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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΧΓΗ
Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Η ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο
αληαγσληζηηθήο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηξεηο
παξάγνληεο. Η αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ζε ελεξγεηαθφ επίπεδν, ε κεηξίαζε ησλ
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, αιιά θαη ε
πξνζθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο απνηεινχλ ζεκειηψδεηο
ιίζνπο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ.
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ε κεηάβαζε απφ ηα θξαηηθά
κνλνπψιηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο κηα θνηλήο αγνξάο. Οη νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ζε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ θαηαθέξεη
λα απμήζνπλ ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ. ε άιιεο, κε θπξηφηεξα παξαδείγκαηα απηά
ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιίαο, δελ έρεη επηηεπρζεί ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ.
Παξάιιεια, κειεηψληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζρπξφηεξσλ εηαηξηψλ θάζε
θξάηνπο κέινπο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αμηνιφγεζε ηνπο κε ηελ πνιπθξηηήξηα
κέζνδν SMAA-2.
ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ πνιπθξηηήξησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Μέζσ ησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ
επηηπγράλεηαη ε ζχλζεζε ελφο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. ηελ
πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ ελέξγεηαο ην πεδίν εθαξκνγήο είλαη επξχ. Σα πην θνηλά
πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο
ελέξγεηαο θαη ηε ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
ηαμηλφκεζε ησλ εηαηξηψλ κε βάζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε θαη ζηε
ζπλέρεηα ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο.
ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε κνξθή ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Πνηεο
είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπο.
Παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο.
ην 3ν θεθάιαην, αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα πνιπθξηηήξηα ζπζηήκαηα
θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ζηελ
ελέξγεηα θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη
ε κέζνδνο SMAA-2, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ εμαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε είλαη κηα κέζνδνο πνπ καο παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα
απφ ην θαιχηεξν ζην ρεηξφηεξν γηα θάζε ελαιιαθηηθή απφθαζε.
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ην θεθάιαην 4 παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη
κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Με ηε βνήζεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε θαη
ε θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εμεηαδφκελε ηξηεηία.
ην 5ν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο θαη
αλαθέξνληαη πηζαλέο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΗ ΑΓΟΡΧΝ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα
απειεπζεξσζεί ε αγνξά ελέξγεηαο, λα κεηαηξαπεί δειαδή ε αγνξά απφ
νιηγνπσιηαθή (ή θαη κνλνπσιηαθή) ζε αγνξά ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη
ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αθνχ ε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη
θπζηθφ κνλνπψιην.
Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο δίλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηηο
εηαηξείεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο
θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο. Δμάιινπ, ηα πιενλεθηήκαηα κηαο
αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ειεχζεξν αληαγσληζκφ είλαη ζεκαληηθά:


Οη θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο.



Λφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ γίλνληαη ζπλέρεηα πξνζπάζεηεο απφ ηηο εηαηξείεο γηα
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.



Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ θαη πην
απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηψλ.

ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκβάιιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε εθδίδνληαο νδεγίεο νη
νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία κηαο
ελνπνηεκέλεο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα
παξαθακθζνχλ είλαη αξθεηά, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο λα εμειίζζεηαη
κε αξγνχο ξπζκνχο, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε θαζπζηεξνχλ λα
ελζσκαηψζνπλ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ζην λνκνζεηηθφ ηνπο πιαίζην.

2.2 ΣΑΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
2.2.1 ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Η Δπξψπε είλαη ε δεχηεξε κηθξφηεξε ζε έθηαζε ήπεηξνο ηεο γεο κε έθηαζε
10.400.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, κφιηο ην 2% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο.
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Ωζηφζν, ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ήπεηξνο κεηά ηελ Αζία
θαη ηελ Αθξηθή κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 710.000.000, δειαδή ην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο γεο.
Αλ θαη ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ ζήκεξα 47 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θξαηηδίσλ φπσο ην Βαηηθαλφ θαη νη λήζνη Φεξφε, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλήθνπλ
27 θξάηε κέιε. Η Δ.Δ., πνπ είλαη ε πην κεγάιε ζπλνκνζπνλδία θξαηψλ
παγθνζκίσο, έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία
κηαο εληαίαο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ζήκεξα νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη
ειεχζεξνη λα δνπλ, λα εξγάδνληαη θαη λα κεηαθηλνχληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα
κέινο ηεο Δ.Δ., ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην λφκηζκα, κε εμαίξεζε νξηζκέλα θξάηε πνπ
δελ ην έρνπλ πηνζεηήζεη. Δθηφο φκσο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ηνπ
εκπνξίνπ, ε Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο.
Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζε φηη αθνξά ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο
αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ειεχζεξν αληαγσληζκφ,
αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
παξαγσγήο. Ωζηφζν ζήκεξα ε Δ.Δ. είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε ζέκαηα ελεξγεηαθψλ
πφξσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 80% ηεο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεηαη ζήκεξα ζηελ Δ.Δ. έρεη σο πεγή ηα νξπθηά θαχζηκα: πεηξέιαην,
θπζηθφ αέξην θαη άλζξαθα. Λίγεο φκσο ρψξεο ηεο Δ.Δ. έρνπλ ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθά
απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ.

2.2.2. ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζέζεη ηξεηο θπξίσο ζηφρνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο
θαζνξίδεηαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή.
Δηδηθφηεξα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ζηελ
Δπξψπε ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε θάζε
ρψξα λα θαιχπηεη ην κέγηζην θνξηίν δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια,
ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην δεζκεχεη ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. λα κεηψζνπλ
ηηο εθπνκπέο ξχπσλ κέρξη ην 2010 θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην 1990. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα
πξέπεη λα δνζεί κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
νδηθψλ κεηαθνξψλ, πνπ επζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ επηδείλσζε ηνπ
θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα
ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη λα πξνσζνχλ λέεο
ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο θηλεηήξσλ ησλ απηνθηλήησλ πνπ λα είλαη πην θηιηθνί πξνο

4

ην πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο φκσο ζήκεξα, απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.
Σέινο, ν ηξίηνο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο. Η ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ ζπληειείηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δ.Δ. είλαη ζεκαληηθή θαη αθνξά ηνκείο φπσο ε εμφξπμε
νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο θ.α. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζε πην
αληαγσληζηηθέο αγνξέο φπνπ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη νη ηηκέο ελέξγεηαο είλαη
κεησκέλεο. Οη παξαπάλσ ζηφρνη απνθηνχλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηα θξάηε
κέιε, δεδνκέλεο ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ησλ ρσξψλ απφ εηζαγσγέο ζε νξπθηά
θαχζηκα.
ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Κάπξν (2001) ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή
βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θακπή. Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε γηα απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζα ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Η
αλαδηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ
επίηεπμε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηελ πνξεία
ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζηελ Δ.Δ.
πγθεθξηκέλα, ν καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο η ε ο Δ . Δ . ιακβάλνληαο ππφςε ηα
ελεξγεηαθά απνζέκαηα θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
παγθφζκην επίπεδν ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο:


Σελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Έλσζεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην
ηζνδχγην πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ηελ αλακελφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζην κέιινλ θαη ηελ θάιπςε ηεο αλψηαηεο δήηεζεο, ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.



Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ψζηε
λα πινπνηήζεη ε ρψξα ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην.



Σελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο Έλσζεο.



Σελ δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ελέξγεηαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ.

ηελ Διιάδα, ε αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ
ελεξγεηαθή πνιηηηθή νδήγεζε, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζηελ
πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη κέηξσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο ζπκπαξαγσγήο αηκνχειεθηξηζκνχ, ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ
εθαξκνγή θηλήηξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ απζηεξψλ Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο
θαχζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ζηεξεά θαχζηκα.
Σν δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο έζεζε επίζεο γεληθφηεξα πεξηνξηζκνχο θαη
δπζθνιίεο ζηε ρσξνζέηεζε ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο,
δηθηχσλ ή αγσγψλ.
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Οη λένη απηνί άμνλεο, δειαδή ην πεξηβάιινλ, ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη
ε δηεζλνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ, έρνπλ ζρεηηθά
πξφζθαηα αλαδεηρζεί σο θπξίαξρεο ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο
ρψξαο. Καηά ζπλέπεηα ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε
κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Διιάδα, πνπ έξρεηαη αθξηβψο
λα δηαρεηξηζηεί απηήλ ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, βξίζθεηαη ζήκεξα ζε θξίζηκν ζεκείν
θαη απαηηεί ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη θαζαξφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ην κέιινλ.
Σν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζα ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ
επφκελε δεθαεηία, ζαλ απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ,
ησλ λέσλ επθαηξηψλ επέλδπζεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο λέεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο, ηεο
αλάγθεο πξνζαξκνγήο ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηηαγέο, ηδηαίηεξα δε ζρεηηθά κε ην
πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
θαη ηεο δηεπξπκέλεο ζέζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Δπξσπατθή θαη Βαιθαληθή
αγνξά. Ο ξφινο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη θξίζηκνο θαη αθνξά ηε δηαρείξηζε
ηεο κεηάβαζεο πξνο ηε λέα θαηάζηαζε ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε απφθιηζε
απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο ζηφρνπο (αληαγσληζηηθφηεηα, πεξηβάιινλ, αζθάιεηα
ηξνθνδνζίαο) πνπ ζα είρε κεγάιεο επηπηψζεηο ζηε ρψξα.
Παξάιιεια, ε δηαρείξηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο
αθνξά ηαπηφρξνλα πνιινχο ηνκείο πνπ αιιεινζρεηίδνληαη. Αθνξά ζηελ απνξξφθεζε
θαη πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνπαξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ,
ζηελ
επέθηαζε θαη ελίζρπζε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο ελέξγεηαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ζηελ εμαζθάιηζε ρακειψλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηε
δηακφξθσζε εθείλσλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ πνπ επηηξέπνπλ
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ κέιινληνο ηεο ρψξαο.
Απαηηείηαη επίζεο ε πξνζαξκνγή απηή λα έρεη καθξφρξνλε βησζηκφηεηα θαη
πξννπηηθή, αθελφο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο
φθεινο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ
θαηαλαισηή, αθεηέξνπ ζηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο ζηα
πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο θαη Δπξσπατθήο αγνξάο πνπ δηακνξθψλεηαη.
Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ελέξγεηαο δηελεξγνχληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.).Οη αξκφδηεο
αξρέο νθείινπλ κεηαμχ άιισλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ
ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε επίπεδν παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο. Παξάιιεια
κε ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ θαηαλαισηψλ λα αιιάμνπλ πξνκεζεπηή εάλ ην
επηζπκνχλ. Σέινο, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη
λα ειέγρεηαη ην επίπεδν αληαγσληζκνχ θαη δηαθάλεηαο ψζηε λα απνθεχγνληαη
θαηλφκελα επηζεηηθήο θαη αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ επηρεηξήζεηο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα
θξάηε κέιε, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζα επηθέξεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ησλ εζληθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ην
πιαίζην απηφ, ε Διιάδα νθείιεη λα πινπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ψζηε λα
ελαξκνληζηεί κε ηελ πνξεία ησλ ππφινηπσλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ηεο Δ.Δ.
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2.3 ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ
2.3.1 ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ο φξνο απειεπζέξσζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη θπβεξλήζεηο
απνκαθξχλνπλ πεξηνξηζκνχο απφ ηελ αγνξά κε ζθνπφ λα ελζαξξχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. Σν ζθεπηηθφ ηεο ελέξγεηαο απηήο βαζίδεηαη ζην
γεγνλφο φηη ιηγφηεξνη πεξηνξηζκνί ζα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλν επίπεδν
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηθέξνπλ θαη ρακειφηεξα επίπεδα ηηκψλ θαη
ελεξγεηαθψλ αγαζψλ.
Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην
επίπεδν, κέρξη ην 1980 ήηαλ απζηεξά κνλνπσιηαθή εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 άξρηζαλ λα γίλνληαη πνιιέο αιιαγέο ζηε
βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θχξην ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ
ζηελ αγνξά πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ κνλνπσιηαθή. Η Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε
ρψξα πνπ ην 1990 δεκηνχξγεζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά ελέξγεηαο. Αλάκεζα ζηηο
ρψξεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε Φηιαλδία, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Απζηξαιία αιιά
θαη νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ Η.Π.Α.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζηνρεχεη ζηνλ ηέιεην
αληαγσληζκφ, ζε πνιιέο ρψξεο αθφκε θαη ζήκεξα ιίγεο επηρεηξήζεηο αζθνχλ δχλακε
ζηελ αγνξά. Ο Murto (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ λέσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο φκσο είλαη δχζθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη.
ε απηφ ην πιαίζην, ε ζπλνιηθή αλαδφκεζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ δπν βαζηθά ζηνηρεία:


Σελ απειεπζέξσζε ησλ εζληθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



Σελ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο θαη φρη ηελ παξάζεζε 27 εζληθψλ
αγνξψλ.

Χζηφζν, αλ θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ απειεπζέξσζε
ησλ εζληθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν ζηφρνο ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο
ειεθηξηζκνχ απέρεη αθφκα πνιχ απφ ην λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Οη Haas θαη Auer (2006) αλαθέξνπλ φηη απφ ηα κέρξη ηψξα παξαδείγκαηα ησλ
ρσξψλ πνπ έρνπλ απειεπζεξψζεη ηελ εζληθή ηνπο αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
πξνθχπηεη φηη ε απειεπζέξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζε ζπλζήθεο ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα θπξίσο ζηάδηα:


Αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



Δηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ κε εδξαίσζε αγνξψλ ρνλδξηθήο (wholesale) θαη
ιηαληθήο (retail) πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Ρχζκηζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο απφ αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο.



Ιδησηηθνπνίεζε ησλ κέρξη πξφηηλνο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.

