
Τα Νέα ∆εδοµένα στην Ανάπτυξη 

της Χονδρεµπορικής Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»
Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011



ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

� Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου→ Αντιµετώπιση 

∆οµικών Προβληµάτων Υφιστάµενης Αγοράς

� Μεγάλη ∆ιείσδυση ΑΠΕ→ Αντιµετώπιση Τεχνικών 

Προβληµάτων, διαχείριση Αυξηµένου Κόστους σε βραχυπρόθεσµο και 
µεσοπρόθεσµο ορίζονταµεσοπρόθεσµο ορίζοντα

� ∆υσχερής χρηµατοοικονοµική κατάσταση –

αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός αγορών για την µεγαλύτερη δυνατή 

µείωση του κόστους συναλλαγών (transaction costs) και του 

πιστωτικού και συστηµικού κινδύνου



Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο

� Συνεργασία µεταξύ των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων.

� Βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάµενων 

υποδοµών ώστε η αποτελεσµατικότητα αυτή να 

προσελκύει τα αναγκαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των 

συστηµάτων. Τα συστήµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι συστηµάτων. Τα συστήµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

πεπαλαιωµένα και η µεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ απαιτεί 

επιπλέον κεφάλαια για την προσαρµογή των 

συστηµάτων αυτών στις νέες συνθήκες. 

� Υιοθέτηση από τα κράτη-µέλη ενιαίου µοντέλου 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model)



Target Model

Σύµφωνα µε τα βασικά στοιχεία του target model προβλέπεται η ανάπτυξη 
τεσσάρων βασικών αγορών (επιπέδων συναλλαγών):

1. Αγορές προηγούµενης ηµέρας (day ahead): ζεύξη αγορών, δυνητικά µία 
τιµή στην Ευρώπη, για όση ενέργεια συναλλάσσεται µέσω των 
αγορών αυτών.

2. Αγορές κατά τη διάρκεια της ηµέρας (Intraday), αγορά που 
προσαρµόζεται στις πραγµατικές συνθήκες κατανάλωσης, µπορούν να 
έχουν και περιφερειακό χαρακτήρα.έχουν και περιφερειακό χαρακτήρα.

3. Αγορές αποκλίσεων (balancing), αγορά που αντιµετωπίζει βλάβες 
µονάδων και άλλα συµβάντα, που σχετίζονται µε τεχνικά θέµατα των 
µονάδων και των δικτύων, όπως και τη µεταβλητότητα του φορτίου.

4. Αγορές Μελλοντικού Χρόνου (forward markets), οι οποίες κυρίως 
επικεντρώνονται στην εκχώρηση µακροχρόνιων διασυνδετικών 
δικαιωµάτων, η εξέλιξη των οποίων σηµατοδοτεί και τη µακροχρόνια 
τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

5. ∆ιµερή συµβόλαια φυσικής παράδοσης µεταξύ παραγωγών-
προµηθευτών.



Αγορές Ισχύος -1

� Ήδη σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, και παράλληλα 

µε την ανάπτυξη του Target Model, γίνεται 

επεξεργασία για την ανάπτυξη Αγορών 

Ισχύος (και για συµβατικούς σταθµούς και για Ισχύος (και για συµβατικούς σταθµούς και για 

ΑΠΕ) 

� Η είσοδος ΑΠΕ, τα οποία έχουν πολύ χαµηλό 
οριακό κόστος, έχει ως αποτέλεσµα:

� Μείωση της Οριακής Τιµής του Συστήµατος

� Αύξηση της µεταβλητότητας

� ∆ιαχείριση του “Missing Money Problem”



Αγορές Ισχύος -2

� Κίνδυνος Καταναλωτών – να βρεθούν χωρίς ισχύ. 
Το κόστος της υπερ-επένδυσης είναι µικρότερο από το κόστος της 
υπο-επένδυσης. Απαίτηση για σταθερές, χαµηλές τιµές, επάρκεια 
ισχύος.

� Κίνδυνος Παραγωγών – να βρεθούν µε µη � Κίνδυνος Παραγωγών – να βρεθούν µε µη 
ανακτήσιµη ισχύ. Προτιµούν να χάσουν µερίδιο αγοράς, 

παρά να υπάρχει υπερ-επένδυσης. Απαίτηση για χαµηλό 
επενδυτικό ρίσκο.

� Σε κανέναν δεν αρέσει η 

µεταβλητότητα.



∆ιείσδυση ΑΠΕ

� Υποχρεώσεις της χώρας µας στο πλαίσιο του 
20-20-20→ Μονόδροµος η είσοδος των ΑΠΕ

� Μακροοικονοµικές µελέτες δείχνουν ότι η 
προώθηση των ΑΠΕ (και άλλων µέτρων) 
µπορεί να κοστίζει λιγότερο από την µπορεί να κοστίζει λιγότερο από την 
περίπτωση µη προώθησης τους. 
� Πρέπει να µετρηθούν όµως προσεκτικά οι 
εξωτερικότητες, των οποίων η ενσωµάτωση 
επιτυγχάνει την οικονοµικότητα των ΑΠΕ, ώστε να 
συγκεκριµενοποιηθούν και οι πόροι που θα 
πρέπει να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.   



Μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ: Επίδραση στην 

ηλεκτρική αγορά -1

� ∆ηµιουργεί σηµαντικά νέα δεδοµένα που αλλάζουν τη δοµή και τη 
λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
� Περιορίζεται σηµαντικά το εύρος της αγοράς, εφόσον µέρος αυτής 

εξυπηρετείται υποχρεωτικά από τα ΑΠΕ (προτεραιότητα ΑΠΕ).
� Μειώνονται σηµαντικά οι ώρες λειτουργίας των συµβατικών σταθµών, χωρίς 

όµως να µειώνεται αντίστοιχα η ανάγκη σε εγκατεστηµένη ισχύ αυτών. 
Συνεπώς, εξ ορισµού το σύστηµα παραγωγής συνολικά είναι ακριβότερο 
λόγω µεγαλύτερης εγκατεστηµένης ισχύος (συµβατικής και ΑΠΕ), που 
χρησιµοποιείται µε µικρότερο βαθµό φόρτισης, και συνεπώς µε µεγαλύτερο 
λόγω µεγαλύτερης εγκατεστηµένης ισχύος (συµβατικής και ΑΠΕ), που 
χρησιµοποιείται µε µικρότερο βαθµό φόρτισης, και συνεπώς µε µεγαλύτερο 
ανα µονάδα κόστος κεφαλαίου.  

� Ανατρέπεται η κλασική προσέγγιση που ακολουθείται στην οργάνωση των 
αγορών, όπου οι ώρες αιχµής «επιδοτούν» τις ώρες χαµηλού φορτίου, µιας 
που, κυρίως λόγω PV, καθιερώνεται το peak shaving.

� ∆ιαφοροποιούνται σηµαντικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συµβατικών 
µονάδων, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία τεχνική συµβατότητα και 
συνεργασία µεταξύ των τεχνολογιών ΑΠΕ και συµβατικών σταθµών.

� Αναγκαίες υποδοµές σε δίκτυα, αλλά κυρίως αύξηση των δυνατοτήτων και 
εργαλείων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να αντιµετωπίζει την 
στοχαστικότητα στην παραγωγή των ΑΠΕ.   



Μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ: Επίδραση στην 

ηλεκτρική αγορά -2

� Εκτιµώντας για το 2015 αύξηση των αιολικών περίπου σε 3700MW και 
των PV σε 1600MW, εκτιµάται ότι το συνολικό έσοδο των ΑΠΕ, εφόσον 
οι FIT παραµείνουν ως έχουν, θα τριπλασιαστεί από το σηµερινό 0,5b €
σε περίπου 1,6 b€

� Η επιπλέον ισχύς ΑΠΕ θα παράγει περίπου 4,5 TWh, οι οποίες 
υποκαθιστούν περίπου 1000MW θερµικά, κατά κύριο λόγο παλαιά 
λιγνιτικά.

� Στην περίπτωση των λιγνιτικών η εξοικονόµηση καυσίµου είναι της � Στην περίπτωση των λιγνιτικών η εξοικονόµηση καυσίµου είναι της 
τάξης των 200m€ και η εξοικονόµηση CO2 100m€ (15€/ton CO2)

� Υποθέτοντας και την απόσυρση µονάδων από το σύστηµα, εκτιµάται ότι 
το επιπλέον κόστος για το σύστηµα από την ενεργειακή, αλλά όχι σε 
επίπεδο ισχύος, υποκατάσταση θερµικών από ΑΠΕ στον ορίζοντα 
µέχρι το 2015, εκτιµάται σε περίπου 550m€

� Στον ως άνω υπολογισµό δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κόστη για 
παροχή κατάλληλης εφεδρείας   



Λογαριασµός Ειδικό Τέλος

� Λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω, το βάρος για το λογαριασµό Ειδικού 
Τέλους ΑΠΕ θα είναι ιδιαίτερα µεγάλος, και θα πρέπει εγκαίρως να 
διερευνηθούν τα εξής:

� Ο τρόπος µε τον οποίο το Τέλος ΑΠΕ θα εισπράττεται από τον 
καταναλωτή (απευθείας, υποχρέωση από προµηθευτές για 
Green Certificates, υποχρεώσεις σε συµβατικούς παραγωγούς?)

� Επανεξέταση των πόρων που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν 
στον λογαριασµό ΑΠΕ, πέραν των απευθείας εισφορών των 
Επανεξέταση των πόρων που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν 
στον λογαριασµό ΑΠΕ, πέραν των απευθείας εισφορών των 
καταναλωτών, ιδίως από τους κρίκους της ενεργειακής αλυσίδας 
που καρπούνται την προστιθέµενη αξία από τα ΑΠΕ.

� Επανεξέταση για τις υποχρεώσεις του λογαριασµού αυτού, τόσο 
σε επίπεδο τιµών πληρωµής των ΑΠΕ, όσο και σε επίπεδο 
µίγµατος τεχνολογιών ΑΠΕ και ρυθµού εισόδου αυτών. 



Χρηµατοοικονοµικές Συνθήκες

� Περιορισµένες δανειακές ροές → Προσανατολισµός για 

προσέκλυση ιδιωτικών κεφαλαίων

� Μακροχρόνια διαχείριση ρίσκου, διατήρηση σταθερών 

χρηµατορροών, κάλυψη έναντι οποιοδήποτε πιστωτικών 

κινδύνωνκινδύνων

� Αποτελεσµατικότητα και µείωση κόστους συναλλαγών

Προφανής πλέον η ανάγκη για 

καθετοποίηση
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