαιο
Όσον αφορά τον κίνδυνο που διατρέχει ο ενεργειακός εφοδιασµός, το πετρέλαιο παραµένει ο
πιο σηµαντικός ενεργειακός πόρος. Η εξάρτηση της ΕΕ από το εισαγόµενο πετρέλαιο αρχίζει
να αυξάνεται παρά τις πρόσφατες πτώσεις. Tο κόστος παραγωγής πετρελαίου στη Μέση
Ανατολή είναι χαµηλό και τα αποθέµατα στην περιοχή σχετικά άφθονα. Υπάρχει όµως
αβεβαιότητα όσον αφορά το ύψος των µελλοντικών επενδύσεων και τη διαθεσιµότητα των
αποθεµάτων της Μέσης Ανατολής. Το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας είναι δαπανηρό
στην εκµετάλλευσή του και τα αποθέµατα περιορισµένα – στην καλλίτερη περίπτωση µε τους
σηµερινούς ρυθµούς παραγωγής υπολογίζεται ότι υπάρχουν αποθέµατα για 25 χρόνια. Στο
παρελθόν, οι µειώσεις της ενεργειακής έντασης και η αντικατάσταση του πετρελαίου στις
εφαρµογές παραγωγής θερµότητας και ισχύος άλλαξαν την αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, η
ζήτηση εξακολουθεί την ανοδική της πορεία. Εάν δεν επιτευχθεί µια ριζική τοµή που να
εξαλείψει την σχεδόν ολοσχερή εξάρτηση του επεκτεινόµενου τοµέα των µεταφορών από το
πετρέλαιο, η στήριξη της Ευρώπης στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής – και του OPEC - θα
είναι ουσιαστικά µάλλον ολοκληρωτική µακροπρόθεσµα, µε την προϋπόθεση ότι τα
αποθέµατα θα είναι τεχνικά και γεωπολιτικά διαθέσιµα. Αποφασιστικής σηµασίας
συνιστώσες των µελλοντικών αναγκών σε πετρέλαιο είναι η εξάρτηση του αναπτυσσόµενου
τοµέα των µεταφορών από το πετρέλαιο, ο κίνδυνος διακυµάνσεων των τιµών και η
ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίµων για τις µεταφορές.
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Φυσικό αέριο
Η αυξανόµενη ζήτηση εισαγόµενου φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα ενισχύσει την ανάγκη
για ισχυρούς πολιτικούς και φυσικούς δεσµούς µε τη Βόρειο Αφρική και τη Ρωσία και θα
εντείνει το ενδιαφέρον για την κατασκευή κατάλληλων αγωγών σύνδεσης µε τη Μέση
Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Η διεύρυνση θα επιτείνει κατά πάσα πιθανότητα τις τάσεις
της αγοράς για το φυσικό αέριο ενώ ταυτόχρονα θα εντείνει την εξάρτηση της ΕΕ από τα
τεράστια αποθέµατα της Ρωσίας. Όπως και για τους άλλους ενεργειακούς πόρους, η
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα.
Η κατάσταση εφοδιασµού µε φυσικό αέριο βραχυπρόθεσµα είναι σχετικά καλή από άποψη
αποθεµάτων και απόστασης. Μεσοπρόθεσµα, παραµένει να αποδειχθεί κατά πόσον το φυσικό
αέριο µπορεί να στηρίξει ή και να αυξήσει το µερίδιό του στην αγορά καθόσον, όπως
φαίνεται αναπόφευκτο, το κόστος εφοδιασµού αυξάνεται λόγω των προβληµατικότερων
συνθηκών εκµετάλλευσης και των µεγαλύτερων αποστάσεων µεταφοράς. Έτσι, σε περίπτωση
που η Ρωσία και οι πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες κληθούν να εφοδιάζουν τις
αναπτυσσόµενες αγορές της Ανατολικής Ασίας, οι χώρες της ΕΕ θα µπορούσαν να
αντιµετωπίσουν αξιοσηµείωτο ανταγωνισµό και υψηλές τιµές. Μια σειρά µέτρων µε σκοπό
να προωθηθεί η εξέλιξη της τεχνολογίας, η διαφοροποίηση του εφοδιασµού και ο
ανταγωνισµός στην αγορά αερίου ποικίλης προέλευσης, η ολοκλήρωση των αγορών σε µια
ευρύτερη Ευρώπη και οι ενισχυµένοι δεσµοί µε τις χώρες εφοδιασµού και διαµετακόµισης
του εξωτερικού θα µπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασµού.

Στερεά καύσιµα
Ο άνθρακας είναι ελκυστικός από άποψη οικονοµική και αποθεµάτων. Υπάρχουν εκτεταµένα
αποθέµατα σε όλον τον κόσµο, και στην Ευρώπη, και οι ανταγωνιστικές αγορές κρατούν τις
τιµές χαµηλές και σταθερές. Ωστόσο, έχει εγκαταλειφθεί η χρήση του άνθρακα στα
νοικοκυριά (µε την προηγούµενη νοµοθεσία περί “καθαρού αέρα”) και, πιο πρόσφατα, στην
ηλεκτροπαραγωγή, όπου προτιµάται το φυσικό αέριο. Η αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας
έχει αφαιρέσει ένα σηµαντικό πελάτη.
Μακροπρόθεσµα, ο άνθρακας θα εξακολουθήσει ίσως να ενδιαφέρει καθόσον εµφανίζονται
νέες τεχνολογίες που µειώνουν το κόστος εξόρυξης και τις εκποµπές και αυξάνουν δραστικά
την απόδοσή του. Μετά τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ το 2002, θα εξακολουθήσουν να
υπάρχουν µηχανισµοί παρακολούθησης των τιµών και προώθησης καθαρών τεχνολογιών.
Έτσι, είναι πιθανόν ο άνθρακας να συνεχίσει να χρησιµοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή
µακροπρόθεσµα προς όφελος της ενεργειακής διαφοροποίησης και της ασφάλειας
εφοδιασµού.

Ουράνιο (Πυρηνική ενέργεια)
Η πυρηνική ενέργεια στην ΕΕ καταλαµβάνει περίπου το 23% της εγκαταστηµένης ισχύος
ηλεκτροπαραγωγής αλλά καλύπτει το 35% της ηλεκτροπαραγωγής. Η ηλεκτροπαραγωγή µε
πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη εξαρτάται, µε την υπάρχουσα τεχνολογία, από µια
εισαγόµενη πρώτη ύλη, το ουράνιο. Η συνθήκη Ευρατόµ, η οποία θέτει την ασφάλεια
εφοδιασµού πυρηνικού καυσίµου ως έναν από τους στόχους της, προβλέπει ένα ειδικό
πολιτικό µέσο για τον εφοδιασµό πυρηνικού καυσίµου µέσω της Υπηρεσίας Εφοδιασµού της
Ευρατόµ. Οι πηγές ουρανίου είναι πιο διαφοροποιηµένες, γεωγραφικά και υλικά, από ό,τι το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Tα µετέπειτα στάδια του πυρηνικού κύκλου εκτυλίσσονται σε
µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη και, µετά την ανακύκλωση, η εισαγόµενη ύλη γίνεται
ευρωπαϊκή.
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Η διεύρυνση της ΕΕ είναι πιθανόν να επιβεβαιώσει την κατάσταση αυτή, διότι, εν γένει,
πολλές από τις υποψήφιες χώρες είναι σε παρεµφερή κατάσταση µε τα κράτη παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας εντός της ΕΕ.
Η πυρηνική ενέργεια έχει το θετικό ότι παράγει πολύ λίγες εκποµπές αερίων που συντελούν
στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η διατήρηση του σηµερινού µεριδίου της πυρηνικής
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή θα διατηρήσει τις εκποµπές CO2 στο δεδοµένο τοµέα
περίπου στα επίπεδα του 1990 αλλά θα χρειασθεί η κατασκευή πυρηνικής ισχύος 100 GWe
έως το 2025 (περίπου 70 αντιδραστήρες) για να αντικατασταθούν οι αντιδραστήρες που
φθάνουν στο τέρµα της διάρκειας ζωής τους και για να ικανοποιηθεί η αυξανόµενη ζήτηση.
Εάν διατηρηθούν οι υπάρχοντες πυρηνικοί σταθµοί έως την κανονική διάρκεια ζωής τους των
40 ετών χωρίς να κατασκευασθούν νέοι, το επίπεδο των εκποµπών του 1990 θα αυξηθεί κατά
4% (Πηγή: µελέτη Dilemma). Εάν κλείσουν οι υπάρχοντες πυρηνικοί σταθµοί και
αντικατασταθούν από συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, θα είναι αδύνατον να
επιτευχθούν οι στόχοι του Κιότο.
Tεχνικά θα ήταν δυνατόν µε την πυρηνική ενέργεια να παράγεται ηλεκτρισµός µε µη ορυκτά

καύσιµα σε αρκετή ποσότητα έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά ηλεκτροπαραγωγής που θα
µπορούσαν να δηµιουργηθούν από τη δραστική µείωση της ηλεκτροπαραγωγής µε ορυκτά
καύσιµα προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Κιότο. Ωστόσο, ο χρόνος κατασκευής
ενός πυρηνικού σταθµού είναι πολύ µεγαλύτερος από εκείνον των σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε ορυκτά καύσιµα και η πρόσφατη ελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασµό µε τη δηµόσια και πολιτική αντίθεση κατά της
πυρηνικής ενέργειας (κυρίως για λόγους υγείας και ασφάλειας) αποτελούν περιοριστικούς
παράγοντες. Η παράταση της διάρκειας ζωής των πυρηνικών σταθµών που ήδη υπάρχουν
είναι ένα θέµα προς εξέταση. Με δεδοµένο το χρονοδιάγραµµα των δεσµεύσεων του Κιότο,
τα θέµατα αυτά πρέπει να εξετασθούν άµεσα.
Ορισµένα κράτη µέλη (Iταλία, Σουηδία, Γερµανία και Βέλγιο) αποφάσισαν να καταργήσουν
την πυρηνική ενέργεια. Σε άλλα κράτη µέλη (Γαλλία, ΗΒ, Φινλανδία), η πυρηνική ενέργεια
θα παραµείνει αποφασιστικής σηµασίας ενεργειακός πόρος στο εγγύς µέλλον. Μετά το 2010,
το γεγονός ότι απαιτείται πολύς χρόνος για να τεθεί σε εφαρµογή η νέα πυρηνική τεχνολογία,
είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί µακροπρόθεσµα η έρευνα, εν µέρει για να βρεθεί λύση στο
πρόβληµα των αποβλήτων και εν µέρει για να παραλάβουν την πυρηνική τεχνογνωσία οι
µελλοντικές γενεές.

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ελκυστικές για ενεργειακό εφοδιασµό για
περιβαλλοντικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Μολονότι, σε γενικές γραµµές, η πηγή
καυσίµων είναι φθηνή ή ανέξοδη, η τεχνολογία δεν είναι ακόµη γενικά αρκετά ώριµη για να
καταστούν ελκυστικές οι ΑΠΕ από οικονοµική άποψη. Θεωρητικά, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας µπορούν να παρέχουν ασφαλή, καθαρό και προσιτό στις τιµές ενεργειακό
εφοδιασµό µε χρήση των ενδογενών πηγών, χωρίς να απειληθεί εξωτερική διακοπή ή
εξάντληση των αποθεµάτων. Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να διπλασιασθεί το µερίδιο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από 6% (κυρίως η υδροηλεκτρική) σε 12% στη συνολική
παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας το 2010. Για να επιτευχθεί όµως ο στόχος αυτός, θα
χρειασθεί εξειδικευµένη και στοχοθετηµένη δράση. Εκτός από τις τεχνικές δυσκολίες,
µεγάλο εµπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ σε σύγκριση µε το κόστος
των τεχνολογιών για τα ορυκτά καύσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται κατάλληλα
οικονοµικά κίνητρα για να προωθηθούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ένα άλλο εµπόδιο
είναι ότι στην τιµή των ορυκτών καυσίµων δεν περιλαµβάνεται το εξωτερικό κόστος, σε
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συνδυασµό µε το γεγονός ότι επιδοτούνταν στο παρελθόν οι συµβατικές ενέργειες (µεταξύ
των οποίων και η πυρηνική). Αυτό συνεπάγεται στρεβλωµένη αγορά σε βάρος των ΑΠΕ.
Στους τοµείς όπου η τεχνολογία είναι πιο προηγµένη, π.χ. αιολική ενέργεια, το κόστος
µειώθηκε δραστικά την προηγούµενη δεκαετία και εξακολουθεί να µειώνεται.
Με κατάλληλες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επίδειξη και την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη
εµπορία τους, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση, µε
αποδεκτό τρόπο από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη, πολλών θεµάτων που
αντιµετωπίζει η Ευρώπη στο µακροπρόθεσµο ενεργειακό εφοδιασµό της. Συγκεκριµένα, η
πλήρης ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα µπορούσε να συντελέσει πολύ στη
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό όµως θα
απαιτήσει έγκαιρη εισαγωγή στοχοθετηµένων µέτρων, οικονοµικών κινήτρων και έντονου
µάρκετινγκ.