Η αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνξά θπξίσο ζην
δηαρσξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνκέα ηεο παξαγσγήο απφ ηα παξαδνζηαθά κνλνπψιηα
ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. Ο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο παξαγσγήο
απφ ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο έηζη
απνθεχγνληαη θαηλφκελα αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαζθαιίδεηαη ε
πξφζβαζε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο. Δπίζεο, κε ηνλ νξηδφληην
δηαρσξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο ζε
ιίγεο επηρεηξήζεηο θαη ελζαξξχλεηαη ν αληαγσληζκφο. Η πξνυπφζεζε απηή είλαη
απαξαίηεηε ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν αληαγσληζκφο ζε βξαρπρξφλην επίπεδν θαη λα
ελζαξξπλζεί ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ καθξνπξφζεζκα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη
εηαηξείεο παξαγσγήο δελ έρνπλ θίλεηξν λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά θαη νη λέεο
επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ λα εηζέιζνπλ ζε απηήλ.
Δπηπξφζζεηα, ε εδξαίσζε αγνξψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Αλ θαη νη κεγάινη
θαηαλαισηέο φπσο νη βηνκεραλίεο έρνπλ ήδε επσθειεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ ζε
επίπεδν ρνλδξηθήο πψιεζεο, νη νηθηαθνί θαηαλαισηέο δελ απνιακβάλνπλ αθφκε ηα
νθέιε απφ ηε ιηαληθή πψιεζε. ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ν αληαγσληζκφο εληζρχεηαη
απφ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά αιιά ζε πνιιέο ρψξεο ζηελ Δ.Δ. ε
αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειέγρεηαη απφ ιίγεο επηρεηξήζεηο.
Ο ξφινο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε θάζε ρψξα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε επηβνιή ξπζκίζεσλ θαη ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο
ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο απειεπζέξσζεο. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα
ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζπγθαηαιέγεηαη ν έιεγρνο δηαζθάιηζεο ηεο ειεχζεξεο θαη
ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζηα δίθηπα δηαλνκήο θαη
κεηαθνξάο. Γεδνκέλνπ φηη ην 1/3 ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη
θπξίσο απφ ηε ρξέσζε γηα δηαλνκή θαη κεηαθνξά, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα
νξίδνπλ έλα κνληέιν θαζνξηζκνχ ηηκήο γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Μέρξη ζήκεξα, δελ έρεη
πηνζεηεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο θνζηνιφγεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
γίλεηαη πξνζπάζεηα ην κνληέιν λα θαζνξίδεη ηελ ηηκή κε θάπνην πνπ λα κηκείηαη ηνλ
ειεχζεξν αληαγσληζκφ.
Σέινο, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη σο θχξην απνηέιεζκα ηελ αχμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ
αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Απφ ηελ άιιε, ε
ηδησηηθνπνίεζε δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξάδεηγκα ηεο Ννξβεγίαο, ζπλδπαδφκελε φκσο κε ηα
παξαπάλσ έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε.
Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο
αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο, ηε κείσζε ησλ ηηκψλ, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. ε
πνιιά θξάηε-κέιε φκσο, ε αγνξά απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη αληαγσληζηηθή κε
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απνηέιεζκα ιίγεο επηρεηξήζεηο λα ηελ ειέγρνπλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, νη νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ ζε νιηγνπσιηαθέο ή ζε κνλνπσιηαθέο αγνξέο, έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο, είλαη απξφζπκεο λα πξνβνχλ ζε νπνηεζδήπνηε
κεηαξξπζκίζεηο ή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, δεκηψλνληαο έηζη ηνπο
θαηαλαισηέο. Πξάγκαηη, ε χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο αλακέλεηαη
λα επηθέξεη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη επηβάιινπλ κείσζε ησλ ξχπσλ θαη αχμεζε ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, είλαη ζαθέο πσο απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ απφ ηα
θξάηε-κέιε γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί νδεγίεο πξνο ηα θξάηεκέιε ψζηε λα επηηεπρζεί θαη λα επηηαρπλζεί ε πνξεία πξνο κηα εληαία επξσπατθή αγνξά
ελέξγεηαο. Η νδεγία 2003/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαηαξγψληαο ηελ
πξνεγνχκελε νδεγία 96/92/ΔΚ, έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Οξηζκέλα βαζηθά εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα
μεπεξαζηνχλ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν, ζηε ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην βαζκφ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Με ηελ νδεγία 2003/54/ΔΚ ζεζπίδνληαη θαλφλεο πνπ
αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζε φια ηα θξάηε ηεο Δ.Δ.
Αθνινχζσο αλαθέξνληαη νξηζκέλα απφ ηα άξζξα ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο.
πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ, ηα θξάηε-κέιε δεζκεχνληαη
απφ ηελ νδεγία ηεο Δ.Δ.:


Να κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πγηήο αληαγσληζκφο



Να δηαζθαιίδνπλ φηη φινη νη νηθηαθνί πειάηεο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην
δηθαίσκα λα πξνκεζεχνληαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη κε
δηαθαλή ηξφπν.



Να δηαζθαιίδνπλ φηη νη επηιέμηκνη πειάηεο έρνπλ πξάγκαηη ην δηθαίσκα λα
αιιάμνπλ πξνκεζεπηή, λα πξνζηαηεχνληαη νη ηειηθνί πειάηεο θαη ηδηαίηεξα απηνί
πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα
απνζχλδεζεο απφ ην δίθηπν.

Δπίζεο, θάζε θξάηνο-κέινο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα γίλεη πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ έληνλσλ
θιηκαηνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη.
Οξηζκέλα απφ ηα θξάηε-κέιε έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ., φπσο ε ελδπλάκσζε ησλ εμνπζηψλ θαη ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, ε ειεπζέξσζε πθηζηάκελεο θαζψο θαη ε
θαηαζθεπή λέαο δπλακηθφηεηαο δηαζχλδεζεο. Δπηπιένλ, έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα ηε
βειηίσζε ηεο αγνξάο φπσο ε απνζχλδεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, ε
θαηάηκεζε ησλ δεζπνδνπζψλ εηαηξηψλ (π.ρ. Ιηαιία) θαη ε θαζηέξσζε πεξηθεξεηαθήο
αγνξάο ρνλδξηθήο (π.ρ. Nordpool). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φκσο, ηα θξάηε-κέιε
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θαζπζηεξνχλ ή δελ εθαξκφδνπλ θαζφινπ ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ., γεγνλφο πνπ θαζπζηεξεί
ηε δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

2.3.2 ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΗ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΣΗ

ΑΓΟΡΑ

Αλ θαη ε αξρηθή πεξίνδνο αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο επέθεξε κείσζε ηεο ηηκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί θαη άιιε πξνζπάζεηα ψζηε ν θιάδνο
θαη νη πνιίηεο λα αληινχλ ηα πιήξε νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο
αγνξάο. Κχξηνη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο αγνξάο είλαη:


Η απνπζία ζχγθιηζεο ηηκψλ ζηελ Δ.Δ.



Σν ρακειφ επίπεδν δηαζπλνξηαθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ

χκθσλα κε ηνλ Zachmann (2008) απηφ νθείιεηαη ελ γέλεη ζηελ χπαξμε
εκπνδίσλ γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά., ζηελ αλεπαξθή ρξήζε ππάξρνπζαο ππνδνκήο θαη
ζηελ αλεπαξθή δηαζχλδεζε κεηαμχ πνιιψλ θξαηψλ-κειψλ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί
ζπκθφξεζε. Δπηπιένλ, πνιιέο αγνξέο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηνπ
θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ν ελεξγφο αληαγσληζκφο. ε νξηζκέλεο αγνξέο
ειεθηξηζκνχ ππάξρεη ηάζε αχμεζεο ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ
παξαγσγήο θαη παξνρήο γεγνλφο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε
ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην άλνηγκα ηεο αγνξάο
νδήγεζε ζηελ παγίσζε ηνπ θιάδνπ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ηα θξάηε-κέιε λα επνπηεχνπλ
ηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα απνθεπρζεί ε ρεηξαγψγεζε.
Δπηπξφζζεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ θξίλεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αιιάδνπλ πξνκεζεπηή. ηα θξάηε-κέιε
φπνπ ππάξρεη ην δηθαίσκα επηινγήο, ππάξρεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεγάισλ
πειαηψλ πνπ αιιάδνπλ πξνκεζεπηή, αιιά νη κηθξφηεξνη θαηαλαισηέο φπσο ηα
λνηθνθπξηά δελ πξνρσξνχλ ζε αιιαγή είηε επεηδή νη πξνζθνξέο δελ είλαη
αληαγσληζηηθέο, είηε επεηδή ε αιιαγή πξνκεζεπηή ζεσξείηαη επηθίλδπλε. πλεπψο ηα
θξάηε-κέιε θαη νη αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηνπο θαλφλεο
πνπ ππάξρνπλ γηα πιεξνθφξεζε θαη δηαθάλεηα θαη λα απινπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία
αιιαγήο πξνκεζεπηή ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο.
χκθσλα κε ηελ Ρ.Α.Δ. (2002) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε αγνξά
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ακηγψο κνλνπσιηαθή κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη
αθφκα πεξηζζφηεξν ε πνξεία πξνο ην άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ ζε θαηαζθεπέο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Χζηφζν, κε ην ππάξρνλ
λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη ηδηψηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη λα βξνπλ ην απαξαίηεην θεθάιαην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο επέλδπζεο. Αλ θαη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ ψζηε
λα ηθαλνπνηεζεί κειινληηθά ε απμαλφκελε δήηεζε, νη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα
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ζεσξνχλ ηηο επελδχζεηο απηέο πςεινχ ξίζθνπ θαη θαζπζηεξνχλ ή δελ πξνρσξνχλ
θαζφινπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ:


Σεο αδπλακίαο πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηνπο πειάηεο (επεηδή ζήκεξα φια ηα ηηκνιφγηα πξνο ηνπο πειάηεο
απνθαζίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε) θαη θπξίσο ηνπ θαηά πφζνλ ζα επηηξαπεί ηα
ηηκνιφγηα λα αληαλαθινχλ πιήξσο ην πξαγκαηηθφ καθξνρξφλην νξηαθφ θφζηνο,
φπσο εμάιινπ πξνβιέπεη θαη ν ηζρχσλ λφκνο.



Σνπ ελδερνκέλνπ ε Γ.Δ.Η. εθκεηαιιεπφκελε ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο λα κελ
αθήζεη πεξηζψξην επηβίσζεο ζηελ αγνξά ησλ λενεηζεξρνκέλσλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα εθκεηαιιεπφκελε ηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο ζηαζκψλ λα θαηαζθεπάδεη
επεθηάζεηο, λα παξέρεη ζε ππεξβνιηθή ηηκή π.ρ. ηελ θάιπςε εθεδξείαο πξνο ηνπο
λένπο παξαγσγνχο φηαλ νη κνλάδεο ηνπο είλαη ζε βιάβε ή ζπληήξεζε, λα παξέρεη
εθπηψζεηο πνπ δελ αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζε πειάηεο πνπ ζπδεηνχλ κε
λέν πξνκεζεπηή ή λα ππεξηηκνινγεί θάζε πειάηε πνπ θάλεη ρξήζε ηεο
ππνρξεσηηθήο πξνκήζεηαο απφ ηε Γ.Δ.Η. ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηξνθνδφηεζεο
ηνπ απφ άιιν πξνκεζεπηή.



Σεο ζπλερηδφκελεο εθθξεκφηεηαο ηεο κε δεκνζίεπζεο ησλ δηαρσξηζκέλσλ θαηά
δξαζηεξηφηεηα ινγαξηαζκψλ (ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο) ηεο Γ.Δ.Η.
Α.Δ., ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ άξλεζε κέρξη ηψξα ηεο Γ.Δ.Η. λα
ζπκκνξθσζεί ζηηο νδεγίεο ηεο Ρ.Α.Δ. γηα ην ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, ζηνλ νπνίν
ππνρξενχηαη κε βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία.



Σεο έιιεηςεο νξηζηηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ζα επεθηαζεί ην
δηθαίσκα επηινγήο πξνκεζεπηή ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, πξάγκα ζεκαληηθφ γηα
ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ λέσλ κνλάδσλ δεδνκέλνπ φηη ζηεξίδνληαη ζηελ
ηερλνινγία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζπλδπαζκέλν θχθιν (ελψ ε θάιπςε ηνπ θνξηίνπ
βάζεο ζα παξακείλεη θπξίσο ζηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Η)



Σεο έιιεηςεο απνζαθήληζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο
αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη νη ππνςήθηνη
ειεθηξνπαξαγσγνί πνπ ζήκεξα επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ζπκβφιαηα
πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο
αληηκεησπίδνπλ έλα κνλνπψιην (ηε Γ.ΔΠ.Α.) θαη ησλ ππεξβνιηθά πςειψλ γηα ηα
Δπξσπατθά δεδνκέλα ηηκνινγίσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ακθηζβήηεζε απφ ηελ Γ.ΔΠ.Α., πνπ είλαη
κνλνπσιηαθφο θνξέαο ζην θπζηθφ αέξην, ηνπ ξφινπ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη
ηεο αξρήο.

2.3.3

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Αλ θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνσζνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο σο
ελαιιαθηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο ελέξγεηαο, εμαθνινπζνχλ λα ππνιείπνληαη
ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα ιφγσ ηεο ρακειήο απφδνζεο ηνπο θαη
ησλ πεξηνξηζκψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπο. Δμάιινπ ε παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε
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ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ. πλεπψο, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αλ ηερλνινγίεο φπσο ε
αηνιηθή ή ε ειηαθή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξαγκαηηθά σο ελαιιαθηηθφ ηκήκα ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ή απιψο σο λέεο ζπκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη ζηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κφλν ε βηνκάδα ζα
κπνξνχζε ζρεηηθά εχθνια λα εμειηρζεί ζε ελαιιαθηηθή κέζνδνο παξαγσγήο ελέξγεηαο
αληηθαζηζηψληαο ηα νξπθηά θαχζηκα. Σν παξάδεηγκα απηφ δείρλεη φηη ην ειεθηξηθφ
ζχζηεκα κπνξεί λα αθνκνηψζεη κφλν ηερλνινγίεο, νη νπνίεο δελ απνθιίλνπλ πνιχ απφ
ηηο θπξίαξρεο.
Γηα ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα
είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο
βησζηκφηεηαο θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ απηψλ, νη θπβεξλήζεηο ζην πιαίζην ησλ απειεπζεξσκέλσλ
αγνξψλ ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε δπν
θπξίσο άμνλεο:


ηελ έλαξμε δηαιφγνπ γηα ηελ εμεξεχλεζε βηψζηκσλ καθξνρξφληα δπλαηνηήησλ
αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο



ηνλ πεηξακαηηζκφ, ζε θνηλσληθφ αιιά θαη ζε ηερληθφ επίπεδν, λέσλ ηερλνινγηψλ
βαζηδφκελσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο

Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο
θπβεξλήζεηο λα πξνσζήζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ην δηάινγν κε ηηο εκπιεθφκελεο
επηρεηξήζεηο. Ο δηάινγνο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο γηα λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα λέεο
ηδέεο, αμίεο θαη πξνηηκήζεηο φρη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηνπο ηειηθνχο
θαηαλαισηέο. Η ηδέα πίζσ απφ απηφ ην εγρείξεκα αθνξά ζηελ νπζηαζηηθφηεξε
θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ καθξνπξφζεζκεο κεηαηξνπήο ηνπ ππάξρνληνο
ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο.
Η πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή έρεη ήδε βξεη εθαξκνγή ζηελ Οιιαλδία, φπνπ ν
εζληθφο δηάινγνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δέζκεπζεο ηεο ρψξαο γηα κείσζε
ησλ δηνμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα θαηά 80% κέρξη ην 2050. Κξαηηθνί εθπξφζσπνη,
επηζηήκνλεο, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη εθπξφζσπνη βηνκεραληψλ κειεηνχλ
ηελ επίδξαζε ηεο κείσζεο εθπνκπήο ησλ ξχπσλ αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη επίζεο λα
βαζηζηεί ζε δπν άμνλεο. Αξρηθά, απαηηείηαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ
ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ην ξφιν πνπ
κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ. ε δεχηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ
ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα πξνσζεζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνκεζεπηή ζηηο νκάδεο
πνπ είλαη πξφζπκεο λα αγνξάδνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν δηάινγνο κπνξεί λα παίμεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
ξφιν. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθφ επίπεδν ζα δψζεη ην
έλαπζκα γηα ηε κεηαζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πεγέο
ελέξγεηαο.
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Καηά ζπλέπεηα, ε άκεζε έλαξμε δηαιφγνπ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξά ην
γεγνλφο φηη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε
αιιαγή ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε χπαξμε κεγάισλ θεληξηθψλ κνλάδσλ
απαξαίηεησλ γηα ηελ θάιπςε ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε
ελεκέξσζεο θαη ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ, απνηεινχλ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη ε νινθιήξσζε ησλ ηερλνινγηθψλ
αιιαγψλ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 20 κε 25 ρξφληα, είλαη ζαθέο φηη ε έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα.
Η ππνζηήξημε απφ ηηο θπβεξλήζεηο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαία. Η
εθαξκνγή ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ έρεη επηθέξεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζε ρψξεο φπσο
ε Γεξκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα, ζην ηέινο ηνπ 2005 ην 38% ησλ
αηνιηθψλ κνλάδσλ παγθνζκίσο θαη ην 50% ζηελ Δπξψπε ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηε
Γεξκαλία. Η επηηπρία φκσο ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ γηα πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο φπνπ απηή εθαξκφδεηαη, αθήλεη ιίγν ρψξν γηα επελδχζεηο απφ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Η πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο επαιεζεχεη ην γεγνλφο φηη ε
επηηπρία ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαθνξνπνίεζε
ηνπ εκπνξηθνχ θαη πνιηηηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε εληειψο αζχκκεηξν
ηξφπν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΔ ΜΔΘΟΓΟΙ
ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ
θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ
πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ θαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδνληαη ζηελ
αγνξά ελέξγεηαο θαη ζε πνηα πεδία έρνπλ εθαξκνζηεί. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη
παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ SMAA-2 (Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis), ε
νπνία απνηειεί ηε κέζνδν πνπ εθαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

3.2
ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΔ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ

ΛΗΦΗ

χκθσλα κε ηνλ Zeleny (1982), ε „ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο‟ θαη ε
„κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ‟ είλαη δεηήκαηα πνπ
ελδηαθέξνπλ ηνλ θάζε απνθαζίδνληα (Decision Maker). Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε
έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ζπρλά επηηπγράλεηαη κφλν κε ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Η ιήςε απφθαζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξνζπάζεηα
επίιπζεο ησλ δηιεκκάησλ πνπ πξνβάιινπλ νη αληηθξνπφκελεο επηδηψμεηο.
Σα πνιπθξηηήξηα ζπζηήκαηα απνθάζεσλ ρξεζηκεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε
πξνβιεκάησλ απφθαζεο, ζηα νπνία ε επίιπζε δελ κπνξεί λα γίλεη κέζσ κηαο
κνλφπιεπξεο αλάιπζεο. Σν πξφβιεκα δηαζπάηαη ζε κηθξφηεξα ππνπξνβιήκαηα θαη ηα
απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξάγνληαη, ζπλδπάδνληαη ψζηε λα δψζνπλ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα. Όια ηα πνιπθξηηήξηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα,
ηα νπνία είλαη ηα εμήο:


Πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ.



Καζνξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη επηδφζεηο ηνπο ζηα θξηηήξηα.
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Οξηζκφο ησλ δηαβαζκίζεσλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο επηδφζεηο.



Οξηζκφο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ.

Η ζχλζεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο νξζνινγηθήο απφθαζεο
απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ δεηνχκελν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο θαηάιιειεο
απφθαζεο. Δίλαη ινγηθφ ε θάζε δξαζηεξηφηεηα λα ηθαλνπνηεί ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν
ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε νξίζεη. Η αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο απνηειεί ην
βαζηθφ αληηθείκελν ησλ πνιπθξηηήξησλ ζπζηεκάησλ θαη είλαη ην ζχζηεκα
πξνηηκήζεσλ θαη αμηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν απνθαζίδνληαο, πνπ θάλεη ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο θαη ησλ άιισλ κεζνδνινγηψλ. Οη δηάθνξεο
κέζνδνη πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθέο πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο
θαη ζε ζπιιεγκέλα δεδνκέλα απφ ηνπο απνθαζίδνληεο.
Έλαο απνθαζίδσλ επηζπκεί λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο δχν ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ
ππάξρεη κηα κνλαδηθή δξάζε πνπ λα απνδίδεη θαιχηεξα απφ φιεο ην ζχλνιν ησλ
θξηηεξίσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ε ηειηθή ιχζε εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ
εηζαγφκελε πξνηίκεζε ησλ απνθαζηδφλησλ θαη είλαη κηα ιχζε ζπκβηβαζκνχ
(compromise solution) (Bell et al, 1988). Η δηαδηθαζία πεξηπιέθεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο εκπιέθνληαη
ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Η θάζε νκάδα εηζάγεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα επηινγήο θαη
δηαηεξεί ηηο απφςεηο ηεο. Έηζη, ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν απφθαζεο απαηηείηαη λα
βαζίδεηαη ζε έλα πιαίζην ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπκβηβαζκνχ. Όκσο, ε
δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απνδεηθλχεη ηελ
επρέξεηα ησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ.

3.2.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ
Σα πνιπθξηηήξηα ζπζηήκαηα απνθάζεσλ καο βνεζνχλ λα επηιχζνπκε ζχλζεηα
πξνβιήκαηα απφθαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ν απνθαζίδσλ ζα έρεη ζπλζέζεη φιεο
ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν απνηέιεζκα δελ ζα είλαη πάληα ην
βέιηηζην, αιιά απηφ πνπ είλαη πην ηθαλνπνηεηηθφ ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ
απνθαζίδνληα. Οη βαζηθνί ζηφρνη ησλ πνιπθξηηήξησλ ζπζηεκάησλ είλαη :


Η αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ.



Η κνληεινπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ απνθαζίδνληα.



Ο εληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ.

Ο Roy (1985) δεκηνχξγεζε κηα γεληθή κεζνδνινγία, ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πνιπθξηηήξησλ πξνβιεκάησλ. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία
απνηειείηαη απφ 4 ζηάδηα θαη ραξαθηεξίδεη ηε θηινζνθία γηα φιεο ηηο κεζνδνινγίεο ηνπ
ρψξνπ.
1) Αληηθείκελν ηεο απφθαζεο.
2) πλεπήο νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ.
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3) Μνληέιν νιηθήο πξνηίκεζεο.
4) Τπνζηήξημε ηεο απφθαζεο.
Σα ηέζζεξα απηά ζηάδηα δελ είλαη δηαδνρηθά θαη ε νπνηαδήπνηε αλάδξαζε κεηαμχ
ηνπο είλαη εθηθηή. Οη θάζεηο απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ.
ην πξψην ζηάδην νξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ επηινγψλ πνπ απνηεινχλ
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο απνθαζίδσλ θαιείηαη λα επηιέμεη πνηα είλαη ε πνιπθξηηήξηα
εθείλε ηερληθή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην πξφβιεκα. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ην ζχλνιν
ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο
αλάιπζεο (decision problematic). Απφ ηηο ηέζζεξηο πξνβιεκαηηθέο πνπ ζπλαληάκε ζηελ
βηβιηνγξαθία, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνβιεκαηηθή γ, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ απφ ηηο θαιχηεξεο πξνο ηηο ρεηξφηεξεο.
ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη ε αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ θαη καδί θαζνξίδεηαη κηα
ζπλεπήο νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ. Θα πξέπεη δειαδή ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ λα δηαζέηεη
ηξεηο βαζηθέο ηδηφηεηεο, κνλνηνλία, επάξθεηα θαη κε πιενλαζκφ.
Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ηε κνληεινπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ απνθαζίδνληα.
Αλάινγα κε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ έρεη επηιεγεί, γίλεηαη ε ζχλζεζε φισλ ησλ
θξηηεξίσλ θαη κε ηε ζπλεξγαζία απνθαζίδνληα θαη αλαιπηή απνζπάηαη ε πξνηίκεζε
ησλ ζπκκεηερφλησλ (γηα παξάδεηγκα, ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ).
ην ηέηαξην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο θαη θξίλεηαη ε
επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο ζχλζεζεο
ησλ πξνηηκήζεσλ θαη αλ ηθαλνπνηνχλ ηηο αξρηθά νξηζκέλεο ζπλζήθεο.
πλνιηθά, νη κέζνδνη πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα ηεο
δηαδηθαζίαο απφθαζεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο νδεγνί ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ ζρεκαηίδνληαο ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ. Παξάιιεια,
αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απνηηκνχλ ηελ θάζε ελαιιαθηηθή δξάζε.
Δπηπιένλ, ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε πξνζθέξεη φρη κφλν έλα πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ
εξγαιείν απνηίκεζεο ησλ πξνηηκήζεσλ, αιιά ζπγθεληξψλεη θαη φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζηελ απφθαζε.
Γεληθά, έλα πξφβιεκα απφθαζεο ζεσξεί έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ Α,
ζην νπνίν πξέπεη είηε λα επηιερζεί κηα δξάζε σο „θαιχηεξε‟, είηε λα επηηεπρζεί
θαηάηαμε ησλ δξάζεσλ απφ ηελ θαιχηεξε ζηελ ρεηξφηεξε. Σν ζχλνιν απηφ Α έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα νξηζηεί κε απαξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ή κέζσ καζεκαηηθψλ
πεξηνξηζκψλ. Μπνξεί λα είλαη πεπεξαζκέλν ή κε, ζηαζεξφ ή κε δπλαηφηεηα αιιαγήο.
Οη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο απφθαζεο
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ πνηθηινηξφπσο θαη δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο (Zeleny, 1982).
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3.3 ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΛΤΗ Δ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή,
ζηεξίδεηαη ζε κηα ηερλνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ. Αλαιακβάλεηαη απφ ελεξγεηαθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη
θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ βαζηθέο επηδηψμεηο απνηεινχλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
θφζηνπο θαη ε αμηνπηζηία ηεο παξνρήο, θξηηήξηα ηα νπνία επλννχλ ηα ζπκβαηηθά
θαχζηκα (πεηξέιαην, θάξβνπλν, θπζηθφ αέξην θαη ππξεληθή ελέξγεηα). Η παξνχζα
θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο δεκηνπξγεί έληνλα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή, κεηαηξνπή, κεηαθνξά θαη ρξήζε
ηεο ελέξγεηαο.
ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, θαη κάιηζηα απφ ην 1970 θαη κεηά, νη θνξείο ηεο
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή
ελεξγεηαθψλ κνληέισλ. θνπφο ηνπο ήηαλ ε αλάιπζε ζε βάζνο ησλ ζρέζεσλ ελέξγεηαονηθνλνκίαο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε. Κχξην
ζηφρν απνηεινχζε ε εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη ε αλαγλψξηζε
ησλ πην απνδνηηθψλ κεζφδσλ πξνζθνξάο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ην κνλαδηθφ θξηηήξην
ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο. Η θπξηαξρνχζα άπνςε ήηαλ πσο ε ελέξγεηα ππήξρε
ζε αθζνλία, νη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξά πξνζηηέο θαη δελ ζα απαηηείηαη κεγάιν θφζηνο γηα
ηελ παξαγσγή ηεο.
ηε δεθαεηία ηνπ „80, ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ
ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ νδήγεζε ζηε ρξήζε πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Οη απνθαζίδνληεο γηα ηα
ελεξγεηαθά δεηήκαηα αληηκεηψπηζαλ δηιήκκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα
αληηκεησπηζζνχλ κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο επίιπζεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα θαη ε αλάιπζε ηνπο έπξεπε λα γίλεη κε ζεβαζκφ ζε έλα
κεγαιχηεξν πεδίν πεξηνξηζκψλ (κνξθή ελέξγεηαο, δηαζθάιηζε κειινληηθψλ
απνζεκάησλ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο). Έηζη, πνιιέο κειέηεο αθηεξψζεθαλ ζηελ
απνηίκεζε ελεξγεηαθψλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ζχκθσλα κε πνιιαπιά θξηηήξηα.
Παξ‟ φια απηά νη βαζηθέο ζεσξήζεηο πνπ θαζφξηδαλ ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε δελ
κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά θαη ε θπξηαξρία ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ παξέκεηλε
αλακθηζβήηεηε ( Pohekar and Ramachandran, 2004).
ήκεξα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
ελεξγεηαθψλ αγνξψλ κε ηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ αληαγσληζκνχ. Η πνιηηηθή απηή
πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο κε ην
ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη παξάιιεια λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα θαη ζπλέρεηα ηεο
πξνζθνξάο. Χζηφζν, αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο
απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο καθξνπξφζεζκεο εμαζθάιηζεο ηεο
ελεξγεηαθήο πξνζθνξάο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ( Makkonen
et al, 2003).
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Οη Huang et al (1995) αλαθέξνπλ φηη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
επεξεάδνπλ φρη κφλν ηηο ελεξγεηαθέο επηινγέο, αιιά θαη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Έηζη, εκθαλίδνληαη δηάθνξα θξηηήξηα
πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ
ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ-πφξσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ, ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ηελ πιήξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ
αλαγθψλ. Έηζη, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζηηβαξνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φια απηά ηα θξηηήξηα. Η πνιπθξηηήξηα
αλάιπζε πξνζθέξεη έλα ηέηνηνπ είδνπο δνκηθφ πιαίζην ζε κηα πξνζπάζεηα
κνληεινπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ.
πλνιηθά θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί πσο, κέρξη πξφζθαηα, ν ζρεδηαζκφο
θαη ε εθαξκνγή ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηεινχζε κηα θεληξηθά ειεγρφκελε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ήηαλ
ε ηθαλνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο κε ην ειάρηζην νηθνλνκηθφ θφζηνο. ήκεξα,
έρεη αλαγλσξηζηεί πσο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ πξνβιεκάησλ. Η εθαξκνγή ελφο
ελεξγεηαθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη εθηφο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ
θφζηνπο, λα ηθαλνπνηεί πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη λα ελζσκαηψλεη πνιιαπιά θξηηήξηα θαη δηαθνξεηηθνχο
απνθαζίδνληεο.

3.3.1 ΠΔΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία ησλ Pohekar θαη Ramachandran
(2004), ε ρξήζε πνιπθξηηήξησλ ηερληθψλ παξνπζηάδεη καθξά ηζηνξία ζηνλ ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ θαη παξέρεη έλα πιήξεο θαη έγθπξν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ
αμηνιφγεζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη επηινγή ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Πνιιέο ρξήζεηο ησλ
πνιπθξηηήξησλ κνληέισλ ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο ζε ηνκείο φπσο:


ρεδηαζκφο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.



Δλεξγεηαθή θαηαλνκή πφξσλ.



Γηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο.



Υσξνζέηεζε θαη ζρεδηαζκφο εγθαηαζηάζεσλ.



Παξαγσγή ελέξγεηαο.



Γηάθνξνη ηνκείο.

Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, εκθαλίδνπλ θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο. Η πιεηνςεθία ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ παξνπζηάδεη
πςειφ θφζηνο καδί κε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, ε
πνιππινθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ ζεκάησλ απμάλεη ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο.
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλππνινγίδνληαη απφ ηνλ απνθαζίδνληα ζηε κνληεινπνίεζε
ηνπ πξνβιήκαηνο. θνπφο ησλ κεζφδσλ πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνηειεί ε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ Α.Π.Δ. θαη ε ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηελ
θαηάξηηζε ελφο πξαγκαηνπνηήζηκνπ ελεξγεηαθνχ πιάλνπ θαη ζηελ δηάδνζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Η εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γίλεηαη κέζσ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επελδχζεσλ, ηελ επέθηαζε ηεο ελεξγεηαθήο ρσξεηηθφηεηαο
(Pohekar and Ramachandran, 2004; Voropai and Ivanova, 2002) θαη ηεο νξζήο
αμηνιφγεζεο ησλ δηάθνξσλ αλαλεψζηκσλ επηινγψλ ελέξγεηαο (Pohekar and
Ramachandran, 2004; Georgopoulou et al, 2003).
Η δηαρείξηζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο αζρνινχληαη κε ηελ
επηινγή ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ησλ γξακκψλ, ην κέγεζνο ηεο κεηαθεξφκελεο
ελέξγεηαο θαη ηελ πξφβιεςε γηα πηζαλέο κειινληηθέο αλάγθεο (Diakoulaki et al,2005).
Σα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν απνθαζίδνληαο είλαη νη γεσγξαθηθέο
ζπλζήθεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα
εμππεξεηεζεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.
Η ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα
ηθαλνπνηήζεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη ε δεκφζηα πγεία θαη
αζθάιεηα, ε αμηνπηζηία, ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
Οη βαζηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζεζία, ηελ γεσγξαθηθή θαηάζηαζε ηεο
πεξηνρήο (εηδηθφηεξα γηα ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα είλαη ζεκαληηθφ), ηε λνκνζεζία πνπ
δηέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ην ελδερφκελν κφιπλζεο ησλ πδάησλ
θαη ηνπ αέξα θαη ηηο ζπλνιηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο (Pohekar and
Ramachandran, 2004).
ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ν απνθαζίδσλ ελδηαθέξεηαη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε
ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ
ηεζεί. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα γίλεη πξφβιεςε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ βέιηηζηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη πνην είλαη ην κείγκα παξαγσγήο. Η πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία είλαη πνιχ απζηεξή θαη νη πεξηνξηζκνί απηνί νθείινπλ λα ελζσκαηψλνληαη
ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ (Diakoulaki et al,2005, Pohekar and Ramachandran, 2004). Οη
δηάθνξνη ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αθνξνχλ εθαξκνγέο επηινγήο ρψξνπ
αθαιάησζεο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.

