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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
ιδρύθηκε το 1959 σαν μια μικρή ερευνητική μονάδα με τήν επωνυμία 
«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό τήν επιστημονική με
λέτη τών οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδος, τήν ενθάρρυνση τών οι
κονομικών ερευνών και τή συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τή σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και 
του ανατέθηκαν οί έξης πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) ή κατάρτιση σχεδίωχ 
βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων αναπτύξεως, 
ή εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανα
πτύξεως, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει ή κυβέρνηση- (β) ή παρακολούθηση 
και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξελίξεως της ελλη
νικής οικονομίας καθώς και ή κατάρτιση προτάσεων για τή λήψη τών κα
τάλληλων μέτρων (γ) ή επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέ
ματα προγραμματισμού και οικονομικής αναπτύξεως. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε ό
λους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 
θέματα τής ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων αναπτύ
ξεως, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για με
ταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό 
και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών τών δραστηριοτήτων εντάσσεται και ή δημοσίευση 
μελετών, πού είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και 
διαλέξεων, πού δίνονται άπό διακεκριμένους επιστήμονες οί όποιοι προσκα
λούνται άπό το Κέντρο. 
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Tò KEJIE βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονι
κά ιδρύματα τοΰ εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις 
και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχοοσών οικονομικών εξελίξεων και 
μεθόδων οικονομικής ξρεονας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην 
προαγωγή της οίκονομικής επιστήμης στή χώρα. 
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'Οφείλω ευχαριστίες σε δλους άσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση και δη
μοσίευση της μελέτης που ακολουθεί. Ιδιαίτερα επιθυμώ να ευχαριστήσω 
το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών, το Γενικό 'Επι
στημονικό Διευθυντή και τήν 'Επιτροπή Μελετών, για τήν δλη φροντίδα και 
το ενδιαφέρον τους σχετικά με τήν εργασία αυτή. 

Ή κ. Κ. Νικολάου, υπεύθυνη στο Τμήμα Δευτερογενούς Παραγωγής, 
είχε τήν ευθύνη της διοικητικής παρακολουθήσεως τής προόδου των εργα
σιών. 'Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν επίσης οί απόψεις που εκφράστηκαν, κατά 
τή διάρκεια συζητήσεων, άπο τον κ. Α. Αιαβολίτση, 'Επιστημονικό Συνερ
γάτη του ΚΕΠΕ, ό όποιος ασχολείται ειδικότερα με τα ενεργειακά θέματα. 
Ό κ. Α. Μαρούλης ώς Βοηθός 'Ερευνών είχε τήν κύρια ευθύνη τής συλλο
γής και επεξεργασίας στοιχείων στο πρώτο στάδιο τής μελέτης, έργο που 
διεκπεραίωσε με ιδιαίτερη φροντίδα και ανάληψη ορθών πρωτοβουλιών. 

Τή μηχανογραφική επεξεργασία, που ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε δγκο, 
ëKavav με ξεχωριστή επιμέλεια και μεγάλη πάντοτε προθυμία οί κυρίες Κ. 
Συράνσκι και Φ. Παναρέτου τής Μονάδας 'Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του 
ΚΕΠΕ. Πρέπει έξαλλου να μνημονευτεί έδώ ή συμβολή τής 'Εταιρείας 
IBM, που διέθεσε δωρεάν χρόνο ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τέλος ή έρευνα, πάνω στην οποία στηρίχτηκε ή έργασίαί δεν θά ήταν 
δυνατή, χωρίς τήν αμέριστη συμπαράσταση και πολύτιμη συνδρομή που μου 
παρασχέθηκε άπό τήν Έδρα Βιομηχανικής 'Οργανώσεως τουΕΜΠ. 'Ιδιαί
τερες ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή κ. Ι. Α. Παππα και τό συνεργάτη 
μου διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής κ. Κ. Αεσποτάκη. 

Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥΗΛΙΑΗΣ 

Δεκέμβριος 1978 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή ενέργεια αποτελεί βασική εισροή για κάθε οικονομική δραστηριό
τητα. Ή χάραξη της ενεργειακής πολιτικής είναι, κατά συνέπεια, λειτουρ
γία με ψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγραμματισμού της οικονομι
κής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει για δλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, μετά τήν 
κρίση των τιμών του πετρελαίου από τό 1973 και ΰστερα. Ιδιαίτερα δμως 
ισχύει για τή χώρα μας. Ή γρήγορη ανάπτυξη τής ελληνικής οικονομίας, 
στην οποία στοχεύουμε, απαραίτητη για τήν πρόοδο και τήν ευημερία του 
τόπου και αναγκαία για να καλυφθεί ή μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει 
από τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, θα απαιτήσει σημαντική αύξη
ση στην κατανάλωση τής ενέργειας, iva μεγάλο μέρος τής όποιας θα εξα
κολουθήσει νά εισάγεται. Προβάλλει ζτσι μία άπό τις πολλές πλευρές του 
«ενεργειακού προβλήματος»: συγκεκριμένα ή επίπτωση στο συναλλαγματι
κό ισοζύγιο. 

Υπάρχουν δμως και άλλες πλευρές, εξίσου σημαντικές. Ή παραπέρα 
αξιοποίηση τών εγχώριων ενεργειακών πηγών και ή χρήση τεχνολογίας με
γαλύτερης ενεργειακής απόδοσης, ενέργειες απαραίτητες για τήν υποκατά
σταση πετρελαίου και κατά συνέπεια τή βελτίωση του βαθμού εξάρτησης 
τής οικονομίας μας άπό εξωτερικές πήγες προμήθειας, απαιτούν δλο και 
πιο ψηλές επενδύσεις, που αναγκαστικά μειώνουν τή χρηματοδοτική δυνα
τότητα προς άλλους παραγωγικούς τομείς τής οικονομίας. 'Εξάλλου δεν εί
ναι ασήμαντη ή δυσμενής επίπτωση τής ανόδου τής τιμής του εισαγόμενου 
πετρελαίου στο γενικό επίπεδο τιμών άλλα και στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν. 

Ή σύντομη αυτή αναφορά καθιστά φανερή τήν επιτακτική ανάγκη του 
όρθοΰ προσανατολισμού τής ενεργειακής πολιτικής άλλα και τής πολύπλο
κης φύσης τών σχέσεων ένέργειας-οίκονομίας. 

11 



Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που θέτει Ô ενεργειακός προ
γραμματισμός καταβάλλεται διεθνώς μεγάλη προσπάθεια εφαρμογής κα
τάλληλων αναλυτικών προτύπων (policy models). Στο πλαίσιο της προσπά
θειας αυτής μπορεί να ενταχθεί και ή μελέτη του κ. Ι. Ε. Σαμουηλίδη, για 
την ανάλυση τών μακροχρόνιων ενεργειακών αναγκών τής ελληνικής οικο
νομίας. Στην εργασία χρησιμοποιείται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία πα
ραδοσιακών οικονομετρικών τεχνικών και προτύπων βελτιστοποιήσεως, 
για να παρουσιαστούν εναλλακτικές εικόνες τών μελλοντικών εξελίξεων 
τών ενεργειακών αναγκών τής ελληνικής οικονομίας σε τέτοια μορφή, που 
νά μπορούν άμεσα νά αποτελέσουν βάση για τή διαμόρφωση μιας ορθολογι
κής ενεργειακής πολιτικής. 

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Αΰγουστος 1982 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Ή παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει δυνατές εναλλακτικές 
εικόνες για τις μελλοντικές εξελίξεις των ενεργειακών αναγκών της ελληνι
κής οικονομίας σε μορφή τέτοια, που να μπορούν να χρησιμεύσουν άμεσα 
στή διαμόρφωση μιας ορθολογικής ενεργειακής πολιτικής. 

Για το σκοπό αυτό διατυπώνεται και εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία, που βασίζεται στή συνδυασμένη χρησιμοποίηση τών παραδο
σιακών οικονομετρικών τεχνικών και προτύπων βελτιστοποιήσεως γραμμι
κού προγραμματισμού. Ή μεθοδολογία συμπληρώνεται με τη λεπτομερεια
κή ανάλυση τού συστήματος τών ενεργειακών αναγκών σε υποσυστήματα 
ομοειδών καταναλωτών και τήν είσαγωγή τής μεθόδου τών σεναρίων. 

Τα οικονομετρικά υποδείγματα, πού χρησιμοποιούνται, ερμηνεύουν το 
μηχανισμό διαμορφώσεως τής ενεργειακής ζητήσεως, βασιζόμενα σε εναλ
λακτικές θεωρίες τής οικονομικής αναλύσεως ή στή θεώρηση τών τεχνι
κών συστημάτων αξιοποιήσεως τής ενέργειας. Οί «προκαταρκτικές» προ-
δείξεις τών ενεργειακών αναγκών, πού παρέχονται από τα οικονομετρικά 
υποδείγματα, «διορθώνονται» άπα τά πρότυπα βελτιστοποιήσεως. Στή δια
μόρφωση τών προτύπων αυτών λαμβάνονται υπόψη, έκτος από τις «ίστορι-
κές» επιπτώσεις τών προσδιοριστικών παραγόντων τής ζητήσεως, ή εξωτε
ρική πληροφόρηση για τή μελλοντική εξέλιξη τών επιπτώσεων, οί προσανα
τολισμοί τής ενεργειακής πολιτικής, οί περιορισμοί τεχνικής φύσεως και οί 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τών ενεργειακών ζητήσεων. 

Ή εφαρμογή τής μεθοδολογίας παρέχει τέσσερις εύλογες είκόνες, πού 
περιγράφουν τήν εξέλιξη τής ζητήσεως για ενέργεια μέχρι το 1990 και βασί
ζονται σε διαφορετικές παραδοχές για τήν πορεία τής διαρθρώσεως τού εγ
χώριου και, ιδιαίτερα, τού βιομηχανικού προϊόντος και τών τιμών τών ενερ
γειακών μορφών. Δίνεται έτσι ή ευκαιρία να εκτιμηθούν οί επιπτώσεις πού 
θα έχουν στο ϋψος τών ενεργειακών αναγκών διαφορετικοί προσανατολι
σμοί τής οίκονομικής αναπτύξεως και διαφορετικές πορείες στή μεταβολή 
τών ενεργειακών τιμών. 

'Εκτιμάται, Οτι ή επίδραση πού θα έχει το είδος τής οίκονομικής ανα
πτύξεως, δπως αυτό απεικονίζεται στή διάρθρωση τού ΑΕΠ και προδια
γράφεται από τα τέσσερα σενάρια, πάνω στις ενεργειακές ανάγκες τής οί-
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κονομίας είναι πραγματικά σημαντική. "Έτσι ή έντονα ένεργειοβόρα ανάπτυ
ξη προβλέπεται άτι θα απαιτήσει κατά το 1990 40% περισσότερη ενέργεια 
από τη μη ένεργειοβόρα. Ειδικότερα οι απαιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια 
εκτιμάται δτι θα είναι 20% πιο πάνω, ένώ για τα υγρά καύσιμα 40% περί
που στην πρώτη εικόνα από τή δεύτερη. Κι' αυτό, παρόλο που και στις δυο 
αυτές ακραίες εΐκόνες ή συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανά
λωση θα είναι ψηλότερη από τή σημερινή, που ξεπερνάει το 16%, και προ
βλέπεται να φτάσει το 21% για τήν ένεργειοβόρα. 

Ή επίδραση της τιμής της ενέργειας, μέσα στα άρια που καθορίζουν 
δύο από τα σενάρια της μελέτης, πάνω στή διαμόρφωση της συνολικής ζη
τήσεως δεν φαίνεται να είναι μεγάλη. Έτσι ή είκόνα που προϋποθέτει, δτι ή 
τιμή της συνολικής ενέργειας θα αυξάνεται με ρυθμό 4% το χρόνο, εκτιμά 
τις ενεργειακές ανάγκες σε επίπεδο χαμηλότερο μόνο κατά 6% από τήν εί
κόνα που προβλέπει ετήσια αΰξηση κατά 1%. Μεταξύ των μεγάλων κατα
ναλωτών οί σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, πού προκαλούνται από τή 
διαφορά στην εξέλιξη τών τιμών, παρατηρούνται στις μεταφορές και ακο
λουθούν κατά σειρά οί λοιποί καταναλωτές και ή βιομηχανία, δπου ή δια
φοροποίηση είναι γύρω στο 4%. 

'Από τήν άλλη πλευρά σημαντικές διαφοροποιήσεις προκαλούνται, 
από διαφορετικές υποθέσεις ώς προς τή μελλοντική εξέλιξη τών σχετικών 
τιμών τών ενεργειακών καυσίμων, στή ζήτηση για τις μορφές ενέργειας. Τό 
σενάριο, πού προβλέπει μείωση στο λόγο τής τιμής της ηλεκτρικής προς τήν 
τιμή τής συνολικής ενέργειας, εκτιμά δτι ή ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια 
θά είναι 12,5% ψηλότερη άπο εκείνη τού σεναρίου πού προβλέπει ομοιόμορ
φη άνοδο δλων τών τιμών κατά 1%. 'Επίσης, αν ή τιμή τών υγρών καυσί
μων αυξηθεί ταχύτερα άπό τήν τιμή τής συνολικής ενέργειας κατά 1 ποσο
στιαία μονάδα το χρόνο, προβλέπεται δτι ή ζήτηση θά είναι 16% χαμηλότε
ρη από τή ζήτηση πού προϋποθέτει ομοιόμορφη άνοδο τών τιμών δλων τών 
ενεργειακών καυσίμων κατά 1%. 

14 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σελίδα 

10. Γενικά 27 
11. Οί στόχοι της μελέτης 28 
12. Ή δομή Kai το περιεχόμενο της μελέτης . 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

20. Είσαγωγικά 31 
21. Οί διεθνείς προοπτικές 31 

211. Ή προσφορά μορφών ενέργειας 31 
212. Οί έξαντλούμενες μορφές ενέργειας 33 
213. Ή γεωθερμική ενέργεια 34 
214. Ή υδροηλεκτρική ενέργεια 35 
215. Ή ηλιακή καί οί άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 35 
216. Ή ζήτηση μορφών ενέργειας 36 

22. Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα 37 
23. Οί τελικές μορφές ενέργειας στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση . . . . 38 

231. Ηλεκτρική ενέργεια 38 
232. Υγρά καύσιμα «··.·..,. 39 
233. Στερεά καύσιμα . 41 
234. Φωταέριο 42 

24. Οί τελικές μορφές ενέργειας στην Ελλάδα: Προοπτικές 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 

30. Είσαγωγικά 44 
31. Σύντομη αναφορά στή θεωρία 45 

311. 'Αγαθά τελικής ζητήσεως 45 
312. 'Αγαθά ενδιάμεσης ζητήσεως 46 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 47 
321. Γενικά 47 

15 



Σελίδα 

322. Ή ζήτηση τής ηλεκτρικής ενέργειας 49 
323. Ή ζήτηση καυσίμων γενικά 51 
324. Τα υποδείγματα τής ζητήσεως στα πρότυπα πολιτικής 53 

• 3241. Το υπόδειγμα Hudson-Jorgenson . . . i 53 
3242. Tò υπόδειγμα του 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ενέρ

γειας των ΗΠΑ 55 
325. "Αλλα ενδιαφέροντα υποδείγματα 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ 

40. Είσαγωγικά 60 
41. Γενική παρουσίαση τής μεθοδολογίας 60 
42. 'Ανάλυση του συστήματος τών ενεργειακών αναγκών 62 

421. 'Ανάλυση τής οίκονομίας σέ καταναλωτές 62 
422. Ή μήτρα τών ενεργειακών αναγκών 65 

43. 'Ανάλυση τής ζητήσεως: Καθοριστικοί παράγοντες και εναλλακτικές 
θεωρίες 66 
431. Γενικά 66 
432. Οί κλασικές συναρτήσεις 66 
433. Συναρτήσεις συμμετοχής 68 
434. Συναρτήσεις πάγιου κεφαλαίου 68 
435. Είδικές συναρτήσεις 69 

44. Διατύπωση καί εκτίμηση υποδειγμάτων 69 
441. Διατύπωση τών υποδειγμάτων 69 
442. 'Εκτίμηση τών υποδειγμάτων 70 
443. ΟΙ χρονολογικές σειρές τών καταναλώσεων 1958-1975 70 

45. Τά σενάρια τών ερμηνευτικών μεταβλητών 71 
451. Ή μέθοδος τών σεναρίων 71 
452. Οί καθοριστικές μεταβλητές τών σεναρίων 72 

46. Προκαταρκτικές προδείξεις για τή ζήτηση τής ενέργειας 73 
461. Οί χρονικοί ορίζοντες τών προδεΐξεων 73 
462. Ή επιλογή τών οικονομετρικών υποδειγμάτων τών προδείξεων . 73 

47. Τό πρότυπο βελτιστοποιήσεως 77 
471. Ή ανάγκη εισαγωγής του προτύπου 77 
472. Γενική περιγραφή 77 
473. Τά στοιχεία καί ή δομή 79 

16 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1958-1977 

Σελίδα 
50. Εισαγωγικά 81 
51. Ή ζήτηση στό σύνολο της οικονομίας 81 

511. Τα οικονομετρικά υποδείγματα 81 
512. Ή συνολική ενέργεια 81 

5121. Γενική εικόνα 81 
5122. Ή συμμετοχή των καταναλωτών στην κατανάλωση της 

συνολικής ενέργειας 82 
5123. Ή επίδραση του εισοδήματος 85 
5124. Γενικές εξελίξεις στην ένταση της ενέργειας 86 
5125. Τά οίκονομετρικα υποδείγματα της ενεργειακής εντάσεως 89 
5126. Ό συντελεστής εισοδηματικής ελαστικότητας 90 
5127. Ή επίδραση των τιμών της ενέργειας 91 
5128. Ή επίδραση του πάγιου κεφαλαίου 92 
5129. Ή επίδραση της διαρθρώσεως του ΑΕΠ 93 

513. Οί μορφές τής ενέργειας 93 
5131. Γενική εικόνα 93 
5132. Ή επίδραση του εισοδήματος καί τών τιμών 94 

52. Ή ζήτηση στή βιομηχανία . . . *. 95 
521. Τά οίκονομετρικα υποδείγματα 95 
522. Ή συνολική ενέργεια 97 

5221. Γενική εικόνα 97 
5222. Ή επίδραση τών καθοριστικών παραγόντων 97 
5223. Ή ένταση τής ενέργειας 99 

523. Οί μορφές τής ενέργειας 100 
5231. Ή συμμετοχή τών μορφών τής ενέργειας 100 
5232. Ή επίδραση του εισοδήματος καί τών τιμών 102 

524. Ή ζήτηση άπό τους βιομηχανικούς κλάδους 103 
5241. Γενική εΐκόνα 103 
5242. Ή επίδραση του είσοδήματος καί τών τιμών 106 

53. Ή ζήτηση στίς μεταφορές 107 
531. 'Ανάλυση τών προσδιοριστικών παραγόντων 107 
532. Ή ζήτηση στό σύνολο του τομέα 110 

5321. Γενική είκόνα 110 
5322. Ή επίπτωση τών καθοριστικών παραγόντων 112 

533. Ή κίνηση μέ ιδιωτικά επιβατικά οχήματα 113 

17 



Σελίδα 

5331. Γενική εικόνα 113 
5331. Ή επίπτωση των καθοριστικών παραγόντων 113 

534. 'Οδικές μεταφορές 116 
535. Σιδηροδρομικές μεταφορές 118 
536. Αεροπορικές μεταφορές 120 
537. Θαλάσσιες μεταφορές 122 

54. Ή ζήτηση στους λοιπούς καταναλωτές 122 
541. Γενικά 122 
542. Οικιακοί καταναλωτές 122 

5421. Γενική εικόνα 122 
5422. Ή ένταση της ενέργειας - 124 
5423. Ή επίδραση τών τιμών της ενέργειας 124 
5424. Ή συμμετοχή τών μορφών της ενέργειας 125 
5425. Ή επίδραση του πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες 126 

543. Γεωργία 127 
5431. Γενική είκόνα 127 
5432. Οί καθοριστικοί παράγοντες καί οί επιδράσεις τους 128 

544. Διάφοροι λοιποί καταναλωτές 130 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1990 

60. Είσαγωγικά 132 
61. Τα πρότυπα βελτιστοποιήσεως 132 
62. Τα τέσσερα σενάρια πού διαμορφώθηκαν 132 

621. Γενική περιγραφή 132 
622. 'Ανάλυση ερμηνευτικών μεταβλητών 133 

63. Ανάλυση τής ζητήσεως στην περίοδο μέχρι το 1982 135 
631. Τό σύνολο της οίκονομίας 135 
632. Ή βιομηχανία 138 
633. Οί μεταφορές 140 
634. Οί λοιποί καταναλωτές 140 

64. 'Ανάλυση της ζητήσεως στην περίοδο 1983-1990 142 
641. Γενικά 142 
642. Τό σύνολο της οίκονομίας 143 
643. Οί μεγάλοι καταναλωτές 143 

65. Παραμετρική ανάλυση 146 
66. Παρατηρήσεις 151 

18 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σελίδα 

70. Γενικά 154 
71. Ή ανάλυση της ζητήσεως κατά τήν περίοδο 1958-1975 155 
72. Τα σενάρια της ζητήσεως μέχρι το 1990 162 
73. Σχόλια γιά περαπέρα έρευνα 165 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 

Π.11. Τελικές μορφές ενέργειας και μονάδες 189 
Π.12. Συντελεστές μετατροπής μονάδων 191 
Π. 13. Οί καταναλωτές ενέργειας καί ό συμβολισμός τους 192 
Π. 14. Ό συμβολισμός των καταναλώσεων της ενέργειας 192 
Π. 15. Ό συμβολισμός των μεταβλητών τών οικονομετρικών 

υποδειγμάτων 193 
Π.16. Συντομεύσεις 200 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Π.20. Γενικά 201 
Π.21. Τό πρότυπο ενεργειακής πολιτικής του 'Ομοσπονδιακού Συμβου

λίου Ενέργειας 202 
Π.22. Τό πρότυπο ενεργειακής πολιτικής Hudson-Jorgenson 205 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 209 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΉΚΩΝ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ 

Π.40. Γενικά 213 

19 



Σελίδα 

Π.41. Ενδεικτικές αδυναμίες 213 
Π.42. Τό σύνολο της οικονομίας 215 
Π.43. Ή βιομηχανία 219 
Π.44. Οί μεταφορές 222 
Π.45. Οί λοιποί καταναλωτές 222 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΕΛΉΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 229 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Π.61. Οί μακροοικονομικές μεταβλητές 239 
Π.62. Ή αμοιβή της εργασίας 241 
Π.63. Το πάγιο κεφάλαιο, ή αμοιβή του κεφαλαίου και οί επενδύσεις . . . 241 
Π.64. ΟΙ μεταβλητές του τομέα των μεταφορών 242 
Π.65. Οί δείκτες αποπληθωρισμού 243 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.70. Γενικά 247 
Π.71. Ό μηχανισμός διαμορφώσεως των τιμών 247 
Π.72. Πηγές τών πρωτογενών στοιχείων 249 
Π.73. 'Υπολογισμός τών τιμών της ενέργειας 250 
Π.74. Οί μεταβολές τών τιμών, 1958-1975 252 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Π.80. Γενικά 255 
Π.81. Ηλεκτρική ενέργεια 255 
Π.82. Υγρά καύσιμα 256 
Π.83. Στερεά καύσιμα 257 
Π.84. Δημόσιοι φορείς του ενεργειακού τομέα 257 

20 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Σελίδα 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ 259 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ, 1975-1979, 1980-1990 

Π.101. Γενικά 269 
Π.102. Συντελεστές ελαστικότητας 269 
Π.103. Αξιολόγηση προβλέψεων, 1975-1979 273 
Π.104. 'Αναθεωρημένες προβλέψεις, 1981-1990 274 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 277 

21 



ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σελίδα 

21 Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας άνα μορφή, σέ ΙΟ18 joules 36 
2.2 Ηλεκτρική ενέργεια: Πίνακας χρήσεων καί πρωτογενών μορφών . . 169 
2.3 Στερεά καύσιμα: Καταναλώσεις και προορισμοί κατά κατηγορία 

στον ελληνικό χώρο, έτος 1975 170 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

41 Τα στάδια το6 ολοκληρωμένου συστήματος προδείξεων 60 
42 Οί μεταβλητές τών γενικών υποδειγμάτων της περιόδου 1958-1975. 67 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

51 Οί μεταβλητές τών είδικών υποδειγμάτων της περιόδου 1958-1975 
για το σύνολο της οίκονομίας και τήν ενδιάμεση χρήση 83 

5.2 Κατανάλωση κατά μορφή ενέργειας καί καταναλωτή, έτος 1975 . . . . 171 
5.3 Ή εξέλιξη της συμμετοχής τών μορφών τής ενέργειας στή συνολική 

κατανάλωση 172 
5.4 Ή εξέλιξη της συμμετοχής τών καταναλωτών τής ενέργειας στή συ

νολική κατανάλωση 173 
5.5 Ετήσιοι ρυθμοί καί εισοδηματικές έλαστικότητες της καταναλώ

σεως, 1958-1975,1965-1975,1970-1975. Συνολική ενέργεια 174 
5.6 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί καί εισοδηματικές έλαστικότητες τής κατανα

λώσεως, 1958-1975,1965-1975,1970-1975. Ηλεκτρική ενέργεια . . 175 
5.7 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί καί εισοδηματικές έλαστικότητες της κατανα

λώσεως, 1958-1975,1965-1975,1970-1975. 'Υγρά καύσιμα 176 
5.8 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί καί είσοδηματικές έλαστικότητες της κατανα

λώσεως, 1958-1975,1965-1975,1970-1975. Στερεά καύσιμα 177 
5.9 Ή εξέλιξη τών εισοδηματικών έλαστικοτήτων στους μεγάλους 

καταναλωτές 178 
5.10 Οί έλαστικότητες της ζητήσεως ώς προς τήν τιμή 179 
5.11 Ή ένταση της ενέργειας, 1960-1965-1970-1973-1975 180 
512 ΟΙ μεταβλητές τών είδικών υποδειγμάτων της περιόδου 1958-1975 

για τή βιομηχανία 96 
5.13 Μεταβολές στή σύνθεση τής ενεργειακής εντάσεως στή βιομηχανία . 181 
514 Εκτιμήσεις συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 102 

22 



Σελίδα 

515 Εκτιμήσεις συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 106 
5.16 Ενεργειακή απόδοση κατά μεταφορικό μέσο 182 
5.17 Ή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων στη διαμόρφωση του κόστους 

μεταφοράς για τα διάφορα μεταφορικά μέσα 183 
5.18 Μεταβολές στή σύνθεση της ενεργειακής εντάσεως στον τομέα τών 

μεταφορών 184 
5.19 Συναρτήσεις του άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων επιβατικών οχημά

των, 1964-1974 185 
520 Εκτιμήσεις τών συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 125 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

61 Σύνολο οίκονομίας: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στό 1982 . . . . 136 
62 Σύνολο οίκονομίας: Ή ζήτηση συνολικής ενέργειας κατά καταναλω

τή στο 1982 137 
63 Βιομηχανία: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στο 1982 139 
64 Λοιποί καταναλωτές: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στο 1982 . . . 141 
65 Σύνολο οίκονομίας: Ή ζήτηση συνολικής ενέργειας κατά καταναλω

τή στο 1990 144 
66 Σύνολο οίκονομίας: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στό 1990 . . . . 145 
67 Βιομηχανία: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στό 1990 147 
68 Λοιποί καταναλωτές: Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας στό 1990 . . . 148 
69 Περιγραφή τών παραμετρικών λύσεων του προτύπου βελτιστοποιή-

σεως για το Σενάριο 1 καί μέ ορίζοντα τό 1982 149 
610 ΟΙ παραμετρικές λύσεις του προτύπου βελτιστοποιήσεως για τό Σε

νάριο 1 καί μέ ορίζοντα τό 1982 150 
611 Συγκριτική ανάλυση βασικών καί αναθεωρημένων προδείξεων - Σύ

νολο της οίκονομίας 152 

23 



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Σελίδα 

Πίνακας Π. 1.1 : Συντελεστής μετατροπής βασικών μονάδων μορφών 
ενέργειας σέ τόνους ισοδύναμου πετρελαίου 191 

Πίνακας Π. 1.2 : Σύνολο οίκονομίας-Κατάλογος τών ανεξάρτητων 
μεταβλητών 193 

Πίνακας Π. 1.3 : Βιομηχανία-Βιομηχανικοΐ κλάδοι-Κατάλογος τών ανε
ξάρτητων μεταβλητών 194 

Πίνακας Π. 1.4 : Μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων και ανεξάρτη
των μεταβλητών 194 

Πίνακας Π. 1.5 : Λοιποί καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρτητων 
μεταβλητών 194 

Πίνακας Π. 1.6 : Κίνηση επιβατικών όχημάτων-Κατάλογος τών εξαρτη
μένων καί ανεξάρτητων μεταβλητών 195 

Πίνακας Π. 1.7 : Όδικές μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων καί 
ανεξάρτητων μεταβλητών 195 

Πίνακας Π. 1.8 : Σιδηροδρομικές μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημέ
νων καί ανεξάρτητων μεταβλητών 196 

Πίνακας Π. 1.9 : Θαλάσσιες μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων καί 
ανεξάρτητων μεταβλητών 196 

Πίνακας Π. 1.10: 'Αεροπορικές μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων 
καί ανεξάρτητων μεταβλητών 197 

Πίνακας Π. 1.11: Οικιακοί καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρτητων 
μεταβλητών 197 

Πίνακας Π. 1.12: Διάφοροι λοιποί καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρ
τητων μεταβλητών 197 

Πίνακας Π. 1.13: Γεωργία-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών τών 
υποδειγμάτων 198 

Πίνακας Π. 1.14: Ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως-Κατάλογος τών ανεξάρ
τητων μεταβλητών 198 

Πίνακας Π.1.15: Ενέργεια τελικής χρήσεως-Κατάλογος τών ανεξάρτη
των μεταβλητών 199 

Πίνακας Π. 1.16: 'Αντιστοιχία μεταξύ τών καταναλωτών ενέργειας καί 
κλάδων της οικονομίας κατά τήν ΕΣΥΕ καί τους 'Εθνι
κούς Λογαριασμούς 199 

Πίνακας Π.2.1 : Το περιεχόμενο του προτύπου πολιτικής Hudson-
Jorgenson .x 207 

Πίνακας Π.4.1 : Σύνολο οίκονομίας-Ύποδείγματα πού χρησιμοποιήθη
καν για προδείξεις 214 

Πίνακας Π.4.2 : Βιομηχανία-Ύποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν για 
προδείξεις 220 

24 



Σελίδα 
Πίνακας Π.4.3 : Μεταφορές-'Υποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν για 

προδείξεις 223 
Πίνακας Π.4.4 : Λοιποί καταναλωτές-Ύποδείγματα πού χρησιμοποιήθη

καν νια προδείξεις 223 
Πίνακας Π.4.5 : Προκαταρκτικές προδείξεις της ζητήσεως, δπως προκύ

πτουν από τα οικονομετρικά υποδείγματα 224 
Πίνακας Π.5.1 : Ή μαθηματική διατύπωση του Προτύπου 

Βελτιστοποιήσεως 229 
Πίνακας Π.5.2 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη λύση-

Σενάριο: 1 'Ορίζοντας: 1982 231 
Πίνακας Π.5.3 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη λύση-

Σενάριο: 2 'Ορίζοντας: 1982 232 
Πίνακας Π.5.4 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη λύση-

Σενάριο: 3 'Ορίζοντας: 1982 233 
Πίνακας Π.5.5 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη λύση-

Σενάριο: 4 'Ορίζοντας: 1982 234 
Πίνακας Π.5.6 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη λύση-

Σενάριο: 1 'Ορίζοντας: 1990 235 

Πίνακας Π.5.7 : Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως καί Βέλτιστη λυση-
Σενάριο: 2 'Ορίζοντας: 1990 236 

Πίνακας Π.5.8 : Καθολικό Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη 
λύση-Σενάριο: 3 'Ορίζοντας: 1990 237 

Πίνακας Π.5.9 : Καθολικό Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη 
λύση-Σενάριο: 4 'Ορίζοντας: 1990 . . 238 

Πίνακας Π.6.1 : Κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές-Ρυθμοί αναπτύ
ξεως περιόδου 195 8-19 75-*Ανάλυση κατά καταναλωτή 244 

Πίνακας Π.6.2 : 'Εξέλιξη των μεταβλητών πού περιγράφουν τα σενάρια 
της ενεργειακής ζητήσεως 245 

Πίνακας Π.7.1 : Τιμές διαθέσεως των μορφών της ενέργειας σέ επιλεγμέ
νους καταναλωτές-Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί περιόδων 
1958-1975,1965-1975,1970-1975 253 

Πίνακας Π. 10.1 : Εκτιμήσεις έλαστικοτήτων 270 
Πίνακας Π. 10.2: Ή ετήσια εισοδηματική ελαστικότητα στο σύνολο της 

οικονομίας και στή βιομηχανία 271 
Πίνακας Π. 10.3: Ή ενεργειακή ένταση στο σύνολο της οικονομίας καί 

στή βιομηχανία 272 
Πίνακας Π. 10.4: Σύνολο οίκονομίας-Ή ζήτηση κατά μορφή ενέργειας 

στο 1990-*Αναθεωρημένες προβλέψεις 275 

25 



Σχήμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Σχήμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Σχήμα 

Σχήμα 

Σχήμα 

Σχήμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

Διάγραμμα 

31 

41 

42 

43 

44 

45 

Π.1.1 

Π.2.1 

Π.2.2 

Π.3.1 

Π.9.1 

Π.9.2 

Π.9.3 

Π.9.4 

Π.9.5 

Π.9.6 

Π.9.7 

Π.9.8 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ Σελίδα 

: Ή δομή του μοντέλου τής ζητήσεως του PIES . . . . 57 
: Διάγραμμα ροής του συστήματος ενεργειακών 

προδείξεων 61 
: Τό ολοκληρωμένο σύστημα προδείξεων 63 
: Ταξινόμηση τών καταναλωτών ενέργειας 64 
: 'Αλγόριθμος για τήν επιλογή υποδειγμάτων και τήν 

πραγματοποίηση προβλέψεων (2) 75 
: Αλγόριθμος για τήν επιλογή υποδειγμάτων και την 

πραγματοποίηση προβλέψεων (1) 76 
: Ή ροή τής ενέργειας προς τήν κατανάλωση 190 
: Γενική δομή του προτύπου PIES (Project Indepen

dence Evaluating System) 204 
: Tò πρότυπο πολιτικής Hudson-Jorgenson 208 
: 'Απεικόνιση τής βασικής μαθηματικής σχέσεως στο 

πεδίο συχνοτήτων (s) 210 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τό σύνολο τής οίκονο-

μίας, 1965-1990 261 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τό σύνολο τής οικονο

μίας, 1965-1990 262 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τή βιομηχανία, 1965-

1990 263 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τή βιομηχανία, 1965-

1990 264 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τους λοιπούς κατανα

λωτές, 1965-1990 265 
: Ή ζήτηση τής ενέργειας άπό τους λοιπούς κατανα

λωτές και τις μεταφορές, 1965-1990 266 
: Ή ζήτηση τής συνολικής ενέργειας άπό τους μεγά

λους καταναλωτές, 1965-1975 267 
: Ή ζήτηση τής συνολικής ενέργειας άπό τους μεγά

λους καταναλωτές, 1965-1975 268 

26 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

10. Γενικά 

Ή χάραξη της ενεργειακής πολιτικής αποτελεί βασικότατο πρόβλη
μα της οίκονομικής πολιτικής σ' δλες τις χώρες, ίδιαίτερα μετά τήν κρίση 
του 1973, τή γνωστή ώς «ενεργειακή κρίση». Γιά τήν αντιμετώπιση του 
προβλήματος χρησιμοποιείται σήμερα μεθοδολογία διαπειθαρχική, μέ 
προεξέχοντα το ρόλο τών οίκονομικών και τεχνικών επιστημών, ή οποία 
βασίζεται στην εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών τεχνικών της οίκονο-
μετρίας και της διοικητικής επιστήμης. Καταρτίζονται έτσι υποδείγματα 
(ή πρότυπα)1 της μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής πού, λαμβάνοντας 
υπόψη τή στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ βασικών επιλογών στην οίκονο-
μική ανάπτυξη και του ενεργειακού τομέα, καθιστούν δυνατή τήν πολυ
διάστατη αξιολόγηση εναλλακτικών ενεργειακών πολιτικών. Σέ πολλές 
μάλιστα περιπτώσεις τα υποδείγματα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτε
ρου οίκονομετρικοΰ υποδείγματος, πού χρησιμοποιείται γιά τον προ
γραμματισμό της μακροχρόνιας οίκονομικής αναπτύξεως. 

Το πρώτο βήμα στή χάραξη της ενεργειακής πολιτικής αποτελεί ή 
εκτίμηση τών μακροχρόνιων ενεργειακών αναγκών της οίκονομίας καί 
μάλιστα σέ παραμετρική μορφή, πού θα διατυπώνει εύλογες εΐκόνες τών 
εξελίξεων των, μέ ποικίλες τιμές τών βασικών παραμέτρων τής ενεργεια
κής πολιτικής. 'Ακριβώς το πρώτο αυτό βήμα προσπαθεί νά καλύψει ή 
παρούσα μελέτη ή οποία, γιά νά ανταποκριθεί στην απαίτηση αύτη, πρέ
πει νά εφαρμόσει μεθοδολογία πού θα λαβαίνει υπόψη, δτι οί συνθήκες 
πού διαμόρφωσαν τή ζήτηση τής ενέργειας μέχρι τό 1973 έχουν σήμερα 
ανατραπεί. 

Έτσι ή περίοδος μέχρι τό 1973 χαρακτηρίζεται άπό συνεχή οίκονο-
μική άνοδο μέ περίπου σταθερούς ρυθμούς, χαμηλές τιμές ενεργειακών 
μορφών σέ σχέση μέ τους άλλους συντελεστές παραγωγής, πού ακολού
θησαν μάλιστα ελαφρά πτωτική τάση, καί μιαν αγορά ίσχυρά διαχωρισμέ
νη γιά τις διάφορες μορφές ενέργειας. Μετά τό 1973 ό τετραπλασιασμός 
τής τιμής του αργού πετρελαίου προκάλεσε ασυνέχειες στους ρυθμούς 

1. Για τήν εναλλακτική χρήση τών δρων «υπόδειγμα» καί «πρότυπο» βλ. ύποσ. 1 
τοΰ Παραρτήματος Π.2. 
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της οίκονομικής αναπτύξεως και μια σειρά άλλα γεγονότα, πού οδηγούν 
σέ ορισμένες διαπιστώσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις: (α) Ή ανθρωπό
τητα θα περάσει èva μεταβατικό στάδιο, κατά τό όποιο ή σημερινή πετρε-
λαιοβόρα τεχνολογία θα προσανατολιστεί στην αξιοποίηση άλλων συμ
βατικών πηγών στην αρχή, και ανανεώσιμων καυσίμων αργότερα, (β) Οί 
ίστορικές τάσεις στή χρήση της ενέργειας πρέπει να αλλάξουν, (γ) Μετα
βολές στον τρόπο χρήσεως της ενέργειας, Ιδιαίτερα στο βαθμό πού συν
δέονται μέ τις συνήθειες της καθημερινής ζωής, δέν είναι εύκολες, καί 
απαιτούν οπωσδήποτε μακρύ χρονικό διάστημα, (δ) Μεγάλο θα είναι επί
σης τό διάστημα πού χρειάζεται για Ερευνά καί ανάπτυξη νέας ενεργεια
κής τεχνολογίας. 

11. Οί στόχοι της μελέτης 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο οί στόχοι τής μελέτης είναι: 
(1) Ή διατύπωση ενός μηχανογραφημένου συστήματος αναλυτικών 

προτύπων, πού να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τήν εκτίμηση τών 
εξελίξεων τών μακροχρόνιων ενεργειακών αναγκών. 

(2) Ή εφαρμογή του συστήματος αυτού, για νά εκτιμηθεί ή ενεργειακή 
ζήτηση άπό τήν ελληνική οίκονομία σέ μακροχρόνια προοπτική καί 
κάτω άπό διάφορες εναλλακτικές εΐκόνες οίκο νομική ς αναπτύξεως. 

12. Ή δομή και τό περιεχόμενο τής μελέτης 

Ή εργασία αύτη περιλαμβάνει αρχικά μια πολύ περιληπτική σύνο
ψη, τό κυρίως κείμενο, πού χωρίζεται σέ επτά κεφάλαια, τους πίνακες κει
μένου, τα παραρτήματα καί τή βιβλιογραφία. 

Τά κεφάλαια του κειμένου μπορούν νά διακριθούν σέ τέσσερις ενό
τητες. Μετά άπό τά είσαγωγικά Κεφάλαια 1, 2 καί 3, ακολουθεί τό Κεφά
λαιο 4, πού παρουσιάζει τή μεθοδολογία τής μελέτης. Ή εφαρμογή τής 
μεθοδολογίας περιγράφεται στα Κεφάλαια 5 καί 6, ένώ τά συμπεράσματα 
δίνονται στο Κεφάλαιο 7. 

Τό Κεφάλαιο 1 περιγράφει τό σκοπό και τή δομή τής μελέτης, ένώ 
τό Κεφάλαιο 2 παρέχει εξωγενείς πληροφορίες για τό παγκόσμιο ενερ
γειακό πρόβλημα καί τις μακροχρόνιες προοπτικές τής παγκόσμιας ζητή
σεως καί προσφοράς της'ενέργειας. Ή πληροφόρηση συμπληρώνεται μέ 
στοιχεία πού συνθέτουν τό ελληνικό ενεργειακό πρόβλημα, για νά ορι
στούν έτσι οί πραγματικές διαστάσεις τοΰ προβλήματος, πού θέτει ή δια-
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τύπωση μακροχρόνιων προδείξεων της ενεργειακής ζητήσεως στην Ελ
λάδα. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται πρώτα αναφορά στην ανάλυση της ζητή
σεως των αγαθών, δπως δίνεται άπό την Οίκονομική Θεωρία. Μελετάται 
έτσι συνοπτικά ή ζήτηση συντελεστών παράγωγης και αγαθών τελικής 
χρήσεως, δπως προκύπτουν άπό τις θεωρίες του κόστους παραγωγής και 
της συμπεριφοράς τών καταναλωτών αντίστοιχα. 'Ακολουθεί ή βιβλιο
γραφική επισκόπηση τών πιο αξιόλογων οίκονομετρικών δημοσιεύσεων, 
πού αφορούν την ανάλυση της ζητήσεως της ενέργειας στο παρελθόν και 
την πρόδειξη τών μελλοντικών της εξελίξεων. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ή μεθοδολογία της μελέτης. Αρχικά 
παρατίθενται τά στάδια του ολοκληρωμένου συστήματος προδείξεων και 
αναλύεται ή λειτουργία του μέ τή βοήθεια ενός συνοπτικού διαγράμματος 
ροής. Στη συνέχεια τά στάδια αναλύονται σέ διαδικασίες και περιγράφε
ται λεπτομερειακά κάθε διαδικασία. Συγκεκριμένα περιγράφονται οί ερ
μηνευτικές θεωρίες πού χρησιμοποιήθηκαν για τήν ανάλυση τών ενερ
γειακών ζητήσεων και τά υποδείγματα πού προκύπτουν. Παρουσιάζεται 
ύστερα ό αλγόριθμος επιλογής τών υποδειγμάτων πού εφαρμόστηκαν γιά 
τον υπολογισμό τών «προκαταρκτικών προδείξεων» τών ενεργειακών ζη
τήσεων. Ή τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου περιγράφει σέ γενικές 
γραμμές το πρότυπο βελτιστοποιήσεως, πού παρουσιάζεται λεπτομερεια
κά στο Παράρτημα Π.5. Το πρότυπο αυτό παρέχει εύλογες είκόνες τών 
ενεργειακών ζητήσεων, πού βασίζονται στις προκαταρκτικές προδείξεις, 
οί όποιες υπολογίζουν τά οίκονομετρικά υποδείγματα, και πληροφόρηση 
εξωγενή προς τό σύστημα τών οίκονομετρικών υποδειγμάτων. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται καί αξιολογούνται τά εμπειρικά 
αποτελέσματα τών εκτιμήσεων τών οίκονομετρικών υποδειγμάτων τής 
περιόδου 1958-1975, και δίνεται έτσι ή ευκαιρία να αναλυθούν οί εξελί
ξεις τών ενεργειακών ζητήσεων κατά τήν περίοδο αυτή. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται στην αρχή τά πρότυπα βελτιστο-
ποιήσεως καί στή συνέχεια παρουσιάζονται τά τέσσερα σενάρια, πού πα
ρέχουν τις εΐκόνες τών μελλοντικών εξελίξεων τής ενεργειακής ζητήσεως 
μέχρι τό 1990. Τέλος σχολιάζονται οί παραμετρικές λύσεις πού παρέχει έ
να άπό τά πρότυπα βελτιστοποιήσεως. 

Συνοπτική ανακεφαλαίωση καί συμπεράσματα περιέχονται στο τε
λευταίο Κεφάλαιο 7. 

Μετά τό κυρίως κείμενο τής μελέτης ακολουθούν οί «Πίνακες Κει
μένου», πού τοποθετήθηκαν δλοι μαζί στό τέλος, γιατί θεωρήθηκε δτι αυ
τό διευκολύνει τήν απρόσκοπτη ανάγνωση καί βελτιώνει τή γενική έμφά-
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νιση. Οί πίνακες αυτοί έχουν σαν διακριτικό δύο αριθμούς, πού χωρίζον
ται μέ μια τελεία. Ό πρώτος είναι ô αριθμός του κεφαλαίου, στό όποιο 
αναφέρεται ό πίνακας. Μέσα στο κείμενο υπάρχουν μόνο λίγοι πίνακες, 
πού για να διακριθούν άπό τους πρώτους, δέν έχουν την τελεία ανάμεσα 
στον αριθμό του ενδεικτικού του κεφαλαίου και τον αύξοντα αριθμό. 

Στα Παραρτήματα 1 ώς 9, πού ακολουθούν, περιλαμβάνονται ορι
σμένα είδικά θέματα άπό τή θεωρία, ώστε τό κυρίως κείμενο να διατηρη
θεί κατά τό δυνατό σύντομο. Επίσης περιλαμβάνονται τα υποδείγματα 
πού χρησιμοποιήθηκαν για τίς προκαταρκτικές προδείξεις, τα πρότυπα 
βελτιστοποιήσεως και στοιχεία για τίς μεταβλητές τών οικονομετρικών 
υποδειγμάτων. Οί πίνακες τών παραρτημάτων έχουν και αυτοί δύο αριθ
μούς, μπροστά άπό τους οποίους παρατίθεται τό γράμμα ΙΓ ό πρώτος χα
ρακτηρίζει τό παράρτημα καΐ ό δεύτερος τον αύξοντα αριθμό τού πίνακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

20. Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα στοιχεία εκείνα πού συνθέτουν 
τήν εΙκόνα του πραγματικού προβλήματος της καταρτίσεως των προβλέ
ψεων της ενεργειακής ζητήσεως. 

Στην πρώτη παράγραφο δίνεται μια εΐκόνα των μακροχρόνιων 
προοπτικών της ζητήσεως και προσφοράς ενέργειας στο διεθνές επίπεδο. 
Ιδιαίτερα τονίζονται ορισμένες πτυχές του παγκόσμιου ενεργειακού προ
βλήματος. 

Στή συνέχεια καί μετά άπό μια σύντομη αναφορά στο ενεργειακό 
πρόβλημα, δπως εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο, δίνονται πληροφορια
κά στοιχεία για τις τελικές μορφές ενέργειας, πού σήμερα χρησιμοποιούν
ται ή προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα. 

21. Οι διεθνείς προοπτικές1 

211. Ή προσφορά μορφών ενέργειας 

Ή οίκο νομική ανάπτυξη, πού σημειώθηκε σέ δλες σχεδόν τις χώρες 
τοΰ κόσμου, βασίστηκε, έκτος τών άλλων, καί στην ύπαρξη άφθονης καί 
φτηνής ενέργειας καί ίδιαίτερα υγρών καυσίμων. Ή παγκόσμια κατανά
λωση ενέργειας, μετά άπό μια περίοδο δυναμικής αναπτύξεως, πού έφτα
σε στο 6% τό χρόνο κατά τή ΙΟετία τού '60 [53], σημείωσε μετά τό 
1971 χαρακτηριστική κάμψη, καθώς ή διεθνής οίκονομία μπήκε σέ περίο
δο ύφέσεως. Τα επιβραδυντικά φαινόμενα εμφανίστηκαν εντονότερα μέ 
τή ραγδαία διαδοχική ανατίμηση τών τιμών τοΰ πετρελαίου, πού κατέλη
ξαν στον πενταπλασιασμό τοΰ κόστους της ενέργειας κατά τήν περίοδο 
1973-1975, τή γνωστή σαν περίοδο «τής ενεργειακής κρίσεως». 

Σήμερα, καί ένώ ακόμη ή παγκόσμια οίκονομία βρίσκεται στο στά
διο της προσαρμογής προς μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα καί τής 
συνειδητοποιήσεως, δτι δέν πρέπει να αναμένεται μείωση τών τιμών τών 

1. Ή παράγραφος αύτη βασίστηκε είδικά στή βιβλιογραφία, πού κατά περίπτωση 
αναφέρεται, καί γενικά στην εργασία τής 'Ομάδας του MIT-WAES [72]. 
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ενεργειακών καυσίμων, οί προβλέψεις για τους ρυθμούς αναπτύξεως της 
προσφοράς και της ζητήσεως ενέργειας είναι πολύ απαισιόδοξες καί πα
ρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα. 

Πρόσφατες μελέτες [53, 72, 75] καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι ή 
παγκόσμια οίκονομία θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει προβληματικές 
συνθήκες προσφοράς των κατάλληλων μορφών ενέργειας για μερικές 
ακόμη ΙΟετίες. 'Ορισμένοι μάλιστα είδικοί δέν αποκλείουν τήν εμφάνιση* 
έντονων ενεργειακών κρίσεων2. 

Είδικότερα επισημαίνονται τα προβλήματα πού θα δημιουργηθούν 
γύρω άπό τό πετρέλαιο, τήν ενεργειακή μορφή πού, δπως προαναφέρθη
κε, στήριξε τήν οίκονομική ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες κατά τίς 
τέσσερις τελευταίες ΙΟετίες. Εκτιμάται δτι πρίν άπό τή λήξη του αίώνα 
καί ϊσως ακόμη προς τό τέλος της ΙΟετίας του '80, ή προσφορά του πε
τρελαίου δέν θα μπορέσει να καλύψει τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανάγ
κες. Τό έλλειμμα αυτό, στην κάλυψη της ζητήσεως πετρελαίου, ίσως πα
ρουσιαστεί νωρίτερα, εξαιτίας ενδεχόμενων περιορισμών ποικίλης φύ
σεως στην παραγωγή του πετρελαίου. 

Εκτιμάται [12], δτι μέ μέτριους ρυθμούς οίκονομικής αναπτύξεως 
σ' ολόκληρο τον κόσμο, ή παγκόσμια ζήτηση για υγρά καύσιμα θα φτάσει 
τό 1985 τα 100 εκατ. βαρέλια τήν ήμερα3, ένώ κατά τό 1976 ήταν 59 εκα
τομμύρια. Άπό τήν ποσότητα αυτή οί χώρες του ΟΠΕΚ πρέπει να καλύ
ψουν άπό 41 ώς 54 εκατ. βαρέλια, έναντι τών 33 εκατ. πού καλύπτουν 
σήμερα. 

Άπό τήν άλλη πλευρά προβλέπεται, δτι ή παραγωγή τών χωρών 
του ΟΠΕΚ κατά τό 1985 θα είναι λίγο μικρότερη άπό 40 εκατ. βαρέλια 
τήν ήμερα, έναντι μιας ετήσιας δυναμικότητας 44 εκατομμυρίων. Δη
μιουργείται κατά συνέπεια ένα έλλειμμα, πού ενδέχεται να έχει σαν απο
τέλεσμα μια νέα κρίση στή διεθνή αγορά πετρελαίου. 

Μετά τό 1985 οί αβεβαιότητες στον τομέα της προσφοράς είναι άκό-

2. Συγκεκριμένα πρόσφατη έκθεση τοΰΟΟΣΑ αναφέρει δτι: «...εφόσον τά πρόσφα
τα μέτρα ενεργειακής πολιτικής δέν ενισχυθούν, είναι ενδεχόμενο κατά τή διάρκεια της 
ΙΟετίας του '80 να μήν προσφέρονται υγρά καύσιμα καί άλλες μορφές ενέργειας σέ κα
τάλληλες τιμές καί αρκετές ποσότητες...». (Έκθεση IEA/OECD, 21 Μαρτίου 1978.) 

3. To MBDOE (million of barrels of oil equivalent per day) αντιστοιχεί σέ ένα εκατ. 
βαρέλια Ισοδύναμου πετρελαίου την ήμερα ή 50 εκατ. τόνους Ισοδύναμου πετρελαίου τό 
χρόνο. Ό τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (toe) αποτελεί τή βασική μονάδα μετρήσεως 
της ενέργειας, πού χρησιμοποιείται στή μελέτη, καί αντιστοιχεί σέ δέκα εκατ. χιλιοθερ-
μίδες. Οί συντελεστές Ισοδυναμίας ανάμεσα στίς μονάδες της ενέργειας δίνονται στο 
Παράρτημα ILI. 
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μη μεγαλύτερες και- οί πιθανότητες της κρίσεως ακόμη πιο ψηλές. 
Παρόλο πού μερικοί αξιόπιστοι μελετητές εκφράζουν σοβαρές επι

φυλάξεις για την παραπάνω απαισιόδοξη είκόνα, είναι βέβαιο, πώς ή υπο
κατάσταση της σημερινής πετρέλαιοβόρας ενεργειακής τεχνολογίας άπό 
ένα σύστημα πού θα στηρίζεται σέ άλλες ενεργειακές πηγές αποτελεί επι
τακτική ανάγκη. Ή προβλεπόμενη αύξηση τών παγκόσμιων ενεργειακών 
αναγκών, παρόλα τα μέτρα εξοικονομήσεως πού παίρνονται, θα πρέπει να 
Ικανοποιείται ολοένα και περισσότερο άπό πηγές άλλες, έκτος άπό τά 
υγρά καύσιμα, τά όποια μέ τή σειρά τους θα περιορίζονται προοδευτικά 
σέ χρήσεις πού δέν μπορούν να Ικανοποιηθούν διαφορετικά. 

Δυστυχώς οί προοπτικές για τις πηγές εκείνες πού θά μπορέσουν με
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα νά υποκαταστήσουν, μέ πρόσφορες 
συνθήκες, τό πετρέλαιο δέν μπορούν νά χαρακτηριστούν σαν αίσιόδοξες. 
Οί μή έξαντλούμενες ενεργειακές πηγές, δπως ή πυρηνική σύντηξη, οί 
αντιδραστήρες αναπαραγωγής καί οί διάφορες μορφές ηλιακής ενέργειας, 
δέν προβλέπεται δτι θά μπορέσουν πριν άπό τή λήξη του 20οΰ αίώνα νά 
συμβάλουν σέ σημαντικά ποσοστά στην Ικανοποίηση τών ενεργειακών 
αναγκών. Είναι ενδεχόμενο νά αποτελέσουν σημαντικές πηγές ενέργειας 
μέ αυξανόμενη βαρύτητα στον 21ο αίώνα. 

Άπό τήν άλλη πλευρά οί έξαντλούμενες πηγές, όπως τά αέρια καύ
σιμα, οί άνθρακες καί οί συμβατικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, πού αναγ
καστικά αποτελούν τή μεσοπρόθεσμη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα, 
παρουσιάζουν ή καθεμιά είδικά προβλήματα, δπως έξαλλου καί ή υδροη
λεκτρική ενέργεια. 

212. Οί έξαντλούμενες μορφές ενέργειας 

Καταρχήν, δσον άφορα τους συμβατικούς πυρηνικούς αντιδραστή
ρες, πολλοί μελετητές πιστεύουν, δτι ή μορφή αυτή ενέργειας μπορεί ου
σιαστικά νά συμβάλει στην κάλυψη τών «ενεργειακών χασμάτων» μέχρι 
τό τέλος του αίώνα. Ή εκτίμηση αυτή βασίζεται στο σχετικά χαμηλό κό
στος παραγωγής τής ηλεκτρικής ενέργειας άπό τους πυρηνικούς σταθ
μούς, καθώς καί στα ψηλά επίπεδα ασφάλειας πού έχουν σημειωθεί μέχρι 
σήμερα στή λειτουργία τών σταθμών. Παρόλα αυτά ό μοναδικός χαρα
κτήρας τής πυρηνικής ενέργειας ώς πηγής ραδιενεργού ακτινοβολίας, κα
θώς* καί οί ενδεχόμενες μεγάλες καταστροφικές δυνατότητες της, έχουν 
προκαλέσει σέ πολλές χώρες σοβαρές αντιδράσεις στην παραπέρα ανά
πτυξη τών πυρηνικών σταθμών. 

Ένα συμβατικό καύσιμο, πού παρουσιάζει πολλές δυνατότητες, εΧ-
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ναι ô άνθρακας, που τα παγκόσμια αποθέματα του είναι σημαντικά. 
'Ωστόσο ή αξιοποίηση τους παρουσιάζει πολλά προβλήματα, πού σχετί
ζονται μέ τη μεταφορά, την τεχνολογία μετατροπής και τις δυσχέρειες 
χρήσεως των στερεών καυσίμων. Ή ρύπανση του περιβάλλοντος πού 
προκαλείται τόσο κατά τήν παραγωγή δσο και κατά τή χρήση, καθώς και 
οί δυσμενείς συνθήκες εργασίας πού απαιτεί ή εξόρυξη του, ασκούν επί
σης περιοριστική επίδραση στις προοπτικές αξιοποιήσεως του καυσίμου. 
Για τή σημαντική αύξηση της ζητήσεως τών στερεών καυσίμων θα απαι
τηθούν: ή κατασκευή συστημάτων διανομής, ό σχεδιασμός συστημάτων 
αξιοποιήσεως και ή βελτίωση τής τεχνολογίας για τον έλεγχο της μολύν
σεως του περιβάλλοντος. 

Μεγάλες δυνατότητες αξιοποιήσεως τών στερεών καυσίμων ενυπάρ
χουν στή μετατροπή τους σέ υγρή ή αέρια μορφή. Οί σχετικές τεχνολο
γίες βρίσκονται ακόμη σέ στάδιο αναπτύξεως. 

Τό φυσικό αέριο είναι καθαρό καί εύχρηστο καύσιμο, κατάλληλο για 
οικιακές, εμπορικές καί είδικές βιομηχανικές χρήσεις, δπου εϊναι δυνατή 
ή εκμετάλλευση τών φυσικών καί χημικών Ιδιοτήτων του αερίου. Τα παγ
κόσμια αποθέματα είναι πολύ σημαντικά, σέ βαθμό μάλιστα πού νά μήν 
προβλέπεται περιορισμός της παραγωγής στα επόμενα είκοσι πέντε χρό
νια. Παρόλα αυτά οί προοπτικές του φυσικού αερίου ώς ενεργειακού καυ
σίμου θα καθοριστούν δχι άπό τή διαθεσιμότητα τών αποθεμάτων, άλλα 
άπό τήν επίλυση τών προβλημάτων μεταφοράς καί διανομής του, καθώς 
καί άπό τό βαθμό προθυμίας τών παραγωγών χωρών νά προβούν σέ εξα
γωγές. 'Οπωσδήποτε, θα σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη τής καταναλώ
σεως αέριων καυσίμων, εφόσον υπάρξουν κίνητρα τέτοια πού νά ενθαρ
ρύνουν τήν ανάπτυξη εκτεταμένων καί πολύ δαπανηρών διηπειρωτικών 
συστημάτων μεταφοράς αερίων. 

213. Ή γεωθερμική ενέργεια 

Ή εκμετάλλευση τής γεωθερμικής ενέργειας — θερμικής ενέργειας 
του εσωτερικού τής γης — εϊναι σήμερα πολύ μικρή καί περιορίζεται στή 
χρησιμοποίηση φυσικού ατμού ή ψηλής θερμοκρασίας νερού για τήν πα
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 'Υπολογίζεται [12], Οτι οί σχετικές εγκατα
στάσεις, σ' δλο τον κόσμο, δέν ξεπερνούν τά 2.000 MW. 'Υπάρχουν 
ευνοϊκές προοπτικές για τήν ευρύτερη χρησιμοποίηση τών θερμών νε
ρών, καθώς καί για τήν αξιοποίηση θερμών ξηρών πετρωμάτων, πού βρί
σκονται σέ σχετικά μικρό βάθος, παρόλο πού ή σχετική τεχνολογία βρί
σκεται ακόμη στα πρώτα στάδια αναπτύξεως. 
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214. Ή υδροηλεκτρική ενέργεια 

Τέλος ή υδροηλεκτρική ενέργεια, πού αποτελεί σήμερα σε πολλές 
χώρες μεγάλης σημασίας ενεργειακή πηγή, θα συνεχίσει και μελλοντικά 
να συμβάλλει στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική ανα
μένεται να είναι ή επέκταση αυτής τής πηγής κυρίως στις αναπτυσσόμε
νες περιοχές, δπου εκτιμάται δτι μόνο το 4% των ενδεχόμενων τοποθε
σιών έχουν αξιοποιηθεί. Ωστόσο,παρόλες τις θεωρητικά τεράστιες δυνα
τότητες πού υπάρχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, σοβαροί περιοριστι
κοί παράγοντες, δπως ή τοποθεσία και ή μεγάλη χρονική διάρκεια μελέ
της καί κατασκευής, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Έτσι ορισμένοι 
μελετητές προβλέπουν περίπου πενταπλασιασμό τής παραγόμενης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στίς αναπτυσσόμενες χώρες κατά τήν περίοδο 
1978-2000. 'Αντίθετα στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες καί συγκε
κριμένα στή Δυτική Ευρώπη, τήν 'Ιαπωνία καί τή Βόρεια 'Αμερική προ
βλέπεται, κατά τήν ϊδια περίοδο, αύξηση μόνο κατά 50%. Αυτό οφείλεται 
στο δτι έχει ήδη προχωρήσει ή αξιοποίηση τών πιο ευνοϊκών θέσεων, κα
θώς καί στους διάφορους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 

215. Ή ηλιακή καί οι άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

Ή ηλιακή ενέργεια για θέρμανση ή ψύξη και παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ή παλιρροιακή, καθώς καί άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέρ
γειας, άρχισαν τα τελευταία χρόνια να αποτελούν αντικείμενο ερευνητι
κής προσπάθειας, γιατί είναι «ευγενείς μορφές», πού δέν ρυπαίνουν τό πε
ριβάλλον καί, ακόμη, γιατί είναι ανανεώσιμες. Μερικές εφαρμογές τους, 
δπως ή θέρμανση νερού καί χώρων μέ ηλιακή ενέργεια, είναι ήδη οίκονο-
μικά ανταγωνιστικές σέ μερικές χώρες, καί οί προοπτικές είναι ακόμη πιο 
ευνοϊκές δσο σπανίζουν οί άλλες μορφές ενέργειας. Για τϊς λοιπές εφαρ
μογές τής ηλιακής ενέργειας, οί απαιτούμενες επενδύσεις είναι ασύμφορα 
ψηλές, οί δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως αβέβαιες, ένώ πολλά τε
χνικά προβλήματα δέν έχουν ακόμη επιλυθεί. Όλοι αυτοί οί λόγοι καθι
στούν πολύ δύσκολη κάθε εκτίμηση γιά τό ρυθμό αναπτύξεως τών ανα
νεώσιμων μορφών ενέργειας. 

Είναι βέβαιο, δτι ή έρευνα καί ή ανάπτυξη τών ανανεώσιμων μορ
φών θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσπάθειας καί μάλιστα σέ 
αυξανόμενο βαθμό στο πολύ κοντινό μέλλον. Είναι ακόμη βέβαιο, δτι 
πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο μετά τό 2000, δσο μειώνεται ή 
συμμετοχή τού πετρελαίου καί τοΰ φυσικού αερίου στο παγκόσμιο ένερ-
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γειακο ισοζύγιο καί, ίδιαίτερα, δν λόγοι διαθεσιμότητας ή περιβαλλοντο
λογικοί περιορίσουν την ανάπτυξη του άνθρακα και της πυρηνικής ενέρ
γειας. 

216. Ή ζήτηση μορφών ενέργειας 

'Από τις διάφορες πρόσφατες μελέτες σχετικά μέ τη μελλοντική εξέ
λιξη της ζητήσεως των μορφών ενέργειας αναφέρονται ενδεικτικά τρεις. 

Οί Smith και Toombs [63] δίνουν τήν παρακάτω εΐκόνα για τήν εξέ
λιξη τής παγκόσμιας καταναλώσεως πρωτογενών μορφών ενέργειας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας άνά μορφή σέ ΙΟ18 joules4 

Μορφή ενέργειας 1972 1980 1990 

Άνθρακας 
Πετρέλαιο 
Φυσικό αέριο 

Ύδροηλεκτρική-Γεωθερμική 
Πυρηνική 
Σύνολο 

Ό Ozelci [53] προβλέπει ετήσιο ρυθμό αυξήσεως τής καταναλώ
σεως κατά τήν περίοδο 1972-1990 ίσο προς 3,3%. Έτσι ή παγκόσμια κα
τανάλωση ενέργειας εκτιμάται δτι θά είναι κατά τό 1990 τρεις φορές ψη
λότερη άπό εκείνη του 1960. 

Ή ομάδα MIT-WAES [72] εκτιμά, δτι ή ζήτηση ενέργειας στίς μή 
κομμουνιστικές χώρες, πού τό 1972 έφτασε τά 81 MBDOE, τό 2000 θά 
βρίσκεται στην περιοχή άπό 160 ώς 207 MBDOE. Τό διάστημα αυτό 
προκύπτει άπό διάφορες παραδοχές ώς προς τήν εξέλιξη: (α) τής οίκονο-
μικής αναπτύξεως, (β) τών τιμών του άργοΰ πετρελαίου, (γ) τής αποτελε
σματικότητας πού θά έχουν τά μέτρα πολιτικής τών κυβερνήσεων για τήν 
εξοικονόμηση τής ενέργειας. 

Ό λόγος του ρυθμού μεταβολής τής ενεργειακής καταναλώσεως 
προς τό ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος προ-

69,9 
113,4 
48,3 
13,6 

1,5 
246,7 

83,6 
139,6 
59,9 
16,2 
13,3 

312,6 

97,1 (22%) 
174,1 (40%) 

81,3 (18%) 
19,8 (5%) 
67,1 (15%) 

439,4 (100%) 

4. 1 GJ=1. IO9 joule = 0,022 toe. 
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βλέπεται δτι θα μειωθεί, όχι δμως σημαντικά [72]5. Έτσι κατά τήν περίο
δο 1972-2000 ή μέση τιμή του θα κυμανθεί από 0,82 ώς 0,87, ένώ κατά 
τήν περίοδο 1965-1972 ήταν 1,02. Βέβαια ή τιμή της εισοδηματικής ελα
στικότητας θα είναι χαμηλότερη για τίς βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες 
— 0,77 ώς 0,80 — και ψηλότερη για τίς αναπτυσσόμενες χώρες —1,10 ως 
1,05. 

Ή μεταβολή στή σχέση μεταξύ τής ενεργειακής ζητήσεως καί τής 
οίκονομικής αναπτύξεως αποτελεί κεντρικό συμπέρασμα, στο όποιο κα
ταλήγουν οί μελέτες για τήν πρόδειξη τών ενεργειακών αναγκών, ή οποία 
προκύπτει από τις παραδοχές για τήν οικονομική ανάπτυξη, τίς τιμές τής 
ενέργειας καί τα μέτρα πολιτικής τών κυβερνήσεων. Είναι γενικά αποδε
κτό, δτι οί χαμηλότερες τιμές καί ή έντονη προσπάθεια γιά εξοικονόμηση 
ενέργειας θα μειώσουν τή σχέση τής καταναλώσεως προς τό ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν. 

22. Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα 

Στή χώρα μας τα 3/4 τών ενεργειακών αναγκών καλύπτονται άπό εί-
σαγόμενη ενέργεια, κυρίως πετρέλαιο. Ή εξάρτηση αυτή, εκφρασμένη σέ 
δρους δαπάνης, είναι ακόμη μεγαλύτερη καί έκτος άπό τή δυσβάσταχτη 
συναλλαγματική επιβάρυνση συνεπάγεται και σοβαρούς κινδύνους γιά 
τον εφοδιασμό τής χώρας σέ περιόδους κρίσεως. Άπό τήν άλλη πλευρά, 

5. Ό λόγος αυτός, ϊσος περίπου μέ τήν «είσοδηματική ελαστικότητα» τής ενεργεια
κής καταναλώσεως ή πιο σχολαστικά μέ το «συντελεστή ελαστικότητας της ενεργειακής 
ζητήσεως ώς προς τό είσόδημα», είναι χαρακτηριστικό μέγεθος, πού θά μας απασχολή
σει ίδιαίτερα στο Κεφάλαιο 5. "Αν ή είσοδηματική ελαστικότητα, b, οριστεί άπό τή σχέ
ση ôiE =ûib0 + £nV, Οπου Ε ή κατανάλωση ενέργειας καί V τό αντίστοιχο είσόδημα ή 
προϊόν, αποδεικνύεται δτι 

h _gn(l+r) 

δπου r καί ρ είναι οί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής τών Ε καί V αντίστοιχα. Όταν τα r 
καί ρ είναι πολύ μικρότερα άπό τή μονάδα, μπορούμε να γράψουμε 

b = r/p 

'Αντί γιά τον δρο «ελαστικότητα» χρησιμοποιείται περισσότερο στην εργασία ό δ-
ρος «συντελεστής ελαστικότητας». Οί συνηθισμένες συντομεύσεις είναι: ΣΕΕ = Συντε
λεστής Εισοδηματικής Ελαστικότητας καί ΣΕΤ = Συντελεστής Ελαστικότητας τής 
Ζητήσεως ώς προς τήν Τιμή. 'Εξάλλου σάν «ρυθμός μεταβολής» νοείται ό μέσος ετή
σιος ρυθμός μεταβολής (ΜΕΕ), πού εκτιμάται άπό τή σχέση γραμμικής αναδρομής 
£nE=a+bt. Βλ. καί ύποσ. 1, 2 του Κεφαλαίου 5. 
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ή σχετική μείωση της εξαρτήσεως αυτής, πού προϋποθέτει αξιοποίηση 
στο μέγιστο δυνατό των εγχώριων ενεργειακών πόρων και εισαγωγή νέας 
ενεργειακής τεχνολογίας, συνεπάγεται εξαιρετικά ψηλές επενδυτικές δα
πάνες. Είναι έτσι φανερό, δτι ή χώρα βρίσκεται μπροστά σέ ένα σοβαρό
τατο ενεργειακό πρόβλημα πού, για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται ή χά
ραξη μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής σέ νέες βάσεις και μέ άμεση έ
ναρξη εφαρμογής της. 

'Ανάλυση του ενεργειακού προβλήματος τής χώρας και τής ενερ
γειακής πολιτικής, πού προτείνεται, δίνεται τόσο σέ Εκδόσεις του Κέν
τρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών [34, 35, 37] δσο καί 
του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργείας [11,12], 

23. Οι τελικές μορφές ενέργειας στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση 

Οί τελικές μορφές ενέργειας πού καταναλίσκονται σήμερα στον ελ
ληνικό χώρο είναι6: ή ηλεκτρική ενέργεια, τα προϊόντα πετρελαίου 
(υγραέριο, βενζίνα, καύσιμα αεροπορίας, φωτιστικό πετρέλαιο, ντήζελ καί 
μαζούτ), τα στερεά καύσιμα (λιγνίτης, κώκ καί άλλες μορφές ανθράκων) 
και σέ ελάχιστες ποσότητες φωταέριο. Σέ ποσότητες εντελώς ασήμαντες 
χρησιμοποιούνται επίσης ή αίολική ενέργεια καί ή ηλιακή ενέργεια. Στή 
συνέχεια δίνονται ορισμένα περιγραφικά στοιχεία για τήν προέλευση καί 
τίς χρήσεις κάθε τελικής μορφής ενέργειας στον ελληνικό χώρο. 

231. 'Ηλεκτρική ενέργεια 

Ή ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στην Ελλάδα άπό εγχώριες πρω
τογενείς μορφές, δπως ό λιγνίτης καί ή υδροηλεκτρική ενέργεια, καί άπό 
είσαγόμενες μορφές, δπως τό μαζούτ καί τό καύσιμο ντήζελ. Έτσι ή ποι
κιλία τών πρωτογενών μορφών πού χρησιμοποιούνται για τήν παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζεται στή χώρα μας περιορισμένη έναντι 
πολλών χωρών, πού χρησιμοποιούν επίσης τήν πυρηνική ενέργεια, φυσι
κό αέριο καί, πρόσφατα, γεωθερμική ενέργεια. 

Ή ηλεκτρική ενέργεια έχει, δπως είναι γνωστό, ένα πολύ ευρύ φά
σμα χρήσεων. Χρησιμοποιείται στή βιομηχανία, στις μεταφορές, στους 
οίκιακούς καί εμπορικούς καταναλωτές, καθώς καί στή γεωργία, δπως 
δείχνει ό Πίνακας 21. 

6. Ό ορισμός τών τελικών μορφών ενέργειας δίνεται στο Παράρτημα Π.1. 
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232. 'Υγρά καύσιμα 

Τα υγρά καύσιμα,πού συμμετέχουν στην κατανάλωση τελικών μορ
φών ενέργειας, είναι τά προϊόντα διυλίσεως του άργου πετρελαίου και 
διακρίνονται στις παρακάτω ομάδες: υγραέρια, βενζίνες, καύσιμα αερο
πορίας, φωτιστικό πετρέλαιο, ντήζελ και μαζούτ7. 

Τά υγραέρια πού χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά είναι το 
προπάνιο καί ένα μείγμα προπανίου καί βουτανίου. Το κύριο μέρος τών 
υγραερίων —περίπου 90%— απορροφάται άπό τους οικιακούς καταναλω
τές για τήν τροφοδότηση συσκευών μαγειρικής. Το υπόλοιπο χρησιμο
ποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς. 

Τρεις τύποι βενζίνας χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά, δια
φοροποιούμενοι ώς προς τον αριθμό οκτανίου: ή premium^ regular και ή 
βενζίνα ένοπλων δυνάμεων. Και οί τρεις τύποι βενζίνας παράγονται άπό 
διυλιστήρια του ελληνικού χώρου. Σχεδόν αποκλειστικά ή βενζίνα χρη
σιμοποιείται για τήν κίνηση οχημάτων, ένώ μικρές ποσότητες χρησιμο
ποιούνται στή βιομηχανία καί στή γεωργία. 

Τά καύσιμα αεροπορίας πού καταναλίσκονται στην ελληνική αγορά 
διακρίνονται σέ τρεις τύπους: (α) Στή βενζίνα αεροπορίας (Augas), πού 
παράγεται μέ είδική συνθετική κατεργασία κλασμάτων πετρελαίου καί εί
ναι τό καύσιμο τών ελικοφόρων αεροσκαφών. Ή ζήτηση του προϊόντος 
αυτού είναι μικρή καί συνεχώς μειώνεται, (β) Τό καύσιμο αεριωθουμέ
νων, τύπου βενζίνας (JP-4 ή Jet Β)* χρησιμοποιείται γιά τήν κίνηση τών 
πολεμικών αεροσκαφών καί μέ συνεχώς μειούμενες ποσότητες άπό αερο
σκάφη της πολιτικής αεροπορίας, (γ) Τό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου 
φωτιστικού πετρελαίου (JP-1 ή Jet Α-1), πού είναι τό κυρίαρχο καύσιμο 
της πολιτικής αεροπορίας. Ή κατανάλωση του, τά τελευταία χρόνια, ση
μείωσε σημαντική αύξηση πού οφείλεται φυσικά στην ανάπτυξη τών αε
ροπορικών μεταφορών. 

Τό φωτιστικό πετρέλαιο αποτελεί καύσιμο πολλαπλής χρήσεως, πού 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά φωτισμό, θέρμανση-μαγειρική. Τό γεγονός 

7. Σέ ορισμένες περιπτώσεις στον κατάλογο τών προϊόντων διυλίσεως του άργου 
πετρελαίου περιλαμβάνεται καί ή νάφθα, πού είναι προϊόν ήμικατεργασμένο καί χρησι
μοποιείται γιά την παραγωγή βενζίνας, καθώς επίσης και σάν πρώτη δλη στην πετροχη
μική βιομηχανία, γιά τήν παραγωγή αμμωνίας. Στή δεύτερη αύτη χρήση της ή νάφθα 
βρίσκει συναγωνισμό άπό τους λιγνίτες. Ή νάφθα δέν αποτελεί ενεργειακό καύσιμο τε
λικής μορφής καί γι' αυτό δέν συμπεριλαμβάνεται στην ύπο μελέτη κατανάλωση, δπως 
δέν συμπεριλαμβάνονται καί τά μη ενεργειακά προϊόντα πετρελαίου, π.χ. ή άσφαλτος, 
τά λιπαντικά καί οί διαλύτες. 
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αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς-άποθηκεύσεως-
διανομής μέσα άπό το υφιστάμενο δίκτυο του Κρατικού Μονοπωλίου, 
καθιστούν το καύσιμο αυτό στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή 
πολιτική της χώρας. 

Ή κατανάλωση του φωτιστικού πετρελαίου άπό τά νοικοκυριά, πού 
αποτελούσαν πάντοτε τό βασικό καταναλωτή, έχει μειωθεί σημαντικά τό
σο διεθνώς δσο καί στην Ελλάδα, δεδομένου δτι τό καύσιμο αυτό υποκα
ταστάθηκε άπό ευγενέστερες μορφές ενέργειας* δπως ô ηλεκτρισμός, τά 
υγραέρια, τό φυσικό αέριο, καθώς καί, είδικότερα στή χώρα μας, άπό τό 
ντήζελ. 

Τό καύσιμο ντήζελ, πού αποτελεί επίσης καύσιμο πολλαπλής χρή
σεως, είναι τό τελευταίο προϊόν στην κατηγορία των αποσταγμάτων διυ
λίσεως του αργού πετρελαίου — κάτω άπό ατμοσφαιρική πίεση. Κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι δτι συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών δλων 
τών ενεργειακών καταναλωτών. Άπό τους οίκιακούς καταναλωτές χρη
σιμοποιείται για τή θέρμανση. Πολύ σημαντική είναι ή χρήση του ντήζελ 
στις χερσαίες καί τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς επίσης καί στή γεωρ
γία. Κάπως περιορισμένες είναι οί βιομηχανικές του χρήσεις. Επίσης, για 
να ολοκληρωθεί ή εΐκόνα τών χρήσεων του ντήζελ, αναφέρεται ή ηλεκ
τροπαραγωγή, κυρίως σέ νησιά, πού δέν αποτελεί φυσικά χρήση τελικής 
ενέργειας. 

Τό μαζούτ, πού αποτελεί τό κυρίαρχο βιομηχανικό καύσιμο, είναι τό 
κατάλοιπο τής άποστάξεως του αργού πετρελαίου, στο .όποιο προστίθεν
ται κλάσματα τής διυλίσεως σέ διάφορες αναλογίες κατά περίπτωση. 
Στην ελληνική αγορά χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τύποι μαζούτ: τό 
ελαφρό μαζούτ (ίξώδους 1.500" RD.J) καί τό βαρύ μαζούτ (ιξώδους 
3.500" RD J). Οί μεγαλύτερες ποσότητες του μαζούτ απορροφούνται άπό 
τή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τήν παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας8 καί άπό τή βιομηχανία. Στον κλάδο τών μεταφορών τό μα
ζούτ χρησιμοποιείται κυρίως άπό τά πλοία, καί σέ μικρότερες ποσότητες 
στους σιδηροδρόμους. Σημαντική ήταν μέχρι τελευταία καί ή ζήτηση του 
ελαφρού μαζούτ για τις θερμάνσεις τών νέων μεγάλων οικοδομών, δπου 
παρατηρήθηκε σέ σημαντικό βαθμό υποκατάσταση τοΰ ντήζελ. Οί δυσμε
νείς δμως επιπτώσεις τοΰ μαζούτ στή ρύπανση τής ατμόσφαιρας άνάγκα-

8. Ή χρήση αύτη του μαζούτ δέν αποτελεί χρήση τελικής μορφής ενέργειας, καί 
κατά συνέπεια δέν αποτελεί αντικείμενο τής παρούσας μελέτης. Έτσι ή κατανάλωση 
τών υγρών καυσίμων, πού δίνεται έδώ, δέν περιλαμβάνει τήν κατανάλωση μαζούτ για 
ηλεκτροπαραγωγή άπό τή ΔΕΗ. 
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σαν πρόσφατα τήν Πολιτεία να απαγορεύσει την καύση του για θέρμανση 
των κατοικιών, σέ ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα. 

233. Στερεά καύσιμα 

Σαν στερεά καύσιμα νοούνται γενικά δλα τά στερεά πού χρησιμο
ποιούνται σαν καύσιμη ύλη. Οί πιο συνηθισμένες μορφές είναι τά καυσό
ξυλα και οί άνθρακες. Τα καυσόξυλα δέν πρόκειται νά εξεταστούν στην 
εργασία αυτή, γιατί ή συμμετοχή τους στην κάλυψη τών ενεργειακών 
αναγκών της χώρας είναι σήμερα ασήμαντη και προβλέπεται παραπέρα 
μείωση της στο μέλλον. 

Οί χρησιμοποιούμενες στη χώρα κατηγορίες άνθρακα περιλαμβά
νουν: τους λιγνίτες, πού είναι εγχώριο καύσιμο, τους γαιάνθρακες (αν
θρακίτες ή λιθάνθρακες), πού είσάγονται, και τά διάφορα εϊδη κώκ (μεταλ
λουργικό, φωταερίου, πετρελαίου), πού εϊτε είσάγονται είτε παράγονται 
έδώ άπό πρώτη δλη του εξωτερικού. 

Ή θερμογόνος δύναμη και γενικά ή ποιότητα τών ελληνικών λιγνι
τών θεωρούνται χαμηλής στάθμης. Βέβαια τό μειονέκτημα της κακής 
ποιότητας του ελληνικού λιγνίτη αντισταθμίζεται μερικά άπό τό γεγονός 
δτι τά περισσότερα άπό τά λιγνιτικά κοιτάσματα της χώρας, δπως της 
Πτολεμαΐδας και τής Μεγαλοπόλεως, προσφέρονται σέ εκμετάλλευση μέ 
επιφανειακή αποκάλυψη. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τής παραγωγής λιγνι
τών — περίπου τό 85% — χρησιμοποιείται σαν πρωτογενής μορφή ενέρ
γειας, για τήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας9. 

Ό λιγνίτης πού προορίζεται για έξωηλεκτρικές χρήσεις καταναλί
σκεται εϊτε στή φυσική του κατάσταση εϊτε άφοΰ υποστεί μηχανική κα
τεργασία. Ό φυσικός λιγνίτης κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό του χρησι
μοποιείται σαν πρώτη ύλη για τήν παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων10, 
ένώ μικρές ποσότητες αγοράζονται άπό βιοτεχνίες και νοικοκυριά. Ό ξη
ρός λιγνίτης και οί λιγνιτόπλινθοι, πού προκύπτουν άπό τή μηχανική κα
τεργασία του λιγνίτη, προορίζονται, για τή βιομηχανία νικελίου11 ό πρώ
τος και για βιοτεχνικές καί οίκιακές χρήσεις οί δεύτεροι. 

9. Νοείται, δτι οί ποσότητες αυτές του λιγνίτη δέν συμπεριλαμβάνονται στην κατα
νάλωση τελικών μορφών ενέργειας καί δρα δέν αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. 

10. Ή χρήση αυτή του λιγνίτη συμπεριλαμβάνεται στην κατανάλωση τελικών μορ
φών ενέργειας, παρόλο πού στην προκειμένη περίπτωση ό λιγνίτης δέν αποτελεί ενερ
γειακό καύσιμο. Ό μοναδικός καταναλωτής τοΰ λιγνίτη για τή χρήση αυτή είναι ή ΑΕ-
ΒΑΛ. 

11. Μοναδικός καταναλωτής ή ΛΑΡΚΟ. 
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Τά εισαγόμενα στερεά καύσιμα περιλαμβάνουν τους λιθάνθρακες, 
τους ανθρακίτες και το μεταλλουργικό κώκ. Οί λιθάνθρακες χρησιμο
ποιούνται για την κίνηση των σιδηροδρόμων, τήν παραγωγή τού φωταε
ρίου καθώς και για τήν παραγωγή μεταλλουργικού κώκ12, μετά άπό επε
ξεργασία. Οί ποσότητες πού προορίζονται για τις δύο πρώτες χρήσεις Ε
χουν ακολουθήσει φθίνουσα πορεία μετά το 1960. 

Οί ανθρακίτες καταναλίσκονται άπό οίκιακούς καταναλωτές, για 
θέρμανση, και άπό μικρές βιομηχανικές μονάδες. Τό μεταλλουργικό κώκ, 
πού είσάγεται, καθώς και εκείνο πού παράγεται στή χώρα άπό τόν είσαγό-
μενο λιθάνθρακα, καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας των βασικών με
τάλλων και είδικότερα της χαλυβουργίας καί της βιομηχανίας νικελίου13. 

Έκτος άπό τά καύσιμα πού αναφέρθηκαν ήδη, σαν καύσιμο τελικής 
μορφής χρησιμοποιείται καί τό κώκ φωταερίου, πού αποτελεί πα
ραπροϊόν τής παραγωγής φωταερίου. Ή κατανάλωση του είναι αμελητέα 
καί δέν συμπεριλαμβάνεται στην κατανάλωση των τελικών μορφών ενέρ
γειας. 'Ακόμη δέν συμπεριλαμβάνονται καί οί ποσότητες κώκ πετρελαίου 
πού χρησιμοποιεί ή Βιομηχανία 'Αλουμινίου για τήν κατασκευή ηλεκτρο
δίων14. 

Στον Πίνακα 2.3 δίνονται οί χρήσεις τών στερεών καυσίμων στην 
ελληνική αγορά, καθώς καί οί αντίστοιχες ποσότητες πού καταναλώθη
καν για τό έτος 1975. 

234. Φωταέριο 

Τό φωταέριο χρησιμοποιείται σέ ελάχιστες ποσότητες, κυρίως άπό 
οίκιακούς ή βιοτεχνικούς καταναλωτές στην περιοχή τής 'Αθήνας. Ή 
κατανάλωση του πρόκειται να εξακολουθήσει να είναι αμελητέα στο μέλ
λον ή καί να μηδενιστεί τελείως, έκτος δν ληφθούν δραστικά μέτρα πολι
τικής. 

12. Οί λιθάνθρακες πού χρησιμοποιούνται νια τήν παραγωγή φωταερίου καί μεταλ
λουργικού κώκ δέν είναι καύσιμα τελικής μορφής. Στην κατανάλωση τελικών μορφών 
συμπεριλαμβάνονται το φωταέριο καί το μεταλλουργικό κώκ, πού είναι καύσιμα τελικής 
μορφής. 

13. Σημαντικότεροι καταναλωτές ή ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ καί ή ΛΑΡΚΟ. 
14. Οί σχετικές ποσότητες δέν είναι ασήμαντες, μια πού ή κατανάλωση τού άνθρα

κα για τό σκοπό αυτό είναι περίπου 425 χιλιόγραμμα για κάθε τόνο αλουμινίου [32]. 
'Υπάρχει δμως δυσκολία στή συλλογή τών στατιστικών στοιχείων, δεδομένου δτι οί 
σχετικές είσαγωγές δέν συμπεριλαμβάνονται στα Δελτία Εξωτερικού Εμπορίου της 
ΕΣΥΕ. 

42 



24. Οι τελικές μορφές ενέργειας στην Ελλάδα: Προοπτικές 

Στις τελικές μορφές ενέργειας, πού καταναλίσκονται σήμερα άπο 
την ελληνική οίκονομία, ενδέχεται να προστεθεί μέσα στην επόμενη 15ε-
τία και το φυσικό αέριο. Επίσης είναι βέβαιο, δτι ή ηλιακή ενέργεια θα έ
χει πιο σημαντική συμμετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο, ένώ υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις για επέκταση της ασήμαντης, δπως προαναφέρθηκε, 
χρήσεως του φωταερίου. 

Σχετικά μέ τις δυνατότητες πού προσφέρει το φυσικό αέριο σαν μια 
τελική ή πρωτογενής μορφή ενέργειας για τήν Ελλάδα, εκφράζονται επι
φυλάξεις [12] τόσο ώς προς τή διαθεσιμότητα δσο και ως προς το κόστος. 
Τό θέμα πάντως δέν θεωρείται «κλειστό» και οί σχετικές προσπάθειες, 
ιδιαίτερα προς τήν κατεύθυνση της διερευνήσεως των δυνατοτήτων της 
διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου, συνεχίζονται. 

Σύμφωνα μέ ορισμένες πληροφορίες, Γάλλοι εμπειρογνώμονες, πού 
έχουν κληθεί άπό τή Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου 'Αθηνών, προτεί
νουν τή χρησιμοποίηση φυσικού αερίου, στην αρχή για τήν παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις ανάγκες μεγάλων βιομηχανιών. 
Παράλληλα θα επεκτείνεται σταδιακά και ή τροφοδότηση οίκιακών κατα
ναλωτών. Όταν ή κατανάλωση για οίκιακές χρήσεις αυξηθεί σημαντικά, 
δέν θα υπάρχει λόγος χρησιμοποιήσεως τοΰ φυσικού αερίου για ηλεκτρο
παραγωγή. Εκτιμάται, δτι ή πρώτη φάση της είσαγωγής τοΰ αερίου θα έ
χει συμπληρωθεί στίς αρχές της ΙΟετίας τοΰ '90, οπότε τό φυσικό αέριο 
θα έχει υποκαταστήσει στις οίκιακές χρήσεις τό 40-50% τοΰ ηλεκτρισμού 
και τό 30% τών υγρών καυσίμων, στις περιοχές δπου θα υπάρχει δίκτυο 
αερίου. 

Γύρω άπό τήν αξιοποίηση τής ηλιακής ενέργειας, παρατηρείται στή 
χώρα μας δραστηριότητα άπό πολλά χρόνια, πού ήταν δμως μικρής εκτά
σεως και κατεσπαρμένη σέ διάφορες εφαρμογές. 'Ιδιαίτερα εντατική προ
σπάθεια έγινε στο παρελθόν στον τομέα τής άφαλατώσεως. 

Μετά άπό τήν ενεργειακή κρίση έχει αναληφθεί άπό κρατικούς φο
ρείς, και σέ συνεργασία μέ ξένους οργανισμούς, συστηματική προσπάθεια 
για τήν έρευνα και τήν άνάπ ίυξη τών εφαρμογών στον τομέα τής ηλιακής 
ενέργειας. Σύμφωνα μέ ορισμένα προγράμματα [12], είναι δυνατό κατά τό 
1985 ή ηλιακή ενέργεια να καλύψει τό 0,5% τών ενεργειακών αναγκών 
της χώρας, ένώ μακροχρόνια επιδιώκεται βαθμιαία αύξηση τής συμμετο
χής της μέχρι 10%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 

30. Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο πού ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική επισκόπηση των 
μεθόδων πού έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τήν πρόδειξη των 
ενεργειακών ζητήσεων. 

Μέχρι τό 1973 ή πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών γίνεται μέ τις 
παραδοσιακές οίκονομετρικές τεχνικές. Ή ενέργεια θεωρείται οίκονομικό 
αγαθό καί ή ζήτηση της συσχετίζεται μέ άλλα οικονομικά μεγέθη, δπως 
τό είσόδημα καί οί τιμές, μέ βάση τή θεωρία της ζητήσεως τών αγαθών. 
Εξετάζονται συνήθως ή ζήτηση για μια άπό τίς μορφές ενέργειας καί για 
μια κατηγορία καταναλωτών. 

Μετά τό 1973 ή απλή χρήση οίκονομετρικών τεχνικών δέν αρκεί καί 
ή μεθοδολογία εμπλουτίζεται μέ ποικίλους τρόπους. Είσάγεται αρχικά ή 
τεχνική ανάλυση (engineering analysis). Ή ενέργεια δέν είναι μόνο οίκο-
νομικό αγαθό άλλα καί είσροή στα τεχνικά συστήματα αξιοποιήσεως 
ενέργειας. Ή θεώρηση αυτή δίνει τή δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ή τε
χνολογία χρησιμοποιήσεως της ενέργειας καί να συσχετιστεί ή ζήτηση 
της μέ φυσικές μεταβλητές, δπως ή θερμοκρασία, οί θερμαινόμενοι Ογκοι, 
οί διανυόμενες χιλιομετρικές αποστάσεις κλπ. Ή Ερευνά δέν περιορίζεται 
συνήθως σ* ένα καταναλωτή άλλα στο σύνολο της οικονομίας καί συγ
χρόνως δέν ενδιαφέρει ή ζήτηση μιας δοσμένης μορφής ενέργειας, άλλα ή 
κάλυψη τών ενεργειακών αναγκών μέ δλες τίς μορφές ενέργειας. 'Ακόμη 
δέν δίνεται μία μόνο πιθανή είκόνα τών μελλοντικών εξελίξεων τών ενερ
γειακών ζητήσεων, άλλα εφαρμόζεται ή μέθοδος τών σεμιναρίων, γιά να 
παρουσιαστούν πολλές εύλογες εικόνες της ενεργειακής ζητήσεως. Τέλος 
τα υποδείγματα τών ενεργειακών ζητήσεων δέν χρησιμοποιούν εξωγενείς 
ερμηνευτικές μεταβλητές, άλλα εντάσσονται σέ γενικότερα υποδείγματα 
ενεργειακής πολιτικής, πού εκτιμούν τίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενερ
γειακού τομέα καί τοΰ συνόλου της οικονομίας. 

Στην πρώτη παράγραφο τοΰ κεφαλαίου πού ακολουθεί παρουσιάζε
ται μια συνοπτική υπενθύμιση άπό τή θεωρία της ζητήσεως τών αγαθών 
πού είναι συντελεστές παραγωγής καί εκείνων πού είναι καταναλωτικά 
αγαθά. Στή δεύτερη παράγραφο παρουσιάζονται διάφορες δημοσιεύσεις 
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πού αναφέρονται στη ζήτηση της ενέργειας, χωρισμένες σέ τέσσερις ομά
δες, δπως αυτό περιγράφεται στην υποπαράγραφο 321. 

31. Σύντομη αναφορά στη θεωρία 

Στην οίκονομική θεωρία γίνεται διάκριση ανάμεσα στα αγαθά «τελι
κής ζητήσεως» και στα αγαθά «ενδιάμεσης ζητήσεως» και μελετάται χωρι
στά ή ζήτηση καθεμιάς κατηγορίας. Ή ενέργεια ανήκει καί στις δύο κατη
γορίες1, γι' αυτό καί ή αναφορά στή σχετική θεωρία θα γίνει καί γιά τίς 
δύο περιπτώσεις. 

311. 'Αγαθά τελικής ζητήσεως 

Κατά παράδοση ή εφαρμοσμένη ανάλυση της ζητήσεως δέχεται, δτι 
ή ποσότητα άγαθοΰ ή υπηρεσίας πού καταναλίσκεται είναι συνάρτηση 
τού επιπέδου τοΰ είσοδήματος, της τιμής του άγαθοΰ ή της υπηρεσίας καί 
των τιμών άλλων αγαθών [60, 68]. "Αν υποτεθεί δτι στην αγορά προσφέ
ρονται n αγαθά, μπορεί νά διατυπωθεί ή σχέση 

(31.1) xi = f(I,p1p2,...,pï) 

δπου Xj παριστάνει την ποσότητα τοΰ μελετώμενου άγαθοΰ πού κατανα
λίσκεται, Ι το είσόδημα καί ρ1,ρ2,...,ρη αντιπροσωπεύουν τίς τιμές τών n 
αγαθών. Το εισόδημα καί οί τιμές εκφράζονται σέ τιμές της αγοράς και 
υποτίθεται, τουλάχιστον αρχικά, δτι τα x καί Ι άφοροΰν μεμονωμένο κα
ταναλωτή ή νοικοκυριό. 

Ή συνάρτηση τής ζητήσεως πρέπει νά ικανοποιεί τους παρακάτω 
εμπειρικούς περιορισμούς: 

1. Πραγματικά ή ενέργεια πού καταναλίσκεται άπο τα νοικοκυριά γιά τις οίκιακές 
χρήσεις, καθώς καί για τήν κίνηση τών ίδιωτικών επιβατικών οχημάτων, αποτελεί αγαθό 
τελικής χρήσεως. Κύριο χαρακτηριστικό τής ενέργειας τελικής χρήσεως είναι δτι δέν 
χρησιμοποιείται για τήν παραγωγή είσοδήματος. 'Αντίθετα ή ενέργεια πού καταναλίσκε
ται στή βιομηχανία, στις μεταφορές καί στους λοιπούς τομείς τής οίκονομικής δραστη
ριότητας, για τήν παραγωγή αγαθών καί υπηρεσιών, αποτελεί ενδιάμεσο αγαθό. Γιά τήν 
ταξινόμηση τών καταναλωτών τής ενέργειας, πού χρησιμοποιήθηκε στή μελέτη, βλ. Κε
φάλαιο 4. 
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(31·2> S j < ° · | > ° ι·*1· w>° 
πού σημαίνουν πώς οί έλαστικότητες της ζητήσεως ενός αγαθού ώς προς 

το εΐσόδημα και τις τιμές των υποκατάστατων του είναι θετικές, ένώ ή (ϊ-

δια) ελαστικότητα ώς προς την τιμή του αρνητική2. 

Ή έκφραση (31.1) προέρχεται από τήν κλασική θεωρία της συμπερι

φοράς του καταναλωτή, πού δέχεται, δτι ό καταναλωτής μεγιστοποιεί μια 

«συνάρτηση χρησιμότητας» γιά τα n αγαθά τά όποια διατίθενται στην 

αγορά κάτω άπό τον περιορισμό του είσοδήματός του3. Ή συνάρτηση 

της ζητήσεως, πού εκτιμάται μέ τή βοήθεια μιας τέτοιας διαδικασίας βελ-

τιστοποιήσεως, στή βιβλιογραφία ονομάζεται «θεωρητικά εύλογη»4. 

312. 'Αγαθά ενδιάμεσης ζητήσεως 

Ή ποσότητα ενός αγαθού ενδιάμεσης ζητήσεως — δηλαδή συντελε-

2. Έκτος από τους περιορισμούς αυτούς, πού αναφέρονται στα πρόσημα των μερι
κών παραγώγων, υπάρχουν και άλλοι γενικότεροι περιορισμοί, πού αναφέρονται στή 
μορφή τών συναρτήσεων. Λεπτομερειακή ανάλυση δίνει ό Samuelson [60, Κεφ. V]. Οί 
συναρτήσεις της ζητήσεως πού χρησιμοποιήθηκαν στή μελέτη, δπως περιγράφονται στο 
Κεφάλαιο 4, είναι διπλές λογαριθμικές, οί όποιες ίκανοποιοΰν οπωσδήποτε τίς γενικές 
αυτές απαιτήσεις τών συναρτήσεων της ζητήσεως, πού γι' αυτό το λόγο δέν παρουσιά
ζονται έδώ. Βλ. ακόμη καί [54]. 

3. Το πρόβλημα βελτιστοποιήσεως, πού τίθεται, είναι ένα πρόβλημα δεσμευμένου 
ακρότατου, πού εκφράζεται ώς έξης: 
Νά βρεθεί τό μέγιστο της 

(1) U = F φίχ^,.,.,Χη) 

ύπό τον δρο 

(2) Σρ-,χΗ 

δπου U παριστάνει τή συνάρτηση χρησιμότητας, jq τήν ποσότητα του αγαθού i πού ζη
τείται καί Pi τήν τιμή πωλήσεως του αγαθού. Νοείται φυσικά, δτι τά (Ι, ρ,,.-.,Ρη) είναι 
προκαθορισμένες παράμετροι καί ή μεγιστοποίηση γίνεται ώς προς τά χ, ώς συναρτή
σεων τών Pi καί Ι, [60, Κεφ. V]. 

4. 'Αγγλική ορολογία: theoretically plausible [68]. 
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στη παράγωγης — πού καταναλίσκεται από μιαν επιχείρηση, είναι συνάρ
τηση του επιπέδου της παράγωγης και των τιμών δλων των συντελεστών 
παράγωγης πού χρησιμοποιεί ή επιχείρηση [60, Κεφ. IV]. "Αν υποτεθεί δ-
τι ή επιχείρηση χρησιμοποιεί n συντελεστές παραγωγής, μπορούμε να 
γράψουμε 

(31.3) ui = ζ (x,w„w2,...,wn) (i = 1,2,...,n) 

δπου Uj ή ποσότητα τοΰ μελετώμενου αγαθού πού καταναλίσκει ή επιχεί
ρηση, χ ή παραγωγή της επιχειρήσεως καί \ν15νν2,...,\νη αντιπροσωπεύουν 
τίς τιμές των n συντελεστών παραγωγής πού χρησιμοποιεί ή επιχείρηση. 

Ή έκφραση (31.3) προέρχεται άπο τήν κλασική θεωρία, ή οποία δέ
χεται δτι οί επιχειρήσεις, για δοσμένο οψος τής παραγωγής, επιδιώκουν 
τήν ελαχιστοποίηση τοΰ κόστους5. 

32. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

321. Γενικά 

Στην παράγραφο αύτη γίνεται μια γενική επισκόπηση τής βιβλιο
γραφίας πού έχει σαν αντικείμενο τή ζήτηση τής ενέργειας. Ή βιβλιογρα
φία αυτή, δπως καί γενικότερα ή βιβλιογραφία γύρω άπ' δλα τα ενεργεια
κά θέματα, εμφανίζει μια σημαντική ανάπτυξη λίγο πριν άπό τήν «Ένερ-

5. Το πρόβλημα καθορισμού των συναρτήσεων ζητήσεως συντελεστών παράγωγης 
αποτελεί πρόβλημα «δεσμευμένου ακρότατου», πού μπορεί νά πάρει τήν παρακάτω δια
τύπωση : 
Νά ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος παραγωγής 

n 
(1) C = A + Z w i U i 

ι 

ώστε νά Ικανοποιείται ή σχέση 

(2) φ (up.-.jU^ = χ = σταθερά 

δπου φ(.) ή συνάρτηση παραγωγής τής επιχειρήσεως. 
Οί συναρτήσεις ux = fj (x,w1,w2,...,wn) πρέπει νά εκπληρώνουν ορισμένες συνθήκες 

[60, Κεφ. IV]. Γιά τά πρόσημα τών έλαστικοτήτων Ισχύουν οί εμπειρικοί περιορισμοί 
(21.2). 'Ισχύει επίσης καί έδώ ή παρατήρηση τής ύποσ. 2. 
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γειακή Κρίση» του 1973, πού μετά συνεχίζεται με πολύ πιο εντατικό ρυθ
μό. Σήμερα, βέβαια, ή ενέργεια αποτελεί èva άπό τα κυρίαρχα θέματα της 
βιβλιογραφίας πολλών κλάδων της επιστήμης. 

Κύριο χαρακτηριστικό της βιβλιογραφίας για τήν ενεργειακή ζήτη
ση πριν άπο το 1973 είναι ή μονομέρεια της. Πραγματικά το πρόβλημα 
δέν αντιμετωπίζεται στή γενικότητα του, άλλα, δπως ήδη αναφέρθηκε, με
λετάται χωριστά καί ανεξάρτητα ή ζήτηση κάθε μορφής ενέργειας, γιά με
μονωμένες ομάδες καταναλωτών καί μέ τις παραδοσιακές οίκονομετρικές 
τεχνικές. 

Έτσι ή ζήτηση του άνθρακα συγκέντρωσε έδώ καί πολλά χρόνια τήν 
προσοχή των μελετητών. Γιά λόγους Ιστορικούς καί μόνο αναφέρεται με
λέτη ΒρεταννοΟ είδικού, πού δημοσιεύτηκε τό 1900 καί προέβλεπε τή ζή
τηση σέ άνθρακα άπο τήν αγγλική οίκονομία μέχρι τό έτος 1950 [19]. 

Ή ζήτηση των υγρών καυσίμων δέν φαίνεται νά απασχόλησε ση
μαντικά τή βιβλιογραφία μέχρι τό 1973. 

'Αντίθετα ή ηλεκτρική ενέργεια έδωσε τήν ευκαιρία νά δημοσιευ
τούν μια σειρά αξιόλογες μελέτες6. Οί λόγοι πού προσέλκυσαν Ιδιαίτερα 
τήν προσοχή τών μελετητών στο θέμα αυτό φαίνεται πώς ήταν: (α) οί 
ανάγκες γιά μακροχρόνιο προγραμματισμό τών επενδύσεων στις επιχει
ρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (β) τό επιστημονικό ενδιαφέρον 
πού προκαλεί ή μελέτη της ζητήσεως ενός αγαθού, δταν ή τιμή του καθο
ρίζεται κατά τρόπο ασυνεχή μέ τήν ποσότητα, (γ) ή ύπαρξη αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων. 

Στην υποπαράγραφο 322 παρουσιάζονται ορισμένες μελέτες γιά τή 
ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οί μελέτες αυτές σκοπό έχουν τήν 
εκτίμηση τών επιπτώσεων τών καθοριστικών παραγόντων στην εξέλιξη 
της καταναλώσεως της ηλεκτρικής ενέργειας. "Καί αναφέρονται στο πα
ρελθόν καί όχι στο μέλλον. Στην υποπαράγραφο 323 παρουσιάζεται μια 
σημαντική προσπάθεια, πού έγινε πρίν άπό τό 1973, γιά νά προβλεφθεί ή 
συνολική ενεργειακή ζήτηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομι
κής αναπτύξεως, καί ακολουθεί ή παρουσίαση μελετών πού εκπονήθηκαν 
μετά τό 1973. Στην υποπαράγραφο 324 γίνεται αναφορά στα υποδείγμα
τα της ενεργειακής ζητήσεως, πού αποτελούν μέρος γενικότερων προτύ
πων ενεργειακής πολιτικής. Σκοπός τών υποδειγμάτων αυτών είναι πε-

6. Ή πιο ενημερωμένη επισκόπηση της οίκονομετρικής βιβλιογραφίας σχετικά μέ 
τή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, πού δημοσιεύτηκε το 1975, καλύπτει 45 περίπου 
ανακοινώσεις πού γράφτηκαν στά αγγλικά μετά το 1950 [68]. 
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ρισσότερο να εκφράσουν τις επιπτώσεις πού θα Εχουν οί μεταβλητές πο
λιτικής στο δψος της ζητήσεως και λιγότερο να εκτιμήσουν τη μελλοντι
κή ζήτηση7. Τέλος στην υποπαράγραφο 325 παρουσιάζονται δυο πολύ 
πρόσφατες μελέτες, πού ή μεθοδολογία τους παρουσιάζει κοινά σημεία μέ 
τή μεθοδολογία της παρούσας μελέτης. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί, δτι ή σχετική ελληνική βιβλιογραφία, 
πού κυρίως αναφέρεται στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι πολύ περιορισμέ
νη. Για την πληρέστερη ενημέρωση του βιβλιογραφικού πίνακα της ερ
γασίας μνημονεύονται δύο σχετικές δημοσιεύσεις [9,32]. 

322. Ή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας 

Ό Houthaker στή μελέτη του, πού σήμερα θεωρείται πρωτοποριακή, 
ανάλυσε τή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας για οίκιακές χρήσεις στό 
Ηνωμένο Βασίλειο [68]. Ή σχέση πού διατύπωσε έχει τή μορφή 

(32.1) ûix = a£nM + Bßnp + ^ng + ôgnh + ε 

δπου 

χ = μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνά νοικοκυριό, 
Μ = μέσο χρηματικό εΐσόδημα άνά νοικοκυριό, 
ρ = οριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για σύστημα τιμολογή

σεως μέ δύο τιμές, 
g = οριακή τιμή του φυσικού αερίου οίκιακής χρήσεως, 
h = μέσο απόθεμα οίκιακού εξοπλισμού μεγάλης ίσχύος άνά νοικοκυ

ριό, 
ε = μεταβλητή στατιστικού σφάλματος. 

Ή (οριακή) τιμή του αερίου οίκιακής χρήσεως περιλήφθηκε στην 
εξίσωση, για να εκτιμηθεί έτσι ή επίπτωση ενός ανταγωνιστικού αγαθού, 
ένώ ή παρουσία του εξοπλισμού αντανακλά τήν επίδραση συμπληρωμα
τικών αγαθών. Ώς προς τήν τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρεί
ται, δτι ό Houthaker περιόρισε τήν Ερευνά του στους καταναλωτές, πού 
απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια σέ ποσότητα ανώτερη άπό Ενα ελάχιστο 

7. 'Αναφορά στις μελέτες γιά τήν ενεργειακή πολιτική Εγινε ήδη στην παράγραφο 
10 του εισαγωγικού κεφαλαίου. 'Αναλυτική περιγραφή τους δίνεται στο Παράρτημα 
Π.2. 
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δριο, καί χρησιμοποίησε σαν τιμή το τρέχον κόστος για κάθε κιλοβατώρα 
πού επιβαρύνει τους καταναλωτές. 

Ό συγγραφέας δέν αποσαφηνίζει, öv οί έλαστικότητες πού εκτιμά με 
το μοντέλο του είναι μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες. Ή παρουσία δμως 
της μεταβλητής, h, ή οποία αντιπροσωπεύει τό απόθεμα των ηλεκτρικών 
συσκευών, δείχνει δτι πρόκειται γιά τίς βραχυχρόνιες έλαστικότητες. 

'Από τίς πιο γνωστές μελέτες για τή ζήτηση τής ηλεκτρικής ενέρ
γειας είναι ή μονογραφία τών Fisher καί Kaysen του 1962 [17, 18], πού 
αναφέρεται στις βιομηχανικές καί οίκιακές χρήσεις. Ή ζήτηση από τα 
νοικοκυριά γιά οίκιακές χρήσεις διακρίνεται σέ βραχυχρόνια καί μακρο
χρόνια. Ή βραχυχρόνια ζήτηση ταυτίζεται μέ τήν επιλογή του βαθμού 
χρησιμοποιήσεως του υπάρχοντος αποθέματος λευκών συσκευών. Τό τε
λικό μοντέλο πού εκτιμήθηκε εκφράζει τή ζήτηση σαν συνάρτηση μόνο 
της τιμής τής ηλεκτρικής ενέργειας καί του άνά άτομο διαθέσιμου είσοδή-
ματος. Σαν τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνεται ή μέση τιμή, πού 
ορίζεται ώς ό λόγος τών συνολικών πωλήσεων προς τή συνολική κατα
νάλωση. Τέλος τόσο ή τιμή δσο καί τό είσόδημα άποπληθωρίζονται μέ τό 
δείκτη τιμών καταναλωτή, γιά νά εκφραστούν σέ πραγματικά μεγέθη. 

Σέ μακροχρόνια βάση ή ζήτηση ηλεκτρισμού συμπίπτει μέ τή ζήτη
ση τών οίκιακών λευκών συσκευών. Τό υπόδειγμα πού χρησιμοποιείται 
παρομοιάζεται μέ εκείνο πού περιγράφει τή διάδοση μιας μεταδοτικής 
ασθένειας, δπου ή αγορά μιας συσκευής αντιπροσωπεύει τήν προσβολή 
άπό τήν ασθένεια. 'Αναλυτικότερα τό μοντέλο εκφράζει τίς μεταβολές 
στο υπάρχον απόθεμα τών συσκευών σαν συναρτήσεις: (α) τών μεταβο
λών του μόνιμου ατομικού είσοδήματος, (β) τών μεταβολών τοΰ τρέχον
τος ατομικού είσοδήματος, (γ) τής τιμής τών συσκευών, (δ) τής τιμής τών 
οίκιακών συσκευών πού χρησιμοποιούν αέριο, (ε) τών μεταβολών στον 
αριθμό τών νοικοκυριών πού ηλεκτροδοτούνται, (στ) τοΰ αριθμού τών 
γάμων, (ζ) τής τιμής τής ηλεκτρικής ενέργειας καί (η) τής τιμής τοΰ αε
ρίου. Οί τιμές πωλήσεως τών μορφών ενέργειας ελήφθησαν σαν μέσοι δ-
ροι τής τελευταίας 3ετίας σέ κινούμενη βάση. 

Οί Baxter καί Rees [2], στην εργασία τους πού δημοσιεύτηκε τό 
1968, διατυπώνουν γιά τή βιομηχανική ζήτηση τής ηλεκτρικής ενέργειας 
τρία υποδείγματα. 

Τό πρώτο θεωρεί τήν ηλεκτρική ενέργεια σαν είσροή σέ μια συνάρ
τηση παραγωγής, πού περιλαμβάνει ακόμη, έκτος άπό τήν εργασία καί τό 
κεφάλαιο, καί τίς άλλες ενεργειακές μορφές. Άπό μια συνάρτηση παρα
γωγής τής μορφής Cobb-Douglas, χωρίς περιορισμούς στίς παραμέτρους, 
καί μέ τήν υπόθεση δτι ό κάθε καταναλωτής-έπιχείρηση επιδιώκει τήν 
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ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, προκύπτει ή δευτερογενής ζή
τηση ενέργειας σαν συνάρτηση πού διατυπώνεται ώς έξης: 

(32.2) X = b0P1

b'P^..pft>£HQbk+l 

δπου 

Χ = ή καταναλισκόμενη ποσότητα ενέργειας, 
Q = τό επίπεδο παραγωγής, 
Pk = ή τιμή του Κ-οστοΰ συντελεστή παραγωγής, 
pH = ή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και 
bj = παράμετροι (i = 0,1,..., κ, κ+1, Η) πού αντιπροσωπεύουν τους συν

τελεστές ελαστικότητας. 

Τό δεύτερο υπόδειγμα θεωρεί σαν βασικό καθοριστικό παράγοντα 
της ζητήσεως τής ηλεκτρικής ενέργειας τή μεταβολή τής τεχνολογίας 
των καυσίμων. Έτσι ή κατανάλωση εκφράζεται σάν συνάρτηση τής πα
ραγωγής καί μιας μεταβολής πού αντιπροσωπεύει τήν τεχνολογική εξέλι
ξη. Επειδή κατά τή διάρκεια τής μελέτης του φαινομένου ή τεχνολογική 
ποοοόος στον τομέα τής χρήσεως τής ενέργειας εκδηλώθηκε στή βρεταν-
•Τνή βιομηχανία μέ τήν υποκατάσταση του άνθρακα, σάν αντίστοιχη με
ταβλητή τίθεται ή κατανάλωση στερεών καυσίμων. 

Τό τρίτο, τέλος, υπόδειγμα βασίζεται στην παραδοχή, δτι υφίσταται 
αναλογική σχέση μεταξύ τής ηλεκτρικής ζητήσεως και του βιομηχανικού 
προϊόντος, και οποιαδήποτε απόκλιση άπ* αυτή οφείλεται σέ μεταβολές 
των σχετικών τιμών τών άλλων συντελεστών παραγωγής και εντάσεων 
εργασίας και κεφαλαίου. Έτσι διατυπώνεται ή σχέση 

(32.3) D(t) = γ (y) . Q(t) 

δπου D αντιπροσωπεύει τή ζήτηση του ηλεκτρισμού, Q συμβολίζει τήν 
παραγωγή και γ είναι ένα διάνυσμα, πού τα στοιχεία του εϊναι οί σχετικές 
τιμές καί οί εντάσεις εργασίας και κεφαλαίου. 

323. Ή ζήτηση καυσίμων γενικά 

Στην παράγραφο πού ακολουθεί θά γίνει αναφορά στή σημαντικότε
ρη Γσως προσπάθεια πού έγινε για τήν ανάλυση τών ενεργειακών αναγ
κών, στο σύνολο τους, πριν άπό τό 1973. Ή προσπάθεια αυτή εντάσσεται 
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στο πλαίσιο της Σειράς των Μελετών Οίκονομικής 'Αναπτύξεως του Πα
νεπιστημίου του Cambridge [67]. 

Μελετάται αρχικά ή υποκατάσταση του άνθρακα από πετρέλαιο στη 
βιομηχανία, πού αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της ενεργειακής ot-
κονομίας στή Μεγάλη Βρεταννία κατά τη ΙΟετία 1950-1960. Ή μελέτη 
γίνεται μέ τή βοήθεια της βασικής σχέσεως 

(32.4) fa|£=to0 + b ^ p g | 

δπου ΥΚ, SK οί ποσότητες των υγρών και στερεών καυσίμων, αντίστοι
χα, και ΡΥΚ και PSK οί τιμές τών καυσίμων. Είσάγεται επίσης δυναμική 
διατύπωση της (32.4)8. 

Χρησιμοποιούνται, ακόμη, για ορισμένες οίκονομικές δραστηριότη
τες, γραμμικές εκφράσεις του λόγου της ενέργειας προς τήν παραγωγή, 
της μορφής 

(32-5) Ε Ν 

-ST- = a + b t 

δπου ΕΝ και V ή ενεργειακή κατανάλωση και τό ακαθάριστο προϊόν τοΰ 
κλάδου αντίστοιχα, t ό χρόνος και a, b παράμετροι9. Ιδιαίτερα ή σχέση 
(32.5) χρησιμοποιείται για τήν ηλεκτρική ενέργεια, πού ή κατανάλωση 
της αυξήθηκε σημαντικά κατά τήν περίοδο 1950-1965. 

Για τή μελέτη τών υποκαταστάσεων χρησιμοποιείται επίσης απλή 
γραμμική συνάρτηση παραγωγής τής μορφής 

(32.6) V = 1>! (ΠΕ + ΦΑ) + b2 (ΑΝ + KO) 

δπου ΠΕ, ΦΑ, AN, KO ποσότητες πετρελα'^υ, φυσικού αερίου, ανθρακί
τη και κώκ αντίστοιχα. 

8. Ή δυναμική μορφή εξισώσεων της ζητήσεως αναλύεται στο Παράρτημα Π.3. 
9. Ό λόγος της ενεργειακής καταναλώσεως προς το ακαθάριστο προϊόν είναι ση

μαντικό μέγεθος, πού θα μελετηθεί αναλυτικά στη συνέχεια. 'Ονομάζεται «Ενταση της 
ενέργειας» ή" «ενεργειακή ένταση» καί ορίζεται τόσο για τή συνολική ενέργεια δσο και 
για κάθε μορφή ενέργειας. 
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Για την ενέργεια τελικής χρήσεως, πού καταναλίσκεται από τα νοι
κοκυριά, χρησιμοποιείται, για κάθε μορφή ενέργειας χωριστά, συνάρτηση 
της μορφής 

ΡΧ 

(32.7) βηΧ = α + b^n ^ j + b2em + bjto w 

δπου Χ ή κατανάλωση τής μορφής ενέργειας και ΡΧ ή τιμή της, PEN ή 
μέση τιμή δλων των καυσίμων ενεργειακής χρήσεως, Ι συνολική δαπάνη 
για κατανάλωση, και wô λόγος τής θερμοκρασίας προς τή μέση θερμο
κρασία στην περίοδο 1931-1960. 

324. Τα υποδείγματα τής ζητήσεως στα πρότυπα πολιτικής 

Κατά τα τελευταία χρόνια, πού ή προσπάθεια για προγραμματισμό 
του ενεργειακού τομέα έχει ίδιαίτερα ενταθεί, έχουν αναπτυχθεί πολλά 
υποδείγματα ενεργειακής ζητήσεως, στα πλαίσια γενικότερων προτύπων, 
πού περιγράφουν τή λειτουργία του ενεργειακού τομέα και αποτελούν εί
τε πρότυπα πολιτικής είτε πρότυπα βελτιστοποιήσεως. Για τά γενικότερα 
αυτά πρότυπα μερικά στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα Π.2. 

Το διακριτικό στοιχείο των υποδειγμάτων τής ενεργειακής ζητή
σεως, στα πλαίσια των προτύπων πολιτικής, είναι δτι εκφράζουν τή ζήτη
ση σαν συνάρτηση δχι εξωγενών μεταβλητών άλλα μεταβλητών δπως οί 
τιμές τής ενέργειας ή ή παραγωγή ενός τομέα, πού καθορίζονται τελικά 
μέσα άπό τις σχέσεις τοΰ ολοκληρωμένου προτύπου πολιτικής. 

Πιο κάτω αναφέρονται δυο χαρακτηριστικά υποδείγματα ζητήσεως, 
πού έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια προτύπων πολιτικής. Τά αντί
στοιχα πρότυπα πολιτικής περιγράφονται στο Παράρτημα Π.1. 

3241. Το υπόδειγμα Hudson-Jorgenson 

Ή εργασία των Hudson-Jorgenson [14,27] παρουσιάζει τρία εναλλα
κτικά «σενάρια»10 τής ζητήσεως σέ ενέργεια για τήν περίοδο 1975-2000. 

Τό πρώτο σενάριο, τής «'Ιστορικής Αναπτύξεως», βασίζεται στην 

10. Ό ορισμός τών «σεναρίων» δίνεται στην παράγραφο 45. 
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παραδοχή, δτι ή κατανάλωση ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξα
κολουθήσει να αυξάνεται, μέχρι το τέλος του αΙώνα, κατά 3,4% το χρόνο, 
πού είναι ό μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως της περιόδου 1950-197011. 
Το σενάριο αύ,τό υποθέτει δτι δέν θα καταβληθούν είδικές προσπάθειες 
για να μεταβληθούν οί συνήθειες τοΰ καταναλωτικού κοινού ώς προς τή 
χρήση της ενέργειας. 'Αντίθετα έντονη προσπάθεια σέ εθνικό επίπεδο θα 
καταβληθεί προς τήν κατεύθυνση της αυξήσεως της προσφοράς, ώστε να 
ανταποκριθεί στη ζήτηση πού αυξάνεται γρήγορα. 

Οί σημερινές τάσεις των τιμών και της παραγωγικότητας περιορί
ζουν σημαντικά τήν πιθανότητα πραγματοποιήσεως τών ίστορικών ρυθ
μών αναπτύξεως της ζητήσεως. Παρόλα αυτά υπάρχουν δύο λόγοι πού 
συνηγορούν για τή διερεύνηση τοΰ σεναρίου της «'Ιστορικής Αναπτύ
ξεως». Π|&φτο, τό σενάριο αυτό αποτελεί τή βάση σημαντικών προγραμ
μάτων κυβερνητικής καί επιχειρηματικής δραστηριότητας, πού βρίσκον
ται σήμερα σέ εξέλιξη. Δεύτερο, οποιαδήποτε ανάλυση της ενεργειακής 
πολιτικής πρέπει να ξεκινήσει μέ τήν εκτίμηση τών επιπτώσεων πού θά έ
χει ή συνέχιση τών ίστορικών ρυθμών. Κανένας δέν μπορεί να αποκλεί
σει τό ενδεχόμενο της εμφανίσεως, στο μέλλον, ενός σεναρίου σαν αυτό 
τών ίστορικών ρυθμών δν επαναληφθεί στο μέλλον ή εμπειρία τοΰ πα
ρελθόντος, πολλές νέες χρήσεις της ενέργειας, πού δέν μπορούν να προ
βλεφθούν, ενδέχεται να εμφανιστούν. 

Τό δεύτερο σενάριο, τοΰ «Τεχνολογικοΰ Καθορισμοΰ» (Technical 
Fix), προκύπτει άπό τήν παραδοχή, δτι ή παραγωγή τών αγαθών καί υπη
ρεσιών στην οίκονομία θά εξακολουθήσει να αναπτύσσεται μέ τους ιστο
ρικούς ρυθμούς. Παράλληλα, ωστόσο, θά υπάρξουν μεταβολές τεχνολο
γικής καί οργανωτικής φύσεως, πού θά αυξήσουν τήν απόδοση στη χρή
ση τής ενέργειας, δπως μονώσεις στά κτίρια, τεχνολογικές βελτιώσεις 
στα οχήματα κλπ. Ή τεχνολογία εξοικονομήσεως ενέργειας, πού 
προϋποθέτει τό σενάριο αυτό, είναι σήμερα γνωστή καί ή είσαγωγή της 
συμφέρει οίκονομικά μέ τή σημερινή δομή τιμών τών ενεργειακών καυσί
μων. "Αν μελλοντικά οί τιμές τής ενέργειας αυξηθούν, ή εφαρμογή τής τε
χνολογίας εξοικονομήσεως ενέργειας θά εϊναι οικονομικά ακόμη πιό ελ
κυστική. 

Τό τρίτο σενάριο, τής «Μηδενικής Αναπτύξεως» (Zero Growth), εΐ-
σάγει σημαντικές μεταβολές στην παραγωγή τών αγαθών άπό τήν οίκο

ι 1. Ρυθμοί άλλων περιόδων: 1950-1973: 3,5%, 1965-1973:4,5%. 
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νομία, και κατά συνέπεια και στη διάρθρωση της οίκονομίας και τον τρό
πο ζωής των αμερικανών, ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα της ενεργεια
κής καταναλώσεως άνά άτομο. 

Οί βασικοί υπολογισμοί γίνονται για το πρώτο σενάριο, και κατόπιν 
μέ τροποποιήσεις εκτιμάται ή ζήτηση για τα αλλά δύο. 

Ή ολική ενεργειακή κατανάλωση της οίκονομίας αναλύεται σε κα
τανάλωση τριών τομέων: μεταφορών, βιομηχανίας και οίκιακών και εμ
πορικών καταναλωτών. Κάθε τομέας διαιρείται σε υποτομείς. Οί εκτιμή
σεις γίνονται χωριστά για κάθε υποτομέα. 

Όπως φαίνεται άπό τα προηγούμενα, οί τιμές δέν λαμβάνονται υπό
ψη στο ύπομοντέλο τής ενεργειακής ζητήσεως, άλλα δταν γίνεται ή σύν
δεση του ύπομοντέλου μέ τό βασικό οικονομετρικό μοντέλο. Οί εκτιμή
σεις της ενεργειακής ζητήσεως, δπως προκύπτουν άπό τους επιμέρους 
τομείς καί υποτομείς, υπεισέρχονται στο καθολικό οικονομετρικό υπό
δειγμα καί εκτιμάται ή επίπτωση τους στο σύνολο τής οίκονομίας, δπως 
περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτημα Π.2. 

3242. Το υπόδειγμα του 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ενέργειας των ΗΠΑ 

Τό υπόδειγμα ζητήσεως ενέργειας του PIES [15,16] αποτελείται άπό 
Ινα σύνολο οίκονομετρικών κλαδικών υποδειγμάτων πού προβάλλουν 
στο μέλλον τήν τελική ζήτηση τών προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου, του 
φυσικού αερίου, τής ηλεκτρικής ενέργειας καί του άνθρακα, για καθεμιά 
άπό τις 9 περιοχές στίς όποιες χωρίστηκαν οί Ηνωμένες Πολιτείες. Τό 
μοντέλο δέχεται σαν εξωγενείς μεταβλητές τίς τιμές πωλήσεως τών ενερ
γειακών μορφών καί τίς μακροοικονομικές μεταβλητές πού χαρακτηρί
ζουν τό επίπεδο δραστηριότητας τής οίκονομίας. Για κάθε χρόνο του ορί
ζοντα προγραμματισμού 1975-1990, τό μοντέλο προβλέπει τίς ζητούμε
νες ποσότητες καί τίς έλαστικότητες τής ζητήσεως ως προς τίς τιμές, για 
δοσμένο σύνολο τιμών. Τα στοιχεία αυτά, πού χαρακτηρίζουν πλήρως τή 
ζήτηση, αποτελούν είσοδο στο Πρότυπο 'Ολοκληρώσεως του PIES, δ
πως εξηγείται στο Παράρτημα Π.2. Πρέπει να σημειωθεί, δτι τό μοντέλο 
τής ζητήσεως δέν παρέχει προβλέψεις τής ενδιάμεσης ζητήσεως τών 
πρωτογενών μορφών ενέργειας για τήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ή τή διύλιση του αργού πετρελαίου. Οί ζητήσεις αυτές καθορίζονται, μέ 
τή βοήθεια ενός προτύπου έλαχιστοποιήσεως του κόστους, στο πλαίσιο 
καί μόνο τοϋ Προτύπου 'Ολοκληρώσεως. 

Τό υπόδειγμα τής ζητήσεως περιλαμβάνει χωριστά ύπομοντέλα για 
τίς οίκιακές χρήσεις, τίς εμπορικές χρήσεις, τή βιομηχανία καί τίς μετα-
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φορές. Ή γενική δομή του υποδείγματος δίνεται στο Σχήμα 31. 
Τα υποδείγματα των τριών πρώτων τομέων, κατοικίας-έμπορίου καί 

βιομηχανίας έχουν τήν ίδια δομή. Ή πρόβλεψη τής ζητήσεως γίνεται για 
κάθε τομέα χωριστά, σέ δύο διαδοχικά στάδια, Οπως δείχνει το σχήμα. 
Στο πρώτο στάδιο εκτιμάται ή ζήτηση συνολικής ενέργειας, καί στο δεύ
τερο ή συμμετοχή κάθε καυσίμου στή συνολική κατανάλωση. 

Ή ζήτηση συνολικής ενέργειας εκφράζεται σαν συνάρτηση : (α) τής 
τιμής, (β) τής προστιθέμενης αξίας ή του διαθέσιμου ατομικού εισοδήμα
τος, ανάλογα μέ τον ύπο μελέτη τομέα, (γ) τής ενέργειας του προηγούμε
νου έτους. Ή συμμετοχή κάθε μορφής ενέργειας, πού εκφράζεται σάν λό
γος τής ζητήσεως τής μορφής αυτής προς τή ζήτηση τής συνολικής ενέρ
γειας, εξαρτάται: (α) άπό το λόγο τών τιμών του καυσίμου καί τής συνο
λικής ενέργειας, (β) άπό τή συμμετοχή του καυσίμου κατά το προηγούμε
νο έτος. 

Ή παραπάνω εξειδίκευση του υποδείγματος τής ζητήσεως, στους 
τομείς πού προαναφέρθηκαν, σκοπό έχει να εκτιμήσει τίς υποκαταστάσεις 
μεταξύ καυσίμων πού θά λάβουν χώρα σάν αποτέλεσμα μεταβολών στις 
σχετικές τιμές. 

Διαφορετική είναι ή δομή του υποδείγματος τής ζητήσεως στον το
μέα τών μεταφορών, δπου ή υποκατάσταση μεταξύ καυσίμων δέν αποτε
λεί τό κεντρικό πρόβλημα, δπως συμβαίνει στους άλλους τομείς. Ή πρό
βλεψη γίνεται χωριστά γιά κάθε καύσιμο καί μέσο μεταφοράς, μέ τή βοή
θεια ενός μεμονωμένου οίκονομετρικοΰ υποδείγματος. 

Ή ζήτηση τής βενζίνας τών ιδιωτικών οχημάτων εκφράζεται σάν 
συνάρτηση : (α) του αριθμού τών οχημάτων, (β) τής μέσης χιλιομετρικής 
αποστάσεως πού διανύει κάθε δχημα, (γ) τής μέσης καταναλώσεως γιά 
κάθε χιλιόμετρο. Ή μέση χιλιομετρική απόσταση εξαρτάται άπό τό χιλιο
μετρικό κόστος, στο όποιο υπεισέρχεται ή τιμή τής βενζίνας, καί άπό τό 
ατομικό είσόδημα. 

Γιά τά άλλα καύσιμα σάν καθοριστικές μεταβλητές τής ζητήσεως 
λαμβάνονται τό μεταφορικό έργο καί ή «ειδική κατανάλωση» του καυσί
μου. 

'Εδώ πρέπει νά αναφερθεί ιδιαίτερα, πώς υπεισέρχεται ή τιμή τών 
καυσίμων στην εκτίμηση τής ενεργειακής ζητήσεως στον τομέα τών με
ταφορών: (α) Γιά τή ζήτηση τής βενζίνας τών οχημάτων IX, δπως ανα
φέρθηκε, ή τιμή συμμετέχει στή διαμόρφωση του κόστους κινήσεως, πού 
μέ τή σειρά του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τής μέσης χιλιομετρι
κής αποστάσεως γιά κάθε δχημα. 'Ακόμη ή τιμή τής βενζίνας λαμβάνεται 
υπόψη γιά τον καθορισμό τής τεχνολογικής αποδόσεως τών οχημάτων 
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ΣΧΗΜΑ 31 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ TOY PIES [15] 

Τιμές ενέργειας 

Πληθυσμός 

ΕΙσόδημα 

Βιομηχανική 

δραστηριότητα 

Πρότυπα αποδόσεων 

αυτοκινήτων 

Συντελεστής φορτώ

σεως αεροσκαφών 

Εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Τομέας νοικοκυριών 

Ζήτηση συνολικής ενέργειας 

Ζήτηση άνά μορφή ενέργειας 

Τομέας εμπορίου 

Ζήτηση συνολικής ενέργειας 

Ζήτηση άνα μορφή ενέργειας 

Τομέας βιομηχανίας 

Ζήτηση συνολικής ενέργειας 

Ζήτηση άνα μορφή ενέργειας 

Ζήτηση καυσίμων-πρώτων υλών 

Τομέας μεταφορών 

Μοντέλο Αποθέματος 
Ιδιωτικών οχημάτων 

Λοιπές κατηγορίες οχημάτων 

Είδικά καύσιμα μεταφορών 
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καί κατά συνέπεια της μέσης καταναλώσεως στο χιλιόμετρο, (β) Για τη 
ζήτηση καυσίμων στην κίνηση φορτηγών και λεωφορείων ô λόγος τών 
τιμών της βενζίνας και του ντήζελ λαμβάνεται υπόψη, για να καθοριστεί 
ή συμμετοχή τών δύο αυτών καυσίμων στή συνολική κατανάλωση, (γ) 
Τέλος στις αεροπορικές συγκοινωνίες τό μεταφορικό Εργο εκφράζεται 
σάν συνάρτηση του χιλιομετρικού κόστους και του ατομικού είσοδήμα-
τος. Τό χιλιομετρικό κόστος μέ τή σειρά του εκφράζεται σαν συνάρτηση 
της τιμής τοΰ καυσίμου αεροπορίας και άλλων μεταβλητών. 

325. "Άλλα ενδιαφέροντα υποδείγματα 

Τό IIASA12 έχει εκπονήσει δύο υποδείγματα για τήν ενεργειακή ζή
τηση, πού χρησιμοποιούνται και τα δύο στα πλαίσια μοντέλων ενεργεια
κής πολιτικής ή καί ανεξάρτητα. 

Τό υπόδειγμα MUSE (Modeling of Useful Energy Demand) [20] δέν 
χρησιμοποιεί οικονομετρική προσέγγιση, άλλα προσπαθεί να εισαγάγει 
τεχνικές μεταβλητές, πού αντιπροσωπεύουν τό «είδος» της ζωής τών τελι
κών καταναλωτών. Κύριο ωστόσο χαρακτηριστικό τοΰ MUSE είναι δτι, 
τουλάχιστον γιά ορισμένους καταναλωτές, διατυπώνονται συναρτήσεις 
της ωφέλιμης ενέργειας και δχι τής τελικής13. 

Ή οίκονομία αναλύεται σέ πέντε βασικούς τομείς: νοικοκυριά, μετα
φορές, γεωργία, υπηρεσίες καί βιομηχανία. Στα νοικοκυριά οί ένεργειο. 
κές ανάγκες διακρίνονται κατά χρήση. Έτσι οί ανάγκες γιά θέρμανση εκ
φράζονται σάν συνάρτηση οικονομικών μεταβλητών, δπως τό ΑΕΓϊ, κ"-
φυσικών μεταβλητών, δπως θερμαινόμενοι δγκοι, θερμοκρασιακές διαφο
ρές, διάρκεια χρησιμοποιήσεως τών συσκευών γιά θέρμανση. Οί συναρ
τήσεις αυτές, δσο καί εκείνες πού διατυπώνονται γιά τους άλλους τομείς, 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ομοιότητες μέ τις συναρτήσεις του 'Υπο
δείγματος του 'Ιδρύματος Ford. 

Τό υπόδειγμα MEDEE (Modèle de l'Evaluation de la Demande d'E
nergie) [20]14, πού έχει εφαρμοστεί γιά τήν πρόδειξη τών ενεργειακών 

12. II AS Α: 'Αρχικά του International Institute for Applied Systems Analysis (La-
xenburg, Austria). 

13. Ή διάκριση μεταξύ ωφέλιμης καί τελικής ενέργειας δίνεται στο Παράρτημα 
ILI. 