∆ιακοπή του εφοδιασµού
Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού διατρέχει τρεις κινδύνους – οικονοµικό, φυσικό και
περιβαλλοντικό, όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Οι πρόσκαιρες διακοπές του ενεργειακού
εφοδιασµού, είτε υπάρχουν είτε ενδέχεται να υπάρξουν, µπορούν να έχουν δραµατικές
συνέπειες στην κοινωνία και την οικονοµία. Έτσι, οι διαταραχές στον εφοδιασµό πετρελαίου
τη δεκαετία του ’70, οι οποίες ήταν και οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, οδήγησαν σε
διεθνή δράση για να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασµού, µέσω του (νεοσυσταθέντος) ∆ΟΕ και
της ΕΕ. Πιο πρόσφατα, οι αρχές της επικουρικότητας και της απελευθέρωσης επέτειναν τις
ευθύνες των κρατών µελών και των οργανισµών κοινής ωφελείας να διαχειρίζονται και να
προγραµµατίζουν τα αποθέµατά τους και να συγκροτούν µηχανισµούς κρίσης σε περίπτωση
διακοπής του εφοδιασµού. Nέα συστήµατα διαχείρισης των κρίσεων θα αναπτυχθούν
ενδεχοµένως συνεπεία της απελευθέρωσης, καθόσον οι ρόλοι των εταιρειών και των
ρυθµιστών αποσαφηνίζονται περισσότερο. Το πετρέλαιο είναι στο επίκεντρο της πρόσφατης
νοµοθεσίας η οποία βελτίωσε την ποιότητα των στρατηγικών αποθεµάτων της ΕΕ σε 90
ηµέρες κατανάλωσης. Σήµερα καταβάλλονται προσπάθειες να βελτιωθεί το σύστηµα
διαχείρισης των κρίσεων στην ΕΕ. Για το φυσικό αέριο, συγκροτήθηκε πρόσφατα µια
επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ για να παρακολουθούνται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οι
εξελίξεις στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού. Για το ουράνιο και τα αποθέµατα
άνθρακα, υπάρχουν µηχανισµοί αναφοράς. Σε γενικές γραµµές, ο αντίκτυπος της ενιαίας
αγοράς και του ανταγωνισµού ήταν ότι ασκήθηκε πίεση στους οργανισµούς κοινής ωφελείας
να µειώσουν τα εφεδρικά αποθέµατά τους.

Ζήτηση ενέργειας
Οι κίνδυνοι του ενεργειακού εφοδιασµού µπορούν να αντιµετωπισθούν γρήγορα και φθηνά
µε µείωση της ζήτησης. Η διαχείριση της ζήτησης ενέργειας είναι ένα σηµαντικό µέσο για να
µειωθεί η κατανάλωση, να διατηρούνται καθορισµένα αποθέµατα, να µετριασθούν οι
δυσχέρειες εφοδιασµού και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Η ενεργειακή ένταση πέφτει
και αναµένεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο αλλά η ένταση της ηλεκτροπαραγωγής θα
αυξηθεί διότι η οικονοµία της ΕΕ κινείται προς περισσότερες υπηρεσίες και δραστηριότητες
υψηλής προστιθεµένης αξίας. Η ενεργειακή απόδοση της ΕΕ βελτιώθηκε κατά 7% από το
1990, µόνον όµως κατά 3% από το 1993, µολονότι επανέκαµψε η οικονοµική ανάπτυξη. Η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν µπόρεσε να συµβαδίσει µε την αυξανόµενη ζήτηση,
καθόσον η κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται. Η αυξανόµενη κατανάλωση, µαζί µε την
αύξηση της αγοραστικής δύναµης, καθιστά ακόµη πιο πιεστικές τις ανάγκες ενεργειακού
εφοδιασµού. Σε γενικές γραµµές, η µείωση της ζήτησης δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους
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οργανισµούς κοινής ωφελείας. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι, χωρίς νέα κίνητρα και την
προώθηση αποδοτικών ενεργειακών προϊόντων, θα µειωθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών
για την ενεργειακή απόδοση, όπως θα µειωθεί επίσης η ζήτηση για νέες αποδοτικότερες
τεχνολογίες.
Εάν η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν καλύψει το κενό που δηµιουργεί η
αυξανόµενη ζήτηση, η συνεχιζόµενη ζήτηση θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη κατανάλωση και
µεγαλύτερη πίεση για ενεργειακό εφοδιασµό. Η πρόσφατη τάση έδειξε ότι η άνοδος της
κατανάλωσης είχε πιο γρήγορους ρυθµούς από τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση.
Παραδείγµατος χάριν, βαθµιαία τα κτίρια µονώνονται καλύτερα, αλλά η ζήτηση για τη
λειτουργία άλλων συσκευών και υπηρεσιών που απαιτεί τη χρήση περισσότερης ενέργειας,
συχνά αντισταθµίζουν την εξοικονόµηση ενέργειας. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα οδικά οχήµατα
έχουν βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση, αλλά τα αυτοκίνητα είναι πλέον µεγαλύτερα,
βαρύτερα και διαθέτουν πιο ενεργοβόρα συστήµατα. Παρά τις σηµαντικές αυξήσεις στις
τιµές της βενζίνης πρόσφατα, ο αριθµός των αυτοκινήτων και των επιβατοχιλιοµέτρων
αναµένεται να αυξηθεί. Η πρόκληση στο συγκεκριµένο θέµα είναι να αντιστραφεί η τάση
ανόδου της κατανάλωσης που αντισταθµίζει τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης.
Οι τεράστιες δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια και τις µεταφορές δείχνουν
ότι, εάν στοχοθετηθούν οι τοµείς αυτοί, µπορεί να σηµειωθεί πρόοδος στη µείωση της
κατανάλωσης και τη βελτίωση των προοπτικών εφοδιασµού. Αυτό όµως θα απαιτήσει
συνδυασµό παραγόντων, όπως είναι οι τιµές της ενέργειας που αντιπροσωπεύουν ευρύτερο
κοινωνικό κόστος, οι κανονισµοί για να εγκαταλειφθούν τα µη αποδοτικά προϊόντα ή µη
αποδοτικές πρακτικές και η παιδεία των καταναλωτών. Παρόλα αυτά, τα πρόσθετα οφέλη
µιας τέτοιας δράσης, π.χ. µείωση των εκποµπών, περικοπή των ενεργειακών τιµολογίων και η
δηµιουργία θέσεων εργασίας, συνηγορούν υπέρ της άµεσης ανάληψης δράσης.

Ισοζύγιο καυσίµων
Από θετική άποψη, είναι µάλλον απίθανο η ενεργειακή αγορά της ΕΕ συνολικά να είναι τόσο
εξαρτηµένη σε έναν και µόνον τοµέα όπως συνέβη στη δεκαετία του ’70, όταν το πετρέλαιο
κάλυπτε περισσότερο από το 60% του πρωτογενούς ενεργειακού εφοδιασµού. Σήµερα το
ποσοστό αυτό έχει κατέβει στο 44%. Η συνεχιζόµενη όµως σχεδόν ολοκληρωτική εξάρτηση
των µεταφορών από το πετρέλαιο, µαζί µε την επίµονη αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, και
άρα δολαρίων, είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Μια ακόµη βελτίωση
των προοπτικών ενεργειακού εφοδιασµού είναι η πρόσφατη δηµιουργία νέων ευρωπαϊκών
δικτύων και η αποκεντρωµένη παραγωγή. Επίσης, η παγκόσµια αγορά ενέργειας είναι σε
πολλά σηµεία πλέον διεθνώς οργανωµένη και ανεξάρτητη, οπότε οι µεταβολές της αγοράς
αυτής επηρεάζουν κατά παρόµοιο τρόπο τις οικονοµίες σε όλον τον πλανήτη. Ωστόσο, ο
έλεγχος ή η επιρροή της ΕΕ στον ενεργειακό της εφοδιασµό µπορεί πάντοτε να διακυβευθεί,
ιδίως σε περίπτωση κινδύνου λόγω αυξανόµενης εξάρτησής της από τις εισαγωγές σε πεδία
εκτός της συνήθους οικονοµικής σφαίρας. Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, αυτή φαίνεται
να είναι η τάση η οποία αφορά όλους τους συµβατικούς ενεργειακούς τοµείς. Είναι εποµένως
επιτακτικό να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέπουν µεγαλύτερη διαφοροποίηση του
εφοδιασµού σε καύσιµα, θα εντείνουν τον αξιόπιστο και σταθερό εφοδιασµό από το
εξωτερικό και θα βελτιώσουν τη βιωσιµότητα των ενδογενών πόρων ενώ παράλληλα θα
µειώνουν τις ανάγκες σε ενέργεια συνολικά.

7

Ενεργειακή τεχνολογία
Η ενεργειακή τεχνολογία θα αποβεί κρίσιµη για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των σηµερινών
και των µελλοντικών γενεών και να αποδεσµεύσει την οικονοµική ανάπτυξη από την αύξηση
της ενεργειακής ζήτησης και την περιβαλλοντική υποβάθµιση, τόσο στην ΕΕ ως έχει σήµερα
όσο και στη διευρυµένη Ευρώπη. Στο πεδίο της ενέργειας, η τεχνολογική µεταβολή δεν
επέρχεται ανέξοδα: η έρευνα είναι δαπανηρή και απαιτεί µακρά ανάπτυξη και πολύ χρόνο, το
δε αποτέλεσµα είναι συχνά αβέβαιο. Το επιτυχηµένο µάρκετινγκ και η παιδεία των
καταναλωτών είναι επίσης σηµαντικοί παράγοντες που µετατρέπουν την τεχνογνωσία σε
βιώσιµα προϊόντα.
Οι κυβερνήσεις επί σειρά ετών αναγνώρισαν ότι είναι αναγκαία η παρέµβαση στον τοµέα της
ενέργειας για να δοθούν ορθά κίνητρα και κατευθύνσεις τιµών στις επιχειρήσεις και να
επηρεασθεί η ευαισθητοποίηση και η συµπεριφορά των καταναλωτών. Έτσι, η δηµόσια
χρηµατοδότηση, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, συχνά έχει τον κεντρικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της βασικής έρευνας, την
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και την προώθηση του ουσιαστικού αποθέµατος των
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που µπορούν σύντοµα θα καταστούν ανταγωνιστικές.
Μεγαλώνει επίσης το ενδιαφέρον για την ανεύρεση τρόπων µε τους οποίους θα αυξηθεί η
επιρροή και η χρήση των νέων τεχνολογιών µέσα από έργα ευρείας συνεργασίας που
άπτονται πολλών παραδοσιακών τοµέων.
Η ενεργειακή τεχνολογία είναι χρήσιµο εργαλείο για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού και µπορεί να ενεργήσει συµπληρωµατικά στην επίτευξη στόχων σε άλλα
πολιτικά πεδία, ιδίως στο περιβάλλον και την οικονοµία. Προσφέρει το µέσο µε το οποίο θα
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, θα µειωθεί η ενεργειακή ένταση και θα αυξηθεί δραστικά
το µερίδιο της χρήσης καθαρών, βιώσιµων και ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων. Έχει
επίσης τη δυνατότητα να επηρεάσει τα παγκόσµια µοντέλα χρήσης και παραγωγής ενέργειας,
αφού οι προηγµένες ευρωπαϊκές τεχνολογίες µπορούν να προσφέρουν στις αναπτυσσόµενες
χώρες περισσότερο βιώσιµα και λιγότερο ζηµιογόνα µέσα οικονοµικής ανάπτυξης.

Η µεταφορά καυσίµων στην ΕΕ (διαµετακόµιση)
Η αυξανόµενη ζήτηση ενεργειακού εφοδιασµού από το εξωτερικό θα ασκήσει ακόµη
µεγαλύτερη πίεση στις υπάρχουσες διόδους εφοδιασµού και θα απαιτήσει την ανεύρεση νέων
διόδων, πράγµα που θα έχει επιπτώσεις στη διάθεση και τις τιµές των ενεργειακών πόρων. Η
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού εξαρτάται όχι µόνον από την ύπαρξη αποθεµάτων αλλά
και από παράγοντες όπως η ικανότητα των χωρών να παρέχουν τις κατάλληλες ποσότητες, η
βούληση των τρίτων χωρών να επιτρέψουν τη διαµετακόµιση, οι τεχνικοί και δηµοσιονοµικοί
πόροι να κατασκευασθούν και να διατηρηθούν οι δίοδοι διαµετακόµισης και ένα διεθνές
πλαίσιο σταθερών συνθηκών εµπορίου. Η ανάγκη µεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη
προσδίδει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία στη διεθνή συνεργασία, τόσο µεταξύ της ΕΕ και των
παραγωγών χωρών όσο και µεταξύ παραγωγών χωρών και οµόρων κρατών, στην εξωτερική
πολιτική, τα δηµοσιονοµικά, τις εµπορικές συµφωνίες και την τεχνική συνεργασία. Στο
πλαίσιο αυτό, η συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη και η διαδικασία του Ενεργειακού
Χάρτη είναι για την ΕΕ σηµαντικά εργαλεία για τη δηµιουργία ενός σταθερού πλαισίου
ενεργειακού εφοδιασµού και διαµετακόµισης ενέργειας.
xxxxxxxx
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Ένας από τους κύριους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι ο διαφοροποιηµένος,
ασφαλής, περιβαλλοντικά συµβατός και αποδοτικός ενεργειακός εφοδιασµός της. Αυτό απαιτεί
κατάλληλο πολιτικό, κοινωνικο-οικονοµικό, επιχειρησιακό και τεχνολογικό κλίµα, και µέσα
στην ΕΕ και παγκοσµίως. Με αυτά τα δεδοµένα, το τεχνικο-ιστορικό έγγραφο εκθέτει τους
παράγοντες που συνδέονται µε τον ενεργειακό εφοδιασµό και άλλα σχετικά θέµατα που
επηρέασαν την Επιτροπή στην εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου της για την ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Μελέτη ανατεθείσα µε βάση τη σύµβαση-πλαίσιο για την κατάρτιση µακροπρόθεσµων
ενεργειακών µοντέλων (ENER/4.1040/001)
Καθ. Π. Κάπρος,