3.3.2 ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΔ
ΥΔΓΙΑΜΟ

ΜΔΘΟΓΟΙ

ΣΟΝ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ

Η πιεζψξα κεζφδσλ πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο παξέρεη ζηνπο απνθαζίδνληεο ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερληθήο. πλνιηθά θαη ππφ ην πξίζκα ηεο
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αδπλακίαο κεηαηξνπήο φισλ ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ ζε κηα θνηλή κνλάδα κέηξεζεο,
αιιά θαη ηεο πνηνηηθήο θχζεο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, νη κέζνδνη πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο παξέρνπλ κηα αμηφπηζηε πξνζέγγηζε ζηα πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ
ελεξγεηαθψλ έξγσλ.
Απφ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη πσο ε κέζνδνο AHP ( Analytical
Hierarchy Process ) είλαη ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
ιχζεσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ PROMETHEE θαη ηελ ELECTRE. Ο πνιπθξηηήξηνο
πξνγξακκαηηζκφο ( Multi-objective programming ) ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηε
δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ θαη νη MCDM κέζνδνη έρνπλ θαζηεξσζεί ζηελ
εμέηαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο
απνθάζεσλ ( DSS ) γίλνληαη δεκνθηιή ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ βέιηηζηε
θαηαλνκή ησλ πφξσλ σο απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο πξνφδνπ ησλ ππνινγηζηψλ (Pohekar
and Ramachandran, 2004).
Η Αλαιπηηθή Ιεξαξρηθή Γηεξγαζία ( AHP ) είλαη κηα δεκνθηιήο κέζνδνο ζηελ
επίιπζε ελεξγεηαθψλ πξνβιεκάησλ. Κχξην κέιεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε
δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζην λα θαηνξζψζεη λα δνκήζεη ην πξφβιεκα κέζσ ηνπ
ζρεκαηηζκνχ κηαο ηεξαξρίαο ραξαθηεξηζηηθψλ ( ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ – θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο ). Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο ΑΗΡ είλαη ε ηθαλφηεηα λα αλακηγλχεη
ηφζν πνηνηηθά, φζν θαη πνζνηηθά θξηηήξηα ζην ίδην πιαίζην απφθαζεο. Η κέζνδνο έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζην ζρεδηαζκφ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Pohekar
and Ramachandran, 2004; Mohsen and Akash, 1997; Wang and Feng, 2002; Ramathan
and Ganesh, 1995), ζηελ νξζή θαηαλνκή ελεξγεηαθψλ πφξσλ (Pohekar and
Ramachandran 2004; Hobbs and Horn,1997) θαη ζην ζρεδηαζκφ εηαηξηψλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (Pohekar and Ramachandran, 2004; Rahman and Frair, 1984).
Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ( DSS ) είλαη δηαδξαζηηθέο ηερληθέο,
βνεζνχκελεο απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνθάζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη ζχλζεηα
πξνβιήκαηα, ηα νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ δχζθνιν λα επηιπζνχλ. Οη
εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη ζηε
δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ (Pohekar and Ramachandran, 2004; Fiorucci and
Minciardi, 2003), ζηε δηαρείξηζε κεηαθνξάο ελέξγεηαο (Pohekar and Ramachandran,
2004; Brand et al,2002) θαη ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο (Pohekar
and Ramachandran, 2004; Gandibleux, 1999).
Οη κέζνδνη ππεξνρήο ELECTRE είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηνλ ελεξγεηαθφ
ζρεδηαζκφ θαη επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ππνδειψλνληαο ην θαηά
πφζν ππάξρεη έλα „βέιηηζην‟ ζεκείν ή ην αλ θάπνηεο δξάζεηο κπνξνχλ λα
παξαβιεθζνχλ ή εάλ είλαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ αλάιπζε. Βέιηηζην ζεκείν ππάξρεη
φηαλ θάπνηα ελαιιαθηηθή ππεξέρεη ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο. Δπίζεο, εάλ φιεο νη
δξάζεηο ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε, ηφηε απηή κπνξεί λα παξαβιεθζεί.
Γεκνθηιή πεδία εθαξκνγψλ είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο έξγνπ, ε ρσξνζέηεζε ζεξκηθψλ
εξγνζηαζίσλ (Pohekar and Ramachandran, 2004; Barda et al,1990), ε επηινγή
εγθαηάζηαζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ (Pohekar and Ramachandran, 2004;
Haralambopoulos and Polatidis, 2003), ε επηινγή ηερλνινγίαο ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ
κφιπλζεο (Pohekar and Ramachandran, 2004; Hokkanen and Salminen, 1997) θαη ν
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ζρεδηαζκφο κεηαθνξάο ελέξγεηαο (Pokehar and Ramachandran, 2004; Tzeng and Shiau,
1987).
Οη κέζνδνη ππεξνρήο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία PROMETHEE επίζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ. Οη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη
παξέρνπλ κηα επηζηεκνληθή βάζε ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα δείθηε πξνηίκεζεο,
ππνινγίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ θαη
ελνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο κνληεινπνίεζεο ηεο πξνηίκεζεο κε έλαλ απιφ
ηξφπν. Η PROMETHEE I έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ έξγνπ, ζε
εθαξκνγέο επηινγήο γεσζεξκηθήο πεξηνρήο (Pohekar and Ramachandran, 2004;
Goumas et al,1999) θαη εγθαηάζηαζεο κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ (Pohekar
and Ramachandran, 2004; Mladineo,1987) . Άιιεο εθαξκνγέο έρνπλ λα θάλνπλ κε
αλάιπζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ νρεκάησλ παιαηάο
ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε PROMETHEE II έρεη θαηαζηεί αξθεηά δεκνθηιήο
κέζνδνο, ζε ζρέζε κε ηελ PROMETHEE Ι.

3.4 Η ΜΔΘΟΓΟ SMAA-2
Η κέζνδνο SMAA-2 ( Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis ) (Lahdelma
and Salminen, 2001) είλαη κηα ζηνραζηηθή πνιπθξηηήξηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο θαη
απνηειεί εμέιημε ηεο κεζφδνπ SMAA. Η κέζνδνο δελ απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ
εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε απνθαζίδνληα.
Αληίζεηα, αθνινπζεί κηα αλάζηξνθε δηαδηθαζία αλαιχνληαο θάζε πηζαλφ ζελάξην γηα
ηηο παξακέηξνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Η SMAA βαζίδεηαη ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ
δηαζηήκαηνο ησλ δπλαηψλ ηηκψλ ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. Αλαθξηβή ή
αβέβαηα δεδνκέλα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν κε ηε κνξθή θαηαλνκψλ
πηζαλνηήησλ. Η SMAA-2 δηεπξχλεη ην αξρηθφ πιαίζην ηεο SMAA πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζην νπνίν έλα δηαθξηηφ ζχλνιν ησλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζα θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηε ζπλνιηθή ηνπ απφδνζε απφ ην
θαιχηεξν ζην ρεηξφηεξν. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε SMAA-2
ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα θαηαηαρζνχλ νη βαζηθέο εηαηξίεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
ηελ αξρηθή ηεο κνξθή ε SMAA-2 πηνζέηεη έλα γξακκηθφ κνληέιν ζπλάξηεζεο
n

V (xi )   w j xij

(3.1)

j 1

Όπνπ xi  ( xi1 , xi 2 ,..., xin ) είλαη ην δηάλπζκα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε επηρείξεζεο i
ζηα n θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη w1 , w2 ,..., wn είλαη κε-αξλεηηθέο ζηαζεξέο γηα ηα
θξηηήξηα, γηα ηηο νπνίεο ππνζέηνπκε φηη αζξνίδνπλ ζην 1.
ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πην γεληθφ πξνζζεηηθφ κνληέιν, ην
νπνίν είλαη :
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n

V (xi )   w j v j ( xij )

(3.2)

j 1

Όπνπ v j () είλαη ε κεξηθή ζπλάξηεζε αμίαο (marginal value function) γηα ην
θξηηήξην j, θαλνληθνπνηεκέλε ζην δηάζηεκα [0,1]. Σν πξνζζεηηθφ κνληέιν είλαη κηα
γελίθεπζε ηνπ γξακκηθνχ κε ην πιενλέθηεκα φηη μεπεξλάεη ηελ ππφζεζε
γξακκηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί ηε απιή θαη θαηαλνεηή δνκή ηνπ γξακκηθνχ
κνληέινπ.
Γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία πεξηνξηζκψλ – εθηφο ηεο κνλνηνλίαο – ζηε
κνξθή ησλ νξηαθψλ ζπλαξηήζεσλ, πηνζεηήζεθε κηα θαηά ηκήκαηα γξακκηθή
πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο ίδηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ
κεζφδσλ UTA. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιίκαθα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ j έρεη δηαηξεζεί ζε k j
ππνδηαζηήκαηα, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηα ζεκεία-φξηα b0j  b1j  ...  bkjj 1  bkjj , φπνπ
b0j θαη bk j είλαη ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή αληίζηνηρα ηνπ θξηηεξίνπ j ζην ζχλνιν ησλ
δεδνκέλσλ. Έπεηηα, ππνζέηνληαο φηη ε επίδνζε xij ηεο επηρείξεζεο i ζην θξηηήξην j
βξίζθεηαη ζην ππνδηάζηεκα [ bl j1 , bl j ] (γηα θάπνην l {1,..., k j } ), ε κεξηθή αμία ηεο
επηρείξεζεο ζην θξηηήξην j κπνξεί λα εθθξαζηεί σο :
v j ( xij )  v j (b )  [v j (bl )  v j (b )]
j
l 1

j

j
l 1

xij  bl j1
bl j  bl j1

(3.3)

Με απηή ηελ πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο, ην πιαίζην πξνζνκνίσζεο ηεο SMAA2 εθαξκφδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα
ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ
θαηαζθεπή κηαο ηπραίαο πξφζζεηεο ζπλάξηεζεο αμίαο κέζσ ηεο παξαθάησ δηαδηθαζίαο.


Γηα θάζε θξηηήξην j, θαηαζθεπάδεηαη κηα ηπραία κεξηθή ζπλάξηεζε αμίαο κε ηελ
παξαγσγή k j  1 νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ ηπραίσλ αξηζκψλ ζην δηάζηεκα (0,1),
νη νπνίνη είλαη θαηαηάζζνληαη (ζε αχμνπζα ζεηξά) σο v j (b1j ), v j (b2j ), ..., v j (bkj 1 ) .
Γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηα v j (b0j ) θαη v j (bkjj ) ζέηνληαη ίζα κε 0 θαη 1 αληίζηνηρα.
ε φιεο ηηο πξνζνκνηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη 4 ππνδηαζηήκαηα γηα ηα θξηηήξηα
(δειαδή, kj =4 γηα j=1,…,n) νξηζκέλα ζηε βάζε ηνπ 25%, 50% θαη 75% ησλ
ζηνηρείσλ.
j



Οη ζηαζεξέο w1 ,..., wn παξάγνληαη ηπραία, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε wj ≥ ε ( γηα j =
1,…,n ) θαη w1  ...  wn  1. ηελ παξνχζα εξγαζία ην ε είλαη ίζν κε 0.01 ψζηε λα
απνθιεηζηνχλ ηα κε ξεαιηζηηθά ζελάξηα, ζηα νπνία θάπνην θξηηήξην έρεη πνιχ
πεξηνξηζκέλν βάξνο ζηελ αμηνιφγεζε.

Η παξαπάλσ πξνζνκνίσζε επαλαιακβάλεηαη S θνξέο. ε θάζε επαλάιεςε νη
επηρεηξήζεηο αμηνινγνχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ κνληέινπ πξνζζεηηθήο
αμίαο θαη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο αμία ζε θζίλνπζα ζεηξά, δειαδή ε
θαιχηεξε επηρείξεζε ιακβάλεη ηελ 1ε ζέζε θαη ε ρεηξφηεξε ηε ζέζε m. Με ηελ

22

νινθιήξσζε ηεο πξνζνκνίσζεο ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε επηρείξεζε i ζπλνςίδνληαη
ζε έλα ζπλνιηθφ δείθηε απνδνρήο (holistic acceptability index) H (xi ) :

H (xi )   ar br (xi )

(3.5)

r

Όπνπ :

br (xi ) είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζελαξίσλ ζηα νπνία κηα επηρείξεζε i θαηαηάζζεηαη ζηε
ζέζε r.

1   2  ...   m  0 είλαη ζηαζεξέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηάζκηζε ησλ

δηαθνξεηηθψλ θαηαηάμεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ν νξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ απηψλ
βαζίζηεθε ζε κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία ζέηεη πςειφηεξε βαξχηεηα ζηηο ρακειφηεξεο
(θαιχηεξεο θαηαηάμεηο) θαη κηθξφηεξε ζηηο ρεηξφηεξεο θαηαηάμεηο:
m

1
i r i

r  
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m

1

i
i 1

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ
ΜΔΘΟΓΟ SMAA-2

4.1 ΔΙΑΓΧΓΗ
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη εηαηξείεο ηεο εξγαζίαο, κηα ζχληνκε
αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο καδί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηνπο
νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Αξρηθά, ζα νξίζνπκε ηνπο δείθηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
γίλεη ε παξνπζίαζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SMAA-2.

4.2 ΚΤΡΙΑΡΥΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ
Όιεο νη εηαηξίεο ηεο εξγαζίαο αλήθνπλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηφρνο ήηαλ λα
εληνπηζηεί ε θπξίαξρε εηαηξία παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο θάζε ρψξαο θαη λα γίλεη
αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα
ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ είραλ εληαρζεί ζηελ Δ.Δ. πξηλ ην 2004
θαη κεηά ην 2004, έηνο θαηά ην νπνίν ε Έλσζε αχμεζε ηα θξάηε-κέιε απφ 15 ζε 25.
Μηθξέο ρψξεο φπσο ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Μάιηα απνθιείζηεθαλ. Οη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ αληιήζεθαλ
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη ηνπο δεκνζηεπκέλνπο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2007, 2008
θαη 2009 ηζνινγηζκνχο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληνκεο αλαθνξάο φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ηξεηο πίλαθεο κε ηα ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα θαη ησλ 17 εηαηξηψλ.

4.2.1 VERBUND AG
Η Verbund AG είλαη ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Απζηξία
θαη θαιχπηεη ην 40% ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηζκφ ζηελ ρψξα. Πάλσ απφ ην 90% ηεο
ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε
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ηζρχο άλσ ησλ 6.600MW θαη κε κέζε εηήζηα παξαγσγή άλσ ησλ 24,8 δηο kWh. Απφ ην
2009 ε εηαηξία ιεηηνπξγεί 3 αηνιηθά πάξθα ζηελ Απζηξία.
Η Verbund ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Σνπξθίαο, θπξίσο κέζσ ηνπηθψλ εηαηξεηψλ. Σν 51% ηνπ
κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ αλήθεη ζην θξάηνο, ελψ απφ ην 2006 δξαζηεξηνπνηείηαη θαη
ζηελ ειιεληθή αγνξά παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε επηρεηξεζηαθνχο πειάηεο κέζεο
θαη ρακειήο ηάζεο.

4.2.2 FORTUM
Η Fortum είλαη θηιαλδηθή εηζεγκέλε εηαηξία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο
ζθαλδηλαβηθέο θαη βαιηηθέο ρψξεο, ηελ Πνισλία θαη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο
Ρσζίαο. Η εηαηξία εθκεηαιιεχεηαη ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη παξέρεη άιιεο
ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα ππεξεζίεο κε θχξην πξντφλ ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεξκφηεηαο θαη αηκνχ. Η πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο Fortum
(51,1%) αλήθνπλ ζηελ θηιαλδηθή θπβέξλεζε.
εκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππξεληθνχο
ζηαζκνχο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξία. Τςειφ κεξίδην ειεθηξηζκνχ πξνέξρεηαη
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
απφ βηνκάδα (7 κνλάδεο παξαγσγήο) αιιά θαη απφ πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ( 3
εξγνζηάζηα ). ε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ νη αηνιηθέο κνλάδεο. Απηφ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα νη δείθηεο παξαγφκελνπ CO2 λα είλαη πνιχ ρακεινί.

