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ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

• Σύντομη εισαγωγή

• Το ενδιαφέρον σας για το θέμα

• Προσδοκίες από την ενότητα



Μερικές ερωτήσεις για μια αρχή

• Ποια ενέργεια χρησιμοποιούσαμε για φωτισμό πριν από τον 
ηλεκτρισμό;

• Τι ενέργεια χρησιμοποιούσαμε για θέρμανση πριν από 50, 100, 200 
χρόνια;

• Ποια ενέργεια χρησιμοποιήσαμε για τις μεταφορές τα τελευταία 
100-150 χρόνια;

• Γιατί αλλάζουμε την ενεργειακή μας κατανάλωση;



Παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές



Παγκόσμιοι πόροι
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Καπιταλισμός των ενδιαφερομένων μερών
• Θα παρουσιάσω στη συνέχεια τις 

παρατηρήσεις μου σχετικά με την αύξηση 
της ανισότητας, την επιβράδυνση της 
ανάπτυξης, την πτώση της 
παραγωγικότητας, τα μη βιώσιμα επίπεδα 
χρέους, την επιτάχυνση της κλιματικής 
αλλαγής, την εμβάθυνση των κοινωνικών 
προβλημάτων και την έλλειψη παγκόσμιας 
συνεργασίας σε ορισμένες από τις πιο 
πιεστικές προκλήσεις του κόσμου. 

• Καθηγητής Klaus Schwab,
ιδρυτής και εκτελεστικό στέλεχος
πρόεδρος του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ.
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Καπιταλισμός των ενδιαφερομένων μερών

Klaus Schwab:

• "... πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο, καλύτερο παγκόσμιο σύστημα: τον καπιταλισμό των 
συμμετόχων. Σε αυτό το σύστημα, τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών της 
οικονομίας και της κοινωνίας λαμβάνονται υπόψη, οι εταιρείες βελτιστοποιούν για κάτι 
περισσότερο από τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και οι κυβερνήσεις είναι οι θεματοφύλακες της 
ισότητας των ευκαιριών, των ίσων όρων ανταγωνισμού και της δίκαιης συνεισφοράς και 
διανομής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχικότητα 
του συστήματος. Πώς μπορούμε όμως να το επιτύχουμε αυτό; Πώς φαίνεται στην πράξη; Και 
πού έκαναν λάθος τα δύο σημερινά συστήματα;"

• "Τόσο στον καπιταλισμό των μετόχων όσο και στον κρατικό καπιταλισμό, η κυριαρχία ενός 
ενδιαφερομένου έναντι των άλλων είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα του συστήματος. Στον 
καπιταλισμό των μετόχων, οι στόχοι των μετόχων είναι συχνά η μοναδική εστίαση- στον κρατικό 
καπιταλισμό, η κυβέρνηση ασκεί υπερβολική εξουσία".

• "Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ένα τρίτο σύστημα, το οποίο μπορεί να οριστεί ως καπιταλισμός των 
ενδιαφερομένων μερών. Πρόκειται για καπιταλισμό με τον παραδοσιακό ορισμό της λέξης: οι 
ιδιώτες και οι ιδιωτικές εταιρείες αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας". 7
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Ενεργειακή διακυβέρνηση -
το νέο ρυθμιστικό 
περιβάλλον στον τομέα της 
ενέργειας



Νομοθεσία

• Κανονισμοί (με άμεση εφαρμογή στις χώρες μέλη),
• Οδηγίες (πρέπει να μεταφερθούν στα κράτη μέλη),
• Αποφάσεις (άμεσα εφαρμοστέες και δεσμευτικές για τον 

παραλήπτη),
• Συστάσεις, γνωμοδοτήσεις, καθώς και άλλες πράξεις 

(ανακοινώσεις, κατευθυντήριες γραμμές, λευκά και πράσινα 
έγγραφα κ.λπ.)

Οι ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας 

ρυθμίζονται κυρίως 
από τη δευτερογενή 
νομοθεσία της ΕΕ:

• Συνθήκη για την ΕΕ και Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ
• Ευρατόμ
• Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα
• και άλλοι.