14. Γιά λεπτομερέστερη παρουσίαση τοΰ υποδείγματος MEDEE βλ. επίσης: Cha
teau Β. and Lapillone Β. (1978), «Long-term Energy Demand Forecasting - A New 
Approach», in Energy Policy, Vol. 6, No 2, Surrey, England. 
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αναγκών της γαλλικής οίκονομίας μέχρι το έτος 2000, παρουσιάζει ορι
σμένες μεθοδολογικές ομοιότητες μέ την παρούσα μελέτη15. 

Κύρια χαρακτηριστικά του υποδείγματος MEDEE είναι: (1) Ή λε
πτομερής ανάλυση του συστήματος τών καταναλωτών της ενέργειας σέ 
υποσυστήματα καταναλωτών, πού παρουσιάζουν ομοιότητες στο μηχανι
σμό της διαμορφώσεως τής ενεργειακής ζητήσεως. (2) Ή πρόβλεψη τής 
ωφέλιμης ενέργειας στις λειτουργίες εκείνες, δπου υπάρχουν δυνατότη
τες υποκαταστάσεων μεταξύ μορφών ενέργειας, και τής τελικής ενέργειας 
στις περιπτώσεις δπου ή ανάγκη καλύπτεται άπό μία μόνον ενεργειακή 
μορφή. (3) Ή συνδυασμένη χρήση οίκονομετρικών μεθόδων και μεθόδων 
τεχνικής αναλύσεως. (4) Ή εφαρμογή, τέλος, τής μεθόδου τών σεναρίων. 

15. Ή μεθοδολογία της μελέτης άναπτύσεται στο Κεφάλαιο 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ 

40. Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο πού ακολουθεί παρουσιάζεται ή μεθοδολογία πού χρη
σιμοποιείται στη μελέτη γιά την κατάρτιση τών προδείξεων των ενεργεια
κών ζητήσεων άπό την ελληνική οίκονομία. 

Στην πρώτη παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά ή μεθοδολογία κα
τά στάδια και δίνεται τό σχετικό διάγραμμα ροής, ένώ στις επόμενες πα
ραγράφους γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση τών σταδίων τής μεθοδο
λογίας. 

41. Γενική παρουσίαση τής μεθοδολογίας 

Στον Πίνακα 41 περιλαμβάνονται τα οκτώ στάδια του 'Ολοκληρω
μένου Συστήματος Προδείξεων, ένώ στο Διάγραμμα 41 αναλύεται τό σύ
στημα προδείξεων κατά βήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Τά στάδια του ολοκληρωμένου συστήματος προδείξεων 

Στάδιο 1 

Στάδιο 2 

Στάδιο 3 

Στάδιο 4 

Στάδιο 5 

Στάδιο 6 

Στάδιο 7 

Στάδιο 8 

'Ανάλυση του συστήματος τών ενεργειακών αναγκών 

'Ανάλυση τής ζητήσεως 

Διατύπωση και εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων 

Κατάρτιση σεναρίων τών ερμηνευτικών μεταβλητών 

Κατάρτιση προκαταρκτικών προδείξεων 

Διατύπωση και εκτίμηση προτύπου βελτιστοποιήσεως 

Προσομοίωση συστήματος 

Παρουσίαση σεναρίων γιά τήν ενεργειακή ζήτηση 

Στο Στάδιο 1 ορίζεται ή μήτρα τών ενεργειακών αναγκών τής ελλη
νικής οίκονομίας, πού οί σειρές της αντιστοιχούν σέ «καταναλωτές» καί 
οί στήλες της σέ μορφές ενέργειας. Στο Στάδιο 2 γίνεται ανάλυση τής 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ 

Βήμα 
'Ανάλυση συστήματος 
των ενεργειακών ζητήσεων 

Βήμα 
Διατύπωση και εκτίμηση 
σίκονομετρικων υποδειγμάτων 

Ι 1 Μακροοικονομικά 
Ι πρότυπα Αναπτύξεως 

Βήμα 
'Ανάλυση τής ενεργειακής 
ζητήσεως-θεωρίες τής ζητήσεως 

Βήμα 

Σενάρια τών ερμηνευτικών 
μεταβλητών 

Βήμα 
"Αξιολόγηση «ri επιλογή 
οικονομετρικών υποδειγμάτων 

Βήμα 

Προκαταρκτικές προδείξεις 

'Εξωγενείς πληροφορίες 
Βήμα 

Πρότυπα βελτιστοποιήσεως 
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ενεργειακής ζητήσεως για κάθε στοιχείο της μήτρας και διατυπώνονται 
εναλλακτικά υποδείγματα, γιά να ερμηνεύσουν τη διαμόρφωση των ενερ
γειακών ζητήσεων. Διατυπώνονται έτσι και εκτιμώνται, στο επόμενο Στά
διο 3, οίκονομετρικά υποδείγματα γιά την περίοδο 1958-1975. Μερικά 
άπό τα υποδείγματα αυτά, κατάλληλα επιλεγμένα, χρησιμοποιούνται στο 
Στάδιο 5, γιά να δώσουν προκαταρκτικές προδείξεις των ενεργειακών ζη
τήσεων γιά τα χρόνια 1982-1990. Στο Στάδιο 6 διατυπώνεται και εκτιμά
ται το πρότυπο βελτιστοποιήσεως πού εφαρμόζεται γιά τη «διόρθωση» 
τών προκαταρκτικών προδείξεων. Τό πρότυπο ανήκει στην κατηγορία 
του προγραμματισμού στόχων, ή οποία αποτελεί ειδική κατηγορία γραμ
μικού προγραμματισμού, και μετά τή μηχανογράφηση και τις διαδοχικές 
προσομοιώσεις παρέχει τέσσερις εύλογες είκόνες-σενάρια1, πού περιγρά
φουν τή μελλοντική εξέλιξη τών ενεργειακών ζητήσεων — καί βασίζονται 
σέ διαφορετικές παραδοχές γιά τους προσανατολισμούς της οικονομικής 
καί ίδιαίτερα της βιομηχανικής αναπτύξεως — καθώς καί τήν πορεία τών 
τιμών τών ενεργειακών καυσίμων. 

Καθένα άπό τα πιο πάνω στάδια αναλύεται σέ διαδικασίες. Τό Σχή
μα 42 δείχνει σέ μορφή διαγράμματος ροής τις διαδικασίες2 αυτές καί τή 
μεταξύ τους συνεργασία. Περιγραφή τών διαδικασιών δίνεται στίς επόμε
νες παραγράφους. 

42. 'Ανάλυση του συστήματος τών ενεργειακών αναγκών 

421. 'Ανάλυση της οικονομίας σέ καταναλωτές 

Ή ανάλυση τών ενεργειακών αναγκών τής ελληνικής οίκονομίας θα 
γίνει κατά «καταναλωτή» ενέργειας. Μέ άλλα λόγια ή οίκονομία θα θεω
ρηθεί δτι αποτελείται άπό èva σύνολο «καταναλωτών», πού θα αντιπρο
σωπεύουν κλάδους οίκονομικής δραστηριότητας ή κατανάλωση ίδιωτών. 

Καταρχήν θεωρήθηκε, δτι ή οίκονομία μπορεί να αναλυθεί σέ δεκα
τέσσερις στοιχειώδεις καταναλωτές, δπως φαίνεται καί στο Σχήμα 43. Οί 
στοιχειώδεις αυτοί καταναλωτές περιλαμβάνουν §ξι βιομηχανικούς κλά
δους, πέντε κατηγορίες μεταφορών καί τέλος τους οικιακούς καταναλω-

1. Ό ορισμός τών «σεναρίων» δίνεται στην παράγραφο 45. 
2. Κάθε διαδικασία χαρακτηρίζεται στο Σχήμα 42 άπό èva διψήφιο αριθμό. Τό πρώ

το ψηφίο συμπίπτει μέ τον αριθμό πού χαρακτηρίζει το στάδιο, στο όποιο ανήκει ή δια
δικασία, καί το δεύτερο αντιπροσωπεύει τον αύξοντα αριθμό. 
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ΣΧΗΜΑ 43 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

«ΜΡιΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ» «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΓ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. «ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. 

Βιομηχανία χαρτιοΟ 
Χημικές βιομηχανίες 
Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου-άνθρακα 
Βιομηχανίες μεταλλικών ορυκτών 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μή ένεργειοβάροι βιομηχανικοί κλάδοι 

Κίνηση Ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων 

'Οδικές μεταφορές 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
'Αεροπορικές μεταφορές 
Θαλάσσιες μεταφορές 

Οίκιακοί καταναλωτές 

Διάφοροι λοιποί καταναλωτές 
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τές, τή γεωργία και τους διάφορους καταναλωτές. Οί στοιχειώδεις κατα
ναλωτές ομαδοποιούνται, κατά δύο εναλλακτικούς τρόπους, στους κα
λούμενους μεγάλους καταναλωτές3. 

Κατά τήν πρώτη ομαδοποίηση, πού γίνεται μέ κριτήριο τή διάκριση 
της ενέργειας σέ αγαθό τελικής καί ενδιάμεσης χρήσεως, σχηματίζονται 
δύο «μεγάλοι καταναλωτές»: (α) ή κατανάλωση ενέργειας τελικής χρή
σεως, στην οποία υπάγονται ή κίνηση ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων 
καί οί οίκιακοί καταναλωτές, (β) ή κατανάλωση ενέργειας ενδιάμεσης χρή
σεως, πού περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δώδεκα στοιχειώδεις κατανα
λωτές. 

Ή δεύτερη ομαδοποίηση συνίσταται στή διάκριση τών στοιχειωδών 
καταναλωτών σέ τρεις «μεγάλους καταναλωτές»: (1) στή βιομηχανία, πού 
περιλαμβάνει τους Εξι βιομηχανικούς κλάδους, (2) στις μεταφορές, πού 
περιλαμβάνουν τήν κίνηση μέ ίδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα καί τους 
τέσσερις κλάδους μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσεως, καί (3) στους 
λοιπούς καταναλωτές, πού περιλαμβάνουν τους οίκιακούς καταναλωτές, 
τή γεωργία και τους διάφορους λοιπούς καταναλωτές. 

Στο Παράρτημα Π.1 δίνονται οί καταναλωτές ενέργειας μέ το συμ
βολισμό τους καί τον κωδικό αριθμό τους. 

422. Ή μήτρα τών ενεργειακών αναγκών 

Σαν Μήτρα Ενεργειακών 'Αναγκών ή μήτρα ενεργειακής κατανα
λώσεως ορίζεται γιά δεδομένο έτος ή μήτρα 20x4, πού οί σειρές της αντι
στοιχούν στους καταναλωτές ενέργειας καί οί στήλες της στίς τρεις βασι
κές μορφές τελικής ενέργειας, οί όποιες χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα 
καί στή συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Τό στοιχείο α̂ · της μήτρας δί
νει γιά τό έτος t τήν κατανάλωση τής μορφής ενέργειας j από τον κατανα
λωτή ΐ, δπου: 

t = δείκτης πού παίρνει τιμές άπό 1 (=1958) ώς 18 (=1975), 
j = 1 = ηλεκτρική ενέργεια, 
j = 2 = υγρά καύσιμα, 

3. Ή αντιστοιχία ανάμεσα στους καταναλωτές τής ενέργειας και στην ταξινόμηση 
τών οίκονομικών δραστηριοτήτων, πού ακολουθούν ή ΕΣΥΕ καί οί Εθνικοί Λογαρια
σμοί, δίνεται στο Παράρτημα Π.1. 
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j = 3 = στερεά καύσιμα, 
j = 4 = συνολική ενέργεια, 

και 1,2,...,20 οί καταναλωτές ενέργειας μέ τή σειρά πού δίνεται στο Πα
ράρτημα ILI. Το στοιχείο α ,̂ πού εκφράζει την ενέργεια σέ χιλιάδες τό
νους ισοδύναμου πετρελαίου (Ktoe) αποτελεί κατανάλωση ενέργειας. Ή 
μήτρα των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οίκονομίας για το 1975 
δίνεται στον Πίνακα 5.2. 

43. 'Ανάλυση της ζητήσεως: Καθοριστικοί παράγοντες και εναλλακτικές 
θεωρίες 

431. Γενικά 

Για τήν ανάλυση τής ενεργειακής ζητήσεως έγινε χρήση τών διάφο
ρων εναλλακτικών υποδειγμάτων, πού θά μπορούσαν αρχικά να ερμηνεύ
σουν τή διαδικασία διαμορφώσεως τής ζητήσεως. Οι αντίστοιχες συναρ
τήσεις, πού προκύπτουν άπο τις εναλλακτικές θεωρίες, μπορούν νά ταξι
νομηθούν σέ τέσσερις κατηγορίες και συγκεκριμένα: (1) κλασικές, (2) 
υποκαταστάσεως ή συμμετοχής, (3) κεφαλαίου ή επενδύσεων, (4) είδικές, 
όπως π.χ. συναρτήσεις ενεργειακής εντάσεως, συναρτήσεις φυσικών με
ταβλητών κλπ. Οί συναρτήσεις τής ζητήσεως, πού ανήκουν στις κατηγο
ρίες (1), (2) καί (3), περιλαμβάνουν τις ίδιες ερμηνευτικές μεταβλητές για 
δλους τους καταναλωτές καί γι' αυτό θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν 
σάν γενικές. Οί συναρτήσεις τής κατηγορίας (4) περιλαμβάνουν διαφορε
τικές μεταβλητές για κάθε καταναλωτή καί θά μπορούσαν νά χαρακτηρι
στούν σάν εξειδικευμένες. 

Στον Πίνακα 42 δίνονται οί μεταβλητές πού περιλαμβάνονται στίς 
γενικές συναρτήσεις τών κατηγοριών (1),(2) καί (3). Για τις εξειδικευμέ
νες συναρτήσεις δίνονται παρόμοιοι πίνακες στις είδικές παραγράφους 
του Κεφαλαίου 5, πού αναφέρονται στους αντίστοιχους καταναλωτές. 
Στή συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οί κατηγορίες τών συναρτήσεων. 

432. Οί κλασικές συναρτήσεις 

Οί συναρτήσεις αυτές προκύπτουν άπό τήν κλασική θεωρία τής πα
ραγωγής — για τους καταναλωτές ενδιάμεσης χρήσεως — ή τήν κλασική 
θεωρία τής καταναλώσεως — γιά τους καταναλωτές τής τελικής χρήσεως. 
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Ή σχετική θεωρητική ανάπτυξη δόθηκε πολύ συνοπτικά στην παράγρα
φο 31 της μελέτης. 

'Από τις τέσσερις εξισώσεις της κλασικής θεωρίας, πού ερμηνεύουν 
την κατανάλωση της συνολικής ενέργειας, πλήρης είναι ή (11), πού θεω
ρεί τήν ενέργεια σαν είσροή στην παραγωγή, δπως είναι καί ή εργασία και 
το κεφάλαιο, καί βασικά απεικονίζει τις δυνατότητες υποκαταστάσεως με
ταξύ των τριών αυτών είσροών4. Οί υπόλοιπες εξισώσεις εξετάζονται, εί
τε γιατί υπάρχουν επιφυλάξεις ώς προς τον ορισμό και τα διαθέσιμα στα
τιστικά στοιχεία για τήν αμοιβή του κεφαλαίου, είτε για να αποφευχθούν 
οι κίνδυνοι της συμπολυγραμμικότητας μεταξύ της τιμής της ενέργειας 
καί τής αμοιβής τής εργασίας5. Τα ίδια περίπου ίσχύουν καί γιά τίς εξισώ
σεις της κλασικής θεωρίας, πού ερμηνεύουν τήν κατανάλωση των τριών 
μορφών ενέργειας. 

433. Συναρτήσεις συμμετοχής 

Οί συναρτήσεις συμμετοχής ή υποκαταστάσεων προκύπτουν άπό 
τήν υπόθεση, δτι ή συμμετοχή καθεμιάς μορφής ενέργειας στή συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται άπό τήν τεχνολογική πρόοδο, δπως 
αυτή εκφράζεται άπό τή μεταβλητή του χρόνου, καί τό λόγο τής τιμής 
τής δοσμένης μορφής προς τήν τιμή τής συνολικής ενέργειας. Ή απλή 
καί, ίσως, προφανής αυτή υπόθεση χρησιμοποιήθηκε δπως αναλύεται 
στην παράγραφο 22, σε πολλές μελέτες, δπως του Stone [67] καί του 
'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ενέργειας τών ΗΠΑ [15,16]. 

434. Συναρτήσεις πάγιου κεφαλαίου 

Οί συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούν τό πάγιο κεφάλαιο καί τίς 
επενδύσεις σαν ερμηνευτικές μεταβλητές τής ενεργειακής καταναλώσεως, 
μιά καί είναι φανερό, δτι ή κατανάλωση τής ενέργειας γίνεται μέ τή βοή
θεια μηχανικού εξοπλισμού πού είναι απαραίτητος γιά τή μετατροπή τής 
καταναλισκόμενης ενέργειας σέ ωφέλιμη ενέργεια. Έξαλλου είναι βέβαιο, 

4. Αυτό ίσχύει είδικότερα, γιατί δπως αναφέρεται στην επόμενη υποπαράγραφο, οί 
συναρτήσεις της ζητήσεως θεωρήθηκε δτι προκύπτουν άπό συναρτήσεις παραγωγής του 
τύπου Cobb-Douglas καί είναι δλες δίπλες λογαριθμικές. 

5. Γιά τίς ανεξάρτητες μεταβλητές, τους ορισμούς τους καί τα στατιστικά στοιχεία, 
βλ. Παραρτήματα Π.6 καί Π.7, καί πίνακες του Παραρτήματος Π.1. 
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δτι ή αύξηση της καταναλώσεως της ενέργειας στην Ελλάδα προήλθε 
κατά èva μεγάλο μέρος άπο την αύξηση τών επενδύσεων, ίδιαίτερα των 
βιομηχανικών, και όχι άπο φαινόμενα υποκαταστάσεως του τύπου Cobb-
Douglas. 

435. Ειδικές συναρτήσεις 

Οί είδικές συναρτήσεις χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα ανεξάρ
τητων μεταβλητών για κάθε καταναλωτή. Στις ανεξάρτητες μεταβλητές 
περιλαμβάνουν, έκτος άπο τίς τιμές τής ενέργειας, το είσόδημα ή τήν πα
ραγωγή του καταναλωτή εϊτε φυσικές μεταβλητές είτε μεταβλητές αν
τιπροσωπευτικές τής συνθέσεως τής παραγωγής. Έτσι στις μεταφορές έ
χουν χρησιμοποιηθεί σαν ερμηνευτικές μεταβλητές το ωφέλιμο έργο πού 
πραγματοποιήθηκε, εκφρασμένο σέ τονοχιλιόμετρα ή χιλιομετρικούς επι
βάτες. 'Ακόμη για το σύνολο τής οίκονομίας σαν ερμηνευτική μεταβλητή 
έχει χρησιμοποιηθεί ή συμμετοχή τής βιομηχανίας στο ακαθάριστο εγχώ
ριο προϊόν, ένώ γιά τη βιομηχανία σαν ερμηνευτική μεταβλητή θεωρήθη
κε ή συμμετοχή τών ένεργειοβόρων κλάδων στο βιομηχανικό προϊόν. 

Επίσης σέ πολλές περιπτώσεις έχουν διατυπωθεί συναρτήσεις, οί 
οποίες σαν εξαρτημένη μεταβλητή περιλαμβάνουν οχι τή συνολική κατα
νάλωση ενέργειας άλλα τήν «ένταση τής ενέργειας» (ή ενεργειακή έντα
ση), δηλαδή τήν κατανάλωση στή μονάδα του προϊόντος του κλάδου. Οί 
είδικές συναρτήσεις τής ζητήσεως παρουσιάζονται μέ περισσότερες λε
πτομέρειες στο Κεφάλαιο 5, όπου αναλύονται, χωριστά γιά κάθε κατανα
λωτή, τά αποτελέσματα τών εκτιμήσεων τών αντίστοιχων οίκονομετρι-
κών υποδειγμάτων. 

44. Διατύπωση και εκτίμηση υποδειγμάτων 

441. Διατύπωση τών υποδειγμάτων 

Γιά κάθε υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν δύο μορφές. Καταρχήν χρη
σιμοποιήθηκαν συναρτήσεις του τύπου Cobb-Douglas — διπλές λογαριθ
μικές, μέ σταθερές έλαστικότητες — οί όποιες αποτελούν τή συνηθέστερη 
μορφή συναρτήσεως γιά τή ζήτηση τής ενέργειας πού παρουσιάζεται 
στην πρόσφατη βιβλιογραφία [15, 16, 65, 68]. Γιά νά απεικονισθεί, δμως, 
ό δυναμικός χαρακτήρας του φαινομένου, χρησιμοποιήθηκαν και υπο
δείγματα μέ χρονική υστέρηση του τύπου Nerlove-Koyck [42, 49, 74], 
πού έχουν επίσης εφαρμοστεί γιά τή ζήτηση τής ενέργειας, δπως δείχνει 
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ή βιβλιογραφία πού προαναφέρθηκε. Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζεται ή 
εξειδίκευση του υποδείγματος μέ χρονική υστέρηση. 

Παρόλο πού το υπόδειγμα μέ χρονική υστέρηση πρέπει να αποτελεί 
ακριβέστερη απεικόνιση του μηχανισμού διαμορφώσεως της ενεργειακής 
ζητήσεως, συνιστάται ή παράλληλη χρήση τοΰ υποδείγματος σταθερών 
έλαστικοτήτων, γιατί: (α) οί δυσκολίες και τα προβλήματα, πού θέτει ή οι
κονομετρική εκτίμηση τοΰ υποδείγματος μέ υστέρηση, καθιστούν αναγ
καία τήν ύπαρξη ενός υποδείγματος «αναφοράς»' (β) το υπόδειγμα σταθε
ρών έλαστικοτήτων είναι απλό, δίνει μια εποπτεία τών φαινομένων πού 
ερμηνεύει, και παρέχει τή δυνατότητα μιας απλής εκτιμήσεως τών έτσι κι' 
αλλιώς χρήσιμων συντελεστών ελαστικότητας. 

442. Εκτίμηση τών υποδειγμάτων 

Για τήν εκτίμηση τών υποδειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο περίο
δοι: ή περίοδος 1958-1975 καί ή περίοδος 1965-1975. Ή χρήση μακρότε-
ρων περιόδων, και κατά συνέπεια μεγαλύτερου δείγματος, βελτιώνει, ό
πως είναι γνωστό, τήν ποιότητα τών οίκονομετρικών εκτιμήσεων, ένώ 
αντίθετα οί μικρότερες, άλλα πιο πρόσφατες, περίοδοι αναφέρονται σέ 
δομή6 της οίκονομίας σχετικά παραπλήσια μέ τή σημερινή. 

'Από τήν άλλη πλευρά, χρήσιμα συμπεράσματα μπορεί να δώσει και 
ή σύγκριση τών εκτιμήσεων τών συντελεστών ελαστικότητας ως προς τό 
είσόδημα καί ώς προς τήν τιμή, πού προκύπτουν αντίστοιχα άπό τις δύο 
περιόδους, καθώς καί τών προδείξεων πού δίνουν τα δύο υποδείγματα 
της περιόδου 1958-1975 καί τής περιόδου 1965-1975. 

Ή εκτίμηση τών συντελεστών τών υποδειγμάτων γίνεται μέ μεθό
δους ελάχιστων τετραγώνων [6, 29, 38, 40] και γιά τήν άρση τής αύτο-
συσχέτισης χρησιμοποιείται ή τεχνική τών Hildreth καί Lu [55]. 

443. Οί χρονολογικές σειρές των καταναλώσεων 1958-1975 

Τα στατιστικά στοιχεία τής καταναλώσεως ενέργειας τής περιόδου 

6. Σαν δομή τής οίκονομίας μπορεί έδώ να νοηθεί ή σχέση μεταξύ δλων τών παρα
γόντων πού επηρεάζουν τή ζήτηση της ενέργειας καί δέν εκφράζονται στα υποδείγματα 
σαν ανεξάρτητες μεταβλητές. Ή δομή της οίκονομίας «ενσωματώνεται» κατ* αυτό τον 
τρόπο στις εκτιμήσεις τών παραμέτρων. 

70 



1958-19757,πού χρησιμοποιούνται στην εργασία αύτη, προέρχονται άπο 
διάφορες πηγές. Είδικότερα οί πηγές αυτές είναι: ή Εθνική 'Υπηρεσία 
Πετρελαιοειδών, ή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ή Εθνική Στατι
στική 'Υπηρεσία και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οίκο νομικών 
Ερευνών. Στο άρχεϊο της εργασίας υπάρχει ανάλυση τών πηγών, καθώς 
και αξιολόγηση της ακρίβειας τών στοιχείων. Ιδιαίτερα προβλήματα 
ακρίβειας παρουσιάζονται στην κατανάλωση τών στερεών καυσίμων και 
είδικά άπό τους στοιχειώδεις καταναλωτές, καθώς καί στην κατανάλωση 
βενζίνας άπό τα αυτοκίνητα ίδιωτικής χρήσεως (IX). Πρέπει επίσης να 
σημειωθεί, δτι ή αξιοπιστία τών στοιχείων είναι τόσο μεγαλύτερη δσο ψη
λότερο είναι το επίπεδο όμαδοποιήσεως τών καταναλωτών. 

Σαν μονάδα μετρήσεως τών ενεργειακών καταναλώσεων χρησιμο
ποιείται ό τόνος ίσοδύναμου πετρελαίου πού αντιστοιχεί μέ δέκα εκατομ
μύρια χιλιοθερμίδες8. Για προφανείς λόγους συντομίας στή γραφή, δλες 
οί καταναλώσεις εκφράζονται σε χιλιάδες τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου 
(Ktoe). 

45. Τα σενάρια τών ερμηνευτικών μεταβλητών 

451. Ή μέθοδος τών σεναρίων 

Στή βιβλιογραφία τών οίκονομικών προβλέψεων χρησιμοποιείται 
τελευταία πλατιά ή «Μέθοδος τών Σεναρίων» [14, 15, 16, 72]. Σαν Σενά
ριο νοείται μια εύλογη είκόνα εξελίξεως του φαινομένου τό όποιο μελετά
ται, πού βασίζεται σέ ένα σύνολο παραδοχών, γιά τις μεταβολές πού θα 
ακολουθήσουν οί βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές9. 

7. Τα στοιχεία για την κατανάλωση άπό τους βιομηχανικούς κλάδους αναφέρονται 
στην περίοδο 1959-1975, καί άπό τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές στην πε
ρίοδο 1970-1975. 

8. Γιά τις ισοδυναμίες τών μονάδων βλ. Παράρτημα ILI. 
9. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ό ορισμός τών σεναρίων πού δίνεται άπό την Όμά-

δα Μελέτης του Μ.Ι.Τ.: «...Χρησιμοποιούμε αυτό πού τελευταία αποκαλείται «ή μέθοδος 
τών σεναρίων». Αυτό σημαίνει πώς δέν προλέγουμε το μέλλον, μια πού δέν είμαστε προ
φήτες. 'Ακόμη, δέν αποφασίζουμε πώς θά έπρεπε να είναι το μέλλον καί οδτε προτείνου
με τρόπους γιά την κατεύθυνση προς επιθυμητές καταστάσεις. 'Αντί δλων αυτών, προ
σπαθούμε να προδιαγράψουμε μιαν αλληλουχία άπό διαφορετικές άλλες εύλογες εΐκόνες 
του μέλλοντος. Ένα σενάριο είναι μία εύλογη είκόνα τοΰ ενεργειακού μέλλοντος. Τα σε-
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Ή μέθοδος των σεναρίων χρησιμοποιείται ίδιαίτερα, δταν στη μελέ
τη της εξελίξεως ενός τομέα της οικονομίας λαμβάνονται υπόψη οί αλλη
λεπιδράσεις μέ άλλους τομείς, και αναφέρεται συνήθως σε μακροχρόνιες 
εξελίξεις. Για τό σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα Μοντέλα της Δυναμι
κής Προσομοιώσεως (Dynamic Simulation Models) [14,20]. 

452. Oi καθοριστικές μεταβλητές των σεναρίων 

Οί βασικές ομάδες μεταβλητών πού ερμηνεύουν τήν εξέλιξη της 
ενεργειακής ζητήσεως, καί συνεπώς πρέπει νά χρησιμοποιηθούν για τον 
καθορισμό των σεναρίων, είναι: 

1. Ή οικονομική ανάπτυξη και ή διάρθρωση τοΰ ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος. Ή οίκονομική ανάπτυξη μπορεί νά χαρακτηριστεί, δπως συνή
θως γίνεται, άπό τό ρυθμό αυξήσεως τοΰ ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 
Για τή διάρθρωση τοΰ τελευταίου χρησιμοποιήθηκαν δύο αντιπροσωπευ
τικές μεταβλητές: ή συμμετοχή τής βιομηχανίας στο ΑΕΠ καί ή συμμε
τοχή τών πέντε ένεργειοβόρων βιομηχανικών κλάδων στο προϊόν τής 
βιομηχανίας. 

2. Of τιμές τής ενέργειας. Οί μεταβλητές αυτές αντιπροσωπεύονται 
άπό τίς τιμές διαθέσεως τών τιμών τής ενέργειας στους καταναλωτές. Εί
ναι συναρτήσεις τής δασμολογικής καί φορολογικής πολιτικής τοΰ κρά
τους καί τών διεθνών τιμών τών ενεργειακών καυσίμων. 'Αντιπροσωπευ
τικός δείκτης τών τελευταίων αυτών είναι οί διεθνείς τιμές τοΰ άργοΰ πε
τρελαίου. 

3. Ή ενεργειακή τεχνολογία και ή συμπεριφορά τών καταναλωτών 
στις νέες ενεργειακές συνθήκες. Οί μεταβλητές αυτές αντιπροσωπεύονται 
άπό τους σταθερούς συντελεστές τών οικονομετρικών υποδειγμάτων και 
για τό λόγο αυτό ταξινομούνται στην ϊδια ομάδα. 

Τα σενάρια πού τελικά χρησιμοποιήθηκαν στή μελέτη αυτή είναι 
τέσσερα και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. Καταρτίστηκαν μέ βάση τίς 
δύο πρώτες ομάδες τών μεταβλητών. Διαφορετικές παραδοχές γιά τήν 
εξέλιξη τής ενεργειακής τεχνολογίας καί τής συμπεριφοράς τών κατανα
λωτών δεν έγιναν, γιατί δέν υπάρχουν ακόμη μελέτες υποδομής γιά τον 

νάρια δέν αποτελούν προβλέψεις. Επιλέγονται, για να καλύπτουν μια σειρά άπό δυνα
τές μελλοντικές εΐκόνες και να οδηγούν σέ διαφορετικές εκτιμήσεις για τή ζήτηση καί 
τήν προσφορά της ενέργειας...» [72, σελ.53]. 
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ελληνικό χώρο, οί οποίες θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο10. 

46. Προκαταρκτικές προδείξεις για τη ζήτηση της ενέργειας 

461. Οί χρονικοί ορίζοντες των προδείξεων11 

Διατυπώθηκαν προδείξεις για τήν εξέλιξη της ζητήσεως σε ενέργεια 
από τήν ελληνική οικονομία κατά τή χρονική περίοδο μέχρι το 1990. Ει
δικότερα μελετήθηκαν οί ζητήσεις σε ενέργεια δύο ετών πού θεωρήθηκαν 
σαν χρονικοί ορίζοντες αντίστοιχων περιόδων προγραμματισμού και, 
συγκεκριμένα, του 1982, πού αποτελεί τό έτος λήξεως της περιόδου τοΰ 
Προγράμματος Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Αναπτύξεως, 1978-1982, 
και τοΰ 1990. 

462. Ή επιλογή των οικονομετρικών υποδειγμάτων των προδείξεων 

Για τή διατύπωση τών προδείξεων της ζητήσεως σέ ενέργεια κατα
βλήθηκε προσπάθεια νά χρησιμοποιηθούν, για κάθε κατανάλωση, περισ
σότερα άπό ένα υποδείγματα, έτσι ώστε άπό κάθε κατηγορία νά υπάρχει 
ένα αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα. 

Προβλέψεις της ενεργειακής καταναλώσεως καταρτίστηκαν μόνο 
για τις τρεις μορφές ενέργειας καί τή συνολική ενέργεια τών τεσσάρων 
μεγάλων καταναλωτών. 

Είδικότερα για τή συνολική ενέργεια, πρόθεση ήταν νά επιλεγούν 
τουλάχιστον τρία υποδείγματα: èva τής κλασικής θεωρίας, èva πού νά πε
ριλαμβάνει τό κεφάλαιο σάν ανεξάρτητη μεταβλητή καί èva άπό τα ειδικά 
υποδείγματα. 

Γιά τήν κατανάλωση τών μορφών ενέργειας επιδιώχτηκε επίσης ή 
χρήση τριών υποδειγμάτων, δύο άπό τήν κατηγορία τών κλασικών υπο
δειγμάτων, άπό τα όποια τό èva νά λαβαίνει υπόψη του τήν επίδραση τών 
υποκαταστάσεων, καί èva άπό τήν κατηγορία τών υποδειγμάτων υποκα
ταστάσεων. 

10. Ή ελληνική βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε πρόσφατα με ένα μικρό αριθμό αξιό
λογων μελετών πάνω στις δυνατότητες εξοικονομήσεως τής ενέργειας [40,57]. 

11. Ό δρος «πρόδειξη», μετάφραση τοΰ αγγλικού prediction (=έκτίμηση κάποιου 
μεγέθους στο μέλλον), χρησιμοποιείται στή μελέτη αυτή κατά προτίμηση αντί τοΰ συνη
θισμένου δρου «πρόβλεψη», πού σημαίνει: λέω έκ τών προτέρων τί είναι πιθανότερο νά 
συμβεί, δπως π.χ. πρόβλεψη τοΰ καιροΰ. 
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Ό αριθμός των τριών υποδειγμάτων για κάθε κατανάλωση όχι μόνο 
εξασφαλίζει άντιπροσωπευτικότητα στις κατηγορίες των υποδειγμάτων, 
άλλα καλύπτει και τις ανάγκες του προτύπου βελτιστοποιήσεως (ΠΒ), δη
λαδή του προτύπου του προγραμματισμού στόχων. Πραγματικά δίνεται 
έτσι ή δυνατότητα, κάθε μεταβλητή του (ΠΒ) νά έχει πάνω και κάτω δ pio 
και στόχο. 

Για τήν επιλογή των υποδειγμάτων πού χρησιμοποιήθηκαν στο πρό
τυπο βελτιστοποιήσεως εφαρμόστηκε είδικός αλγόριθμος, πού παρουσιά
ζεται στα Διαγράμματα 44 και 45. Ό αλγόριθμος αυτός, ό όποιος εφαρ
μόζεται πάνω στα υποδείγματα πού εκπληρώνουν τις συνθήκες θεωρητι
κής αποδοχής12, εξασφαλίζει τήν αξιοπιστία τών εκτιμήσεων τών υπο
δειγμάτων και τών προδείξεων, πού παρέχουν, και βασίζεται στην οικο
νομετρική θεωρία. 

Τά υποδείγματα, πού τελικά επιλέχτηκαν για τήν κατάρτιση τών 
προδείξεων, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Π.4. Σε ορισμένες περι
πτώσεις ό αριθμός τών τριών υποδειγμάτων γιά κάθε κατανάλωση δεν τη
ρήθηκε. Αυτό συνέβηκε, εϊτε γιατί ό αλγόριθμος δδωσε λιγότερα άπό τρία 
αποδεκτά υποδείγματα εϊτε γιατί θεωρήθηκε σκόπιμο νά ελεγχθούν περισ
σότερα άπό τρία υποδείγματα γιά καταναλώσεις ίδιαίτερα σημαντικές, ό
πως ή συνολική ενέργεια τής οίκονομίας. Τά πρόσθετα υποδείγματα πού 
δοκιμάστηκαν σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι τής κλασικής θεωρίας και 
περιλαμβάνουν τέσσερις ή πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές. Γιά νά δοκιμα
στούν τέτοια υποδείγματα, πολλών σχετικά μεταβλητών, κρίθηκε αναγ
καίο νά παραβιαστούν οριακά μερικοί άπό τους περιορισμούς τοΰ αλγό
ριθμου, κυρίως ως προς τό δείκτη Durbin-Watson. Παραβίαση περιορι
σμών έγινε επίσης και δταν θεωρήθηκε απαραίτητη ή χρήση ενός είδικοΰ 
υποδείγματος, δπως έκεΐνο πού περιλαμβάνει τή συμμετοχή τών ένερ-
γειοβόρων κλάδων στο βιομηχανικό προϊόν13. Βέβαια πρέπει νά σημειω
θεί, δτι ή μή ίκανοποίηση τών περιορισμών τοΰ αλγόριθμου άπό ένα υπό
δειγμα, αποτελεί στοιχείο πού ελήφθη υπόψη στή διαμόρφωση τοΰ προ
τύπου βελτιστοποιήσεως. 

12. Βλέπε τους περιορισμούς ώς προς τα πρόσημα τών συντελεστών πού αναφέ
ρονται στην παράγραφο 31. 

13. Βλέπε υπόδειγμα 17 στον Πίνακα Π.4.2. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (2) 

οχι 2 

οχι 3 

Αρνητικός οχι 4 

Θετικός 

'Υποδείγματα 
με υστέρηση 

Μέθοδος 

Hfldreth-Lu 

| ρ | < 0 , 9 0 

t > to(n,k) 

Πρόδειξη και 
διάστημα 

εμπιστοσύνης 

Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 

Σημείωση: 
η= αριθμός παρατηρήσεων 
ί= αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών 
(περιλαμβάνεται ή σταθερή) 
t= κατανομή student 
Δ Ε = διάστημα εμπιστοσύνης 
ΚΤ= κεντρική τιμή 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (1) 

Όχι αύτοσυσχέτιση 

Ε3 

Σημείωση: 
π: αριθμός παρατηρήσεων 
k: αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών 
(περιλαμβάνεται ή σταθερή) 
t: κατανομή student 
Δ.Ε.: διάστημα εμπιστοσύνης 
Κ.Τ.: κεντρική τιμή 

Αύτοσυσχέτιση 

Ρ=Α> 

'Αρνητικός 
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47. Tò πρότυπο βελτιστοποιήσεως 

471. Ή ανάγκη εισαγωγής του προτύπου 

Τα οίκονομετρικά υποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν για τις προ
καταρκτικές προδείξεις εκτιμήθηκαν για τήν περίοδο 1958-1975, πού κα
τά το μεγαλύτερο της μέρος κυριαρχείται από τά έξης χαρακτηριστικά: 
(α) σταθερή άνοδο στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πού ακολουθεί πορεία 
χωρίς σημαντικές ασυνέχειες* (β) χαμηλές τιμές των μορφών της ενέρ
γειας σχετικά μέ τους άλλουςπαραγωγικούς συντελεστές καί μάλιστα μέ 
ελαφρά πτωτική τάση σέ ορισμένες περιπτώσεις* (γ) ενεργειακή αγορά μέ 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ μορφών ενέργειας καί ιδιαίτερα μεταξύ ηλεκτρι
κής ενέργειας καί στερεών καυσίμων. 

Τά χαρακτηριστικά αυτά έχουν ήδη ανατραπεί μετά το 1974, καί εί
ναι μάλλον βέβαιο, δτι μελλοντικά οί τιμές τής ενέργειας θα ακολουθή
σουν ανοδική πορεία, ένώ οί υποκαταστάσεις μεταξύ μορφών ενέργειας 
θα προχωρήσουν, σέ βαθμό πού δέν επιτρέπει τήν ανεξάρτητη θεώρηση 
τής ζητήσεως χωριστά για κάθε μορφή ενέργειας. Γιά τους λόγους αυ
τούς απαιτείται είδική αξιολόγηση καί, ενδεχόμενα, αναθεώρηση τών 
προκαταρκτικών προδείξεων. 

Επιπλέον πρέπει νά αναφερθεί, Οτι ή ταυτόχρονη χρήση δύο οικο
νομετρικών υποδειγμάτων μπορεί νά δώσει γιά δυο ενεργειακές ζητήσεις 
προδείξεις πού δέν είναι μεταξύ τους συμβιβαστές, ένώ άπό τήν άλλη 
πλευρά υπάρχουν παράγοντες καθοριστικοί γιά τήν εξέλιξη τής ζητήσεως 
πού, γιά διάφορους λόγους, δέν ελήφθησαν υπόψη στή διαμόρφωση τών 
υποδειγμάτων. 

472. Γενική περιγραφή 

Γιά νά εκτιμηθούν οί οριστικές προδείξεις τών ζητήσεων τής ενέρ
γειας, χρησιμοποιήθηκε πρότυπο βελτιστοποιήσεως (ΠΒ), πού αποτελεί 
πρότυπο γραμμικού προγραμματισμού, καί είδικότερα προγραμματισμού 
στόχων. Γιά τήν τεχνική του προγραμματισμού στόχων ό αναγνώστης 
παραπέμπεται στή βιβλιογραφία, ή οποία δίνεται στό τέλος καί στην 
οποία οί σχετικές πηγές σημειώνονται μέ έναν αστερίσκο*. Στή βιβλιο
γραφία αυτή περιλαμβάνονται ακόμη καί γενικά συγγράμματα, πού ανα
φέρονται στην περισσότερο γνωστή τεχνική του γραμμικού προγραμμα
τισμού [1, 51, 59]. 

Γιά τή διατύπωση τοΰ ΠΒ λαμβάνονται υπόψη: (α) οί προδείξεις 
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πού παρέχουν τα οικονομετρικά υποδείγματα, (β) εξωγενείς υποκειμενι
κές αξιολογήσεις ώς προς τις προδείξεις αυτές, οί όποιες προέρχονται 
άπό αντίστοιχες αξιολογήσεις τών εκτιμήσεων τών συντελεστών των 
υποδειγμάτων, (γ) ή επίδραση καθοριστικών παραγόντων πού δέν υπει
σέρχονται στα οίκονομετρικα υποδείγματα, (δ) οί σχέσεις ταυτότητας πού 
πρέπει να Ικανοποιούν οί καταναλώσεις της ενέργειας και (ε) πληροφόρη
ση για τίς κατευθύνσεις και τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. 

Πιο συγκεκριμένα στο ΠΒ άγνωστες μεταβλητές για προσδιορισμό 
αποτελούν οί οριστικές προδείξεις τών ενεργειακών ζητήσεων. Για τον 
καθορισμό τους διατυπώνονται στο ΠΒ περιορισμοί14 πού εκφράζουν δτι: 

1. Οί οριστικές προδείξεις πρέπει να πλησιάσουν κατά τό δυνατό τίς 
προκαταρκτικές προδείξεις πού παρέχουν τα οικονομετρικά υποδείγματα. 
Οί περιορισμοί αυτοί διατυπώνουν τους «στόχους» του ΠΒ. Σαν στόχοι 
μπορεί να τεθούν επίσης εξωγενείς προκαταρκτικές προδείξεις, πού 
προέρχονται άπο τροποποιημένα οικονομετρικά15 υποδείγματα ή άπό 
θεωρήσεις παραγόντων πού δέν συμπεριλαμβάνονται στίς ερμηνευτικές 
μεταβλητές τών υποδειγμάτων. 

2. Οί οριστικές προδείξεις δέν μπορούν νά πάρουν τιμές πέρα άπό έ
να διάστημα, πού ορίζεται άπό ένα κατώτατο καί ένα ανώτατο δριο. Τα ό
ρια αυτά καθορίζονται εϊτε άπό τα οικονομετρικά υποδείγματα είτε από 
εξωγενείς εκτιμήσεις, πού προκύπτουν άπό παράγοντες, οί όποιοι δέν 
λαμβάνονται υπόψη στα υποδείγματα. 

3. Οί οριστικές προδείξεις πρέπει νά ικανοποιούν τίς εξισώσεις ταυ
τότητας, οί όποιες εκφράζουν την ίσότητα μεταξύ τοΰ αθροίσματος τών 
μορφών ενέργειας καί της συνολικής ενέργειας, για κάθε καταναλωτή, κα
θώς καί τήν ίσότητα μεταξύ τοΰ αθροίσματος τών καταναλώσεων τών το
μέων της οίκονομίας καί τοΰ συνόλου της οίκονομίας, για κάθε μορφή 
ενέργειας. 

14. Με τον δρο «περιορισμοί» (constraints), νοούνται έδώ δλες οί γραμμικές σχέ
σεις του προτύπου τοΰ γραμμικού προγραμματισμού, πού διατυπώνουν εξαρτήσεις με
ταξύ τών μεταβλητών. Ό δρος αυτός είναι ό συνηθισμένος στη βιβλιογραφία τοΰ γραμ-
μικοΰ προγραμματισμοΰ. 

15. Ώς τροποποιημένα οίκονομετρικα υποδείγματα νοούνται εκείνα πού χρησιμο
ποιούνται για πρόδειξη, άφοΰ τροποποιηθούν οί εκτιμήσεις τών συντελεστών πού προέ
κυψαν άπο τίς περιόδους 1965-1975 καί 1958-1975. 

78 



473. Τα στοιχειά και ή δομή 

Το ΠΒ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μεταβλητών: (α) τις οριστικές 
προδείξεις των ενεργειακών ζητήσεων, πού αποτελούν τις μεταβλητές για 
τον προσδιορισμό του γραμμικού προτύπου, και (β) τις μεταβλητές τών 
αποκλίσεων, πού αντιπροσωπεύουν τις αποκλίσεις από τους στόχους. 

Ή οίκονομική ή αντικειμενική συνάρτηση, πού ελαχιστοποιείται, εί
ναι το άθροισμα όλων τών μεταβλητών τών αποκλίσεων οί οποίες, ας ση
μειωθεί, είναι δλες θετικές. 

Οί περιορισμοί πού διατυπώνονται μπορούν να χωριστούν σέ πέντε 
κατηγορίες: (1) απόλυτων στόχων, (2) στόχων συμμετοχής, (3) απόλυτων 
ορίων, (4) ορίων συμμετοχής και (5) ταυτοτήτων. 

Οί περιορισμοί πού διατυπώνουν στόχους, σαν απόλυτα μεγέθη 
ενεργειακών καταναλώσεων εκφρασμένα σέ toe, αναφέρονται σέ δλες τίς 
ενεργειακές ζητήσεις πού επιθυμούμε να προδείξουμε. Οί στόχοι, δπως 
προαναφέρθηκε, προκύπτουν άπό τίς προεκτάσεις τών οικονομετρικών 
υποδειγμάτων. Σέ ορισμένες περιπτώσεις οί στόχοι αποτελούν καί πάνω 
ή κάτω δριο τής μεταβλητής. 

Οί στόχοι συμμετοχής διατυπώνονται μόνο για τίς μορφές ενέργειας 
καί εκφράζουν τή συμμετοχή τής μορφής ενέργειας στην κατανάλωση 
τής συνολικής. Προκύπτουν άπό τα υποδείγματα συμμετοχής, καθώς καί 
άπό εξωτερική πληροφόρηση, για τήν πολιτική υποκαταστάσεων μορφών 
ενέργειας. 

Οί περιορισμοί (3) καί (4) εκφράζουν, εϊτε σέ απόλυτα μεγέθη είτε σέ 
ποσοστά, τα δρια μέσα στα όποια πρέπει να βρίσκονται οί οριστικές προ-
δείξεις. Τα απόλυτα δρια παρέχονται άπό προβολές τών οικονομετρικών 
υποδειγμάτων καί μπορούν να ισχύουν γιά οποιαδήποτε άπό τίς ζητήσεις 
ενέργειας. Τα δρια συμμετοχής, πού εκφράζονται σαν ποσοστά, παρέχον
ται είτε άπό τά οικονομετρικά υποδείγματα εϊτε άπό εξωτερική πληροφό
ρηση σχετικά μέ τίς δυνατότητες υποκαταστάσεως τών μορφών ενέρ
γειας. Σέ ορισμένες περιπτώσεις τα δρια συμμετοχής ορίζουν διαστήματα 
μεταβολής τής συμμετοχής τής συνολικής ζητήσεως άπό κάποιο κατανα
λωτή στή συνολική κατανάλωση άπό τήν οικονομία. Τά δρια τών διαστη
μάτων αυτών προκύπτουν άπό τή συσχέτιση τών μελλοντικών εξελίξεων 
τών μακροοικονομικών μεταβλητών μέ τή μέχρι σήμερα πορεία τους. 

Οί ταυτότητες, πού εϊναι εξισώσεις καί δέν περιλαμβάνουν μεταβλη
τές αποκλίσεων, είναι συνολικά οκτώ. Γιά τους μεγάλους καταναλωτές, 
πού είναι ή βιομηχανία, οί μεταφορές, οί λοιποί καταναλωτές καί τό σύ
νολο τής οικονομίας, υπάρχουν τέσσερις ταυτότητες, μια γιά κάθε κατα-
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ναλωτή. Ot ταυτότητες αυτές εκφράζονται ώς έξης: 

ΕΝ(Κ) = ΗΛ(Κ) + ΥΚ(Κ) + ΣΚ(Κ) 

δπου ό δείκτης (Κ) αντιπροσωπεύει τον καταναλωτή και παίρνει τις τι
μές: Κ=0 για το σύνολο της οίκονομίας, Κ=Β για τή βιομηχανία, Κ=Τ 
για τις μεταφορές καί Κ=Λ για τους λοιπούς καταναλωτές. 

'Υπάρχουν ακόμη τέσσερις ταυτότητες, μια για κάθε μορφή ενέρ
γειας, πού έχουν τή διατύπωση 

Ε(0) = Ε(Β) + Ε(Γ) + Ε(Λ) 

δπου Ε= κατανάλωση ενέργειας, πού παίρνει τις τιμές Ε = ΕΝ, ΗΛ, ΥΚ, 
ΣΚ για τή συνολική ενέργεια, τήν ηλεκτρική ενέργεια, τα υγρά καύσιμα 
και τα στερεά καύσιμα αντίστοιχα. 

Σημειώνεται τέλος, δτι μεταβλητές αποκλίσεων εμφανίζονται μόνο 
στους περιορισμούς πού διατυπώνουν στόχους, δηλαδή στους περιορι
σμούς των κατηγοριών (1) και (2). Οί περιορισμοί (3) καί (4) διατυπώνον
ται, στην αρχική μορφή του μοντέλου, σαν ανισότητες, ένώ οί περιορι
σμοί (5), πού είναι οί ταυτότητες, αποτελούν ισότητες. 

Ή διατύπωση των προτύπων βελτιστοποιήσεως, πού τελικά χρησι
μοποιήθηκαν για κάθε σενάριο καί γιά κάθε ορίζοντα προγραμματισμού, 
δίνεται στο Παράρτημα Π.5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1958-1977 

50. Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο πού ακολουθεί αναλύεται ή ζήτηση της ενέργειας στις 
περιόδους 1958-1975 και 1973-1977 χωριστά για καθέναν από τους 20 
καταναλωτές, πού αποτελούν τήν οίκονομία. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει 
την είσαγωγή και άλλες πέντε παραγράφους. Στις τέσσερις πρώτες, πού 
αντιστοιχούν στους μεγάλους καταναλωτές, δίνεται ή οίκονομετρική 
ανάλυση της ζητήσεως γιά τήν περίοδο 1958-1975. Σημειώνεται, δτι συ
νοπτική ανάλυση της ζητήσεως της περιόδου 1975-1979 δίνεται στο Πα
ράρτημα της μελέτης Π. 10. 

51. Ή ζήτηση στο σύνολο της οικονομίας 

511. Τά οικονομετρικά υποδείγματα 

Γιά το σύνολο της οίκονομίας σαν μεγάλο καταναλωτή διατυπώθη
καν καί εκτιμήθηκαν τά γενικά υποδείγματα, πού παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 42, καί τά είδικά υποδείγματα πού παρουσιάζονται στον Πίνακα 
51. 

512. Ή συνολική ενέργεια 

5121. Γενική εικόνα 

Ή διατήρηση τών ψηλών ανοδικών ρυθμών πού σημείωσε ή ελληνι
κή οίκονομία σε μακροχρόνια βάση, κατά το παρελθόν, αντανακλάται 
στην πολύ γρήγορη άνοδο τών αναγκών της. Πραγματικά ή κατανάλωση 
της συνολικής ενέργειας αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,6% κατά τήν 
περίοδο 1958-1975, ένώ κατά τήν ίδια περίοδο τό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθ
μό 6,69ο1. Ό λόγος μεταξύ τών ρυθμών αναπτύξεως τών δύο μεγεθών2 — 

1. Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στους Πίνακες 5.4-5.10, καθώς και στον Πίνακα 
Π.6.1. Σημειώνεται, δτι οί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής της περιόδου 1958-1975 
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δηλαδή της ενεργειακής καταναλώσεως καί του ΑΕΠ — ήταν σ' δλη τή 
διάρκεια τής περιόδου μεγαλύτερος άπό τή μονάδα, γεγονός χαρακτηρι
στικό της έκβιομηχανίσεως τής ελληνικής οίκονομίας κατά τήν περίοδο 
1958-1975. 

Ή κατανάλωση τής συνολικής ενέργειας — δλων δηλαδή των τελι
κών μορφών της — άπο τήν ελληνική οικονομία, έφτασε το 1975 τά 7,785 
εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (toe)3. Πρέπει νά σημειωθεί 
δτι, παρόλο πού ή κατανάλωση τής ενέργειας στην Ελλάδα σημείωσε 
ψηλούς ανοδικούς ρυθμούς, τό επίπεδο τής καταναλώσεως κατά κεφαλή 
είναι ίδιαίτερα χαμηλό δχι μόνο σέ σχέση μέ χώρες ψηλής εισοδηματικής 
στάθμης άλλα ακόμη και μέ χώρες παραπλήσιου επιπέδου αναπτύξεως, ό
πως ή 'Ισπανία καί ή Ιρλανδία. Πραγματικά ή κατανάλωση πρωτογενών 
μορφών άνά άτομο αντιστοιχεί στή χώρα μας στο 40% τής καταναλώ
σεως τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο 20% τής καταναλώσεως τών 
ΗΠΑ, στο 67% τής 'Ιρλανδίας, στό 80% τής 'Ισπανίας καί εϊναι ψηλότε
ρη μόνο άπό εκείνη τής Πορτογαλίας κατά 50%4. 

5122. Ή συμμετοχή των καταναλωτών στην κατανάλωση τής συνολικής ενέργειας 

Τό κύριο χαρακτηριστικό τής μακροχρόνιας εξελίξεως τής συμμετο
χής τών κλάδων οίκονομικής δραστηριότητας στή συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση, δπως απεικονίζεται στον Πίνακα 5.3, είναι, δτι ή συμμετο
χή τής βιομηχανίας ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, ένώ παράλληλα 

εκτιμήθηκαν άπό τή σχέση γραμμικής αναδρομής {*nE=a+bt. Σημειώνεται επίσης, δτι 
μερικοί συγγραφείς ονομάζουν το μέγεθος b «χρονική τάση». 

2. Ό λόγος αυτός είναι περίπου Ισος μέ τήν εισοδηματική ελαστικότητα της κατα
ναλώσεως, δπως φαίνεται στην ύποσ. 5 του Κεφαλαίου 2. 

3. Ό Πίνακας 5.2 δίνει μιαν ανάλυση τής ενεργειακής καταναλώσεως κατά κατανα
λωτή γιά τό 1975. Παρόμοιοι πίνακες, για δλα τά χρόνια τής περιόδου 1958-1975, τη
ρούνται στό 'Αρχείο τής Εργασίας. Περιλαμβάνονται οί καταναλώσεις δλων τών οίκο-
νομικών δραστηριοτήτων, καθώς καί τών νοικοκυριών. Επειδή ενδιαφέρουν οί ανάγκες 
τής ελληνικής οίκονομίας, δέν περιλαμβάνεται ή κατανάλωση τών ποντοπόρων πλοίων, 
καθώς καί τών αεροσκαφών πού εξυπηρετούν γραμμές του εξωτερικού. Περιλαμβάνον
ται φυσικά οί καταναλώσεις τών δημόσιων υπηρεσιών, μέ εξαίρεση τις υπηρεσίες τών 
Ένοπλων Δυνάμεων. Λεπτομέρειες γιά τό περιεχόμενο τών ενεργειακών καταναλώσεων 
δίνονται στις επόμενες παραγράφους του ίδιου κεφαλαίου. 

4. Γιά νά αποφευχθεί δσο γίνεται ή συσσώρευση μεγάλου αριθμού πινάκων, δέν πε
ριλήφθηκαν στή μελέτη οί Πίνακες τών Διεθνών Συγκρίσεων, πού τηρούνται στό 'Αρ
χείο τής Εργασίας. 
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μειώνεται ή συμμετοχή του τομέα των μεταφορών. Ειδικότερα παρατη
ρείται δτι ή συμμετοχή της βιομηχανίας σημειώνει μια σημαντική και 
απότομη αοξηση από 31% σε 42% μεταξύ των ετών 1960 και 1965, πού 
οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας τών μεγάλων ένεργειοβόρων βιομη
χανικών συγκροτημάτων της χώρας. 

'Από το 1965 μέχρι το 1975 οί μεταβολές πού παρατηρούνται στα 
ποσοστά συμμετοχής δέν παρουσιάζουν ασυνέχειες, δπως κατά τήν πε
ρίοδο πρίν άπό το 1965. Παρατηρείται και πάλι μια αύξηση της συμμετο
χής της βιομηχανίας άπό 42% σε 46%, έναντι μιας έλαφράς μειώσεως τής 
συμμετοχής πού κατανέμεται μεταξύ τών άλλων κλάδων. Τίς πιο αισθη
τές μεταβολές στους άλλους κλάδους σημείωσε ή κίνηση τών ίδιωτικών 
επιβατικών οχημάτων — αοξηση τής συμμετοχής κατά 50% περίπου — 
και οί σιδηροδρομικές μεταφορές — μείωση τής συμμετοχής άπό 5% σε 
1%. 

Οί οίκιακοί καταναλωτές, πού απορροφούν περίπου το 19% τής ολι
κής ενεργειακής καταναλώσεως, παρουσίασαν μιαν έλαφρή κάμψη στή 
συμμετοχή τους στή συνολική κατανάλωση. Το γεγονός αυτό φαίνεται 
παράδοξο, γιατί είναι γνωστό, δτι ή άνοδος του βιοτικού επιπέδου κατά 
τήν περίοδο 1960-1975 συνοδεύτηκε άπό τήν αυξανόμενη χρήση ενέρ
γειας — και κυρίως ηλεκτρισμού — στα νοικοκυριά. Πρέπει δμως, σχετικά 
μέ τό θέμα αυτό, νά παρατηρηθούν τα έξης: (α) δτι ή κατανάλωση ηλεκ
τρικής ενέργειας, πού σημείωσε τους μεγαλύτερους ρυθμούς αναπτύξεως 
στους οικιακούς καταναλωτές, έχει μικρή επίδραση στή διαμόρφωση τών 
μεταβολών τής συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως, λόγω τών χρησι
μοποιούμενων μονάδων μετατροπής5, (β) δτι ή κατανάλωση τών οικια
κών καταναλωτών σημείωσε τελικά μικρότερους ρυθμούς αυξήσεως άπό 
εκείνη τής βιομηχανίας6. 

"Αλλο Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ή πολύ σημαντική συμμετοχή 
στην ενεργειακή κατανάλωση ορισμένων βιομηχανικών κλάδων. Έτσι 
παρατηρείται, τρεις βιομηχανικοί κλάδοι — οί χημικές βιομηχανίες, τα μή 

5. Στους οικιακούς καταναλωτές ή ηλεκτρική ενέργεια, πού συμμετέχει μέ ποσοστό 
19,5% στην ενεργειακή κατανάλωση, κατά την περίοδο 1958-1975 σημείωσε μέσο ετή
σιο ρυθμό αυξήσεως Γσο μέ 12,5%. Τα υγρά καύσιμα, μέ ποσοστό συμμετοχής 74%, αυ
ξήθηκαν μέ ρυθμό 10,4%. 

6. Στή βιομηχανία ή ενεργειακή κατανάλωση αυξήθηκε κατά τήν περίοδο 1958-
1975 μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 13,1%, ένώ στους οίκιακούς καταναλωτές ό μέσος ρυθμός 
ήταν 10,5%. Ή συνολική ενεργειακή κατανάλωση τής οίκονομίας αυξήθηκε μέ μέσο 
ετήσιο ρυθμό 10,6%. 
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μεταλλικά ορυκτά και οί βασικές μεταλλουργικές — να καλύπτουν το 
33% της συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως, σύμφωνα με στοιχεία 
του έτους 1975. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ή σύγκριση τής συμμετοχής των 
καταναλωτών στην ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ των διάφορων χω
ρών. Παρατηρείται δτι ή συμμετοχή των τριών «μεγάλων καταναλωτών» 
τής ενέργειας, δηλαδή τής βιομηχανίας, τών μεταφορών καί τών λοιπών 
καταναλωτών, εμφανίζει στή χώρα μας και στις χώρες τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τήν ϊδια περίπου είκόνα. Ή κάπως αυξημένη συμμετοχή τής 
βιομηχανίας στην Ελλάδα θά πρέπει να οφείλεται δχι μόνο σέ συστημα
τικούς παράγοντες — δπως οί αυξημένες ανάγκες για θέρμανση χώρων 
και ή ανάπτυξη του τομέα τών υπηρεσιών στίς χώρες τής Ευρώπης — άλ
λα και σέ παροδικές αίτιες, Οπως δείχνει ή πορεία τής συμμετοχής τής 
βιομηχανίας κατά τήν περίοδο 1970-1975. 

Διαφορετική είκόνα εμφανίζει ή σύνθεση τής καταναλώσεως στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες, δπου οί τρεις καταναλωτές διεκδικούν τήν ϊδια πε
ρίπου συμμετοχή στή συνολική ενέργεια. Αυτό πρέπει νά αποδοθεί στίς 
ψηλές απαιτήσεις για τή θέρμανση καί τήν ψύξη τών χώρων διαβιώσεως 
πού έχουν οί αμερικανοί καταναλωτές, καθώς καί στην ψηλή συμμετοχή 
του τριτογενούς τομέα στο εγχώριο προϊόν. Φυσικά ô άλλος σημαντικός 
λόγος είναι ό μεγάλος αριθμός Ιδιωτικών αυτοκινήτων καί ό επίσης μεγά
λος κυβισμός τους. 

Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο του σταδίου αναπτύξεως, στο 
όποιο βρίσκεται ή ελληνική οίκονομία, είναι ή πορεία τής συμμετοχής 
τών μεγάλων καταναλωτών στην ενεργειακή κατανάλωση κατά τήν πε
ρίοδο 1960-1975. Παρατηρείται δτι, ένώ στίς ΗΠΑ καί στις χώρες τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα συνε
χώς μειώνεται, στή χώρα μας ακολουθεί ανοδική πορεία, δπως άλλωστε 
συμβαίνει και στην 'Ισπανία. 'Αντίθετα ή συμμετοχή τών λοιπών κατανα
λωτών στην Ελλάδα καί τήν 'Ισπανία μειώνεται καί στίς βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες αυξάνεται. 

5123. Ή επίδραση του εισοδήματος 

Ή σχέση ανάμεσα στην ενεργειακή κατανάλωση καί στην οικονομι
κή ανάπτυξη — δπως ή τελευταία αυτή εκφράζεται μέ τό ακαθάριστο εθνι
κό εΐσόδημα ή τό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν — αποτελεί ϊσως τό πιο θε
μελιακό μέγεθος στην ανάλυση τών ενεργειακών αναγκών. Ή σχέση αυ
τή μελετάται στίς επόμενες δύο υποπαραγράφους μέ τή βοήθεια δύο μεγε-
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θών: της εντάσεως της ενέργειας και του συντελεστή είσοδηματικής ελα
στικότητας. 

5124. Γενικές εξελίξεις στην ένταση της ενέργειας 

Ή ένταση της ενέργειας, για το σύνολο της οίκονομίας, εκφράζεται 
άπο την ποσότητα της ενέργειας πού καταναλίσκεται, γιά να παραχθεί μια 
μονάδα του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ή του ακαθάριστου εγχώ
ριου προϊόντος7. 

Διεθνείς σύγκρισης δείχνουν, δτι τό επίπεδο τής οίκο νομική ς ανα
πτύξεως, δπως μετριέται άπό τό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν άνά άτομο, 
δεν αποτελεί τό μοναδικό καθοριστικό παράγοντα τής εντάσεως τής ενέρ
γειας [8, 26]. Έτσι ô Καναδάς, μέ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν άνά άτομο 
ψηλότερο μόνο κατά 15% άπό τό ΑΕΠ τής Δανίας, παρουσιάζει υπερδι
πλάσια ένταση ενέργειας. Είναι φανερό δτι αυτό οφείλεται, μερικά στην 
ύπαρξη φτηνής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον Καναδά και μερικά στον 
προσανατολισμό τής οίκονομίας του προς ένεργειοβόρες βιομηχανίες, δ
πως ή μεταλλουργία, τα χημικά και ή χαρτοβιομηχανία. 'Επίσης στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, δπου τό ατομικό εΐσόδημα είναι 30% περίπου ψη
λότερο άπό εκείνο τοΰ Καναδά, ή ενεργειακή ένταση είναι κατά 23% πε
ρίπου χαμηλότερη. Αυτό πρέπει, ανάμεσα σε άλλα, να αποδοθεί στή σύμ
μετρη ανάπτυξη πού παρουσιάζουν οί τρεϊς βασικοί τομείς τής οίκονο
μίας στίς ΗΠΑ. Παρατηρεί ακόμη κανείς, δτι ή Σουηδία, μέ κατά κεφα
λήν εΐσόδημα ίσο ουσιαστικά μέ εκείνο των ΗΠΑ, παρουσιάζει ενεργεια
κή ένταση κατά 40% περίπου χαμηλότερη. Μερικοί άπό τους παράγοντες 
πού έχουν συντελέσει στο φαινόμενο αυτό είναι τα μικρότερα αυτοκίνη
τα, ή ευρύτερη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς, τό αυστηρότερο θεσμι
κό πλαίσιο γιά την κατασκευή των κτιρίων, ή ψηλότερη απόδοση βιομη
χανικών διεργασιών και ή χρήση κεντρικών συστημάτων θερμάνσεως πε
ριοχών [61]. 

Στίς αναπτυγμένες χώρες τοΰ Ο ΟΣΑ ή ένταση τής ενέργειας κατά 
τήν περίοδο 1950-1970 ακολούθησε φθίνουσα πορεία, γεγονός πού οφεί
λεται στην αυξανόμενη συμβολή τών μή ένεργειοβόρων κλάδων τής οί
κονομίας στο ακαθάριστο προϊόν, καθώς καί στή βελτίωση τής ένεργεια-

7. Πρέπει ϊσως να σημειωθεί, δτι ή μελέτη τών διαχρονικών μεταβολών της ενερ
γειακής εντάσεως έχει νόημα, δταν το ακαθάριστο εθνικό εΐσόδημα εκφράζεται σέ σταθε
ρές τιμές. 
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κής αποδόσεως των συστημάτων αξιοποιήσεως της ενέργειας8. 
'Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι ή πορεία μεταβολής της εντάσεως 

ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δπου κατά τήν περίοδο 1885-1920 
σημειώνεται διπλασιασμός της ενεργειακής εντάσεως, ένώ κατά τήν πε
ρίοδο 1920-1955 παρουσιάζεται μια αναστροφή τής σχέσεως και ή έντα
ση ενέργειας μειώνεται κατά 35%. Ή ανάλυση έδειξε, δτι ή πορεία αυτή 
οφείλεται σέ λόγους πού σχετίζονται μέ τή διάρθρωση του συνόλου τής 
οίκονομίας άλλα καί σέ μεταβολές στον ϊδιο τον ενεργειακό τομέα [62, 
σελ. 155-190]. 