N. Koυβαριτάκης, ∆ρ. Λ. Maντζος, Β. Πάνος και E. Λ. Βουγιούκας
Aθήνα, Noέµβριος 2000

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος αυτού του τµήµατος της µελέτης είναι να διερευνηθούν οι τυχόν επιπτώσεις των
φορολογικών παρεµβάσεων υπό µορφή φορολόγησης ή επιδότησης στις επιλογές
κατανάλωσης καυσίµων στα κράτη µέλη της ΕΕ. Οι καταναλωτές ενέργειας, όταν πρόκειται
να αποφασίσουν για τον τύπο εξοπλισµού στον οποίο θα επενδύσουν, ξεκινούν από τις
ανάγκες τους σε ωφέλιµη ενέργεια και κατόπιν εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις λαµβάνοντας
υπόψη το πλήρες κόστος του συστήµατος όπου συµπεριλαµβάνεται το επενδυτικό κόστος και
το πάγιο και µεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Συνήθως το κόστος των
καυσίµων αποτελεί µεγάλο µέρος του µεταβλητού κόστους λειτουργίας και η φορολόγηση
των καυσίµων µπορεί να το επηρεάσει σηµαντικά. Πράγµατι, οι φόροι και οι επιδοτήσεις
συχνά εφαρµόζονται για να επηρεασθούν οι καταναλωτές στην επιλογή τους. Ωστόσο, είναι
επίσης αλήθεια ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι στόχοι διάκρισης αφορούν ενδεχοµένως
θέµατα πολιτικής του παρελθόντος, και οι φόροι και οι επιδοτήσεις εξακολουθούν να
υπάρχουν λόγω θεσµικής αδράνειας και χρησιµεύουν ως µέσο συγκέντρωσης εσόδων χωρίς
αναγκαστικά να ανταποκρίνονται σε πολιτικές ανησυχίες του παρόντος.
Στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιούνται τα τελευταία δεδοµένα που διατίθενται για τη
φορολόγηση των καυσίµων στα κράτη µέλη της ΕΕ (όπως αυτά δηµοσιεύθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μάρτιο του 2000) και τα προσωρινά δεδοµένα για τις τιµές των
καυσίµων το 2000. Τα δεδοµένα σχετικά µε τις επιδοτήσεις του άνθρακα έχουν ληφθεί από
τη βάση δεδοµένων του µοντέλου PRIMES (όπως καθορίσθηκαν µετά τις συζητήσεις µε τους
εµπειρογνώµονες των διαφόρων κρατών µελών στο πλαίσιο του έργου κοινής ανάλυσης).
Η βάση δεδοµένων του µοντέλου PRIMES είναι επίσης η πηγή τεχνικο-οικονοµικών
δεδοµένων για τις διάφορες τεχνολογίες, τα οποία χρησιµοποιούν οι καταναλωτές ενέργειας
στον υπολογισµό του µέσου κόστους παραγωγής στις διάφορες χρήσεις της ενέργειας.
Τα εναλλακτικά καύσιµα και οι εναλλακτικές τεχνολογίες εξετάζονται στους εξής κλάδους:
1.

Ηλεκτροπαραγωγή

2.

Ατµοπαραγωγή µε βιοµηχανικούς λέβητες και από σταθµούς συνδυασµένης
παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP)

3.

Θέρµανση χώρων στα κτίρια

4.

Ιδιωτικά αυτοκίνητα
10

Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τη σύγκριση ήταν η παραδοχή για κάθε κλάδο ενός
“τυπικού” καταναλωτή ενέργειας, ο οποίος αναζητεί νέο εξοπλισµό κατανάλωσης ενέργειας
είτε για να αντικαταστήσει τον παλαιό εξοπλισµό του είτε επειδή έχει νέες ενεργειακές
ανάγκες, αντιµετωπίζει “µέσες” συνθήκες όσον αφορά τις κύριες παραµέτρους επιλογής.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στους υπολογισµούς δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα
οικονοµικά δεδοµένα χρήσης του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού, ο οποίος στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι ίσως αποδοτικότερος είτε ο καταναλωτής έχει επιλέξει να τον
αντικαταστήσει µε εξοπλισµό του ιδίου τύπου είτε όχι.
Ανάλογα µε το µέγεθος του εξοπλισµού, οι οικονοµίες κλίµακας ως προς το επενδυτικό
κόστος και το πάγιο και το µεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης µπορεί να
αποδειχθούν διαφορετικές συναρτήσει του τύπου του εξοπλισµού. Στην προσέγγιση που
υιοθετήθηκε δεν συνυπολογίσθηκαν τέτοιου είδους διαφορές.
Η χοντρική αγορά καυσίµων και οι όροι παράδοσης (επί παραδείγµατι το ενδεχόµενο
διακοπής των παραδόσεων) µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σηµαντικά χαµηλό κόστος
µονάδας καυσίµου και αντίστροφα η παράδοση µικρών ποσοτήτων καυσίµων µπορεί να
οδηγήσει σε πάγιες πρόσθετες δαπάνες. Η διακύµανση των τιµών είναι φυσιολογική, διότι
βασίζεται στο κόστος παράδοσης και διαφέρει αναλόγως του καυσίµου. Η διακύµανση αυτή
δεν είναι τόσο έντονη στα πετρελαιοειδή που από τη φύση τους µπορούν εύκολα να
αποθηκευθούν, να µεταφερθούν και να διακινηθούν, µπορεί όµως να είναι πολύ έντονη όταν
πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άνθρακα. Η τιµή του άνθρακα υπόκειται
επίσης σε µεγάλες γεωγραφικές διακυµάνσεις και εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων
λιµένων κοντά στον τόπο εξόρυξης και άλλων αναγκαίων υποδοµών µεταφοράς και
διακίνησης που συντελούν αποφασιστικά στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους
παράδοσης, το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να αποβεί πολύ υψηλό. Και πάλι ο
περιεκτικός όρος “µέσες” συνθήκες δεν εµπεριέχει θέµατα τέτοιου είδους.
Tο βασικό έτος ανάλυσης ήταν το 2000, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνθήκες στις

αγορές ενέργειας διέφεραν µε πολλούς τρόπους από εκείνες που επικρατούσαν την τελευταία
δεκαετία (πιο συγκεκριµένα από το 1991). Από τις αρχές του θέρους οι τιµές αργού
πετρελαίου άρχισαν να καλπάζουν διεθνώς και συνοδεύθηκαν ή και οδήγησαν συχνά σε
ακόµη µεγαλύτερη άνοδο των τιµών άµεσης παράδοσης των πετρελαιοειδών και ιδίως των
κρίσιµης σηµασίας µέσων αποσταγµάτων. Οι τιµές εισαγόµενου φυσικού αερίου, οι οποίες
εξακολουθούν να συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων άµεσης
παράδοσης των πετρελαιοειδών, άρχισαν να αυξάνονται µε κάποια καθυστέρηση αλλά οι
αυξήσεις των τιµών αερίου είναι ακόµη σχετικά µικρές για τους τελικούς καταναλωτές. Από
την άλλη πλευρά οι τιµές άνθρακα δεν φαίνεται να έχουν επηρεασθεί. Καθόσον στην
ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες ετήσιες τιµές, η εκόνα που σχηµατίζεται από τις
εξελίξεις που προαναφέρθηκαν είναι η σαφής στροφή στην ανταγωνιστικότητα των διαφόρων
καυσίµων σε ένα µάλλον µεταβατικό περιβάλλον. Επίσης, µολονότι οι τιµές αργού
πετρελαίου έφθασαν περίπου τα 36 € στα τέλη του έτους, θα ήταν πολύ παρακινδυνευµένο το
συµπέρασµα ότι οι σχετικές τιµές και οι επιπτώσεις τους στον ανταγωνισµό θα παρέµεναν
όπως είχε εικασθεί στην ανάλυση ακόµη και για τα αµέσως επόµενα έτη δεδοµένης της
µεταβλητότητας των αγορών πρόσφατα.
Τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν πρέπει να χρησιµεύσουν ώστε να µην
υπερερµηνευθούν τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης ειδικά σε ό,τι αφορά τα απόλυτα
επίπεδα κόστους. Σε γενικές γραµµές µια µικρή σχετικά διαφορά στην ανταγωνιστικότητα
πρέπει να ληφθεί ως ένδειξη µεγάλης οµοιότητας, υπό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες (που
ούτως ή άλλως είναι αβέβαιες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν) η ιεράρχηση θα
µπορούσε να αντιστραφεί.
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2.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΉ

Για τους σκοπούς της ανάλυσης σχετικά µε την ηλεκτροπαραγωγή, επελέγησαν οκτώ τυπικές
τεχνολογίες:
• Ένας σταθµός καύσης ρευστοποιηµένης κλίνης υπό πίεση (PFBC) που αντιπροσωπεύει
µια καθαρή τεχνολογία άνθρακα διαδεδοµένη σήµερα ευρέως.
• Έναν ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό που λειτουργεί µόνο µε λιγνίτη σε συνδυασµό µε
µονάδες αποθείωσης, ο οποίος αντιπροσωπεύει ακόµη την κυρίαρχη επιλογή για την
ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη. Για την Φινλανδία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία στο
κεφάλαιο αυτό έχουν περιληφθεί οι σταθµοί που λειτουργούν µε καύση τύρφης.
• Ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός που λειτουργεί µόνο µε βαρύ µαζούτ πτωχό σε θείο.
• Ένας ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός αεροστροβίλων συνδυασµένου κύκλου (GTCC), ο

οποίος λόγω των πολύ µεγάλων µειώσεων στο κόστος κεφαλαίου και λόγω των
θεαµατικών αυξήσεων στη γενική απόδοση έχει αποβεί η πρώτη επιλογή στην παραγωγή
ισχύος για απαιτήσεις ευρέως φάσµατος φορτίου.

• Ένας θερµοηλεκτρικός σταθµός που χρησιµοποιεί µόνο βιοµάζα ή απόβλητα ως καύσιµο,

όπου ο τύπος και το κόστος της βιοµάζας ποικίλλει από χώρα σε χώρα ανάλογα µε τις
παράγουν
συνθήκες βιοµηχανικής διάρθρωσης (ύπαρξη βιοµηχανιών που
χρησιµοποιήσιµα απόβλητα), επαρκή γεωργικά απόβλητα σε κατάλληλη πυκνότητα ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο, δυνατότητα χρήσης φυτειών κ.λπ.

• Μεγάλους αιολικούς στροβίλους στην ξηρά σε σηµεία πολύ εκτεθειµένα στον άνεµο που

κατά συνέπεια παρέχουν επίπεδα διάθεσης κατά τι µεγαλύτερα από το µέσο όρο που έχουν
καταγραφεί στις στατιστικές των διαφόρων χωρών.

• Ηλιακά φωτοβολταϊκά κύτταρα τα οποία φυσικά αντιπροσωπεύουν εφαρµογές µικρής
κλίµακας µε διαφοροποιηµένες δυνατότητες ανάλογα µε τρεις ζώνες ηλιασµού (υψηλού,
µέσου και χαµηλού) που αντιστοιχούν περίπου στις µεσογειακές χώρες, στις χώρες µέσου
γεωγραφικού πλάτους και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
• Ένας µεγάλος (άνω του ενός GigaWatt) πυρηνικός σταθµός µε αντιδραστήρα υψηλής
πίεσης (PWR).

Το κόστος παραγωγής υπολογίστηκε για τρία διαφορετικά επίπεδα χρήσης των σταθµών
παραγωγής ισχύος (7000 ώρες, 5000 ώρες και 2500 ώρες) που αντιστοιχούν ενδεικτικά στα
ποσοστά χρήσης ενός πολύ µεγάλου ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού έντασης ενέργειας, σε
µικρής κλίµακας βιοµηχανικές χρήσεις ή υπηρεσίες έντασης ενέργειας και στη µέση χρήση
οικιακού εξοπλισµού.
Ο Πίνακας 1 δείχνει το κόστος παραγωγής των διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής ισχύος που
λειτουργούν µε ρυθµό 7000 ωρών (τα στοιχεία µε παχείς χαρακτήρες δείχνουν τη λύση
«ελάχιστου» κόστους). Όσον αφορά τη χρήση, πλην της ∆ανίας, οι πλέον οικονοµικές
επιλογές φαίνονται να είναι οι τεχνολογίες των GTCC και PFBC (µε καύση εισαγόµενου
γαιάνθρακα). Οι σταθµοί PFBC φαίνονται να έχουν ελαφρά καθαρό προβάδισµα στη
Γερµανία και την Ιταλία ενώ οι σταθµοί GTCC ακόµη µεγαλύτερο προβάδισµα στο Βέλγιο,
τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι διαφορές αυτές οφείλονται
σχεδόν αποκλειστικά στη διακύµανση της τιµής φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στις
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διάφορες χώρες. Ακόµη και µε αυτά τα ποσοστά υψηλής χρήσης, η τεχνολογία
ηλεκτροπαραγωγής µε πυρηνικούς σταθµούς PWR δεν είναι ανταγωνιστική σχεδόν σε καµία
χώρα της ΕΕ λόγω του πολύ υψηλού κόστους κεφαλαίου. Η µόνη εξαίρεση είναι η Γαλλία,
όπου η ροή των διαδικασιών χορήγησης αδείας και κατασκευής, η ύπαρξη κατάλληλης
υποδοµής και η εκ των πραγµάτων µάθηση έδειξαν ότι ο χρόνος κατασκευής και εποµένως το
κόστος είναι πολύ χαµηλότερο από οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ. Ωστόσο ακόµη και στη
Γαλλία, οι πυρηνικοί σταθµοί PWR παραµένουν µια εύλογα ανταγωνιστική λύση µόνο για
πολύ υψηλά φορτία. Η αιολική ενέργεια είναι µια αναµφισβήτητα ελκυστική επιλογή στη
∆ανία λόγω του χαµηλότερου κόστους και της κατάλληλης πολιτικής στήριξης, δεν αποτελεί
όµως την πιο οικονοµική επιλογή για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Η αφαίρεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των επιχορηγήσεων δεν µεταβάλλει
σηµαντικά την ιεράρχηση των επιλογών. Οι φόροι αυτοί λειτουργούν κυρίως υπέρ των
GTCC, ενώ το φυσικό αέριο φορολογείται πολύ σε ορισµένες χώρες (∆ανία και σε µικρότερη
έκταση Ιταλία και Γερµανία). Στη ∆ανία, οι σταθµοί GTCC αποβαίνουν η πλέον ελκυστική
επιλογή µε µεγάλη διαφορά ενώ στην Ιταλία το κόστος ηλεκτροπαραγωγής µε GTCC
προσεγγίζει εκείνο των PFBC αρκετά, έτσι ώστε να εννοείται ότι εάν οι ειδικές λιµενικές
εγκαταστάσεις διακίνησης του άνθρακα είναι µακριά οι σταθµοί GTCC θα ήταν προτιµητέοι
ακόµη και για τόσο υψηλά ποσοστά χρήσης. Όσον αφορά τις επιπτώσεις εάν αφαιρεθούν οι
επιχορηγήσεις για τον εγχώριο άνθρακα στη Γερµανία, µολονότι η επιλογή καθίσταται πιο
δαπανηρή, οι επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για να καταστήσουν ελκυστικό το γερµανικό
άνθρακα στους νέους χρήστες ούτως ή άλλως. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης1 οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς, όσον αφορά την επιλογή της
τεχνολογίας, µόνο στις περιπτώσεις της ∆ανίας και της Γερµανίας (και οι δύο περιπτώσεις
λειτουργούν υπέρ του άνθρακα και εις βάρος του φυσικού αερίου). Το αποτέλεσµα αυτό
εξηγείται ευρέως από το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης που εφαρµόζονται στα καύσιµα για την ηλεκτροπαραγωγή είναι σχετικά
µικροί (µηδενικοί σε ορισµένες περιπτώσεις) εξαιρουµένου του µαζούτ, το οποίο όµως δεν
είναι ανταγωνιστική λύση.