Επιπλέον: διμερείς 
και πολυμερείς 

συμφωνίες:



Πολιτική & Πολιτική





Η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία

Πηγή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία





15Πηγή: REPowerEU 
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Πρωτογενείς και δευτερογενείς πόροι
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Πηγές καύσιμης ενέργειας
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Παγκόσμια ενεργειακά ισοζύγια 1973-2007



Ενεργειακοί πόροι και ενεργειακές 
υπηρεσίες

(С) Joel N. Swisher, PhD, PE - Διευθυντής, Ινστιτούτο Ενεργειακών 
Μελετών



Προσφορά και ζήτηση



Ελαστική έναντι ανελαστικής ζήτησης



Τύποι αγοράς

• Τέλειος ανταγωνισμός

• Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

• Ολιγοπώλιο

• Μονοπώλιο

Σύμφωνα με:

- Ο αριθμός των συμμετεχόντων (λίγοι/πολλοί)

- Εμπόδια εισόδου/εξόδου

- Διαφοροποίηση προϊόντος



26

Κατανάλωση και υποκατάσταση

• Η ενέργεια περιγράφεται συχνά ως εμπόρευμα (με χαμηλή 
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή), επειδή η διαθεσιμότητά 
της είναι σημαντική για τον σύγχρονο άνθρωπο και για την κανονική 
οικονομική δραστηριότητα.

• Ωστόσο, κανένας ενεργειακός πόρος δεν μπορεί να οριστεί ως 
"ανάγκη" με την οικονομική έννοια, διότι οι καταναλωτές μπορούν 
να υποκαταστήσουν την κατανάλωσή τους

• Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την αντικατάσταση των 
ενεργειακών πόρων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες μετατροπής 
ενέργειας



Βιομηχανικά παραδείγματα

Πηγή: Smil, Ενέργεια και Πολιτισμός



Ενεργειακές υπηρεσίες και εξηλεκτρισμός



Η παγκόσμια εικόνα (BP Stat Review 2021)



Παγκόσμια παραγωγή ενέργειας (ô) και κατανάλωση (ô)

Πηγή: Η ενέργεια της ΕΕ σε αριθμούς (2021)



Περιφερειακές διαφορές (BP Stat Review 
2021)



Περιφερειακές διαφορές (BP Stat Review 
2021)



Περιφερειακές διαφορές (BP Stat Review 
2021)



Περιφερειακές διαφορές (BP Stat Review 
2021)



Ενεργειακό ισοζύγιο της ΕΕ (2019, 
Mtoe)

Πηγή: EU Energy in Figures (Απρίλιος 2021)





Πηγή: 2020)



Ενεργειακό μείγμα ΕΕ-27, 2019 (%) και εξάρτηση από τις 
εισαγωγές



Πηγή: Eurostat, 2021, 2015



Δυναμική των εξαρτήσεων εισαγωγής
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Αλλαγή του ενεργειακού επιχειρηματικού 
μοντέλου

Παράγοντας 20. Αιώνας 21. Αιώνας

Επιχειρηματικό μοντέλο Με βάση την αυξανόμενη 
κατανάλωση ενέργειας

Νέες ενεργειακές υπηρεσίες -
βασισμένη στην ανάπτυξη

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας Καλλιέργεια Στατική, με πιθανή αύξηση λόγω 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τιμή χρήσης δικτύου Σύμφωνα με την 
καταναλισκόμενη ενέργεια

Σπείρα θανάτου χρησιμότητας

(Αποστασία πλέγματος)

CAPEX για νέους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής

Μειούμενο κόστος ανά μονάδα 
ενέργειας

Αύξηση του κόστους (νέες 
τεχνολογίες)

Τιμές CO2 Κανένα Μεγαλώνει γρήγορα

Στόχοι των εταιρειών κοινής 
ωφέλειας

Ασφάλεια εφοδιασμού, CRM, 
RoI

Ασφάλεια, Περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, Διαθεσιμότητα 
τιμών, RoI

Ο ρόλος των καταναλωτών Παθητικό Πιο ενεργή, με τεχνολογίες και 
κίνητρα για την παραγωγή 
ενέργειας και την ανταπόκριση 
στη ζήτηση
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Μετασχηματισμοί ενεργειακών 
επιχειρήσεων



Συνεχής "Εξειδίκευση"



Τα οικονομικά της αποστασιοποίησης 
δικτύου/φορτίου
(Rocky Mountain Institute) - www.rmi.org