Έτσι διαρθρωτικές μεταβολές, προς τήν κατεύθυνση τής αυξανόμε
νης συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα στο εθνικό προϊόν, παρατηρή
θηκαν σ' δλη τή διάρκεια τής περιόδου 1885-1955. Παρόλα αυτά ή σχετι
κή σπουδαιότητα τής βιομηχανίας, καθώς καί ό βαθμός έκμηχανίσεως 
άνά μονάδα προϊόντος, αυξήθηκαν ταχύτερα κατά τήν περίοδο πριν άπό 
τό 1920 παρά μετά9. Άπό τό άλλο μέρος, ή παραγωγικότητα τής οίκονο
μίας, δσον άφορα τήν εργασία άλλα καί τό κεφάλαιο — και συνάμα τήν 
ενέργεια —, σημείωσαν μια συνεχή ανοδική τάση, σ' δλη τή διάρκεια τής 
περιόδου 1885-1955, πού ήταν δμως πολύ πιο έντονη κατά τήν περίοδο 
μετά τό 1920. 'Αναφορικά μέ τις μεταβολές πού σημειώθηκαν στον ϊδιο 
τον ενεργειακό τομέα, παρατηρείται, δτι ή αύξηση τής ενεργειακής απο
δόσεως των τεχνικών συστημάτων χαρακτηρίζει δλη τήν ύπό μελέτη πε
ρίοδο, και είναι πολύ ταχύτερη κατά τον 20ό αΐώνα. Ή ανάπτυξη τής 
ηλεκτρικής ενέργειας — πού συμβάλλει στην αύξηση τής ενεργειακής 
αποδόσεως των συσκευών μετατροπής σέ ωφέλιμη ενέργεια, άλλα καί γε
νικότερα στην αύξηση τής παραγωγικότητας στο σύνολο τής οίκονομίας 
— σημειώνεται μόνο στον 20ό αΙώνα καί ίδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγ
κόσμιο Πόλεμο. 

8. Βλέπε [52, τόμ. 1, σελ. 34]. 'Αναφέρεται στην κατανάλωση των πρωτογενών 
μορφών ενέργειας. Στην περίπτωση αύτη ή ενεργειακή ένταση εξαρτάται άπό τήν ενερ
γειακή απόδοση τών μέσων μετατροπής της πρωτογενούς ενέργειας στην τελική μορφή 
ενέργειας, άλλα καί τών μέσων μετατροπής τής τελικής μορφής ενέργειας σέ ωφέλιμη 
ενέργεια. Ή μείωση πού παρατηρήθηκε στην ένταση τής ενέργειας κατά τήν περίοδο 
1950-1970, αποδίδεται στην αύξηση τής ενεργειακής αποδόσεως καί τών δύο κατηγο
ριών τών μέσων μετατροπής. 

9. Πραγματικά κατά τήν περίοδο 1885-1920, τό βιομηχανικό προϊόν αυξήθηκε άπό 
100 σέ 479 καί τό ΑΕΠ άπό 100 σέ 335, ένώ κατά τήν περίοδο 1920-1956 οί αντίστοιχες 
αύξήσας ήταν 339 καί 311. 
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Σχετικά με την πορεία πού ακολούθησε ή ενεργειακή ένταση στην 
Ελλάδα, πρέπει να παρατηρηθεί καταρχήν δτι ό ρυθμός αυξήσεως της 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία κατά τις διαδοχικές 5ετίες 1960-1965, 1965-
1970, και 1970-1975 (Πίνακας 5.11). Οί ολικές αυξήσεις ήταν διαδοχικά: 
30%, 24% καί 9%, ένώ οί αυξήσεις της ενεργειακής εντάσεως στή βιομη
χανία ήταν κατά τις ίδιες περιόδους 66%, 3% καί 3%. Αυτό σημαίνει, δτι 
μετά το 1965 ή ένταση στή βιομηχανία παραμένει σχεδόν σταθερή καί ή 
αύξηση της ενεργειακής εντάσεως του συνόλου τής οίκονομίας προκαλεί
ται άπό αυξήσεις στους άλλους καταναλωτές καί κύρια στή γεωργία καί 
τα νοικοκυριά, καθώς καί στην αύξηση τής συμμετοχής του βιομηχανι
κού τομέα στο ακαθάριστο προϊόν. 

Άπό τή μελέτη των μεταβολών τών ενεργειακών εντάσεων εξάγον
ται τα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Ό διπλασιασμός τής ενεργειακής εντάσεως στο σύνολο τής οίκο
νομίας, πού παρατηρείται μεταξύ τών ετών 1958-1975, οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στή βιομηχανία, καί συγκεκριμένα στην αύξηση τής συμμετο

χής της στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, άλλα καί στην αύξηση τής 
ενεργειακής εντάσεως τής ίδιας τής βιομηχανίας. Τό τελευταίο αυτό οφεί
λεται βασικά στην ανάπτυξη τών ένεργειοβόρων βιομηχανικών κλάδων, 
δπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο τών ενεργειακών αναγκών τής βιομηχα
νίας. 

2. Οί μεταφορές, παρόλο πού αν κριθούν ώς προς τήν ενεργειακή έν
ταση, αποτελούν τον πιο «ένεργειοβόρο» κλάδο τής οίκονομίας, δέν συνέ
βαλαν στην αύξηση τής ενεργειακής εντάσεως. Πραγματικά παρατηρεί
ται, δτι ή ενεργειακή ένταση τοΰ τομέα τών μεταφορών ενδιάμεσης χρή
σεως σημείωσε πολύ μικρή αύξηση, δπως έξαλλου καί ή συμμετοχή του 
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

3. Στή γεωργία παρατηρείται τριπλασιασμός τής ενεργειακής εντά
σεως, πού πρέπει νά αποδοθεί στην έντονη εκμηχάνιση τοΰ αγροτικού το
μέα. 

4. Στις υπηρεσίες καί τους διάφορους λοιπούς καταναλωτές, πού 
αποτελούν τους λιγότερο ένεργειοβόρους κλάδους άπό τους τρεις άλλους 
κλάδους πού χρησιμοποιούν ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως — βιομηχα
νία, γεωργία,μεταφορές —, παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση τής 
ενεργειακής εντάσεως. Αυτό πρέπει νά αποδοθεί στην εκμηχάνιση πολ
λών λειτουργιών, καθώς επίσης καί στή σημαντική βελτίωση τοΰ βαθμού 
ίκανοποιήσεως αναγκών σέ φωτισμό και θέρμανση. 

5. Σχετικά μέ τους καταναλωτές τελικής χρήσεως, παρατηρείται κα
ταρχήν σημαντική αύξηση τής ενεργειακής εντάσεως, πού σημαίνει δτι ή 
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ενεργειακή κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμούς πολύ ψηλότερους άπό τό 
διαθέσιμο ατομικό εΐσόδημα. Οί λόγοι πού προκάλεσαν τις μεταβολές αυ
τές, τόσο στους »οίκιακούς καταναλωτές δσο και στην κίνηση των IX, 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

6. Σημειώνεται ακόμη, δτι κατά τήν παραπάνω περίοδο 1958-1975 
παρατηρήθηκε διπλασιασμός της εντάσεως τόσο στην ενέργεια ενδιάμε
σης χρήσεως δσο και στην ενέργεια τελικής χρήσεως. 

5125. Τά οικονομετρικά υποδείγματα της ενεργειακής εντάσεως 

Οί μεταβλητές πού χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνεύσουν τίς μετα
βολές της ενεργειακής εντάσεως δίνονται στον Πίνακα 51. 'Αρχικά ή 
ίσχυρή συσχέτιση πού υπάρχει ανάμεσα στην ενεργειακή κατανάλωση 
καί στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποδεικνύεται ακόμη μια φορά άπό 
τό γεγονός, δτι ό χρόνος καί μόνο, σαν ανεξάρτητη μεταβλητή, ερμηνεύει 
τίς εξελίξεις της ενεργειακής εντάσεως στην περίοδο 1958-1975, κατά πο
σοστά, πού υπερβαίνουν τό 88%. Επίσης παρατηρείται δτι ή τιμή τής συ
νολικής ενέργειας σαν μοναδική μεταβλητή δέν δίνει ικανοποιητική ερ
μηνεία, ένώ ψηλή ερμηνευτική Ικανότητα παρουσιάζουν μαζί ή τιμή καί 
ή υστέρηση τής ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Ή διάρθρωση του ΑΕΠ, δπως αντιπροσωπεύεται άπό τή συμμετοχή 
του βιομηχανικού προϊόντος στο συνολικό προϊόν, αποτελεί πολύ Ικανο
ποιητική ερμηνευτική μεταβλητή, ένώ ή παρουσία καί τής ύστερήσεως 
της ανεξάρτητης μεταβλητής ανεβάζει τό συντελεστή συσχετίσεως των 
σχετικών υποδειγμάτων στο 94%. 

Τέλος πολύ ίκανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε τό παρακάτω υπό
δειγμα: 

ΕΝΩ — 
(51.1) £n|!j^=j= -2,90+0,396NPM-0,30PENO+0,02t R2=0,983 

(-3,48)(2,11) (-4,90) (3,06) DW= 1,43 

Μπορεί να διατυπωθεί έτσι τό συμπέρασμα, δτι ή εξέλιξη στην κατα
νάλωση τής συνολικής ενέργειας άνά μονάδα ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος, κατά τήν περίοδο 1965-1975, μπορεί να ερμηνευθεί μέ τρόπο 
απόλυτα Ικανοποιητικό άπό τίς μεταβολές στή διάρθρωση του ΑΕΠ, 
στην τιμή τής ενέργειας, καί άπό μία χρονική τάση, πού μπορεί νά θεωρη
θεί δτι αντιπροσωπεύει τήν τεχνολογική εξέλιξη. 
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5126. Ό συντελεστής εισοδηματικής ελαστικότητας 

Για μια δεδομένη χώρα και για δεδομένη χρονική περίοδο ô συντε
λεστής είσοδηματικής ελαστικότητας (ΣΕΕ) εξαρτάται: (α) άπο το απόλυ
το μέγεθος του είσοδήματος ή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (β) 
από τις μεταβολές στη διάρθρωση αυτών των δύο, (γ) άπο τίς τιμές της 
ενέργειας. Ή διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει, δτι σέ χώρες οικονομικά 
αναπτυγμένες, δπου οί ταχύτερα αναπτυσσόμενοι κλάδοι είναι οί μή 
ένεργειοβόροι (π.χ. οί υπηρεσίες), ό συντελεστής εισοδηματικής ελαστι
κότητας έχει τιμή γύρω στη μονάδα καί μάλιστα μικρότερη άπ' αυτή, ένώ 
σέ χώρες πού περνούν τό στάδιο της έκβιομηχανίσεως, δπως ή Ελλάδα, 
ό ΣΕΕ είναι μεγαλύτερος άπό τή μονάδα και μπορεί να φτάσει τό 1,6 ώς 
1,7. 

Οί τιμές του ΣΕΕ, στην ελληνική οίκονομία, γιά τή συνολική κατα
νάλωση ενέργειας και γιά κάθε μορφή ενέργειας χωριστά, δίνονται στον 
Πίνακα 5.9. Εξετάζεται ό συντελεστής ΣΕΕ χωριστά γιά διαδοχικές 15ε-
τίες, ΙΟετίες καί 5ετίες. Παρατηρείται μια συνεχής μείωση του ΣΕΕ κατά 
τήν περίοδο 1958-1975. Ιδιαίτερα κατά τίς τρεις 5ετίες 1960-1965,1965-
1970, 1970-1975, ό ΣΕΕ σημειώνει μικρή μείωση άπό τήν πρώτη στή 
δεύτερη 5ετία, πού γίνεται πολύ ταχύτερη άπό τή δεύτερη στην τρίτη 
5ετία10. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ή περίπτωση τών ΗΠΑ, δπου κατά τήν 
περίοδο 1880-1920, της γρήγορης βιομηχανικής αναπτύξεως της χώρας, 
ό ρυθμός της ενεργειακής καταναλώσεως, ίσος προς 5,6% κατά μέσον δ-
ρο, υπερτερούσε σημαντικά του ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως, πού ή
ταν 3,4%. 'Αντίθετα κατά τήν περίοδο 1920-1960 ή ενέργεια αυξάνεται μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 2,1% καί τό ΑΕΠ μέ 3,2%π [62, σελ. 16]. 

Γιά τήν εκτίμηση της τιμής του ΣΕΕ χρησιμοποιήθηκαν καταρχήν 
υποδείγματα πού έχουν τό ΑΕΠ σαν μοναδική ερμηνευτική μεταβλητή. 
Ή εκτίμηση του υποδείγματος μέ χρονική υστέρηση γιά τήν περίοδο 
1958-1975 δίνει: (α) συντελεστή βραχυχρόνιας εισοδηματικής ελαστικό
τητας: 1,363, (β) συντελεστή ύστερήσεως: 0,167, (γ) συντελεστή μακρο
χρόνιας εισοδηματικής ελαστικότητας: 1,636. Ή τελευταία τιμή είναι πο

ίο. Οί διαδοχικές μειώσεις του ΣΕΕ, κατά τις τρεις τελευταίες 5ετίες, αντιστοιχούν 
σέ μειώσεις τοΰ ρυθμού αυξήσεως της ενεργειακής εντάσεως, δπως αναλύθηκε σέ προη
γούμενη παράγραφο. 

11. Παράβαλε καί μέ αντίστοιχη μεταβολή της ενεργειακής εντάσεως. 

90 



λύ κοντά στην τιμή 1,65 πού δίνει το υπόδειγμα της σταθερής ελαστικό
τητας. Έξαλλου ή σταθερά χρόνου, Τ, είναι ϊση προς 0,200, πού δείχνει, 
δτι ή αδράνεια του συστήματος είναι πολύ μικρή. Αυτό σημαίνει, δτι οί 
μεταβολές τής ενεργειακής καταναλώσεως παρακολουθούν με πολύ ασή
μαντη υστέρηση τις μεταβολές τοΰ ακαθάριστου εθνικού είσοδήματος. 

Στα πλησιέστερα υποδείγματα τής κλασικής θεωρίας τής παραγω
γής, πού περιλαμβάνουν και τις τιμές τής ενέργειας καί άλλων είσροών, 
οί τιμές τοΰ συντελεστή εισοδηματικής ελαστικότητας ποικίλλουν: (α) 
στα υποδείγματα σταθερών έλαστικοτήτων κυμαίνονται άπό 1,27 ώς 1,68 
για τήν περίοδο 1958-1975 καί άπό 1,27 ώς 1,55 για την περίοδο 1965-
1975* (β) στα υποδείγματα μέ χρονική υστέρηση κυμαίνονται γύρω στή 
μονάδα. 

5127. Ή επίδραση των τιμών τής ενέργειας 

Ή επίδραση τής τιμής τής συνολικής ενέργειας (PEN) στην κατανά
λωση τής ενέργειας (ΕΝΟ), άπό τό σύνολο τής οίκονομίας, υπήρξε κατά 
τήν περίοδο 1958-1975 στατιστικά σημαντική. Οί τιμές τοΰ συντελεστή 
ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή, όπως εκτιμήθηκαν άπό τα διάφορα υπο
δείγματα τής κλασικής θεωρίας, ήταν όλες στατιστικά σημαντικές καί αρ
νητικές, καί ή απόλυτη τιμή τους κυμάνθηκε στο διάστημα αυτό άπό 
—0,16 ώς 0,41. Πρέπει να σημειωθεί, δτι καί στα 32 υποδείγματα τής κλα
σικής θεωρίας, πού εκτιμήθηκαν, ό συντελεστής τής ελαστικότητας προέ
κυψε στατιστικά σημαντικός. 

'Εκτιμήθηκε επίσης ή επίδραση πού εϊχε ή μεταβολή τής τιμής τοΰ 
άργοΰ πετρελαίου στή συνολική ενεργειακή κατανάλωση, μέ τή βοήθεια 
υποδειγμάτων τής μορφής (12) τοΰ Πίνακα 31, δπου δμως τή θέση τής 
μεταβλητής (PEN) παίρνει ή μεταβλητή PCOD (=διεθνής τιμή άργοΰ πε
τρελαίου, άποπληθωρισμένη μέ τον άποπληθωριστή τοΰ ΑΕΠ). Καί στά 
οκτώ υποδείγματα πού προκύπτουν μέ αυτό τον τρόπο, ό συντελεστής 
ελαστικότητας είναι στατιστικά σημαντικός καί κυμαίνεται άπό —0,05 ώς 
—0,09. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη, δτι και στά οκτώ υποδείγματα ό 
συντελεστής DW είναι μέσα στο διάστημα αποδοχής καί ό συντελεστής 
συσχετίσεως μεγαλύτερος άπό 0,995. 

Πρέπει ακόμη να παρατηρηθεί, σχετικά μέ τήν επίδραση τής τιμής 
τής ενέργειας στή διαμόρφωση τής ενεργειακής ζητήσεως, δτι ή προσθή
κη τής τιμής τής ενέργειας, καθώς καί τών τιμών άλλων εισροών ώς μετα
βλητών στά οίκονομετρικά υποδείγματα, δέν αυξάνει σημαντικά τήν ερ
μηνευτική τους ίκανότητα, οΰτε μεταβάλλει ουσιαστικά τήν τιμή τοΰ 
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συντελεστή εισοδηματικής ελαστικότητας. Ή διαπίστωση αύτη οδηγεί 
στο συμπέρασμα, πώς οί μεταβολές τής τιμής τής ενέργειας κατά ένα μι
κρό μόνο ποσοστό συμβάλλουν στις μεταβολές τής ενεργειακής κατανα
λώσεως, πού μπορεί κατά ένα μεγάλο μέρος να θεωρηθεί Οτι οφείλονται 
στις μεταβολές των είσοδημάτων. 

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει ή σύγκριση των συντελεστών τής 
ελαστικότητας ώς προς την τιμή μεταξύ τής ενέργειας ενδιάμεσης χρή
σεως και τής ενέργειας τελικής χρήσεως. Τά δύο αντίστοιχα υποδείγματα 
τής κλασικής θεωρίας, του τύπου (12) — Πίνακας 31 — μέ σταθερές έλα-
στικότητες, δίνουν, για την περίοδο 1958-1975, συντελεστές στατιστικά 
σημαντικούς μέ τιμές —0,18 γιά τήν ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως καί 
—0,53 γιά τήν τελική χρήση. 

5128. Ή επίδραση τοΰ πάγιου κεφαλαίου 

Εκτιμήθηκαν συνολικά δεκάξι υποδείγματα, τά όποια παίρνουν τό 
κεφάλαιο σαν ανεξάρτητη μεταβλητή · οκτώ του τύπου (31) καί οκτώ τοΰ 
τύπου (32), δπως αριθμούνται στον Πίνακα 51. Ό συντελεστής συσχετί
σεως καί γιά τά δεκάξι υποδείγματα προέκυψε μεγαλύτερος άπό 0,98, 
πράγμα πού δείχνει τήν πολύ καλή προσαρμογή τους στα στατιστικά δε
δομένα, ένώ ό δείκτης DW κυμαινόταν στο διάστημα μεταξύ 1,5 καί 2,2 
γιά τά έντεκα άπό τά δεκάξι υποδείγματα. 

Ή επίδραση τοΰ κεφαλαίου, δπως αντιπροσωπεύεται άπό τον αντί
στοιχο συντελεστή ελαστικότητας, προέκυψε στα οκτώ υποδείγματα στα
θερών έλαστικοτήτων στατιστικά σημαντικός, μέ διάστημα διακυμάνσεως 
μεταξύ 1,20 καί 1,42. Άπό τά υπόλοιπα οκτώ υποδείγματα μέ υστέρηση, 
ό συντελεστής ελαστικότητας ήταν στατιστικά μη σημαντικός μόνο στα 
δύο υποδείγματα. Στα υπόλοιπα έξι υποδείγματα οί εκτιμήσεις γιά τό μα
κροχρόνιο συντελεστή ελαστικότητας βρίσκονται στο διάστημα (1,20, 
1,42) πού προαναφέρθηκε. 

Τά υποδείγματα τοΰ τύπου (33), (34) και (35), πού αναλύουν τήν κα
τανάλωση τής ενέργειας στή μονάδα κεφαλαίου, δέν έδωσαν ικανοποιητι
κά αποτελέσματα, δεδομένου δτι οί συντελεστές συσχετίσεως ήταν γιά δ-
λα μικρότεροι άπό 0,6. Επίσης απαράδεκτα μικρό συντελεστή συσχετί
σεως έδωσαν οί εκτιμήσεις των υποδειγμάτων (37), (38), (39), πού ερμη
νεύουν τήν ετήσια μεταβολή στην κατανάλωση μέ τη βοήθεια τών επεν
δύσεων καί τής τιμής τοΰ άργοΰ πετρελαίου. 
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5129. Ή επίδραση της διαρθρώσεως του ΑΕΠ 

Για να μελετηθεί ή επίδραση της διαρθρώσεως του ακαθάριστου εγ
χώριου προϊόντος στή ζήτηση της ενέργειας, για την περίοδο 1958-1975, 
εκτιμήθηκαν συνολικά δεκάξι ειδικά υποδείγματα, του τύπου (51) και 
(52), δπως αριθμούνται στον Πίνακα 51, πού περιλαμβάνουν σαν ανεξάρ
τητη μεταβλητή τή συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Όλα τα υπο
δείγματα παρουσίασαν πολύ ψηλό συντελεστή συσχετίσεως, μεγαλύτερο 
άπο 0,990, όπως αναμένονταν, μια πού σαν ερμηνευτικές μεταβλητές 
χρησιμοποιήθηκαν επίσης το ΑΕΠ καί ή τιμή της ενέργειας. Είναι χαρα
κτηριστικό δτι, σ' δλα τά υποδείγματα, ή επίδραση της διαρθρώσεως του 
ΑΕΠ, δπως μετριέται μέ τον αντίστοιχο συντελεστή ελαστικότητας, είναι 
στατιστικά ασήμαντη στην περίοδο 1958-1975 καί στατιστικά σημαντική 
στην περίοδο 1965-1975. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός, δτι μέ
χρι το 1965 ή συμμετοχή του βιομηχανικού προϊόντος στο ΑΕΠ παρου
σίασε μιά σχετική σταθερότητα, ένώ στην περίοδο 1965-1975 σημείωσε 
ομαλή ανοδική πορεία. Κατά τήν τελευταία αυτή περίοδο οί εκτιμήσεις 
του αντίστοιχου συντελεστή ελαστικότητας κυμαίνονται άπό 0,50 ώς 
0,60. 

513. Οί μορφές της ενέργειας 

5131. Γενική εικόνα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οί τρεις τελικές μορφές πού ίκανοποιοΰν 
τήν κατανάλωση ενέργειας στή χώρα είναι ή ηλεκτρική ενέργεια, τά υγρά 
καύσιμα12 καί τά στερεά καύσιμα, πού συμμετέχουν στην ικανοποίηση 
των ενεργειακών αναγκών μέ ποσοστά 15,6%, 74,2% καί 10,2%13 αντί
στοιχα. Άπό τις τρεϊς αυτές μορφές ενέργειας, ή ηλεκτρική, πού είχε τήν 
ταχύτερη ανάπτυξη, κατά τήν περίοδο 1958-1975 σημείωσε μέσο ετήσιο 
ρυθμό 13,1%. Ή γρήγορη ανάπτυξη των χρήσεων της ηλεκτρικής ενέρ
γειας, πού φυσικά δέν συναντάται μόνο στην Ελλάδα, οφείλεται τόσο 
στην άνοδο του διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος δσο καί στην εισαγω
γή ηλεκτροβόρων βιομηχανιών. 

12. Τά υγραέρια συμπεριλαμβάνονται στα υγρά καύσιμα. Το μοναδικό αέριο καύσι
μο, δηλαδή το φωταέριο, συμμετέχει μέ ποσοστό μικρότερο άπό 0,5%ο. 

13. Βλέπε Πίνακα 5.3. 
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Ή συμμετοχή των υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά την περίοδο 
1958-1975 από 79,8% σέ 74,2% καί ό ρυθμός αυξήσεως της καταναλώ
σεως των κατά τήν περίοδο αυτή ήταν 10,4%. Τέλος τα στερεά καύσιμα, 
πού αναπτύχθηκαν μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 9,3%, παρουσίασαν σχετική 
σταθερότητα στή συμμετοχή τους στή συνολική ενεργειακή κατανάλωση, 
πράγμα πού οφείλεται κατά èva μεγάλο λόγο στην ανάπτυξη των κλάδων 
των χημικών βιομηχανιών καί τών βιομηχανιών μετάλλων14. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή σύγκριση της συνθέσεως της ενεργεια
κής καταναλώσεως κατά μορφή ενέργειας στή χώρα μας μέ εκείνη τών 
άλλων χωρών. Παρατηρείται, δτι στην περίοδο 1961-1973 ή συμμετοχή 
της ηλεκτρικής ενέργειας σέ χώρες δπως ή Ελλάδα, τα μέλη τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, οί Ηνωμένες Πολιτείες, ή Δυτική Γερμανία, ή 
Ισπανία, αυξήθηκε. Τή μεγαλύτερη δμως αύξηση, σέ απόλυτες ποσο
στιαίες μονάδες, σημείωσε στην Ελλάδα, έτσι πού τό 1973 ή συμμετοχή 
τής ηλεκτρικής ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση να εμφανίζεται 
στή χώρα μας ψηλότερη άπό δλες τίς άλλες. 

Ή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων έχει παρουσιάσει αύξηση στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τή Δυτική Γερμανία καί τήν 'Ισπανία. Μείωση 
σημείωσε στην Ελλάδα και τις 'Ηνωμένες Πολιτείες κατά τήν περίοδο 
1961-1973. Παρόλα αυτά σέ καμιά χώρα δεν βρίσκεται σέ τόσο ψηλά επί
πεδα δπως στην Ελλάδα. Τέλος ή ψηλή συμμετοχή τόσο τής ηλεκτρικής 
ενέργειας δσο καί τών υγρών καυσίμων στην ενεργειακή κατανάλωση 
τής χώρας μπορεί νά αποδοθεί στην απουσία τών φυσικών αερίων, πού 
καλύπτουν τό 20% καί τό 38% τής τελικής καταναλώσεως στίς Ευρω
παϊκές Κοινότητες καί στις ΗΠΑ αντίστοιχα. 

5132. Ή επίδραση του εισοδήματος καί τών τιμών 

Για νά μελετηθεί ή επίδραση του ΑΕΠ καί τών τιμών τής ενέργειας 
καί τής αμοιβής τής εργασίας στην κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας 
χωριστά, χρησιμοποιήθηκαν τα υποδείγματα (15) ώς (119) του Πίνακα 
31. Τό γενικό συμπέρασμα, πού εξάγεται άπό τις εκτιμήσεις, είναι δτι δλα 
αυτά τά υποδείγματα, πού αποτελούν εφαρμογή τής Κλασικής Θεωρίας 
της Ζητήσεως, παρουσιάζουν πολύ ψηλούς συντελεστές προσαρμογής 
(R2). Χαρακτηριστικά αναφέρεται, δτι άπό τά 120 υποδείγματα πού έκτι-

14. Τά 40 αυτά υποδείγματα αποτελούν συναρτήσεις της καταναλώσεως τών στε
ρεών καυσίμων. Το γεγονός θα μπορούσε νά συνδυαστεί μέ τα προβλήματα αξιοπιστίας 
τών στατιστικών στοιχείων τών σχετικών καταναλώσεων. 
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μήθηκαν, στα 80 ô συντελεστής προσαρμογής είναι μεγαλύτερος άπο 
98%, ένώ στα υπόλοιπα 40 δεν είναι χαμηλότερος άπό 75%. 

Τό υπόδειγμα (15), γιά την ηλεκτρική ενέργεια, μέ σταθερές έλαστι-
κότητες και για την περίοδο 1958-1975, δίνει στατιστικά σημαντική επί
δραση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και τής εργασίας. Τό αντί
στοιχο υπόδειγμα (110), για τα υγρά καύσιμα, δίνει στατιστικά σημαντική 
τήν επίδραση της τιμής των υγρών καυσίμων, ένώ τό (115), για τα στερεά 
καύσιμα, δίνει στατιστικά ασήμαντη τήν επίδραση δλων τών τιμών. 

Για τήν οίκονομετρική ανάλυση τής συμμετοχής καθεμιάς μορφής 
ενέργειας στή συνολική κατανάλωση, χρησιμοποιήθηκαν τα υποδείγματα 
συμμετοχής (21), (22) καί (23) κατά τήν αρίθμηση του Πίνακα 51. Συνο
πτικά προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα. 

Ή συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά τήν περίοδο 
1958-1975 μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 0,03% κατά τρόπο ομαλό, έτσι πού ό 
χρόνος καί μόνο να μπορεί να ερμηνεύσει τήν αύξηση τής συμμετοχής 
κατά 90%. Επίσης ίκανοποιητική ερμηνεία τών μεταβολών τής συμμετο
χής, στο ϊδιο περίπου επίπεδο μέ τό χρόνο, έδωσε καί ό λόγος τών σχετι
κών τιμών, δηλαδή ό λόγος τής τιμής τής ηλεκτρικής ενέργειας προς τή 
συνολική ενέργεια. Καί οί δύο μεταβλητές μαζί μπορούν μάλιστα να ερ
μηνεύσουν τό φαινόμενο σέ ποσοστό απόλυτα Ικανοποιητικό, πού φθάνει 
τό 93%. 

Διαφορετικά αποτελέσματα παρέχουν τά υποδείγματα τής συμμετο
χής τών δύο άλλων μορφών ενέργειας. Ή ερμηνευτική ίκανότητα του 
χρόνου και τών σχετικών τιμών παραμένει, σ' δλες τίς σχετικές εξισώ
σεις, σέ επίπεδα κάτω άπό 60%. 

52. Ή ζήτηση στή βιομηχανία 

521. Τά οικονομετρικά υποδείγματα 

Γιά τους έξι βιομηχανικούς κλάδους εκτιμήθηκαν τά γενικά υπο
δείγματα τών κατηγοριών (1), (2) καί (3), πού περιγράφονται στον Πίνακα 
42 καί στην παράγραφο 44. Γιά τή βιομηχανία, σαν ένα καταναλωτή, 
έκτος άπό τά γενικά χρησιμοποιήθηκαν καί είδικά υποδείγματα, πού κύ
ριο χαρακτηριστικό τους είναι ή παρουσία τής μεταβλητής ΙΡΜ ^ I n 
dustrial Product Mix) μεταξύ τών μεταβλητών. Ή μεταβλητή αυτή αν
τιπροσωπεύει τή διάρθρωση του βιομηχανικού προϊόντος καί ίσοΰται μέ 
τή συμμετοχή τών πέντε ένεργειοβόρων κλάδων στο βιομηχανικό 
προϊόν. Κατάλογο τών υποδειγμάτων αυτών δίνει ό Πίνακας 512. 
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522. Ή συνολική ενέργεια 

5221. Γενική εικόνα 

Ή περίοδος 1958-1975 χαρακτηρίζεται άπο μια σημαντική πρόοδο 
της οίκονομίας της χώρας προς τήν κατεύθυνση της έκβιομηχανίσεως. Ή 
συμμετοχή του προϊόντος της μεταποιήσεως στο ακαθάριστο εθνικό είσό-
δημα πέρασε από 13,6% τό 1958 σέ 20,4% το 1975. Κατά τήν ϊδια περίο
δο τό προϊόν του τομέα σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως 8,9%, έ-
ναντι 6,5% μόνο του ΑΕΕ. 

Ή πορεία αυτή προς τή βιομηχανική ανάπτυξη συνοδεύτηκε, δπως 
είναι φυσικό, και άπό σημαντικές μεταβολές στο επίπεδο των ενεργεια
κών αναγκών. Έτσι ή συνολική ενέργεια πού καταναλίσκεται στή βιομη
χανία σημείωσε κατά τίς περιόδους 1958-1975,1965-1975 και 1970-1975 
μέσους ετήσιους ρυθμούς 13,1%, 10,4% καί 8,4% αντίστοιχα. "Από τίς 
τρεις κύριες μορφές ενέργειας, τήν ταχύτερη ανάπτυξη είχε ή ηλεκτρική, 
Οπως αναλύεται και σέ επόμενη παράγραφο. 

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τή μελέτη της ενεργειακής καταναλώσεως 
στή βιομηχανία, παρουσιάζει τό γεγονός, ότι τήν ταχύτερη ανάπτυξη ση
μείωσαν οί καλούμενοι ένεργειοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι, δηλαδή εκεί
νοι πού Εχουν τίς ψηλότερες ενεργειακές ανάγκες άνά μονάδα προϊόντος. 
Κατά τήν περίοδο 1958-1975 οί πέντε ένεργειοβόροι κλάδοι αύξησαν τή 
συμμετοχή τους στο προϊόν της μεγάλης βιομηχανίας άπό 25% σέ 35% 15. 
Ιδιαίτερα ψηλοί ήταν οί ρυθμοί αναπτύξεως της χημικής βιομηχανίας 
καί της βιομηχανίας τών βασικών μετάλλων. 

5222. Ή επίδραση τών καθοριστικών παραγόντων 

Για τήν εκτίμηση του συντελεστή της είσοδηματικής ελαστικότητας 
χρησιμοποιήθηκαν, στην αρχή, οίκονομετρικά υποδείγματα πού περιέ-

15. Οί ένεργειοβόροι κλάδοι, δηλαδή ή βιομηχανία χαρτιού, οί χημικές βιομηχα
νίες, οί βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου-δνθρακα, μή μεταλλικών ορυκτών καί οί 
βασικές μεταλλουργικές, πού αντιστοιχούν στις ομώνυμες διψήφιες κλάσεις της ΕΣΥΕ, 
έχουν ενεργειακή ένταση πολύ ψηλή, συγκριτικά μέ τις υπόλοιπες δεκαπέντε κλάσεις 
της ΕΣΥΕ. Ή βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-άνθρακα, πού έχει τήν πιό χαμηλή 
ένταση άπό τους πέντε κλάδους, ξεπερνάει κατά 40% τήν αμέσως επόμενη κλάση, πού 
είναι ή βιομηχανία είδών διατροφής, και περιλαμβάνεται στους μή ένεργειοβόρους κλά
δους. Ή «μεγάλη βιομηχανία»,πού περιλαμβάνει δλα τα καταστήματα μέ απασχόληση 
10 ατόμων καί πλέον, συμμετέχει στο βιομηχανικό προϊόν κατά 80% περίπου. 
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χουν το ακαθάριστο προϊόν του τομέα σαν τη μοναδική ερμηνευτική με
ταβλητή. Κατά τήν περίοδο 1965-1975 ή βραχυχρόνια είσοδηματική ελα
στικότητα της ενεργειακής καταναλώσεως ή̂ ταν ϊση προς 0,734, ή σταθε
ρά χρόνου προς 0,359 και ή μακροχρόνια ελαστικότητα ϊση προς 1.000. 
Ή εκτίμηση αυτή της μακροχρόνιας ελαστικότητας, προερχόμενη άπό 
τήν οικονομετρική επεξεργασία των υποδειγμάτων μέ χρονική υστέρηση, 
συμφωνεί μέ τήν εκτίμηση πού δίνει τό υπόδειγμα της σταθερής ελαστι
κότητας. Σημαντικά ψηλότερη, δπως αναμένονταν, εμφανίζεται ή μακρο
χρόνια είσοδηματική ελαστικότητα τής περιόδου 1958-1975 ϊση προς 
1,3. 

Τό υπόδειγμα τής κλασικής θεωρίας πού χρησιμοποιήθηκε στή συ
νέχεια — τύπος (12) του Πίνακα 42 — έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα: 
(α) ή βραχυχρόνια και μακροχρόνια τιμή του ΣΕΕ συμπίπτουν, (β) παρό
λη τήν παρουσία τής τιμής τής ενέργειας, ώς ερμηνευτικής μεταβλητής, ή 
τιμή του ΣΕΕ εξακολουθεί να είναι πολύ κοντά στο 1 και (γ) ό συντελε
στής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή προκύπτει στατιστικά ασήμαντος 
και ή τιμή του είναι —0,12. 

Ή επίδραση τής διαρθρώσεως του βιομηχανικού προϊόντος στή δια
μόρφωση τής ζητήσεως σε συνολική ενέργεια άπό τή βιομηχανία, δπως 
εκφράζεται άπό τον αντίστοιχο συντελεστή ελαστικότητας, δεν μπόρεσε 
να θεμελιωθεί μέ ικανοποιητικό τρόπο άπό τίς εκτιμήσεις των οίκονομε-
τρικών υποδειγμάτων. Έτσι ό συντελεστής σε ορισμένα υποδείγματα 
προέκυψε στατιστικά ασήμαντος, ένώ σε άλλα οί τιμές του τ|ταν αρνητι
κές και κατά συνέπεια δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. 

Επίσης ή διάρθρωση του βιομηχανικού προϊόντος δέν ερμηνεύει, 
στα υποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν, μέ ικανοποιητικό τρόπο τις με
ταβολές στην ένταση τής καταναλώσεως τής ενέργειας. Πραγματικά, ένώ 
ό λόγος EN/V ερμηνεύεται άπό τή χρονική τάση κατά 67%, ή βιομηχανι
κή διόρθωση σαν μοναδική μεταβλητή δίνει συντελεστή συσχετίσεως μό
νον 60%. 

Ή επίδραση του πάγιου κεφαλαίου τής βιομηχανίας στή διαμόρφω
ση τής ζητήσεως μελετήθηκε μέ τή βοήθεια υποδειγμάτων τής καταναλώ
σεως, καθώς καί υποδειγμάτων τής καταναλώσεως στή μονάδα κεφα
λαίου. Τά πρώτα, πού γενικά θεωρήθηκαν ίκανοποιητικά, έδωσαν αντί
στοιχο συντελεστή ελαστικότητας στατιστικά σημαντικό και μεγαλύτερο 
άπό τή μονάδα. Γενικά ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσαν και τά δεύ
τερα. Έτσι οί μεταβολές τής καταναλώσεως ενέργειας στή μονάδα κεφα
λαίου, πού σημείωσε μέσο ρυθμό αυξήσεως 4%, φαίνεται νά ερμηνεύον
ται κατά 90%, σέ επίπεδο στατιστικά σημαντικό, άπό τις μεταβολές τής 
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τιμής της ενέργειας, με αντίστοιχο συντελεστή ελαστικότητας —0,63, και 
τή χρονική τάση, με αντίστοιχο ρυθμό 1%. 

5223. Ή Ενταση της ενέργειας 

Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία καταναλώσεως ενέργειας άπο 
τους βιομηχανικούς κλάδους, το γεγονός δτι το προϊόν τους άφορα μόνο 
τή μεγάλη βιομηχανία καί οί επιφυλάξεις πού προαναφέρθηκαν γιά τήν 
ακρίβεια τών παρατηρήσεων, δυσχεραίνουν σημαντικά τή δυνατότητα 
εξαγωγής συμπερασμάτων άπό τή μελέτη τών εξελίξεων τών ενεργειακών 
εντάσεων σε κάθε βιομηχανικό κλάδο χωριστά. Φυσικά τα πράγματα εί
ναι διαφορετικά γιά τήν ενεργειακή ένταση του συνόλου του τομέα της 
βιομηχανίας. Ή είκόνα τών μεταβολών τών ενεργειακών εντάσεων στα 
χρόνια 1960, 1965, 1970, 1973 καί 1975 δίνεται στον Πίνακα 5.13. 

Παρατηρείται, δτι ή Ενταση της συνολικής ενέργειας στή βιομηχα
νία, εκφραζόμενη σέ τόνους Ισοδύναμου πετρελαίου άνά εκατομμύρια 
δραχμές σέ τιμές 1970, σημειώνει μια σημαντικότατη αύξηση, πού φτάνει 
το 65% περίπου στην 5ετία 1960-1965, ένώ σημειώνει μικρές μόνο μετα
βολές — πού βρίσκονται γύρω στο 3% — κατά τις επόμενες 5ετίες. Οί μι
κρές αυτές διακυμάνσεις μετά τό 1965, και ένώ παράλληλα ή συμμετοχή 
τών ένεργειοβόρων κλάδων εξακολουθεί νά αυξάνεται μετά τό 1965, μπο
ρούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα, δτι ενδέχεται νά σημειώθηκαν βελ
τιώσεις στην ενεργειακή ένταση ορισμένων ένεργειοβόρων κλάδων. Χα
ρακτηριστικά σημειώνεται, δτι ή ενεργειακή ένταση τής βιομηχανίας στις 
αναπτυγμένες οικονομίες ακολουθεί πτωτική πορεία, ή οποία είναι αποτέ
λεσμα βελτιώσεων τών ενεργειακών αποδόσεων. Στις ΗΠΑ, π.χ., κατά 
τήν περίοδο 1954-1967 ό μέσος ετήσιος ρυθμός μειώσεως ήταν 1,6% 
[14]. 

'Αναλύοντας τήν πορεία τών ενεργειακών εντάσεων χωριστά σέ κά
θε κλάδο της μεγάλης βιομηχανίας, παρατηρούμε, δτι σημειώνονται ση
μαντικές μεταβολές, μερικές άπό τίς όποιες ενισχύουν τίς επιφυλάξεις ώς 
προς τήν ακρίβεια τών στατιστικών στοιχείων τής καταναλώσεως. Πάν
τως εκείνο πού φαίνεται νά υποδηλώνει ό Πίνακας 5.13, τών μεταβολών 
τών ενεργειακών εντάσεων, εϊναι δτι μετά τό 1965 ή ενεργειακή ένταση 
ακολουθεί μιαν ελαφρά φθίνουσα πορεία στο σύνολο τών ένεργειοβόρων 
κλάδων καί σημαντικές αύξομοιώσεις στους λοιπούς μή ένεργειοβόρους 
κλάδους. 

Ή σταθερότητα τής βιομηχανικής εντάσεως μετά τό 1965 έχει τήν 
αντίστοιχη απεικόνιση καί στην πορεία πού ακολουθεί ό συντελεστής τής 
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είσοδηματικηξ ελαστικότητας της καταναλώσεως κατά τις διαδοχικές 5ε-
τίες — Πίνακας 5.9. Παρατηρείται, δτι μετά την ασυνήθιστα ψηλή τιμή 
του ΣΕΕ κατά την 5ετία 1960-1965, κατά τις διαδοχικές 5ετίες ακολουθεί 
μείωση του και διακύμανση γύρω στη μονάδα. Οί παρατηρήσεις αυτές 
οδηγούν στό εμπειρικό συμπέρασμα, δτι μελλοντικά δέν πρέπει να αναμέ
νεται απότομη άνοδος της ενεργειακής εντάσεως στή βιομηχανία, παρά 
μόνον αν εγκατασταθούν πολλές μεγάλες ένεργειοβόρες μονάδες ταυτό
χρονα. 

Έξαλλου ή συγκριτική παράθεση των ποσοστιαίων μεταβολών της 
ενεργειακής καταναλώσεως και τοΰ βιομηχανικού προϊόντος κατά τίς 
τρεις διαδοχικές 5ετίες 1960-1965,1965-1970 και 1970-1975 φαίνεται να 
οδηγεί στο συμπέρασμα, δτι οί ασυνέχειες πού παρατηρήθηκαν, τόσο 
στην ενεργειακή ένταση δσο και στην εισοδηματική ελαστικότητα, πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα της Ιδρύσεως και λειτουργίας πολλών μεγάλων ένερ-
γειοβόρων βιομηχανικών συγκροτημάτων κατά τήν 5ετία 1960-1965. 

Οί παραπάνω διαπιστώσεις, πού προκύπτουν άπό μιαν απλή θεώρη
ση τών απόλυτων καί ποσοστιαίων μεταβολών κατάλληλων μεγεθών, αν
τανακλάται καί στή συμπεριφορά τών οίκονομετρικών υποδειγμάτων της 
βιομηχανικής εντάσεως της ενέργειας. Πραγματικά ή ερμηνευτική ίκανό-
τητα τών υποδειγμάτων της περιόδου 1958-1975, δπως αντιπροσωπεύε
ται άπό τίς τιμές τοΰ συντελεστή συσχετίσεως, πού βρίσκονται στο διά
στημα μεταξύ 0,6 ώς 0,9, είναι ίκανοποιητική. 'Αντίθετα ή ερμηνευτική 
ίκανότητα τών υποδειγμάτων της περιόδου 1965-1975, πού έχουν συντε
λεστή συσχετίσεως μικρότερο άπό 0,3, δέν είναι ίκανοποιητική. 

523. Οι μορφές της ενέργειας 

5231. Ή συμμετοχή τών μορφών της ενέργειας 

Ή ηλεκτρική ενέργεια καί τα υγρά καύσιμα αποτελούν τίς δύο κυ
ρίαρχες μορφές ενέργειας, πού χρησιμοποιεί ή βιομηχανία, ένώ ή κατανά
λωση τών στερεών καυσίμων συγκεντρώνεται βασικά σέ δύο βιομηχανι
κούς κλάδους, τις χημικές βιομηχανίες καί τις βασικές μεταλλουργικές. 

Τό ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην κάλυψη τών ενεργειακών 
αναγκών στή βιομηχανία κατέχουν τά υγρά καύσιμα. Κατά τήν περίοδο 
1958-1975 ή συμμετοχή τους μειώθηκε άπό 69,3% σέ 61,4%. Ή πορεία 
αύτης της πτώσεως ήταν τέτοια, πού μπορεί νά ερμηνευτεί άπό μία χρονι
κή τάση μόνο κατά 52% και μέ αντίστοιχο ρυθμό —0,9%. Προσπάθειες, ή 
πτωτική αύτη πορεία νά ερμηνευτεί άπό τό λόγο της τιμής τών υγρών 
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καυσίμων προς την τιμή της συνολικής ενέργειας μόνο ή και μέ τήν πα
ρουσία χρονικής τάσεως, δέν Εδωσαν Ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

'Αντίθετα ή συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τήν παραπά
νω περίοδο ακολούθησε ανοδική πορεία καί άπό 14,2% έφθασε το 19,6%. 
Ή διαδικασία τής μεταβολής εκτιμήθηκε δτι ερμηνεύεται ίκανοποιητικά 
άπό το λόγο των τιμών, δεδομένου δτι ό σχετικός συντελεστής ελαστικό
τητας είναι στατιστικά σημαντικός καί ϊσος προς-0,89, ένώ ό συντελε
στής συσχετίσεως είναι 84%. Ή χρονική τάση μόνη ερμηνεύει τίς μετα
βολές τής συμμετοχής κατά 50% και ό αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός είναι 
2% καί στατιστικά σημαντικός. 

Ή συμμετοχή των στερεών καυσίμων αυξήθηκε επίσης άπό 16,5% 
σέ 19% στην περίοδο 1958-1975, καί ή πορεία πού ακολούθησε δέν στά
θηκε δυνατό νά ερμηνευτεί Ικανοποιητικά άπό τις σχετικές τιμές ή καί 
άπό τή χρονική τάση. 

Έτσι ή βιομηχανία είναι σήμερα ό σημαντικότερος καταναλωτής — 
απορροφά τό 57% — ηλεκτρικής ένέργειας,ένώ καταναλίσκει μόνο τό 
44% τής συνολικής ενεργειακής ζητήσεως τής χώρας. Τό φαινόμενο αυ
τό τής ανοδικής συμμετοχής τής ηλεκτρικής ενέργειας στή βιομηχανική 
κατανάλωση, πού παρατηρήθηκε κατά τήν περίοδο 1958-1975, συνοδεύ
τηκε άπό τήν ανάπτυξη των ηλεκτροβόρων βιομηχανιών, δπως του 
αλουμινίου καί του νικελίου, καθώς καί άπό τήν εκμηχάνιση τών παρα
γωγικών διαδικασιών καί τήν ανάπτυξη άλλων βιομηχανικών κλάδων. 

Ή βιομηχανία είναι σήμερα, επίσης, ό κύριος καταναλωτής στερεών 
καυσίμων στην ελληνική οίκονομία καί απορροφά τό 85% τής συνολικής 
καταναλώσεως τους. Τα στερεά καύσιμα αποτελούν είσροές βασικά σέ 
δύο κλάδους: τίς χημικές βιομηχανίες γιά τήν παραγωγή αζωτούχων λι
πασμάτων καί τίς βασικές μεταλλουργικές γιά τήν παραγωγή του νικε
λίου, δπως ήδη αναφέρθηκε. Στην ανάπτυξη τών κλάδων αυτών οφείλε
ται καί ή αύξηση τής καταναλώσεως τών στερεών καυσίμων, ίδιαίτερα 
στα τελευταία χρόνια. 

Ή σύγκριση τής συμμετοχής τών μορφών ενέργειας στή βιομηχανι
κή κατανάλωση στην Ελλάδα καί σέ μιαν αναπτυγμένη οίκονομία, δπως 
τών ΗΠΑ [22], υπογραμμίζει τίς χαρακτηριστικές ενεργειακές αδυναμίες 
πού συναντά κανείς καί στο σύνολο τής οίκονομίας, δηλαδή: (α) τήν 
υπέρμετρη εξάρτηση άπό τα υγρά καύσιμα, (β) τήν απουσία του φυσικού 
αερίου καί (γ) τήν αυξημένη συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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5232. Ή επίδραση τοΰ εισοδήματος και των τιμών 

Για τή μελέτη των επιπτώσεων στη ζήτηση των τριών μορφών της 
ενέργειας των βασικών ερμηνευτικών μεταβλητών, δίνονται στον Πίνακα 
514 οί εκτιμήσεις αντίστοιχων συντελεστών ελαστικότητας. 

Επιβεβαιώνεται έτσι, δτι πραγματικά οί τιμές της ηλεκτρικής ενέρ
γειας έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση της ζητήσεως της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ό αντίστοιχος συντελεστής ελαστικότητας είναι 
δχι μόνο στατιστικά σημαντικός άλλα έχει ψηλή τιμή σέ απόλυτα μεγέθη. 
Αυτό τό γεγονός, σέ συνδυασμό μέ τό μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής τής 
τιμής τής ηλεκτρικής ενέργειας —πού ήταν —4,4%—, όδηγεϊ στο συμπέ
ρασμα, δτι οί μεταβολές τής τελευταίας συμβάλλουν κατά ένα σημαντικό 
ποσοστό στή διαμόρφωση τής ζητήσεως. Μπορεί έτσι να θεωρηθεί, δτι οί 
δύο βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές, τό βιομηχανικό προϊόν καί ή τιμή, 
έχουν συμβάλει περίπου ίσόμετρα στή ζήτηση τής ηλεκτρικής ενέρ
γειας16. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 514 

Εκτιμήσεις συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 

Ηλεκτρική ενέργεια 
Ύγρα καύσιμα 
Στερεά καύσιμα 

'Υπόδειγμα 
^nE*=enb0+b1&iV 

b, 

1,33 
0,99 
0,94 

6ιΕ 
'Υπόδειγμα 

•-«nbo+biôiV+^CnPE 

b, 

0,77 
1,00 
0,98 

b2 

-1,17 
-0 ,01** 
-0,29** 

* E = HA, YK, ΣΚ, V = Προστιθέμενη αξία βιομηχανίας ** Στατιστικά ασήμαντος 

Για τις άλλες δύο μορφές τής ενέργειας, οί συντελεστές ελαστικότη
τας, ώς προς τήν τιμή, προκύπτουν στατιστικά ασήμαντοι καί πολύ μι
κροί. Παράλληλα οί δύο τύποι υποδειγμάτων παρέχουν πολύ παραπλή
σιες εκτιμήσεις στους συντελεστές εισοδηματικής ελαστικότητας. Είναι 
λοιπόν φανερό, πώς οί μεταβολές στή ζήτηση τών υγρών καί στερεών 

16. Για διεθνείς συγκρίσεις βλ. [50]. 
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καυσίμων μπορούν να αποδοθούν, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στις με
ταβολές του προϊόντος. Οί τιμές των μορφών ενέργειας φαίνεται Οτι είχαν 
εντελώς αμελητέα επίπτωση. 

524. Ή ζήτηση από τους βιομηχανικούς κλάδους 

5241. Γενική εικόνα 

Οί πέντε ένεργειοβόροι κλάδοι της βιομηχανίας καταναλίσκουν πε
ρίπου το 79% της βιομηχανικής καταναλώσεως ενέργειας17, ένώ, δπως ή
δη αναφέρθηκε, συμμετέχουν μόνο κατά 36%18 στο βιομηχανικό προϊόν. 

Οί δύο κλάδοι πού εμφανίζουν τή μεγαλύτερη ενεργειακή κατανά
λωση, δηλαδή περίπου το 60% του συνόλου, είναι ή βιομηχανία των μή 
μεταλλικών ορυκτών και οί βασικές μεταλλουργικές. 

α. Βιομηχανία μή μεταλλικών ορυκτών 

Ή βιομηχανία μή μεταλλικών ορυκτών, πού ô ύποκλάδος της τών 
τσιμέντων είναι ίσως ô πρώτος κλάδος εντάσεως κεφαλαίου πού αναπτύ
χθηκε στή χώρα, αποτελεί — σύμφωνα μέ στοιχεία του 1975 — τό σημαν
τικότερο καταναλωτή ενέργειας. Κατά τό χρόνο αυτό απορρόφησε τό 
31% της βιομηχανικής ενέργειας, ένώ στο βιομηχανικό προϊόν συμμετεί
χε κατά 9,7%. 

Ή ανάπτυξη του κλάδου κατά τήν περίοδο 1958-1975 έφτασε τό 
12%, ένώ κατά τήν ϊδια περίοδο ή ενεργειακή κατανάλωση αυξήθηκε μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 9,4% και ό συντελεστής εισοδηματικής ελαστικότητας 
ήταν 0,8%. Κατά τίς επόμενες περιόδους ή ανάπτυξη τής ενεργειακής κα
ταναλώσεως σημείωσε κάμψη και οί ρυθμοί τών περιόδων 1965-1975 και 
1970-1975 ήταν 9,6% και 7,7% αντίστοιχα. Ή κάμψη αυτή προήλθε τόσο 

17. Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται στο έτος 1975. Στην παράγραφο πού ακολουθεί 
δλα τά ποσοστά, πού δεν συνοδεύονται από χρονολογία, νοείται δτι αναφέρονται στο £-
τος 1975. 

18. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα 6, ή προστιθέμενη αξία κάθε κλά
δου, πού χρησιμοποιήθηκε σάν ανεξάρτητη μεταβλητή στις συνάρτησης ενεργειακής 
καταναλώσεως, άφορα μόνο τή μεγάλη βιομηχανία του κλάδου' γι' αυτό καί οί συμμετο
χές τών κλάδων στο προϊόν τής μεταποιήσεως, πού αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, 
ίσχύουν μόνο για τή μεγάλη βιομηχανία. 
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άπο τή μείωση των ρυθμών αυξήσεως του προϊόντος δσο καί από τη 
μείωση των εισοδηματικών έλαστικοτήτων πού ήταν 0,67 καί 0,7 αντί
στοιχα. Το τελευταίο αυτό γεγονός, πού απεικονίζεται καί στη μείωση 
τών ενεργειακών εντάσεων, είναι ενδεικτικό της βελτιώσεως τών ενερ
γειακών αποδόσεων τών μεθόδων παραγωγής στον κλάδο. 

Ή βιομηχανία μή μεταλλικών ορυκτών απορροφά σημαντικότατες 
ποσότητες υγρών κυρίως καυσίμων, πού καλύπτουν τό 86,4% τών ενερ
γειακών αναγκών της καί πού αντιπροσωπεύουν τό 37% τής βιομηχανι
κής καταναλώσεως τών υγρών καυσίμων στή χώρα. 

β. Βασικές μεταλλουργικές 

Οί βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες, πού θεωρούνται άπό τους 
δυναμικότερους κλάδους τής ελληνικής βιομηχανίας, συμμετέχουν στο 
βιομηχανικό προϊόν κατά 9,7% και στή βιομηχανική κατανάλωση ενέρ
γειας κατά 31,4%. Ή ανάπτυξη του κλάδου υπήρξε κατά τήν περίοδο 
1958-1975 θεαματική καί ό μέσος ετήσιος ρυθμός της έφθασε τό 22,8%, 
πού αποτελεί οπωσδήποτε ψηλότερο ρυθμό αναπτύξεως κλάδου τής οι
κονομίας. Στην ίδρυση μεγάλων συγκροτημάτων, δπως του αλουμινίου, 
του νικελίου, τών χαλυβουργείων τής Βορείου Ελλάδος, καί στην επέ
κταση άλλων, δπως τής χαλυβουργίας τής Ελευσίνας, οφείλεται ή μεγά
λη ανάπτυξη του προϊόντος του κλάδου. 

Στην Ιδια περίοδο αντίστοιχα ψηλούς ρυθμούς σημείωσε καί ή κατα
νάλωση ενέργειας. Ό μέσος ετήσιος ρυθμός τής περιόδου ήταν 22% καί 
ή εισοδηματική ελαστικότητα 1,02. Ό κλάδος είναι ό κατεξοχήν ηλεκ
τροβόρος βιομηχανικός κλάδος, ιδιαίτερα ό ύποκλάδος του αλουμινίου, 
καί απορροφά τό 45% τής βιομηχανικής καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέρ
γειας καί τό 25% τής συνολικής καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας 
άπό τήν ελληνική οίκονομία. Ή κατανάλωση τής ηλεκτρικής ενέργειας 
άπό τον κλάδο αυξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 26,9%, ένώ ή είσοδηματι-
κή ελαστικότητα τής περιόδου 1958-1975 ήταν 1,23. 

Ή κατανάλωση τών υγρών καυσίμων, πού καλύπτουν περίπου τό 
40% τών ενεργειακών αναγκών του κλάδου, αυξήθηκε κατά τήν ίδια πε
ρίοδο μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 18,3%, ένώ ή ελαστικότητα της προς τό 
προϊόν του κλάδου ήταν 1,075. Οί ποσότητες τών στερεών καυσίμων πού 
καταναλίσκει ό κλάδος καί ιδιαίτερα οί ύποκλάδοι νικελίου καί χάλυβα 
είναι σημαντικότατες. Τό 55% τής βιομηχανικής καταναλώσεως και τό 
47% τής συνολικής καταναλώσεως τών στερεών καυσίμων απορροφάται 
άπό τή μεταλλουργική βιομηχανία. 
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γ. Χημικές βιομηχανίες 

Οί χημικές βιομηχανίες συμμετέχουν κατά 10% στη συνολική βιο
μηχανική παραγωγή. Ή ανάπτυξη τους κατά τήν περίοδο 1958-1975 ή
ταν άπο τίς πιο ψηλές στή βιομηχανία, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό αναπτύξεως 
13,6%. 

Ή κατανάλωση ενέργειας στον κλάδο είναι σημαντική. Ό κλάδος 
απορροφά το 13% της ενέργειας πού καταναλίσκεται στή βιομηχανία. Ή 
ανάπτυξη της καταναλώσεως ήταν μεγάλη, μέ μέσο ρυθμό 13% καί είσο-
δηματική ελαστικότητα 1,188. 

'Από τίς τρεις μορφές ενέργειας, τήν ισχυρότερη παρουσία έχουν τα 
στερεά καύσιμα, πού χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων καί συμμετέχουν κατά 50% στην κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών του κλάδου. Ή χημική βιομηχανία καταναλίσκει 
το 28% καί 33% της συνολικής καί της βιομηχανικής καταναλώσεως τών 
στερεών καυσίμων, αντίστοιχα. 

δ. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-ανθρακα 

Ή βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-ανθρακα, πού σαν μεγάλες 
μονάδες περιλαμβάνει τα τέσσερα διυλιστήρια της χώρας καί τή μονάδα 
επεξεργασίας λιγνίτη τής ΛΙΠΤΟΛ, συμμετέχει στο βιομηχανικό προϊόν 
κατά 5,6%. Τό προϊόν του κλάδου αναπτύχθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 
12,5% κατά τήν περίοδο 1958-1975. 'Ιδιαίτερα μάλιστα γρήγορη ήταν ή 
ανάπτυξη του κλάδου μετά τό 1965. 

Ό κλάδος απορροφά τό 5,2% τής βιομηχανικής ενέργειας καί καλύ
πτει τίς ενεργειακές του ανάγκες κατά 94% μέ υγρά καύσιμα καί μέ ηλεκ
τρική ενέργεια19. Ή ενεργειακή κατανάλωση του αυξήθηκε κατά τίς πε
ριόδους 1958-1975 καί 1970-1975 μέ ρυθμούς 9,2% καί 8,7%, αντίστοι
χα. 

ε. Βιομηχανία χαρτιού 

Ή βιομηχανία χαρτιού συμμετέχει στο προϊόν τής βιομηχανίας κα
τά 2,25%. Ή αύξηση του προϊόντος της κατά τήν περίοδο ήταν 11% τό 

19. Εννοείται Οτι στην ενεργειακή κατανάλωση του κλάδου δέν περιλαμβάνονται 
οί ποσότητες του λιγνίτη πού χρησιμοποιεί ô κλάδος σαν πρώτη ύλη. Δέν περιλαμβά
νονται επίσης τα υγρά καύσιμα, πού αποτελούν αύτοκατανάλωση τών διυλιστηρίων. 
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χρόνο, δηλαδή ψηλότερη από τό προϊόν του συνόλου της βιομηχανίας. 
Ή είσοδηματική ελαστικότητα — ώς προς τό ακαθάριστο εθνικό είσόδη-
μα — ήταν 1,71. 

Ή συμμετοχή του κλάδου στή συνολική κατανάλωση ενέργειας της 
βιομηχανίας φτάνει τό 3,0%. Ή κατανάλωση ενέργειας στή χαρτοβιομη
χανία ακολούθησε μέσο ρυθμό αυξήσεως περίπου 9% μέ είσοδηματική 
ελαστικότητα 0,79. 

* Οί ανάγκες του κλάδου καλύπτονται κύρια άπό υγρά καύσιμα και 
ηλεκτρική ενέργεια, κατά 75% και 20%, αντίστοιχα. Οί δύο αυτές μορφές 
ενέργειας στην περίοδο 1958-1975 αναπτύχθηκαν μέ ετήσιους ρυθμούς 
περίπου 9,4%, ένώ οί συντελεστές είσοδηματικής ελαστικότητας ήταν 
0,9. 

5242. Ή επίδραση του εισοδήματος και των τιμών 

Για να μελετηθούν οί επιπτώσεις των βασικών ερμηνευτικών μετα
βλητών — εισοδήματος καί τιμών — στή ζήτηση της συνολικής ενέργειας 
άπό κάθε βιομηχανικό κλάδο, συγκεντρώνονται στον Πίνακα 515 οί εκτι
μήσεις τών αντίστοιχων συντελεστών ελαστικότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 515 

Εκτιμήσεις συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 

Βιομηχανικός 
κλάδος 

Βιομηχανίες χαρτιού 
Χημικές βιομηχανίες 
Βιομηχανίες παραγώγων 
πετρελαίου-άνθρακα 
Βιομηχανίες μη μεταλλικών 
ορυκτών 
Βασικές μεταλλουργικές 
Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 

'Υπόδειγμα 
enEN=£nb0+&iV 

b, 

0,54 

0,69 

0,43 

0,67 
0,69 
1,02 

R2 

0,90 ' 
0,84 

0,81 

0,96 
0,97 
0,97 

'Υπόδειγμα 
&iEN=€nb0+bienV+ 

b, 

0,50 
0,60 

0,39 

0,79 
0,72 
0,70 

b2 

-0,26* 
-0,99 

-0,14* 

-0,22 
-0 ,35* 
-0,99 

b^nPEN 
R2 

0,97 
0,92 

0,80 

0,98 
0,98 
0,98 

EN = Συνολική ενέργεια V = Προστιθέμενη αξία * Στατιστικά ασήμαντος 
PEN = Τιμή συνολικής ενέργειας 

Στή βιομηχανία χαρτιού παρατηρείται, δτι ή προσθήκη της τιμής 
της ενέργειας, ώς ερμηνευτικής μεταβλητής, βελτιώνει σέ μικρό βαθμό 
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την ερμηνευτική Ικανότητα του υποδείγματος, χωρίς δμως να προκαλεί 
σημαντική μεταβολή στην εκτίμηση του συντελεστή είσοδηματικής ελα
στικότητας. Έξαλλου ό συντελεστής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή εί
ναι στατιστικά ασήμαντος και μάλλον χαμηλός. 

Επίσης αμελητέα φαίνεται πώς είναι ή επίδραση της τιμής της συνο
λικής ενέργειας στή βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-άνθρακα και στις 
βασικές μεταλλουργικές. Και στους δύο αυτούς κλάδους ô ΣΕΤ είναι 
στατιστικά ασήμαντος και οί εκτιμήσεις του χαμηλές, ένώ παράλληλα ή 
προσθήκη τής τιμής, ώς ερμηνευτικής μεταβλητής, αφήνει αμετάβλητη 
τήν ερμηνευτική ικανότητα των υποδειγμάτων και ελάχιστα διαφοροποιεί 
τους ΣΕΕ. 

Στους άλλους τρεις βιομηχανικούς κλάδους ή επίδραση τής τιμής 
τής συνολικής ενέργειας προκύπτει στατιστικά σημαντική. Στις χημικές 
βιομηχανίες μάλιστα, καθώς και στους λοιπούς — μή ένεργειοβόρους— 
βιομηχανικούς κλάδους, ή απόλυτη τιμή του ΣΕΤ είναι αρκετά ψηλή. Ή 
προσθήκη τής τιμής βελτιώνει σημαντικά τήν ερμηνευτική ίκανότητα 
των υποδειγμάτων στή χημική βιομηχανία, καί προκαλεί μεγάλη μεταβο
λή στην εκτίμηση του ΣΕΕ, Ιδιαίτερα στους λοιπούς βιομηχανικούς κλά
δους. 

53. Ή ζήτηση στις μεταφορές 

531. 'Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 421, ô τομέας των μεταφορών 
περιλαμβάνει, για τίς ανάγκες τής παρούσας μελέτης, πέντε «στοιχειώδεις 
καταναλωτές»: (1) τήν κίνηση των Ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων, (2) 
τίς (λοιπές) οδικές μεταφορές, (3) τίς σιδηροδρομικές μεταφορές, (4) τίς 
θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμανιών, γνωστές σαν ακτο
πλοϊκές, (5) τίς αεροπορικές μεταφορές σέ γραμμές του εσωτερικού. Ό 
πρώτος καταναλωτής καταναλίσκει ενέργεια τελικής χρήσεως, ένώ οί άλ
λοι τέσσερις αντιπροσωπεύουν οίκονομικές δραστηριότητες, πού συμ
βάλλουν στο εθνικό προϊόν καί καταναλίσκουν ενέργεια ενδιάμεσης χρή
σεως. Γι* αυτό καί ή ανάλυση τών καθοριστικών παραγόντων παρουσιά
ζεται χωριστά. 

Ή κατανάλωση ενέργειας για τήν κίνηση τών Ιδιωτικών επιβατικών 
οχημάτων καθορίζεται: (α) άπό τό διαθέσιμο ατομικό είσόδημα, (β) άπό 
τό υπάρχον απόθεμα τών αυτοκινήτων IX, (γ) άπό τήν τιμή τής βενζίνας. 
Οί παράγοντες αυτοί καθορίζουν τήν κατανάλωση τής βενζίνας IX σέ 
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βραχυχρόνια βάση. Σε μακροχρόνια βάση, τό απόθεμα τών αυτοκινήτων 
IX μεταβάλλεται και καθορίζεται με τη σειρά του άπό τό διαθέσιμο ατομι
κό είσόδημα, τήν τιμή τών αυτοκινήτων και τήν τιμή της βενζίνας. 

Στους άλλους «στοιχειώδεις καταναλωτές» του τομέα τών μεταφο
ρών ή ζήτηση για ενέργεια καθορίζεται βασικά άπό δύο μεταβλητές: (α) 
τή ζήτηση γιά τό οικονομικό αγαθό πού παράγουν οί μεταφορές, πού δεν 
είναι άλλο άπό τό μεταφορικό Εργο, καί (β) τήν ενεργειακή απόδοση του 
τεχνολογικού συστήματος, πού δέχεται τήν ενέργεια σαν είσροή καί πα
ρέχει σαν εκροή τις υπηρεσίες μεταφορών. 

Ή ζήτηση γιά μεταφορικό δργο άπό τό σύνολο της οίκονομίας είναι 
συνάρτηση: (α) του ύψους της οίκονομικής δραστηριότητας, δπως π.χ. 
εκφράζεται άπό τό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, (β) της γεωγραφικής κα
τανομής τών οικονομικών δραστηριοτήτων στή χώρα, (γ) τής τιμής στην 
οποία προσφέρονται οί υπηρεσίες μεταφορών. 

Ή ενεργειακή απόδοση του τεχνολογικού συστήματος γενικά εξαρ
τάται: (α) άπό τή σύνθεση τών μέσων μεταφοράς ή διαφορετικά τή συμμε
τοχή τοΰ κάθε μέσου στην ικανοποίηση τής ζητήσεως γιά μεταφορικό ëp-
γο, (β) άπό τήν ενεργειακή απόδοση τών μέσων μεταφοράς. 

