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Ενεργειακή πολιτική:
Ποοβλπυατα του χθες- Προκλήσεις του αυοιο

| ' · Η  χάραξη της ενεργειακή πολιτικής για το μέλλον προϋποθέτει την αξιολόγηση του 

, παρελθόντος Για να χαράξου· ■ ?. νς αελλοντικές μας ατραπούς πρέπει να κα· .... -

1 ■■■ που είμαστε σήμερα και γιατ Η σημερινή διάρθρωση του του,εα ενέργειας τόσο

πετρέλαιο οσο και άλλου είναι προιον των ζυμώσεων εξελίξεων και επιε. : 

τελευταίων είκοσι n τοιαν :α νοονων Η αξιολόγηση της πορείας των ενερνε ου τ*. 

πρέπει να γίνει j >μονα τα προβλήματα που η παρούσα δομή εκλτ μετωπίι

Το κατα πόσον <.μ ια ¡οκριθηκαμε στα προβλήματα του. χθες είναι πολύτιαος ■ ο; 

το πώς θ·:: αντιμετ.· τι θουν οι προκλήσεις του αύριο

Ιο  ενεργειακό σκην <ο που μας είναι ννώοιμο σήμερα στήθηκε ποιν απο μια περίπ 

Ε . γενεά. Δύο ήταν τα προβλήματα που δέσποζαν τότε, των οποίων η επίλυση εκρίνετο ω<

. ή πρώτη προτερα ο ·:ητα υ: τιδιωξη

ξ Πρώτον. Η έκταση της ενεργειακής κάλυψης. ΥΙεγαλα τμήματα της ελληνικής επικ 

δεν είχαν κτ .

πολλών περιοχών οας μέσω του η ικου δικτύου ήταν ανύπαρκτη η δε

|;-των υπηρεσιών που προσεφέροντο ανει Η μάχη της Eh

εκβιομηχάνισης και του εκσυγχρονισμού γενικότε. ήταν συνυφασμένη με 

"εξηλεκτρισμό.. Αν και τα προβλήματα που αντιμετω > πετρελαϊκός τομέας δεν ήταν 

τόσο ορατό. δ σε έκταση, αφού τ< ποιότητα των καυο.. οσο

1 > κάι η έκταση του δικτύου πρατηρίων ήταν πολύ περιορισμένα.
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Δεύτερον. Η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ολοι θυμόμαστε τιο πετρελαϊκές κρίσεις και την 

αποδιαρθρωση που ποακαλεί στην παραγωγική διαδικασία καν στην καθημερινή ζωή η 

ενεργειακή ανασφάλεια. Η Ελλάδα τό τε  ήταν απο τ ις  πλέον ευάλωτες χώρες, αφού 

βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εισαγομενες πηγές ενέργειας. Οσον αφορά το 

πετρέλαιο, η αναπόφευκτη εξαοτηση απο εισαγωγές, όσον αφόρα το αργό, πλαισιωνόταν 

και από εξάρτηση στα προϊόντα, αφού οι δυνατότητες οι λισης και παραγωγής, ιδιαίτερα 

σε “λευκά προϊόντα“ ήταν ιδ ια ίτερα περιορισμένη.

Εξετάζοντας τον ενεργειακό τομέα σήμερα, η ανασφάλεια αυτή που χαρακτήριζε την 

συμπερίΦοοά παλαιότερα είναι πλέον μια μίσοςεχασμένη ανάμνηση. Η ηλεκτοική κό . u,· ' 

ο εξηλεκτρισμός της χώρας έχει επιτευχθεί ενώ π ενεργειακή ανεπάρκεια η ανασψαλε .■ 

δεν αποτελεί πια εμπόδιό στην επιχειρηματική π σε άλλες όοαστπριοτητεο. Η απουσ>α 

στην σημερινή επικαιρότητα οποιασδήποτε αναφοράς στα μεγαλα προβλήματα του 

παρελθόντος μετρά το μέγεθος της επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων του ενερνεια ο·. ■

*.τομέα. Η δομή του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά 

• τμήματά του, ήταν απόλυτα επιτυχημένη στην επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση 

των οποίων δημιουργηθηκε

ΜΗ πλήρης και αποτελεσματική ενεργειακή κάλυψη από προνόμιο ορισμένων περιοχών 

είναι πλέον σχεδόν αυτονοητο δικαίωμα όλης της Ελλαόας και όλων των πολιτών, το 

"γενικό συμφέρον“ που είναι υποχρέωση των ενεργειακών φορέων να καλυψουν

„ Η αποφασιστική επίλυση του προβλήματος της έκτασης της ενεργειακής κάλυψηι 

σαν προτεραιότητα αυτό που παλαιό θα θεωρείτο σαν (ίσως και περιττή) πολυτέλεια: την 

ποιότητα της ενεργειακής κάλυψης και τις υπηρεσίες στον καταναλωτή. Τέσσερις άλλοι 

παράγοντες επιτείνουν αυτή την εξέλιξη 1

1. Η επέκταση rnc ενεργειακής κάλυψης συνδυάζεται με εξελίξεις στην τεχνολογία 

που αυξάνουν τ ις  δυνατότητες επιλογής του καταναλωτή μεταξύ πρωτογενών 

πηγών, τρόπου χρησιμοποίησης η και μεταξύ διαφόρων υποπροϊόντων της ίδιας
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2. Η προσθήκη του ψυσικου αέριου στο ενεργειακό μας ισοίυνιο σε λιγοτερο απο δυο 

χρονιά πέρα απο την πρόσθεση μιας νέας πρωτογενούς πηγής ενερνειαο θα 

δώσει για πρώτη φορά σε πολλές δραστηριότητες της επιλογής μεταξύ πηνής 

ενερνειαο στις οποίες ακόμη κυριαρχεί αποκλειστικά μόνο μία Σαν παραδεινμα. 