4.2.3 EDF GROUP
Η EDF έρεη γίλεη ε θχξηα εηαηξία ειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ
Γαιιία θαη είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο κε πάλσ απφ
160.000 εξγαδφκελνπο. Πξάγκαηη, ε EdF παξάγεη, κεηαθέξεη θαη δηαλέκεη ην 95% ηεο
ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. Η εηαηξία έρεη 32 εθαηνκκχξηα πειάηεο ζηε
Γαιιία θαη 47 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο. Μέρξη ην 2004 ήηαλ κηα θξαηηθή εηαηξία,
αιιά ηψξα είλαη κηα πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Η γαιιηθή
θπβέξλεζε κεηαβίβαζε κέξνο ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην, αλ θαη δηαηεξεί ζρεδφλ
ην 85% ηεο ηδηνθηεζίαο.
Σν 2003 ε εηαηξία παξήγαγε ην 23% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. κε ην
75% ηεο πνζφηεηαο απηήο λα πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ππξεληθά. Η EdF
δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί 58 ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
θαηαλεκεκέλνπο ζε 20 ππξεληθά εξγνζηάζηα. Άιιεο κνξθέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απνηεινχλ ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ( 16,2%) θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα
(10,2%). Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ηεο
ηάμεο ηνπ 1%.
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4.2.4 RWE POWER
Η εηαηξία RWE Power αλήθεη ζην RWE Group πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πέληε
κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθά ζηε Γεξκαλία είλαη
ε κεγαιχηεξε εηαηξία κε παξαγσγή κεγαιχηεξε απφ 190 TWh. Απηφ ηζνδπλακεί κε ην
30% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο Γεξκαλίαο θαη ην 9% ηεο Δ.Δ.
Δθκεηαιιεπφκελε ηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε νξπθηά θαχζηκα, είλαη επίζεο ε
κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε. Δθηφο φκσο απφ ην
ιηγλίηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο βαζηθνχ θνξηίνπ ε RWE ρξεζηκνπνηεί θαη
ππξεληθά. Σν θπζηθφ αέξην θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο ν αέξαο, ην λεξφ θαη ε
βηνκάδα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε δήηεζεο ζε πεξηφδνπο αηρκήο.
Σν δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 70.000 εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη
εμππεξεηνχλ πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Σν 2007 ε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πξνήιζε απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο:


Ληγλίηεο 35,2%



Άλζξαθαο 32,9%



Ππξεληθή ελέξγεηα 14,9%



Φπζηθφ αέξην 13,6%



Α.Π.Δ. 2,4%

4.2.5 Γ.Δ.Η. Α.Δ.
Η Γ.Δ.Η. είλαη ειιεληθή θξαηηθά ειεγρφκελε εηαηξία παξαγσγήο θαη δηάζεζεο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Καηέρεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 208.000ρικ. πεξίπνπ θαη πάλσ απφ ην 90%
ηεο εγθαηεζηεκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο.
ηελ θαηνρή ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη αηκνειεθηξηθά ( Πηνιεκαΐδα, Μεγαιφπνιε
θ.α.) , πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα (Κξεκαζηψλ, Άγξαο θ.α.) θαη κνλάδεο παξαγσγήο
απφ Α.Π.Δ. (αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά πάξθα). Δθηφο απφ ην κνλνπψιην ζηελ δηάζεζε
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε Γ.Δ.Η. θαηέρεη εμνινθιήξνπ θαη φια ηα νξπρεία ηεο ρψξαο
ηα νπνία δηνρεηεχνπλ ηα εξγνζηάζηα ηεο κε ην θαηάιιειν πιηθφ πξνο θαχζε. Σα
αηκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κεγάιν κέξνο ιηγλίηε γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη πεηξέιαην. Σα
κεγαιχηεξα νξπρεία ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηνπ
Ακχληαηνπ θαη ηεο Μεγαιφπνιεο. Γηα ην 2009 ε παξαρζείζα απφ ηε Γ.Δ.Η. ειεθηξηθή
ελέξγεηα πξνήιζε απφ ιηγλίηε (61%), θπζηθφ αέξην (15,5%), πεηξέιαην (13%),
πδξνειεθηξηθά (10%) θαη Α.Π.Δ. (0,5%)
Η ειιεληθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη σο κνλνπσιηαθή, κε ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε
Ηιεθηξηζκνχ λα απνιακβάλεη έλα νπζηαζηηθφ κνλνπψιην ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά
θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Η ειιεληθή αγνξά είλαη
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απνκνλσκέλε απφ ηηο κεγάιεο επξσπατθέο αγνξέο κε ηηο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο ηεο λα
πεξηνξίδνληαη ζηα 600 MW κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ., ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία θαη 500
MW κε ηελ Ιηαιία. Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πνπ θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε
δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα επηιέγνπλ πξνκεζεπηή ελέξγεηαο δελ έρεη επηηεπρζεί
αθφκα νπζηαζηηθά, παξφηη λνκνζεηηθά ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα απφ ην 1999
(Ν.2773/1999). Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο Γ.Δ.Η. θαη ε κε
εθαξκνγή ηθαλψλ δηαζθαιίζεσλ γηα ηδησηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο.

Πίλαθαο 4.1: Λεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 3εηία 2007-2009

Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο (GW)

2009
12,8

2008
12,8

2007
12,8

Καζαξή παξαγσγή (TWh)

50,1

52,4

53,9

54,4

56,9

56,1

7,6
22.582
335
2.408

7,5
23.611
316
2.412

7,4
24.602
299
2.282

Πσιεζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα
ζηνπο θαηαλαισηέο (TWh)
Πειάηεο (εθαη.)
Δξγαδφκελνη
Πειάηεο / Δξγαδφκελν
Πσιήζεηο / Δξγαδφκελν (MWh)

4.2.6 ENECO
Η ENECO είλαη κηα νιιαλδηθή εηαηξία κε έδξα ην Rotterdam, πνπ εηδηθεχεηαη
ζηελ παξαγσγή, εκπνξία, κεηαθνξά θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ
αεξίνπ θαη ζεξκφηεηαο. Βξίζθεηαη κέζα ζηηο 3 θνξπθαίεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζηελ
νιιαλδηθή αγνξά κε πάλσ απφ 2 εθαη. επηρεηξήζεηο θαη νηθηαθνχο πειάηεο θαη
δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο Κάησ Υψξεο, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Η εηαηξία επελδχεη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα
βειηηψζεη ηηο παξνχζεο ηερλνινγίεο. ηφρνο ηεο είλαη κέρξη ην 2030 ε ζπλνιηθή
παξαγσγή ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ πεγέο αλεμάληιεηεο ζηε θχζε φπσο ν αέξαο, ην
λεξφ, ν ήιηνο θαη ε βηνκάδα. Η ρξήζε ησλ αηκνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ ζα γίλεηαη
κφλν ζε πεξίπησζε εθεδξείαο.

4.2.7 ESB
Η ESB Energy είλαη ε ηξιαλδηθή εκη-θξαηηθή εηαηξία παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλ θαη ήηαλ κηα κνλνπσιηαθή εηαηξία, ζήκεξα
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ιεηηνπξγεί ζαλ κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ ειεχζεξε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, κε
πειάηεο ηφζν ζηελ Ιξιαλδία, φζν θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.
Παξαηεξψληαο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο βιέπνπκε κηα ζηαζεξή
κείσζε ησλ εζφδσλ ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αιιά παξάιιεια θαη κηα αχμεζε ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ. Η ειάηησζε ησλ εζφδσλ νθείιεηαη ζηελ ρακειή δήηεζε γηα
ελέξγεηα, εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Η αχμεζε
ησλ θεξδψλ πξνήιζε απφ ηελ πψιεζε παξαγσγηθψλ θνκκαηηψλ ηεο επηρείξεζεο.
ην θνκκάηη ησλ Α.Π.Δ. ε ESB επελδχεη ζηα αηνιηθά πάξθα θαη παξάιιεια ζέηεη
σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέρξη θαη 50% έσο ην 2020
θαη κεδελίδνληαο ηηο ην 2035. Σα παιηάο ηερλνινγίαο ξππνγφλα ζεξκηθά εξγνζηάζηα
έρνπλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ λέαο ηερλνινγίαο κνλάδεο.

4.2.8 ENEL
Η εηαηξία ENEL θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ηηαιηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη
βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ παξνρήο ελέξγεηαο.
Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο, κε ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 95.000
MW θαη πσιεί ελέξγεηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 61 εθαη. πειάηεο. Πξψελ θξαηηθφ
κνλνπψιην, ηψξα ελ κέξεη έρεη ηδησηηθνπνηεζεί κε ηελ κεηνρή ηεο λα δηαπξαγκαηεχεηαη
ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Μηιάλν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ
παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ENEL γηα λα
ελαξκνληζηεί κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία πνχιεζε νξηζκέλεο απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο
ηεο ζηηο εηαηξίεο Endesa, Edipower θαη Electrabel.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο (~70%) ιακβάλεη ρψξα εθηφο Ιηαιίαο κε
θπξηφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο. Η ENEL
είλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ δελ βαζίδεη θαλέλα θνκκάηη ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε ππξεληθέο κνλάδεο. Η παξαγσγή βαζίδεηαη θπξίσο ζε
πδξνειεθηξηθνχο θαη ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη κηα πνηθηιία απφ κνλάδεο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ( βηνκάδα, αηνιηθή ελέξγεηα θαη θσηνβνιηατθά πάξθα).

4.2.9 STATKRAFT AS
Η Statkraft είλαη ε λνξβεγηθή θξαηηθή εηαηξία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Με ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 44,9 TWh ην 2008 ε Statkraft είλαη ν ηξίηνο
κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ελέξγεηαο ζηελ θαλδηλαβία, θαζψο θαη ν κεγαιχηεξνο
παξαγσγφο ελέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. Η
πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα παξέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο, κε ηελ
εηαηξία λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 133 εξγνζηάζηα ζηελ πεξηνρή ηεο Ννξβεγίαο θαη άιια
16 ζηελ ππφινηπε θαλδηλαβία.
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Η Ννξβεγία δε ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Ωζηφζν, ηα κεγάια
απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην ηελ θαζηζηνχλ έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη εηδηθφηεξα ζηηο
ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Δπίζεο, νιφθιεξε ζρεδφλ ε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο.

4.2.10 EDP
Η Energias de Portugal (EdP) δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ηε δεζπφδνπζα ζέζε ζην
ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ ηεο Πνξηνγαιίαο. Δίλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο δηαρεηξηζηήο ηνπ
ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Ιβεξηθή ρεξζφλεζν θαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ
Πνξηνγαιία. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο
ειεθηξηζκνχ θαη ζηελ πξνκήζεηα θαη δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ. Σνλ Ινχλην ηνπ 2008 ε
εηαηξία είρε 12,3 MW εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Ιβεξηθή
ρεξζφλεζν , εθ ησλ νπνίσλ ην 80% ζηελ Πνξηνγαιία.
ηηο αξρέο ηνπ 2008 ε εηαηξία αλαθνίλσζε φηη ην 39% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο
πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκέο πεγέο θαη ζηφρνο είλαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013 ην
πνζνζηφ απηφ λα έρεη αλέιζεη ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν Μάξηην ηνπ 2007
ε εηαηξία πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηεο Horizon Wind Energy, ακεξηθαληθή εηαηξία
παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο.

4.2.11 ENDESA
Η Endesa είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ζηελ
Ιζπαλία δηαζέηνληαο πάλσ απφ 21.600 MW εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Ιηαιηθήο Enel, ελψ ηδξχζεθε ην
1944. ήκεξα, ε Endesa ειέγρεη ην 45% ηεο ξπζκηδφκελεο θαη ην 36% ηεο
απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ζηελ Ιζπαλία.
Καηά θχξην ιφγν ε Endesa παξάγεη ελέξγεηα απφ κνλάδεο άλζξαθα ζε πνζνζηφ
42% ηεο ζπλνιηθήο ηεο παξαγσγήο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ππξεληθά (28%). Σν
ππφινηπν πνζνζηφ κνηξάδεηαη ζε πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη κνλάδεο παξαγσγήο
αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο αθνξνχλ ζηε
δεκηνπξγία 8.000 MW λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο εθ ησλ νπνίσλ 1.200 MW
ησλ κνλάδσλ απηψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Ννέκβξην ηνπ 2001 ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία
ππέγξαςαλ ζπκθσλεηηθφ γηα ηελ πιήξε ελνπνίεζε ησλ ειεθηξηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο
θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Mercado Iberico de Electricidade (Mibel). Η Mibel μεθίλεζε
νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγεί ζηα ηέιε ηνπ 2004 φηαλ θαηαζθεπάζηεθε ε γξακκή
κεηαθνξάο Cartelle-Lindosa κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Η ελζσκάησζε ησλ δπν αγνξψλ
πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο Ιβεξηθήο αγνξάο Iberian Market
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Operator (OMI) ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο πψιεζεο
ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηε ζπγρψλεπζε ησλ απνζεθεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ηε γεληθφηεξε
αχμεζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη νη εηαηξίεο
ζηηο δπν ρψξεο λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ
αληαγσληζκφ θαη λα εμνκνησζνχλ ηα θφκηζηξα.

4.2.12 Α.Η.Κ.
Η Α.Η.Κ. ( Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ ) απνηειεί ην θξαηηθφ κνλνπψιην ζηνλ
ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ γηα ηελ Κχπξν. Γηα ην 2009 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ήηαλ 1.388
MW θαη ε ζπλνιηθή παξαγφκελε ηζρχο έθηαζε ζηα 5.133,3 GWh. Η ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ηεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο 3 ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο. Η
Α.Η.Κ. εμππεξεηεί ζπλνιηθά πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην θαηαλαισηέο (νηθηαθή,
εκπνξηθή, βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή ρξήζε).

4.2.13 ČEZ GROUP
Η ČEZ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ηζερηθή αγνξά αθνχ ηεο αλήθεη ην 70%
ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Η εηαηξία ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηελ
θπβέξλεζε, ε νπνία εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα θαηέρεη ην 68% ηεο επηρείξεζεο θαη
είλαη ε κεγαιχηεξε θξαηηθή εηαηξία ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε κε πάλσ απφ
7 εθαη. θαηαλαισηέο. Κχξηνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ČEZ είλαη ε παξαγσγή θαη
πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν 2003 ε εηαηξία ζπγρσλεχηεθε κε δηάθνξεο εηαηξίεο
δηαλνκήο θαη δεκηνπξγήζεθε ην ČEZ Group ηελ επφκελε ρξνληά, ην νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 10 αγνξέο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο.
Η εηαηξία δηαρεηξίδεηαη 2 ππξεληθά εξγνζηάζηα, 15 κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο
κε θαχζε άλζξαθα, 34 πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, 2 αηνιηθά πάξθα θαη έλα
θσηνβνιηατθφ πάξθν. Η ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο μεπεξλάεη ηα 13.000 MW, κε
ηελ παξαγσγή απφ ηα αηκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα λα είλαη ε πςειφηεξε.

4.2.14 EESTI ENERGIA
Η EESTI ENERGIA AS ηδξχζεθε ην 1939 θαη απνιακβάλεη κνλνπσιηαθά
πξνλφκηα ζηελ αγνξά ηεο Δζζνλίαο. Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε
κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., κηαο θαη ν πιεζπζκφο ηεο Δζζνλίαο αγγίδεη ηα 1,3
εθαη. θαηνίθνπο. Η εηαηξία είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ηεο ρψξαο, αλήθεη εμνινθιήξνπ
ζην θξάηνο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο, πψιεζεο θαη κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ
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90% γίλεηαη κε θαχζε εηζαγφκελσλ απνζεκάησλ ιηγλίηε θαη νη ζπλνιηθνί πειάηεο
αλέξρνληαη ζε 500.000.