Ή ενεργειακή απόδοση, πού ορίζεται ώς ό λόγος τοΰ μεταφορικού 
δργου προς τήν ποσότητα τής καταναλισκόμενης ενέργειας20, είναι μέγε
θος πού διαφέρει γιά τα μεταφορικά μέσα. Έτσι στις αστικές επιβατικές 
συγκοινωνίες τό λεωφορείο υπερέχει σημαντικά τοΰ έπιβατικοΰ αυτοκι
νήτου. Επίσης καί στις υπεραστικές μεταφορές επιβατών τό λεωφορείο 
υπερέχει τόσο τοΰ επιβατικού αυτοκινήτου δσο καί τοΰ σιδηροδρόμου, 
καί φυσικά πολύ πιο σημαντικά τοΰ αεροπλάνου. Τέλος στις υπεραστικές 
εμπορευματικές μεταφορές ό σιδηρόδρομος εμφανίζεται δυο ώς τέσσερις 
φορές πιο αποδοτικός άπό τό φορτηγό, καί ακόμη πιο αποδοτικός άπό τό 
αεροπλάνο, ένώ υστερεί μόνο απέναντι στο πλοίο21. 

20. Ή ενεργειακή απόδοση, έτσι δπως ορίστηκε, έχει έννοια «αντίστροφη» άπό τήν 
Εννοια τής ενεργειακής εντάσεως. "Αν οριστεί ώς ό λόγος του ακαθάριστου προϊόντος 
προς τήν ποσότητα τής καταναλισκόμενης ενέργειας, τότε ή ενεργειακή απόδοση είναι 
καί μαθηματικά τό αντίστροφο μέγεθος τής ενεργειακής εντάσεως. 

21. Βλέπε Πίνακα 5.16. Τά ελληνικά στοιχεία εμφανίζουν τό σιδηρόδρομο πιο απο
δοτικό άπό τό λεωφορείο στίς υπεραστικές μεταφορές επιβατών. Τούτο οφείλεται μάλ
λον, στο δτι αναφέρονται σέ μιλιομετρικές θέσεις άνά γαλόνι — πού μετράει τή μεταφο
ρική ικανότητα — καί δχι σέ μιλιομετρικούς επιβάτες, πού είναι δείκτης του δργου πού 
πραγματοποιήθηκε. 
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Ή ενεργειακή απόδοση ενός μεταφορικού μέσου εξαρτάται: (α) από 
το βαθμό εκμεταλλεύσεως του μέσου πού καθορίζεται άπο τις οργανωτι
κές συνθήκες του κλάδου, (β) άπο τή χωρητικότητα και τα αλλά τεχνικά 
χαρακτηριστικά του μέσου, (γ) άπο τήν «είδική κατανάλωση» του καυσί
μου, δηλαδή τήν καταναλισκόμενη ποσότητα άνά διανυόμενο χιλιόμετρο, 
πού καθορίζεται άπό τήν τεχνολογία κατασκευής του μέσου, τις συνθήκες 
λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα) και τίς συνθήκες συντηρήσεως. Καθένας άπό 
τους παράγοντες πού προαναφέρθηκαν δείχνουν κατευθύνσεις, προς τίς 
όποιες έχουν στραφεί οί προσπάθειες για τήν επίτευξη εξοικονομήσεως 
στην κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, μετά το 1973. 

Ή τιμή τής ενέργειας, πού δέν αναφέρθηκε μέχρι τώρα ανάμεσα 
στους καθοριστικούς παράγοντες τής ζητήσεως, επιδρά άμεσα ή έμμεσα 
σέ δλες τίς ερμηνευτικές μεταβλητές. Επιδρά δηλαδή στή διαμόρφωση 
του κόστους μεταφοράς καί κατά συνέπεια στην τιμή των υπηρεσιών με
ταφοράς. Ή συμμετοχή τής ενέργειας στο κόστος μεταφορών ήταν πρίν 
άπό τό 1973 μάλλον μικρή. Σύμφωνα μέ τα στοιχεία του Πίνακα 5.17, 
πού αναφέρονται στις ΗΠΑ, ή ψηλότερη συμμετοχή παρατηρείται στις 
αεροπορικές συγκοινωνίες (10,4%) καί ή χαμηλότερη στή μεταφορά 
υγρών μέ αγωγό (2,5%). Τα ελληνικά στοιχεία, πού αναφέρονται στο έτος 
1975, δείχνουν συμμετοχή 10% γιά τά λεωφορεία καί 18%-20% για τα 
φορτηγά, ένώ γιά τά αεροπλάνα τό ποσοστό φτάνει τό 25%, καί γιά τά τα
ξί τό 50% [33, σελ. 23,24]. Χαρακτηριστική είναι ακόμη ή αύξηση τής 
συμμετοχής αυτής κατά τά τελευταία χρόνια. Έτσι, σύμφωνα μέ ελληνι
κά στοιχεία, ή συμμετοχή τής δαπάνης γιά ενέργεια στή συνολική λει
τουργική δαπάνη στίς αεροπορικές μεταφορές πέρασε άπό 10,2% τό 1969 
στο 22,1% τό 1974, γιά να φτάσει τό 25% τό 1975 [31, σελ. 34]. 

Έτσι τυχόν αυξήσεις τής τιμής τής ενέργειας θα προκαλέσουν 
μείωση στή ζήτηση του μεταφορικού έργου, γιατί θά αυξήσουν τήν τιμή 
προσφοράς τών υπηρεσιών22. Τό μέγεθος τών επιπτώσεων δέν θά εξαρτη
θεί μόνο άπό τή συμμετοχή τής ενέργειας στο κόστος τής μεταφοράς, άλ
λα καί άπό τό συντελεστή ελαστικότητας τής ζητήσεως μεταφορικού έρ
γου ως προς τήν τιμή. "Αν π.χ. ό συντελεστής τής τιμής είναι ίσος προς 
—1, ό διπλασιασμός τής τιμής τών καυσίμων τής αεροπορίας θά προκαλέ-

22. Πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί, δτι οί τιμές τών υπηρεσιών μεταφοράς, πού 
πολλές φορές ρυθμίζονται άπο το κράτος, δέν αντανακλούν πάντοτε τις μεταβολές του 
κόστους. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σέ δλα τά δημόσια μέσα μεταφοράς. 
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σει, σύμφωνα με τίς ελληνικές συνθήκες του έτους 1975, μείωση του με
ταφορικού έργου κατά 25%. 

Έξαλλου, τυχόν αοξηση της τιμής τής ενέργειας, επειδή θα έχει δια
φορετικές επιπτώσεις στο κόστος μεταφοράς ανάμεσα από τα διάφορα μέ
σα μεταφοράς, θά προκαλέσει υποκαταστάσεις, οπότε θα παρατηρηθεί με
τατόπιση του μεταφορικού έργου άπό τά μέσα ψηλής ενεργειακής συμμε
τοχής στο κόστος στα μέσα χαμηλής ενεργειακής συμμετοχής. 

Άπό τά παραπάνω διαφαίνεται καθαρά ό μηχανισμός, μέσα άπό τον 
όποιο ή τιμή τής ενέργειας μπορεί να επιδράσει στή ζήτηση. Συνοπτικά 
σημειώνεται, πώς ή αοξηση τής τιμής τής ενέργειας: (α) προκαλεί μείωση, 
στο μέτρο πού αντανακλάται στην αοξηση τής τιμής των υπηρεσιών με
ταφοράς, στή ζήτηση του μεταφορικού έργου άπό συγκεκριμένο μέσο με
ταφοράς και μαζί μετατόπιση του μεταφορικού έργου προς ενεργειακά 
αποδοτικότερα μέσα και (β) επιφέρει βελτιώσεις τόσο στις συνθήκες εκμε
ταλλεύσεως δσο καί στην τεχνολογία των μέσων, πού έχουν σάν αποτέ
λεσμα τήν αύξηση τής ενεργειακής αποδόσεως των μέσων. 

532. Ή ζήτηση στο σύνολο του τομέα 

5321. Γενική εικόνα 

Οί μεταφορές αποτελούν βασικό κλάδο υποδομής τής εθνικής οίκο-
νομίας. Είδικότερα ή συμβολή τους στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα αυ
ξήθηκε άπό 5,4% τό 1958 σέ 5,8% τό 197523. Κατά τήν περίοδο αύτη ό 
μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως του προϊόντος τοΰ κλάδου ήταν 6,9%, 
ένώ κατά τήν 5ετία 1970-1975 έφτασε τό 6,8%. Γενικά παρατηρείται, δτι 
ό τομέας παρακολούθησε τή συνολική ανάπτυξη τής οίκονομίας μέ μιά 
μικρή προπορεία στους ρυθμούς αναπτύξεως, ώστε ή είσοδηματική του 
ελαστικότητα — ώς προς τό ΑΕΕ — να εμφανίζεται μόλις μεγαλύτερη άπό 
τή μονάδα. 

Ό τομέας δεν εμφανίζει σοβαρές διαρθρωτικές μεταβολές, τουλάχι
στον δσο αυτές αντανακλώνται στή σύνθεση τοΰ προϊόντος του, παρά 
μόνο ώς προς τή συμμετοχή των αεροπορικών μεταφορών. Πραγματικά, 

23. Τα μεγέθη προέρχονται άπό τους Εθνικούς Λογαριασμούς τής Ελλάδος πού 
αναφέρονται μόνο στα μεταφορικά μέσα ΔΧ,Περιλαμβάνουν μόνο τους τέσσερις προα
ναφερθέντες κλάδους μεταφορών, και δχι τήν αποθήκευση καί τίς επικοινωνίες. Βλ. σχε
τικά Παραρτήματα Π.1 και Π.6. 
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ένώ δλοι οί άλλοι τρεις κλάδοι αναπτύσσονται με ρυθμούς κάπως μικρό
τερους άπο τους ρυθμούς του τομέα στο σύνολο του, οί αεροπορικές με
ταφορές, πού αναπτύχθηκαν μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% τήν τελευταία 
5ετία, αύξησαν τη συμμετοχή τους κατά τήν περίοδο 1958-1975 άπο 
1,8% σε 10,9% αντίστοιχα. Οί οδικές μεταφορές, μέ συμμετοχή στο 
προϊόν του τομέα 74%, εξακολουθούν να παραμένουν ό κυρίαρχος κλά
δος, παρόλη τή μικρή σχετικά μείωση της συμμετοχής τους (Πίνακες 
Π.6.1 καί 5.18). 

Παράλληλα κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου 1958-1975 υπήρξε 
ή πολύ μεγάλη αύξηση των μεταφορών ατόμων μέ ίδιωτικά επιβατικά 
οχήματα, πού ό αριθμός τους κατά τή ΙΟετία 1964-1974 αυξήθηκε μέ ετή
σιο ρυθμό 14% περίπου. 

Ή αυξανόμενη αυτή στροφή προς μεταφορικά μέσα χαμηλής ενερ
γειακής αποδόσεως φαίνεται ακόμη πιο καθαρά στην εξέλιξη του μεταφο
ρικού έργου, πού θεωρείται ô αντιπροσωπευτικότερος δείκτης τής σημα
σίας των διάφορων κλάδων μεταφορών. Έτσι στις υπεραστικές επιβατι
κές συγκοινωνίες κατά τήν περίοδο 1970-1975 σημειώνονται μέσοι ετή
σιοι ρυθμοί 12,3% τών αεροπορικών μεταφορών εσωτερικού, 8,8% των 
οδικών μεταφορών — έδώ συμπεριλαμβάνεται και τό μεταφορικό έργο 
τών IX — καί μόνο 5% τών ακτοπλοϊκών καί 0,3% τών σιδηροδρομικών 
μεταφορών [33, σελ. 40]. 

Ή συνολική κατανάλωση ενέργειας γιά μεταφορές έφτασε τό 1975 
σέ 1,7 εκατομμύρια τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου, πού αντιπροσωπεύει 
ποσοστό περίπου 22% τής συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως άπό τό 
σύνολο τής οικονομίας. Τό ποσοστό αυτό δέν διαφοροποιεί τή χώρα άπ<ί 
τα ισχύοντα στις χώρες τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ή κατανάλωση του τομέα αυξήθηκε κατά τις περιόδους 1958-1975, 
1965-1975 καί 1970-1975 μέ μέσους ετήσιους ρυθμούς 7,8%, 8,4% και 
5%24, αντίστοιχα, πού είναι μικρότεροι άπό τους αντίστοιχους ρυθμούς 
τής συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως τής χώρας. Τήν ταχύτερη αύ
ξηση, άπό τίς διάφορες κατηγορίες τών μεταφορών, είχε ή κατανάλωση 
τών κατεξοχήν ένεργειοβόρων κλάδων τών μεταφορών, δηλαδή τής κινή
σεως μέ επιβατικά IX καί τών αεροπορικών μεταφορών. 'Αντίθετα μείω
ση σημειώθηκε στην κατανάλωση τών σιδηροδρομικών μεταφορών, ένώ 

24. Στις εκτιμήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οί θαλάσσιες καί αεροπορικές 
μεταφορές εσωτερικού, για τίς όποιες υπάρχουν στατιστικά στοιχεία καταναλώσεως μό
νο γιά τήν περίοδο 1970-1975. 
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ή κατανάλωση των θαλάσσιων μεταφορών έμεινε στα ίδια περίπου επίπε
δα. 

Ή ενεργειακή ένταση στον τομέα των μεταφορών — πού παράγουν 
είσόδημα — μικρή μόνο αΰξηση — περίπου 5% — σημείωσε κατά την πε
ρίοδο 1958-1975, όπως αναλυτικά δείχνει ό Πίνακας 5.18. Πρέπει παρό
λα αυτά να σημειωθεί, δτι σημαντικές μεταβολές §λαβαν χώρα στην ενερ
γειακή ένταση τών τεσσάρων κλάδων, κατά τέτοιο δμως προσθαφαιρετι-
κό τρόπο, πού ή συνισταμένη τους να είναι αμελητέα. Στο θέμα αυτό θα 
επανέλθουμε αμέσως πιο κάτω, δπου εξετάζονται χωριστά οί κλάδοι τών 
μεταφορών. 

5322. Ή επίπτωση τών καθοριστικών παραγόντων 

Για νά μελετηθεί ή κατανάλωση τών υγρών καυσίμων άπό τίς μετα
φορές στο σύνολο τους, κατά τήν περίοδο 1958-1975, χρησιμοποιήθηκαν 
οίκονομετρικά υποδείγματα, πού περιελάμβαναν σαν ανεξάρτητες μετα
βλητές συνδυασμούς: (α) του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, (β) της τι
μής της ενέργειας και (γ) του αριθμού τών επιβατικών οχημάτων ώς πο
σοστού τού συνολικού αριθμού τών οχημάτων, πού θεωρήθηκε δείκτης 
αντιπροσωπευτικός της συνθέσεως τών μεταφορικών μέσων της χώρας. 
Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ή κατανάλωση υγρών καυσίμων άπό τα 
χερσαία μέσα μεταφορών κατά τίς περιόδους 1958-1975, 1965-1975, ένώ 
κατά τήν περίοδο 1970-1975 συμπεριλήφθηκε και ή κατανάλωση άπό τίς 
θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές τού εσωτερικού. 

Ή επίδραση τού εισοδήματος ήταν βέβαια καθοριστική. Ίο ΑΕΠ 
και μόνο ερμηνεύει, για τήν περίοδο 1965-1975, τίς μεταβολές της κατα
ναλώσεως κατά 96% καί ό ΣΕΕ προκύπτει στατιστικά σημαντικός και ί
σος προς 1,23. Ή προσθήκη της τιμής της ενέργειας, σαν ανεξάρτητης 
μεταβλητής, βελτιώνει σημαντικά τήν ερμηνευτική ίκανότητα τού υπο
δείγματος καί προκαλεί σημαντική διαφοροποίηση στην εκτίμηση τού 
ΣΕΕ, πού εκτιμάται σέ 1,77. Παράλληλα ή εκτίμηση τού ΣΕΤ είναι στατι
στικά σημαντική καί ίση μέ —0,37. Σημειώνεται ακόμη δτι οί τιμές τών 
υγρών καυσίμων αυξήθηκαν κατά τήν περίοδο μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 
5,4%. Έτσι προκύπτει, δτι ή τιμή αποτέλεσε συστηματικά καθοριστικό 
παράγοντα στή διαμόρφωση της ζητήσεως, άλλα ή ποσοστιαία συμβολή 
της στή μεταβολή τής καταναλώσεως ήταν περίπου 20%, ένώ εκείνη τού 
ΑΕΠ 80%. Κατά τήν περίοδο 1970-1975 ό ΣΕΕ ήταν μεγαλύτερος άπό 
τήν τιμή τού ΣΕΕ τής περιόδου 1965-1975, γεγονός πού οφείλεται στην 
πολύ γρήγορη αΰξηση της καταναλώσεως άπό τις αεροπορικές μεταφο-
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ρές, ένώ ό ΣΕΤ παράμεινε στά ίδια επίπεδα. 
Ή προσθήκη του δείκτη της συνθέσεως τών μεταφορικών μέσων 

στις ερμηνευτικές μεταβλητές έδωσε εκτιμήσεις τών συντελεστών ελαστι
κότητας στατιστικά ασήμαντες και θεωρητικά μή αποδεκτές. Αυτό μπορεί 
ν' αποδοθεί στα φαινόμενα συμπολυγραμμικότητας μεταξύ τών ανεξάρ
τητων μεταβλητών. 

533. Ή κίνηση με ιδιωτικά επιβατικά οχήματα 

5331. Γενική εικόνα 

Ό στοιχειώδης καταναλωτής «κίνηση μέ ίδιωτικά επιβατικά οχήμα
τα» περιλαμβάνει τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσεως, καθώς και τίς 
επιβατικές μοτοσικλέτες. 

Οί ψηλοί ρυθμοί οίκονομικής αναπτύξεως, πού χαρακτηρίζουν τήν 
ελληνική οίκονομία κατά τήν περίοδο μετά τό έτος 1958, έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας για τήν κίνηση τών επιβατικών 
Ιδιωτικών οχημάτων. Ή βενζίνα τών IX συγκαταλέγεται μεταξύ τών αγα
θών πού σημείωσαν τους ψηλότερους ρυθμούς αυξήσεως. Έτσι κατά τήν 
περίοδο 1958-1975 ή κατανάλωση της βενζίνας IX αυξάνεται μέ μέσο 
ετήσιο ρυθμό 19,5%, πού τήν τελευταία ΙΟετία μειώνεται σέ 14,2%. Κατά 
τήν ϊδια περίοδο 1958-1975 ή κατανάλωση βενζίνας στο σύνολο της οί-
κονομίας αυξάνεται μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 11,3. 

5332. Ή επίπτωση των καθοριστικών παραγόντων 

Για τή μελέτη της καταναλώσεως της βενζίνας άπό τά ίδιωτικά επι
βατικά οχήματα εφαρμόστηκαν υποδείγματα, πού είχαν σαν ανεξάρτητες 
μεταβλητές συνδυασμούς: (α) του διαθέσιμου ατομικού είσοδήματος 
(ΔΙΕΣ), (β) της λιανικής τιμής πωλήσεως της βενζίνας, (γ) του αριθμού 
τών οχημάτων. 

Τά αποτελέσματα τών εκτιμήσεων έδειξαν, καταρχήν, δτι ή κατανά
λωση της βενζίνας αυξήθηκε μέ ρυθμούς 2,5 ώς 3,0 φορές ψηλότερους 
του ΔΙΕΣ. Ή προσθήκη της τιμής μεταξύ τών ανεξάρτητων μεταβλητών 
δέν προκαλεί συστηματική βελτίωση της ερμηνευτικής ικανότητας τών 
υποδειγμάτων ούτε και σημαντικές διαφοροποιήσεις του ΣΕΕ. Άπό τήν 
άλλη πλευρά ό ΣΕΤ είναι στατιστικά σημαντικός, άλλα οί τιμές του είναι 
πολύ πιο χαμηλές άπό τή μονάδα, πράγμα πού σημαίνει, δτι ένα μικρό 
μόνο μέρος τών μεταβολών της ζητήσεως οφείλεται σέ μεταβολές τών τι-
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μών. Ακόμη ή πολύ κοντά στο μηδέν εκτίμηση της σταθεράς του χρό
νου, στα υποδείγματα με χρονική υστέρηση, δείχνει δτι οί μεταβολές στή 
ζήτηση της βενζίνας ακολουθούν χωρίς χρονική υστέρηση τις μεταβολές 
του εισοδήματος καί των τιμών, καί έτσι οί βραχυχρόνιοι συντελεστές 
ελαστικότητας συμπίπτουν πρακτικά μέ τους μακροχρόνιους. 

Για τήν πληρότητα της μελέτης κρίθηκε σκόπιμο, ή εκτίμηση των 
συντελεστών ελαστικότητας της βενζίνας να γίνει παράλληλα καί μέ τις 
κλασικές πια τεχνικές των Nerlove, Koyck καί Working [42, 49, 74]. 
Εκτιμήθηκε πρώτα èva απλό υπόδειγμα, κατά E.J. Working, δπου ή συ
νολική κατανάλωση της βενζίνας εκφράζεται σαν συνάρτηση : (α) της μέ
σης τιμής της βενζίνας άνά κυλιόμενη 5ετία και (β) της αποκλίσεως της 
τρέχουσας τιμής άπό τή μεταβλητή (α) καί (γ) του διαθέσιμου ατομικού 
εισοδήματος. 

Ό συντελεστής της μέσης τιμής, άνά κυλιόμενη 5ετία, αντιπροσω
πεύει τή μακροχρόνια ελαστικότητα της ζητήσεως καί ό συντελεστής τής 
αποκλίσεως τή βραχυχρόνια ελαστικότητα τής ζητήσεως. 

Στή συνέχεια δοκιμάστηκαν παραλλαγές του παραπάνω υποδείγμα
τος, δπου ή τιμή τής βενζίνας άνά κυλιόμενη 5ετία προκύπτει σάν σταθ
μισμένος δρος τών τιμών τών πέντε ετών, κατά τή μέθοδο Nerlove καί 
Koyck. Δυστυχώς τελικά ή μέθοδος τών ελάχιστων τετραγώνων δεν Εδω-
σε σέ καμιά περίπτωση στατιστικά ίκανοποιητικές εκτιμήσεις παραμέ
τρων. 

Για να συμπληρωθεί ή είκόνα, παρατίθενται καί τα αποτελέσματα 
τής εκτιμήσεως υποδειγμάτων πού έχουν σάν εξαρτημένη μεταβλητή τήν 
κατανάλωση τής βενζίνας άπό τό σύνολο τής οίκονομίας για τήν περίοδο 
1965-1975. 

βιΒΕ = -13,779 + 1,819 Β. ΔΙΕΣ - 0,272&ιΡΒΕ R2=0,994 
(25,71) (37,17) (-5,09) DW=2,002 

καί 
enBE = -13,802 + 1,822 gn ΔΙΕΣ - 0,271 ÇnPBE - 0,001 friBE^ 

(5,28) (6,44) (4,74) (0,01) 
R2=0,993 

DW= 1,999 

δπου: 

BE = κατανάλωση τής βενζίνας άπό τό σύνολο τής οίκονομίας 
ΔΙΕΣ = διαθέσιμο ατομικό εισόδημα σέ τιμές 1970 
ΡΒΕ = λιανική τιμή διαθέσεως τής βενζίνας 
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Ή ποιότητα των εκτιμήσεων είναι απόλυτα Ικανοποιητική και τά 
συμπεράσματα φανερά. 

Έκτος από τά υποδείγματα αυτά της κλασικής θεωρίας, εφαρμόστη
καν και αλλά. Ή μελέτη τής δαπάνης για αγορά βενζίνας, πού έγινε μέ τή 
βοήθεια τής καμπύλης Engel25, έδειξε δτι ή είσοδηματική ελαστικότητα 
τής μεταβλητής αυτής ήταν κοντά στο 2. 'Ακόμη προέκυψε, δτι ή κατα
νάλωση τής βενζίνας αυξήθηκε μέ ρυθμό μιάμιση φορά περίπου ψηλότε
ρο άπό τό ρυθμό μεταβολής των επιβατικών αυτοκινήτων, πού μέ τή σει
ρά τους αυξήθηκαν δύο φορές γρηγορότερα άπό τό διαθέσιμο ατομικό ει
σόδημα. Έτσι είναι φανερή ή στροφή των καταναλωτών προς αυτοκίνητα 
μεγαλύτερου κυβισμού και ή αύξηση τής μέσης χιλιομετρικής αποστά
σεως πού διανύει κάθε όχημα. "Αλλο στοιχείο, ενδεικτικό και αυτό τής 
καταναλωτικής συμπεριφοράς πού παρατηρήθηκε στή χώρα στά τελευ
ταία χρόνια, είναι δτι ή μεταβολή των τιμών λιανικής πωλήσεως τών αυ
τοκινήτων IX είχε στατιστικά ασήμαντη επίδραση στην αύξηση του αριθ
μού τους, δπως αναλύεται στή συνέχεια. 

Ό αριθμός τών οχημάτων ίδιωτικής χρήσεως μελετήθηκε ίδιαίτερα, 
γιατί αποτελεί βασική ερμηνευτική μεταβλητή για τήν κατανάλωση τής 
βενζίνας [18]. Εκτιμήθηκαν υποδείγματα πού περιλαμβάνουν σαν ανε
ξάρτητες μεταβλητές τήν τιμή πωλήσεως τών οχημάτων καί τό μόνιμο 
διαθέσιμο ίδιωτικό εΐσόδημα [31]. 

Τά αποτελέσματα τών εκτιμήσεων παρατίθενται στον Πίνακα 5.19, 
άπ' δπου προκύπτει, δτι ακόμη καί σέ στάθμη σημαντικότητας α=10%, ή 
επίδραση τών είσοδημάτων προηγούμενων ετών δεν είναι σημαντική. 
Αμελητέα επίσης είναι στην ίδια στάθμη σημαντικότητας καί ή επίδραση 
τής τιμής πωλήσεως του αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα πάντα μέ τίς πιο πάνω εκτιμήσεις, ή μόνη σημαντική επί
δραση πού συνάγεται είναι εκείνη του διαθέσιμου ιδιωτικού είσοδήματος 
του τρέχοντος έτους. Ή είσοδηματική ελαστικότητα προκύπτει ίση προς 
2,159. Παρατηρείται πώς ή είσοδηματική ελαστικότητα του αριθμού τών 
ίδιωτικών οχημάτων είναι κάπως ψηλότερη άπό τήν είσοδηματική ελα
στικότητα τής ιδιωτικής δαπάνης για βενζίνα. Πάντως καί τά δύο μεγέθη 
είναι επίσης αντιπροσωπευτικά τοΰ καταναλωτικού προτύπου τής ελλη
νικής οίκονομίας στην περίοδο μελέτης. 

25. Είναι συναρτήσεις τής μορφής0ιΔΑΚ = ο0+1>ι©ιΔΙΕΣ,δπου ΔΑΚ = ίδιωτική 
κατανάλωση νια κίνηση καί συντήρηση ίδιωτικών μεταφορικών μέσων, καί ΔΙΕΣ= δια
θέσιμο ατομικό εισόδημα. 
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534. 'Οδικές μεταφορές 

Oî οδικές μεταφορές, δπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, περι
λαμβάνουν: (α) τις επιβατικές οδικές μεταφορές, αστικές και υπεραστικές 
πού εκτελούνται άπο τα λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως και 
τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως, δηλαδή τα ταξί και τά αγοραία, (β) τις 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αστικές και υπεραστικές, πού εκτε
λούνται άπό φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως και τις 
φορτηγές μοτοσικλέτες δημόσιας και ίδιωτικής χρήσεως και (γ) τίς αστι
κές επιβατικές μεταφορές, πού εκτελούν στην περιοχή της πρωτεύουσας 
οί ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι και τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία26. 

Οί οδικές μεταφορές αποτελούν, μαζί μέ τίς μεταφορές τών Ιδιωτι
κών επιβατικών οχημάτων, τό σημαντικότερο κλάδο τών μεταφορών. 
Εκτελούν τό σύνολο τοΰ αστικού επιβατικού και εμπορευματικού μετα
φορικού έργου. Στις υπεραστικές μεταφορές προσώπων, δπου συναντούν 
τον ανταγωνισμό τών σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων με
ταφορών, συμμετέχουν, σύμφωνα μέ στοιχεία τοΰ 1975, στην ίκανοποίη-
ση της ζητήσεως για υπηρεσίες μεταφορών μέ ποσοστό 82,4%. Στις εμ
πορευματικές μεταφορές τό αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη ψηλότερο 
και φτάνει τό 84,5%27 [33, σελ. 40-42]. Κατά τήν περίοδο 1965-1975 ή 
συμμετοχή τών οδικών μεταφορών στην ίκανοποίηση τοΰ επιβατικού 
υπεραστικού μεταφορικού έργου σημείωσε μικρή μόνο αύξηση. 'Αντίθε
τα σημαντικότατη — περίπου διπλάσια — ήταν ή αντίστοιχη αύξηση στο 
εμπορευματικό μεταφορικό έργο, δπου ή συμμετοχή τών οδικών μεταφο
ρών αυξήθηκε σέ βάρος τών σιδηροδρομικών. 

Ή προστιθέμενη αξία τών οδικών μεταφορών αναπτύχθηκε κατά 
τήν περίοδο 1958-1975 μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 6,3%, πού είναι κάπως χα
μηλότερος άπό τον αντίστοιχο ρυθμό τοΰ τομέα τών μεταφορών,-6,9%. 
Αυτό φυσικά οφείλεται στην πολύ σημαντική ανάπτυξη πού είχαν κατά 
τήν περίοδο αυτή οί αεροπορικές μεταφορές. 

26. Στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνονται συνήθως και οί επιβατικές μεταφορές 
τών επιβατικών οχημάτων ίδιωτικής χρήσεως. Στην παρούσα μελέτη οί τελευταίες εξε
τάζονται χωριστά, στην υποπαράγραφο 533, μια και δέν αποτελούν οίκονομική δραστη
ριότητα πού συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Επίσης δέν συνηθίζεται να πε
ριλαμβάνονται στις οδικές οί αστικές μεταφορές μέ ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους. Επει
δή δμως ή κατανάλωση τους στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή, θεωρήθηκε σκόπιμη ή 
ομαδοποίηση τών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων μέ τά ηλεκτροκίνητα οχήματα. 

27. Τά ποσοστά αυτά περιλαμβάνουν καί τίς μεταφορές μέ επιβατικά IX. 
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Οί οδικές μεταφορές χρησιμοποιούν βασικά δύο εϊδη προϊόντων πε
τρελαίου, τη βενζίνα και το ντήζελ. Κατά τό 1975 απορρόφησαν 1,103 
εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, πού αντιστοιχεί με το 19% 
της συνολικής καταναλώσεως υγρών καυσίμων, από την οικονομία. Στην 
κατανάλωση του κλάδου ή βενζίνα καί τό καύσιμο ντήζελ συμμετέχουν 
μέ ποσοστά 62% και 38% αντίστοιχα. 

Ή μελέτη τών ρυθμών δείχνει, δτι ή κατανάλωση του κλάδου ανα
πτύχθηκε κατά την περίοδο 1958-1975 μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 9,8% καί 
κατά τήν τελευταία 5ετία μέ 6,8%. Ή αύξηση αυτή τής καταναλώσεως γί
νεται μέ ρυθμούς ψηλότερους άπό εκείνους πού παρατηρούνται στο ακα
θάριστο προϊόν, δπως δείχνουν οί τιμές του συντελεστή είσοδηματικής 
ελαστικότητας, πού ^ταν αντίστοιχα 1,48 καί 1,75. 

Ή δυσμενής αυτή εξέλιξη στή σχέση μεταξύ ενεργειακής καταναλώ
σεως καί ακαθάριστου προϊόντος του κλάδου φαίνεται ακόμη πιο καθαρά 
στή μεταβολή τής ενεργειακής εντάσεως, πού αυξάνεται κατά τήν περίο
δο 1958-1975 άπό 46,6 σέ 75,4 toe άνά εκατομμύριο δραχμές. Οί λόγοι 
πού ίσως νά έχουν προκαλέσει τό φαινόμενο αυτό μπορεί να είναι δύο : 
(α) αύξηση του λόγου τής καταναλισκόμενης ενέργειας άνά μονάδα μετα
φορικού έργου, (β) αύξηση του λόγου του πραγματοποιούμενου μεταφο
ρικού έργου άνά μονάδα του ακαθάριστου προϊόντος του κλάδου. Δυστυ
χώς ή έλλειψη τών απαραίτητων στατιστικών στοιχείων δέν επιτρέπει τήν 
πλήρη διερεύνηση τών άλληλοσυσχετίσεων. Τό πιθανότερο είναι, ότι καί 
οί δύο παραπάνω αίτιες έχουν συμβάλει στην εξέλιξη αυτή. 

Ή αύξηση του λόγου τής καταναλισκόμενης ενέργειας προς τό έκτε-
λούμενο μεταφορικό έργο δέν μπορεί οπωσδήποτε νά δικαιολογηθεί άπό 
τήν πρόοδο τής τεχνολογίας. Είναι αποτέλεσμα δυσμενών εξελίξεων τό
σο στίς συνθήκες οργανώσεως του κλάδου δσο καί σ' εκείνες συντηρή
σεως του μεταφορικού εξοπλισμού. 

Σαν κύριες ερμηνευτικές μεταβλητές τής ζητήσεως για ενέργεια άπό 
τις οδικές μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν: (α) ή προστιθέμενη αξία, (β) τό 
μεταφορικό έργο, (γ) ό αριθμός οχημάτων καί, φυσικά, (δ) οί τιμές τών 
καυσίμων. 

Ή ανάλυση τών εκτιμήσεων τών υποδειγμάτων έδειξε, ότι ή τιμή 
τής ενέργειας εϊχε στατιστικά ασήμαντη επίδραση στή διαμόρφωση τής 
ζητήσεως — ό αντίστοιχος συντελεστής ελαστικότητας προκύπτει μικρό
τερος άπό 0,1 κατ' απόλυτη τιμή. 'Ακόμη προέκυψε, δτι ή συμμετοχή του 
ντήζελ στή συνολική κατανάλωση ερμηνεύεται σέ Ικανοποιητικό βαθμό 
άπό τή σχετική τιμή του καί άπό μια χρονική τάση, δπως δείχνει ή παρα
κάτω εκτίμηση τής περιόδου 1958-1975: 
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fin j=g = 0,35 - 1,07 en ^ + 0,02t R2=0,714 

(3,93) (6,40) (5,90) DW=1,62 

δπου 

ΔΗ = ή κατανάλωση ντήζελ στις οδικές μεταφορές 
ΕΝ = ή συνολική κατανάλωση ντήζελ και βενζίνας 
ΡΔΗ = ή τιμή διαθέσεως του ντήζελ 
PEN = ή (σταθμισμένη) τιμή διαθέσεως τής συνολικής ενέργειας 
t = ό χρόνος 

535. Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Οί σιδηρόδρομοι, δπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν μεταφορικό μέ
σο ψηλής ενεργειακής αποδόσεως28. Παρόλα αυτά τό επίπεδο αναπτύ
ξεως τους, αξιολογούμενο μέ βάση τή συμμετοχή τους στην ικανοποίηση 
τής ζητήσεως για μεταφορικό έργο, είναι χαμηλό. Κατά τό 1975 συμμετέ
χουν στο επιβατικό και εμπορευματικό έργο τής χώρας μέ ποσοστά 6,9% 
και 15,4% αντίστοιχα. Κατά τήν περίοδο 1958-1975 ή ανάπτυξη του με
ταφορικού τους έργου ήταν χαμηλότερη άπό των περισσότερων κλάδων 
μεταφορών. Τά γεγονότα αυτά οφείλονται στή χαμηλή ποιότητα τών 
υπηρεσιών πού προσφέρουν οί σιδηρόδρομοι, σέ σχέση μέ τά άλλα αντα
γωνιστικά μεταφορικά μέσα. 

Τό επιβατικό μεταφορικό έργο αυξήθηκε μέ ρυθμό 5,3% κατά τή 
ΙΟετία 1964-1974, ένώ ταχύτερα αυξήθηκε κατά τήν ίδια περίοδο ή προ
στιθέμενη άξια του κλάδου, έτσι ώστε ό συντελεστής ελαστικότητας του 
πρώτου ώς προς τή δεύτερη νά είναι 0,78. Τέλος ό συντελεστής πληρότη
τας τών επιβατικών οχημάτων ήταν 48,2%, 49,1% και 49,9% κατά τά έτη 
1965-1970 και 1975 αντίστοιχα [33]29. 

28. Στις υπεραστικές επιβατικές μεταφορές ή ενεργειακή απόδοση τών σιδηροδρό
μων, μετρούμενη σέ χιλιομετρικούς επιβάτες γιά κάθε μονάδα καταναλισκόμενης ενέρ
γειας, έρχεται δεύτερη μετά άπό εκείνη τών λεωφορείων, και είναι περίπου τά 8/10 της 
δεύτερης. Στις υπεραστικές εμπορευματικές μεταφορές οί σιδηρόδρομοι έχουν τήν ψη
λότερη απόδοση άπό δλα τά μέσα, μέ εξαίρεση τά πλοία, πού εμφανίζονται άπό δύο ώς 
τέσσερις φορές πιο αποδοτικοί άπό τά λεωφορεία. Οί συγκρίσεις αυτές αφορούν τους 
ντηζελοκίνητους σιδηρόδρομους. Βλ. και Πίνακα 5.16. 

29. Άπό στοιχεία πού τηρούνται στο 'Αρχείο τής Εργασίας. Βλ. και Τερροβίτη Θ. 
(1977): Παραγωγική 'Ικανότητα τών Μεταφορικών Μέσων Δημοσίας Χρήσεως στην 'Ελ
λάδα και Βαθμός 'Αξιοποιήσεως της. Ερευνητική Εργασία, άρ. 13, ΚΕΠΕ, 'Αθήναι. 
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Tò εμπορευματικό μεταφορικό έργο αυξήθηκε επίσης. Οί ετήσιοι 
εκθετικοί ρυθμοί30 των περιόδων 1965-1970 και 1970-1975 ήταν αντί
στοιχα 4,1% και 6,2%. Οί συντελεστές πληρότητας γιά τίς εμπορευματι
κές μεταφορές ήταν 32,3% καί 27,3% κατά τά έτη 1965 και 1970 αντί
στοιχα. 

Ή έλξη των συρμών πραγματοποιείται στο ελληνικό σιδηροδρομικό 
δίκτυο μέ ντηζελάμαξες, αύτοκινητάμαξες καί άτμάμαξες. Οί δύο πρώτες 
καταναλίσκουν καύσιμο ντήζελ καί οί άλλες στερεά καύσιμα ή μαζούτ. 
Ή χρήση τών τελευταίων αυτών βρίσκεται σέ συνεχή μείωση καί κατά τό 
1974 οί υπάρχουσες δέκα άτμάμαξες κίνησαν μόνο τό 5% τών χιλιομετρι
κών συρμών [36, σελ. 10], ένώ κατά τό 1975 ή συμμετοχή τους στην ίκα-
νοποίηση τών ελκτικών αναγκών τών σιδηροδρόμων ήταν αμελητέα. 

Στην περίοδο 1958-1975 παρατηρείται σημαντική μείωση στή συνο
λική ενεργειακή κατανάλωση του κλάδου πού άπό 164 Ktoe τό 1958 έ-
φτασε τά 84 Ktoe τό 1975. Ή πτώση αυτή στην κατανάλωση προκλήθη
κε άπό τήν υποκατάσταση τών στερεών μέ υγρά καύσιμα, πού συνόδεψε 
τήν αντικατάσταση τών ατμομηχανών μέ τίς μεγαλύτερης ενεργειακής 
αποδόσεως ντηζελομηχανές. Τούτο απεικονίζεται κατά τρόπο φανερό τό
σο στή μεταβολή της ενεργειακής εντάσεως του κλάδου, πού άπό 614 τό 
1958 μειώθηκε στα 118 toe άνά εκατομμύριο δραχμές τό 1975, δσο καί 
στή μεταβολή του λόγου του μεταφορικού έργου γιά κάθε μονάδα κατα
ναλισκόμενης ενέργειας, ή οποία μπορεί να οριστεί ώς ή ενεργειακή από
δοση του μέσου, δπως αναφέρεται στή συνέχεια. 

Άπό τά υποδείγματα πού εκτιμήθηκαν, γιά τήν ανάλυση της ζητή
σεως άπό τους σιδηροδρόμους, ίδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πρώτα 
τό υπόδειγμα της κλασικής θεωρίας, τό όποιο επιβεβαιώνει εκείνο πού 
αναμενόταν, δτι δηλαδή ό συντελεστής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή 
είναι στατιστικά ασήμαντος καί ή εκτίμηση του περίπου —0,2. 

'Ικανοποιητικά είναι επίσης τά αποτελέσματα της εκτιμήσεως του 
παρακάτω υποδείγματος: 

30. Σαν ετήσιοι εκθετικοί ρυθμοί περιόδου αναφέρονται εκείνοι πού υπολογίζονται 
άπό τίς δύο ακραίες τιμές της περιόδου, μέ τή βοήθεια της σχέσεως En = Eo(l+r)n, 
δπου En, Εο οί ακραίες τιμές του μεγέθους κατά τα έτη 0 (πρώτο) καί n (τελευταίο) της 
περιόδου, καί r ό ετήσιος εκθετικός ρυθμός. 

Σαν (μέσοι) ετήσιοι ρυθμοί αναφέρονται εκείνοι πού υπολογίζονται από τή σχέση 
αναδρομής ßnE=a+bt, δπου b ό (μέσος) ετήσιος ρυθμός, καί είναι αυτοί πού συνήθως 
χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή. 
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fr™£± = -3,41 + 1,72 ζ ηΣΠ + 0,54en £ £ R2=0,995 
hN (17,07) (40,12) (10,36) ß I N DW=1,37 

δπου 

MET = συνολικό μεταφορικό έργο εκφρασμένο σε φυσικές μονάδες 
ΕΝ = κατανάλωση συνολικής ενέργειας 
ΣΠ = σταθμισμένος συντελεστής πληρότητας επιβατικών και εμπο

ρευματικών οχημάτων 
ΔΗ = κατανάλωση ντήζελ 

Περιγραφή τών μεταβλητών δίνεται στο Παράρτημα Π.6. 
Τό υπόδειγμα ερμηνεύει σε βαθμό απόλυτα Ικανοποιητικό τό λόγο 

του μεταφορικού έργου προς τήν ενέργεια πού καταναλίσκεται. Ό λόγος 
αυτός αυξήθηκε κατά τήν περίοδο 1965-1975 ομαλά, μέ μέσο ετήσιο ρυθ
μό γύρω στο 10%, χάρη στην υποκατάσταση πού προαναφέρθηκε. Οί με
ταβολές του μπορούν να ερμηνευθούν μέ ποσοστό μεγαλύτερο άπό 99% 
από τις μεταβολές τοΰ συντελεστή πληρότητας τών οχημάτων και τις με
ταβολές στην τεχνολογική πρόοδο, πού εκφράζεται άπό τή συμμετοχή 
τών ντηζελαμαξών στην εκτέλεση τοΰ μεταφορικού έργου. Ή εκτίμηση 
του υποδείγματος θεωρείται ικανοποιητική, Οχι μόνο γιατί οί συντελεστές 
είναι στατιστικά σημαντικοί, άλλα καί γιατί, παρόλο πού έχει σαν ανεξάρ
τητη μεταβλητή λόγο δύο μεταβλητών, εμφανίζει εξαιρετικά ψηλό συντε
λεστή R2. 

536. 'Αεροπορικές μεταφορές 

Οί αεροπορικές μεταφορές, οί όποιες, αν κριθούν ώς προς τήν ενερ
γειακή απόδοση, είναι ό πιο ένεργειοβόρος κλάδος τών μεταφορών, μέ 
μεγάλη απόσταση άπ' δλους τους άλλους, σημείωσαν, δπως είναι γνω
στό, σημαντική ανάπτυξη κατά τήν τελευταία 15ετία. Ό μέσος ετήσιος 
ρυθμός τοΰ ακαθάριστου προϊόντος τοΰ κλάδου ήταν γύρω στο 8%, ένώ 
της ζητήσεως τών υπηρεσιών έφτασε τό 14%. Οί ρυθμοί αυτοί ήταν οί 
ψηλότεροι άπό τους ρυθμούς δλων τών μέσων μαζικών μεταφορών. 

Συνέπεια αυτής της γρήγορης αναπτύξεως τοΰ κλάδου ήταν καί ή 
πραγματικά μεγάλη αϋξηση της ενεργειακής καταναλώσεως, πού κατά 
τήν 5ετία 1970-1975 έφθασε τό 18,8% τό χρόνο για τίς γραμμές εσωτερι
κού και μόνο. Ό αντίστοιχος συντελεστής είσοδηματικής ελαστικότητας, 
πού ήταν κι* αυτός ασυνήθιστα ψηλός, έφτασε περίπου στο 2. 
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Ή ένταση της ενέργειας ακολούθησε και αύτη αυξητική πορεία και 
από 28 το 1970 έφθασε τα 48 toe ανά εκατομμύριο δραχμές το 1975. Ή 
αύξηση αυτή, πού ερμηνεύεται κατά 60% από μια χρονική τάση, αντι
στοιχεί σέ μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 13%. Πρέπει καταρχήν να τονι
στεί, δτι τα μεγέθη της ενεργειακής εντάσεως είναι κατά ένα μέρος παρα
πλανητικά, γιατί στο μεν ακαθάριστο προϊόν του κλάδου συμπεριλαμβά
νονται καί οί γραμμές εξωτερικού πού εξυπηρετούνται άπο τήν εθνική αε
ροπορική εταιρία, ένώ ή κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται μόνο στις 
γραμμές εσωτερικού31. Για τό λόγο αυτό οι αερομεταφορές εμφανίζονται 
να έχουν ενεργειακή ένταση μικρότερη άπό τήν ένταση των άλλων κλά
δων τών μαζικών μεταφορών, πράγμα πού δέν είναι αληθινό. 

Ή αύξηση, πάντως, αυτής της πλασματικής εντάσεως, στο μέτρο 
πού δέν οφείλεται σέ μεταβολές της σχετικής σπουδαιότητας τών μεταφο
ρών εσωτερικού καί εξωτερικού, πρέπει νά αποδοθεί: (α) στή στροφή 
προς τύπους αεροσκαφών μικρότερης ενεργειακής αποδόσεως καί (β) 
στην αύξηση τοΰ λόγου τοΰ μεταφορικού έργου γιά κάθε μονάδα ακαθά
ριστου προϊόντος. 

Έξαλλου ή στροφή προς τύπους αεροσκαφών μικρότερης ενεργειακής 
αποδόσεως καταδεικνύεται καί άπό τή σημαντική αύξηση της μέσης κα
ταναλώσεως ενέργειας στο χιλιόμετρο, πού ερμηνεύεται άπό τή χρονική 
τάση κατά 30% καί έχει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 14,6%. 

Ή εξαγωγή συμπερασμάτων άπό τήν οικονομετρική ανάλυση είναι 
ίδιαίτερα δύσκολη. Ό μικρός αριθμός παρατηρήσεων δημιουργεί έντονα 
φαινόμενα αύτοσυσχετίσεως, πού δέν μπορούν νά αρθούν μέ τήν εφαρμο
γή τής μεθόδου Hildreth-Lu, γιατί ô δείκτης ρ προκύπτει έξω άπό τήν πε
ριοχή (-0,90, 0,90). 

Άπό τα υποδείγματα πού εκτιμήθηκαν κρατείται γιά σχολιασμό μό
νο ένα. Οί μεταβολές στή συνολική ενέργεια ερμηνεύονται μέ ψηλό δεί
κτη R2 άπό τή μέση κατανάλωση ενέργειας στο χιλιόμετρο καί άπό τίς χι
λιομετρικές θέσεις πού προσφέρθηκαν. 

31. "Αν ληφθεί υπόψη, δτι ή συνολική κατανάλωση ενέργειας άπό τήν 'Ολυμπιακή 
'Αεροπορία, γιά το σύνολο του δικτύου της, ήταν το 1975 περίπου τετραπλάσια εκείνης 
τών γραμμών εσωτερικού, προκύπτει ενεργειακή ένταση ίση με 200 toe/έκατ. δρχ., πού 
σημαίνει δτι είναι πραγματικά ή ψηλότερη άπό εκείνη τών άλλων μαζικών μέσων μετα
φοράς. 
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537. Θαλάσσιες μεταφορές 

Tò ακαθάριστο προϊόν τών θαλάσσιων μεταφορών αναπτύχθηκε, κα
τά την περίοδο 1970-1975, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%, πού είναι χαμηλό
τερος άπο δλους τους ρυθμούς αναπτύξεως των άλλων κλάδων μαζικής 
μεταφοράς. Κατά τήν παραπάνω περίοδο ή συμμετοχή του κλάδου στο 
ακαθάριστο προϊόν των μεταφορών και στή ζήτηση υπηρεσιών μεταφο
ρών προσώπων μειώθηκε άπο 11,5% σε 10,9% και άπο 9,2% σε 8,1% αν
τίστοιχα, ένώ ή συμμετοχή του στην κατανάλωση ενέργειας άπο τα μαζι
κά μέσα μεταφορών μειώθηκε άπο 14,5% σέ 10,9%. Τέλος κατά τα έτη 
1970 και 1975 οί θαλάσσιες μεταφορές κατανάλωσαν το 4,5% καί 3,2% 
αντίστοιχα τής συνολικής ποσότητας τών υγρών καυσίμων πού απορρό
φησε ή ελληνική οίκονομία. 

Σέ απόλυτα μεγέθη ή κατανάλωση τής ενέργειας, πού μοιράζεται με
ταξύ μαζούτ (85%) καί ντήζελ, παράμεινε κατά τή διάρκεια τής 5ετίας 
1970-1975 περίπου σταθερή. Ή ένταση τής ενέργειας μειώθηκε συνολικά 
κατά 20% περίπου. 

54. Ή ζήτηση στους λοιπούς καταναλωτές 

541. Γενικά 

Οί Λοιποί Καταναλωτές απορροφούν, σύμφωνα μέ στοιχεία του 
1975, τό 34,2% τής συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως τής χώρας, 
ένώ τό αντίστοιχο ποσοστό του έτους 1958 ήταν 37,8%. Παρατηρείται 
έτσι, δτι ή ενεργειακή τους κατανάλωση ακολούθησε πορεία αναπτύξεως 
μέ ρυθμούς ελαφρά χαμηλότερους άπό εκείνους τής συνολικής ενεργεια
κής καταναλώσεως τής χώρας. 

Όπως δείχνει ό Πίνακας 5.3, ή συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ικανοποίηση τών ενεργειακών αναγκών τών λοιπών καταναλωτών, 
στην περίοδο 1958-1975, έχει αύξηθεϊ άπό 13,6% σέ 18,6%, ένώ τών 
υγρών καυσίμων μειώθηκε άπό 81,4% σέ 77,8%, δπως καί τών στερεών 
καυσίμων άπό 5,0% σέ 3,6%. 

542. Οικιακοί καταναλωτές 

5421. Γενική εικόνα 

Ή γρήγορη αύξηση τής ιδιωτικής καταναλώσεως, ίδιαίτερα κατά τα 
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τελευταία χρόνια, είναι από τα χαρακτηριστικά φαινόμενα της οίκονομίας 
της χώρας. Έξαλλου σε κάποια μακρότερη προοπτική παρατηρείται, δτι 
τό διαθέσιμο ατομικό είσόδημα αυξήθηκε, κατά τήν περίοδο 1958-1975, 
μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 6,9% έναντι 6,5% του ακαθάριστου εθνικού είσο-
δήματος. 

Ή ταχεία άνοδος του διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος και ή ση
μαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, πού ήταν τό αποτέλεσμα αυτής 
της ανόδου, έχουν άμεση αντανάκλαση στή μεγάλη αύξηση τών ενεργεια
κών αναγκών για οίκιακή χρήση, δπως και για τήν κίνηση τών Ιδιωτικών 
επιβατικών οχημάτων. Ή κατανάλωση της ενέργειας άπό τους οίκιακούς 
καταναλωτές αυξήθηκε δσο περίπου καί ή συνολική ενέργεια της οίκονο
μίας καί, συγκεκριμένα, μέ μέσους ετήσιους ρυθμούς 10,5%, 9,3% καί 
6,2% κατά τίς περιόδους 1958-1975, 1965-1975 καί 1970-1975 αντίστοι
χα. Ή μείωση τών ανοδικών ρυθμών, πού παρατηρείται, οφείλεται μόνο 
σέ μείωση τών ρυθμών μεταβολής του διαθέσιμου ατομικού είσοδήματος, 
πού ήταν αντίστοιχα 6,9%, 6,2%, 4,7%, καί δχι σέ μείωση τών είσοδημα-
τικών έλαστικοτήτων πού παραμείναν στο επίπεδο τοΰ 1,5. Παράλληλα, 
μέ πολύ γρήγορους ρυθμούς αυξήθηκαν τόσο ή ίδιωτική κατανάλωση για 
θέρμανση καί φωτισμό δσο καί ή ίδιωτική κατανάλωση για αγορά οίκια-
κών συσκευών. Οΐ συντελεστές είσοδηματικής ελαστικότητας τών μεγε
θών αυτών κυμάνθηκαν γύρω στο 1,2. 

Ή ενέργεια πού καταναλίσκουν οί οίκιακοί καταναλωτές καί πού τό 
1975 αποτελούσε τό 20% περίπου της συνολικής καταναλώσεως άπό τήν 
ελληνική οίκονομία, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία χρήσεων. Συνήθως οί 
χρήσεις αυτές κατατάσσονται σέ τρεις κατηγορίες: (α) θέρμανση χώρων, 
(β) θέρμανση νερού, (γ) μαγείρεμα καί λειτουργία οίκιακών ηλεκτρικών 
συσκευών. Ή σειρά αυτή τών χρήσεων αντιπροσωπεύει καί τή σπουδαιό
τητα τους. Γενικά εκτιμάται, δτι ή πρώτη χρήση απορροφά τό 50% της 
καταναλώσεως τών νοικοκυριών και οί δύο πρώτες μαζί πάνω άπό τό 
65%32. 

32. Στις ΗΠΑ διακρίνουν τίς παρακάτω οίκιακές χρήσεις της ενέργειας καί τα αντί
στοιχα ποσοστά συμμετοχής: (1) θέρμανση χώρων 57,7%, (2) θέρμανση νερού 14,9%, 
(3) μαγείρεμα 5,5%, (4) ψύξη τροφίμων 6,0%, (5) κλιματισμός 3,7%, (6) τηλεόραση 
3,0%, (7) στεγνωτήριο ρούχων 1,7%, (8) κατάψυξη τροφίμων 1,9% καί (9) άλλες χρή
σεις 5,8% [80, σελ. 33]. Παρατηρείται, δτι οί δύο πρώτες χρήσεις καλύπτουν το 72,5% 
της καταναλώσεως. Για διεθνείς συγκρίσεις, ώς προς τις επιπτώσεις τών καθοριστικών 
παραγόντων, βλ. [36, 89]. 
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Για την ανάλυση της ζητήσεως άπο τους οίκιακούς καταναλωτές, 
σαν ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν, έκτος φυσικά άπο το 
διαθέσιμο ατομικό εισόδημα, οί παρακάτω μεταβλητές σέ διάφορους συν
δυασμούς: (α) οί τιμές της ενέργειας, (β) το πάγιο κεφάλαιο σέ κατοικίες, 
(γ) οί ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες, (δ) ή ιδιω
τική κατανάλωση για θέρμανση και φωτισμό και (ε) ή ιδιωτική κατανάλω
ση για αγορά οίκιακών συσκευών. 

5422. Ή Ενταση τής ενέργειας 

Ή Ενταση της ενέργειας στους οίκιακούς καταναλωτές, ή ενέργεια 
δηλαδή πού καταναλίσκεται για κάθε μονάδα του διαθέσιμου ατομικού ει
σοδήματος, ακολούθησε κατά τήν περίοδο 1958-1975 και 1965-1975 
ομαλή ανοδική πορεία. Ή χρονική τάση καί μόνο δίνει συντελεστές 
συσχετίσεως 0,9 καί 0,7 στίς δυο περιόδους, ένώ οί δύο ρυθμοί προκύ
πτουν στατιστικά σημαντικοί και οί εκτιμήσεις τους καί γιά τίς δύο περιό
δους είναι 3% περίπου. 

Πολύ ψηλή ερμηνευτική ίκανότητα έχει το υπόδειγμα πού διατυπώ
νει τήν ένταση της συνολικής ενέργειας σάν συνάρτηση της τιμής και 
μιας χρονικής τάσεως, πού στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεωρη
θεί δτι αντιπροσωπεύει τήν τεχνολογική πρόοδο. Οί σχετικοί συντελε
στές είναι στατιστικά σημαντικοί καί οί εκτιμήσεις τους είναι αντίστοιχα 
—0,7% καί 2%. Οί εκτιμήσεις είναι ίδιες γιά τίς δύο περιόδους 1958-1975 
καί 1965-1975. 

5423. Ή επίδραση των τιμών της ενέργειας 

Γιά τή μελέτη των επιπτώσεων στο απόλυτο επίπεδο της καταναλώ
σεως των τιμών της ενέργειας, δίνονται στον Πίνακα 520 τα στοιχεία, ό
πως προέκυψαν άπό τίς εκτιμήσεις των υποδειγμάτων. Πρέπει παράλλη
λα νά τονιστεί, δτι οί τιμές πωλήσεως δλων των μορφών τής ενέργειας 
στους οίκιακούς καταναλωτές σημείωσαν κατά τήν περίοδο τής μελέτης 
μειωτικές τάσεις, έκτος άπό τα υγρά καύσιμα, πού μόνο στην περίοδο 
1970-1975 αυξήθηκαν μέ μέσο ρυθμό 2,5% το χρόνο. 

Παρατηρείται, δτι ό ΣΕΤ τής ηλεκτρικής ενέργειας είναι στατιστικά 
ασήμαντος καί μάλλον μικρός, ένώ τών υγρών καυσίμων καί της συνολι
κής ενέργειας είναι μέν στατιστικά σημαντικός, άλλα οί εκτιμήσεις του εί
ναι οπωσδήποτε ενδεικτικές αγαθών ανελαστικής ζητήσεως. 

124 



ΠΙΝΑΚΑΣ 520 

Εκτιμήσεις τών συντελεστών ελαστικότητας, 1965-1975 

Ηλεκτρική ενέργεια 
Υγρά καύσιμα 
Στερεά καύσιμα 

Συνολική ενέργεια 

'Υπόδειγμα 
enE=enb0+b!enV 

b, 

1,71 
1,34 
0,92 

1,42 

Ε = ΕΝ, ΗΛ, ΥΚ, ΣΚ, V 
ΡΕ = PEN, ΡΗΛ, ΡΥΗ, ΡΣΚ 

* στατιστικά ασήμαντος 
** δεν οδηγεί σέ 

συμπεράσματα 

R2 

0,99 
0,96 
0,25 

0,97 

= διαθέσιμο 
εΙσόδημα 

ÒiE = &ib, 

b, 

1,58 
1,31 
0,59** 

1,40 

ι ατομικό 

Υπόδειγμα 

D + b^nV + 

b 2 

-0,39* 
-0,42 

1,57 

-0,40 

b2fciPEN 

R2 

0,99 
0,97 
0,47** 

0,980 

5424. Ή συμμετοχή τών μορφών της ενέργειας 

Οί τρεις μορφές ενέργειας, πού καλύπτουν τις ανάγκες τών οικιακών 
καταναλωτών, συμμετέχουν στη συνολική κατανάλωση ενέργειας με πο
σοστό: 18,6% ή ηλεκτρική ενέργεια, 77,8% τα υγρά καύσιμα και 5,6% τα 
στερεά καύσιμα, σύμφωνα μέ στοιχεία του 1975. Ή σύγκριση τών ποσο
στών αυτών μέ τα αντίστοιχα πολλών χωρών της Ευρώπης οδηγεί στις 
γνωστές διαπιστώσεις για την ολοκληρωτική απουσία τών αερίων και τήν 
εξαιτίας της προκαλούμενη ψηλή συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας, 
καί ίδιαίτερα τών προϊόντων πετρελαίου. 

Στή διαμόρφωση της συνθέσεως τής οίκιακής ενεργειακής κατανα
λώσεως σημαντική επίδραση είχαν, δπως έδειξε ή ανάλυση, οί σχετικές 
τιμές τών καυσίμων καί ή τεχνολογική πρόοδος. Και άς αρχίσουμε μέ τή 
συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ό λόγος ΗΛ/ΕΝ, πού εκφράζει τή συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέρ
γειας στή συνολική ενεργειακή κατανάλωση, αυξήθηκε κατά τίς περιό
δους 1958-1975 καί 1965-1975 μάλλον ομαλά, δπως δείχνουν οί συντε
λεστές R2 τών υποδειγμάτων πού έχουν τό χρόνο σαν μοναδική ερμηνευ
τική μεταβλητή. Οί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αυξήσεως είναι 2% καί γιά τίς 
δύο περιόδους. "Αν στο υπόδειγμα προστεθεί καί ό λόγος τών τιμών σαν 
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ερμηνευτική μεταβλητή, ή ερμηνευτική Ικανότητα βελτιώνεται σε πολύ 
Ικανοποιητικό βαθμό και ή εκτίμηση του ΣΕΤ προκύπτει στατιστικά ση
μαντική και ϊση προς —0,9 περίπου, ένώ ή επίδραση του χρόνου εξακο
λουθεί να είναι στατιστικά σημαντική. 

Δέν ίσχύουν τα ίδια και για τα υγρά καύσιμα. Ό λόγος ΥΚ/ΕΝ δεν 
εξελίχτηκε ομαλά. Ό μέσος ετήσιος ρυθμός της περιόδου 1958-1975 ή
ταν —0,3%, άλλα ό συντελεστής R2 στο αντίστοιχο υπόδειγμα ήταν μόνο 
30%. "Αν προστεθεί ό λόγος τών σχετικών τιμών ΡΥΚ/ΡΕΝ, ή ερμηνευ
τική Ικανότητα του υποδείγματος βελτιώνεται, άλλα και πάλι ό λόγος 
τών τιμών καί ή τεχνολογική πρόοδος δεν μπορούν νά ερμηνεύσουν πα
ρά μόνο τό 60% τών μεταβολών στή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων. Ό 
ΣΕΤ προκύπτει στατιστικά σημαντικός καί ή εκτίμηση του ίση προς 
-0,47. 

Για τα στερεά καύσιμα σημειώνεται, δτι τά αποτελέσματα τών εκτι
μήσεων δέν μπορούν νά οδηγήσουν σε συμπεράσματα. 

Όσον άφορα τήν πληρότητα της εικόνας, μελετήθηκε και ή συμπε
ριφορά του λόγου ΗΛ/ΥΚ και εκτιμήθηκε, δτι οΐ μεταβολές του ερμη
νεύονται Ικανοποιητικά (R2=0,9) άπό τήν τεχνολογική εξέλιξη καί τό λό
γο τών σχετικών τιμών ΡΗΛ/ΡΥΚ, ένώ οί εκτιμήσεις τών αντίστοιχων 
συντελεστών έχουν ψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. 

5425. Ή επίδραση του πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες 

Ή μεταβλητή EN/C, δηλαδή ή κατανάλωση της συνολικής ενέρ
γειας στή μονάδα του πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες, θεωρήθηκε σαν αν
τιπροσωπευτική της «καταναλώσεως στή μονάδα της κατοικίας» καί γι' 
αυτό κρίθηκε σκόπιμο νά μελετηθεί. Ή μεταβλητή αυτή μπορεί ακόμη νά 
θεωρηθεί καί αντιπροσωπευτικός δείκτης τών «ανέσεων» πού παρέχει κά
θε νοικοκυριό. 

Ό λόγος αυτός αυξήθηκε συστηματικά μέ τό χρόνο καί οί μέσοι ετή
σιοι ρυθμοί του ήταν 4% καί 3% στις περιόδους 1958-1975 καί 1965-
1975. Οί μεταβολές του λόγου αυτού ερμηνεύονται, σέ βαθμό πολύ ικα
νοποιητικό, άπό τήν τιμή της ενέργειας καί μια χρονική τάση, δπως επί
σης καί άπό τις μεταβολές του εισοδήματος καί μιά χρονική τάση. Στή 
συνέχεια δίνονται οί εκτιμήσεις τών πιο αντιπροσωπευτικών υποδειγμά
των γιά τήν περίοδο 1958-1975: 

FN — 

6n = ρ = 3,63 - 1,13 ftiPEN + 0,02t R2=0,953 
(2,05) (-5,50) (6,40) DW=0,76 
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και 

in =ί£ = -2,87 + 0,40 βιΔΙΕΣ - 0,91 &ιΡΕΝ 

(-1,05) (6,19) (-3,79) 

δπου 

ΕΝ = ή κατανάλωση της συνολικής ενέργειας 
C = το πάγιο κεφάλαιο σε κατοικίες 

PEN = ή τΨΆ τής συνολικής ενέργειας 
t = ό χρόνος 

ΔΙΕΣ = το διαθέσιμο ατομικό είσόδημα 

543. Γεωργία 

5431. Γενική εικόνα 

Ό αγροτικός τομέας33 εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στο 
σχηματισμό του εθνικού προϊόντος, παρά τους χαμηλούς, σχετικά με το 
σύνολο τής οίκονομίας, αυξητικούς ρυθμούς πού σημείωσε κατά το πα
ρελθόν. Κατά τήν περίοδο 1958-1975 ή συμμετοχή του ακαθάριστου 
προϊόντος του τομέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε άπό 
25,3% σε 16,5%, ένώ παράλληλα ό ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως του πρώ
του ήταν 3,5% έναντι 6,5% του τελευταίου. 

Άπό τις σημαντικές μεταβολές πού δλαβαν χώρα στον τομέα ή 
σπουδαιότερη, άπό τή σκοπιά των επιπτώσεων στον ενεργειακό τομέα, 
υπήρξε ή επέκταση, σε σημαντικό βαθμό, τής έκμηχανίσεώς του [46, 47]. 
'Αποτέλεσμα τής έκμηχανίσεως αυτής ήταν ή ανάπτυξη των ενεργειακών 
αναγκών του κλάδου μέ ρυθμούς πολύ ψηλούς τόσο σε απόλυτο επίπεδο 
δσο και σέ σχέση μέ τους ρυθμούς του γεωργικού προϊόντος. 

'Αρχικά παρατηρείται, Οτι ή συμμετοχή του τομέα στή συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση τής χώρας παράμεινε, κατά τήν περίοδο 1958-
1975, περίπου σταθερή στο επίπεδο του 11%, πράγμα πού δείχνει, δτι ή 
ενεργειακή κατανάλωση άπό τή γεωργία παρακολούθησε τους ρυθμούς 

33. Νοείται ή μονοψήφια κατηγορία γεωργία-κτηνοτροφία-δάση-θήρα-άλιεία τής 
ΕΣΥΕ. 

R2=0,951 

DW=0,89 
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μεταβολής της συνολικής ενέργειας από το σύνολο τής οικονομίας34. Κα
τά τις μετέπειτα περιόδους 1965-1975 και 1970-1975 οί ετήσιοι ρυθμοί 
αυξήσεως τής ενεργειακής καταναλώσεως από τή γεωργία ήταν 8,4% και 
6,6% αντίστοιχα. Ή είσοδηματική ελαστικότητα τής περιόδου 1958-1975 
εμφανίζει τήν ασυνήθιστα ψηλή τιμή 2,89, και ακολουθεί μιά πτώση της 
σέ 2,14 κατά τή ΙΟετία 1965-1975 και 1,54 τήν 5ετία 1970-1975. Οί εξελί
ξεις αυτές δείχνουν, δτι τά μεγάλα άλματα τής έκμηχανίσεως έγιναν κατά 
τή ΙΟετία 1960-1970. 

Οί δύο κύριες μορφές ενέργειας πού καλύπτουν τίς ανάγκες του το
μέα, σέ ποσοστά 7,0% και 93%, είναι αντίστοιχα ή ηλεκτρική ενέργεια 
και τά υγρά καύσιμα. Ή ανάπτυξη τής καταναλώσεως τής ηλεκτρικής 
ενέργειας ακολούθησε μέσο ετήσιο ρυθμό 15,5%, ένώ τά υγρά καύσιμα 
αναπτύχθηκαν μέ σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς —γύρω στο 10,7% 
— κατά τήν περίοδο 1958-1975. Στα ίδια ψηλά επίπεδα παραμένουν οί 
ρυθμοί αναπτύξεως τής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τίς περιόδους 1965-
1975 και 1970-1975, ένώ τά υγρά καύσιμα σημειώνουν φθίνοντες ρυθ
μούς αναπτύξεως. Ή μεγάλη ανάπτυξη τής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλε
ται τόσο στην αύξηση των ηλεκτρικών αντλιών όσο καί των ηλεκτρικών 
οίκιακών συσκευών, πού τήν κατανάλωση τους ή Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού συμπεριλαμβάνει σέ ορισμένες περιπτώσεις στον αγροτικό 
τομέα. 