στις κεντρικές Θερμάνσεις το φυσικό αέριο Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του 

πετρελαίου θέρμανσης. Η επιλογή του καταναλωτή θα επεκταθεί αποφασιστικά.

3. Η προστασία του περιβάλλοντος αναόεικνυεται σαν το σημαντικότερο ποόθλημα 

του ενεργειακού τομέα στην θέση τηο ασφαλείας ανεφοδιασμού Ο τοαεας 

ενεργειας τόσο στην παραγωγή οσο και στην χρήση είναι ενα σημείο . ' - 

μπορούν να επιτευχθεί π μεγαλύτερη συνδρομή στα θέματα, της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης αλλά και σε “νεα" εξίσου σημαντικά ζητήματα όπως το φαινόμενό του 

θερμοκηπίου

4. Η διεθνή Ελλάδας. Ως γνωστόν η διασύνδεση της Ελλάδας με

διευρωπαϊκά επιτρέψει την συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή εσωτερική

αγορά ενεργειας. Ετσι απο ενερνειακή νησίδα στα Νοτιά Βαλκανια π Ελλαδα 

μπορεί να εξε.ν.γθε1 σε κομβικό σημείο διασύνδεσης της Ευρώπης.

ΡΟι νέοι αυτοί στόχοι και προτεραιότητες θέτουν νέες προκλήσεις και δημιουρν 

: νέο πλαίσιο λειτουργίας για τον τομέα ενέργειας στο μέλλον. Είναι επόμενό κ α ι) 

οι δομές και οι τοόποι λειτουργίας που απέδωσαν στς επίλυση ενός θέματος να πρ£ 

να προσαρμοστούν και να αναμορφωθούν για να αντιμετωπισθουν αλλα ζητήματα 

παράλληλα να μην δια κυβεύονται και τα σημερινά επιτευνπατα.

Στην διαφαινσμενη νέα ενεργειακή πραγματικότητα ο ρόλος του ανταγωνισμού και της 

Γ ανορας θα είναι αποφασιστικός. Οταν το ζητούμενο είναι η ευελιξία η ποιότητα και η 

|  εξυπηρέτηση του π ι λειτουργία της αγοράς εχει αποδειχθει σαν το πλέον
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αποτελεσματικό και σίγουρο όπλο. Το ζητούμενο στην ενεργειακή πολιτική δεν είναι πια 

το  άν  θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά η βέλτιστη χρήση του ανταγωνισμού, 

τόσα μεταξύ ενεργειακών τομέων, όσο και μέσα σε καόε τομέα ξεχωριστά νια την 

αναβάθμιση των ενεργειακοί προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο ρολος αυτός του ανταγωνισμού αλκά και η μεγαλύτερη αντ λ .ιοτητα των πηγών 

| | ενέργειας αναβαθμίζουν τον συντον \ο που ος και το

k Υπουργείο Ενέργειας εν προκειμένω: Ο ρόλος του κράτους θα είναι ολο και περισσότερό 

i v a  εξασφαλίζει ίσου< και απο- ε τομείς με πολύ

!·.διαφορετικές δοαές και τροπους λειτουργ άς της αγοράς Σε αγορές με. αναπόφευκτα, 

ολινοπωΛκν· ?τα» η προστασία του καταναλωτή τοσο αμεσα

|ήόσο και σε pádoc χρονου Ή λειτουργία του ανταγωνισμού σημαίνει ότι όλο και 

»Περισσότερο βά( ια την σχέση του τοαεα ενέργειας στην προστασία του 

περιβάλλοντος πρ .πει /α αναλαμβανεται απο το κράτος

pH ανάγκη να επιτελουνται αυτές οι λειτουργίες συνεπάγεται μια αναδιατυτ υση - 

επανορισμό της ενεργειακής πολιτικής. Το Κράτος καλείται να επιτελεσει νέους 

% με νέα μέσα, να συντονίσει την μεταστοοωη της ενέργειας στην Ελλάδα, απο τη 

I  αντιμετώπιση των π >< των το στην ανταπόκριση otic προκλήσεις το

• Η μεταστροφή αυτή δεν άπορε·, να οριστεί και να προωθηθεί "άνωθεν":

I θέματος, η πολύπλοκοrm á του, η ανάγκη συνυπολογισμού παραγόντων που εξελί 

δυναμικά συνεπάγονται την ανάγκη ύπαρξης ενός ευέλικτου οργάνου το οπ 

συγκεντρώνει κ· , . . ολο, »

; συγκεράζει απόψεις, να ορίζει τους ορούς και την ισότητα του ανταγωνισμού, 

να λειτουργεί για την προστασία του καταναλωτή. Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλ 

I  Ενέργειας το ο τοίο θεσι ται αυτές τις ήμερες στην' Βουλή ελπίζεται οτι θα 6 ^ :

»Γην απαραίτητη : υ και την ευκαιρία για τον απαιτόυμενο διαλονο έτσι ο

I  να διευκολυνθεί ο ο ·.. ος μιας ενερνειακής πολίτικης που να ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις του αν .ο