4.2.15 LATVENERGO
Η Latvenergo είλαη κηα θξαηηθή εηαηξία ελέξγεηαο κε έδξα ηε Ρίγα ηεο Λεηνλίαο.
Η εηαηξία παξάγεη πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε
ρψξα. Σν 70% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ηα ηέζζεξα πδξνειεθηξηθά
εξγνζηάζηα, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ απφ εξγνζηάζηα νξπθηψλ θαπζίκσλ. Η
ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ γηα ην 2009 αλήιζε ζηηο 3.440
GWh. Παξάιιεια, ε εηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ελέξγεηα απφ ηελ Δζζνλία,
ηε Ληζνπαλία θαη ηε Ρσζία
ηα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο Βαιηηθέο ρψξεο
θαη ηελ Πνισλία ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ζηε γεηηνληθή
Ληζνπαλία, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο γηα ελέξγεηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
ρσξψλ. Σν λέν εξγνζηάζην ζρεδηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 3.400MW, λα
ιεηηνπξγήζεη πξηλ ην 2020 θαη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο
απελεξγνπνηεκέλνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ ζηε ζέζε Visaginas ηεο Ληζνπαλίαο.

4.2.16 LIETUVOS ENERGIJA
Η αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Ληζνπαλία ρσξίδεηαη ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο,
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ ζε επηιέγνληεο πειάηεο. ηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε εηαηξία Lietuvos
Energija, θαιχπηνληαο ην 86% ηεο δήηεζεο. Σν ππφινηπν 14% θαιχπηεηαη απφ εηαηξίεο
κηθξήο θιίκαθαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ
πεγψλ.
Γηα ηε Lietuvos Energija κέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε βαζηθή πεγή
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ ην ππξεληθφ εξγνζηάζην ηεο Visaginas,
δπλακηθφηεηαο 1.360MW. Λφγσ ηεο παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπ
απνθαζίζηεθε, κε νδεγία ηεο E.E., ν ηεξκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σψξα νη θχξηεο
πεγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη έλα ζεξκηθφ θαη δπν πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα
ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 2.800MW.
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4.2.17 PGE
Η PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A.) είλαη κηα θξαηηθή εηαηξία ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ Πνισλία. Γηα ην 2009 ε
θαζαξή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 53,8 TWh. Ο φκηινο
απαζρνιεί πάλσ απφ 46.000 εξγαδνκέλνπο θαη έρεη 12,4 GW εγθαηεζηεκέλε ηζρχο. Η
εηαηξία πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ζηελ παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο, χζηεξα απφ άδεηα
πνπ έιαβε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Πνισλίαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 θαη αθνξά ζηελ
θαηαζθεπή δπν ζηαζκψλ ρσξεηηθφηεηαο 3.000MW ν θαζέλαο κε ρξνλνδηάγξακκα
ιεηηνπξγίαο ην 2020.
Η εηαηξία δηαρεηξίδεηαη δπν κεγάια ιηγληηηθά νξπρεία θαη πάλσ 40 ζηαζκνχο
παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οη ζηαζκνί ηξνθνδνηνχληαη θπξίσο κε ιηγλίηε θαη ιηζάλζξαθα.
Η δνκή ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαηά ην 2010 γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ PGE είλαη ε παξαθάησ :


Ληγλίηεο 70,17 %



Ληζάλζξαθαο 25,09 %



Φπζηθφ αέξην 3,42 %



Α.Π.Δ. – Βηνκάδα 1,11 %



Άιιεο 0,21 %

4.2.18 ΤΝΟΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ αλαδεηήζεθαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
ζηηο ζειίδεο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.2-4.4. Σν
κέγεζνο ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηα εθαηνκκχξηα Euro ψζηε ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία λα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, έγηλε κεηαηξνπή
ησλ λνκηζκάησλ 5 ρσξψλ (Ννξβεγία, Σζερία, Λεηνλία, Ληζνπαλία θαη Πνισλία) ζε
Euro ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ είρε νξηζηεί ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ έηνπο, αληίζηνηρα
γηα ηα ηξία έηε. Τπνινγίζηεθε ε κέζε εηήζηα ηηκή ηνπ θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ.
Σα έζνδα παξνπζηάδνπλ κεγάιε αχμεζε ( +18% ) απφ ην 2007 ζην 2008 κε ηα
θαζαξά θέξδε λα απμάλνληαη θαηά 13%. Σελ ίδηα πεξίνδν ην πξνζσπηθφ παξέκεηλε
ζηαζεξφ, ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ( EBITDA ) απμήζεθαλ
θαηά 10%. Ο δείθηεο ππνρξεψζεηο/ελεξγεηηθφ είλαη ζηαζεξφο θαη γηα ηηο δπν ρξνληέο
θαη ε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ίζε κε 10%
Σελ δηεηία 2008/2009 ηα κέζα έζνδα ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη κφιηο κε 4%,
φπσο θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα θέξδε ππνρσξνχλ θαηά 2%, ελψ ην EBITDA
ζεκεηψλεη ηελ ίδηα άλνδν ( 11% ) κε ηε δηεηία 2007/2008. Σέινο, νη ππνρξεψζεηο θαη ην
ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξηψλ αλαπηχρζεθαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ ( 11% ).
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Μηα παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ην γεγνλφο πσο ε Γ.Δ.Η. Α.Δ. είλαη ε
κνλαδηθή εηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ πνπ παξνπζηάδεη δεκηέο
ζηελ ιεηηνπξγία ηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008. Τπάξρνπλ θάπνηεο εηαηξίεο πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία απφ ρξνληά ζε
ρξνληά. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα παξαθάησ :


Απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζε άιιεο ρψξεο κέζσ ηεο αγνξάο επηρεηξήζεσλ
ελέξγεηαο.



Απφηνκε αχμεζε/κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ.



Πψιεζε κέξνπο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

Πίλαθαο 4.2: Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2007

Έζνδα

Καζαξά
θέξδε

χλνιν
χλνιν
ππνρξεψζεσλ ελεξγεηηθνχ Πξνζσπηθφ EBITDA

VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER

3.038,30
4.479
59.637
42.507

665,14
1.552
5.618
2.627

4.665,14
9.023
157.239
68.761

7.339,77
15.579
185.880
83.420

2.441
8.304
154.033
63.439

1.008,30
2.298
15.210
7.915

ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB
ENEL
STATKRAFT AS
EDP

5.154,16
4.789
3.461
43.688
2.220,70
11.010

222,3
426
432
3.916
886,19
1.019

8.160,50
2.397
4.519
104.218
8.358,72
24.248

13.440,40
6.437
7.706
130.851
13.878,52
31.527

24.602
5.299
7.856
73.500
2.287
13.097

818,7
690
542
10.023
1.242,50
2.628,30

ENDESA
AHK

17.734
575

2.675
40

40.917
869,63

58.522
1.567,66

27.019
2.261

7.485
115

ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA

6.489
482

1.607
168

7.020,52
638

13.947,42
1.667

30.094
8.576

2.832,52
291

LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA

514,6
328,1

13,42
14,19

860,69
160,45

1.872,44
795,59

5.353
1.104

127,8
61,11

PGE

6.535,30

811,13

4.405,20

12.562,02

47.734

1.315,20

Μέζνο φξνο

12.508,46

1.334,95

26.262,4

34.528,99

28.059

3.211,97
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Πίλαθαο 4.3: Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2008

Έζνδα

Καζαξά
θέξδε

3.744,30
5.636

790,74
1.596

5.165,75
11.867

8.293,84
20.278

2.541
15.579

1.220,30
2.478

63.847
48.950

3.484
2.558

175.494
80.290

200.492
93.430

155.931
65.908

15.435
8.314

5.801,86
4.943

-305,87
272

9.319,69
3.577

13.954,22
7.386

23.611
5.563

343,60
695

ESB
ENEL

3.488
61.184

273
5.293

5.416
106.912

8.645
133.207

7.870
75.981

465
14.318

STATKRAFT AS
EDP

2.536
13.894

819
1.212

7.287,92
27.162

14.603,06
35.709

2.633
12.245

1.409
3.154,90

ENDESA
AHK
ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA

22.836
771,87
6.922,30
574
677,10
429,20

7.169
20,33
1.781,82
39
10,43
13,32

37.782
996,47
10.828,60
638
1.158,22
220,69

58.546
1.714,83
17.805,58
1.694
2.391,23
993,11

26.587
2.344
27.232
8.417
5.375
1.057

6.895
88
3.337,82
173
152,32
62,85

PGE

4.733,20

640,30

4.080,43

11.316,23

46.626

1.402,11

Μέζνο φξνο

14.762,83

1.509,81

28.717,40

37.085,83

28.558

3.526,11

VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO

χλνιν
χλνιν
ππνρξεψζεσλ ελεξγεηηθνχ Πξνζσπηθφ EBITDA

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

Πίλαθαο 4.4: Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έηνπο 2009

Έζνδα

Καζαξά
θέξδε

χλνιν
χλνιν
ππνρξεψζεσλ ελεξγεηηθνχ Πξνζσπηθφ EBITDA

VERBUND

3.483,11

752,84

6.638,51

10.345,21

2.820

1.153

FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER
ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB
ENEL
STATKRAFT AS
EDP
ENDESA
AHK

5.435
66.336
47.471
6.030,38
5.245
3.014
64.035
3.096,40
15.118,20
25.692
663,80

1.359
3.905
3.571
693,30
177
580
5.395
780
1.168
3.430
103,58

11.350
208.778
79.721
9.322,85
3.791
5.533
116.104
9.528,49
30.283
41.225
1.058,75

19.841
241.914
93.498
15.784,16
7.691
9.567
160.457
17.367
40.262
60.195
1.975,66

11.613
164.250
70.726
22.583
6.628
7.783
81.208
3.378
12.096
26.305
2.466

2.292
17.466
9.165
1.677
564
593
16.044
1.506,17
3.363
7.228
92,32
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ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO

7.457,40

1.969,45

12.289,72

20.139,24

32.985

3.459

668
712,20

87
27,83

642
1.153,95

1.802
2.418,88

8.349
4.701

217
206,15

448

8,11

158,13

925,34

1.227

82,25

5.288

1.060,67

3.814,50

13.315,21

46.357

1.952,46

15.305,50

1.474,58

31.846,58

42.205,75

29.773

3.944,73

LIETUVOS ENERGIJA
PGE
Μέζνο φξνο

4.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία
ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 4.2.18. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνπο
ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα είλαη ηα παξαθάησ :


Έζνδα.



Καζαξά θέξδε.



χλνιν ππνρξεψζεσλ.



χλνιν ελεξγεηηθνχ.



Αξηζκφο πξνζσπηθνχ.



Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA).

Γηα λα γίλεη κηα επαξθήο ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηαηξηψλ παξνρήο
ελέξγεηαο ζα έπξεπε ηα δεδνκέλα λα βξίζθνληαη ζε κηα θνηλή βάζε κεηαμχ ηνπο. Μέζσ
ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ δηακνξθψζεθαλ 6 ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ψζηε λα γίλεη
ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κε ηε κέζνδν SMAA-2. Οη δείθηεο ζα απνηειέζνπλ ηα
θξηηήξηα ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ. Σα ζπλνιηθά θξηηήξηα είλαη 6, κε 5 απφ απηά λα
είλαη «πξνο κεγηζηνπνίεζε» θαη έλα «πξνο ειαρηζηνπνίεζε». Σα θξηηήξηα πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί γηα ηελ εξγαζία είλαη νη αθφινπζνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο :
n1: Καζαξά θέξδε/Έζνδα (max)
n2: Έζνδα/χλνιν ππνρξεψζεσλ (max)
n3: χλνιν ππνρξεψζεσλ/χλνιν ελεξγεηηθνχ (min)
n4: Έζνδα/Αξηζκφο πξνζσπηθνχ (max)
n5: EBITDA/χλνιν ελεξγεηηθνχ (max)
n6: Καζαξά θέξδε/Αξηζκφο πξνζσπηθνχ (max)
ηνπο Πίλαθεο 4.5-4.7 γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείθηε
n4, θαζψο απφ ην 2007 ζην 2008 απμήζεθε θαηά 13% σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ
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εζφδσλ θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη δείθηεο n3,n5 θαη n6 δηαηεξνχλ
κηα ζηαζεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο, ελψ νη n1 θαη n2 έρνπλ κηθξέο
απμνκεηψζεηο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απζηξηαθή Verbund είλαη ε κνλαδηθή εηαηξία, πνπ ν
δείθηεο n4 είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο θαη γηα ηα ηξία έηε θαη δείρλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Σν ζηνηρείν απηφ ζα ρξεζηκεχζεη παξαθάησ ζηελ αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, ηα δπν αξλεηηθά δεδνκέλα ηεο Γ.Δ.Η. γηα ην 2008
νθείινληαη ζηηο δεκίεο πνπ παξνπζίαζε ε εηαηξία.

Πίλαθαο 4.5: Υξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα έηνπο 2007

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER
ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB
ENEL
STATKRAFT AS
EDP
ENDESA
AHK
ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA
PGE
Μέζνο φξνο

n1

n2

n3

n4

n5

n6

0,219
0,346
0,094
0,063
0,043
0,089
0,125
0,089
0,399
0,093
0,151
0,069
0,248
0,348
0,026
0,043
0,124
0,151

0,651
0,496
0,379
0,618
0,632
1,998
0,766
0,419
0,266
0,454
0,433
0,662
0,924
0,755
0,598
2,045
1,483
0,799

0,636
0,579
0,846
0,824
0,607
0,372
0,586
0,796
0,602
0,769
0,699
0,555
0,503
0,383
0,460
0,202
0,351
0,575

1,245
0,539
0,387
0,670
0,209
0,904
0,441
0,594
0,971
0,841
0,656
0,255
0,216
0,056
0,096
0,297
0,137
0,501

0,137
0,147
0,082
0,095
0,061
0,107
0,070
0,077
0,089
0,083
0,128
0,073
0,203
0,174
0,068
0,077
0,105
0,104

0,272
0,187
0,036
0,042
0,009
0,080
0,055
0,053
0,387
0,078
0,099
0,018
0,053
0,020
0,002
0,013
0,017
0,084

Πίλαθαο 4.6: Υξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα έηνπο 2008

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER
ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB

n1

n2

n3

n4

n5

n6

0,211
0,283
0,055
0,052
-0,053
0,055
0,078

0,725
0,475
0,364
0,610
0,623
1,382
0,644

0,623
0,585
0,875
0,859
0,668
0,484
0,626

1,474
0,362
0,409
0,743
0,246
0,889
0,443

0,147
0,122
0,077
0,089
0,025
0,094
0,054

0,311
0,102
0,022
0,039
-0,013
0,049
0,035
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ENEL
STATKRAFT AS
EDP
ENDESA
AHK
ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA
PGE
Μέζνο φξνο

0,086
0,323
0,087
0,314
0,026
0,257
0,068
0,015
0,031
0,135
0,119

0,572
0,348
0,512
0,604
0,775
0,639
0,900
0,585
1,945
1,160
0,757

0,803
0,499
0,761
0,645
0,581
0,608
0,377
0,484
0,222
0,361
0,592

0,805
0,963
1,134
0,859
0,329
0,254
0,068
0,126
0,406
0,102
0,565

0,107
0,096
0,088
0,118
0,051
0,187
0,102
0,064
0,063
0,124
0,095

0,070
0,311
0,099
0,270
0,009
0,065
0,005
0,002
0,013
0,014
0,083

Πίλαθαο 4.7: Υξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα έηνπο 2009

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER
ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB
ENEL
STATKRAFT AS
EDP
ENDESA
AHK
ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA
PGE
Μέζνο φξνο

n1

n2

n3

n4

n5

n6

0,216
0,250
0,059
0,075
0,115
0,034
0,192
0,084
0,252
0,077
0,133
0,156
0,264
0,130
0,039
0,018
0,201
0,135