5432. Οί καθοριστικοί παράγοντες και οί επιδράσεις τους 

Για τήν ανάλυση τής ζητήσεως άπό τή γεωργία, σάν ερμηνευτικές 
μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν, έκτος φυσικά άπό τό γεωργικό εισόδημα 
καί τίς τιμές τής ενέργειας, τό καθαρό πάγιο κεφάλαιο, ή έκταση πού αρ
δεύεται καί ή κατανάλωση λιπάσματος. 

Τό γεωργικό εισόδημα καί μόνο ερμηνεύει τήν κατανάλωση τής συ
νολικής ενέργειας κατά 87%, στην περίοδο 1958-1975, καί ή εκτίμηση 
του ΣΕΕ είναι στατιστικά σημαντική καί Τση προς 2,89, δπως προαναφέρ-

34. Πρέπει να αναφερθεί, δτι στην κατανάλωση του αγροτικού τομέα περιλαμβάνε
ται καί ή κατανάλωση υγρών καυσίμων για τήν κίνηση τών γεωργικών έλκυστήρων, 
πού αποσκοπεί στην εκτέλεση μεταφορικού £ργου. Θεωρητικά αύτη ή κατανάλωση θά 
έπρεπε να συμπεριληφθεί στην κατανάλωση τών μεταφορών. "Ας σημειωθεί ακόμη, δτι 
στην Ελλάδα οί γεωργικοί έλκυστήρες χρησιμοποιούνται συχνά καί γιά τή μεταφορά 
προσώπων. 
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θηκε. Ή προσθήκη της PEN, ώςερμηνευτικής μεταβλητήςστό οίκονομε-
τρικο υπόδειγμα, βελτιώνει την ερμηνευτική ίκανότητα (R2=90%) και ή 
εκτίμηση του ΣΕΤ είναι επίσης στατιστικά σημαντική καί ίση προς 
-0,86. 

Ή ένταση της συνολικής ενέργειας ακολούθησε ομαλή ανοδική πο
ρεία, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8% στην περίοδο 1958-1975, και εκτιμάται 
δτι ερμηνεύεται κατά 91% άπό τις μεταβολές τής τιμής της ενέργειας και 
τή χρονική τάση, μέ συντελεστές στατιστικά σημαντικούς πού έχουν αν
τίστοιχες εκτιμήσεις —0,41 καί 7%. 

Οί μεταβολές του πάγιου κεφαλαίου σέ μηχανικό εξοπλισμό ερμη
νεύουν τή συμπεριφορά τής καταναλώσεως κατά 97%, ποσοστό σημαντι
κά ψηλότερο άπό εκείνο του γεωργικού εισοδήματος. Ό αντίστοιχος 
συντελεστής ελαστικότητας είναι στατιστικά σημαντικός και ή εκτίμηση 
του είναι 1,26. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη, σ' αυτή τήν περίπτωση, ότι 
ή προσθήκη τής τιμής τής ενέργειας, ώς ερμηνευτικής μεταβλητής, δέν 
βελτιώνει τήν ποιότητα τής ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος 
καί δίνει εκτίμηση του ΣΕΤ στατιστικά ασήμαντη και περίπου —0,20. 

Τέλος ή επίδραση του κεφαλαίου φαίνεται καί μέσα άπό τή συμπερι
φορά του λόγου EN/C, πού εκφράζει τήν κατανάλωση τής συνολικής 
ενέργειας στη μονάδα του πάγιου κεφαλαίου. Ό λόγος αυτός παρουσίασε 
αύξηση, πού μπορεί να ερμηνευτεί κατά 70% άπό τό υπόδειγμα μέ χρονι
κή υστέρηση, επιβεβαιώνοντας έτσι τή σχετική θεώρηση του Παραρτήμα
τος Π.9, τό όποιο περιλαμβάνει σαν μεταβλητές τήν τιμή καί τό χρόνο. 

Παρατηρείται ακόμη, δτι γραμμικές σχέσεις του χρόνου, μέ Ικανο
ποιητική προσέγγιση, ακολούθησαν ή μέση κατανάλωση συνολικής ενέρ
γειας στή μονάδα τής γης πού αρδεύεται, καθώς και ή μέση κατανάλωση 
συνολικής ενέργειας στή μονάδα του λιπάσματος πού χρησιμοποιείται. 

Ώς προς τή συμμετοχή των μορφών τής ενέργειας στην κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών του τομέα, παρατηρείται, δτι υποδείγματα πού 
ερμηνεύουν τό λόγο ΗΛ/ΕΝ καί περιλαμβάνουν τό λόγο των τιμών 
ΡΗΛ/ΡΕΝ και τή χρονική τάση, δέν έχουν στατιστικά κριτήρια ψηλής 
ποιότητας. Σ* δλες πάντως τις περιπτώσεις ό ΣΕΤ είναι ή στατιστικά ασή
μαντος ή πολύ μικρός. "Αντίθετα ό λόγος ΥΗ/ΕΝ ερμηνεύεται Ικανο
ποιητικά άπό τό λόγο των τιμών, μέ ΣΕΤ στατιστικά σημαντικό, καί τή 
χρονική τάση. 
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544. Διάφοροι λοιποί καταναλωτές 

Κατά την περίοδο 1958-1975 το συνολικό προϊόν των κλάδων, πού 
ανήκουν στον καταναλωτή, αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,4%, λίγο 
χαμηλότερο από εκείνον του ακαθάριστου εθνικού είσοδήματος. Κατά τις 
περιόδους 1965-1975 και 1970-1975 ό ρυθμός αναπτύξεως έπεσε και εξα
κολούθησε να υπολείπεται λίγο του ρυθμού της οικονομικής αναπτύξεως. 

Στους διάφορους λοιπούς καταναλωτές περιλαμβάνονται δλοι οί 
κλάδοι της οίκονομικής δραστηριότητας, έκτος άπό τή γεωργία, τή βιο
μηχανία καί τίς μεταφορές. Μέ άλλα λόγια περιέχονται έδώ οί κατα
σκευές, τά ορυχεία καί δλες οι υπηρεσίες έκτος άπό τις μεταφορές35. Στο 
«στοιχειώδη αυτό καταναλωτή» ομαδοποιούνται όλες οί οίκονομικές δρα
στηριότητες μέ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στή μονάδα παραγόμενου 
προϊόντος. Πραγματικά ή ενεργειακή ένταση τών διάφορων λοιπών κατα
ναλωτών αποτελεί, σύμφωνα μέ στοιχεία του 1975, μόνο τό 5,3% της 
ενεργειακής εντάσεως στον τομέα της βιομηχανίας. Έξαλλου ό κατανα
λωτής συμμετέχει στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κατά 57,3% καί στή 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση μόνο κατά 8,2%. 

Ή συνολική κατανάλωση ενέργειας άπό τους λοιπούς καταναλωτές 
αυξήθηκε μέ μέσους ετήσιους ρυθμούς 14,2% καί 7,8% κατά τίς περιό
δους 1958-1975 καί 1965-1975, ένώ οί αντίστοιχες τιμές του συντελεστή 
είσοδηματικής ελαστικότητας ήταν 1,96 καί 1,2. 

Πολύ σημαντική μεταβολή σημείωσε καί ή ενεργειακή ένταση τών 
διάφορων λοιπών καταναλωτών, πού περίπου εξαπλασιάστηκε κατά τήν 
περίοδο 1958-1975. Τό γεγονός αυτό αποδίδεται, δπως αναφέρεται καί 
στην παράγραφο 321, στην εκμηχάνιση τών παραγωγικών λειτουργιών, 
καθώς επίσης καί στή σημαντική βελτίωση του βαθμού ίκανοποιήσεως 
τών αναγκών σέ φωτισμό καί θέρμανση. 

Για τήν ηλεκτρική ενέργεια παρατηρείται, δτι ή διαμόρφωση της ζη
τήσεως ερμηνεύεται σέ ποσοστό πάνω άπό 97% άπό τις μεταβολές του εί
σοδήματος καί της τιμής της ενέργειας, μέ συντελεστές ελαστικότητας 
στατιστικά σημαντικούς. Τά υποδείγματα πού διατυπώθηκαν για τήν ερ
μηνεία της καταναλώσεως τών υγρών καυσίμων δέν έδωσαν αξιοποιήσι
μα αποτελέσματα. 

Ή εξέλιξη της συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας, πού στην πε
ρίοδο 1965-1975 αυξήθηκε κατά 2% τό χρόνο, ερμηνεύεται αρκετά ίκα-

35. Βλέπε καί Παράρτημα Π.1. 
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νοποιητικα άπο το λόγο τών τιμών ΡΗΛ/ΡΕΝ και τη χρονική τάση, με 
εκτιμήσεις τών συντελεστών οριακά σημαντικές και αντίστοιχα ίσες προς 
—0,91 και 6%. Δέν ίσχύει δμως το ίδιο για τη συμμετοχή τών υγρών καυ
σίμων, πού δέν ακολούθησε συστηματικά χρονική εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1990 

60. Εισαγωγικά 

Σέ προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οί «προκαταρκτικές 
προδείξεις» των ενεργειακών ζητήσεων γιά το 1982 και το 1990, δπως δί
νονται άπο τα οικονομετρικά υποδείγματα, και έγινε σχολιασμός καί 
αξιολόγηση τους, ή οποία επιτρέπει την ένταξη τους στα πρότυπα βελτι-
στοποιήσεως. Στο κεφάλαιο πού ακολουθεί γίνεται ή σύνθεση δλης της 
εργασίας πού παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται τα πρότυπα 
βελτιστοποιήσεως πού χρησιμοποιήθηκαν γιά την κατάρτιση τών οριστι
κών προδείξεων, ένώ στην επόμενη περιγράφονται οί εξελίξεις τών βασι
κών μεταβλητών, μακροοικονομικών και τιμών της ενέργειας, πού καθο
ρίζουν τα τέσσερα σενάρια πού μελετήθηκαν. Οί επόμενες δύο παράγρα
φοι είναι αφιερωμένες στις λύσεις τών προτύπων βελτιστοποιήσεως. 
Στην πρώτη άπό τις δύο αναλύεται ή ζήτηση της περιόδου μέχρι τό 1982 
καί στή δεύτερη ή ζήτηση της περιόδου μέχρι τό 1990. Τέλος στην τελευ
ταία παράγραφο του κεφαλαίου γίνεται μια σύντομη παραμετρική ανάλυ
ση του προτύπου πού αναφέρεται στο Σενάριο 1 γιά τήν περίοδο μέχρι τό 
1982. 

61. Τα πρότυπα βελτιστοποιήσεως 

Ή γενική μορφή τών προτύπων βελτιστοποιήσεως παρουσιάστηκε 
στο Κεφάλαιο 4. Ή αναλυτική μορφή του προτύπου πού χρησιμοποιήθη
κε στο Σενάριο 1 δίνεται στο Παράρτημα Π.5, τό όποιο περιλαμβάνει επί
σης καί συνοπτικούς πίνακες γιά τα πρότυπα βελτιστοποιήσεως πού χρη
σιμοποιήθηκαν γιά τα άλλα τρία σενάρια, καί γιά τους δύο χρονικούς ορί
ζοντες. Δίνονται επίσης καί οί βέλτιστες λύσεις τών προτύπων. 

62. Τα τέσσερα σενάρια πού διαμορφώθηκαν 

621. Γενική περιγραφή 

Επελέγησαν γιά μελέτη τα παρακάτω τέσσερα σενάρια: 
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Σενάριο 1: Γρήγορη εκβιομηχάνιση μέ έντονο προσανατολισμό προς 
τους ένεργειοβόρους βιομηχανικούς κλάδους και μέ συνθή
κες σταθερών τιμών τής ενέργειας. 

Σενάριο 2: Γρήγορη εκβιομηχάνιση μέ μέτριο προσανατολισμό προς 
τους ένεργειοβόρους βιομηχανικούς κλάδους και μέ συνθή
κες μεγάλης αυξήσεως των τιμών τής ενέργειας. 

Σενάριο 3: Γρήγορη εκβιομηχάνιση μέ μέτριο προσανατολισμό προς 
τους ένεργειοβόρους βιομηχανικούς κλάδους και μικρή αύ
ξηση τών τιμών τής ενέργειας. 

Σενάριο 4: Συντηρητική εκβιομηχάνιση μέ προσανατολισμό προς τή μή 
ένεργειοβόρα βιομηχανία και μεγάλη αύξηση τών τιμών τής 
ενέργειας. 

Στον Πίνακα Π.6.2 του Παραρτήματος Π.6 δίνεται ή εξέλιξη τών με
ταβλητών πού καθορίζουν τα σενάρια, και στην υποπαράγραφο πού ακο
λουθεί δίνεται συνοπτική περιγραφή τους. 

622. 'Ανάλυση ερμηνευτικών μεταβλητών 

Τα τέσσερα σενάρια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τό «είδος» τής 
οίκονομικής αναπτύξεως και τήν εξέλιξη τών τιμών τών ενεργειακών 
καυσίμων. Κοινό στοιχείο και στα τέσσερα είναι ô ρυθμός τής οίκονομι-
κής αναπτύξεως. Πραγματικά, και για τά τέσσερα, ό μέσος ετήσιος ρυθ
μός ανόδου τού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι 6% και 5% για 
τις περιόδους μέχρι τό 1982 και τό 1990 αντίστοιχα. 

Σαν «είδος» τής οίκονομικής αναπτύξεως θωρείται ή διάρθρωση του 
εγχώριου προϊόντος. Έτσι τά τρία πρώτα σενάρια θεωρούν, δτι ή ανάπτυ
ξη θα εξακολουθήσει να βασίζεται κυρίως στην εκβιομηχάνιση, δπως και 
στην περίοδο μετά τό 1958. Τό προϊόν τής βιομηχανίας θα εξακολουθή
σει να αυξάνεται ταχύτερα άπό τό ΑΕΠ, περίπου κατά δύο εκατοστιαίες 
μονάδες, και έτσι ή συμμετοχή του στο ΑΕΠ, συνεχίζοντας τήν ανοδική 
της πορεία, θα φτάσει τό 28,2% και τό 34% τό 1982 καί τό 1990 αντίστοι
χα. 'Αντίθετα τό τέταρτο σενάριο προϋποθέτει στροφή τής οίκονομίας 
προς μή βιομηχανικές δραστηριότητες. Ή βιομηχανία θα αναπτυχθεί μέ 
ρυθμό πού θα είναι ϊσος μέ τό ρυθμό του ΑΕΠ, καί ή αύξηση του τελευ
ταίου θα προέλθει Ισόμετρα άπό τον πρωτογενή τομέα καί τις υπηρεσίες. 
Δέν εξετάζεται έδώ, αν μια τέτοια ανάπτυξη είναι εφικτή καί σκόπιμη. Βέ
βαιο πάντως εϊναι, δτι είναι ενδιαφέρουσα για τό μελετητή του ενεργεια
κού προβλήματος τής χώρας. 
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Τα Σενάρια 1, 2 καί 3 είναι και τα τρία σενάρια γρήγορης βιομηχανι
κής αναπτύξεως, άλλα διαφέρουν ώς προς τον προσανατολισμό της 
έκβιομηχανίσεως. Το Σενάριο 1 είναι σενάριο ένεργειοβόρας βιομηχανι
κής αναπτύξεως* προϋποθέτει δηλαδή, ότι οί πέντε ένεργειοβόροι βιομη
χανικοί κλάδοι, καί Ιδιαίτερα των μεταλλουργικών βιομηχανιών, τών χη
μικών βιομηχανιών καί τών μή μεταλλικών ορυκτών, θα εξακολουθή
σουν νά είναι οί ταχύτερα αναπτυσσόμενοι βιομηχανικοί κλάδοι, ώστε ή 
συμμετοχή τους στο βιομηχανικό προϊόν νά συνεχίσει τήν ανοδική της 
πορεία, για νά φτάσει άπο το 36,1% το 1975 στο 48,6% το 1990. Ένας τέ
τοιος προσανατολισμός της βιομηχανικής αναπτύξεως δεν είναι πολύ πι
θανός, αν οί τιμές της ενέργειας αυξηθούν σημαντικά. Γι' αυτό καί το Σε
νάριο 1 προϋποθέτει σταθερές τις (άποπληθωρισμένες) τιμές τής ενέρ
γειας. 

Τα Σενάρια 2 καί 3 προϋποθέτουν èva μέτριο προσανατολισμό τής 
έκβιομηχανίσεως στους ένεργειοβόρους κλάδους. Έτσι οί κλάδοι αυτοί 
θα αναπτυχθούν με ρυθμούς μόλις λίγο ψηλότερους άπό εκείνους του 
βιομηχανικού προϊόντος, καί ή συμμετοχή τους στο τελευταίο αυτό θά 
φτάσει τό 39% τό 1990. Τέλος στο Σενάριο 4 οί ένεργειοβόροι κλάδοι θά 
αναπτυχθούν με τό μέσον δρο τής βιομηχανίας καί ή συμμετοχή τους στο 
βιομηχανικό προϊόν θά μείνει στο επίπεδο τοΰ 1975. 

Τα Σενάρια 2 καί 3, πού προϋποθέτουν τό ίδιο είδος αναπτύξεως, 
διαφοροποιούνται ώς προς τήν εξέλιξη τών τιμών. Τό Σενάριο 2 προϋπο
θέτει μια συντηρητική αύξηση τών τιμών κατά 1% τό χρόνο, ένώ τό Σε
νάριο 3 προδιαγράφει μιά πιο γρήγορη αύξηση τών τιμών, συγκεκριμένα 
κατά 4% τό χρόνο. 

Συμπερασματικά παρατηρείται, δτι τό πρώτο σενάριο αποτελεί 
«ιστορικό σενάριο», μέ τήν έννοια δτι είναι προέκταση τοΰ παρελθόντος, 
δσον άφορα τις εξελίξεις στή σύνθεση τοΰ ακαθάριστου εγχώριου προϊόν
τος καί τοΰ βιομηχανικού προϊόντος. 

Οί πιθανές μεταβολές τών τιμών τών ενεργειακών καυσίμων συν
δυάστηκαν μέ τις μεταβολές στή διάρθρωση τοΰ προϊόντος, ώστε τά προ
κύπτοντα σενάρια άπό τή μιά πλευρά νά είναι ενδεικτικά τοΰ ένεργειακοΰ 
μέλλοντος τής χώρας καί άπό τήν άλλη πλευρά νά είναι εφικτά. Έτσι, δ-
πως προαναφέρθηκε, τό Σενάριο 1 τής ένεργειοβόρας αναπτύξεως, 
προϋποθέτει σταθερότητα στις σχετικές ενεργειακές τιμές μέχρι τό 1990. 
Ή εξέλιξη αύτη τών τιμών είναι αισιόδοξη, κρίνεται δμως δτι μόνο κάτω 
άπό τέτοιες συνθήκες υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ενός προσανατολι
σμού τοΰ είδους αυτού στή βιομηχανική ανάπτυξη τής χώρας. 

Έξαλλου τό Σενάριο 4, τής μή έντονης έκβιομηχανίσεως, προΰπο-
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θέτει σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας, ώστε να δίνει μιαν 
ακραία εΐκόνα των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οικονομίας, τήν 
είκόνα δηλαδή, δπου οί ενεργειακές ανάγκες έχουν περιοριστεί στο πιο 
χαμηλό επίπεδο. 

63. 'Ανάλυση της ζητήσεως στην περίοδο μέχρι το 1982 

Τα αποτελέσματα πού προκύπτουν από τήν επίλυση τών προτύπων 
βελτιστοποιήσεως για το έτος 1982 περιλαμβάνονται στους Πίνακες 61 
ως 64. Οί πίνακες δίνουν τήν είκόνα τής ενεργειακής ζητήσεως για κάθε 
σενάριο, για το σύνολο τής οίκονομίας και τους τρεις μεγάλους κατανα
λωτές, για τή συνολική ενέργεια και τίς τρεις μορφές ενέργειας. Περιλαμ
βάνονται ακόμη οί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολών, καθώς καί τα ποσο
στά συμμετοχής. 

631. Ίο σύνολο τής οίκονομίας 

Ή συνολική ενεργειακή κατανάλωση προβλέπεται νά φτάσει τα 14 
περίπου εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου για το Σενάριο 1, 
καί τα 11,75 εκατομμύρια τόνους για το Σενάριο 4. Οί αντίστοιχοι ετή
σιοι ρυθμοί μεταβολής τής ενεργειακής ζητήσεως κατά τήν περίοδο 1975-
1982 είναι 9,2% καί 6,6%. Προκύπτει έτσι, δτι ή επίδραση τής αναπτύ
ξεως προκαλεί μιαν αύξηση τών ενεργειακών αναγκών, όχι μεγαλύτερη 
άπό 19%. 

Σε ενδιάμεσα επίπεδα βρίσκεται ή συνολική ενεργειακή ζήτηση στα 
δυο άλλα σενάρια, το 2 καί το 3, πού προβλέπουν ετήσιους ρυθμούς 7,1% 
καί 7,7%. Έτσι παρατηρείται, δτι ή επίδραση τής αυξήσεως τής τιμής κα
τά 3% προκαλεί μια μείωση στή συνολική ενέργεια τής οίκονομίας κατά 
4% μόνο. 

Άπό τίς τρεις μορφές ενέργειας τήν ταχύτερη ανάπτυξη έχει φυσικά 
ή ηλεκτρική ενέργεια, πού ή συμμετοχή της στή συνολική ενεργειακή ζή
τηση παρουσιάζει ένα μέγιστο, ϊσο προς 20,2% στο Σενάριο 4 καί ένα 
ελάχιστο 17,7% στο Σενάριο 3, ένώ κατά το 1975 ήταν 15,6%. Τον ψηλό
τερο ρυθμό αυξήσεως τής ηλεκτρικής ενέργειας, 11,7%, δίνει τό Σενάριο 
1 καί τό χαμηλότερο, 9,7%, τό Σενάριο 3. Πρέπει νά σημειωθεί, δτι στά 
Σενάρια 4 καί 2 ή υποκατάσταση τών υγρών καυσίμων άπό τήν ηλεκτρι
κή ενέργεια προχωράει μέ ταχύτερο ρυθμό άπ' δσο στά Σενάρια 1 καί 3, 
χάρη στή μεταβολή τών σχετικών τιμών. 

Ή κατανάλωση τών υγρών καυσίμων θα εξακολουθήσει φυσικά νά 
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αυξάνεται με ρυθμούς από 8,7% στο Σενάριο 1 μέχρι 6,2% στο Σενάριο 
4, άλλα ή συμμετοχή τους στη συνολική κατανάλωση θά σημειώσει υπο
χώρηση, σέ σχέση μέ τήν τιμή 74,2% πού είχε το 1975. Τήν ελάχιστη 
συμμετοχή, 71,6%, προβλέπει το Σενάριο 1 και τή μέγιστη, 73,3%, το Σε
νάριο 3. 

Τέλος ή κατανάλωση των στερεών καυσίμων, πού είναι κυρίαρχα 
κατανάλωση βιομηχανική, προβλέπεται να αυξηθεί μέ ρυθμό 9,2% στο 
σενάριο της έντονης ένεργειοβόρας αναπτύξεως καί μέ ρυθμούς άπο 6% 
ώς 2,5% στα υπόλοιπα τρία σενάρια. Στο πρώτο σενάριο ή συμμετοχή 
τους στη συνολική ενέργεια παραμένει σταθερή, ένώ υποχωρεί στά άλλα 
τρία σενάρια. 

Τελικά ώς προς τή διάρθρωση της συνολικής ενεργειακής ζητήσεως, 
κατά μεγάλο καταναλωτή, παρατηρείται δτι στο Σενάριο 1 ή βιομηχανία 
αυξάνει τή συμμετοχή της άπό 45,6% σέ 49,7%, ένώ στά Σενάρια 2 καί 3 
διατηρεί περίπου το ίδιο επίπεδο συμμετοχής. 'Αντίθετα στο Σενάριο 4 
παρατηρείται πτώση της συμμετοχής στο 40,8%. 

632. Ή βιομηχανία 

Ή μέγιστη τιμή τής συνολικής ενεργειακής ζητήσεως άπο τή βιομη
χανία, πού είναι ίση μέ 6,9 εκατομμύρια τόνους Ισοδύναμου πετρελαίου, 
προβλέπεται άπο τό Σενάριο 1, καί ή ελάχιστη, πού ίσοΰται μέ 4,8 εκα
τομμύρια, άπό τό Σενάριο 4. Οί αντίστοιχοι ετήσιοι ρυθμοί τής περιόδου 
1975-1982 εϊναι 10,6% καί 5,0%. Έτσι στή βιομηχανική ζήτηση ενέρ
γειας παρατηρείται ένα εδρος, άπό τό λιγότερο μέχρι τό περισσότερο 
«ένεργειοβόρο» σενάριο, ίσο προς 44%. Τά δύο ενδιάμεσα σενάρια, τό 2 
καί τό 3 δίνουν ρυθμούς αυξήσεως 7% καί 7,4% αντίστοιχα, καί φανερώ
νουν, ότι ή κατά 3% ταχύτερη ετήσια αύξηση τής τιμής τής ενέργειας 
προκαλεί εντελώς ασήμαντη μείωση στή βιομηχανική ζήτηση της. 

Άπό τό Σενάριο 1 ή ετήσια αύξηση στή ζήτηση τής ηλεκτρικής 
ενέργειας προβλέπεται 12,2% τό χρόνο καί άπό τό Σενάριο 4 8,2%, ένώ 
στά ενδιάμεσα σενάρια θά έχει τιμές 10,2% καί 8,5%. £έ δλα τά σενάρια ή 
συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ψηλότερη άπό 19,6%, πού ή
ταν τό 1975. Ή μέγιστη συμμετοχή εμφανίζεται στά Σενάρια 2 καί 4 και 
αυτό οφείλεται, δπως συμβαίνει καί στο σύνολο τής οικονομίας, στο δτι ή 
σχετική τιμή τής ηλεκτρικής προς τή συνολική ενέργεια μειώνεται στά 
δύο αυτά σενάρια, ένώ παραμένει σταθερή στά Σενάρια 1 καί 3. 

Ή ζήτηση για υγρά καύσιμα άπό τή βιομηχανία προβλέπεται νά αύ-
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ξηθεϊ, και στα τέσσερα σενάρια, με ρυθμούς πού κυμαίνονται από 10,1% 
ώς 4,4%. Σε δλες δμως τις περιπτώσεις, ή συμμετοχή των υγρών καυσί
μων θα πέσει κάτω άπο το επίπεδο του 61,4%, δπου βρισκόταν το 1975. 

Εκτιμάται επίσης, δτι κάποιαν αύξηση θα παρουσιάσει και ή ζήτη
ση των στερεών καυσίμων, με μέσους ετήσιους ρυθμούς άπό 10,6% 
ώς 3,1%. Ή συμμετοχή τών καυσίμων αυτών στή βιομηχανική ζήτηση 
ενέργειας προβλέπεται δτι θά μείνει στα ίδια επίπεδα του 19% στο Σενά
ριο 1, ένώ τή μεγαλύτερη πτώση, μέχρι 16,8%, θα σημειώσει στα Σενάρια 
2 και 4. 

633. Οι μεταφορές 

Ή ζήτηση του κλάδου τών μεταφορών, στον όποιο συμπεριλαμβά
νονται ή κίνηση τών ίδιωτικών οχημάτων, οί οδικές μεταφορές και οί σι
δηροδρομικές μεταφορές, προβλέπεται δτι θά αυξηθεί με σχετικά ψηλούς 
ρυθμούς, καί στα τέσσερα σενάρια. Στο Σενάριο 1 προβλέπεται ό ψη
λότερος ετήσιος ρυθμός, 8,4%, ένώ παραπλήσιος ρυθμός και ϊσος προς 
8,2% προβλέπεται άπό τό Σενάριο 3. Τέλος τά Σενάρια 2 καί 3 προβλέ
πουν, καί τά δύο, μέσο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως της ενεργειακής ζητήσεως 
ίσο προς 7,4%. Οί διαφοροποιήσεις αυτές της ζητήσεως, πού προβλέπον
ται άπό τά τέσσερα σενάρια, οφείλονται στίς εξελίξεις τών τιμών τών 
ενεργειακών καυσίμων καί μόνο, μια πού ή ανάπτυξη του κλάδου τών με
ταφορών προϋποτίθεται ή ίδια, για δλα τά σενάρια. 

Όσον άφορα τή συμμετοχή τών μεταφορών στή ζήτηση της συνολι
κής ενέργειας άπό τήν οίκονομία, πού τό 1975 ήταν 18,8%, κατά τό Σενά
ριο 1 της ένεργειοβόρας έκβιομηχανίσεως, θά μειωθεί, για νά φτάσει στο 
επίπεδο του 17,7% τό 1982. Τά άλλα τρία σενάρια προβλέπουν αύξηση 
της συμμετοχής, πού ή ψηλότερη τιμή της θά είναι, κατά τό Σενάριο 4, ί
ση προς 19,6. 

634. Οί λοιποί καταναλωτές 

Ή ζήτηση της συνολικής ενέργειας άπό τους λοιπούς καταναλωτές 
προβλέπεται νά φτάσει στο επίπεδο τών 4,7 εκατομμυρίων τόνων ισοδύ
ναμου πετρελαίου κατά τό Σενάριο 4, πού προδιαγράφει τήν ταχύτερη 
αύξηση τών ενεργειακών αναγκών του μεγάλου αυτού καταναλωτή. Αυ
τό οφείλεται στην ταχύτερη ανάπτυξη τοΰ πρωτογενούς καί τριτογενούς 
τομέα, δπως προϋποθέτει τό σενάρ-j αυτό. Έτσι ό μέσος ετήσιος ρυθμός 
αυξήσεως της συνολικής ενέργειας για τήν περίοδο εκτιμάται σέ 8,3%. 
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Στά άλλα τρία σενάρια ή ζήτηση σε συνολική ενέργεια εκτιμάται δτι 
θα κυμανθεί από 4,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου για το 
Σενάριο 2 ώς 4,6 εκατομμύρια τόνους για το Σενάριο 3, διαφοροποιήσεις 
πού οφείλονται στίς επιδράσεις των τιμών. 

'Από τις τρεις μορφές ενέργειας ή ηλεκτρική παρουσιάζει, φυσικά, 
τή μεγαλύτερη αύξηση. Το μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό της περιόδου, ϊσο 
προς 13,7%, εμφανίζει στό Σενάριο 4 καί το μικρότερο, 11,2%, στο Σενά
ριο 1. Ενδιάμεσοι ρυθμοί, 11,8% και 11,4%, προβλέπονται αντίστοιχα 
στα Σενάρια 2 καί 3. Σέ δλα τα σενάρια ή συμμετοχή της ηλεκτρικής 
ενέργειας στή συνολική ενέργεια προβλέπεται ψηλότερη άπό 8,6% πού ή
ταν τό 1975. Ή μέγιστη συμμετοχή, 26,1%, εμφανίζεται στό Σενάριο 4 
καί ή ελάχιστη, ϊση προς 22,9%, στά Σενάρια 1 καί 3. 

Ή ζήτηση γιά υγρά καύσιμα άπό τους λοιπούς καταναλωτές προ
βλέπεται να αυξηθεί καί στά τέσσερα σενάρια. Ή μέγιστη αύξηση, μέ μέ
σο ετήσιο ρυθμό 7,5%, εκτιμάται δτι θά σημειωθεί στό Σενάριο 3 καί ή 
ελάχιστη, μέ 6,3%, στό Σενάριο 2. Σέ δλες τις περιπτώσεις ή συμμετοχή 
τών υγρών καυσίμων στή συνολική ενέργεια θά πέσει κάτω άπό τό επίπε
δο του 77,8%, δπου βρισκόταν τό 1975. Τή μέγιστη συμμετοχή, ϊση προς 
74,9%, προβλέπουν τά Σενάρια 1 καί 3 καί τήν ελάχιστη, ϊση προς 
71,8%, τό Σενάριο 4. 

64. Ανάλυση της ζητήσεως στην περίοδο 1983-1990 

641. Γενικά 

Τά αποτελέσματα πού προκύπτουν άπό τήν επίλυση τών προτύπων 
βελτιστοποιήσεως γιά τό έτος 1990 περιλαμβάνονται στους Πίνακες 65 
ώς 68 αύτου του κεφαλαίου, πού δίνουν τήν είκόνα της ενεργειακής ζητή
σεως γιά κάθε σενάριο, γιά τό σύνολο της οίκονομίας καί τους τρεις μεγά
λους καταναλωτές. Στους πίνακες αυτούς δίνονται ακόμη οί μέσοι ετή
σιοι ρυθμοί μεταβολών στην περίοδο 1983-1990, καθώς καί τά ποσοστά 
συμμετοχής. 

Γενική παρατήρηση, πού προκύπτει άπό τή θεώρηση τών πινάκων, 
είναι δτι! ή περίοδος 1983-1990 χαρακτηρίζεται άπό μιά κάμψη τών αυξη
τικών ρυθμών στίς ενεργειακές καταναλώσεις, συγκριτικά μέ τήν προη
γούμενη περίοδο, πού οφείλεται, κατά πρώτο λόγο, στή χαλάρωση του 
ρυθμού ανόδου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 'Ακόμη πρέπει να 
παρατηρηθεί δτι, δπως αναμένονταν, μεταξύ τών σεναρίων εμφανίζονται 
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στο 1990 αποκλίσεις στή ζήτηση της ενέργειας, πιο σημαντικές άπο κεί
νες πού προβλέπονται για το 1982. 

642. Το σύνολο της οικονομίας 

Ή συνολική ενεργειακή κατανάλωση της οίκονομίας εκτιμάται δτι 
θά φτάσει τά 25,6 εκατομμύρια τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου γιά το Σε
νάριο 1, και τα 18,3 εκατομμύρια γιά το Σενάριο 4, μέ αντίστοιχους μέ
σους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής 7,9% και 5,7%. Έτσι τά δύο σενάρια 
παρουσιάζουν μία μέση απόκλιση 25% περίπου. 

Σε ενδιάμεσα επίπεδα βρίσκεται ή στάθμη των ενεργειακών αναγκών 
στα δύο άλλα σενάρια, πού προβλέπουν ετήσιους ρυθμούς 6,4% και 
6,7%. Παρατηρείται, δτι ή κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες διαφορά 
στους ανοδικούς ρυθμούς των τιμών της ενέργειας προκαλεί απόκλιση 
στή συνολική ενέργεια μόνο κατά 6%. 

'Από τις τρεις μορφές τής ενέργειας, τήν ταχύτερη ανάπτυξη έχει, 
φυσικά," ή ηλεκτρική, πού ή συμμετοχή της στή συνολική ενεργειακή ζή
τηση παρουσιάζει μέγιστο 23,7% στο Σενάριο 4 και ελάχιστο 19,2% στο 
Σενάριο 3. Ή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων ακολουθεί πτωτική τάση 
και παρουσιάζει ελάχιστο 68,8% στο Σενάριο 1 και μέγιστο 72,3% στο 
Σενάριο 3. Ή συμμετοχή τών στερεών καυσίμων βρίσκεται στο διάστημα 
άπό 7%, γιά τό Σενάριο 4, ώς 8,5% γιά το Σενάριο 3. 

Ώς προς τή σύνθεση τής συνολικής ενέργειας κατά μεγάλο κατανα
λωτή, παρατηρείται δτι στο Σενάριο 1 ή συμμετοχή τής βιομηχανίας εξα
κολουθεί τήν ανοδική της πορεία, γιά να φτάσει, τό 1990, στο 53,1%. Στα 
Σενάρια 2 και 3 ή διάρθρωση τής συνολικής ενέργειας εξακολουθεί να 
παραμένει ή ίδια δπως του 1975 και του 1982. Στο Σενάριο 4 οί λοιποί 
καταναλωτές συνεχίζουν να αυξάνουν τή συμμετοχή τους, έτσι πού τό 
1990 να απορροφούν τό 43% τών ενεργειακών αναγκών τής χώρας, έναν
τι μόνο 40% τής βιομηχανίας. 

643. Οί μεγάλοι καταναλωτές 

Ή συνολική ενεργειακή ζήτηση άπό τή βιομηχανία θά αυξηθεί μέ 
ρυθμούς άπό 8,8%, γιά τό Σενάριο 1, μέχρι 5,5%, γιά τό Σενάριο 4. Εν
διάμεσοι ρυθμοί, κοντά στο 6,6% θά παρατηρηθούν γιά τά δύο ενδιάμεσα 
σενάρια. Έτσι τό εύρος πού παρατηρείται στή βιομηχανική ζήτηση, άπό 
τό λιγότερο ώς τό περισσότερο «ένεργειοβόρο» σενάριο, είναι περίπου 
45%. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες ταχύτερη 
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αύξηση της τιμής της ενέργειας, μεταξύ τών Σεναρίων 2 και 3, προκαλεί 
μείωση στή βιομηχανική ζήτηση μόνο κατά 4% περίπου. 

Άπα τις τρεις μορφές τής ενέργειας πού καλύπτουν τις βιομηχανι
κές ανάγκες, ή ηλεκτρική έχει τήν ταχύτερη αύξηση και οί ρυθμοί της κυ
μαίνονται άπό 7,1% για το Σενάριο 4 ως 10,2% για το Σενάριο 1. Ή 
συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας σημειώνει άνοδο σέ δλα τα σενάρια 
σχετικά μέ το 1982, και τήν πιο μεγάλη τιμή της, 27,3%, εμφανίζει στα 
Σενάρια 2 και 4. Αυτό συμβαίνει, δπως καί στο σύνολο τής οίκονομίας, 
γιατί ή σχετική τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας προς τήν τιμή τής συνολι
κής μειώνεται στα δύο αυτά σενάρια, ένώ παραμένει σταθερή στα Σενάρια 
1 καί 3. 

Ή ζήτηση του τομέα των μεταφορών προβλέπεται δτι θά αύξηθεΐ 
καί στα τέσσερα σενάρια, μέ ρυθμούς πού δέν διαφέρουν σημαντικά άπό 
τους αντίστοιχους τής συνολικής ενεργειακής ζητήσεως άπο τήν οικονο
μία. Οί διαφοροποιήσεις στή ζήτηση του τομέα, μεταξύ των διάφορων σε
ναρίων, οφείλονται βασικά στις διαφορετικές εξελίξεις τών τιμών τής 
ενέργειας. 

Ή συμμετοχή τών μεταφορών στή συνολική κατανάλωση μικρές 
μόνο μεταβολές παρουσιάζει σέ σχέση μέ τίς αντίστοιχες τιμές του 1982. 

Ή ζήτηση άπο τους λοιπούς καταναλωτές εκτιμάται δτι θά έχει τήν 
ψηλότερη σχετική αύξηση, μεταξύ τών τεσσάρων σεναρίων, στο Σενάριο 
4, πού προδιαγράφει τήν ταχύτερη ανάπτυξη του πρωτογενούς καί του 
τριτογενούς τομέα τής οίκονομίας. Άπό τις τρεις μορφές ενέργειας, τους 
πιο ψηλούς ρυθμούς σημειώνει ή κατανάλωση του ηλεκτρισμού, πού ή 
συμμετοχή του εκτιμάται δτι θά βρίσκεται στην περιοχή άπό 29,7% για 
το Σενάριο 4 ώς 26,3% για το Σενάριο 1. 

65. Παραμετρική ανάλυση 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εξέταση τών επιπτώσεων πού έχουν στίς 
προβλέψεις οί διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες τής ενεργειακής ζητή
σεως. Στην περίπτωση μάλιστα τής παρούσας εργασίας ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον έχει νά εξεταστεί, πώς οί εξωγενείς — ώς προς τα οίκονομετρικά μον
τέλα — πληροφορίες μπορούν νά επηρεάσουν τις προδείξεις. Για το σκο
πό αυτό χρησιμοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση. Συγκεκριμένα διαμορ
φώθηκαν καί επιλύθηκαν παραμετρικές μορφές του καθολικού προτύπου, 
πού άφορα τό Σενάριο 1, για τήν περίοδο μέχρι τό 1982. Μελετήθηκαν έ
ξι παραμετρικές μορφές τοΰ προτύπου, οί όποιες προκύπτουν άπό τό 
πρότυπο αναφοράς, δν αρθούν διαδοχικά οί διάφορες κατηγορίες περιορι-
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σμών. Συνοπτική περιγραφή των παραμετρικών λύσεων καί τα αποτελέ
σματα πού προκύπτουν δίνονται στους Πίνακες 69 και 610 αντίστοιχα. 
Πιο αναλυτικά παρατηρούνται τα έξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69 
Περιγραφή τών παραμετρικών λύσεων του προτύπου βελτιστοποιήσεως 

για τό Σενάριο 1 καί μέ ορίζοντα το 1982 

Τιμή οίκονομικής συναρτήσεως 
α/ Περιγραφή 

'Απόλυτη τιμή % 

1. Λύση αναφοράς. Ισχύουν οί περιορισμοί καί τών 
πέντε κατηγοριών: (1) απόλυτοι στόχοι, (2) στόχοι 
συμμετοχής, (3) απόλυτα δρια, (4) δρια συμμετο
χής, (5) ταυτότητες. 3,552 100 

2. ΑΓρονται οί περιορισμοί (3), πού θέτουν απόλυτα 
δρια-φράγματα στίς ενεργειακές καταναλώσεις. 3,409 96,0 

3. ΑΓρονται οί περιορισμοί (4), πού θέτουν φράγματα 
στή συμμετοχή, καί (2), πού θέτουν στόχους στή 
συμμετοχή. 2,896 81,5 

4. Αίρονται οί περιορισμοί (5), πού εκφράζουν τις 
ταυτότητες. 3,050 86,0 

5. ΑΓρονται οί περιορισμοί (2), πού θέτουν στόχους 
συμμετοχής, (3) πού θέτουν απόλυτα δρια, (4) πού 
θέτουν δρια συμμετοχής. 2,896 81,5 

6. ΑΓρονται οί περιορισμοί (2), πού θέτουν στόχους 
συμμετοχής, (4) πού θέτουν δρια συμμετοχής, 
(5) πού θέτουν τις ταυτότητες. 0 0 

Ή παραμετρική λύση (2) προκύπτει, αν από το πρότυπο αναφοράς 
αρθούν οί περιορισμοί (3), πού θέτουν απόλυτα δρια-φράγματα στίς συ
νολικές ενεργειακές καταναλώσεις τών μεγάλων καταναλωτών. Παρατη
ρείται, δτι ή τιμή της οικονομικής συναρτήσεως υφίσταται μείωση μόνο 
κατά 4%. Παράλληλα μικρές, σχεδόν ασήμαντες, μεταβολές σημειώνον
ται καί στίς ενεργειακές ζητήσεις. Συμπέρασμα: ή παρουσία τών περιορι
σμών, πού θέτουν απόλυτα δρια στίς συνολικές καταναλώσεις, δέν επι
δρούν σημαντικά στή διαμόρφωση της βέλτιστης λύσεως. Κατά συνέπεια 

149 



ΠΙΝΑΚΑΣ 610 

Ol παραμετρικές λύσεις του προτύπου βελτιστοποιήσεως για το 
Σενάριο 1 και μέ ορίζοντα το 1982 

Μεταβλητή 

ΕΝΟ 
ΗΛΟ 
ΥΚΟ 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

ΥΚΤ 

ΕΝΛ 
ΗΛΛ 
ΥΚΛ 
ΣΚΛ 

Βέλτιστη τιμή 
οικονομικής 
συναρτήσεως 

Λύση 1 

13.893 
2.533 
9.947 
1.413 

6.909 
1.497 
4.099 
1.313 

2.460 

4.524 
1.036 
3.388 

100 

3.552 

Λύση 2 

13.893 
2.557 
9.951 
1.384 

6.760 
1.487 
3.988 
1.284 

2.460 

4.673 
1.070 
3.503 

100 

3.409 

Λύση 3 

13.893 
2.187 

10.129 
1.577 

6.870 
1.112 
4.281 
1.477 

2.460 

4.563 
1.075 
3.388 

100 

2.896 

Λύση 4 

13.893 
2.223 

10.129 
1.142 

6.335 
1.337 
3.738 
1.203 

2.460 

4.673 
1.070 
3.388 

100 

3.050 

Λύση 5 

13.458 
2.187 

1.142 

6.325 
1.112 
4.211 
1.002 

2.460 

4.673 
1.075 
3.458 

140 

2.896 

Λύση 6 

13.893 
2.162 

10.129 
1.142 

7.842 
1.112 
3.402 
1.002 

2.460 

4.673 
1.075 
3.388 

100 

0 

σέ αναθεωρημένες μορφές του προτύπου θά μπορούσαν να αφαιρεθούν. 
Μεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παραμετρική λύση 

(4), πού προκύπτει, αν από το πρότυπο αναφοράς αρθούν οί περιορισμοί 
(5), οί όποιοι εκφράζουν τις σχέσεις-ταυτότητες. Ή βέλτιστη τιμή της οι
κονομικής συναρτήσεως μειώνεται κατά 14% και αντίστοιχες μεταβολές 
παρατηρούνται στις τιμές των ενεργειακών προδείξεων. 

'Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις, πού για τή βέλτιστη τιμή τής οικο
νομικής συναρτήσεως φτάνουν το 18,5%, παρουσιάζονται στις παραμε
τρικές λύσεις (3) και (5). Ή παραμετρική λύση (3) προκύπτει, δν αρθούν 
δλοι οί περιορισμοί, πού αναφέρονται σέ ποσοστά συμμετοχής των μορ
φών τής ενέργειας, εϊτε μέ τή μορφή στόχων — περιορισμοί (2) — είτε μέ 
τή μορφή πάνω και κάτω ορίων — περιορισμοί (4). Συμπεραίνεται ετσι,δ-
τι ή εξωγενής πληροφόρηση, για τή συμμετοχή τών μορφών τής ενέρ
γειας, ασκεί σημαντική επίδραση στίς προδείξεις. "Αν τό πρότυπο «αφή
νονταν ελεύθερο», να δώσει τίς ίστορικές προδείξεις, τα αποτελέσματα θά 
παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις άπό τα αποτελέσματα αναφοράς. 
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Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να αναμενόταν. Ή πολιτική, γιά μείωση 
της εξαρτήσεως από το πετρέλαιο, θα προκαλέσει ασφαλώς αποκλίσεις 
από τις ίστορικές τάσεις της συνεχούς αυξήσεως της συμμετοχής των 
υγρών καυσίμων στο ενεργειακό ίσοζύγιο. 

Ή παραμετρική λύση (5) προκύπτει από èva καθολικό πρότυπο, πού 
περιλαμβάνει μόνο τους περιορισμούς (1) — δηλαδή τους απόλυτους στό
χους. Ή απόκλιση στην οίκονομική συνάρτηση συμπίπτει με τήν απόκλι
ση της παραμετρικής λύσεως (3). Αυτό επιβεβαιώνει τό συμπέρασμα τής 
παραμετρικής λύσεως (2), δτι δηλαδή οί περιορισμοί, πού καθορίζουν 
απόλυτα δρια στις συνολικές ενέργειες, μικρή επίδραση ασκούν στα απο
τελέσματα των προδείξεων. 

Τέλος ή παραμετρική λύση (6) παρουσιάζει τή μέγιστη απόκλιση 
άπό τή λύση αναφοράς. Ή τιμή τής οικονομικής συναρτήσεως είναι 0, 
πράγμα πού σημαίνει, δτι οί βέλτιστες τιμές των ενεργειακών καταναλώ
σεων Ικανοποιούν τους στόχους, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις άπό 
αυτούς. Ή λύση αυτή προκύπτει άπό πρότυπο, πού περιλαμβάνει μόνο 
τους περιορισμούς πού εκφράζουν απόλυτα δρια και στόχους σέ απόλυτο 
επίσης επίπεδο. Ή μή παρουσία τών ταυτοτήτων, καθώς και τών περιορι
σμών πού διατυπώνουν εϊτε στόχους είτε δρια συμμετοχής, επιτρέπει στίς 
μεταβλητές, να πάρουν τις τιμές πού καθορίζουν οί στόχοι. Ή παραμετρι
κή αυτή λύση δίνει τις ίστορικές προδείξεις. 

66. Παρατηρήσεις 

Οί προδείξεις, πού καταρτίστηκαν, θα μπορούσαν, γιά λόγους πρα
κτικούς, να υποστούν μερικές συμπληρώσεις, Οταν τό επιτρέψουν τα 
αποτελέσματα κατάλληλων τεχνικών μελετών υποδομής. Έτσι ή κατανά
λωση τών μεταφορών θα μπορούσε να συμπεριλάβει τή ζήτηση μέ ηλεκ
τρική ενέργεια γιά τήν ηλεκτροκίνηση τών συρμών, καθώς επίσης και τή 
ζήτηση γιά αεροπορικές καί θαλάσσιες μεταφορές. Γιά τήν είσαγωγή τοΰ 
φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό ίσοζύγιο θά μπορούσαν να δια
τυπωθούν καί διάφορες άλλες παραδοχές. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, 
πού αποτελούν πληροφόρηση εξωγενή προς τή μεθοδολογία πού ακο
λουθήθηκε, θά μπορούσαν να συμπληρώσουν τά αποτελέσματα τής μελέ
της. 

Οί προδείξες, στις όποιες κατέληξε ή μελέτη, χρησιμοποιούν σαν έ
τος βάσεως, δπως ήδη αναφέρθηκε, τό 1975. Γιά τήν αξιολόγηση τους 
κρίθηκε σκόπιμο να γίνει σύγκριση μέ «αναθεωρημένες» προδείξεις οί 
όποιες, σαν βάση, θά χρησιμοποιούν πιο πρόσφατα στοιχεία. Έτσι οί 
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αναθεωρημένες προδείξεις υπολογίστηκαν με τήν εφαρμογή των ετήσιων 
ρυθμών μεταβολής των ενεργειακών ζητήσεων της περιόδου 1976-1990 
πάνω στις καταναλώσεις του έτους 1977. Τά αποτελέσματα τής αναθεω
ρήσεως αυτής δίνονται στον Πίνακα 611. Στον ϊδιο πίνακα δίνονται ακό
μη οί αποκλίσεις πού παρουσιάζουν οί αναθεωρημένες προδείξεις από τίς 
βασικές, δηλαδή εκείνες πού σαν έτος αναφοράς χρησιμοποιούν τό 1975. 

Για τή συνολική καί τήν ηλεκτρική ενέργεια, οί αποκλίσεις σάν πο
σοστά είναι μάλλον αμελητέες καί έχουν τό αναμενόμενο πρόσημο. Πιο 
σημαντικές είναι οί αποκλίσεις στά υγρά καύσιμα. Αυτό οφείλεται στο γε
γονός, δτι τά υγρά καύσιμα παρουσίασαν κατά τήν περίοδο 1975-1977 
αυξήσεις σημαντικά διαφορετικές άπό αυτές πού προβλέπονται άπό τό 
ολοκληρωμένο σύστημα προδείξεων. Τέλος οί πολύ σημαντικές αποκλί
σεις στά στερεά καύσιμα δικαιολογούνται δχι μόνο άπό τίς μεταβολές τής 
περιόδου 1975-1977 άλλα καί άπό στατιστικά σφάλματα1. 

1. Για τις καταναλώσεις του έτους 1977 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΕΣΕ. 
Βλ.: ΑΡΓΑΛΕΙΑ Ε. (1978), Ενεργειακά 'Ισοζύγια τής 'Ελλάδος, 1970-1976. Εθνικό 
Συμβούλιο Ενεργείας, 'Αθήνα. Για το 1975 παρουσιάζεται στην κατανάλωση των στε
ρεών καυσίμων μιά απόκλιση τής τάξεως του 20% μεταξύ των στοιχείων τής παρούσας 
μελέτης καί του ΕΣΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

70. Γενικά 

Στη μελέτη αύτη παρουσιάστηκαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για 
την εξέλιξη των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οικονομίας μέχρι 
το 1990. Τα σενάρια αυτά βασίζονται σέ διαφορετικές παραδοχές, γιά το 
πώς θα μεταβληθεί στο μέλλον ή διάρθρωση του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος και του βιομηχανικού προϊόντος, καθώς και για τό πώς θα εξε
λιχτούν οί τιμές της ενέργειας. 

Γιά νά εκτιμηθούν οί ενεργειακές ανάγκες της ελληνικής οίκονομίας 
διατυπώθηκε τό «ολοκληρωμένο σύστημα προδείξεων». Τό σύστημα αυτό 
βασίζεται στή συνδυασμένη χρήση οίκονομετρικών τεχνικών καί προτύ
πων βελτιστοποιήσεως, καί περιλαμβάνει καί ανάλυση του συστήματος 
τών ενεργειακών αναγκών σέ υποσυστήματα ομοειδών καταναλωτών 
ενέργειας. 

Τα οίκονομετρικά υποδείγματα, πού χρησιμοποιούνται, ερμηνεύουν 
τό μηχανισμό τής διαμορφώσεως της ενεργειακής ζητήσεως, βασιζόμενα 
σέ εναλλακτικές θεωρίες τής οίκονομικής αναλύσεως ή στή θεώρηση τών 
τεχνικών συστημάτων αξιοποιήσεως τής ενέργειας. Τά υποδείγματα αυ
τά, δσα κρίνονται κατάλληλα, χρησιμοποιούνται, γιά νά δώσουν «προκα
ταρκτικές» προδείξεις τών ενεργειακών αναγκών, πού στή συνέχεια 
«διορθώνονται» μέ τή βοήθεια προτύπων βελτιστοποιήσεως καί συγκεκρι
μένα προτύπων προγραμματισμού στόχων. Τα πρότυπα αυτά συμμετέ
χουν στή διαδικασία τών προβλέψεων σαν «όλοκληρωτές πληροφοριών». 
Αυτό σημαίνει, δτι δέχονται πληροφόρηση άπό διάφορες πηγές καί παρέ
χουν ένα σύνολο συνεπών προδείξεων. Έτσι, έκτος άπό τήν πληροφόρη
ση γιά τις ιστορικές επιπτώσεις τών προσδιοριστικών παραγόντων, πού 
παρέχουν τά οίκονομετρικά υποδείγματα, ό όλοκληρωτής πληροφοριών 
λαμβάνει υπόψη τους προσανατολισμούς τής ενεργειακής πολιτικής, πε
ριορισμούς τεχνικής φύσεως, αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τών ενεργειακών 
ζητήσεων, καθώς καί υποκειμενικές εκτιμήσεις γιά μελλοντικές τιμές βα
σικών παραμέτρων, δπως τής ελαστικότητας τής ζητήσεως κ.δ. 

Ή εφαρμογή τής μεθοδολογίας παρέχει τέσσερις εύλογες εΐκόνες, 
πού περιγράφουν τήν εξέλιξη τής ζητήσεως γιά ενέργεια μέχρι τό 1990 
καί βασίζονται σέ διαφορετικές παραδοχές, γιά τήν πορεία τής διαρθρώ-
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σεως του εγχώριου και ιδιαίτερα του βιομηχανικού προϊόντος, καθώς και 
για την πορεία των τιμών τών ενεργειακών μορφών. Δίνεται έτσι ή ευκαι
ρία να εκτιμηθούν οί επιπτώσεις, πού θα έχουν στο ύψος τών ενεργεια
κών αναγκών διαφορετικοί προσανατολισμοί της οίκο νομική ς αναπτύ
ξεως και διαφορετικές πορείες στη μεταβολή τών ενεργειακών τιμών. 

Ή πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου περιλαμβάνει τα συμπεράσμα
τα άπο την ανάλυση της ενεργειακής ζητήσεως στην περίοδο 1958-1975, 
δπως προέκυψαν άπο τήν επεξεργασία τών οίκονομετρικών υποδειγμά
των. Στή δεύτερη παράγραφο παρουσιάζονται οί προβλεπόμενες εξελίξεις 
τών ενεργειακών ζητήσεων, πού παρέχονται άπό τήν επίλυση τών προτύ
πων βελτιστοποιήσεως. Ή τρίτη καί τελευταία περιλαμβάνει σχόλια και 
παρατηρήσεις. 

71. Ή ανάλυση της ζητήσεως κατά τήν περίοδο 1958-1975 

Το σύνολο της οικονομίας 

1. Οί ψηλοί ρυθμοί οικονομικής αναπτύξεως, σε συνδυασμό μέ τό 
χαμηλό επίπεδο ενεργειακών αναγκών στο χρόνο της αφετηρίας, καθώς 
καί μέ τις χαμηλές μέσες άποπληθωρισμένες τιμές της ενέργειας, πού δέν 
μεταβλήθηκαν σημαντικά σέ μακροχρόνια προοπτική, είχαν σαν αποτέ
λεσμα τήν πολύ γρήγορη αύξηση της καταναλώσεως τής συνολικής ενέρ
γειας στή χώρα κατά τήν περίοδο 1958-1975. Ή ανοδική πορεία του ακα
θάριστου εγχώριου προϊόντος ακολουθήθηκε μέ ασήμαντη χρονική υστέ
ρηση άπό τήν κατανάλωση τής ενέργειας, πού σημείωσε δμως ανοδικούς 
ετήσιους ρυθμούς πολύ ψηλότερους άπό κείνους του ΑΕΠ, γεγονός χα
ρακτηριστικό του αναπτυξιακού σταδίου, άπό τό όποιο πέρασε ή ελληνι
κή οίκονομία στην περίοδο αναφοράς. 

2. Ή ίσχυρή συσχέτιση πού έχει παρατηρηθεί μεταξύ τής ενεργεια
κής καταναλώσεως του ΑΕΠ, σέ όλες σχεδόν τις χώρες, επιβεβαιώνεται 
καί στην περίπτωση τής ελληνικής οικονομίας. Έτσι κατά τήν περίοδο 
1958-1975 τό ακαθάριστο εθνικό προϊόν σαν μοναδική ανεξάρτητη μετα
βλητή ερμηνεύει τις μεταβολές τής ενεργειακής καταναλώσεως μέ ποσο
στό ψηλότερο άπό 99%. Τό ποσοστό αυτό παραμένει στο ίδιο ψηλό επί
πεδο, δν ή συσχέτιση μελετηθεί χωριστά για όλες τίς 15ετίες, ΙΟετίες ακό
μη καί 5ετίες τής περιόδου 1958-1975. Έξαλλου ή ενεργειακή ένταση, 
δηλαδή ή ενέργεια πού απαιτείται για τήν παραγωγή μιας μονάδας του 
ΑΕΠ, εξελίχτηκε κατά τέτοιο τρόπο, πού ερμηνεύεται άπό μια χρονική 
τάση καί μόνο κατά 88%. 
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3. Ή ανάλυση της συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως κατά κα
ταναλωτή και μορφή ενέργειας παρέχει μιαν είκόνα σημαντικών «συγκεν
τρώσεων», πού μπορεί να αποδοθεί, τουλάχιστον μερικά, σε συνθήκες μή 
ισόρροπης αναπτύξεως τών κλάδων τής οικονομίας, ιδιαίτερα στο βιομη
χανικό τομέα. Ένώ ή ανάλυση στο επίπεδο τριών καταναλωτών — μετα
φορών, βιομηχανίας, λοιπών καταναλωτών — δεν διαφοροποιεί τή χώρα, 
ώς προς τή συμμετοχή στην ενεργειακή κατανάλωση, άπό τις χώρες τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δχι δμως και άπο τις ΗΠΑ, ή λεπτομερέστερη 
ανάλυση σέ επίπεδο βιομηχανικών καταναλωτών δείχνει μιά σημαντική 
συγκέντρωση σέ ορισμένους κλάδους. Έτσι τρεις βιομηχανικοί ένεργειο-
βόροι κλάδοι απορροφούν το 33% τής συνολικής ενεργειακής καταναλώ
σεως τής χώρας καί το 23% τών υγρών καυσίμων. 

4. Επίσης χαρακτηριστική άνισοκατανομή παρουσιάζει ή συμμετο
χή τελικών μορφών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση. Ή απουσία 
του φυσικού αερίου και ή πολύ περιορισμένη συμμετοχή τών στερεών 
καυσίμων στή βιομηχανική κατανάλωση έχουν σαν αποτέλεσμα το γι
γαντισμό τής παρουσίας τών υγρών καυσίμων καί ακόμη τήν ψηλή συμ
μετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δυο τελευταία χαρακτηριστικά έ
χουν δυσμενείς επιπτώσεις, αντίστοιχα, τόσο στο βαθμό εξαρτήσεως τοΰ 
ενεργειακού εφοδιασμού τής οικονομίας άπό μή εθνικές πηγές δσο καί 
στην απόδοση δλου τού ενεργειακού συστήματος τής χώρας. 

5. Ή ενεργειακή ένταση, μέγεθος χαρακτηριστικό για τή μελέτη τών 
ενεργειακών αναγκών, περίπου διπλασιάστηκε στή χώρα μας κατά τήν 
περίοδο 1958-1975, ένώ, δπως είναι γνωστό, τό μέγεθος αυτό ακολουθεί 
πτωτική πορεία στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Ή άνοδος αυτή 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση τής συμμετοχής τοΰ βιομηχανι
κού προϊόντος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς καί στην κατά 
70% αύξηση τής εντάσεως τής ενέργειας στην ίδια τή βιομηχανία. Μι
κρότερες ήταν οί συμβολές τοΰ γεωργικού τομέα, πού ή ένταση του τρι
πλασιάστηκε, καί τών νοικοκυριών — ίδιωτικής καταναλώσεως —, δπου ή 
ενεργειακή ένταση επίσης διπλασιάστηκε, ένώ αμελητέα ήταν ή επίδραση 
τοΰ τομέα τών μεταφορών, πού ή ενεργειακή τους ένταση έμεινε περίπου 
σταθερή. Τα μεγάλα άλματα στην άνοδο τής ενεργειακής εντάσεως έγιναν 
στα μέσα τής ΙΟετίας τοΰ '60, δταν διαμορφώθηκαν τά κύρια χαρακτηρι
στικά τής σημερινής δομής τής βιομηχανίας. Στή συνέχεια ή ενεργειακή 
ένταση σημείωσε σχεδόν στασιμότητα στο βιομηχανικό τομέα καί ανοδι
κή τάση, σχετικά μικρή, στο σύνολο τής οικονομίας. 

6. Έκτος άπό τή διάρθρωση τοΰ ΑΕΠ, πού ή επίδραση της στή δια
μόρφωση τής ενεργειακής εντάσεως, δπως εκτιμάται άπό τον αντίστοιχο 
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συντελεστή ελαστικότητας, είναι 0,4, στατιστικά σημαντική ήταν τόσο ή 
επίδραση των τιμών της ενέργειας δσο και της τεχνολογικής προόδου, ό
πως αντιπροσωπεύεται από τή μεταβλητή του χρόνου. Οί αντίστοιχοι 
συντελεστές ελαστικότητας για τήν περίοδο 1965-1975 ήταν —0,30 καί 
2%. Τέλος, οί τρεις αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες ερμηνεύουν τίς 
μεταβολές τής ενεργειακής εντάσεως κατά ποσοστό πού υπερβαίνει τό 
98%. 

7. Κατά τίς περιόδους 1958-1975 καί 1965-1975, οί (άποπληθωρι-
σμένες) τιμές τής ενέργειας σημείωσαν σχετικά μικρούς μέσους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολών, καί στις περισσότερες περιπτώσεις ακολούθησαν 
πτωτικές τάσεις, παρόλη τήν απότομη αύξηση πού χαρακτήρισε τή 
διεθνή τιμή του άργου πετρελαίου στην περίοδο 1973-1975. 

8. Ή επίδραση τής ενεργειακής τιμής στην κατανάλωση τής συνολι
κής ενέργειας, του αθροίσματος δηλαδή των τριών μορφών, προέκυψε 
στατιστικά σημαντική σέ δλα τά σχετικά υποδείγματα πού εκτιμήθηκαν. 
Οί εκτιμήσεις του συντελεστή ελαστικότητας, δπως δίνονται άπό τά διά
φορα υποδείγματα τής κλασικής θεωρίας, βρίσκονται στο διάστημα άπό 
—0,16 ώς 0,41, γεγονός πού επιβεβαιώνει τήν ταξινόμηση τής ενέργειας 
στην κατηγορία τών αγαθών ανελαστικής ζητήσεως. Οί μεταβολές τής τι
μής τής ενέργειας κατά μικρό μόνο ποσοστό συμβάλλουν στις μεταβολές 
τής ενεργειακής καταναλώσεως, πού μπορεί κατά ένα μεγάλο μέρος να 
θεωρηθεί δτι οφείλονται στίς μεταβολές του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος. 

9. Ή επίδραση τών τιμών στην κατανάλωση τών δύο μορφών ενέρ
γειας, τής ηλεκτρικής καί τών υγρών καυσίμων, υπήρξε στατιστικά ση
μαντική. Πραγματικά δλες οί εκτιμήσεις τών συντελεστών (ΐδιας) ελαστι
κότητας, ώς προς τήν τιμή, ήταν στατιστικά σημαντικές. 'Αντίθετα, δλα 
τά υποδείγματα έδειξαν, δτι ή τιμή τών στερεών καυσίμων είχε στατιστι
κά ασήμαντη επίδραση στίς μεταβολές τής καταναλώσεως τους. 

10. Ή ερμηνευτική ικανότητα τών λόγων τών τιμών τών μορφών 
τής ενέργειας προς τήν τιμή τής συνολικής ενέργειας, δέν είναι ή ϊδια για 
δλες τίς μορφές τής ενέργειας. Ή συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην κάλυψη τών ενεργειακών αναγκών ερμηνεύεται κατά ποσοστό 93% 
άπό τίς μεταβολές του λόγου τών σχετικών τιμών καί τήν τεχνολογική 
πρόοδο. 'Αντίθετα οί δύο αυτές μεταβλητές ερμηνεύουν τή συμμετοχή 
τών δύο άλλων μορφών κατά ποσοστό δχι μεγαλύτερο άπό 60%. 

11. Ή σύγκριση μεταξύ τών συντελεστών ελαστικότητας ώς προς 
τήν τιμή μεταξύ τής ενέργειας ενδιάμεσης χρήσεως καί τής ενέργειας τε-
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λικής χρήσεως δείχνει, δτι ή απόλυτη τιμή του πρώτου είναι σημαντικά 
χαμηλότερη. 

Βιομηχανία 

12. Ή γρήγορη άνοδος τοϋ βιομηχανικού προϊόντος κατά τήν πε
ρίοδο 1958-1975, δπως καί ή αοξηση της συμμετοχής τών ένεργειοβό-
ρων βιομηχανικών κλάδων σ' αυτό, είχαν σάν αποτέλεσμα τή σημαντική 
αύξηση τών βιομηχανικών αναγκών σε ενέργεια. Ή κατανάλωση τής 
ενέργειας παρακολούθησε χωρίς υστέρηση τίς εξελίξεις του βιομηχανι
κού προϊόντος, καί τόσο ή μακροχρόνια δσο καί ή βραχυχρόνια εισοδη
ματική ελαστικότητα της ήταν κοντά στή μονάδα. Παράλληλα ή οικονο
μετρική ανάλυση δείχνει, δτι ή τιμή τής συνολικής ενέργειας στή βιομη
χανία είχε στατιστικά ασήμαντη επίδραση στή διαμόρφωση τής ζητήσεως 
καί πάντως ό αντίστοιχος συντελεστής ελαστικότητας ήταν, στην περίο
δο 1965-1975, -0,12. 

13. Μεγέθη πού χαρακτηρίζουν τήν επίπτωση του είσοδήματος στην 
ενεργειακή κατανάλωση, Οπως ή Ενταση τής ενέργειας καί ό συντελεστής 
τής εισοδηματικής ελαστικότητας, κατά τήν 5ετία 1960-1965 παρουσία
σαν μιαν ασυνεχή αοξηση και στή συνέχεια κατά τήν περίοδο 1965-1975 
παρουσίασαν μικρές μόνο αύξομοιώσεις. Τό φαινόμενο αυτό θα μπορού
σε να αποδοθεί στην εγκατάσταση πολλών μεγάλων ένεργειοβόρων βιο
μηχανικών συγκροτημάτων κατά τήν περίοδο 1960-1965, πού προκάλε
σαν ασυνεχείς μεταβολές στή διάρθρωση τής ελληνικής βιομηχανίας. 