Defection (2014)
- Εξάπλωση των τεχνολογιών για 

κατανεμημένη παραγωγή και ολοένα και 
χαμηλότερες τιμές

- Μαζική διείσδυση και των μπαταριών, 
κυρίως χάρη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

- Η ηλιακή ενέργεια αφαιρεί από τα έσοδα του 
ιστορικού προμηθευτή 

- Ένας συνδυασμός φωτοβολταϊκών και 
μπαταριών μπορεί να καταστήσει το δίκτυο 
εφεδρική πηγή για πολλούς καταναλωτές -
ταυτόχρονα με καλή ασφάλεια εφοδιασμού 
για αυτούς και με μείωση των τιμών - μια 
"υπηρεσία κοινής ωφέλειας σε ένα κουτί".

Defection Load (2015)
- Η επιλογή είναι διαθέσιμη, αλλά πολλοί 
χρήστες προτιμούν να μην εγκαταλείψουν το 
πλέγμα

- Πιο πιθανό σενάριο: επενδύσεις πελατών σε 
συστήματα ηλιακής ενέργειας συνδεδεμένα 
στο δίκτυο και μπαταρίες.

Τα συστήματα αυτά θα είναι δεσμευμένα από 
το δίκτυο και συνεπώς θα είναι

1) μικρότερα,
2) φθηνότερα,
3) ταχύτερη εφαρμογή.
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Αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (2014)



Ένα πιθανό νέο επιχειρηματικό μοντέλο 
(2015)



Εξέλιξη της εξυπηρέτησης πελατών



Αποκέντρωση ô νέες ευκαιρίες στην αγορά
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Ευρωπαϊκό όραμα για τα έξυπνα δίκτυα
http://www.youtube.com/watch?v=5cIy-5c1DdE 



Μικροδίκτυα & prosumers



Μελλοντικές ενεργειακές υπηρεσίες (1/2)

Източник: McKinsey



Μελλοντικές ενεργειακές υπηρεσίες (2/2)



Ενεργειακή αγορά & όμορες αγορές

Ενέργεια
Αγορά

Χονδρικό
Προμηθευτ

ές

Μετάδοση
Χειριστές

Λιανική 
πώληση 

Προμηθευτέ
ς

Διανομή
Πλέγματα

Επιχείρηση
Καταναλωτ

ές

Τέλος
Καταναλωτ

ές

Δημιουργί
α

Εταιρείες

Trading
Εταιρείες

Αγορές καυσίμων, 
πρώτων υλών και 

περιβάλλοντος

Επενδυτικές, 
χρηματοοικονομικές 

και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες

Αγορές βιομηχανικού 
εξοπλισμού, 
μηχανικών 

υπηρεσιών και 
λύσεων

Αγορές νομικών 
υπηρεσιών και 

επίλυσης διαφορών



Το νέο περιβάλλον της αγοράς

56(източник: Το Εγχειρίδιο του στρατηγικού αναλυτή για την ενέργεια: Framework to Achieve Environmental Sustainability and Competitive Advantage)



Καινοτομίες

57(източник: Το Εγχειρίδιο του στρατηγικού αναλυτή για την ενέργεια: Framework to Achieve Environmental Sustainability and Competitive Advantage)



58(източник: Το Εγχειρίδιο του στρατηγικού αναλυτή για την ενέργεια: Framework to Achieve Environmental Sustainability and Competitive Advantage)

Παραδείγματα: καινοτομίες



59(източник: Το Εγχειρίδιο του στρατηγικού αναλυτή για την ενέργεια: Framework to Achieve Environmental Sustainability and Competitive Advantage)



Top-30 καινοτομίες (σύμφωνα με τον IRENA)

IRENA (2019), Ενημέρωση για το τοπίο της καινοτομίας: Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Άμπου Ντάμπι.



Ανατρεπτικές καινοτομίες

Εταιρείες συνδρομής & as-a-service
• Sparkfund
• SmartWatt
• Metrus Energy
• Επαναπροσαρμογή

Επιχειρηματικό μοντέλο - οι εταιρείες εγκαθιστούν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες χωρίς 
κόστος για τους πελάτες τους (φωτισμός LED, σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λπ.) 
και τις συντηρούν/λειτουργούν κατά τη διάρκεια της περιόδου σύμβασης.

Οι πελάτες πληρώνουν μια σταθερή μηνιαία τιμή.



Βιβλία - Ενεργειακός 
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