1

Στην περίπτωση της Γερµανίας επιδοτούνται οι τιµές εγχώριου άνθρακα.
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Πίνακας 1: Κόστος παραγωγής των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής σε 7000 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για ηλεκτροπαραγωγό σταθµό σε 7000 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(άνθρακας
εισαγωγής)
0,036
0,032
0,037
0,032
0,032
0,032
0,035
0,032
0,032
0,036
0,032
0,036
0,036
0,032

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,041
0,038
0,050
0,045

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(άνθρακας
εισαγωγής)
0,036
0,032
0,036
0,032
0,032
0,032
0,035
0,032
0,032
0,036
0,032
0,036
0,036
0,032

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,041
0,041
0,050
0,045

Μόνο
µε
λιγνίτη
0,040
0,036
0,039
0,040
0,040
0,037
0,038
0,039
-

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,054
0,050
0,098
0,056
0,056
0,055
0,056
0,050
0,049
0,054
0,049
0,053
0,087
0,055

0,034
0,028
0,041
0,026
0,032
0,038
0,035
0,032
0,038
0,027
0,034
0,035
0,033
0,026

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,036
0,037
0,039
0,039
0,040
0,043
0,040
0,045
0,040
0,040
0,043
0,043
0,034
0,038

Αιολικοί
στρόβιλοι
*
0,048
0,048
0,034
0,048
0,040
0,045
0,048
0,048
0,048
0,044
0,048
0,047
0,048
0,044

Χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Μόνο
µε
λιγνίτη
0,040
0,036
0,039
0,040
0,040
0,037
0,038
0,039
-

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,049
0,048
0,049
0,049
0,050
0,049
0,051
0,052
0,049

0,034
0,028
0,029
0,026
0,032
0,035
0,035
0,032
0,034
0,036
0,034
0,035
0,033
0,026

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,036
0,037
0,039
0,039
0,040
0,043
0,040
0,045
0,040
0,040
0,043
0,043
0,034
0,038

Αιολικοί
στρόβιλοι
*
0,072
0,072
0,067
0,072
0,072
0,068
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,071
0,072
0,072

Φωτοβολταϊκή*

Πυρηνική

0,483
0,483
0,644
0,644
0,386
0,483
0,386
0,644
0,386
0,483
0,386
0,386
0,644
0,483

0,059
0,040
0,059
0,038
0,034
0,051
0,046
0,047
0,050
0,051
0,059
0,047
0,047
0,043

Φωτοβολταϊκή*

Πυρηνική

0,640
0,640
0,853
0,853
0,512
0,640
0,512
0,853
0,512
0,640
0,512
0,512
0,853
0,640

0,059
0,040
0,059
0,038
0,034
0,051
0,046
0,047
0,050
0,051
0,059
0,047
0,047
0,043

* Για τις επιλογές περιοδικής ηλεκτροπαραγωγής, οι 7000 ώρες αφορούν τη διάθεση

εξοπλισµού και όχι τη συνολική διάθεση η οποία είναι σαφές ότι είναι πολύ χαµηλότερη και
ότι ελήφθη υπόψη στους υπολογισµούς.

Όταν εξετάζεται η οικονοµική απόδοση των εναλλακτικών λύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή
για σταθµούς που λειτουργούν σε 5000 ώρες (βλ. πίνακα 3), είναι σαφές ότι το χαµηλό
κόστος κεφαλαίου των GTCC καθιστά την επιλογή αυτή ακόµη πιο ελκυστική. Οι µόνες
χώρες όπου οι PFBC διατηρούν πλεονεκτικότερη θέση είναι η Γερµανία και η Ιταλία κυρίως
λόγω των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν στις χώρες αυτές. Προφανώς το
πλεονέκτηµα αυτό ουσιαστικά εξουδετερώνεται σε περίπτωση που αφαιρεθούν οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης και οι επιδοτήσεις. Όλοι οι άλλοι τύποι σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στο
συγκεκριµένο κατάλογο οπωσδήποτε δεν είναι ελκυστικοί ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν
υπάρχουν ή όχι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και επιδοτήσεις. Το αποτέλεσµα αυτό εξηγείται
από το γεγονός ότι σε χαµηλότερα επίπεδα λειτουργίας ο ρόλος της τιµής του καυσίµου στο
συνολικό κόστος λειτουργίας αποβαίνει λιγότερο σηµαντικός.
Σε 2500 ώρες, τα πορίσµατα που εκτέθηκαν προηγουµένως εντείνονται και οι σταθµοί GTCC
αποβαίνουν παντού η κυρίαρχη επιλογή µε µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Η ύπαρξη των
ειδικών φόρων κατανάλωσης ή των επιδοτήσεων δεν οδηγεί σε καµία στρέβλωση της αγοράς
όσον αφορά τις επιλογές παραγωγής (βλ. πίνακα 3).
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Πίνακας 2: Κόστος παραγωγής των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής σε 5000 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για ηλεκτροπαραγωγό σταθµό σε 5000 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,043
0,039
0,045
0,039
0,039
0,039
0,042
0,039
0,039
0,043
0,039
0,043
0,043
0,040

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,049
0,046
0,059
0,053

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,043
0,039
0,043
0,039
0,039
0,039
0,042
0,039
0,039
0,043
0,039
0,043
0,043
0,040

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,049
0,049
0,059
0,053

Μόνο µε
λιγνίτη

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,050
0,045
0,048
0,050
0,049
0,046
0,048
0,048
-

0,061
0,056
0,104
0,062
0,063
0,061
0,062
0,057
0,055
0,061
0,055
0,060
0,094
0,062

0,039
0,032
0,045
0,030
0,036
0,043
0,039
0,036
0,043
0,031
0,039
0,039
0,038
0,030

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,045
0,046
0,048
0,048
0,049
0,052
0,049
0,054
0,049
0,049
0,052
0,052
0,041
0,048

Χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Μόνο µε
λιγνίτη

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,050
0,045
0,048
0,050
0,049
0,046
0,048
0,048
-

0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,056
0,055
0,058
0,058
0,055

0,039
0,032
0,034
0,030
0,036
0,039
0,039
0,036
0,039
0,030
0,039
0,039
0,038
0,030

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,045
0,046
0,048
0,048
0,049
0,052
0,049
0,054
0,049
0,049
0,052
0,052
0,041
0,048

Πυρηνική
0,080
0,053
0,080
0,050
0,045
0,068
0,062
0,063
0,067
0,069
0,080
0,063
0,063
0,057

Πυρηνική
0,080
0,053
0,080
0,050
0,045
0,068
0,062
0,063
0,067
0,069
0,080
0,063
0,063
0,057

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των καυσίµων για την ηλεκτροπαραγωγή είναι σχετικά
µικρή καθόσον υπάρχει εν γένει διστακτικότητα να φορολογείται ό,τι στην ουσία εισέρχεται
στην παραγωγή. Η µόνη αξιοσηµείωτη εξαίρεση στις περισσότερες χώρες είναι η
φορολόγηση του βαρέος µαζούτ που καθιερώθηκε στο παρελθόν για να αντιµετωπισθούν οι
πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της δεκαετίας του ’80 έτσι ώστε να
επισπευσθεί η υποκατάστασή του σε έναν τοµέα που χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη
πολλών εναλλακτικών λύσεων. Αυτή η διεργασία υποκατάστασης έχει πλέον στην ουσία
ολοκληρωθεί και τα µειονεκτήµατα του εξοπλισµού καύσης µαζούτ σε σύγκριση µε τους
νέους τύπους ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών που διατίθενται σήµερα είναι τέτοια ώστε η
επιλογή του µαζούτ να µην είναι καθόλου ελκυστική για τους νέους εξοπλισµούς ακόµη και
όταν δεν υπάρχει φορολόγηση καυσίµου. Υπό την έννοια αυτή, η φορολόγηση είναι άσχετη
όσον αφορά τις επιλογές καυσίµου (και άτοπη ακόµη και εάν χρησιµοποιείται ως µέσο
δηµιουργίας εσόδων).
Σε γενικές γραµµές, από άποψη ανταγωνιστικότητας η κυριαρχία της επιλογής των GTCC για
ευρέως κυµαινόµενα ποσοστά χρήσης είναι πολύ έντονη ουσιαστικά σε όλες τις χώρες της
ΕΕ. Η κυριαρχία αυτή είναι ακόµη πιο έντονη όταν αφαιρεθούν φόροι και επιδοτήσεις. Οι
επιδοτήσεις και οι χρηµατοδοτήσεις των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και ιδίως της
αιολικής ενέργειας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ελκυστικότητάς
τους. Ωστόσο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, το κόστος των τεχνολογιών αυτών είναι ακόµη
υψηλό και το επίπεδο χρηµατοδότησης δεν επαρκεί για να τις καταστήσει αξιόπιστες
εναλλακτικές λύσεις ευρείας χρήσης.
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Συνεπώς, τα σηµερινά επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των επιδοτήσεων στην
ηλεκτροδότηση δεν φαίνονται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των
καυσίµων και των τεχνολογιών στο δεδοµένο τοµέα.

Πίνακας 3: Κόστος παραγωγής των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής σε 2500 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για ηλεκτροπαραγωγό σταθµό σε 2500 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,070
0,065
0,071
0,065
0,065
0,065
0,067
0,065
0,065
0,070
0,065
0,070
0,070
0,066

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,079
0,079
-

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,070
0,065
0,070
0,065
0,065
0,065
0,067
0,065
0,065
0,070
0,065
0,070
0,070
0,066

PFBC
(εγχώριος
άνθρακας)
0,079
0,079
-

3.

0,088
0,083

Μόνο µε
λιγνίτη

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,082
0,078
0,080
0,082
0,080
0,078
0,080
0,080
-

0,083
0,079
0,127
0,085
0,085
0,084
0,084
0,079
0,078
0,083
0,078
0,082
0,116
0,084

0,054
0,047
0,061
0,046
0,052
0,059
0,054
0,049
0,059
0,047
0,054
0,055
0,054
0,046

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,078
0,078
0,080
0,081
0,081
0,084
0,080
0,086
0,082
0,081
0,084
0,084
0,068
0,080

Χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις

0,088
0,083

Μόνο µε
λιγνίτη

Μόνο µε
µαζούτ

GTCC

0,082
0,078
0,080
0,082
0,080
0,078
0,080
0,080
-

0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,077
0,078
0,078
0,078
0,078
0,080
0,080
0,078

0,054
0,047
0,050
0,046
0,052
0,055
0,054
0,049
0,055
0,046
0,054
0,055
0,054
0,046

Μόνο µε
βιοµάζααπόβλητα
0,078
0,078
0,080
0,081
0,081
0,084
0,080
0,086
0,082
0,081
0,084
0,084
0,068
0,080

Πυρηνική
0,153
0,098
0,153
0,093
0,084
0,129
0,116
0,119
0,127
0,130
0,153
0,120
0,118
0,107

Πυρηνικοί
0,153
0,098
0,153
0,093
0,084
0,129
0,116
0,119
0,127
0,130
0,153
0,120
0,118
0,107

ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ ΛΈΒΗΤΕΣ

Εξετάσθηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι βιοµηχανικών λεβήτων στην ανάλυση δηλ.
λέβητες µε χρήση άνθρακα, µαζούτ, πετρελαίου κίνησης και φυσικού αερίου. Επίσης
εξετάσθηκαν τρεις χαρακτηριστικοί σταθµοί συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP): ένας PFBC που λειτουργεί µε καύση άνθρακα, ένας
ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός που λειτουργεί µε µαζούτ και ένας σταθµός GTCC. Οι
σταθµοί GTCC µπορούν να επιτύχουν πολύ υψηλή συνολική θερµική απόδοση στην
ηλεκτροπαραγωγή και µε την έγχυση πρόσθετου καυσίµου στο λέβητα αποβαλλόµενης
θερµότητας µπορεί να παραχθεί υψηλής θερµοκρασίας ατµός, ο οποίος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στις συνήθεις βιοµηχανικές εφαρµογές ατµού. Η µέθοδος που
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του κόστους στους σταθµούς CHP ήταν να
υπολογισθεί το συνολικό κόστος ατµοπαραγωγής και της παραγωγής ισχύος και κατόπιν να
αφαιρεθεί η αξία της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Το σηµείο αναφοράς που
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της αξίας αυτής ήταν το ελάχιστο κόστος ανά kWh
όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 1 έως 3 προηγουµένως. Με άλλα λόγια αυτό το σηµείο
αναφοράς είναι αντιπροσωπευτικό της ελάχιστης τιµής στην οποία θα πρέπει λογικά µια
µονάδα συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας να πωλεί την παραγόµενη
ισχύ. Είναι σαφές ότι, εάν αντί να πωλείται η ισχύς έξω από τη βιοµηχανική µονάδα,
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θεωρηθεί ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται για να ικανοποιηθούν οι
ίδιες ανάγκες, το κόστος που αποφεύγεται είναι υψηλότερο και το κόστος της
συµπαραγόµενης ατµοηλεκτρικής ενέργειας είναι αντίστοιχα χαµηλότερο.
Και πάλι, όπως και στην ηλεκτροπαραγωγή, το κόστος λειτουργίας των εναλλακτικών
ατµοπαραγωγών συστηµάτων υπολογίστηκε για 7000, 5000 και 2500 ώρες που
αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλό, φυσιολογικό (2 βάρδιες) και πολύ χαµηλό φορτίο για τη
βιοµηχανική ατµοπαραγωγή. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης του κόστους ατµοπαραγωγής
µε και χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης εκτίθενται στους πίνακες 7 και 10 στη συνέχεια.