14. Ή οικονομετρική ανάλυση επιβεβαίωσε, δτι ή τιμή τής ηλεκτρι
κής ενέργειας πού, άς σημειωθεί, στην περίοδο 1965-1975 μειώθηκε μέ 
ετήσιο ρυθμό 4,4%, είχε καθοριστικές επιπτώσεις στή βιομηχανική ζήτη
ση τής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι ή ανοδική πορεία, πού ή συμμετοχή 
τής ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε στην κάλυψη τών ενεργειακών αναγ
κών άπό τό 1958 ώς τό 1975, ερμηνεύεται άπό τίς μεταβολές τών σχετι
κών τιμών κατά 84%, ένώ ή εκτίμηση του αντίστοιχου συντελεστή ελα
στικότητας είναι στατιστικά σημαντική καί ϊση προς —0,89. 'Ακόμη απο
δεικνύεται, δτι ή τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί μέ τό βιομηχανικό 
προϊόν, αποτελούν τίς δύο βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές, οι όποιες Ε
χουν συμβάλει περίπου ισόμετρα στή διαμόρφωση του απόλυτου επιπέ
δου τής ζητήσεως σέ ηλεκτρική ενέργεια άπό τή βιομηχανία. 

15. Άπό τους Εξι βιομηχανικούς κλάδους, πού εξετάστηκαν, στους 
τρεις — βιομηχανία χαρτιού, παραγώγων πετρελαίου-άνθρακα καί βασι
κών μετάλλων — ή επίδραση τής τιμής στή διαμόρφωση τής ζητήσεως σέ 
ενέργεια εκτιμάται δτι είναι στατιστικά ασήμαντη. Ή εκτίμηση του συν-
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τελεστή ελαστικότητας ώς προς την τιμή προκύπτει καί για τους τρεις με
ταξύ —0,30 και —0,22. Παράλληλα ή προσθήκη της τιμής στις ερμηνευτι
κές μεταβλητές σέ μικρό μόνο βαθμό βελτιώνει τήν ερμηνευτική ικανότη
τα τών αντίστοιχων υποδειγμάτων και ελάχιστα διαφοροποιεί τήν εκτίμη
ση των συντελεστών της είσοδηματικής ελαστικότητας. 

16. Στους άλλους τρεις βιομηχανικούς κλάδους, ή επίδραση τής τι
μής τής συνολικής ενέργειας εκτιμάται δτι είναι στατιστικά σημαντική. 
Στις χημικές βιομηχανίες καί στους λοιπούς μή ένεργειοβόρους βιομηχα
νικούς κλάδους ô συντελεστής ελαστικότητας, ώς προς τήν τιμή, έχει 
απόλυτη τιμή αρκετά ψηλή. Ή προσθήκη τής τιμής βελτιώνει σημαντικά 
τήν ερμηνευτική ίκανότητα τών υποδειγμάτων στή χημική βιομηχανία, 
καί προκαλεί μεγάλη μεταβολή στην εκτίμηση τών συντελεστών είσοδη
ματικής ελαστικότητας, ιδιαίτερα στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους. 

Μεταφορές 

17. Οί μεταφορές, βασικός τομέας υποδομής τής οικονομίας, πού ή 
ανάπτυξη του παρακολούθησε τή γενική οίκονομική ανάπτυξη μέ κάποια 
μικρή προπορεία, απορροφούν περίπου τό 22% τής συνολικής ενεργεια
κής καταναλώσεως. Οί ενεργειακές ανάγκες του τομέα, πού άς σημειωθεί 
δτι, μέ βάση τήν κατανάλωση στή μονάδα του ακαθάριστου προϊόντος, 
αποτελεί τον πρώτο ένεργειοβόρο τομέα τής οίκονομίας, αυξήθηκαν κατά 
τήν περίοδο 1958-1975 μέ ετήσιους ρυθμούς ελαφρά χαμηλότερους άπό 
εκείνους τής συνολικής καταναλώσεως τής οικονομίας. 

18. Στις μεταβολές τής ζητήσεως σέ ενέργεια άπό τις μεταφορές, σαν 
èva καταναλωτή, αποδεικνύεται δτι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο τό 
προϊόν του κλάδου δσο καί οί τιμές τής ενέργειας. Ή επίδραση του πρώ
του παράγοντα ήταν ποσοτικά ψηλότερη καί οί εκτιμήσεις δείχνουν, δτι 
ή ποσοστιαία συμβολή του στην αύξηση τής ζητήσεως, στην περίοδο 
1965-1975, ήταν περίπου 80%, ένώ του δεύτερου μόνο 20%. Οί εκτιμή
σεις τών συντελεστών ελαστικότητας είναι στατιστικά σημαντικές καί ί
σες μέ 1,77 και —0,37, ώς προς τό ακαθάριστο προϊόν καί τήν τιμή τής 
ενέργειας αντίστοιχα. 

19. Βασική μεταβολή πού χαρακτηρίζει τον κλάδο, κατά τήν περίο
δο μελέτης, είναι ή αυξανόμενη στροφή στή ζήτηση καί τήν πραγματο
ποίηση του μεταφορικού έργου προς τά μεταφορικά μέσα χαμηλής ενερ
γειακής αποδόσεως. Έτσι τους ψηλότερους ρυθμούς σημείωσε ή ζήτηση 
για μεταφορικό έργο στις αεροπορικές μεταφορές καί στις μεταφορές ατό
μων μέ ίδιωτικά επιβατικά οχήματα. 'Ακόμη, στους δύο αυτούς «κλά
δους», ή κατανάλωση τής ενέργειας σημείωσε ανοδικούς ρυθμούς άσυνή-
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θιστα ψηλούς, ένώ παράμεινε στά ϊδια επίπεδα ή μειώθηκε στις θαλάσσιες 
και στις σιδηροδρομικές μεταφορές αντίστοιχα. 

20. Ή κατανάλωση της βενζίνας άπο ίδιωτικά επιβατικά οχήματα, 
πού ακολούθησε χωρίς χρονική υστέρηση τίς μεταβολές του εισοδήματος 
καί των τιμών, αυξήθηκε μέ ρυθμούς 2,5 ώς 3 φορές ψηλότερους άπο το 
διαθέσιμο ατομικό είσόδημα και 1,5 φορά περίπου γρηγορότερα άπο τον 
αριθμό των οχημάτων. Τα αποτελέσματα τών εκτιμήσεων των οικονομε
τρικών υποδειγμάτων επιβεβαίωσαν τήν ανελαστικότητα στή ζήτηση της 
βενζίνας, δπως καί στή ζήτηση τών ιδιωτικών αυτοκινήτων. Ό συντελε
στής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή της ζητήσεως γιά βενζίνα, άπό τό 
σύνολο της οικονομίας, εκτιμάται — τόσο σέ βραχυχρόνια δσο καί σέ μα
κροχρόνια βάση — στατιστικά σημαντικός και ίσος μέ —0,27. Επίσης ό ί
διος συντελεστής γιά τή ζήτηση τών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
προκύπτει στατιστικά ασήμαντος καί ϊσος προς —0,57. 

21. Οί οδικές μεταφορές, πού εκτελούν τό μεγαλύτερο μέρος του εμ
πορευματικού μεταφορικού έργου στή χώρα καί σημαντικό του επιβατι
κού μεταφορικού έργου, απορροφούν τό 19% περίπου της συνολικής κα
ταναλώσεως τών υγρών καυσίμων. Ή κατανάλωση ενέργειας άπό τον 
κλάδο αυξήθηκε γρηγορότερα άπό τό ακαθάριστο προϊόν, πού εκτιμάται 
δτι αποτελεί τον κύριο παράγοντα στή διαμόρφωση της ζητήσεως. Αντί
θετα ή επίδραση της τιμής της ενέργειας φαίνεται πώς στο παρελθόν ήταν 
συστηματικά αμελητέα καί ή εκτίμηση του αντίστοιχου συντελεστή ελα
στικότητας δέν ξεπερνάει τό —0,1. Πάντως ή συμμετοχή τοΰ ντήζελ στην 
κατανάλωση της συνολικής ενέργειας ερμηνεύεται κατά 75%, καί μέ στα
τιστικά σημαντικούς συντελεστές, άπό τή σχετική τιμή τοΰ καυσίμου καί 
μια χρονική τάση. 

Λοιποί καταναλωτές 

22. Ή γρήγορη αύξηση τοΰ διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος, πού 
συνέπεια του ήταν ή σημαντική βελτίωση τοΰ βιοτικοΰ επιπέδου, είχαν ά
μεση επίπτωση στή μεγάλη άνοδο τών ενεργειακών αναγκών γιά οικιακή 
χρήση. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι τό γεγονός, πώς ή ιδιωτική κατα
νάλωση, τόσο γιά θέρμανση καί φωτισμό δσο καί γιά τήν αγορά οικιακών 
συσκευών, αυξήθηκε κατά 20% περίπου γρηγορότερα άπό τό διαθέσιμο 
ατομικό εισόδημα. Παρόλο πού ή ανάλυση έδειξε πώς οί μορφές τής 
ενέργειας είναι αγαθά ανελαστικής ζητήσεως, οί μειωτικές τάσεις^πού εμ
φάνισαν σέ μακροχρόνια προοπτική οί τιμές, συνέβαλαν καί αυτές στή 
μεγάλη άνοδο τής ζητήσεως, πού πρέπει δμως, κατά κύριο λόγο, νά άπο-

160 



δοθεί στίς εισοδηματικές μεταβολές. 
23. Ένώ δμως οι τιμές, Ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, δέν φαί

νεται να έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση στο απόλυτο ύψος της κατα
ναλώσεως, ό λόγος των σχετικών τιμών τών καυσίμων εκτιμάται δτι ήταν 
καθοριστικός στή σύνθεση τών μορφών ενέργειας. Έτσι ή πορεία του 
εξηλεκτρισμού, πού ήταν συστηματική καί σταθερά ανοδική, ερμηνεύεται 
κατά 90% άπό τίς μεταβολές τών σχετικών τιμών τής ενέργειας, μέ συν
τελεστή ελαστικότητας στατιστικά σημαντικό καί ϊσο προς —0,9, καί άπό 
τήν τεχνολογική πρόοδο. 'Αντίθετα οί συμμετοχές τών υγρών καί στε
ρεών καυσίμων, πού μειώθηκαν, δέν είχαν συστηματική συμπεριφορά 
πού να μπορεί να ερμηνευθεί. 

24. Ό λόγος τής συνολικής ενεργειακής καταναλώσεως στή μονάδα 
του πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες, πού μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσω
πευτικός δείκτης τών ανέσεων πού διαθέτουν τα ελληνικά νοικοκυριά, 
ακολούθησε συστηματική ανοδική πορεία, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 4%. Ή 
συμπεριφορά του ερμηνεύεται σέ βαθμό απόλυτα ίκανοποιητικό άπό τή 
μεταβολή τής τιμής τής συνολικής ενέργειας, καθώς καί άπό τή χρονική 
τάση ή τίς μεταβολές του είσοδήματος. Οί εκτιμήσεις τών ΣΕΕ καί ΣΕΤ 
είναι στατιστικά σημαντικές καί ίσες προς 0,40 καί —0,91 αντίστοιχα. 

25. Ή επέκταση, σέ σημαντικό βαθμό, τής έκμηχανίσεως στον αγρο
τικό τομέα είχε κυριαρχική επίπτωση στην αύξηση τής ενεργειακής του 
καταναλώσεως, πού σημείωσε έτσι μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8 φορές μεγαλύ
τερο άπό τό ρυθμό του γεωργικού είσοδήματος κατά τήν περίοδο 1958-
1975. Τό πάγιο κεφάλαιο στον τομέα παρουσιάζει σημαντικά ψηλότερη 
ερμηνευτική ίκανότητα άπό τό γεωργικό είσόδημα, καί ô συντελεστής 
ελαστικότητας ώς προς τό κεφάλαιο εκτιμάται στατιστικά σημαντικός καί 
ίσος προς 1,2. Ή προσθήκη τής τιμής τής ενέργειας δέν βελτιώνει τήν ερ
μηνευτική ίκανότητα τοϋ κεφαλαίου, πού σέ σχέση μέ αυτό ή επίπτωση 
τής τιμής φαίνεται στατιστικά ασήμαντη καί ό αντίστοιχος ΣΕΤ ϊσος 
προς —0,2. Άπό τήν άλλη πλευρά εκτιμάται, δτι οί σχετικές τιμές τών 
καυσίμων άσκησαν κάποιαν επίδραση στή σύνθεση τής ενεργειακής κα
ταναλώσεως. Ή αύξηση τής συμμετοχής τής ηλεκτρικής ενέργειας, μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 4%, στην περίοδο 1958-1975, ερμηνεύεται κατά 60% 
μόνο άπό τήν τιμή καί μιά χρονική τάση. Ή επίδραση τής τιμής λοιπόν 
ήταν στατιστικά ασήμαντη. Ή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων, πού πα
ρουσίασε μιά μικρή μόνο μείωση κατά —0,8% τό χρόνο, ερμηνεύεται κα
τά 80% άπό τήν τιμή καί τή χρονική τάση καί μέ συντελεστές στατιστικά 
σημαντικούς. 

26. Οί διάφοροι λοιποί καταναλωτές, πού περιλαμβάνουν τίς ύπηρε-
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σίες — έκτος άπο τις μεταφορές — και άλλους κλάδους της οικονομίας με 
χαμηλό επίπεδο ενεργειακής καταναλώσεως στη μονάδα του προϊόντος, 
συμμετέχουν στο ΑΕΠ κατά 57% καί στην κατανάλωση της συνολικής 
ενέργειας κατά 7% περίπου. Άπο τις δύο μορφές ενέργειας, πού ικανο
ποιούν τίς ανάγκες του στοιχειώδους καταναλωτή, παρατηρείται δτι ή 
συμμετοχή της ηλεκτρικής ακολούθησε ανοδική πορεία, ή οποία μπορεί 
να ερμηνευθεί ικανοποιητικά άπο τη μεταβολή των σχετικών τιμών καί 
μία χρονική τάση. 

72. Τα σενάρια της ζητήσεως μέχρι το 1990 

1. Με τα αποτελέσματα πού έδωσε ή επίλυση τών προτύπων βελτι-
στοποιήσεως καταρτίστηκαν τέσσερα σενάρια — εύλογες εικόνες — τής 
μελλοντικής εξελίξεως τής ζητήσεως σέ ενέργεια, πού βασίζονται σέ δια
φορετικές παραδοχές για τή μελλοντική πορεία τής διαρθρώσεως του εγ
χώριου προϊόντος, καθώς και τών τιμών τών ενεργειακών καυσίμων. 

2. Τό Σενάριο 1 είναι σενάριο ταχείας έκβιομηχανίσεως, πού 
προϋποθέτει έντονο προσανατολισμό προς τίς βιομηχανίες χημικών 
προϊόντων, βασικών μεταλλουργικών προϊόντων καί μή μεταλλικών ορυ
κτών, καθώς καί σταθερότητα στις άποπληθωρισμένες τιμές τών ενεργεια
κών καυσίμων. Έτσι ό μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ θεωρεί
ται δτι θά είναι, δπως έξαλλου καί στά άλλα σενάρια, 6% καί 5% στις δύο 
διαδοχικές περιόδους μέχρι τό 1982 καί τό 1990;αντίστοιχα. Ή βιομηχα
νία προϋποτίθεται δτι θά αυξηθεί μέ ρυθμούς 8% καί 6% στις αντίστοιχες 
περιόδους, ένώ ή συμμετοχή τών ένεργειοβόρων κλάδων στο βιομηχανι
κό προϊόν άπό 36,1% τό 1975 θά φτάσει τό 48,6% τό 1990. 

3. Κατά τό πιο πάνω σενάριο, πού προδιαγράφει τίς πιο ψηλές απαι
τήσεις τής ελληνικής οικονομίας σέ ενέργεια άπό τά υπόλοιπα τρία, προ
βλέπεται ετήσια αύξηση τής ζητήσεως σέ συνολική ενέργεια κατά 9,2% 
στην πρώτη περίοδο μέχρι τό 1982 καί 7,9% στή δεύτερη περίοδο μέχρι 
τό 1990. Έτσι τό 1990 ή συνολική ζήτηση προβλέπεται νά φτάσει τά 
25,6 εκατομμύρια τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου, πού αντιπροσωπεύει 
3,5 φορές τήν κατανάλωση του 1975. 'Από τίς τρεις μορφές ενέργειας, 
τήν ταχύτερη ανάπτυξη προβλέπεται νά έχει ή ηλεκτρική καί τή βραδύτε
ρη τά στερεά καύσιμα. Έτσι ή συμμετοχή τής ηλεκτρικής στή συνολική 
ενέργεια εκτιμάται δτι θά φτάσει άπό 15,6% τό 1975 σέ 20,5% τό 1990, 
τών υγρών καυσίμων θά μειωθεί άπό 74,2% σέ 68,8%, ένώ τών στερεών 
καυσίμων θά παραμείνει στο επίπεδο του 10%. 

4. 'Ακόμη τό Σενάριο 1 προβλέπει ταχύτερη αύξηση τής ζητήσεως 
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άπο εκείνη της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα, ή συμμετοχή της στη συνο
λική ενεργειακή ζήτηση άπο τήν οίκονομία να φτάσει το 53,1% το 1990 
άπο 45,5% πού ήταν το 1975. Ή συμμετοχή του τομέα των μεταφορών 
πέφτει άπο 19% στο 16,5% και των λοιπών καταναλωτών άπο 35,5% σε 
30,4%. 

5. Τα Σενάρια 2 και 3 προϋποθέτουν και τά δύο γρήγορη εκβιομηχά
νιση, δπως και το 1, με πολύ ελαφρό δμως προσανατολισμό προς τους 
ένεργειοβάρους βιομηχανικούς κλάδους. Έτσι ή συμμετοχή τους στο 
βιομηχανικό προϊόν θα αυξηθεί άπο 36,1% το 1975 σε 38,9% το 1990. 
Διαφέρουν δμως τά δύο σενάρια ώς προς τήν εξέλιξη τών τιμών τών 
ενεργειακών καυσίμων πού προδιαγράφουν. Έτσι στο Σενάριο 2, ή τιμή 
τών υγρών καυσίμων αυξάνεται μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 5% καί της ηλεκ
τρικής ενέργειας μέ 2%, ένώ στο Σενάριο 3 ή μέση ετήσια αύξηση είναι 
1% για δλες τις μορφές της ενέργειας. Ή διαφοροποίηση αυτή στις τιμές 
προκαλεί διαφορά στή συνολική κατανάλωση γύρω στο 6,0. Πραγματικά 
ή συνολική ενέργεια το 1990 προβλέπεται να φτάσει τά 19,9 εκατομμύρια 
τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου για το Σενάριο 2 καί τά 21,2 γιά το Σενά
ριο 3. 

6. Ή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει τήν ταχύτερη 
ανάπτυξη καί στα δύο σενάρια. Κατά τήν περίοδο μέχρι τό 1982 σημειώ
νει ετήσιους ρυθμούς 10,9% και 9,7% καί στην περίοδο μέχρι τό 1990 
8,2% καί 7,8% αντίστοιχα. Επειδή ή σχετική τιμή της ηλεκτρικής προς 
τή συνολική ενέργεια ακολουθεί πτωτική πορεία στο Σενάριο 2, ένώ στο 
Σενάριο 3 παραμένει σταθερή, παρατηρείται δτι ή συμμετοχή της στην 
ίκανοποίηση τών ενεργειακών αναγκών φτάνει τό 22,7% στο Σενάριο 2 
καί τό 19,2% στο Σενάριο 3 γιά τό έτος 1990. Προβλέπεται ακόμη, δτι ή 
κατανάλωση τών υγρών καυσίμων θα σημειώσει πολύ χαμηλότερους 
ρυθμούς αναπτύξεως, καί ή συμμετοχή τους στή συνολική ενέργεια μέχρι 
τό 1990 θά μειωθεί στο επίπεδο του 69,6% και του 72,3% γιά τά Σενάρια 
2 και 3 αντίστοιχα. 

7. Ή συμμετοχή τών μεγάλων καταναλωτών της ενέργειας στή συ
νολική ενεργειακή κατανάλωση προβλέπεται περίπου στα ϊδια επίπεδα 
γιά τά Σενάρια 2 καί 3. Ή συμμετοχή της βιομηχανίας γιά τό 1990 εκτι
μάται δτι θά βρίσκεται στο 45,1% καί 44,1%, τών μεταφορών στο 18,5% 
και 19,4% καί τών λοιπών καταναλωτών στο 36,4% καί 36,5%, στα Σενά
ρια 2 καί 3 αντίστοιχα. 

8. Τό Σενάριο 4, της πολύ συντηρητικής έκβιομηχανίσεως, προϋπο
θέτει ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ψηλότερη άπό τήν ίστορική, άνο
δο της συμμετοχής του στο ΑΕΠ, καθώς καί σημαντική αύξηση τών τι-
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μών της ενέργειας. Έτσι το Σενάριο αυτό, πού θά μπορούσε νά χαρακτη
ριστεί ώς σενάριο της μη «ένεργειοβόρας αναπτύξεως», δίνει μιαν ακραία 
είκόνα των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οίκονομίας, σύμφωνα με 
τήν οποία ή ενεργειακή ζήτηση έχει περιοριστεί στο πιο χαμηλό επίπεδο. 
Πραγματικά, ή συνολική κατανάλωση της οικονομίας εκτιμάται δτι θά 
αυξηθεί με μέσους ετήσιους ρυθμούς 6,6% καί 5,7% στις δύο περιόδους 
1976-1982 καί 1983-1990, για νά φτάσει τελικά στο επίπεδο των 18,3 
εκατομμυρίων, δηλαδή 2,5 φορές τήν κατανάλωση του 1975. 

9.* Προβλέπεται ακόμη δτι, άπό τίς τρεις μορφές ενέργειας, ô ηλεκ
τρισμός θά έχει τήν πιό γρήγορη άνοδο, γιά νά φτάσει νά καλύπτει τό 
1990 τό 23,7% τών ενεργειακών αναγκών, έναντι 69,3% των υγρών καί 
7% τών στερεών καυσίμων. Άπό τους τομείς της οίκονομίας, τις μεγαλύ
τερες ενεργειακές ανάγκες θά εμφανίζουν, πάντα κατά τό Σενάριο 4, οί 
λοιποί καταναλωτές, οί όποιοι θά απορροφούν τό 43% τής συνολικής κα
ταναλώσεως, ένώ ή βιομηχανία θά περιοριστεί μόνο στο 40%. 

10. Ή επίδραση πού έχει τό είδος τής οίκονομικής αναπτύξεως, ό
πως απεικονίζεται στή διάρθρωση του ΑΕΠ καί προδιαγράφεται άπό τα 
τέσσερα σενάρια, στις ενεργειακές ανάγκες τής οίκονομίας είναι πραγμα
τικά σημαντική. Έτσι, ή έντονα ένεργειοβόρα ανάπτυξη απαιτεί 40% πε
ρισσότερη ενέργεια άπό τή μή ένεργειοβόρα. Είδικότερα οί απαιτήσεις 
γιά ηλεκτρική ενέργεια είναι 20% παραπάνω, ένώ γιά τα υγρά καύσιμα 
40% περίπου, στην πρώτη είκόνα άπό τή δεύτερη. Καί αυτό, παρά τό γε
γονός, δτι και στις δύο αυτές ακραίες εικόνες ή συμμετοχή τής ηλεκτρι
κής ενέργειας στην κατανάλωση είναι ψηλότερη άπό τή σημερινή, ξεπερ
νάει δηλαδή τό 16% καί φτάνει τό 21% γιά τήν ένεργειοβόρα ανάπτυξη 
καί τό 24% γιά τή μή ένεργειοβόρα. Ιδιαίτερα γιά τό θέμα αυτό, δηλαδή 
τής πετρελαιοβόρας ή ηλεκτροβόρας έκβιομηχανίσεως, χρειάζεται κατά 
κλάδο εκτίμηση τής εξελίξεως τών ενεργειακών αναγκών, σέ συνδυασμό 
μέ μελέτες γιά συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. 

11. Ή επίδραση τής τιμής τής ενέργειας, μέσα στά δρια πού καθορί
ζουν τα Σενάρια 2 καί 3, στή διαμόρφωση τής συνολικής ζητήσεως δέν 
φαίνεται νά είναι μεγάλη. Έτσι τό σενάριο πού προϋποθέτει δτι ή τιμή 
τής συνολικής ενέργειας θά αυξάνεται μέ ρυθμό 4% τό χρόνο, αντιστοιχεί 
σέ ενεργειακές ανάγκες χαμηλότερες μόνο κατά 6% άπό τό σενάριο πού 
προϋποθέτει ετήσια αύξηση κατά 1%. Μεταξύ τών μεγάλων καταναλω
τών οί σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, πού προκαλούνται άπό*τή δια
φορά στην εξέλιξη τών τιμών, παρατηρούνται στίς μεταφορές καί ακο
λουθούν κατά σειρά οί λοιποί καταναλωτές καί ή βιομηχανία, στην οποία 
ή διαφοροποίηση είναι γύρω στο 4%. 
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12. 'Από τήν άλλη πλευρά σημαντικές διαφοροποιήσεις προκαλούν
ται, από διαφορετικές υποθέσεις ώς προς τη μελλοντική εξέλιξη των σχε
τικών τιμών των ενεργειακών καυσίμων, στή ζήτηση για τις μορφές ενέρ
γειας. Το σενάριο πού προβλέπει μείωση στο λόγο της τιμής της ηλεκτρι
κής προς τήν τιμή τής συνολικής ενέργειας, εκτιμά δτι ή ζήτηση σέ ηλεκ
τρική ενέργεια θα είναι 12,5% ψηλότερη άπό εκείνη του σεναρίου πού 
προβλέπει ομοιόμορφη άνοδο δλων τών τιμών κατά 1%. Επίσης, αν ή τι
μή τών υγρών καυσίμων αυξηθεί ταχύτερα άπό τήν τιμή τής συνολικής 
ενέργειας κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το χρόνο, προβλέπεται δτι ή ζήτηση 
θα είναι κατά 16% χαμηλότερη άπό τή ζήτηση πού προϋποθέτει ομοιό
μορφη άνοδο τών τιμών δλων τών ενεργειακών καυσίμων κατά 1%. 

73. Σχόλια για παραπέρα έρευνα 

Στην παράγραφο αυτή δίνονται ορισμένες σκέψεις για τή συνέχιση 
τής έρευνας πάνω στό αντικείμενο τής μελέτης. Βασικός άξονας στην έ
ρευνα θα μπορούσε να είναι ή συνεργασία τής μεθοδολογίας πού προτά
θηκε με τά υποδείγματα πολιτικής καί, ακόμη παραπέρα, ή διαμόρφωση 
ενός προτύπου πολιτικής. 

'Αρχικά πρέπει νά σημειωθεί, δτι ή τεχνική του Προγραμματισμού 
Στόχων φαίνεται πώς προσφέρεται για τή μελέτη καί τον καθορισμό εναλ
λακτικών κατευθύνσεων ενεργειακής πολιτικής, γιατί δίνει τή δυνατότη
τα βελτιστοποιήσεως μέ πολλαπλά κριτήρια, πού μάλιστα θα μπορούσαν 
νά ενταχθούν σέ Ιεραρχική κλίμακα. Έτσι ή εναλλαγή τών συντελεστών 
βαρύτητας στην οικονομική συνάρτηση, καθώς καί ή εναλλαγή μεταξύ 
στόχων καί περιορισμών, θά καταστήσει δυνατή τή δημιουργία «οικογε
νειών» άπό βέλτιστες λύσεις καί τήν εκτίμηση τών επιπτώσεων τους. Ή 
διαδικασία αυτή επιτρέπει τή σύγχρονη χρήση τοΰ προτύπου καί σαν 
μοντέλου βελτιστοποιήσεως για τον καθορισμό τών μεταβλητών πολιτι
κής και σαν μοντέλου πολιτικής για τήν εκτίμηση τών επιπτώσεων τών 
εναλλακτικών κατευθύνσεων πολιτικής. 

Οί περιορισμοί τοΰ προτύπου πρέπει νά περιλαμβάνουν, έκτος φυσι
κά άπό τή διατύπωση τών στόχων τής ενεργειακής πολιτικής, τίς συναρ
τήσεις τής ενεργειακής ζητήσεως, οί όποιες θά προέρχονται άπό διαδοχι
κές επιλύσεις τών καθολικών προτύπων προδείξεων, πού διαμορφώθηκαν 
στην εργασία αυτή, καί θά εκφράζουν τή ζήτηση σαν συνάρτηση τών 
ενεργειακών τιμών, τής διαρθρώσεως καί τοΰ άνοδικοΰ ρυθμοΰ τοΰ ΑΕΠ 
κλπ. Οί συντελεστές τών συναρτήσεων αυτών δέν θά είναι ίστορικές εκτι
μήσεις, άλλα εκτιμήσεις τής μελλοντικής συμπεριφοράς τοΰ ένεργειακοΰ 
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συστήματος, δπως προέκυψαν από τα πρότυπα βελτιστοποιήσεως. Τέλος 
τό πρότυπο θα περιλαμβάνει βασικές σχέσεις του μακροοικονομικού υπο
δείγματος της ελληνικής οικονομίας. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο τμήμα αυτό έχουν συγκεντρωθεί οί πίνακες, στους οποίους πα
ραπέμπει το κείμενο της εργασίας. Οί πίνακες διακρίνονται άπο δύο αριθ
μούς πού χωρίζονται άπο μια τελεία. Ό πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στο 
κεφάλαιο, στο όποιο περιλαμβάνεται ό πίνακας, καί ô δεύτερος είναι ô αύ
ξοντος αριθμός του πίνακα. Οί λίγοι πίνακες, πού έχουν τοποθετηθεί μέ
σα στο κείμενο, αριθμούνται με τον ϊδιο τρόπο, χωρίς όμως να υπάρχει ή 
τελεία μεταξύ των δύο αριθμών. Κατάλογος τών πινάκων δίνεται στην 
αρχή μαζί με τον Πίνακα Περιεχομένων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
Στερεά καύσιμα: Καταναλώσεις και προορισμοί κατά κατηγορία 

στον ελληνικό χώρο, έτος 1975 

Κατηγορία 
καυσίμου 

Κατανάλωση 
1975 σέ τόνους Προορισμοί 

Λιγνίτες 1.050.000 
160.000 

300.000 
80.000 

Λιθάνθρακες 778.000 
(Συνολική κατανάλωση) 

Μεταλλουργικό κώκ 34.000 
Κώκ πετρελαίου 
'Ανθρακίτης 3.200 
Κώκ φωταερίου 

Φυσικός λιγνίτης για χημικές βιομηχανίες 
Φυσικός λιγνίτης για βιοτεχνίες και οίκια-
κές χρήσεις 
Ξηρός λιγνίτης για τή βιομηχανία νικελίου 
Λιγνιτόπλινθοι για βιοτεχνικές και οίκιακές 
χρήσεις 
Κίνηση σιδηροδρόμων 
Παραγωγή φωταερίου 
Βιομηχανία χάλυβα για τήν παραγωγή μεταλ
λουργικού κώκ 
Βιομηχανία νικελίου για τήν παραγωγή με
ταλλουργικού κώκ 
Βιομηχανία χάλυβα καί νικελίου 
Βιομηχανία αλουμινίου 
Βιοτεχνικές καί οίκιακές χρήσεις 
Βιοτεχνικές καί οίκιακές χρήσεις στην περιο
χή της 'Αττικής 

Πηγή: 'Αρχείο Τ. Διαβολίτση, ΚΕΠΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Κατανάλωση κατά μορφή ενέργειας και καταναλωτή, έτος 1975 
(Σέ ktoe) 

Καταναλωτής 

Σύνολο οίκονομίας 
Βιομηχανία 
Μεταφορές 
Λοιποί καταναλωτές 
Βιομηχανία χαρτιού 
Χημικές βιομηχανίες 
Βιομηχανία παραγώγων πατρελαίου-
δνθρακα 
Βιομηχανία προϊόντων άπό μή 
μεταλλικά ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μή ένεργειοβόροι βιομηχανικοί 
κλάδοι 
Κίνηση ίδιωτικών επιβατικών 
οχημάτων 
'Οδικές μεταφορές 
'Αεροπορικές μεταφορές 
Θαλάσσιες μεταφορές 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
Οικιακοί καταναλωτές 
Γεωργία 
Διάφοροι καταναλωτές 
'Ενέργεια τελικής χρήσεως 
'Ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως 

'Ηλεκτρική 
ενέργεια 

1.167 
669 

4 
494 

20 
74 

11 

81 
301 

182 

— 
4 
— 
— 
-

287 
20 

187 
287 
880 

'Υγρά 
καύσιμα 

5.851 
2.094 
1.690 
2.067 

75 
155 

165 

781 
413 

505 

232 
1.103 

104 
187 

64 
1.084 

667 
316 

1.318 
4.533 

Στερεά-
άέρια 

καύσιμα 

765 
649 

20 
96 

5 
214 

— 

42 
359 

29 

— 
— 
— 
-

20 
96 
-
— 

96 
669 

Συνολική 
ενέργεια 

7.783 
3.412 
1.714 
2.657 

100 
443 

176 

904 
1.073 

716 

232 
1.107 

104 
187 

84 
1.467 

687 
503 

1.701 
6.082 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
Ή εξέλιξη της συμμετοχής τών μορφών της ενέργειας 

στη συνολική κατανάλωση 

Σύνολο οικονομίας 

1958 1960 1965 1970 1973 1975 

Ηλεκτρική ενέργεια 
'Υγρά καύσιμα 
Στερεά καύσιμα 
Συνολική ενέργεια 

Βιομηχανία 

Ηλεκτρική ενέργεια 
'Υγρά καύσιμα 
Στερεά καύσιμα 
Συνολική ενέργεια 

Λοιποί καταναλωτές 

Ηλεκτρική ενέργεια 
'Υγρά καύσιμα 
Στερεά καύσιμα 
Συνολική ενέργεια 

9,72 
76,67 
13,61 

100,00 

14,16 
69,34 
16,50 

100,00 

13,64 
81,36 

5,00 
100,00 

10,06 
79,82 
10,12 

100,00 

16,80 
68,58 
14,62 

100,00 

12,34 
84,42 

3,24 
100,00 

10,46 
78,43 
11,11 

100,00 

12,83 
68,78 
18,39 

100,00 

13,57 
82,29 
4,14 

100,00 

13,62 
76,20 
10,18 

100,00 

18,16 
62,30 
19,54 

100,00 

15,66 
81,21 

3,13 
100,00 

14,36 
76,60 

9,04 
100,00 

18,62 
63,80 
17,58 

100,00 

17,58 
79,80 

2,62 
100,00 

15,57 
74,22 
10,21 

100,00 

19,60 
61,37 
19,03 

100,00 

18,59 
77,79 

3,62 
100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

'Ετήσιοι ρυθμοί καί είσοδηματικές έλαστικότητες της καταναλώσεως, 
1958-1975, 1965-1975, 1970-1975. Συνολική ενέργεια 

1958-1975 1965-1975 1070-1975 

Κ.Α. Καταναλωτής ΜΕΕ1 ΣΕΕ2 ΜΕΕ ΣΕΕ ΜΕΕ ΣΕΕ 

01 Σύνολο οίκονομίας 120,6Η 1,65Η 9,2Η 1,53» 6,9 1,67 
02 Βιομηχανία 13,1 1,3ο11 10,4 1,03 8,4 1,20 
03 Μετα>ορές . 7,8« 1,13» 8,4» 1,26» 5,0+» 1,30 
04 Λοιποί καταναλωτές -10,9» 1,67» 8,8» 1,38» 6,0 1,05 
05 Βιομηχανία χαρτιού3 9,0ΤΙ 0,79» 5,5+» 0,55» 1,7+» 0,40 
06 Χημικές βιομηχανίες 14,9 0,99» 9,3 0,70+» 9,5 0,97 
07 Βιομηχανία παραγώγων 

πετρελαίου-δνθρακα 9,2» 0,23» 9,4» 0,17» 8,7 
08 Βιομηχανία μή μεταλλικών 

ορυκτών 9,4» 0,80» 6,6 0,67 5,1» 0,70 
09 Βασικές μεταλλουργικές 22,0+» 1,02 17,6» 0,69» 9,3 0,82 
10 Λοιποί βιομηχανικοί 

κλάδοι 10,7 1,06» 11,3 1,02» 13,8» 1,72 
11 Κίνηση Ιδιωτικών επιβατι

κών οχημάτων 17,4+» 2,67» 14,2» 2,47» 1,2+» 1,18 
12 Όδικές μεταφορές 9,6» 1,48» 9,6» 1,47» 6,8» 1,75 
13 Σιδηροδρομικές μεταφορές -3,9» -0,51*» -4,6» -0,36*» -4,6» -0,90 
14 'Αεροπορικές μεταφορές 18,8 1,99 
15 Θαλάσσιες μεταφορές 0,0 0,43 
16 ΟΙκιακοί καταναλωτές 10,5» 1,50» 9,3» 1,43» 6,2 1,47 
17 Γεωργία 10,8» 2,89 8,4» 2,15+ 6,6 1,53 
18 Διάφοροι λοιποί κα

ταναλωτές 14,2 1,96 7,8 1,20+ 1,0+» 1,83 
19 'Ενέργεια τελικής χρήσεως 11,1» 1,62 9,7» 1,55» 5,5+ 1,89 
20 Ενέργεια ενδιάμεσης χρή

σεως 10,4» 1,64» 9,1» 1,43 7,2» 1,37 

1. ΜΕΕ = Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής. 'Εκτιμάται άπο τή σχέση 
CnE=b0+ b t̂. Εκφράζεται σέ %. 

2. ΣΕΕ = Συντελεστής εισοδηματικής ελαστικότητας. 'Εκτιμάται από τή σχέση 
friE^o+bjV. 

+ Υποδήλωνα R2 < 0,7. 
* 'Υποδηλώνει |t| < 2. 
Η 'Υποδηλώνει εκτίμηση μέ τή μέθοδο Hildreth-Lu. 

3. Για δλους τους βιομηχανικούς κλάδους — καταναλωτές μέ αριθμό άπο 05 ώς 10 
— οί αντίστοιχες εκτιμήσεις είναι τής περιόδου 1959-1975 καί δχι 1958-1975. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί καί εισοδηματικές έλαστικότητες της καταναλώσεως, 
1958-1975, 1965-1975, 1970-1975. Ηλεκτρική ενέργεια 

Κ.Α. Καταναλωτής 

01 Σύνολο οίκονομίας 
02 Βιομηχανία 
03 Μεταφορές 
04 Λοιποί καταναλωτές 
05 Βιομηχανία χαρτιού 
06 Χημικές βιομηχανίες 
07 Βιομηχανία παραγώγων 

πετρελαίου-άνθρακα 

1958-1975 

ΜΕΕ 

13,1Η 

15,4 

1,8+ 
12,9 
9,4« 

ΣΕΕ 

2,10« 
1,54« 

0,25t 
1,93 
0,90Η 

19,7*t« 1,57+Η 

17,0« 
08 Βιομηχανία μή μεταλλικών 

ορυκτών 
09 Βασικές μεταλλουργικές 
10 Λοιποί βιομηχανικοί 

κλάδοι 
12 'Οδικές μεταφορές 
16 Οίκιακοί καταναλωτές 
17 Γεωργία 
18 Διάφοροι λοιποί κα

ταναλωτές 

10,8 
26,9+« 

8,6 
1,8+Η 

12,2« 
15,5 

13,2 

19 Ενέργεια τελικής χρήσεως 12,4 
20 Ενέργεια ενδιάμεσης 

χρήσεως 13,5Η 

0,3 7Η 

0,75 
1,23Η 

0,79« 
0,27t« 
1,75« 
4,00 

1,98 
1,74 

2,17« 

1965-1975 

ΜΕΕ 

12,8« 
13,7« 

2,6t« 
12,5 

9,1 
9,6« 

19,6« 

9,5 
30,2 

7,7 
2,6+Η 

11,5« 
13,8 

13,7 
11,7 

13,3« 

ΣΕΕ 

2,01« 
1,33« 
0,36t« 

1,91 
0,84 
0,64« 

0,35*+« 

0,96 
1,21t« 

0,70 
0,39 
1,72« 
3,86 

2,15 

1,71 

2,09« 

1970-1975 

ΜΕΕ 

9,6 
9,2 

10,2 

6,1 
5,2 

22,9 

9,7 
10,1 

9,1 

10,1 
16,0 

9,7 
10,1 

9,4 

ΣΕΕ 

1,67 

1,23 

1,84« 
0,59 
0,51« 

0,38*+« 

1,21 
0,20« 

1,09« 

1,90 
3,50 

1,83 
1,89 

1,72 

Βλέπε υποσημειώσεις Πίνακα 5.5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 

Ή Ενταση της ενέργειας, 1960-1965-1970-1973-1975 

Σε toe/ΙΟ6 Δρχ. Τιμές τοΰ 1970 
Κ.Α. Καταναλωτής 

01 Σύνολο οίκονομίας1 

02 Βιομηχανία 
03 Μεταφορές1 

04 Λοιποί καταναλωτές 
05 Βιομηχανία χαρτιού 
06 Χημικές βιομηχανίες 
07 Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-

δνθρακα 
08 Βιομηχανία μή μεταλλικών ορυκτών 
09 Βασικές μεταλλουργικές 
10 Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 
11 Κίνηση Ιδιωτικών επιβατικών 

οχημάτων 
12 Όδικές μεταφορές 
13 Σιδηροδρομικές μεταφορές 
14 'Αεροπορικές μεταφορές 
15 Θαλάσσιες μεταφορές 
16 Οικιακοί καταναλωτές 
17 Γεωργία 
18 Διάφοροι καταναλωτές 
19 'Ενέργεια τελικής χρήσεως 
20 Ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως 

1960 

12,4 
27,4 
68,9 

4,7 
94,0 
80,3 

105,3 
302,1 
168,4 
20,2 

ο,ι 
54,4 

583,9 
— 
-

3,1 
5,4 
1,4 
3,3 
9,6 

1965 

16,1 
45,4 
64,0 

6,0 
132,0 

95,9 

154,7 
289,4 
450,6 

26,9 

0,3 
56,6 

396,9 
— 
-

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

12,5 

1970 

20,5 
46,9 
69,7 

7,1 
111,8 

96,3 

72,2 
263,3 
198,0 

17,4 

0,8 
66,5 

196,0 
27,9 

105,9 
4,3 

10,7 
2,2 
5,2 

15,3 

1973 

22,5 
49,1 
81,5 

7,7 
92,6 
86,6 

69,4 
233,5 
236,8 

25,0 

0,8 
86,5 

174,8 
44,3 
90,4 

5,2 
12,7 

1,7 
6,0 

16,9 

1975 

21,8 
48,6 
71,7 

7,7 
82,7 
92,5 

65,0 
222,4 
228,6 

23,1 

0,7 
75,4 

122,4 
48,0 
82,0 

4,7 
12,1 

2,7 
5,5 

16,8 

1. Δέν περιλαμβάνονται ο( θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16 

Ενεργειακή απόδοση κατά μεταφορικό μέσο 

Επιβατικές 

1. 'Αστικές 

Επιβατικά αυτοκίνητα 
Λεωφορεία 
Σιδηρόδρομοι ηλεκτρικοί 

2. Υπεραστικές 

Επιβατικά αυτοκίνητα 
. Λεωφορεία 

Σιδηρόδρομοι 
'Αεροπλάνα 

Εμπορευματικές 

Project 
Independence 
USA 1972 
χλμ-έπιβ./ 

λίτρο 

9,78 
33,60 
17,87 

20,42 
50,20 
15,31 
6,38 

χιλ.τόν. / 
λίτρο 

Μελέτη 
Rice USA 
χλμ-έπιβ./ 

λίτρο 

11,06 
46,79 
31,90 

11,06 
44,67 
34,03 

8,51 

χιλ,τόν. / 
λίτρο 

Ελληνικά 
δεδομένα 
(ΚΕΠΕ) 

χλμ.έπιβ./ 
λίτρο 

11,06 
36,58 

12,76 
39,14 
89,33 

χιλ,τόν. / 
λίτρο 

Ford 
Foundation 
χλμ.έπιβ./ 

λίτρο 

-

39,15 
21,60 
10,10 

χιλ.τόν. / 
λίτρο 

1. 'Αστικές 

Φορτηγά 

2. Υπεραστικές 

8,08 11,48 

Σιδηρόδρομοι 
Φορτηγά 
'Αεροπλάνα 
Πλοία 

83,80 
22,54 

2,13 
117,41 

85,08 
24,67 
4,25 

106,35 

46,79 
18,72 

— 
— 

93,50 
24,09 

1,01 
— 

Πηγές: 14, 15, 30, 43. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17 
Ή συμμετοχή τών υγρών καυσίμων στή διαμόρφωση του κόστους 

μεταφοράς για τα διάφορα μεταφορικά μέσα 

Μέσο μεταφοράς 

Σιδηρόδρομοι 
Λεωφορεία 
Φορτηγά 
Πλοία 
'Αεροπλάνα 
'Αγωγοί 
Ιδιωτικά επιβατικά 

'Αξία είσροών-έκροών σέ δολλάρια 

"Αμεσες εισροές 

0,029 
0,057 
0,037 
0,026 
0,088 
0,020 
0,15» 

Συνολικές είσροές 

0,038 
0,069 
0,047 
0,035 
0,104 
0,025 

Πηγή: [10]. Τα στοιχεία προέρχονται άπό τον Πίνακα Είσροών-Έκροών τών ΗΠΑ 
τοϋ δτους 1963. 

1. Ή κίνηση τών IX δεν αποτελεί ενδιάμεσο αλλά τελικό αγαθό και κατά συνέπεια δέν 
υπάρχει συντελεστής αντίστοιχος στή μήτρα είσροών-έκροών. Ό αριθμός αυτός εκφρά
ζει τή συμμετοχή της δαπάνης για καύσιμα στο συνολικό κόστος κινήσεως ενός οχήμα
τος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Στο τμήμα αυτό της εργασίας περιλαμβάνονται τα παραρτήματα. Τά 
περιεχόμενα των παραρτημάτων και οί τίτλοι δίνονται συγκεντρωμένα, 
στην αρχή, στον Πίνακα Περιεχομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΑΔΕΣ-ΣΥΜΒΟΛΑ-ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 

Π. 11. Τελικές μορφές ενέργειας και μονάδες 

'Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι ή ενέργεια τελικής μορφής, 
δηλαδή αυτή πού αγοράζουν οί τελικοί καταναλωτές και πού τήν αξία 
της καταβάλλουν. Ή ενέργεια αυτή είναι περίπου ίση με τήν ενέργεια εί-
σόδου στίς συσκευές, οί όποιες τή μετατρέπουν σε ωφέλιμη ενέργεια, ό
πως δείχνει το Σχήμα Π. 1.1. Οί συνηθισμένες μορφές ωφέλιμης ενέργειας 
είναι ή θερμότητα, ή κίνηση και ό φωτισμός. Ή ενέργεια τελικής μορφής 
μπορεί να είναι γενικά: ηλεκτρική ενέργεια, προϊόντα διυλίσεως του πε
τρελαίου, φυσικό αέριο, καί άλλα αέρια καύσιμα και στερεά καύσιμα. 
Επίσης τελικές μορφές ενέργειας μπορούν να είναι ή ηλιακή καί ή αίολι-
κή. 

Ή ενέργεια τελικής μορφής, πού ορίζεται έτσι, αποτελεί ουσιαστικά 
ενδιάμεση μορφή μεταξύ τής πρωτογενούς και τής ωφέλιμης μορφής 
ενέργειας. Έτσι ή ηλεκτρική ενέργεια, πού αποτελεί είσροή ενός ηλεκτρι
κού φούρνου, αποτελεί ενδιάμεση μορφή ενέργειας μεταξύ τής πρωτογε
νούς (μαζούτ, ή λιγνίτης, ή υδραυλική, ή πυρηνική, ή αέριο καύσιμο) καί 
τής ωφέλιμης (θερμότητας). 

Χαρακτηριστικό τής ενέργειας τελικής μορφής είναι δτι, έκτος άπό 
ελάχιστες περιπτώσεις, αυτή είναι ή ενέργεια πού αγοράζουν οί τελικοί 
καταναλωτές καί αυτής τήν άξια καταβάλλουν στους προμηθευτές. Τα 
υγρά καύσιμα, πού ορισμένες βιομηχανίες αγοράζουν σέ μικρές ποσότη
τες για δική τους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δέν αποτελούν, σύμ
φωνα μέ τον ορισμό πού δόθηκε, ενέργεια τελικής μορφής. Παρόλα αυτά 
θα θεωρηθούν καί αυτά σαν τελική μορφή ενέργειας, γιατί περιλαμβάνον
ται στά πρωτογενή στοιχεία καταναλώσεως υγρών καυσίμων καί δέν 
υπάρχει δυνατότητα χωριστής εκτιμήσεως τους. 

Θα ήταν βέβαια επιστημονικά πιο σωστό, ή έρευνα να προσανατολι
στεί προς τήν ωφέλιμη ενέργεια. Αυτό δμως ήταν αδύνατο, γιατί δέν 
υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τίς καταναλώσεις τής ενέργειας άνά 
χρήση. 

Για να εκφραστούν οί καταναλώσεις Ολων των μορφώ1' ενέργειας σέ 
κοινές μονάδες, χρησιμοποιείται τό θερμοδυναμικό ίσοουναμο των διά
φορων μορφών ενέργειας [2,16]. Έτσι ή κατανάλωση τής συνολικής 
ενέργειας προκύπτει αθροιστικά μετρούμενη σέ θερμίδες ή toe, δπως άνα-
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ΣΧΗΜΑ Π. 1.1 

Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
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φέρεται παρακάτω. Tò μέγεθος πού προκύπτει μ' αυτό τον τρόπο, εξαρτά
ται άπό τις μορφές ενέργειας πού συνθέτουν τη συνολική ενέργεια. Θα ή
ταν διαφορετικό, αν διαφορετική ήταν ή σύνθεση των τελικών μορφών 
ενέργειας. 

Π. 12. Συντελεστές μετατροπής μονάδων 

Σαν κοινή μονάδα για δλες τις μορφές ενέργειας χρησιμοποιείται ô 
τόνος ισοδύναμου πετρελαίου — toe — (tons of oil equivalent), πού αντι
στοιχεί σε 10 εκατομμύρια χιλιοθερμίδες περίπου — με βάση τήν κατώτε
ρη θερμογόνα δύναμη του. Ή επιλογή της μονάδας αυτής οφείλεται στο 
γεγονός, δτι τό πετρέλαιο καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος τών ενεργεια
κών αναγκών. Ή μετατροπή τών άλλων μονάδων στην κοινή μονάδα γί
νεται κατά τό θερμοδυναμικό ισοδύναμο τών μορφών ενέργειας, δπως δί
νεται στον Πίνακα Π. 1.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.1 

Συντελεστής μετατροπής βασικών μονάδων 
μορφών ενέργειας σε τόνους ίσοδύναμου πετρελαίου 

Καύσιμο ή Βασική μονάδα Συντελεστής μετατροπής: 
μορφή ενέργειας μετρήσεως toe/ βασική μονάδα μετρήσεως 

Γαιάνθρακες Μετρικός τόνος 0,7 
Λιγνίτης φυσικός Μετρικός τόνος 0,140 
'Αργό πετρέλαιο Μετρικός τόνος 1,034 
'Υγραέριο Μετρικός τόνος 1,195 
Βενζίνα Μετρικός τόνος 1,128 
Καύσιμο αεριωθουμένων Μετρικός τόνος 1,133 

Καύσιμο ντήζελ Μετρικός τόνος 1,095 
Μαζούτ Μετρικός τόνος 1,055 

'Ηλεκτρική ενέργεια Μεγαβατώρα 0,086 
Λιγνίτης ξηρός Μετρικός τόνος 0,38 

Πηγές: [52], ΕΣΕ. 
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Π. 13. Οι καταναλωτές ενέργειας και ό συμβολισμός τους 

Κωδικός 

αριθμός 

01 

02 
03 
04 

05 
06 

07 
08 
09 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

"Ονομα 
καταναλωτή 

Σύνολο οικονομίας 
Βιομηχανία 
Μεταφορές 
Λοιποί καταναλωτές 
Βιομηχανία χαρτιού 
Χημικές βιομηχανίες 

Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου-δνθρακα 
Βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών 
Βασικές μεταλλουργικές 
Λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι 
Κίνηση ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων 
'Οδικές μεταφορές 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 
'Αεροπορικές μεταφορές 
Θαλάσσιες μεταφορές 
Οίκιακοί καταναλωτές 
Γεωργία 
Διάφοροι καταναλωτές 
'Ενέργεια τελικής χρήσεως 
'Ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως 

ΜΚ 
ΜΚ 
ΜΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 

ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 

ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 
ΣΚ 

ΣΚ 
ΜΚ 
ΜΚ 

Σύμβολο 

Ο 

Β 
Τ 
Λ 

ΧΑΒ 
ΧΗΒ 

ΠΕΒ 
ΟΡΒ 
ΜΕΒ 
ΛΟΒ 
ΙΟΤ 

ΟΔΤ 

ΣΕΤ 
ΑΕΤ 
ΘΑΤ 
ΟΚΛ 
ΓΕΛ 

ΔΙΛ 
TX 
EX 

ΜΚ = Μεγάλος καταναλωτής. 
ΣΚ = Στοιχειώδης καταναλωτής. 

Ή κατανάλωση άπο δοσμένο καταναλωτή συμβολίζεται από την κα
τανάλωση ενέργειας και το σύμβολο του καταναλωτή, πού γράφονται 
στή συνέχεια. Π.χ.: 

ΕΝΟ = ή κατανάλωση τής συνολικής ενέργειας άπο το σύνολο τής 
οίκονομίας 

ΣΚΟΚΛ = ή κατανάλωση στερεών καυσίμων άπο τους οικιακούς κατα
ναλωτές. 

Π. 14. Ό συμβολισμός των καταναλώσεων τής ενέργειας 

Οί βασικές καταναλώσεις ενέργειας συμβολίζονται ώς έξης: 
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ΗΛ = Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
ΥΚ = Κατανάλωση υγρών καυσίμων 
ΣΚ = Κατανάλωση στερεών καυσίμων 
ΕΝ = Κατανάλωση συνολικής ενέργειας, δηλαδή και τών τριών μορ

φών συνολικά. 

Π. 15. Ό συμβολισμός τών μεταβλητών τών οικονομετρικών υποδειγμά
των 

Στους Πίνακες Π. 1.2 ώς Π. 1.5 δίνονται οί μεταβλητές πού χρησιμο
ποιήθηκαν γιά τά οικονομετρικά υποδείγματα, καθώς και ό συμβολισμός 
τους. 'Αποφεύγεται νά αναγράφονται κάθε φορά οί βασικές ενεργειακές 
καταναλώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.2 

Σύνολο οίκονομίας-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο 

V ή ΑΕΠ 
PEN 
ΡΗΛ 
ΡΥΚ 
ΡΣΚ 
C 
Ι 
PL 
GNPM 

PCOD 

PCOI 

PC 

Περιγραφή 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Τιμή της συνολικής ενέργειας 
Τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας 
Τιμή τών υγρών καυσίμων 
Τιμή τών στερεών καυσίμων 
Καθαρό πάγιο κεφάλαιο 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
'Αμοιβή της απασχολήσεως 
Συμμετοχή του ακαθάριστου προϊόντος τής βιομηχανίας στο ΑΕΠ 
(=ΠΑΒ/ΑΕΠ) 
Διεθνής τιμή του άργοΰ πετρελαίου άποπληθωρισμένη μέ τον εσωτερικό 
άποπληθωριστή του ΑΕΠ 
Διεθνής τιμή του άργοΰ πετρελαίου άποπληθωρισμένη μέ tò διεθνή δεί
κτη τιμών είσαγόμενων πρώτων υλών τών Ηνωμένων Εθνών 
'Αμοιβή κεφαλαίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.3 

Βιομηχανία-Βιομηχανικοί κλάδοι-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΠΑ ή V Προστιθέμενη αξία σέ τιμές 1970 ή 1958 
PEN Τιμή της συνολικής ενέργειας σέ τιμές 1970 ή 1958 
ΡΗΛ Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σέ τιμές 1970 ή 1958 
ΡΥΚ Τιμή των υγρών καυσίμων σέ τιμές 1970 ή 1958 
ΡΣΚ Τιμή τών στερεών καυσίμων σέ τιμές 1970 η* 1958 
L 'Απασχόληση σέ ώρες 
C Πάγιο κεφάλαιο σέ τιμές 1970 ή 1958 
Ι 'Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σέ τιμές 1970 ή 1958 
PL 'Αμοιβή της απασχολήσεως σέ τιμές 1970 ή 1958 
PC 'Αμοιβή του κεφαλαίου σέ ποσοστά (%) 
ΙΡΜ Συμμετοχή της προστιθέμενης αξίας τών ένεργειοβόρων κλάδων στο σύ

νολο τοΰ βιομηχανικού προϊόντος 
PCDI Τιμή τοΰ άργοΰ πετρελαίου σέ τιμές 1970 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.4 

Μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων καί ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΥΚ Κατανάλωση υγρών καυσίμων άπό τίς μεταφορές για τήν περίοδο 1958-
1975 (δέν περιλαμβάνονται οί θαλάσσιες καί αεροπορικές μεταφοράς) 

YKS Κατανάλωση υγρών καυσίμων άπό τίς μεταφορές για τήν περίοδο 1970-
1975 (περιλαμβάνονται καί οί θαλάσσιες καί αεροπορικές μεταφορές) 

ΑΕΠ 'Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ΡΥΚ Τιμή διαθέσεως τών υγρών καυσίμων 
ΤΡΜ Ό αριθμός τών επιβατικών οχημάτων σαν ποσοστό τοΰ συνολικοΰ αριθ

μού τών οχημάτων 
PEN Τιμή διαθέσεως της συνολικής ενέργειας 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.5 

Λοιποί καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΠΑ ή V 'Ακαθάριστο εθνικό είσόδημα 
PEN Τιμή της συνολικής ενέργειας 
ΡΗΛ Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
ΡΥΚ Τιμή τών υγρών καυσίμων 
ΡΣΚ Τιμή τών στερεών καυσίμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.6 

Κίνηση επιβατικών οχημάτων-Κατάλογος 
τών εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΥΚ Κατανάλωση υγρών καυσίμων 
ΔΙΕΣ Διαθέσιμο ατομικό εισόδημα 
ΡΥΚ Λιανική τιμή διαθέσεως της βενζίνας με σταθμισμένη τήν τιμή super και 

regular 
ΑΡΟΙ 'Αριθμός τυπικών οχημάτων επιβατικών Ιδιωτικής χρήσεως 
ΔΑΚ 'Ιδιωτική κατανάλωση γιά κίνηση και συντήρηση ιδιωτικών μεταφορι

κών μέσων 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.7 

'Οδικές μεταφορές-Κατάλογος τών εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο 

BE 

DH 
ΥΚ 
ΕΝ 
ΡΒΕ 

PDH 
PEN 
ΠΑ ή V 
ΑΡΟΔ 

ΑΡΟΔΗΒ 
ΑΡΟΔΗΠ 
ΒΕΙΟΤ 

ΔΙΕΣ 

ΑΕΠ 

Περιγραφή 

Κατανάλωση βενζίνας 
Κατανάλωση καυσίμου ντήζελ 
Κατανάλωση υγρών καυσίμων 
Κατανάλωση συνολικής ενέργειας 
Τιμή διαθέσεως της βενζίνας 
Τιμή διαθέσεως του ντήζελ 
Τιμή διαθέσεως της συνολικής ενέργειας 
Προστιθέμενη αξία ή ακαθάριστο προϊόν του κλάδου 
'Αριθμός τυπικών οχημάτων (10 φορολογήσιμων ίππων) πού παράγουν 
είσόδημα 
'Αριθμός τυπικών οχημάτων βενζίνας 
'Αριθμός τυπικών οχημάτων ντήζελ 
Κατανάλωση βενζίνας άπό επιβατικά αυτοκίνητα IX 

Διαθέσιμο ατομικό είσόδημα 
'Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.8 

Σιδηροδρομικές μεταφορές-Κατάλογος 
των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

DH Κατανάλωση ντήζελ 
ΜΑ Κατανάλωση μαζούτ 
ΥΚ Κατανάλωση υγρών καυσίμων 
SK Κατανάλωση στερεών καυσίμων 
ΕΝ Κατανάλωση συνολικής ενέργειας 
ΠΑ ή V Προστιθέμενη αξία ή ακαθάριστο προϊόν του κλάδου 
PDH Τιμή του καυσίμου ντήζελ 
PEN Τιμή συνολικής ενέργειας 
ΜΕΧ Συνολικό μεταφορικό έργο εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες 
MET Συνολικό μεταφορικό έργο εκφρασμένο σε φυσικές μονάδες 
ΣΠ Σταθμισμένος συντελεστής πληρότητας επιβατικών και εμπορευματικών 

οχημάτων 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.9 

Θαλάσσιες μεταφορές-Κατάλογος των εξαρτημένων καί ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΥΚ Κατανάλωση υγρών καυσίμων 
DH Κατανάλωση ντήζελ 
ΜΑ Κατανάλωση μαζούτ 
V ή ΠΑ Προστιθέμενη αξία ή ακαθάριστο προϊόν του κλάδου 
ΡΥΚ Τιμή διαθέσεως υγρών καυσίμων 
PDH Τιμή διαθέσεως ντήζελ 
ΡΜΑ Τιμή διαθέσεως μαζούτ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.10 

'Αεροπορικές μεταφορές-Κατάλογος των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΕΝ Κατανάλωση συνολικής ενέργειας 
V ή ΠΑ Προστιθέμενη αξία ή ακαθάριστο προϊόν του κλάδου 
PEN Τιμή διαθέσεως τών υγρών καυσίμων αεροπορίας 
ΧΕΜ Χιλιομετρικοί επιβάτες πού μεταφέρθηκαν 
ΧΙΘΕΠ Χιλιομετρικές θέσεις πού προσφέρθηκαν 
ΣΠΕ Συντελεστής πληρότητας επιβατών 
TOM Τονοχιλιόμετρα πού πραγματοποιήθηκαν 
ΤΟΧΠΊ Τονοχιλιόμετρα πού προσφέρθηκαν 
ΣΠΤ Συντελεστής πληρότητας βάρους 
ΧΙΔ Χιλιόμετρα πού διανύθηκαν 
ΔΙΕΣ Διαθέσιμο ατομικό εΐσόδημα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.11 

Οίκιακοΐ καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΔΙΕΣ Διαθέσιμο ατομικό είσόδημα 
PEN Τιμή της συνολικής ενέργειας 
ΡΗΛ Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
ΡΥΚ Τιμή τών υγρών καυσίμων 
C Πάγιο κεφάλαιο σέ κατοικίες 
Ι 'Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σέ κατοικίες 
ΔΑΘ Ιδιωτική κατανάλωση για θέρμανση και φωτισμό 
ΔΑΣ 'Ιδιωτική κατανάλωση για οίκιακές συσκευές 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.12 

Διάφοροι λοιποί καταναλωτές-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΠΑ ή V Προστιθέμενη αξία ή ακαθάριστο προϊόν τών κλάδων 
PEN Τιμή της συνολικής ενέργειας 
ΡΗΛ Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
ΡΥΚ Τιμή τών υγρών καυσίμων 
ΡΣΚ Τιμή τών στερεών καυσίμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.13 

Γεωργία-Κατάλογος των ανεξάρτητων μεταβλητών των υποδειγμάτων 

Σύμβολο 

ΠΑ ή V 
PEN 
ΡΗΛ 
ΡΥΚ 
ΡΣΚ 
C 
LA 
FE 

Περιγραφή 

'Ακαθάριστο προϊόν σέ τιμές 1970 
Τιμή της συνολικής ενέργειας 
Τιμή της ηλεκτρικής ένέργαας 
Τιμή των υγρών καυσίμων 
Τιμή τών στερεών καυσίμων 
Καθαρό πάγιο κεφάλαιο 
'Αρδευόμενη έκταση 
Κατανάλωση λιπάσματος 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.14 

Ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως-Κατάλογος τών ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο 

ΠΑ ή V 
PEN 
ΡΗΛ 
ΡΥΚ 
ΡΣΚ 
C 
Ι 
PL 
GNPM 
PCOD 

PCOI 

Περιγραφή 

'Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Τιμή της συνολικής ενέργειας 
Τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας 
Τιμή τών υγρών καυσίμων 
Τιμή τών στερεών καυσίμων 
Καθαρό πάγιο κεφάλαιο 
'Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
'Αμοιβή τής εργασίας 
Συμμετοχή του ακαθάριστου προϊόντος τής βιομηχανίας στο ΑΕΠ 
Διεθνής τιμή του άργου πετρελαίου άποπληθωρισμένη για εσωτερική 
αγορά 
Διεθνής τιμή του άργου πετρελαίου άποπληθωρισμένη για τή διεθνή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.15 

Ενέργεια τελικής χρήσεως-Κατάλογος των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Σύμβολο Περιγραφή 

ΔΙΕΣ Διαθέσιμο ατομικό είσόδημα 
PEN Τιμή της συνολικής ενέργειας 
ΡΗΛ Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
ΡΥΚ Τιμή των υγρών καυσίμων 
ΡΣΚ Τιμή τών στερεών καυσίμων 
ΔΑΕ 'Ιδιωτική κατανάλωση για κίνηση-συντήρηση ιδιωτικών μέσων μεταφο

ράς και θέρμανση-φωτισμδ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1.16 

'Αντιστοιχία μεταξύ τών καταναλωτών ενέργειας και κλάδων τής οικονομίας 
κατά τήν ΕΣΥΕ καί τους Εθνικούς Λογαριασμούς1 

Κ.Α. 

02 
03 
05 
06 
07 

08 

09 
10 

12 
13 
14 
15 
17 
18 

Καταναλωτής 

Βιομηχανία 
Μεταφορές 
Βιομηχανία χαρτιού 
Χημικές βιομηχανίες 
Βιομηχανία παραγώγων 
πετ ρελαίου-δνθ ρακα 
Βιομηχανία μή μεταλλικών 
ορυκτών 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μή ένεργειοβόροι 
βιομηχανικοί κλάδοι 

Όδικές μεταφορές 
'Αεροπορικές μεταφορές 
Θαλάσσιες μεταφορές 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
Γεωργία 
Διάφοροι λοιποί 
καταναλωτές 

Εθνικοί Λογαριασμοί 
κλάδοι/ονοματολογία 

3 Μεταποίηση 
6 Μεταφορές (μέρος) 

1 Γεωργία 
Όλοι οί κλάδοι 
έκτος άπό τους 
αναφερθέντες 

ΕΣΥΕ 
κλάδοι 

2-3 
71 
27 
31 

32 

33 
34 

Όλες οί λοιπές 
διψήφιες του 2-3 

711.2-4-5, 712 
714 
713 
711.1 

0 
Όλοι οί κλάδοι 
έκτος άπό τους 

προαναφερθέντες 

1. 'Αναφέρονται φυσικά μόνον οί καταναλωτές πού αποτελούν παραγωγική δρα
στηριότητα και καταναλίσκουν, κατά συνέπεια, ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως. 
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Π. 16. Συντομεύσεις 

Χρησιμοποιούνται οί παρακάτω συμβολισμοί: 

ΣΕΕ = Συντελεστής είσοδηματικής ελαστικότητας 
ΣΕΤ = Συντελεστής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή 
ΑΕΠ = "Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ΚΠΠ = Καθολικό πρότυπο προδείξεων 
ΓΠ = Γραμμικός προγραμματισμός 
ΠΣ = Προγραμματισμός στόχων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Π.20. Γενικά 

Σαν πρότυπα1 πολιτικής (policy models-dynamic simulation models) 
χαρακτηρίζονται τά πρότυπα πού περιγράφουν τη μακροχρόνια εξέλιξη 
ενός συστήματος — συνήθως του συνόλου της οικονομίας ή ενός κλάδου 
της — σέ συνάρτηση μέ ορισμένες βασικές μεταβλητές πού αποτελούν τις 
μεταβλητές πολιτικής. Τά πρότυπα πολιτικής διαφέρουν άπό τά μοντέλα 
βελτιστοποιήσεως (optimization models) κατά τούτο: ένώ τά δεύτερα σκο
πό έχουν τον καθορισμό τών τιμών τών μεταβλητών πολιτικής — ή απο
φάσεως, δπως συνήθως λέγονται σ* αυτή τήν περίπτωση —, πού βελτιστο
ποιούν ένα προκαθορισμένο κριτήριο, τά πρώτα παρέχουν εκτιμήσεις τών 
επιπτώσεων πού θα έχουν στή μακροχρόνια κατάσταση του συστήματος 
εναλλακτικά σύνολα τιμών τών μεταβλητών. Βέβαια, σέ ορισμένες περι
πτώσεις, τα μοντέλα πολιτικής μπορούν να θεωρηθούν γενικΛτερη κατη
γορία τών προτύπων βελτιστοποιήσεως, γιατί μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για τον καθορισμό τών βέλτιστων τιμών τοογ μεταβλητών πολιτι
κής. 