0,525
0,479
0,318
0,599
0,647
1,383
0,545
0,551
0,325
0,499
0,623
0,627
0,607
1,040
0,617
2,833
1,386
0,800

0,642
0,572
0,863
0,853
0,591
0,493
0,578
0,724
0,549
0,752
0,685
0,536
0,610
0,356
0,477
0,171
0,286
0,573

1,235
0,468
0,404
0,675
0,267
0,791
0,387
0,788
0,917
1,250
0,977
0,269
0,226
0,080
0,151
0,365
0,114
0,551

0,111
0,115
0,072
0,098
0,106
0,073
0,062
0,100
0,087
0,084
0,120
0,047
0,172
0,120
0,085
0,089
0,147
0,099

0,267
0,117
0,024
0,050
0,031
0,027
0,074
0,066
0,231
0,096
0,130
0,042
0,060
0,010
0,006
0,007
0,023
0,074

4.4 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SMAA-2 δηακνξθψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.8. Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο, κηα
γηα θάζε έηνο. Ο δείθηεο απνδνρήο α θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα [0,1] θαη φζν
37

πςειφηεξεο είλαη νη ηηκέο ηνπ, ηφζν θαιχηεξεο είλαη θαη νη επηρεηξήζεηο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ν δείθηεο απνδνρήο α δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκνο απφ έηνο ζε έηνο θαη
πξνηηκήζεθε ε ζχγθξηζε λα γίλεη ζε ζρέζε κε ηηο θαηαηάμεηο ησλ εηαηξηψλ.
Απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη νη δπν πξψηεο εηαηξίεο
ηεο θαηάηαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ε λνξβεγηθή Statkraft
θαη ε απζηξηαθή Verbund. Απφ ηελ άιιε, νη ζηαζεξά ηξεηο ρεηξφηεξεο εηαηξίεο είλαη ε
γαιιηθή EDF, ε ιεηηνληθή Latvenergo θαη γηα δπν ζπλερφκελεο ρξνληέο ε Γ.Δ.Η.
Με κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα δεδνκέλα ηνπ θεθαιαίνπ 4.2.18 παξαηεξνχκε
φηη ηφζν ε Statkraft, φζν θαη ε Verbund είλαη νη εηαηξίεο κε ην ρακειφηεξν αξηζκφ
εξγαδνκέλσλ – πέξα απφ ηηο βαιηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θππξηαθή Α.Η.Κ. πνπ έρνπλ
ρακειφ αξηζκφ ππαιιήισλ, ιφγσ θαη ηνπ ρακεινχ αξηζκνχ θαηαλαισηψλ. ηηο
ππφινηπεο εηαηξίεο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πςειφ θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο
EDF αγγίδεη ηνπο 158.000 ππαιιήινπο θαηά κέζν φξν ζηελ ηξηεηία 2007-2009.
Τπάξρνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είραλ ζηαζεξέο επηδφζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη απηέο είλαη ε ηζερηθή ČEZ Group (4ε,5ε,4ε), ε
πνξηνγαιηθή EdP (10ε,9ε,8ε), ε ηξιαλδηθή ESB (11ε,12ε,11ε) θαη ε Α.Η.Κ.
(13ε,14ε,14ε). Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο αιιαγέο
κέζα ζηελ ηξηεηία, θάηη ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ έιιεηςε απμνκεηψζεσλ
ζηελ θαηάηαμή ηνπο. ηνλ αληίπνδα, νη εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο είλαη
ε νιιαλδηθή Eneco (3ε,6ε,10ε) θαη ε ηζπαληθή Endesa (9ε,3ε,6ε). ηελ πεξίπησζε ηεο
Eneco παξαηεξνχκε κηα κηθξή αχμεζε 8% ησλ εζφδσλ ηεο, αιιά ηα θαζαξά θέξδε
έπεζαλ πάλσ απφ 140% κέζα ζε 3 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε ηεο Endesa ηα θέξδε
απμήζεθαλ 168% απφ ην 2007 ζην 2008 θαη ε εηαηξία απφ ηελ 9ε ζέζε αλέβεθε ζηελ
3ε, ελψ κηα πηψζε ησλ θεξδψλ ζην κηζφ ηνπνζέηεζε ηελ εηαηξία ζηελ 6ε ζέζε. Σελ ίδηα
ζηηγκή ηα έζνδα είραλ κηα κηθξή, αιιά ζηαζεξή αχμεζε ηνπ 20% θαηά κέζν φξν.
Οη εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο αληηκεησπίδνπλ
ην πξφβιεκα ηνπ πςειφηαηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ αλαινγηθά κε ηα έζνδα θαη ηα
θέξδε ηνπο. Δηδηθφηεξα αλ ζπγθξίλνπκε ηελ Γ.Δ.Η. κε ηελ πνξηνγαιηθή EdP, ιφγσ
νκνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ δπν ρσξψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ρψξαο, παξαηεξνχκε
φηη ε Γ.Δ.Η. κε ζρεδφλ ην δηπιάζην πξνζσπηθφ, έρεη ππνπνιιαπιάζηα θέξδε ή αθφκε
θαη δεκηέο. ε αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηεο Γ.Δ.Η. κε ηελ Endesa, πνπ έρεη ζρεδφλ ίδην
αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, νη δηαθνξέο ζην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ
είλαη κεγάιεο θαη φιεο ζπληξηπηηθά ππέξ ηεο ηζπαληθήο εηαηξίαο.
Η Latvenergo παξνπζηάδεη ην ίδην πξφβιεκα κε ηελ Γ.Δ.Η., είλαη κηα εηαηξία κε
απμεκέλν πξνζσπηθφ θαη πνιχ ρακειή θεξδνθνξία. πγθξίλνληαο κε ηελ αληίζηνηρνπ
κεγέζνπο Lietuvos Energija παξαηεξνχκε φηη έρεη ην πεληαπιάζην πξνζσπηθφ,
απμεκέλα εηήζηα έζνδα θαηά κέζν φξν 25% θαη ζρεδφλ ηα ίδηα θέξδε. Σν ίδην ηζρχεη
θαη κε ηελ EDF, ππεξάξηζκε θαη κε απμαλφκελεο ηάζεηο ζην πξνζσπηθφ ηεο θαη ζηα
έζνδα, αιιά κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο.
Η ηηαιηθή ENEL θαη ε γεξκαληθή RWE Power είλαη δπν δηεζλείο εηαηξίεο θνηλήο
σθέιεηαο κε αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο - κεγάιε παξαγσγή θαη
δπλακηθφηεηα, κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ θαηάηαμε ηνπο
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σο πξνο ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Η RWE Power έρεη κηα κηθξή πησηηθή
πνξεία ( 12ε,13ε,15ε ) , ελψ ε ENEL θηλείηαη κεηαμχ ηεο 14εο θαη ηεο 11εο ζέζεο.
Γπν εηαηξίεο κε πνιχ θαιή ζέζε θαηάηαμεο είλαη ε ιηζνπαληθή Lietuvos Energija
θαη ε πνισληθή PGE. Η κελ πξψηε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ 7ε θαη ηελ 4ε ζέζε.
Παξφιν ην κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, έρεη θαηνξζψζεη λα είλαη κηα απνδνηηθή
επηρείξεζε κε ρακειφ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη λα είλαη ε κνλαδηθή εηαηξία
απφ ην ζχλνιν ησλ 17 πνπ νη ππνρξεψζεηο ηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηα έζνδα. Η PGE
(8ε,7ε,3ε) θαηάθεξε λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο, ελψ παξάιιεια ηα έζνδα ηεο κεηψζεθαλ
θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξέκεηλε ζηαζεξφο.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

Πίλαθαο 4.8 : Απνηειέζκαηα γηα ηα έηε 2007,2008 & 2009

VERBUND
FORTUM
EDF GROUP
RWE POWER
ΓΔΗ Α.Δ.
ENECO
ESB
ENEL
STATKRAFT AS
EDP
ENDESA
AHK
ČEZ GROUP
EESTI ENERGIA
LATVENERGO
LIETUVOS ENERGIJA
PGE

2007
0,62568
0,46001
0,04158
0,11694
0,04202
0,61052
0,16775
0,08224
0,66906
0,16800
0,24110
0,09650
0,46576
0,44366
0,06406
0,37542
0,27220

Γείθηεο απνδνρήο α
2008
0,86259
0,31012
0,04342
0,10925
0,02192
0,37923
0,11117
0,17837
0,65048
0,23972
0,54118
0,08192
0,39165
0,18205
0,07305
0,44783
0,31858

2009
0,83174
0,38418
0,02212
0,08887
0,11931
0,19540
0,17108
0,16352
0,58822
0,24428
0,38560
0,09141
0,45304
0,22764
0,04932
0,43044
0,49634

Οη πίλαθεο 4.9-4.11 παξνπζηάδνπλ ηνπο δείθηεο BRA (Best Rank Acceptability),
νη νπνίνη δείρλνπλ ην πνζνζηφ ησλ ζελαξίσλ γηα ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ζηα νπνία ε
θάζε επηρείξεζε ηνπνζεηήζεθε έσο ηε ζέζε k ηεο θαηάηαμεο. Δπηιέρζεθαλ λα
παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα 6 εηαηξηψλ - νη ηξεηο εηαηξίεο πνπ θαηέρνπλ ηηο πξψηεο
ζέζεηο θαη νη ηξεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ ηειεπηαίεο. Απφ ηνλ θάζε εηήζην πίλαθα ζα
κειεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ πνπ θαηέρνπλ ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο
θαη απηά ησλ ηξηψλ πξνηειεπηαίσλ ζέζεσλ.
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Παξαηεξνχκε φηη ε θπξίαξρε εηαηξία θάζε ρξνληάο ζε πνζνζηφ 37% ην 2007,
64% ην 2008 θαη 62% ην 2009 ησλ ζελαξίσλ γηα ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεηήζεθε
ζηελ πξψηε ζέζε. Σν άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο εηαηξίαο γηα
ηνπνζέηεζε ζηελ πξψηε ζέζε είλαη κηθξφηεξα απφ απηά ηεο πξψηεο, κε κφλε εμαίξεζε
ην 2007, φπνπ νη δηαθνξέο ζηελ πξψηε ηξηάδα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ εθαηνζηνχ. Η
ηειεπηαία εηαηξία θάζε έηνπο ζε πνζνζηφ 55% γηα ην 2007, 22% γηα ην 2008 θαη 23%
γηα ην 2009 ησλ ζελαξίσλ γηα ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηνπνζεηήζεθε ζηελ 16ε ζέζε.
Πίλαθαο 4.9 : Γείθηεο BRA γηα ην 2007

Πνζνζηφ ζελαξίσλ
σο πξνο ηε ζέζε k

Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ

1
2
3
14
15
16

1

2

3

STATKRAFT

VERBUND

ENECO

0,3695
0,5215
0,6356
-

0,1747
0,5141
0,6512
-

0,2522
0,3716
0,5590
-

15

16

17

LATVENERGO ΓΔΗ Α.Δ. EDF GROUP

0,3660
0,5027
0,6914

0,1676
0,2953
0,7616

0,2230
0,4581
0,5501

Πίλαθαο 4.10 : Γείθηεο BRA γηα ην 2008
Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ
1

2

3

15

16

Πνζνζηφ ζελαξίσλ
σο πξνο ηε ζέζε k

VERBUND STATKRAFT ENDESA LATVENERGO EDF GROUP

1
2
3
14
15
16

0,6392
0,8339
0,9347
-

0,1621
0,5940
0,7353
-

0,0137
0,1709
0,6960
-
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0,3823
0,7002
0,9981

0,1932
0,3436
0,7782

17
Γ.Δ.Η. Α.Δ.

0,0037
0,0336
0,2237

Πίλαθαο 4.11 : Γείθηεο BRA γηα ην 2009
Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ
1

2

Πνζνζηφ ζελαξίσλ
σο πξνο ηε ζέζε k

VERBUND STATKRAFT

1
2
3
14
15
16

0,6150
0,7525
0,8656
-

0,0382
0,5222
0,6546
-

3
PGE

0,1006
0,2707
0,4011
-

15

16

17

RWE POWER LATVENERGO EDF GROUP

0,5635
0,7566
1

0,1900
0,4078
0,8109

0,0042
0,0373
0,2312

4.4.1 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΡΙΔΣΙΑ
Γεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο (4.12) κε ηελ εηήζηα θαηάηαμε θάζε επηρείξεζεο.
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Borda count ψζηε λα θαζνξηζηεί ε ζεηξά ησλ
εηαηξηψλ ζην ζχλνιν ηεο ηξηεηίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, έζησ φηη έρνπκε m
ππνςεθίνπο θαη νη βαζκνί πνπ δίλνληαη είλαη ίζνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
θαηαηάζζνληαη ρακειφηεξα απφ απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ν πξψηνο ππνςήθηνο ζα
ιάβεη m-1 βαζκνχο, ν δεχηεξνο m-2 θαη νχησ θαζεμήο θαη κεδέλ βαζκνχο γηα ηνλ
ηειεπηαίν. Ο ππνςήθηνο κε ηνλ πςειφηεξν ζπλνιηθφ αξηζκφ βαζκψλ είλαη ν θαιχηεξνο.
Σα απνηειέζκαηα δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηελ ήδε ζρεκαηηζκέλε εηθφλα θαη
εηδηθφηεξα γηα ηα δπν άθξα ηεο θαηάηαμεο. Η Verbund θαη ε Statkraft εκθαλίδνληαη
ζηηο δπν πξψηεο ζέζεηο, ελψ ε Γ.Δ.Η., ε Latvenergo θαη ε EDF Group ζηελ νπξά. Η
βαζκνινγηθή δηαθνξά ησλ εηαηξηψλ ζηηο αξρηθέο θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο είλαη
δηαθξηηή κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο.
Οη εηαηξίεο κε ηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζέζεσλ είλαη ε EDP, ε ESB θαη ε
Α.Η.Κ. Η πξψηε ήηαλ 10ε , 9ε θαη 8ε ζηα 3 έηε θαη 10ε ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε. Η
ηξιαλδηθή ESB ήηαλ 11ε , 12ε θαη μαλά 11ε κε ηειηθή ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηελ 11ε
ζέζε. Σέινο, ε θππξηαθή Α.Η.Κ. κε κηα 13ε θαη δπν 14εο ζέζεηο βξίζθεηαη ζηε 14ε
ζπλνιηθή ζέζε.
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Πίλαθαο 4.12 : Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηξηεηία 2007-2009

2007

Καηάηαμε
2008

2009

Borda Count

VERBUND
STATKRAFT AS

2
1

1
2

1
2

47
46

ČEZ GROUP
LIETUVOS ENERGIJA

4
7

5
4

4
5

38
35

ENDESA
PGE

9
8

3
7

6
3

33
33

ENECO
FORTUM

3
5

6
8

10
7

32
31

EESTI ENERGIA
EDP
ESB
ENEL
RWE POWER
AHK
ΓΔΗ Α.Δ.
LATVENERGO

6
10
11
14
12
13
16
15

10
9
12
11
13
14
17
15

9
8
11
12
15
14
13
16

26
24
17
14
11
10
5
5

EDF GROUP

17

16

17

1

4.4.2 ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζπάζηεθε ζε 4 γεσγξαθηθέο δψλεο - ηε λφηηα,
ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηηο 2 ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο – πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. Η θαηάηαμε
ησλ εηαηξηψλ αλά δψλε ζηεξίρζεθε ζε απηή ηνπ πίλαθα 4.12.
Οη θπξίαξρεο εηαηξίεο θαη ησλ ηεζζάξσλ γεσγξαθηθψλ δσλψλ αλήθνπλ ζηελ
πξψηε πεληάδα ηεο ζπλνιηθήο θαηάηαμεο. Αληίζηνηρα, νη ρείξηζηεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο
ηξεηο βαζηθέο δψλεο ζπλαληψληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. ηελ λφηηα Δπξψπε ε
ηζπαληθή Endesa είλαη ε θαιχηεξε, ζηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη ζπλνιηθά ζε φιν ην
δείγκα ηεο εξγαζίαο ε απζηξηαθή Verbund, ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ε ηζέρηθε ČEZ
Group θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, πνπ έρνπλ θαη ην πην κηθξφ δείγκα, ε λνξβεγηθή
Statkraft. ηε ηειεπηαία ζέζε ηεο θάζε πεξηνρήο παξαηεξνχκε ηε Γ.Δ.Η. ( 15ε ), ηελ
EDF Group ( 17ε ) θαη ηελ Latvenergo ( 16ε ).
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Η πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο δηαζέηεη ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο κέζα ζηε
δεθάδα ηεο θαηάηαμεο Borda count, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε Latvenergo. Αληίζεηα, ε
λφηηα Δπξψπε έρεη ηέζζεξηο εηαηξίεο ζηηο ζέζεηο 10 έσο θαη 15 θαη ε πην ζεκαληηθή
είλαη ε Endesa ζηελ 5ε ζέζε. Η θεληξηθή Δπξψπε έρεη ηελ ηδηνκνξθία λα δηαζέηεη ηελ
θαιχηεξε θαη ηελ ρεηξφηεξε εηαηξία ηεο θαηάηαμεο θαη ηηο ππφινηπεο ηξεηο λα
βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 7 έσο θαη 13. Σέινο, θαη ζθαλδηλαβηθέο επηρεηξήζεηο
εκθαλίδνληαη ςειά ζηελ θαηάηαμε.
Αλ δεκηνπξγνχζακε ην Borda count άζξνηζκα ηεο θάζε γεσγξαθηθήο δψλεο, ζα
επαιεζεπφληνπζαλ νη παξαπάλσ εθηηκήζεηο. Η αλαηνιηθή Δπξψπε ζπγθεληξψλεη 137
βαζκνχο θαη είλαη πξψηε, ε θεληξηθή 108 θαη ε λφηηα 86. Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, αλ
θαη ζπκκεηέρνπλ κφλν κε δπν εηαηξίεο έρνπλ 77 βαζκνχο.