Πίνακας 4: Κόστος παραγωγής της ατµοπαραγωγής από βιοµηχανικούς λέβητες σε
7000 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για σταθµό CHP/λέβητα που λειτουργεί σε 7000 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,008
0,009
0,009
0,011
0,005
0,005
0,006
0,005
0,005
0,015
0,005
0,007
0,009
0,012

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,008
0,009
0,013
0,011
0,005
0,005
0,006
0,005
0,005
0,016
0,005
0,007
0,009
0,012

Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,031
0,032
0,085
0,041
0,036
0,034
0,032
0,029
0,026
0,038
0,026
0,029
0,072
0,041

0,006
0,005
0,014
0,003
0,005
0,014
0,005
0,007
0,014
0,004
0,008
0,006
0,005
0,003

0,018
0,018
0,019
0,022
0,024
0,037
0,020
0,019
0,016
0,018
0,018
0,019
0,018
0,019

0,024
0,022
0,047
0,026
0,026
0,023
0,026
0,022
0,027
0,025
0,026
0,024
0,041
0,027

0,017
0,014
0,022
0,014
0,016
0,019
0,019
0,020
0,019
0,015
0,017
0,016
0,017
0,014

χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας
Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,024
0,030
0,029
0,032
0,026
0,026
0,023
0,026
0,026
0,033
0,026
0,026
0,038
0,032

0,006
0,005
0,004
0,003
0,005
0,009
0,005
0,007
0,008
0,003
0,008
0,006
0,005
0,003

0,018
0,018
0,015
0,015
0,024
0,037
0,019
0,019
0,016
0,018
0,018
0,018
0,018
0,019

0,021
0,021
0,041
0,021
0,022
0,021
0,023
0,021
0,022
0,022
0,024
0,023
0,023
0,023

0,017
0,014
0,015
0,012
0,016
0,017
0,018
0,020
0,018
0,014
0,017
0,016
0,017
0,014
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Πίνακας 5: Κόστος παραγωγής της ατµοπαραγωγής από βιοµηχανικούς λέβητες σε
5000 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για σταθµό CHP/λέβητα που λειτουργεί σε 5000 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,012
0,013
0,007
0,015
0,008
0,006
0,010
0,009
0,006
0,019
0,006
0,011
0,013
0,016

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,012
0,013
0,016
0,015
0,009
0,006
0,010
0,009
0,006
0,020
0,006
0,011
0,013
0,016

Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,034
0,034
0,081
0,044
0,038
0,034
0,035
0,032
0,026
0,041
0,026
0,032
0,075
0,043

0,006
0,005
0,008
0,004
0,005
0,011
0,006
0,008
0,011
0,004
0,006
0,006
0,006
0,004

0,021
0,020
0,021
0,024
0,027
0,039
0,023
0,021
0,019
0,020
0,020
0,021
0,020
0,022

0,026
0,023
0,048
0,028
0,027
0,024
0,027
0,024
0,029
0,026
0,028
0,025
0,043
0,028

0,017
0,014
0,022
0,014
0,017
0,020
0,020
0,021
0,020
0,016
0,017
0,017
0,017
0,014

Χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας
Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,026
0,033
0,031
0,035
0,029
0,026
0,026
0,029
0,026
0,036
0,026
0,029
0,031
0,035

0,006
0,005
0,005
0,004
0,005
0,006
0,006
0,008
0,006
0,004
0,006
0,006
0,006
0,004

0,021
0,020
0,018
0,018
0,027
0,039
0,022
0,021
0,019
0,020
0,020
0,020
0,020
0,022

0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,024
0,023
0,023
0,023
0,025
0,024
0,024
0,025

0,017
0,014
0,015
0,012
0,017
0,017
0,019
0,021
0,018
0,015
0,017
0,017
0,017
0,014
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Πίνακας 6: Κόστος παραγωγής της ατµοπαραγωγής από βιοµηχανικούς λέβητες σε
2500 ώρες
Kόστος παραγωγής (Ευρώ ’90/kwh) για σταθµό CHP/λέβητα που λειτουργεί σε 2500 ώρες
µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,025
0,027
0,020
0,028
0,022
0,015
0,023
0,025
0,015
0,033
0,020
0,024
0,026
0,029

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

PFBC
(εισαγόµενος
άνθρακας)
0,025
0,027
0,030
0,028
0,022
0,019
0,023
0,025
0,019
0,034
0,020
0,024
0,026
0,029

Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,043
0,044
0,090
0,053
0,047
0,039
0,046
0,043
0,031
0,050
0,036
0,041
0,084
0,052

0,006
0,007
0,008
0,004
0,006
0,007
0,007
0,011
0,007
0,004
0,006
0,007
0,006
0,004

0,030
0,029
0,030
0,033
0,036
0,048
0,032
0,031
0,028
0,029
0,029
0,030
0,029
0,031

0,030
0,028
0,053
0,032
0,032
0,029
0,032
0,028
0,034
0,031
0,032
0,030
0,047
0,033

0,020
0,017
0,025
0,017
0,020
0,022
0,023
0,024
0,023
0,018
0,020
0,020
0,020
0,017

Χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης/επιδοτήσεις
Σταθµός CHP
Λέβητας
Μόνον µαζούτ

GTCC

Άνθρακας

Μαζούτ

Φυσικό αέριο

0,036
0,043
0,040
0,044
0,038
0,035
0,036
0,041
0,035
0,045
0,036
0,038
0,040
0,044

0,006
0,007
0,005
0,004
0,006
0,007
0,007
0,011
0,006
0,004
0,006
0,007
0,006
0,004

0,030
0,029
0,027
0,027
0,036
0,048
0,031
0,031
0,028
0,029
0,029
0,029
0,029
0,031

0,027
0,027
0,027
0,027
0,028
0,027
0,029
0,027
0,028
0,028
0,030
0,029
0,029
0,029

0,020
0,017
0,018
0,015
0,020
0,022
0,024
0,021
0,018
0,020
0,020
0,020
0,020
0,017

Η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση που µπορεί να γίνει στους ανωτέρω πίνακες είναι ότι οι
CHP, µε τη µια ή την άλλη µορφή, φαίνονται να είναι πιο αποδοτικοί οικονοµικά σε
σύγκριση µε όλα τα συστήµατα µε λέβητες αποκλειστικά ατµοηλεκτρικούς σε όλες τις χώρες,
και για τους τρεις ρυθµούς λειτουργίας και ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµπεριληφθεί ή
όχι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Αυτό οφείλεται οπωσδήποτε στην πολύ υψηλή απόδοση
που χαρακτηρίζει τα συστήµατα CHP και στο πολύ ανταγωνιστικό τους κόστος. Αυτό το
συχνά ακατανίκητο πλεονέκτηµα δεν σηµαίνει όµως ότι οι CHP µπορούν σήµερα να
επικρατήσουν σε όλη την αγορά νέου εξοπλισµού ατµοπαραγωγής. Πολλά εξαρτώνται από το
αν υπάρχει κατάλληλο θεσµικό και ρυθµιστικό καθεστώς για να διευκολυνθούν οι πωλήσεις
του πλεονάσµατος ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Επιπλέον, οι σταθµοί CHP
χαρακτηρίζονται από σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας οι οποίες µπορούν να είναι
απαγορευτικές για την εφαρµογή τους όταν οι απαιτήσεις ατµοπαραγωγής είναι µικρής
κλίµακας.
Μεταξύ των τύπων σταθµών CHP που εξετάσθηκαν, ο σταθµός GTCC φυσικού αερίου
φαίνεται να είναι ο πιο αποδοτικός οικονοµικά στις περισσότερες περιπτώσεις, η υπεροχή του
µάλιστα αυξάνεται εφόσον αφαιρεθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και µειωθεί ο ρυθµός
χρήσης. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του αισθητά χαµηλού κόστους κεφαλαίου του GTCC σε
σύγκριση µε την εναλλακτική λύση του PFBC. Για υψηλότερους ρυθµούς χρήσης, ο PFBC
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φαίνεται να υπερτερεί ουσιαστικά σε ορισµένες χώρες (∆ανία, Γερµανία, Ιταλία και
Πορτογαλία) µε τις υψηλές τιµές φυσικού αερίου που οφείλονται συχνά στη φορολόγηση. Τα
πλεονεκτήµατα αυτά παραµένουν σε ορισµένες περιπτώσεις (Γερµανία, Ιταλία) σε ρυθµούς
χρήσης 5000 ωρών (µολονότι στην περίπτωση αυτή τα πλεονεκτήµατα δεν υπάρχουν πλέον
όταν αφαιρεθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης). Τα πλεονεκτήµατα αυτά, τα οποία
φαίνονται να υπάρχουν στους σταθµούς καύσης άνθρακα σε ορισµένες χώρες, µετριάζονται
ωστόσο από την απαίτηση ότι ο σταθµός πρέπει να είναι χωροθετηµένος σε περιοχές µε
εύκολη πρόσβαση στις λιµενικές εγκαταστάσεις εισαγωγής του άνθρακα και σε αρκετή
απόσταση από τις κατοικηµένες περιοχές για λόγους ποιότητας του αέρα. Οι CHP που
λειτουργούν µε πετρέλαιο χαρακτηρίζονται από χαµηλή απόδοση στη µετατροπή ισχύος και
δεν µπορούν να ανταγωνιστούν µε επιτυχία τον άνθρακα (πόσο δε µάλλον το φυσικό αέριο)
ακόµη και µε χαµηλούς ρυθµούς λειτουργίας και χωρίς να υπάρχουν ειδικοί φόροι
κατανάλωσης.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, οι λέβητες αποκλειστικά για
ατµοπαραγωγή παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα ανταγωνισµού σε σύγκριση µε τους
CHP, οι CHP όµως δεν αποτελούν καλή επιλογή σε όλες τις περιπτώσεις. Η κυριαρχία του
φυσικού αερίου στον κλάδο λεβήτων αποκλειστικά ατµοπαραγωγής είναι πάνω απ’ όλα πιο
ολοκληρωτική από τους GTCC µεταξύ των CHP. Ακόµη και σε πολύ υψηλούς ρυθµούς
λειτουργίας και σε χώρες όπου οι τιµές φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς χρήστες είναι
ιδιαίτερα υψηλές (∆ανία, Ιταλία, Ιρλανδία), το σχετικό πλεονέκτηµα των λεβήτων που
λειτουργούν µε άνθρακα είναι µικρό και στην ουσία εξαφανίζεται όταν αφαιρεθούν οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης. Όσον αφορά το ρυθµό χρήσης 2500 ωρών ανά έτος, οι λέβητες που
λειτουργούν µε βαρύ µαζούτ µπορούν να αποβούν ανταγωνιστικοί σε πολλές χώρες έναντι
των λεβήτων που λειτουργούν µε άνθρακα και οπωσδήποτε αποβαίνουν ανταγωνιστικοί
ελλείψει ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αυτό πάντως δεν συµβαίνει πάντοτε µε τα ισοδύναµα
του φυσικού αερίου.
Σε γενικές γραµµές, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και οι επιδοτήσεις, όπως εφαρµόζονται
στο βιοµηχανικό κλάδο ατµοπαραγωγής, φαίνεται ότι επηρεάζουν κάπως την ενθάρρυνση να
χρησιµοποιείται ο άνθρακας στους πολύ υψηλούς ρυθµούς λειτουργίας. Φαίνεται ότι οι δοµές
των φόρων µελετήθηκαν έτσι ώστε να παράγεται αυτό το είδος αποτελέσµατος σε µια
προσπάθεια διαφοροποίησης του εφοδιασµού ενέργειας της βιοµηχανίας έτσι ώστε να
προωθηθεί η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού. Η εµφάνιση τεχνολογιών φυσικού αερίου
µε χαµηλό κόστος κεφαλαίου και ειδικά οι GTCC µεταξύ των CHP µε πολύ υψηλή συνολική
θερµική απόδοση είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότερες διακρίσεις που προαναφέρθηκαν να
εξουδετερωθούν σε µεγάλο βαθµό. Συνεπώς, τα φορολογικά µέτρα φαίνεται να επηρεάζουν
σε µικρό βαθµό τις επιλογές στον κλάδο αυτό εξαιρέσει ορισµένων τµηµάτων σε πολύ
συγκεκριµένα σηµεία.
4.

ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΧΏΡΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ

Για να αξιολογηθεί η επίπτωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στις επιλογές των
νοικοκυριών όσον αφορά τον εξοπλισµό θέρµανσης των χώρων, εξετάσθηκαν τρεις
εναλλακτικές τεχνολογίες, και συγκεκριµένα ο εξοπλισµός κεντρικής θέρµανσης µε
πετρέλαιο θέρµανσης, ο εξοπλισµός κεντρικής θέρµανσης µε φυσικό αέριο και οι ηλεκτρικές
αντλίες θερµότητας. Εξετάσθηκε ένας αντιπροσωπευτικός τύπος κατοικίας (εµβαδού 90 τ.µ.).
Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διαφορές στις καιρικές συνθήκες στα διάφορα κράτη µέλη διότι
οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το ποσοστό χρήσης του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Ο
πίνακας 7 δείχνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης.
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Πίνακας 7: Κόστος θέρµανσης κατανεµηµένο ανά έτος στα νοικοκυριά
Κόστος παραγωγής (Ευρώ '90/ΤΙΠ-ωφέλιµο) για θέρµανση χώρων

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
χωρίς φόρους κατανάλωσης
Πετρελ. θερµ. Φυσικό αέριο Ηλεκτρισµός Πετρ. θερµ. Φυσικό αέριο Ηλεκτρισµός
614
511
875
583
606
574
891
525
1097
558
673
662
824
488

1124
952
1636

533
441
821
303

603

442
468
470
478
738
460
513
562
448
402

1092
851
845
708
851
806
1219
1035
911
741

508
484
477
478
489
478
532
459
513
467
574
550
495
432

456
415
404
267
437
429
470
478
432
353
513
553
448
402

1041
936
718
522
1006
782
845
708
744
611
1218
1001

719
741

Και πάλι η κεντρική θέρµανση µε φυσικό αέριο φαίνεται να κυριαρχεί στις επιλογές νέων
συστηµάτων που τοποθετούνται στα νοικοκυριά της ΕΕ. Αυτό όµως µετριάζεται από δύο
πολύ σοβαρούς παράγοντες:
• Η έκταση στην οποία έχει φθάσει το δίκτυο διανοµής αερίου στα νοικοκυριά ποικίλλει
τεράστια από χώρα σε χώρα. Στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία
υπήρξε µικρή ανάπτυξη στην πρόσβαση του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, οπότε η
επιλογή καθίσταται πρακτικά ανύπαρκτη. Στην Ισπανία και τη ∆ανία για διαφορετικούς
λόγους το δίκτυο φυσικού αερίου έχει µικρή κάλυψη. Ακόµη και σε ώριµες αγορές
φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, δεν εξυπηρετούνται όλες οι τοποθεσίες από το δίκτυο

και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι µάλλον απίθανη η επέκταση του δικτύου λόγω του
υψηλού κόστους και της ακατάλληλης ζήτησης που προβάλλεται για να δικαιολογηθεί η
επέκταση αυτή.

• Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το έτος 2000 δεν υπήρξε ένα συνηθισµένο έτος υπό την

έννοια ότι οι τιµές των πετρελαιοειδών όπως το πετρέλαιο θέρµανσης ανέβηκαν αισθητά
ενώ οι τιµές φυσικού αερίου ακολούθησαν την τάση αυτή µόνο εν µέρει. Οι διαφορές
αυτές ίσως να µην είναι τόσο ουσιαστικές στο πολύ εγγύς µέλλον.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης φαίνεται ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό τις επιλογές όσον
αφορά τα κύρια ανταγωνιζόµενα συστήµατα (φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρµανσης). Οι
µόνες σαφείς στροφές σηµειώθηκαν στην Ισπανία και την Ιρλανδία, όπου όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου στις κατοικίες δεν είναι αρκετά
ανεπτυγµένο ούτως ώστε να καθιστά το φυσικό αέριο επιλογή στις περισσότερες των
περιπτώσεων τουλάχιστον. Ο κύριος λόγος γι’ αυτή τη σχετική έλλειψη ευαισθησίας είναι ότι
η φορολόγηση των καυσίµων για τα νοικοκυριά φαίνεται σε µεγάλο βαθµό ότι δε δηµιουργεί
διακρίσεις. Αυτό ισχύει κυρίως σε χώρες µε πολύ υψηλή φορολόγηση (∆ανία και Ιταλία),
όπου οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι εξίσου µεγάλοι και για τα δύο κύρια καύσιµα.
Αυτή η φαινοµενική σταθερότητα στις επιλογές µε βάση τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
θα µπορούσε ουσιαστικά να εξουδετερωθεί σε περίπτωση που οι τιµές των πετρελαιοειδών
είναι χαµηλές (όπως συνέβη και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν) και που οι τιµές φυσικού
αερίου είναι µόνον κατά τι χαµηλότερες από εκείνες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα
µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η φορολόγηση που
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επιβάλλεται µε σκοπό να αποθαρρυνθεί η χρήση του πετρελαίου, επιτυγχάνει ακριβώς το
αντίθετο.
Η εναλλακτική λύση των ηλεκτρικών αντλιών θερµότητας µε βάση τις παραδοχές της
παρούσας µελέτης φαίνεται να αποκλείεται για λόγους ανταγωνιστικότητας ανεξαρτήτως του
αν υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης ή όχι. Ωστόσο, στην περίπτωση της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, επειδή το δίκτυο φυσικού αερίου για τις κατοικίες δεν είναι ανεπτυγµένο, θα
µπορούσε να αποβεί καλή επιλογή µε την προϋπόθεση ότι διατηρείται η φορολόγηση του
πετρελαίου θέρµανσης (σε απαγορευτικά ποσοστά για τη Σουηδία).
5.

Ι∆ΙΩΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ

Στον τοµέα των µεταφορών, η ανάλυση περιορίστηκε στον κρίσιµο τοµέα των ιδιωτικών
αυτοκινήτων, ο οποίος σήµερα κυριαρχείται ολοκληρωτικά από τα πετρελαιοειδή (βενζίνη,
πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο) και έχει προσελκύσει την προσοχή των πολιτικών αρµοδίων σε
µεγάλο βαθµό τόσο όσον αφορά την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού (καθόσον πρόκειται
για την κύρια αιτία αύξησης των εισαγωγών πετρελαίου) αλλά και λόγω των πολύ σοβαρών
εξωτερικών οικονοµικών επιπτώσεων (κυκλοφοριακή συµφόρηση και περιβαλλοντική
ρύπανση) που συνδέονται µε αυτόν.
Εξετάσθηκε ένας αντιπροσωπευτικός «µέσος όρος» από άποψη µεγέθους αυτοκινήτου και
εξαρτηµάτων. ∆εν έγινε διαφοροποίηση των χωρών ανάλογα µε τη µέση διανυόµενη
απόσταση, µολονότι υπάρχουν σαφείς διαφορές, µε σκοπό να διατηρηθεί ένα µέτρο
συγκρισιµότητας µεταξύ των χωρών. Ωστόσο, ελήφθησαν υπόψη θέµατα που αφορούν τις
διαφορές ως προς την κατανάλωση ανά µονάδα στα διάφορα κράτη µέλη διότι τα θέµατα
αυτά αντιπροσωπεύουν ορισµένους αποφασιστικής σηµασίας παράγοντες όπως είναι οι
συνθήκες οδήγησης (εντός πόλης έναντι εκτός πόλης, η συµφόρηση των οδικών αξόνων
κ.λπ.), καθώς και οι προτιµήσεις των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ισχύ του αυτοκινήτου.
Η ανάλυση της φορολογίας δεν περιορίστηκε στη φορολόγηση των καυσίµων αλλά
επεκτάθηκε έτσι ώστε να συµπεριληφθούν οι φόροι αγοράς του αυτοκινήτου (φόροι
ταξινόµησης), καθώς και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Οι φόροι ταξινόµησης είναι πολύ
σηµαντικοί στον καθορισµό του συνολικού κόστους κυκλοφορίας των αυτοκινήτων διότι
αφορούν το κόστος του οχήµατος, το οποίο αντιπροσωπεύει πολύ υψηλό ποσοστό του
κόστους του κύκλου ζωής του αυτοκινήτου. Οι φόροι ταξινόµησης διαφέρουν αισθητά από
χώρα σε χώρα παρά τις πιέσεις στο πλαίσιο εναρµόνισης στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του ’90. Η ∆ανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία εφαρµόζουν πολύ
υψηλούς φόρους ταξινόµησης µε τη µια ή την άλλη µορφή, γεγονός το οποίο κατά κάποιο
τρόπο εξηγεί γιατί η κυριότητα αυτοκινήτων στις περισσότερες από τις χώρες αυτές είναι
χαµηλότερη από εκείνη που θα µπορούσε να αναµένεται από το κατά κεφαλήν εισόδηµα σε
σύγκριση µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Στο άλλο άκρο του φάσµατος, το Βέλγιο, η Γερµανία,
η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν εφαρµόζουν κανέναν άλλο φόρο
ταξινόµησης εκτός από τον ΦΠΑ (που δεν εξετάστηκε στην ανάλυση της ευαισθησίας όσον
αφορά την αφαίρεση του φόρου στην παρούσα µελέτη, η οποία αφορά συγκεκριµένα τους
ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα τέλη κυκλοφορίας µπορούν επίσης να αποβούν σηµαντικό
στοιχείο του κόστους για την κυκλοφορία ενός οχήµατος. Αυτό ισχύει ιδίως στις Κάτω
Χώρες και την Ιρλανδία αλλά και στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία και τη Γερµανία ενώ
είναι πολύ χαµηλά στην Ιταλία και την Πορτογαλία. Εφαρµόζονται επίσης ειδικοί φόροι σε
ορισµένες χώρες στην ασφάλιση των αυτοκινήτων και πολλά κράτη επιβάλλουν διόδια σε
ορισµένους αυτοκινητοδρόµους και σε άλλες υποδοµές µεταφορών (γέφυρες, σήραγγες,
κ.λπ.). Η παρούσα ανάλυση δεν περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία κόστους καθόσον η απόδοσή
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τους στο κόστος κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων διαπιστώθηκε ότι θέτει ορισµένες
δυσχέρειες και επιπλέον δεν φαίνονται να είναι τόσο σηµαντικά όσο οι φόροι ταξινόµησης
και τα τέλη οδικής κυκλοφορίας.
Εξετάσθηκαν τέσσερις τύποι κινητήρων για τους σκοπούς της ανάλυσης: ο τυποποιηµένος
βενζινοκινητήρας, ο πετρελαιοκινητήρας και ο κινητήρας που λειτουργεί µε υγραέριο ο
οποίος διατίθεται σε περιορισµένο αριθµό στις περισσότερες χώρες και ο κινητήρας που
λειτουργεί µε µεθανόλη, της οποίας το δίκτυο διανοµής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο προς το
παρόν. Ο τελευταίος κινητήρας περιελήφθη διότι αντιπροσωπεύει µια τεχνολογία στην οποία
δεν χρησιµοποιείται το πετρέλαιο και η οποία προσεγγίζει πολύ σήµερα το στάδιο εφαρµογής
στην αγορά. Ελήφθη ως παραδοχή ότι η µεθανόλη παράγεται από το φυσικό αέριο σε
απόδοση 70% και ότι φορολογείται µε το ίδιο ποσοστό όπως η βενζίνη έτσι ώστε να
διατηρηθεί φορολογική ουδετερότητα. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα µολονότι είναι πιο
αποδοτικά από τα βενζινοκίνητα, είναι βαρύτερα και πιο δαπανηρά από τις άλλες
εναλλακτικές λύσεις εκτός της βενζίνης. Κατά παρόµοιο τρόπο, τα αυτοκίνητα που
λειτουργούν µε υγραέριο και µεθανόλη είναι πιο δαπανηρά να κατασκευαστούν απ’ ό,τι τα
τυποποιηµένα βενζινοκίνητα οχήµατα.
Εξετάσθηκαν δύο εναλλακτικές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ετήσια διανυόµενη απόσταση
των αυτοκινήτων: 18000 km που είναι περίπου ο µέσος όρος για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα
στην ΕΕ και 13000 km που αντιπροσωπεύει περίπου το µέσο όρο των βενζινοκίνητων
οχηµάτων στην ΕΕ.
Οι πίνακες που ακολουθούν εκθέτουν τις συγκρίσεις κόστους µεταξύ των διαφόρων τύπων
οχηµάτων για τα δύο ποσοστά χρήσης µε και χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
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Πίνακας 8: Κόστος µονάδας ανά διανυθέν χιλιόµετρο για µέσα ετήσια διανυθέντα
χιλιόµετρα ενός βενζινοκίνητου οχήµατος
Κόστος µεταφοράς (Ευρώ '90/διανυθέν km) για ιδιωτικά αυτοκίνητα
(13000 km ανά έτος µέσα διανυθέντα χιλιόµετρα)
Με ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Υγραέριο
Μεθανόλη

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

0,570
0,626
0,976
0,778
0,495
0,629
0,730
0,884
0,426
0,929
0,592
0,490
0,581
0,726

0,547
0,618
0,918
0,739
0,487
0,619
0,688
0,841
0,409
0,911
0,553
0,470
0,568
0,702

0,602
0,635
1,044
0,805
0,511
0,653
0,770
0,915
0,447
0,945
0,634
0,547
0,597
0,726

0,581
0,649
0,970
0,785
0,522
0,654
0,723
0,874
0,439
0,950
0,588
0,496
0,608
0,743

0,345
0,344
0,343
0,344
0,341
0,341
0,341
0,341
0,340
0,344
0,339
0,341
0,350
0,345

0,317
0,314
0,313
0,311
0,309
0,309
0,315
0,308
0,309
0,316
0,312
0,310
0,322
0,312

0,373
0,370
0,375
0,367
0,372
0,369
0,374
0,364
0,368
0,363
0,372
0,372
0,374
0,381

0,330
0,328
0,327
0,326
0,324
0,324
0,328
0,323
0,324
0,330
0,327
0,324
0,335
0,326