Πίλαθαο 4.13 : Γεσγξαθηθή νκαδνπνίεζε θαη θαηάηαμε ησλ εηαηξηψλ
Νφηηα Δπξψπε Κεληξηθή Δπξψπε Αλαηνιηθή Δπξψπε

θαλδηλαβηθέο Υψξεο

ENDESA
EDP
ENEL
Α.Η.Κ.
Γ.Δ.Η. Α.Δ.

STATKRAFT AS
FORTUM

VERBUND
ENECO
ESB
RWE POWER
EDF GROUP

CEZ GROUP
LIETUVOS ENERGIJA
PGE
EESTI ENERGIA
LATVENERGO

4.4.3 ΑΝΑΛΤΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΤ ΜΔΙΓΜΑΣΟ
Μηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηελ θαηαγξαθή
ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο 11 επηρεηξήζεσλ - φπνπ ήηαλ δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία – γηα ηα
ηξία έηε. Τπνινγίζηεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (
πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα, βηνκάδα), ηεο ζεξκηθήο
ελέξγεηαο ( ιηγλίηεο, νξπθηά θαχζηκα θαη θπζηθφ αέξην) θαη ησλ ππξεληθψλ ζηνλ ηξφπν
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, καδί κε ην δείθηε απνδνρήο α,
ζπζρεηίζηεθαλ ψζηε λα εληνπίζνπκε πνηνη παξάγνληεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε
ζηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε α. Δπίζεο, έγηλε θαη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ψζηε λα
εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ησλ Α.Π.Δ. κε ηε ζεξκηθή ελέξγεηα (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) θαη
ηνπ δείθηε α (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).
Κπξίαξρεο επηρεηξήζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ Α.Π.Δ. είλαη ε απζηξηαθή Verbund
θαη ε ζνπεδηθή Statkraft, κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 82% έσο θαη 90%. ηνλ
αληίπνδα βξίζθνληαη , ε θππξηαθή A.H.K. κε κεδεληθφ πνζνζηφ, ε ιηζνπαληθή Lietuvos
Energija κε 4% θαη ε γεξκαληθή RWE Power κε ηηκέο πεξίπνπ ζην 5%.
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Η ρξήζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ RWE Power θαη ηελ νιιαλδηθή Eneco είλαη
θπξίαξρε ζε πνζνζηφ απφ 76% έσο θαη 81%, ελψ ε Α.Η.Κ. ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά
αηκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Απφ ηελ άιιε, ε Verbund, ε Statkraft θαη ε θηιαλδηθή
Fortum παξάγνπλ ελέξγεηα απφ ζεξκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ζην 10% κε 15% ηεο
ζπλνιηθήο ηνπο παξαγσγήο.
Η ππξεληθή ελέξγεηα ζπκκεηέρεη θαηά 71% ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο Lietuvos
Energija, ελψ ζηε Fortum θαηά 47%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Verbund θαη ε
Statkraft δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ππξεληθά ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.
ηε ζπλέρεηα, έγηλε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε α θαη ησλ πνζνζηψλ
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε είδνπο ελέξγεηαο. Παξαηεξνχκε, φηη ε ζεξκηθή ελέξγεηα έρεη
κεγαιχηεξε γξακκηθή ζπζρέηηζε απφ ην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ Α.Π.Δ., ελψ ε ππξεληθή
ελέξγεηα επεξεάδεη αδηάθνξα. Η αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο δείρλεη φηη
φζν απμάλεη ζε απφιπηε ηηκή, ηφζν κεηψλεηαη ν δείθηεο α θαη νη εηαηξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηαθφ κείγκα κε ζεξκηθή ελέξγεηα δελ ηα πάλε πνιχ θαιά.
Αληίζεηα, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ Α.Π.Δ. αληηζηνηρεί ζε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ δείθηε
θαη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
παξνπζηάδνπλ πςειή ζέζε θαηάηαμεο.
Απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζα κειεηήζνπκε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα
ψζηε λα παξνπζηάζνπκε ηε ζρέζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε ην
ελεξγεηαθφ κείγκα θαη πνην είδνο ελέξγεηαο αζθεί ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηε
δηακφξθσζε ηνπ δείθηε α. Σν r2 ιέγεηαη πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ
( coefficient of determination ) θαη παίξλεη ηηκέο ζην θιεηζηφ δηάζηεκα [0,1] θαη φζν
πιεζηέζηεξα βξίζθεηαη πξνο ην 1, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ
σο εθηίκεζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο. ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο ην r2 = 0.58,
δειαδή νη κεηαβνιέο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο εξκελεχνπλ ην 58% ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ηνπ δείθηε α. Η p-ηηκή καο δείρλεη φηη ε ζεξκηθή ελέξγεηα επηδξάεη
πεξηζζφηεξν απφ ηηο Α.Π.Δ. ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείθηε, θαζψο ε ηηκή είλαη ζρεδφλ
κεδέλ, ελψ απηή γηα ηηο Α.Π.Δ. αγγίδεη ην 50%.
ηνλ πίλαθα 4.14 είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο, ζηνλ 4.15 ηα
απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ζηνλ 4.16 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηεο θάζε
κνξθήο ελέξγεηαο γηα θάζε έηνο, καδί κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε α γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίνδν.

Πίλαθαο 4.14: πζρέηηζε ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο
Γείθηεο α
Α.Π.Δ.
0,6669
Θεξκηθή -0,7259
Ππξεληθή 0,0654
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Πίλαθαο 4.15: Παιηλδξφκεζε ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο

Α.Π.Δ.
Θεξκηθή

P-Σηκή
0,5032
0,001

Πξνζαξκνζκέλν R2 0,5837
Πίλαθαο 4.16: Δλεξγεηαθφ κείγκα εηαηξηψλ
Γείθηεο α Α.Π.Δ. Θεξκηθή
Verbund 07
Verbund 08
Verbund 09
Statkraft 07
Statkraft 08
Statkraft 09
PGE 07
PGE 08
PGE 09
Lietuvos 07
Lietuvos 08
Lietuvos 09
Endesa 07
Endesa 08
Endesa 09
Eneco 07
Eneco 08
Eneco 09
Fortum 07
Fortum 08
Fortum 09
EDP 07
EDP 08
EDP 09
AHK 07
AHK 08
AHK 09
RWE POWER 07
RWE POWER 08
RWE POWER 09

0,6257
0,8626
0,8317
0,6691
0,6505
0,5882
0,2722
0,3917
0,4963
0,3754
0,4478
0,4304
0,2411
0,5412
0,3856
0,6105
0,3792
0,1954
0,4600
0,3101
0,3842
0,1680
0,2397
0,2443
0,0965
0,0819
0,0914
0,1169
0,1093
0,0889
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Ππξεληθή

85,6%

14,0%

0%

88,3%

11,7%

0%

90,9%

9,0%

0%

87,7%

9,8%

0%

82,6%

13,7%

0%

82,7%

13,6%

0%

13,4%

51,0%

26,1%

19,1%

46,4%

26,4%

19,6%

42,8%

27,3%

4,0%

21,0%

71,0%

4,0%

21,0%

71,0%

4,0%

21,0%

71,0%

28,5%

57,5%

13,8%

30,7%

54,2%

15,0%

24,5%

59,2%

16,2%

8,5%

81,0%

7,0%

16,7%

75,8%

5,4%

18,7%

76,9%

3,0%

39,0%

12,0%

49,0%

44,0%

10,0%

46,0%

46,0%

10,0%

44,0%

52,9%

47,0%

0%

53,4%

46,5%

0%

48,9%

51,0%

0%

0%

100,0%

0%

0%

100,0%

0%

0%

100,0%

0%

3,2%

80,8%

15,9%

3,7%

80,4%

15,7%

5,7%

79,7%

14,3%

ENEL 07
ENEL 08
ENEL 09

0,0822
0,1784
0,1635

33,5%

64,2%

0%

32,4%

64,1%

0%

34,1%

64,8%

0%

4.4.4 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΧΝ ΣΙΜΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
Μηα δηαθνξεηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε ζχγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ησλ δεηθηψλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηε δηεηία
2007/2008 θαη 2008/2009. Αξρηθά, βξέζεθε ε κέζε εηήζηα ηηκή γηα ηνλ θάζε δείθηε
( πίλαθεο 4.5-4.7 ) θαη γηα ηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ( πίλαθεο 4.2-4.4 ) θαη ζηε
ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε κεηαβνιή γηα ηελ θάζε εμεηαδφκελε πεξίνδν. Οη ηηκέο ηνπ
πεηξειαίνπ εληνπίζηεθαλ ζην δηαδίθηπν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε εηήζηα ηηκή ηνπο.
Παξαηεξνχκε φηη ελψ νη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεξδνθνξία ( n1,n5 &
n6) παξνπζηάδνπλ κηα ζπλνιηθή κείσζε ην 2007/08 θαη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ
απμάλεηαη θαηά 33%, ηα έζνδα, ηα θαζαξά θέξδε θαη ην EBITDA έρνπλ κηα κέζε
αχμεζε ηνπ 14%. Αληίζεηα, ην 2008/09 ην πεηξέιαην πέθηεη θαηά 36%, ηα έζνδα
παξνπζηάδνπλ κηθξή αχμεζε θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηψλνληαη. Ο δείθηεο n1, ν νπνίνο
είλαη ε ζρέζε θαζαξψλ θεξδψλ/έζνδα, εκθαλίδεη αχμεζε ηνπ 13% θαη ν n6 – θαζαξά
θέξδε/πξνζσπηθφ – κείσζε ηνπ 11%.
Γελ κπνξεί λα εμαρζεί έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ κε ηε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, κηαο θαη πξέπεη λα γίλεη
βαζχηεξε αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ.

Πίλαθαο 4.17: Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ
Μεηαβνιή δεηθηψλ
n1
n2
2007/08 -21,19% -5,26%
2008/09 13,45% 5,68%

n3
2,96%
-3,21%

n4
12,77%
-2,48%

n5
-8,65%
4,21%

n6
-1,19%
-10,84%

Μεηαβνιή νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ

Έζνδα

Καζαξά
χλνιν
χλνιν
θέξδε ππνρξεψζεσλ ελεξγεηηθνχ Πξνζσπηθφ EBITDA

2007/08 18,02% 13,10%
2008/09 3,68% -2,33%

9,35%
10,90%
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7,40%
13,81%

1,78%
4,25%

9,78%
11,87%

Μεηαβνιή ηηκψλ πεηξειαίνπ
2007/08
2008/09

33,82%
-36,72%
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ
αγνξά ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ., ηελ πνξεία απειεπζέξσζεο ηεο θαη ηελ απφδνζε ηεο
βαζηθήο εηαηξίαο θάζε θξάηνπο κέινπο, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ :


ρεηηθά πεξηνξηζκέλε είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα
θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. – 15. Παξά ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία
νξηζκέλσλ ρσξψλ, πνιιά θξάηε θαζπζηεξνχλ ή δελ έρνπλ πηνζεηήζεη θαζφινπ ηηο
θνηλνηηθέο νδεγίεο κε απνηέιεζκα ε αγνξά λα παξακέλεη νιηγνπσιηαθή θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κνλνπσιηαθή. Οη πιένλ απειεπζεξσκέλεο αγνξέο είλαη
απηέο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ.
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αγνξψλ απηψλ είλαη ην ζπγθξηηηθά ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν αληαγσληζκνχ.



Οπζηαζηηθά κνλνπσιηαθέο παξακέλνπλ νη ελεξγεηαθέο αγνξέο ζηα θξάηε κέιε ηεο
Δ.Δ. – 10. Η αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φισλ ησλ ρσξψλ βξίζθεηαη αθφκε ζε
κεηαβαηηθφ ζηάδην. Αλ θαη έρεη ήδε ζεζπηζηεί λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε ζπκθσλία κε
ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ., νη εζληθέο αγνξέο ησλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε
ζπγθέληξσζε θαη ν αληαγσληζκφο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα.



ηελ Διιάδα ζήκεξα ε αγνξά ειεθηξηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη νπζηαζηηθά σο
κνλνπσιηαθή. Η Γ.Δ.Η. απνιακβάλεη έλα κνλνπψιην ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά
θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, ε ειιεληθή αγνξά είλαη
απνκνλσκέλε απφ ηηο κεγάιεο Δπξσπατθέο αγνξέο.



Οη πνιπθξηηήξηεο κέζνδνη έρνπλ επξχ θάζκα εθαξκνγήο ζηα ελεξγεηαθά
πξνβιήκαηα. πλνιηθά φκσο νη κεζνδνινγίεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο είλαη
πεξηζζφηεξν κέζνδνη ππνζηήξημεο ηνπ απνθαζίδνληα ζηελ εχξεζε θαη αμηνιφγεζε
δηαθνξεηηθψλ ηθαλνπνηεηηθψλ ιχζεσλ, παξά κεζνδνινγίεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο
ιχζεο.



Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε, νη εηαηξίεο κε ρακειφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη
πςειφ ελεξγεηαθφ κείγκα Α.Π.Δ. βξίζθνληαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο
θαηάηαμεο, ελψ νη εηαηξίεο κε κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη ζηηο
ηειεπηαίεο ζέζεηο. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε απμεκέλε ρξήζε αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο επηδξά ζεηηθά ζηνλ δείθηε α, ελψ ε ρξήζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο έρεη
ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα.

Η έξεπλα ζην ρψξν ησλ εηαηξηψλ ηεο αγνξάο ελέξγεηαο κε ρξήζε πνιπθξηηήξησλ
κεζφδσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο. Μηα βαζχηεξε αλάιπζε
ζηα δεδνκέλα ησλ εηαηξηψλ ( ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, είδνο αγνξάο, αξηζκφο
θαηαλαισηψλ, ρξεκαηηζηεξηαθή αμία, αμία επελδχζεσλ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε θαη
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άιισλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ, ζα έδηλε ηελ επθαηξία γηα ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ
απνηειεζκάησλ. Θα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο ζπγθξίζεηο θαη λα εμαρζνχλ
πεξηζζφηεξα θαη πην ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα.
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