Χωρίς ειδικoύς φόρους κατανάλωσης
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Υγραέριο
Μεθανόλη
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Πίνακας 9: Κόστος µονάδας ανά διανυθέν χιλιόµετρο για µέσα ετήσια διανυθέντα
χιλιόµετρα ενός πετρελαιοκίνητου οχήµατος
Κόστος µεταφοράς (Ευρώ '90/διανυθέν km) για ιδιωτικά αυτοκίνητα
(18000 km ανά έτος ετήσια διανυόµενα χιλιόµετρα )
µε ειδικό φόρο κατανάλωσης
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Υγραέριο
Μεθανόλη

Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

0,423
0,463
0,716
0,572
0,368
0,465
0,536
0,647
0,318
0,682
0,435
0,363
0,434
0,543

0,413
0,464
0,680
0,552
0,370
0,466
0,511
0,619
0,311
0,677
0,413
0,353
0,434
0,530

0,444
0,464
0,765
0,585
0,376
0,481
0,563
0,666
0,331
0,687
0,465
0,412
0,439
0,535

0,255
0,253
0,253
0,253
0,250
0,251
0,251
0,251
0,250
0,254
0,249
0,251
0,259
0,255

0,237
0,234
0,233
0,232
0,230
0,229
0,235
0,228
0,230
0,236
0,233
0,230
0,242
0,232

0,275
0,272
0,276
0,269
0,274
0,270
0,276
0,266
0,270
0,265
0,274
0,273
0,276
0,283

χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Υγραέριο

0,441
0,491
0,722
0,589
0,400
0,496
0,538
0,645
0,336
0,710
0,440
0,375
0,468
0,566

Μεθανόλη

0,246
0,243
0,243
0,241
0,240
0,239
0,244
0,238
0,239
0,245
0,242
0,240
0,250
0,242

Το πιο έντονο χαρακτηριστικό που εξάγεται από τους ανωτέρω πίνακες είναι η έκταση στην
οποία επηρεάζει η φορολογία το συνολικό κόστος κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε περίπου διπλασιασµό του κόστους αυτού ενώ σε
ορισµένες χώρες (ιδίως στη ∆ανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία) µε καθεστώτα
φορολόγησης των αυτοκινήτων που έχουν επιβληθεί για να αποθαρρύνεται δραστήρια η
χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, το κόστος τριπλασιάζεται περίπου. Είναι σαφές ότι τα
φορολογικά µέτρα δεν ευνοούν την ιδιοκτησία και τη χρήση των αυτοκινήτων και εάν δεν
υπήρχαν αυτά τα φορολογικά µέτρα θα µπορούσε να υποπτευθεί κανείς ότι η άνοδος του
αριθµού αυτοκινήτων θα ήταν άµεση.
Σε σύγκριση µε αυτή τη γενική παρατήρηση, οι επιπτώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης
στην επιλογή του τύπου αυτοκινήτου είναι σχετικά µικρή. Οι µεγάλες διαφορές στα επίπεδα
των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο έτσι ώστε να ευνοηθούν οι
εµπορικές οδικές µεταφορές, που ήταν χαρακτηριστικές σε ορισµένες χώρες στο παρελθόν,
έχουν µικρύνει αισθητά τα πρόσφατα χρόνια. Επιπλέον, οι ιδιαίτερα υψηλές τιµές
διυλιστηρίου του πετρελαίου εσωτερικής καύσης το δεύτερο εξάµηνο του 2000 είχαν ως
αποτέλεσµα να µικρύνει ακόµη περισσότερο η διαφορά, ακόµη και σε χώρες που
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παραδοσιακά στρέφονται υπέρ του πετρελαίου κίνησης όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία
και το Βέλγιο. Συνεπώς, δεδοµένων των υψηλότερων τιµών αγοράς των αυτοκινήτων, το
πετρέλαιο κίνησης είναι µόνον οριακά πιο ελκυστικό από τη βενζίνη σε ορισµένες χώρες
µόνον (Γαλλία, Γερµανία και Βέλγιο) ακόµη και σε ποσοστό χρήσης 18000 km/έτος. Η
εικόνα αυτή θα µπορούσε να µεταβληθεί εάν εξετάζονταν υψηλότερες µέσες διανυόµενες
αποστάσεις, αυτό όµως θα υπερέβαινε κάπως το πεδίο της παρούσας µελέτης. Ούτως ή
άλλως, αυτά τα µικρά πλεονεκτήµατα του πετρελαίου κίνησης σε ορισµένες χώρες
εξαφανίζονται εάν αφαιρεθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, διότι είναι σαφές ότι το υψηλό
κόστος αγοράς υπερφαλαγγίζει τα κέρδη από την απόδοση των καυσίµων.
Το υγραέριο φαίνεται να είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε ορισµένες χώρες όπως το Βέλγιο, η
Σουηδία και σε µικρότερη έκταση η Γαλλία για το υψηλότερο ποσοστό χρήσης. Αυτά τα
µικρά πλεονεκτήµατα όµως προκύπτουν από τη διακριτική φορολόγηση και εξαλείφονται εάν
αφαιρεθούν όλοι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όπως επίσης εξαφανίζονται από το υψηλό
κόστος αγοράς του οχήµατος.
Τα αυτοκίνητα που λειτουργούν µε µεθανόλη όπως προαναφέρθηκε είναι ακόµη κάπως µία
θεωρητική δυνατότητα διότι το πρόβληµα είναι το υψηλό κόστος του αυτοκινήτου,
αποβαίνει όµως ανταγωνιστική τουλάχιστον έναντι των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων εάν
αφαιρεθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Το ενδεχόµενο όµως αυτό είναι αρκετά απίθανο
λόγω του ύψους της φορολογίας των καυσίµων µεταφοράς για τη συγκέντρωση εσόδων. Η
ανάλυση προτείνει ότι για την ευρείας κλίµακας εισαγωγή της µεθανόλης ως εναλλακτικού
καυσίµου, θα χρειαστούν ορισµένα φορολογικά µέτρα που να την ευνοούν. Η έκταση της
απαιτούµενης διακριτικής µεταχείρισης θα µπορούσε ωστόσο να είναι σχετικά µικρή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (EΚΑΧ)

Η παγκόσµια αγορά άνθρακα είναι µια σταθερή αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από αφθονία
πόρων και µεγάλη γεωπολιτική ποικιλία στην προσφορά. Ακόµη και µακροπρόθεσµα και µε
αυξανόµενη την παγκόσµια ζήτηση, ο κίνδυνος παρατεταµένης διακοπής του εφοδιασµού, αν
και δεν έχει αποτραπεί τελείως, είναι ελάχιστος. Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι ροές
εισαγωγών άνθρακα προέρχονται κυρίως από τους εταίρους της στo ∆ιεθνή Οργανισµό
Ενέργειας (∆ΟΕ) ή από χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη έχουν υπογράψει
εµπορικές συµφωνίες. Οι εταίροι αυτοί αποτελούν σίγουρους προµηθευτές.
Στην Κοινότητα, ο άνθρακας διέπεται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (“συνθήκη ΕΚΑΧ”) που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18
Απριλίου 1951. Έκτοτε εκδόθηκαν πολυάριθµες ρυθµίσεις µε βάση τη συνθήκη αυτή, µεταξύ
των οποίων είναι και η απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 28ης ∆εκεµβρίου 1993,
για το κοινοτικό καθεστώς παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ της βιοµηχανίας
άνθρακα(1).
Η συνθήκη ΕΚΑΧ, καθώς και οι κανόνες που αποφασίσθηκαν κατ’εφαρµογήν της εν λόγω
συνθήκης, λήγουν στις 23 Ιουλίου 2002. Επιβάλλεται εποµένως να εξετασθεί ποιο θα είναι το
µελλοντικό κοινοτικό καθεστώς, το οποίο θα περιλαµβάνει ιδίως µια συνιστώσα πολύ
σηµαντική τις τελευταίες δεκαετίες στο δεδοµένο τοµέα, τις κρατικές ενισχύσεις. Η λήξη της
συνθήκης ΕΚΑΧ πρέπει να παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αναπτυχθεί µια ευρύτερη
συλλογιστική σχετικά µε τη θέση του άνθρακα µεταξύ των άλλων πηγών πρωτογενούς
ενέργειας της Κοινότητας.
1.

1950 – 2000 : οι µεγάλοι στόχοι του άνθρακα στην Κοινότητα

Ο άνθρακας κατείχε την πρώτη θέση στον ενεργειακό εφοδιασµό της Ευρώπης, γι’αυτόν
µάλιστα το λόγο αποτέλεσε και το αντικείµενο της συνθήκης ΕΚΑΧ. Η συνθήκη ορίζει
όντως ότι τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας οφείλουν “να µεριµνούν για τον κανονικό
εφοδιασµό της κοινής αγοράς λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τρίτων χωρών” (άρθρο 3,
στοιχείο α)) όπως επίσης “να προάγουν την ανάπτυξη των διεθνών συναλλαγών και να
µεριµνούν για την τήρηση ευλόγων ορίων στις τιµές που εφαρµόζονται στις εξωτερικές
αγορές” (άρθρο 3, στοιχείο στ)).
Κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής της συνθήκης, ο ενεργειακός εφοδιασµός σε άνθρακα
προερχόταν αποκλειστικά από την κοινοτική βιοµηχανία, η οποία τότε ήταν ανθηρή και σε
πλήρη εκσυγχρονισµό. Μετά από ορισµένα χρόνια όµως, εκτός από την κοινοτική παραγωγή
άρχισαν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές αυτές άρχισαν σιγά σιγά να
ανταγωνίζονται τον κοινοτικό άνθρακα.
Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, οι οποίες συνέβησαν σε µια εποχή που είχε
σηµαδευτεί από τη συλλογιστική της Λέσχης της Ρώµης για τα όρια της οικονοµικής
ανάπτυξης, έθεσαν στην πρώτη γραµµή της επικαιρότητας το θέµα της ασφάλειας
ενεργειακού εφοδιασµού. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη έδωσαν έµφαση στις πολιτικές
(1)

ΕΕ L

329 της 30.12.1993, σελ. 12.

27

υποκατάστασης µε σκοπό να µειώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο. Έτσι, ο
άνθρακας αποτέλεσε µια από τις πολιτικές επιλογές που βοήθησαν να αντιµετωπισθούν οι
πετρελαϊκές κρίσεις. Επίσης άρχισαν φιλόδοξα προγράµµατα ΕΤΑ και επίδειξης σε κοινοτική
κλίµακα. Οι εθνικές στρατηγικές για να καταπολεµηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο
προσανατολίσθηκαν λοιπόν µεταξύ άλλων προς την ενθάρρυνση, από τη µια, της παραγωγής
κοινοτικού άνθρακα και, από την άλλη, προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Οι στρατηγικές αυτές είχαν πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η κοινοτική βιοµηχανία άνθρακα, επειδή αντιµετώπιζε µια
διεθνή αγορά όλο και πιο δυναµική, υποβλήθηκε αναγκαστικά σε βαθιά αναδιάρθρωση, την
οποία είχαν καταστήσει ακόµη πιο επιτακτική οι αποφάσεις διεύρυνσης που είχαν ληφθεί
µερικά χρόνια νωρίτερα. Από την άποψη του εφοδιασµού, ο εισαγόµενος άνθρακας
υποκατέστησε τον κοινοτικό άνθρακα, χωρίς ωστόσο να αυξηθούν οι κίνδυνοι διακοπής του
εφοδιασµού και αστάθειας των τιµών του καυσίµου.
Ενώ η δεκαετία του ’70 χαρακτηρίσθηκε από την ασφάλεια εφοδιασµού, η δεκαετία του ’90
χαρακτηρίσθηκε από τις ανησυχίες για το περιβάλλον. Είναι όλο και πιο προφανές ότι ο
άνθρακας δεν µπορεί να κρατήσει τη θέση του στον ενεργειακό εφοδιασµό εάν δεν ελεγχθούν
οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Η τεχνολογία θα συντελέσει στην αντιµετώπιση αυτού του
περιβαλλοντικού προβλήµατος, το οποίο συνδέεται κυρίως µε την αλλαγή του κλίµατος και
την όξινη βροχή.
Έτσι, ενώ η ιδέα που αποτέλεσε το θεµέλιο για την υπογραφή της συνθήκης ΕΚΑΧ ήταν η
δηµιουργία µιας κοινής αγοράς άνθρακα, οι αποφάσεις που σχετίζονται µε αυτόν τον
ενεργειακό πόρο, τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια, είχαν περισσότερο το στίγµα των
ανησυχιών της ενεργειακής πολιτικής, ιδίως της ασφάλειας εφοδιασµού και του
περιβάλλοντος.
2.

Οικονοµική αξιολόγηση της κοινοτικής βιοµηχανίας άνθρακα

2.1. Η αγορά άνθρακα
1975

1985

1990

1995

1998

1999

2000 (*)

Κοινοτική
παραγωγή

268

217,4

197

136

108

100

85

Κατανάλωση

327

343

329

280

263

253

243

Εισαγωγές

59

114

132

137

145

150

154

EUR 15

(σε

τόνους)

εκατ.

(*) Εκτιµήσεις

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παράγει επίσης 235 εκατ. τόνους λιγνίτη (που ισοδυναµεί µε 70
εκατ. ΤΙΑ (2)).

(2)

tec= τόνοι ισοδυνάµου άνθρακα (ΤΙΑ).

28

2.2. Συνολική αξιολόγηση

Το 1999, η παραγωγή άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε περίπου 100 εκατ. τόνους,
είχε δε την εξής κατανοµή : Γαλλία = 4 εκατ. τόνοι, Γερµανία = 41 εκατ. τόνοι, Ηνωµένο
Βασίλειο = 36 εκατ. τόνοι και Ισπανία= 16 εκατ. τόνοι.
Παρά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού που άρχισε στην
ανθρακοβιοµηχανία από το 1965, η οποία συνοδεύθηκε από σηµαντικότατες κρατικές
ενισχύσεις, η συντριπτική πλειονότητα της κοινοτικής παραγωγής άνθρακα παραµένει και θα
παραµείνει µη ανταγωνιστική έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Οι διάφοροι
µηχανισµοί ενισχύσεων που δηµιουργήθηκαν - ισχύον καθεστώς που διέπεται από την
απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ κατ’εφαρµογήν του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ - δεν
µπόρεσαν να λύσουν από οικονοµική άποψη τη διαρθρωτική κρίση που έπληξε την
ευρωπαϊκή ανθρακοβιοµηχανία. Πράγµατι, οι µικρές πρόοδοι που σηµειώθηκαν στην
παραγωγικότητα δεν άρκεσαν για να αντιµετωπισθούν οι τιµές στις διεθνείς αγορές.
Εξαιρουµένων κάποιων δυνατοτήτων στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο στόχος µιας εµπορικά
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ανθρακοβιοµηχανίας στις διεθνείς αγορές είναι πλέον οριστικά
ανεπίτευκτος, παρά τη µεγάλη τεχνολογική και οργανωτική προσπάθεια των επιχειρήσεων
παραγωγής να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Η διαπίστωση αυτή εξηγείται κυρίως
από τις ολοένα και πιο δύσκολες γεωλογικές συνθήκες λόγω της προοδευτικής εξάντλησης
των πιο προσβάσιµων κοιτασµάτων και από τις σχετικά χαµηλές τιµές στις διεθνείς αγορές.
2.3. Αξιολόγηση και προοπτικές ανά παραγωγό χώρα
•

Γαλλία

Με βάση το εθνικό Σύµφωνο Άνθρακα, το οποίο συνήφθη µεταξύ κοινωνικών εταίρων το
1995, η εξόρυξη άνθρακα µειώνεται προοδευτικά και θα σταµατήσει οριστικά το 2005. Όλα
τα ορυχεία έχουν συµπεριληφθεί σε ένα σχέδιο παύσης λειτουργίας και εισπράττουν,
αποκλειστικά για την κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης, ενισχύσεις για τη µείωση της
δραστηριότητάς τους.
Η σοβαρότητα των κοινωνικών και περιφερειακών προβληµάτων δεν επέτρεψαν στη γαλλική
κυβέρνηση να τηρήσει την προθεσµία του 2002 που προβλέπεται στην απόφαση
3632/93/ΕΚΑΧ. Φαίνεται ωστόσο ότι, εξαιτίας των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών
εξόρυξης, η εκµετάλλευση άνθρακα ενδέχεται να σταµατήσει πριν τα τέλη του 2005.
∆ιαπιστώνεται όντως σταθερή αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο αναµένεται να
φθάσει το 2000 τα 170 ευρώ/τόνο (έναντι τιµής του εισαγόµενου άνθρακα της τάξης των 35 40 ευρώ/τόνο).
•

Ισπανία

Η Ισπανία έχει αποφασίσει σχέδιο αναδιάρθρωσης για την περίοδο 1998-2005 όπου
προβλέπεται ετήσια µείωση της παραγωγής η οποία δεν πρέπει να υπερβεί τα 14,5 εκατ.
τόνους το 2002. Ακόµη και εάν το σχέδιο προβλέπει προοδευτική µείωση των ενισχύσεων για
την τρέχουσα παραγωγή της τάξης του 4 % ανά έτος, η εκµετάλλευση άνθρακα στην Ισπανία
παρουσιάζει ελάχιστες προοπτικές ανταγωνιστικότητας. Το κόστος παραγωγής κυµαίνεται
πράγµατι σήµερα µεταξύ 130 και 140 ευρώ/τόνο.
Η Ισπανία έχει χορηγήσει τα τελευταία έτη ετήσιο όγκο ενισχύσεων της τάξης του 1 δισεκατ.
ευρώ, σηµαντικό µέρος του οποίου - 70 % - είναι ενισχύσεις για την τρέχουσα παραγωγή.
Παρά το γεγονός ότι πολλά ορυχεία έχουν ήδη περιληφθεί σε σχέδιο παύσης λειτουργίας, και
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εισπράττουν για το λόγο αυτό ενισχύσεις για τη µείωση της δραστηριότητάς τους, σηµαντικό
µέρος της παραγωγής είναι ακόµη αποδέκτης ενισχύσεων λειτουργίας. Αυτή η τελευταία
κατηγορία ενισχύσεων προορίζεται κατ’αρχήν για τις µονάδες παραγωγής που µπορούν να
βελτιώσουν την οικονοµική τους βιωσιµότητα µε µείωση του κόστους παραγωγής τους.
•

Γερµανία

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που αποφάσισε η Γερµανία το 1997 προβλέπει µείωση της
παραγωγής άνθρακα, η οποία αναµένεται να φθάσει τα 26 εκατ. τόνους το 2005. Η εξόρυξη
άνθρακα στη Γερµανία δεν παρουσιάζει καµία προοπτική ανταγωνισµού του εισαγόµενου
άνθρακα µακροπρόθεσµα. Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας των όλο και πιο δυσµενών
γεωλογικών συνθηκών, µειώνεται µε πολύ περιορισµένους ρυθµούς από το 1994 και σήµερα
φθάνει τα 130 έως 140 Ευρώ/τόνο.
Το γερµανικό κράτος χορήγησε το 1999 συνολικές ενισχύσεις ύψους 4,6 δισεκατ. Ευρώ, από
τα οποία τα 4 δισεκατ. ευρώ χρησιµοποιήθηκαν για την τρέχουσα παραγωγή. Με βάση το
σχέδιο αναδιάρθρωσης που αποφασίσθηκε το 1997, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων πρέπει
να µειωθεί προοδευτικά στα 2,8 δισεκατ. Ευρώ έως το 2005.
•

Ηνωµένο Βασίλειο

Χάρις στη συγκέντρωση της δραστηριότητας στα πιο παραγωγικά ορυχεία, καθώς και στις
εντατικές και παρατεταµένες προσπάθειες βελτίωσης της βιωσιµότητας, το Ηνωµένο
Βασίλειο είναι η µόνη χώρα της Κοινότητας στην οποία από το 1995 δεν χορηγείται στην
ανθρακοβιοµηχανία καµία κρατική ενίσχυση. Ορισµένοι παράγοντες ωστόσο, µεταξύ των
οποίων και η απότοµη πτώση των τιµών στις διεθνείς αγορές το 1999, ανάγκασαν τις
βρετανικές αρχές να προτείνουν τη χορήγηση ενισχύσεων, οι οποίες όµως θα παραµείνουν
πολύ χαµηλές, της τάξης των 110 εκατ. £ για την περίοδο 2000 - 2002.
Στόχος του σχεδίου συνδροµής που προτείνει το Ηνωµένο Βασίλειο είναι να στηριχθούν
προσωρινά – έως τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ - οι µονάδες παραγωγής που είναι οικονοµικά
και δηµοσιονοµικά βιώσιµες µακροπρόθεσµα, οι οποίες όµως κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω
ορισµένων πρόσκαιρων δυσχερειών.
3.

Ποιο είναι το µέλλον του κοινοτικού άνθρακα;

Μετά τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ, ελλείψει κάθε χρηµατοδοτικού µέτρου, οι περισσότερες
ευρωπαϊκές ανθρακοβιοµηχανίες θα ήταν καταδικασµένες να κλείσουν σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως µόνο αποτέλεσµα να µεγαλώσει η
αβεβαιότητα που πιθανόν θα υπάρχει για το µακρόχρονο ενεργειακό εφοδιασµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι κατευθύνσεις για ένα µελλοντικό καθεστώς ενίσχυσης του κοινοτικού άνθρακα µετά τη
λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τους δύο θεµελιώδεις στόχους
που απορρέουν από την υπογραφή της συνθήκης ΕΚΑΧ, οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο 1
προηγουµένως. Ο άνθρακας θα µπορούσε λοιπόν να συντελέσει στην ασφάλεια ενεργειακού
εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαµβανοµένης ταυτόχρονα υπόψη της
περιβαλλοντικής διάστασης.
Εφόσον πρόθεση είναι να εξασφαλισθεί µακροπρόθεσµα η ύπαρξη κάποιας ευρωπαϊκής
παραγωγικής ικανότητας άνθρακα για να καλυφθούν τυχόν κίνδυνοι που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, ο κοινοτικός άνθρακας µπορεί να έχει κάποιο µέλλον
µόνον εφόσον συνοδευθεί από ένα µηχανισµό παρέµβασης των δηµοσίων αρχών.
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Ένα τέτοιο καθεστώς θα µπορούσε να εγγυάται τη διατήρηση της πρόσβασης σε αποθέµατα.
Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να διατηρηθεί µια ελάχιστη επιχορηγούµενη παραγωγή
άνθρακα, όχι για να διατηρηθεί η παραγωγή αυτή καθαυτή, αλλά για να διατηρηθεί ο
εξοπλισµός σε κατάσταση λειτουργίας και να διατηρηθούν τα επαγγελµατικά προσόντα ενός
πυρήνα ανθρακωρύχων και η τεχνολογική πραγµατογνωµοσύνη. Σε αυτήν τη βάση λοιπόν θα
ενισχυθεί η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού µακροπρόθεσµα στην Κοινότητα.
4.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε οιαδήποτε συλλογιστική σχετικά µε τη µελλοντική πλαισίωση του κοινοτικού άνθρακα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των χωρών που έχουν ζητήσει να προσχωρήσουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέµα αφορά ιδιαίτερα τις δύο κύριες χώρες παραγωγούς άνθρακα της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, την Πολωνία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία, καθόσον
µάλιστα η Πολωνία και µόνον έχει παραγωγή που ισοδυναµεί µε την παραγωγή τεσσάρων
κρατών της Κοινότητας.
Το 1999, η Πολωνία παρήγαγε 112 εκατ. τόνους άνθρακα, η δε Τσεχία 14 εκατ. τόνους.
Άνθρακα παράγουν και άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε ποσότητες
σχεδόν αµελητέες όµως. Πρόκειται πιο συγκεκριµένα για τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη
Ρουµανία, οι οποίες παράγουν 2 έως 3 εκατ. τόνους άνθρακα ετησίως. Στην παραγωγή
άνθρακα προστίθεται επίσης και µια παραγωγή 186 εκατ. τόνων λιγνίτη (ισοδύναµη µε 55
εκατ. ΤΙΑ).
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, µετά από ένα στάδιο αναδιάρθρωσης το 1993 που συνοδεύθηκε από
σηµαντικό κύµα ιδιωτικοποιήσεων, βρίσκεται σήµερα στο δεύτερο στάδιο αναδιάρθρωσης
της ανθρακοβιοµηχανίας της.
Η Πολωνία έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για την περίοδο 1998-2002, το οποίο
προβλέπει µείωση της παραγωγής σε 100 εκατ. τόνους το 2002 (έναντι 148 εκατ. τόνων το
1990) και µείωση των απασχολούµενων σε 128.000 (έναντι 391.100 απασχολούµενων το
1990). Η Πολωνία ήταν, στα µέσα της δεκαετίας του ’80, η τέταρτη εξαγωγός χώρα άνθρακα
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού προηγουµένως έχασε µερίδια της αγοράς στα τέλη της
δεκαετίας του ’80 – στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι εξαγωγές άνθρακα προοδευτικά
αυξήθηκαν και έφθασαν στο 12 % - περίπου 20 εκατ. τόνους - των εισαγωγών άνθρακα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κόστος παραγωγής, και ιδίως οι µισθοί, άρχισε να ασκεί σιγά σιγά µεγαλύτερη πίεση στις
ανθρακοπαραγωγούς εταιρείες. Το ισχύον σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει
σηµαντική µείωση της παραγωγής, αναµένεται ότι θα επιτρέψει κατ’αρχήν σταθεροποίηση
της κατάστασης. Οι προσπάθειες πρέπει όµως να συνεχισθούν και µετά το 2002, µε νέους
στόχους µείωσης της εθνικής παραγωγής, στα πλέον ελλειµµατικά ορυχεία.
Η πολωνική ανθρακοβιοµηχανία βρίσκεται σε πολύ παρεµφερή κατάσταση µε εκείνην της
Γερµανίας· οι γεωλογικές συνθήκες είναι πράγµατι παρόµοιες. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η
πολωνική παραγωγή κατά µεγάλο µέρος δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική σε σύγκριση µε
τον άνθρακα των µη ευρωπαϊκών χωρών (Κίνα, Ηνωµένες Πολιτείες, Νότιος Αφρική). Η
πολωνική ανθρακοβιοµηχανία θα εξαρτάται εποµένως όλο και περισσότερο από τις
ενισχύσεις του δηµοσίου.
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5.

Συµπέρασµα

Μια χρηµατοδότηση, η οποία βασισµένη σε ένα σύστηµα πρωτογενούς ενέργειας θα αφήνει
περιθώρια χειρισµών στα κράτη µέλη που έχουν δεσµευθεί αυτοβούλως να προβούν σε
αναδιάρθρωση της ανθρακοβιοµηχανίας τους, θα επιτρέψει επίσης να προωθηθούν οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να ενισχυθεί έτσι τόσο η ασφάλεια ενεργειακού
εφοδιασµού όσο και η εφαρµογή περιβαλλοντικών πολιτικών.
Όσον αφορά το µερίδιο του κοινοτικού άνθρακα, η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήµατος µετά
τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αφαιρέσει την υποχρέωση
των κρατών µελών να εξορθολογίσουν το συγκεκριµένο κλάδο αυτό. Τα µέτρα
αναδιάρθρωσης που έχουν αρχίσει στο πλαίσιο της συνθήκης ΕΚΑΧ πρέπει να συνεχισθούν.
Μολονότι η ασφάλεια εφοδιασµού έχει οπωσδήποτε την προτεραιότητα, η προτεραιότητα
αυτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποτελέσει επιχείρηµα για να διατηρηθεί µια
ανθρακοπαραγωγή έξω από κάθε οικονοµική λογική.
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