Τά πρότυπα πολιτικής εφαρμόζονται για τή μελέτη πολύπλοκων 
κοινωνικοοικονομικών φαινομένων, πού χαρακτηρίζονται άπό ένα μεγά
λο αριθμό μεταβλητών, σέ αλληλεξάρτηση, καί άπό τήν ύπαρξη πολλα
πλών στόχων πολιτικής. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα, δτι δέν δε
σμεύουν τους υπευθύνους για τή χάραξη πολιτικής μέ μια μοναδική βέλ
τιστη πολιτική, άλλα τους παρέχουν ένα σύνολο εναλλακτικών πολιτι
κών, μαζί μέ μια καθολική εΐκόνα τών επιπτώσεων τής καθεμιάς. 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχουν κατά τήν τελευταία 5ετία, μετά τήν ενερ
γειακή κρίση του 1973, τά πρότυπα τής ενεργειακής πολιτικής [13,14, 
15, 16, 20, 22, 24, 27, 30]. Είδικότερα, σαν πρότυπο ενεργειακής πολιτι-

1. Ό δρος «πρότυπο» χρησιμοποιείται για VOL αποδώσει τον άγγλοσαξωνικό δρο 
model, δπως έχει υίοθετηθεί στην Επιχειρησιακή Έρευνα [1] και σ* άλλους επιστημονι
κούς κλάδους. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούμε και τον δρο «μοντέλο» πού υπάρχει 
επίσης στην ελληνική ορολογία [51, 59]. 'Ακόμη, στην εργασία αυτή, δταν γίνεται ανα
φορά σέ μαθηματικές σχέσεις, στο πλαίσιο της Οίκονομετρικης Θεωρίας, γίνεται χρήση 
του δρου «υπόδειγμα», πού έχει επικρατήσει στή βιβλιογραφία του κλάδου [5]. 
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κής αναφέρεται èva σύνολο μαθηματικών μοντέλων, πού περιγράφουν 
την αλληλεξάρτηση του ενεργειακού τομέα της οίκονομίας με το σύνολο 
της οίκονομίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή ή εκτίμηση τών 
επιπτώσεων πού μπορούν να έχουν σέ βασικά μεγέθη της οίκονομίας, καί 
είδικά τοΰ ενεργειακού τομέα, οί μεταβολές τών μεταβλητών της ενερ
γειακής πολιτικής. Έτσι, μέ τη βοήθεια τών προτύπων ενεργειακής πολι
τικής, μελετάται ή επίπτωση μεταβλητών πολιτικής, δπως είναι π.χ. οί τι
μές τών καυσίμων, ή επιλογή συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ή φορολογική πολιτική στην προσφορά καί στή 
ζήτηση κάθε μορφής ενέργειας, στις είσαγωγές τών μορφών τής ενέρ
γειας, στο ακαθάριστο προϊόν τών τομέων τής οίκονομίας κλπ. 

Ή κατάρτιση προτύπων ενεργειακής πολιτικής παρουσιάζει ίδιαίτε-
ρα μεθοδολογικά προβλήματα, πού οφείλονται κυρίως: (α) Στην αλληλε
ξάρτηση τοΰ ενεργειακού τομέα μέ δλους τους άλλους κλάδους τής οικο
νομικής δραστηριότητας, μια πού ή ενέργεια αποτελεί είσροή σέ δλους 
αυτούς, (β) Στο μακρύ χρονικό ορίζοντα τών προτύπων πού επιβάλλεται 
άπό τήν τεχνολογία. Είναι π.χ. γνωστό, πώς άπό τή λήψη τής σχετικής 
αποφάσεως μέχρι τήν έναρξη λειτουργίας πυρηνικού σταθμού μεσολαβεί 
μια ΙΟετία, ένώ ή ανάπτυξη νέας ενεργειακής τεχνολογίας απαιτεί χρονι
κό διάστημα μακρύτερο άπό τριάντα χρόνια, (γ) Στην καθοριστική επί
δραση πού έχουν στον τομέα παράγοντες, πού εξαρτώνται άπό διεθνείς 
πολιτικοοικονομικές εξελίξεις καί πού χαρακτηρίζονται άπό μεγάλη αβε
βαιότητα, δπως π.χ. ή διεθνής τιμή τοΰ αργού πετρελαίου. 

Στή συνέχεια θα περιγραφούν περιληπτικά δύο, άπό τα πιο γνωστά, 
πρότυπα ενεργειακής πολιτικής. 

Π.21. Το πρότυπο ενεργειακής πολιτικής του 'Ομοσπονδιακού Συμβου
λίου Ενέργειας 

Ή μελέτη τοΰ 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ενέργειας τών ΗΠΑ2, 
γνωστή σάν Project Independence, περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εκθέ
σεων, πού διατυπώθηκαν άπό ομάδες είδικών επιστημόνων. Οί εκθέσεις 
αυτές αποτέλεσαν τό υλικό υποδομής για τή διατύπωση ενός Μαθηματι-

2. Το γενικό μέρος της μελέτης περιγράφεται στην έκθεση Project Independence 
Report [16], ένώ λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως, καθώς καί σχετικές άναθεωρήσεις^περι-
λαμβάνονται στην πιο πρόσφατη έκδοση National Energy Outlook [15]. Εκτεταμένος 
σχολιασμός τής μεθοδολογίας δίνεται άπό το Hausman [22]. 
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κοΰ Προτύπου Ενεργειακής Πολιτικής, πού αναφέρεται στη συνέχεια 
σαν PIES2 (Project Independence Evaluating System). 

Tò PIES μπορεί να προβλέψει την κατάσταση στην όποια θα βρίσκε
ται το ενεργειακό σύστημα τών ΗΠΑ, σε μια μέση ήμερα του τελευταίου 
έτους τών χρονικών οριζόντων του Προγράμματος. Όλοι οί χρονικοί 
ορίζοντες ξεκινούν άπό τό έτος 1975 και περατώνονται σε èva οποιοδή
ποτε έτος τής ΙΟετίας 1980-1990. Τά βασικά χαρακτηριστικά πού διακρί
νουν τό σύστημα — δηλαδή οι μεταβλητές καταστάσεως — είναι οί τιμές 
ίσορροπίας και οί ποσότητες προσφοράς καί ζητήσεως τών ενεργειακών 
μορφών. Οί προβλέψεις πού παράγει το σύστημα είναι συναρτήσεις: (α) 
ενός συνόλου παραδοχών εξωγενούς φύσεως, δπως π.χ. τών διεθνών τι
μών του αργού πετρελαίου, (β) ενός συνόλου μεταβλητών ενεργειακής 
πολιτικής, δπως τής φορολογίας τών καυσίμων καί (γ) ενός συνόλου αβε
βαιοτήτων, πού μπορούν π.χ. να αναφέρονται στή ζήτηση ή τήν προσφο
ρά ενεργειακών καυσίμων. Τό σύστημα χρησιμοποιείται, ακριβώς για νά 
μελετηθούν οί επιπτώσεις πού θά προκαλέσουν μεταβολές στις διάφορες 
εΐσόδους του3. Για λόγους συστηματικότερης αναλύσεως, ή μελέτη χρη
σιμοποιεί τή μεθοδολογία τών σεναρίων, σύμφωνα με τήν οποία οί διάφο
ρες δυνατότητες εναλλακτικών πολιτικών καί εξωγενών αβεβαιοτήτων 
ομαδοποιούνται σέ εναλλακτικά σύνολα, πού αποτελούν τά σενάρια. 

Τό PIES περιέχει èva σύνολο (ύπό) προτύπων ή (ύπό) μοντέλων, τό 
ύπομοντέλο τής ζητήσεως, èva σύνολο ύπομοντέλων προσφοράς καί èva 
πρότυπο ολοκληρώσεως. Ή συνεργασία τών τριών ύπομοντέλων φαίνε
ται στο Σχήμα Π.2.1. Στην παράγραφο 32 τοΰ Κεφαλαίου 3 περιγράφεται 
τό ύπομοντέλο τής ζητήσεως, ένώ στή συνέχεια σκιαγραφούνται τά πρό
τυπα προσφοράς καί ολοκληρώσεως. 

Τά μοντέλα τής προσφοράς αναφέρονται στίς δυνατότητες προσφο
ράς πρωτογενών ενεργειακών μορφών, δπως είναι τά στερεά καύσιμα, τό 
πετρέλαιο καί τό φυσικό αέριο. Δέν αφορούν τήν υδροηλεκτρική καί τήν 
πυρηνική ενέργεια, πού οί δυνατότητες προσφοράς τους εκφράζονται σέ 
συνδυασμό μέ τήν παραγωγή τής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πρότυπο 
'Ολοκληρώσεως τού Συστήματος PIES. Τά μοντέλα τής προσφοράς άπο-

3. Ή μελέτη τών επιπτώσεων, πού θα έχουν στό σύνολο του ενεργειακού τομέα καί 
τής οικονομίας οί μεταβολές τών ελεγχόμενων — μεταβλητών πολιτικής — καί μή ελεγ
χόμενων εΐσόδων τοΰ συστήματος, αποτελεί τήν κύρια λειτουργία τών προτύπων πολι
τικής, δπως προαναφέρθηκε. Γι* αυτό είναι απαραίτητη ή ολοκληρωμένη μηχανογράφη
ση τους. Έτσι τα μοντέλα αυτά είναι γνωστά καί σαν dynamic (computer) simulation 
models. 
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τελούν συναρτήσεις προσφοράς άγαθοΰ κλασικής μορφής, δπου ή διαθέ
σιμη ποσότητα του πρωτογενούς ενεργειακού καυσίμου εκφράζεται σαν 
αύξουσα ποσότητα του κόστους του. 

Τό Πρότυπο 'Ολοκληρώσεως υποθέτει èva οίκονομικό περιβάλλον 
πού λειτουργεί με τους νόμους τοΰ «ελεύθερου ανταγωνισμού» και πού 
εκφράζεται άπό καμπύλες προσφοράς, πού αυξάνουν μέ θετικές κλίσεις, 
και άπό καμπύλες ζητήσεως, πού φθίνουν μέ αρνητικές κλίσεις. Βασική 
παραδοχή τοΰ μοντέλου είναι, δτι ή συμπεριφορά αυτών πού αποφασί
ζουν καθορίζεται άπό τήν αρχή της μεγιστοποιήσεως των κερδών. Έτσι 
οί παραγωγοί, μεταφορείς και μετατροπείς της ενέργειας θά παράγουν τίς 
ποσότητες ενέργειας, πού καθορίζονται άπό τίς τιμές ίσορροπίας και πού 
θά ζητούνται άπό τους ευαισθητοποιημένους ως προς τό κόστος κατανα
λωτές. 

Τό Πρότυπο 'Ολοκληρώσεως μπορεί νά θεωρηθεί δτι περιγράφει ένα 
ενεργειακό σύστημα, πού σαν δραστηριότητες έχει τήν παραγωγή, τή με
τατροπή, τή διανομή, τή μεταφορά και τήν κατανάλωση της ενέργειας. Ή 
βασική του λειτουργία είναι ή έξης: Επιλύεται στην αρχή ένα γραμμικό 
πρόγραμμα, πού αποτελεί μια προσεγγιστική απεικόνιση τοΰ ένεργειακοΰ 
συστήματος. Τό γραμμικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει απλοποιημένες 
συναρτήσεις της ζητήσεως και της προσφοράς και δραστηριότητες μετα
φοράς και μετατροπής ενέργειας. Οί τιμές τών ενεργειακών καυσίμων, 
πού προκύπτουν άπό τή λύση τοΰ γραμμικοΰ προγράμματος, χρησιμο
ποιούνται για νά καθορίσουν νέες ποσότητες της ζητήσεως ενέργειας καί 
γιά νά επιλυθεί πάλι τό γραμμικό πρόγραμμα. Ή διαδικασία επαναλαμβά
νεται, μέχρι νά επιτευχθεί μιά σύγκλιση, ή οποία θά καθορίσει τό σημείο 
έξισορροπήσεως τών ποσοτήτων και τών τιμών τής ζητήσεως καί της 
προσφοράς. 

Π.22. Τό πρότυπο ενεργειακής πολιτικής Hudson Jorgenson [14,27] 

Τά τρία σενάρια της ενεργειακής ζητήσεως, πού περιγράφηκαν στην 
υποπαράγραφο 224, προκύπτουν άπό λεπτομερειακές τεχνικές μελέτες 
κατά κλάδο χρήσεως τής ενέργειας. Γιά νά καταστεί δυνατή ή πραγματο
ποίηση κάθε σεναρίου, απαιτείται μιά αντίστοιχη εΐκόνα εξελίξεως τών οί-
κονομικών μεγεθών. Γιά τον καθορισμό τών τριών εναλλακτικών διαδρο
μών οικονομικής αναπτύξεως τών ΗΠΑ, κατά τήν περίοδο 1975-2000, 
μιας γιά κάθε σενάριο ενεργειακής ζητήσεως, χρησιμοποιείται τό μοντέλο 
οικονομικής αναπτύξεως DRI (Data Resources Incorporation). 

Προσδιορίζεται πρώτα ή εΐκόνα (σενάρια) 'Ιστορικής 'Αναπτύξεως 
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της Οίκονομίας, πού αντιστοιχεί στην "Ιστορική Ενεργειακή 'Ανάπτυξη. 
Για το σκοπό αυτό, μετά άπο μια σειρά διαδοχικών προσομοιώσεων, κα
θορίζονται οί εξωγενείς μεταβλητές ενεργειακής και μή ενεργειακής 
υφής, πού δίνουν σαν Εξοδο του Προτύπου DRI τό σενάριο τής 'Ιστορι
κής Ενεργειακής Αναπτύξεως. Συγχρόνως καθορίζονται και οί παράμε
τροι τής είκόνας τής ίστορικής αναπτύξεως τής οίκονομίας. 

Οι εξωγενείς παραδοχές, πού καθορίστηκαν μ' αυτό τον τρόπο, δια
τηρούνται σταθερές και μεταβάλλονται μόνο οί ενεργειακές παράμετροι, 
πού προκαλούν τή μετάβαση άπό τό σενάριο τής 'Ιστορικής 'Αναπτύξεως 
στά σενάρια του Τεχνολογικού Καθορισμού καί τής Μηδενικής 'Αναπτύ
ξεως. Μέ άλλα λόγια, ή γενική εξειδίκευση τοΰ μοντέλου παραμένει ή ί
δια καί στά τρία εναλλακτικά ενεργειακά σενάρια* μεταβάλλονται μόνον 
οί ενεργειακής υφής παράμετροι, για να εξασφαλιστεί ή μετάβαση άπό τό 
σενάριο τής Ίστορικής 'Αναπτύξεως στά άλλα δύο. Νέες επιλύσεις τοΰ 
Προτύπου Ενέργειας DRI, δίνουν τις παραμέτρους οίκονομικής αναπτύ
ξεως των δύο άλλων σεναρίων. 

Ή σύγκριση των δύο τελευταίων σεναρίων αναπτύξεως μέ εκείνο 
τής Ίστορικής 'Αναπτύξεως μπορεί νά οδηγήσει σέ μιαν ανάλυση τοΰ τύ
που κόστους-ώφελειών για κάθε εναλλακτική ενεργειακή πολιτική. 

Στον Πίνακα Π.2.1. δίνονται οί κατηγορίες των υποδειγμάτων πού 
απαρτίζουν τό Πρότυπο Πολιτικής Hudson-Jorgenson, καί στο Σχήμα 
Π.2.2. παριστάνεται ή μεταξύ τους συνεργασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.1 

Tò περιεχόμενο του προτύπου πολιτικής Hudson-Jorgenson 

Οίκονομετρικα μοντέλα 

Μοντέλο είσροών-έκροών μή σταθερών'συντελεστών 

1. Εξισώσεις ισορροπίας για 9 κλάδους 
2. Εξισώσεις καταναλώσεως για 2 αρχικές είσροές 
3. Εξισώσεις αξίας είσροών-έκροών για 9 κλάδους 

Μοντέλα συμπεριφοράς παραγώγων 

Ύπομοντέλα τιμών 
Οί τιμές των εκροών εκφράζονται σαν συναρτήσεις των τιμών τών είσροών 

Ύπομοντέλα ενδιάμεσων ζητήσεων 
Οί ενδιάμεσες ζητήσεις και οί συντελεστές είσροών-έκροών εκφράζονται σαν 
συναρτήσεις τών τιμών τών είσροών 

Μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτών 

Ή συνολική δαπάνη (δημόσια καί ιδιωτική) κατανέμεται στην τελική ζήτηση 
κάθε κλάδου, σέ συνάρτηση μέ τις τιμές του προϊόντος του κλάδου 

Μοντέλο οικονομικής αναπτύξεως 
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ΣΧΗΜΑ Π.2.2 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ HUDSON-JORGENSON 

Οικονομετρικό μοντέλο 
οίκονομικης αναπτύξεως 

Τιμές αρχικών είσροών 
(κεφαλαίου-έργασίας-είσαγωγών) 

Συμπεριφορά παραγωγών 

Ύπομοντέλα τιμών price-pos-front 

Ύπομοντέλα ενδιάμεσων ζητήσεων 

Συντελεστές 
πα ραγωγικότητας 

Τιμές 
Ισορ
ροπίας 

Συνολική δαπάνη 
για αγορά άγαθών-
ύπηρεσιών 

Συμπεριφορά καταναλωτών 

Κατανομή τής συνολικής δαπάνης 
στις τελικές ζητήσεις τών κλάδων 

Τεχνολογικοί συντελεστές 

Τελική ζήτηση 
για κάθε κλάδο 

'Εξισώσεις ίσορροπίας 

'Εννέα εξισώσεις κλάδων 

"Εξισώσεις αρχικών είσροών 

Παραγωγή 
κλάδων 

Διακλαοικη 
μήτρα 

Δείκτες 
τιμών 

Προσδιορίζονται 

1. Ζήτηση κάθε μορφής ενέργειας 
σέ φυσικές ποσότητες καί θερμίδες 

2. Τιμές κάθε μορφής ενέργειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

Τά υποδείγματα, πού σαν ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιούν 
την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής σε προηγούμενες παρατηρήσεις, 
εφαρμόζονται συχνά στην Οίκονομετρία. Ή θεωρητική τους θεμελίωση 
έχει γίνει με πολλούς τρόπους [2,48, 66]. Έδώ περιγράφεται ένας τρόπος 
προσεγγίσεως, πού βασίζεται στή θεωρία τών ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
καί χρησιμοποιεί το μετασχηματισμό Laplace. Για μια επίσης αυστηρή 
μαθηματική διατύπωση της ϊδιας διαδικασίας, πού είσάγει τή χρήση του 
μετασχηματισμού Ζ, βλέπε Μητρόπουλο [47]. 

Ή μαθηματική σχέση, πού θά διατυπώσουμε, πρέπει να εκφράζει 
τήν ενέργεια σάν συνάρτηση τριών μεταβλητών: (α) μιας μακροοικονομι
κής μεταβλητής, έστω V, πού θά αντιπροσωπεύει εΐτε τό εΐσόδημα τοΰ 
καταναλωτή για τήν ενέργεια τελικής χρήσεως είτε τή στάθμη τής οίκο-
νομικής δραστηριότητας για τήν ενέργεια ενδιάμεσης χρήσεως, (β) τής τι
μής τής ενέργειας, έστω Ρ, και (γ) τοΰ υπάρχοντος μηχανικού εξοπλι
σμού αξιοποιήσεως τής ενέργειας. 

Ό τελευταίος αυτός παράγοντας είσάγει τό δυναμικό χαρακτήρα 
στή συνάρτηση τής ενέργειας με μορφή μιας χρονικής ύστερήσεως: ή ύ
παρξη τοΰ μηχανικού εξοπλισμού δημιουργεί μιαν εξάρτηση τής ενερ
γειακής καταναλώσεως τοΰ χρόνου t άπό τήν ενεργειακή κατανάλωση 
τοΰ χρόνου (t-1). 

Για τή διατύπωση τής δυναμικής μαθηματικής σχέσεως, αντί τών 
μεταβλητών, χρησιμοποιούνται οί λογάριθμοί τους, ώς προς τους 
όποιους γίνεται αποδεκτή ή ύπαρξη γραμμικών σχέσεων, και συμβολί
ζονται ώς έξης: 

E (t) = ή κατανάλωση ενέργειας 
Ρ (t) = ή τιμή πού καταβάλλει ô καταναλωτής για τήν προμήθεια τής 

ενέργειας 
V (t) = ή εξωγενής μακροοικονομική μεταβλητή πού εκφράζει τό είσό-

δημα τοΰ καταναλωτή ή τή στάθμη δραστηριότητας του. 

Μέ τά αντίστοιχα μικρά γράμματα συμβολίζονται οί νεπέρειοι λογά
ριθμοί τών μεταβλητών, δηλαδή: 
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e (t) = 6iE(t) 
ρ (t) = £nP(t) 
u (t) = enV(t) 

Ή κατανάλωση της ενέργειας μπορεί να διατυπωθεί μέ τη σχέση : 

de(t) 
(1) 

δπου 

e(t) + Τ ^ ^ =£nb0 + B,u + Β2ρ 

6nb0 = ή σταθερά πού εξαρτάται από τις μονάδες 
Τ = ή σταθερά χρόνου πού παριστάνει τήν αδράνεια του συστήματος 
ΒΧ = ό συντελεστής εισοδηματικής ελαστικότητας της καταναλώσεως 

ενέργειας (ΣΕΕ) 
Β2 = ό συντελεστής ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή (ΣΕΤ)# 

Ή σχέση (1) αποτελεί τή μαθηματική εξίσωση ενός συστήματος, 
πού δέχεται σαν διεγέρσεις τις μεταβλητές p(t) και u(t) και δχει απόκριση 
e(t), ή οποία έχει μιαν απλή χρονική υστέρηση. Τό σύστημα μπορεί να 
απεικονισθεί μέ èva απλό διάγραμμα (block diagram), δπως φαίνεται στο 
παρακάτω Σχήμα Π.3.1. 

ΣΧΗΜΑ Π.3.1 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΧΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (s) 

p i s ) 

u ( s ) 

e ( s ) 
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Πρέπει νά παρατηρηθεί στο σημείο αυτό, δτι ή σχέση (1) αποτελεί 
την κλασική μαθηματική εξίσωση τών συστημάτων πού παρουσιάζουν 
αδράνεια πρώτου βαθμού, δπως ή κίνηση μάζας m καϊ ή φόρτωση πυκνω
τή χωρητικότητας e 

Για τους σκοπούς της μελέτης δέν θα εργαστούμε με συνεχείς συ
ναρτήσεις του χρόνου άλλα μέ μεγέθη, πού αναφέρονται σέ διακεκριμένες 
χρονικές περιόδους. Ή σχέση (1) εκφράζεται τότε μέ τον ακόλουθο τρό
πο: 

(2) e (t) + I ^ t - A t L ^ + B i U ( t ) + Β: 

At P(t) 

δπου ή μεταβλητή t παριστάνει τό χρόνο — γιατί τά στατιστικά στοιχεία 
πού θα χρησιμοποιηθούν είναι ετήσια — και λαμβάνει θετικές ακέραιες τι
μές. Μετά άπό κατάλληλους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς ή (2) γράφε
ται ως έξης: 

(3) e (t) =enb0 + - \ - u (t) + - \ - p(t) + - 3 ^ - e (M) 
1 + _ Â T 1+ΤΓ 1+nrr 

At At At 

Για At = 1, δταν δηλαδή οί παρατηρήσεις αναφέρονται σέ διαδοχικά 
χρόνια, ή σχέση (2) γράφεται έτσι: 

(4) e(t) =ênb0 + - 2 L u (t) + A r ρ ( t ) + _L_ e ( t . 1 } 

Τό υπόδειγμα (4) θα αναφέρεται σάν υπόδειγμα μέ υστέρηση μιας πε
ριόδου της εξαρτημένης μεταβλητής ή, απλούστερα, υπόδειγμα με υστέρη
ση. 

Ή δυναμική εξειδίκευση της έξισώσεως του συστήματος επιτρέπει 
τή διάκριση μεταξύ τών συντελεστών βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων 
έλαστικοτήτων. Έτσι, στή μόνιμη κατάσταση, πού θα λάβει χώρα, δταν 
τό t τείνει στο άπειρο, μπορούμε νά γράψουμε: 

(5) e(t) = e(t-l) 

"Αν ληφθεί υπόψη ή (5), τότε ή (4) γράφεται: 
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(6) e(t) =&ib0 + Bx u(t) + B2p(t) 

Ή (6) αποτελεί το κλασικό υπόδειγμα των σταθερών Πλαστικοτήτων, 
πού επίσης χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Παρατηρούμε δτι οί 
παράμετροι Βί και Β2 παρέχουν τους συντελεστές μακροχρόνιων έλαστι
κοτήτων, ένώ οί Bj/1+T και Β2/1+Τ τους αντίστοιχους συντελεστές τών 
βραχυχρόνιων έλαστικοτήτων. 

Για τήν εκτίμηση του υποδείγματος (4) εφαρμόζεται ή μέθοδος τών 
ελάχιστων τετραγώνων. Ή μέθοδος εκτιμά τους συντελεστές της έξισώ-
σεως: 

(7) &ιΕ =enb0 + b£nV + b^nP + b3feE.1 

δπου 

bl = ό συντελεστής βραχυχρόνιας εισοδηματικής ελαστικότητας 
b2 = ό συντελεστής βραχυχρόνιας ελαστικότητας ώς προς τήν τιμή 
b3 = ό συντελεστής ύστερήσεως. 

Οί αντίστοιχοι συντελεστές τών μακροχρόνιων έλαστικοτήτων δίνονται 
άπό τίς σχέσεις 

(8) Β ι = Γο7 B2 = tb3 

ένώ ή σταθερά χρόνου είναι 

(9) Τ-ή-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΕΙΞΕΩΝ 

Π.40. Γενικά 

Στο παράρτημα αυτό γίνεται αξιολόγηση των υποδειγμάτων πού κα
ταρχήν κρίθηκαν κατάλληλα γιά προδείξεις, καθώς και σχολιασμός των 
προδείξεων πού αυτά παρέχουν γιά τους χρονικούς ορίζοντες 1982 και 
1990. Σκοπός της αξιολογήσεως είναι ή ένταξη των υποδειγμάτων στο 
πρότυπο βελτιστοποιήσεως, άπό τό όποιο προκύπτουν οί οριστικές προ-
δείξεις. Ή ένταξη αύτη παρουσιάζεται κυρίως γιά τό Σενάριο 1 και τό 
χρονικό ορίζοντα 1982. 

Στην πρώτη παράγραφο αναφέρονται ενδεικτικά μερικές γενικές 
αδυναμίες των προκαταρκτικών προδείξεων, ένώ στις επόμενες γίνεται ή 
αξιολόγηση των προκαταρκτικών προδείξεων χωριστά γιά κάθε μεγάλο 
καταναλωτή. 

Στο τέλος του παραρτήματος δίνονται τα αποτελέσματα τών εκτιμή
σεων των οικονομετρικών υποδειγμάτων, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν 
κατάρτιση τών προδείξεων, καθώς καί οί προκαταρκτικές προδείξεις τών 
ενεργειακών ζητήσεων, τίς όποιες παρέχουν τα υποδείγματα αυτά, γιά τά 
τέσσερα σενάρια καί γιά τους δυο χρονικούς ορίζοντες, 1982 καί 1990. 

Π.41. 'Ενδεικτικές αδυναμίες 

Τό υπόδειγμα 06 του Πίνακα Π.4.11 δίνει γιά τήν κατανάλωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, άπό τό σύνολο της οικονομίας, συντελεστή ελαστι
κότητας ώς προς τήν τιμή (ΣΕΤ) —0,95. Ό ΣΕΤ αυτός εκφράζει τήν επί
δραση της μεταβολής της τιμής στην κατανάλωση, κατά τό διάστημα 
1958-1975, κατά τό όποιο ή τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 4,7%. Ή πρόσφατη διεθνής εμπειρία τής ανελαστικό
τητας στή ζήτηση τής ενέργειας δείχνει, ότι ό συντελεστής αυτός δέν 
μπορεί νά γίνει αποδεκτός, τουλάχιστον γιά τά σενάρια έκεϊνα πού 

1. Στους Πίνακες Π.4.1 ώς Π.4.2, του παραρτήματος αυτού, δίνονται τα οίκονομε-
τρικά υποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τίς προκαταρκτικές προδείξεις. 
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προϋποθέτουν σημαντικές αυξήσεις των ενεργειακών τιμών. 
Έξαλλου το υπόδειγμα 09, για την κατανάλωση των υγρών καυσί

μων από το σύνολο της οίκονομίας, αντίστοιχο του 06, δίνει ΣΕΤ ίσο 
προς —0,24. Ή ταυτόχρονη χρήση των υποδειγμάτων 06 και 09, για τα 
σενάρια πού προϋποθέτουν τον ϊδιο ρυθμό ανόδου τών τιμών των δύο 
μορφών ενέργειας, θα κατέληγε στο αποτέλεσμα, δτι ή κατανάλωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας μελλοντικά θα αυξηθεί μέ ρυθμούς μικρότερους 
άπό εκείνους τών υγρών καυσίμων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στο παρελθόν, 
ούτε και πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, σύμφωνα μέ δλες τίς μέχρι σή
μερα ενδείξεις, ώς προς τήν πολιτική πού ακολουθείται για τήν αξιοποίη
ση τών εγχώριων ενεργειακών πόρων. 

"Αλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι τό υπόδειγμα 08, πάλι του 
Πίνακα Π.4.1, πού ερμηνεύει τον εξηλεκτρισμό της ελληνικής οίκονο
μίας μέ τή μεταβολή της σχετικής τιμής της ηλεκτρικής προς τήν τιμή 
της συνολικής ενέργειας καί δέν λαμβάνει υπόψη τήν τεχνολογική εξέλι
ξη. Έτσι ή χρήση του υποδείγματος αυτού, για προδείξεις, θα πρέπει να 
συνδυαστεί μέ εξωγενείς εκτιμήσεις σχετικά μέ τίς επιπτώσεις του παρά
γοντα αύτοΰ. 

Π.42. Ίο σύνολο της οίκονομίας 

Π.421. Συνολική ενέργεια 

Έκτος άπό τα τρία υποδείγματα 01, 02 καί 03, χρησιμοποιήθηκαν 
και βοηθητικά τα υποδείγματα 04, 05, μια καί ή συνολική ενέργεια πού 
καταναλίσκει ή οίκονομία αποτελεί βασικότατο μέγεθος. 

Τά δύο υποδείγματα τής κλασικής θεωρίας, 01 καί 04, πού περιέ
χουν μόνο δυο μεταβλητές, δίνουν προδείξεις για τό 1982 πολύ παρα
πλήσιες. Τό υπόδειγμα τής περιόδου 1958-1975 προκρίθηκε τελικά, γιατί 
εκείνο της ΙΟετίας 1965-1975 εϊχε οριακά αποδεκτό δείκτη Durbin-
Watson. Τό υπόδειγμα αυτό, πού δίνει προδείξεις ψηλότερες άπό τά δύο 
άλλα, 02 καί 03, θα θεωρηθεί δτι παρέχει τό πάνω φράγμα στή ζήτηση της 
συνολικής ενέργειας. Έξαλλου, ένώ ή εκτίμηση του συντελεστή ελαστι
κότητας ώς προς τήν τιμή φαίνεται λογική, θα πρέπει να αναμένεται, ότι ό 
συντελεστής της είσοδηματικής ελαστικότητας θα είναι μελλοντικά μι
κρότερος άπό τήν εκτίμηση της περιόδου 1958-1975. 

Τό υπόδειγμα 02, πού εκφράζει τήν κατανάλωση σαν συνάρτηση 
του καθαρού πάγιου κεφαλαίου καί τής τιμής τής ενέργειας, είναι στατι
στικά απόλυτα Ικανοποιητικό καί, επιπλέον, οί εκτιμήσεις τών συντελε-
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στων του για την περίοδο 1965-1975 φαίνονται θεωρητικά ευλογοφανείς. 
Δίνει προδείξεις χαμηλότερες από εκείνες του υποδείγματος 01, πράγμα 
πού μπορεί νά αποδοθεί στους παρακάτω τρεις λόγους: (α) άφορα την πε
ρίοδο 1965-1975, (β) ή εκτίμηση του συντελεστή ελαστικότητας ως προς 
την τιμή είναι χαμηλότερη, (γ) ή σχέση C/V για τήν περίοδο 1975-1982, 
πού ελήφθη ίση προς 1,10, είναι μικρότερη άπό τό λόγο των έλαστικοτή-
των της καταναλώσεως ως προς V καί C, πού είναι 1,63 και 1,26 αντί
στοιχα2. 

ΤΛ υπόδειγμα 03, πού εκφράζει τήν ενεργειακή ένταση σαν συνάρ
τηση της συνθέσεως του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καί της τιμής 
της ενέργειας, είναι αποδεκτό τόσο θεωρητικά δσο καί στατιστικά. Ή 
πρόδειξη του υποδείγματος αύτοΰ χρησιμοποιείται σαν στόχος στο Πρό
τυπο Βελτιστοποιήσεως στο Σενάριο 1 καί με χρονικό ορίζοντα τό 1982. 

Ή πρόδειξη πού παρέχει τό υπόδειγμα 05 για τό 1982 είναι απαρά
δεκτα χαμηλή, γεγονός πού οφείλεται στή χαμηλή τιμή του συντελεστή 
είσοδηματικής ελαστικότητας. Τό αποτέλεσμα αυτό ενισχύει τή χρησιμό
τητα του Προτύπου Βελτιστοποιήσεως. 

Π.422. 'Ηλεκτρική ενέργεια 

Για τήν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιήθηκαν τα τρία υποδείγματα 
06, 07, 08 του Πίνακα Π.4.1. Ή εκτίμηση του υποδείγματος 06, της κλα
σικής θεωρίας, χρειάζεται οπωσδήποτε σχολιασμό. Ό συντελεστής είσο-
δηματικής ελαστικότητας τής περιόδου 1965-1975 είναι για τήν ηλεκτρι
κή ενέργεια 1,44 καί για τή συνολική ενέργεια 1,51. Αυτά τά μεγέθη δέν 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν για τό μέλλον, γιατί σέ περίπτωση σταθε
ρών τιμών θα έδιναν ταχύτερη αύξηση τής συνολικής ενέργειας άπό τήν 
ηλεκτρική ενέργεια. Ή ταυτόχρονη χρήση τών υποδειγμάτων 01 καί 06, 
για τήν κατάρτιση προδείξεων τής συνολικής και τής ηλεκτρικής ενέρ
γειας, δέν επιτρέπεται χωρίς τή χρήση κάποιου μηχανισμού έπαναθεωρή-
σεως τών αποτελεσμάτων. 

Έξαλλου καί ό συντελεστής ελαστικότητας ως προς τήν τιμή τής 
περιόδου 1965-1975, κατά τήν οποία ή τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας 
μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,1%, δύσκολα θα μπορούσε νά γίνει 

2. Oi ρυθμοί μεταβολής τών ανεξάρτητων μεταβλητών κατά τήν περίοδο 1975-
1990, για τά διάφορα σενάρια, δίνονται στον Πίνακα Π.6.2. 
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αποδεκτός για μιά μελλοντική περίοδο, πού αναμένεται να χαρακτηριστεί 
από αύξηση της τιμής3. 

Το υπόδειγμα 07 είναι και αυτό της κλασικής θεωρίας, άλλα στή θέ
ση τής τιμής έχει το λόγο των τιμών τής ηλεκτρικής προς τή συνολική 
ενέργεια. Οί εκτιμήσεις των συντελεστών φαίνονται πιο κατάλληλες να 
χρησιμοποιηθούν για το μέλλον άπο δτι εκείνες του υποδείγματος 06. Γιά 
τό λόγο αυτό ô μέσος δρος τών προδείξεων, πού δίνουν τα δύο κλασικά 
υποδείγματα, χρησιμοποιείται σάν στόχος στο Πρότυπο Βελτιστοποιή-
σεως. 

Τό υπόδειγμα 08, πού είναι υπόδειγμα συμμετοχής ή υποκαταστά
σεως τών μορφών τής ενέργειας, δίνει γιά τό 1982 συμμετοχή τής ηλεκ
τρικής ενέργειας στην ικανοποίηση τών ενεργειακών αναγκών ίση προς 
16% γιά τά Σενάρια 1 και 3 και 17,6% γιά τα Σενάρια 2 και 4, έναντι 
15,6% κατά τό 1975. Ή μικρή αυτή αύξηση, πού παρατηρείται στα δύο 
πρώτα σενάρια, οφείλεται στή χρονική τάση, στο βαθμό πού αυτή εκφρά
ζεται άπό τήν τροποποιημένη διατύπωση του υποδείγματος με βάση τή 
μέθοδο Hildreth-Lu. Ένώ ή μεταβολή πού παρατηρείται στα Σενάρια 2 
και 4 οφείλεται στή μείωση του λόγου τών τιμών (ΡΗΛ/ΡΕΝ). 

Τό υπόδειγμα 08 έχει τό μειονέκτημα, δτι αποδίδει τήν αύξηση τής 
συμμετοχής τής ηλεκτρικής ενέργειας μόνο στή μεταβολή του λόγου τών 
τιμών, ένώ είναι γνωστό δτι ή τεχνολογική εξέλιξη αποτέλεσε επίσης κα
θοριστικό παράγοντα στο φαινόμενο του εξηλεκτρισμού4. Γιά τό λόγο 
αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο νά ύπερτεθοΰν στίς προδείξεις τοΰ υποδείγμα
τος 08 τά αποτελέσματα πού δίνει μιά εξωγενής χρονική τάση. Έτσι θεω
ρήθηκε δτι ή τεχνολογική εξέλιξη και ή πολιτική τής αξιοποιήσεως τών 
εγχώριων πόρων θά έχουν σάν αποτέλεσμα, ή συμμετοχή τής ηλεκτρικής 

3. Πραγματικά, αν υποτεθεί δτι στό μέλλον τόσο το ΑΕΠ δσο και ή τιμή της ηλεκ
τρικής ενέργειας αυξάνονται μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 6%, ή κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αν ακολούθησα το υπόδειγμα 06, θά πρέπει να αυξηθεί μέ 3%, πράγμα πού 
αποδεικνύει δτι τό υπόδειγμα δέν μπορεί μόνο του νά χρησιμοποιηθεί γιά πρόδειξη χω
ρίς επιφυλάξεις. 

4. Γιά τήν πιστότερη απεικόνιση της διαδικασίας του εξηλεκτρισμού χρησιμοποιή
θηκαν υποδείγματα μέ χρονική τάση τής μορφής 

ίη(Η/ΕΝ) =&ib0 + b#i (PH/PEN) + b2t 

Δυστυχώς, δμως, ot εκτιμήσεις τών υποδειγμάτων αυτών δέν έδωσαν αξιοποιήσιμα 
αποτελέσματα. 
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ενέργειας να αυξηθεί από 15,7% σέ 19,2% — στα Σενάρια 1 και 35. Ή αύ
ξηση αύτη αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του λόγου 
(ΗΛ/ΕΝ) ϊσο προς 3%, δσος ήταν δηλαδή και κατά τήν περίοδο 1965-
1975. Στα Σενάρια 2 και 4 ή μείωση του λόγου τών τιμών (ΡΗΛ/ΡΕΝ) θα 
προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση τής συμμετοχής, ή οποία θά φτά
σει το 1982 τό 21,2%. 

Έτσι στο Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως διατυπώνονται οί έξης σχέ
σεις: (α) τό κάτω δριο τής συμμετοχής (ΗΛ/ΕΝ) είναι έκεϊνο πού δίνει τό 
υπόδειγμα 08, (β) ή συμμετοχή πού προκύπτει άπό τήν υπέρθεση τής 
εξωγενούς χρονικής τάσεως στην επίδραση τής τιμής τίθεται σαν στό
χος, πού μπορεί να προσεγγισθεί άπό κάτω — στόχος πάνω δριο. 

Π.423. 'Υγρά καύσιμα-Στερεά καύσιμα 

Για τήν πρόδειξη τής ζητήσεως τών υγρών καυσίμων χρησιμοποιή
θηκαν τά τρία υποδείγματα 09,10 και 11. Τά δύο υποδείγματα τής κλασι
κής θεωρίας δίνουν πολύ κοντινές προδείξεις για τό 1982 καί στα τέσσε
ρα σενάρια. Έτσι ό μέσος δρος τών προδείξεων αυτών τίθεται σαν στόχος 
στο Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως. 

Όπως καί για τήν ηλεκτρική ενέργεια τίθενται ακόμη δύο περιορι
σμοί: (α) ή πρόδειξη πού δίνει τό υπόδειγμα συμμετοχής 11 τίθεται σάν 
πάνω δριο τής συμμετοχής ΥΚ/ΕΝ, (β) ή συμμετοχή πού προκύπτει άπό 
τήν υπέρθεση εξωγενούς χρονικής τάσεως6 στην επίδραση τής τιμής τίθε
ται σάν στόχος πού μπορεί νά προσεγγισθεί άπό πάνω — στόχος κατώτα
το δριο. 

Για τά στερεά καύσιμα, τά δύο υποδείγματα 12 καί 13 τής κλασικής 
θεωρίας δίνουν παραπλήσιες προδείξεις για τό 1982 καί γι' αυτό ό μέσος 
δρος τους τίθεται σάν στόχος στο ΚΠΠ. 

5. Είναι γνωστό, δτι οί σημερινές προοπτικές, για τήν αξιοποίηση τοΰ δυναμικού 
τών εγχώριων ενεργειακών πόρων, δείχνει πώς ή πολιτική της αξιοποιήσεως δύο βασι
κών καυσίμων πού διαθέτει ή χώρα, δηλαδή τών στερεών καυσίμων καί τοΰ υδροδυνα
μικού, οδηγεί αναπόφευκτα στην αύξηση της συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ικανοποίηση τών ενεργειακών αναγκών. 

6. Ή χρονική τάση αντιστοιχεί σέ ετήσιο ρυθμό μειώσεως της συμμετοχής ΥΚ/ΕΝ 
ϊσο προς 0,5%, δσος περίπου σημειώθηκε στην 5ετία 197Q-1975. 
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Π.43. Ή βιομηχανία 

Π.431. Συνολική ενέργεια 

Χρησιμοποιήθηκαν καταρχήν τα τέσσερα υποδείγματα 15, 16, 17 
και 18 — Πίνακες Π.4.2 και Π.4.5. Το υπόδειγμα 18, πού είναι στατιστικά 
και θεωρητικά αποδεκτό, Ιδωσε προδείξεις πολύ χαμηλές και γι' αυτό δέν 
ελήφθη υπόψη στην κατάρτιση του Προτύπου Βελτιστοποιήσεως. 

Τα υποδείγματα 15, της κλασικής θεωρίας, και Ιό^πού είναι συνάρ
τηση του πάγιου κεφαλαίου, παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στο συν
τελεστή της ελαστικότητας ως προς τήν τιμή. Βέβαια το 15 υστερεί ώς 
προς τό 16, δεδομένου δτι ή εκτίμηση του είναι στατιστικά ασήμαντη. 
'Αποτέλεσμα της διαφοράς αυτής είναι, τα δύο υποδείγματα να δίνουν 
προδείξεις μέ σημαντικές αποκλίσεις στα Σενάρια 2 και 4, στά όποια ση
μειώνονται μεταβολές στις τιμές της ενέργειας, και προδείξεις πού συγ
κλίνουν στο Σενάριο 1, πού προϋποθέτει σταθερές τιμές. Έτσι ό μέσος ο
ρός των προδείξεων των υποδειγμάτων 15 καί 16 λαμβάνεται σαν στόχος 
στο Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως, ένώ οί προδείξεις του 16 θεωρούνται 
σαν ελάχιστο κάτω δριο. 

Τό υπόδειγμα 17 παρουσιάζει στατιστικές αδυναμίες, γιατί ό συντε
λεστής b2 είναι στατιστικά ασήμαντος καί ό δείκτης Durbin-Watson δεί
χνει τήν ύπαρξη αύτοσυσχετίσεως. Παρόλα αυτά κρίθηκε σκόπιμη ή χρη
σιμοποίηση του, γιατί ήταν ή καταλληλότερη συνάρτηση, ή οποία περιεί
χε στις ανεξάρτητες μεταβλητές τό δείκτη συμμετοχής των πέντε ένερ-
γειοβόρων καταναλωτών της βιομηχανίας στο βιομηχανικό προϊόν. 
'Ακόμη τό υπόδειγμα 17 δέν περιλάμβανα τήν επίδραση της τιμής. 'Απο
τέλεσμα αυτών είναι, οί προδείξεις πού δίνει τό υπόδειγμα να κρίνονται 
μάλλον ψηλές, ιδιαίτερα στά Σενάρια 2, 3 καί 4, πού προϋποθέτουν αυξή
σεις των ενεργειακών τιμών. 

Στο Σενάριο 1 τό υπόδειγμα 17 παρέχει τό στόχο της ενεργειακής 
ζητήσεως άπό τή βιομηχανία καί ταυτόχρονα τό πάνω δριο. Κάτω δριο 
θέτει ή πρόδειξη του υποδείγματος 16. 

Οί μέσοι δροι τών προδείξεων τών υποδειγμάτων 15 καί 16 αποτε
λούν τους στόχους τών δύο άλλων σεναρίων, ένώ τά κάτω δρια παρέχον
ται άπό τά υποδείγματα 16, 15 καί 16 στά Σενάρια 2, 3 καί 4 αντίστοιχα. 
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Π.432. 'Ηλεκτρική ενέργεια 

Για την ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τα τρία υπο
δείγματα 19, 20 και 21. 

Το υπόδειγμα 19, της κλασικής θεωρίας, μέ ανεξάρτητες μεταβλητές 
τήν προστιθέμενη άξια του κλάδου και το λόγο τών τιμών ΡΗΛ/ΡΕΝ, πα
ρουσιάζει τήν αδυναμία τής χαμηλής είσοδηματικής ελαστικότητας, μέ 
αποτέλεσμα να δίνει πολύ χαμηλές προδείξεις στα Σενάρια 1 και 3, πού 
υποθέτουν αμετάβλητο το λόγο τών τιμών. Ή παρουσία δμως του τελευ
ταίου αυτού λόγου δίνει τή δυνατότητα νά εκτιμηθεί ή επίπτωση του φαι
νομένου τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών μορφών ενέργειας. Έτσι κατά 
το Σενάριο 2 ή πρόδειξη τής ηλεκτρικής ενέργειας γιά τό έτος 1982 είναι 
περίπου 20% ψηλότερη άπό εκείνη του Σεναρίου 1, γιατί στο πρώτο ή τι
μή τής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται μέ ρυθμό μικρότερο άπό τήν τιμή 
τής συνολικής ενέργειας. 

Ή πρόδειξη του υποδείγματος 19 αποτελεί στόχο γιά τό Πρότυπο 
Βελτιστοποιήσεως. 

Τό υπόδειγμα συμμετοχής 20 παρέχει γιά τό 1982 και 1990 μια πολύ 
μικρή αύξηση του λόγου ΡΗΛ/ΡΕΝ έναντι του 1975 γιά τά Σενάρια 1 καί 
3. Ή αύξηση αυτή οφείλεται στην υστέρηση πού διατυπώνεται κατά τήν 
εφαρμογή τής μεθόδου Hildreth-Lu. Στά Σενάρια 2 καί 4 παρατηρείται 
ακόμη μεγαλύτερη αύξηση τής συμμετοχής τής ηλεκτρικής ενέργειας, 
πού οφείλεται στή μείωση .του λόγου τής σχετικής τιμής της. Έτσι οί 
προδείξεις τοΰ υποδείγματος 20 θεωρείται δτι αποτελούν τό κάτω δριο 
τής συμμετοχής ΗΛ/ΕΝ, στο ΚΠΠ. Γιά νά υπολογιστεί τό πάνω δριο τής 
συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη μια εξωγενής χρονική τάση, πού αντι
στοιχεί σέ ετήσιο ρυθμό αυξήσεως τής συμμετοχής ϊσο προς 2%. Τό πά
νω αυτό δριο τίθεται σαν στόχος πού πλησιάζεται άπό κάτω. 

Τέλος οί προδείξεις τοΰ υποδείγματος 21 θεωρούνται πολύ χαμηλές 
καί γι' αυτό δέν λαμβάνονται υπόψη. 

Π.433. 'Υγρά καύσιμα-Στερεα καύσιμα 

Τά σχετικά υποδείγματα είναι τά 22, 23 και 24 γιά τά υγρά καύσιμα. 
Τό 22 παρέχει τον απόλυτο στόχο, ένώ τό 23 τή βάση γιά τά δρια συμμε
τοχής. Τό κάτω δριο συμμετοχής τίθεται ακόμη και σαν στόχος συμμετο
χής. Τό 24 δέν λαμβάνεται υπόψη. 

Τά υποδείγματα τών στερεών καυσίμων είναι τά 25, 26, 27, 28. Γιά 
τήν κατανάλωση τών στερεών καυσίμων λαμβάνεται κυρίως υπόψη ή 
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συμμετοχή στη συνολική βιομηχανική κατανάλωση, πού είναι συνάρτη
ση της αναπτύξεως των δύο ένεργειοβόρων βιομηχανικών κλάδων, βασι
κών καταναλωτών τών στερεών καυσίμων. 

Π.44. Οι μεταφορές 

Το υπόδειγμα πού χρησιμοποιήθηκε για τίς προκαταρκτικές προδεί-
ξεις δίνεται στον Πίνακα Π.4.3 και οί προκαταρκτικές προδείξεις πού πα
ρέχει για τό 1982 και 1990 δίνονται στον Πίνακα Π.4.5. Ή ακαταλληλό
τητα δλων τών άλλων υποδειγμάτων περιόρισε τήν επιλογή μας σέ ένα 
μόνο, πού προκύπτει άπό τήν κλασική θεωρία και περιλαμβάνει, σαν ανε
ξάρτητες μεταβλητές, τήν προστιθέμενη αξία του τομέα καί τή σταθμισμέ
νη άποπληθωρισμένη τιμή της συνολικής ενέργειας. 

Τό υπόδειγμα 29 εκτιμήθηκε για τήν περίοδο 1965-1975, στην οποία 
οί τιμές της ενέργειας στις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 5,4%. Μπορεί κα
τά συνέπεια νά θεωρηθεί, δτι ô ΣΕΤ θα διατηρηθεί στα ΐδια επίπεδα καί 
για τα τέσσερα σενάρια. Σχετικά μέ τό ΣΕΕ, πρέπει νά παρατηρηθεί, δτι ή 
εκτίμηση του κρίνεται ίσως κάπως ψηλή, μια καί στα υποδείγματα πού έ-
χουν σαν μοναδική μεταβλητή τό προϊόν, ή εκτίμηση του, πού είναι στα
τιστικά απόλυτα αξιόπιστη, ήταν 1,31 (1958-1975) καί 1,37 (1965-1975). 
'Ακόμη έχει σημασία, δτι στην περίοδο 1958-1975 ή τιμή παρουσιάζει 
αύξηση κατά 3,1% καί ό ΣΕΕ είναι γύρω στο 1,4 καί ό ΣΕΤ περίπου 
—0,3. Έτσι αποφασίστηκε τελικά, νά χρησιμοποιηθεί τό υπόδειγμα 29 μέ 
μια πολύ μικρή μείωση του ΣΕΕ για τον καθορισμό του στόχου στό Πρό
τυπο Βελτιστοποιήσεως. 

Π.45. Οί λοιποί καταναλωτές 

Τα υποδείγματα πού χρησιμοποιήθηκαν για τή διατύπωση του Προ
τύπου Βελτιστοποιήσεως δίνονται στον Πίνακα Π.4.4 και οί εναλλακτι
κές προδείξεις πού προκύπτουν άπό αυτά φαίνονται στον Πίνακα Π.4.5. 

Για τή συνολική ενέργεια ένα μόνο υπόδειγμα κρίθηκε αρχικά κα
τάλληλο, και αυτό προκύπτει άπό τήν κλασική θεωρία καί περιλαμβάνει 
σάν ανεξάρτητες μεταβλητές τή μακροοικονομική μεταβλητή καί τήν τι
μή της ενέργειας. Ή εισοδηματική ελαστικότητα κρίνεται μάλλον χαμη
λή, ένώ ή ελαστικότητα ώς προς τήν τιμή είναι αντίθετα μάλλον μεγάλη 
κατ' απόλυτη τιμή. Έτσι οί προδείξεις πού προκύπτουν θεωρούνται μάλ
λον χαμηλές, ίδιαίτερα τών Σεναρίων 2 καί 4, στα όποια ή επίδραση της 
τιμής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γιά τό λόγο αυτό στό Πρότυπο Βελτιστο-
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ποιήσεως τα αποτελέσματα της έξισώσεως αυτής θά θεωρηθούν σαν κάτω 
δριο. 

Ή καταρχήν πρόκριση μιας μόνον έξισώσεως για τή συνολική ενέρ
γεια των λοιπών καταναλωτών, και μάλιστα έξισώσεως πού ύπεκτιμα τή 
ζήτηση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορι
σμό στόχου, καθιστά αναγκαία τήν είσαγωγή και άλλων εξωγενών πλη
ροφοριών. 

Υποδείγματα σταθερής ελαστικότητας, μέ μοναδική ανεξάρτητη με
ταβλητή τή μακροοικονομική μεταβλητή, έδωσαν εκτιμήσεις του συντε
λεστή είσοδηματικής ελαστικότητας ϊσες μέ 1,67 και 1,37, για τις περιό
δους 1958-1975 και 1965-1975. Οί τιμές τής ενέργειας για τους λοιπούς 
καταναλωτές μειώθηκαν κατά τήν πρώτη περίοδο μέ 2% περίπου τό χρό
νο, και κατά τή δεύτερη περίοδο έμειναν ουσιαστικά σταθερές. 'Ακόμη 
στους οίκιακούς καταναλωτές, πού αποτελούν τό σημαντικότερο στοι
χειώδη καταναλωτή, ό συντελεστής ελαστικότητας ως προς τήν τιμή ή
ταν —0,40 κατά τήν περίοδο 1965-1975. Μέ βάση τα μεγέθη αυτά τροπο
ποιήθηκαν οί συντελεστές του υποδείγματος 30, ώστε ό ΣΕΕ νά είναι 1,4 
και ό ΣΕΤ —0,4. Οί προδείξεις, πού προκύπτουν μέ αυτό τον τρόπο, απο
τελούν στόχους για τή συνολική ενέργεια τών λοιπών καταναλωτών στο 
Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως. 

Πρέπει δμως, ίδιαίτερα για τό Σενάριο 4, νά δοθεί προσοχή καί σέ έ
ναν άλλο παράγοντα. Τό Σενάριο 4, πού προϋποθέτει κατανάγκην μεγα-
λύτρρη συμμετοχή τής γεωργίας στο ΑΕΠ άπό τα άλλα τρία σενάρια, 
χρειάζεται νά εξασφαλίσει συμμετοχή τών λοιπών καταναλωτών στην 
ενεργειακή κατανάλωση δχι μικρότερη άπό εκείνη του 1975. Επιπλέον, 
για νά τεθεί ό στόχος τής καταναλώσεως άπό τους λοιπούς καταναλωτές, 
έγινε χωριστά στην περίπτωση αυτή ή εκτίμηση τών αυξημένων ενερ
γειακών αναγκών του αγροτικού τομέα. 

Γιά τήν ηλεκτρική ενέργεια θεωρήθηκαν αρχικά τά υποδείγματα 31 
ως 34 τοΰ Πίνακα Π.4.4. Οί εξισώσεις 31 καί 34 προκύπτουν καί οί δύο 
άπό τήν κλασική θεωρία καί δίνουν γιά τά δύο Σενάρια 1 καί 2 αποτελέ
σματα πού διαφέρουν κατά 5%. Γιά παραπέρα επεξεργασία προτιμήθηκε 
τό υπόδειγμα 31, γιατί είναι απλούστερο, ένώ, έξαλλου, τό 34 έχει συντε
λεστή ύστερήσεως b s αρνητικό. 

Τό υπόδειγμα 31 δίνει ασήμαντη επίδραση τής τιμής τής ηλεκτρικής 
ενέργειας, μια πού ό ΣΕΤ είναι 0,03 καί στατιστικά ασήμαντος. Έτσι καί 
γιά τά τέσσερα σενάρια οί προδείξεις του υποδείγματος 31 είναι πρακτικά 
Γσες. Ό ΣΕΕ είναι κοντά στο 2 καί κρίνεται μάλλον ύπερεκτιμημένος. 

Στο υπόδειγμα 32, στο όποιο λαμβάνονται υπόψη καί οί επιπτώσεις 
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των υποκαταστάσεων, ô ΣΕΤ είναι επίσης χαμηλός και στατιστικά ασή
μαντος, ένώ ό ΣΕΕ είναι, δπως και στο 31, πολύ κοντά στο 2. Έτσι οί 
προδείξεις του 32 είναι πρακτικά ίσες μεταξύ τους και για τα τέσσερα σε
νάρια, άλλα και ίσες με εκείνες του 30. Ό μέσος δρος των προδείξεων 
των υποδειγμάτων 31 και 32 τίθεται σαν μή δεσμευμένος στόχος για την 
ηλεκτρική ενέργεια των λοιπών καταναλωτών. Γενικά οί προδείξεις τών 
δύο υποδειγμάτων κρίνονται ικανοποιητικές, αν και οί ΣΕΕ είναι ελαφρά 
ύπερεκτιμη μένοι. 

Το υπόδειγμα 33, πού είναι υπόδειγμα συμμετοχής, δείχνει δτι ή με
ταβολή τών σχετικών τιμών τών μορφών της ενέργειας έχει σημαντική 
επίδραση στη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Έτσι, δταν δεν υπάρχει μεταβολή στις σχετικές τιμές (Σενάρια 1 
και 3), ή συμμετοχή της ηλεκτρικής αυξάνεται άπό 18,6% το 1975 σέ 
19,6% το 1982, πού βασικά οφείλεται στή χρονική τάση και μόνο, δπως 
εκδηλώνεται άπό τήν υστέρηση του τροποποιημένου υποδείγματος κατά 
Hildreth-Lu. "Οταν δμως ή τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται βρα
δύτερα άπό τήν τιμή τών υγρών καυσίμων, δπως συμβαίνει στα Σενάρια 
2 και 4, ή συμμετοχή της αυξάνεται σημαντικά. 

Στο Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως τίθενται σαν κάτω φράγματα, στή 
συμμετοχή τής ηλεκτρικής ενέργειας, εκείνα πού προκύπτουν άπό τήν 
εφαρμογή του υποδείγματος συμμετοχής. Σάν πάνω φράγμα τίθεται εκεί
νο πού προϋποθέτει αύξηση τής συμμετοχής τής ηλεκτρικής ενέργειας με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 3%, δπως συνέβη στην περίοδο 1970-1975. Τό πάνω 
αυτό φράγμα ισχύει για τά Σενάρια 1 και 3, στα όποια επιδρά μόνο ή χρο
νική τάση. Στα Σενάρια 2 καί 4 γίνεται κατάλληλη τροποποίηση του 
φράγματος προς τά πάνω, για νά ληφθεί υπόψη ή επίδραση τής τιμής. 

Για τά υγρά καύσιμα θεωρήθηκαν αρχικά τά υποδείγματα 35 καί 36, 
και τά δύο της κλασικής θεωρίας. Τό 36 δίνει προδείξεις για τό 1982 χα
μηλότερες άπό εκείνες του 35 κατά 10% γιά τά Σενάρια 1 καί 2. Μόνο τό 
35 θεωρήθηκε γιά παραπέρα επεξεργασία, Οχι γιατί είναι απλούστερο, άλ
λα και γιατί ή αύτοσυσχέτιση του 36 είναι μεγάλη7. Στο 35 οί τιμές τών 
συντελεστών ελαστικότητας δείχνουν μάλλον λογικές. Έτσι οί προδεί-
ξεις του υποδείγματος αύτοΰ τίθενται στο Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως 
σαν μή δεσμευμένοι στόχοι. 

7. Ό δείκτης αύτοσυσχετίσεως είναι ρ = — 0,90, πού σημαίνει, δτι ή βέλτιστη τιμή 
του προέκυψε κατά τήν εφαρμογή της μεθόδου Hildreth-Lu Εξω άπό το διάστημα (—0,9, 
0,9). 
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Επειδή τα υποδείγματα συμμετοχής δεν έδωσαν στατιστικά αξιόπι
στες εκτιμήσεις, θα τεθούν δρια συμμετοχής των υγρών καυσίμων κατά 
τρόπο εμπειρικό. Έτσι σαν πάνω φράγμα στο ποσοστό συμμετοχής των 
ύγρων καυσίμων τίθεται έκεϊνο του έτους 1975, ένώ σαν κάτω φράγμα τί
θεται εκείνο πού προκύπτει, δν δεχτούμε μέση ετήσια μείωση τόση δση ή
ταν κατά τήν περίοδο 1970-1975. 

Για τα στερεά καύσιμα μόνο ή απλή συνάρτηση του είσοδήματος έ
δωσε αξιόπιστες στατιστικά εκτιμήσεις. Ή πρόδειξη του έτους 1982 προ
κύπτει 42 ktoe έναντι 96 του έτους 1975. 

Τελικά για τα δύο έτη 1990 καί 1982 θά τεθεί σαν σταθερή τιμή ή κα
τανάλωση του 1975. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Στο παράρτημα αυτό διατυπώνονται τα πρότυπα του προγραμματι
σμού στόχων — Πρότυπα Βελτιστοποιήσεως — πού χρησιμοποιήθηκαν. 
Στον Πίνακα Π.5.1 παρουσιάζεται αναλυτικά τό πρότυπο για τό Σενάριο 
1 με χρονικό ορίζοντα τό 1982, ένώ στους Πίνακες Π.5.2. ως Π.5.9 δίνε
ται συνοπτική περιγραφή δλων των προτύπων και των λύσεων τους. 

Έκτος άπό τό συνηθισμένο συμβολισμό, στο παράρτημα αυτό χρη
σιμοποιούνται οί μεταβλητές U καί V, για να αντιπροσωπεύουν τις απο
κλίσεις άπό τους στόχους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.1 

Ή μαθηματική διατύπωση του Προτύπου Βελτιστοποιήσεως 

1. Οί περιορισμοί πού καθορίζουν απόλυτους στόχους 
2. Οί περιορισμοί πού καθορίζουν στόχους συμμετοχής 
3. Οί περιορισμοί πού καθορίζουν απόλυτα δρια 
4. Οί περιορισμοί πού καθορίζουν δρια συμμετοχής 
5. Οί περιορισμοί ταυτότητες 
6. Ή οικονομική συνάρτηση 

1. Οί περιορισμοί απόλυτων στόχων 

ΕΝΟ 
ΗΛΟ 
ΥΚΟ-
ΣΚΟ 
ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ-
ΣΚΒ-
ΕΝΤ-
ΗΛΤ-
ΥΚΤ-
Σ Κ Τ -
ΕΝΛ-
ΗΛΛ-
ΥΚΛ-
ΣΚΛ-

- VENO + UENO = 
- VHLO + UHLO = 
- V Y K O + U Y K O = 
- VSKO + USKO = 
- VENB + UENB = 
- VHAB + UHAB = 
- VYKB + UHKB = 
- νΣΚΒ + ΙΙΣΚΒ = 
- VENT + UENT = 
- VHLT + UHAT = 
- VYKT + UYKT = 
- VSKT + USKT = 
- VENA + UENA = 
- VHAA + UHAA = 
- VYKA + UYKA = 
- ΥΣΚΛ + ΟΣΚΛ = 

13.893 
2.162 

10.129 
1.142 
7.842 
1.112 
3.402 
1.002 
2.460 

0 
2.460 

0 
4.673 
1.075 
3.888 

100 
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2. Oi περιορισμοί στόχων συμμετοχής 

HLB - 0,225 . ΕΝΒ - YHLBX + UHLBX = 0 
ΥΚΒ - 0,590 . ΕΝΒ - VYKBN -f UYKBN = 0 
HLL - 0,229 . ENL - VHLLX + UHLLX = 0 
HLO - 0,192 . ΕΝΟ - VHLOX + UHLOX = 0 
ΥΚΟ - 0,716 . ΕΝΟ - VYKON + UYKON = 0 

3. Οΐ περιορισμοί πού καθορίζουν απόλυτα δρια 

ΕΝΟ < 13.893 
ΕΝΟ > 13.527 
ΕΝΒ < 7.842 
ΕΝΒ > 5.585 
ΕΝΤ < 3.061 
ΕΝΛ > 4.289 

4. Οϊ περιορισμοί ορίων συμμετοχής 

ΗΛΟ-0,192. ΕΝΟ < 0 
ΗΛΟ - 0 , 1 6 0 . ΕΝΟ > 0 
ΥΚΟ - 0 , 7 4 2 . ΕΝΟ < 0 
ΥΚΟ-0,716. ΕΝΟ > 0 
ΗΛΒ-0,225 . Ε Ν Β < 0 
ΗΛΒ -0,211 . ΕΝΒ> 0 
ΥΚΒ-0,614. ΕΝΒ < 0 
ΥΚΒ-0,590. Ε Ν Β > 0 
ΣΚΒ-0,190. ΕΝΒ < 0 
ΗΛΛ-0,229 . Ε Ν Λ > 0 
ΗΛΛ-0,196. ΕΝΛ < 0 
ΥΚΛ-0,778 . Ε Ν Λ > 0 
ΥΚΛ-0,629. ΕΝΛ < 0 
Ε Ν Β - 0 , 4 5 6 . ΕΝΟ > 0 

5. Οί περιορισμοί ταυτότητες 

ΕΝΟ-
ΕΝΟ-
ΕΝΒ-
ΕΝΤ-
ΕΝΛ-
ΗΛΟ-
ΥΚΟ-
ΣΚΟ-

-ΗΛΟ-
-ΕΝΒ-
-ΗΛΒ-
-ΗΛΤ-
-ΗΛΛ-
-ΗΛΒ-
-ΥΚΒ-
-ΣΚΒ-

-ΥΚΟ-
-ΕΝΤ-
-ΥΚΒ-
-ΥΚΤ-
-ΥΚΛ-
-ΗΛΤ-
-ΥΚΤ-
-ΣΚΤ-

-ΣΚΟ = 
-ΕΝΛ = 
-ΣΚΒ = 
-ΣΚΛ = 
-ΣΚΛ = 
-ΗΛΛ = 
-ΥΚΛ = 
-ΣΚΛ = 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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6. Ή οικονομική συνάρτηση πού ελαχιστοποιείται 

(VENO+UENO) + (VHAO+UHAO) + (VYKO+UYKO) +(VLKO+UIKO) 
+ (VENB+UENB) + (VHAB+UHAB) + (VYKB+UYKB) +(VLKB+ULKB) 
+ (VENT+UENT) + (VHAT+UHAT) + (VYKT+UYKT) + (VLKT+ULKT) 
+ (VENA+UENA) + (VHAA+UHAA) + (VYKA+UYKA) +(VLKA+ULKA) 
+ (VHABX+UHABX) 
+ (VYKBN+UYKBN) 
+ (VHLLX+UHLLX) 
+ (VHLOX+UHLOX) 
+ (VYKON+UYKON) 

Μετα
βλητή 

ENO 
ΗΛΟ 
YKO 
ΣΚΟ 

ENB 
ΗΛΒ 
YKB 
ΣΚΒ 

YKT 

ENA 
ΗΛΛ 

ΥΚΛ 
ΣΚΛ 

Πρότυπο 

Πάνω δριο 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.2 

Βελτιστοποιήσεως και ] 

Σενάριο: 1 'Ορίζοντας: 

Κάτω δριο 

'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχι 
ktoe 

13.893 

7.842 

3.061 

100 

% 

19,2 
74,2 

22,5 
61,4 

22,9 
77,8 

ktoe 

13.527 

5.585 

4.289 

100 

(1) 'Αθροισμα απόλυτων στόχων 

(2) Βέλτιστη τιμή 
(3) Βέλτιστη τιμή 

% 

16,0 
71,6 

45,6 
21,1 

59,0 
19,0 

19,6 
62,9 

οικονομικής συναρτήσεως 
οικονομικής συναρτήσεως/ 

"Αθροισμα απόλυτων στόχων (%) 

Βέλτιστη Λύση 

1982 

Στόχος 

\ 'Απόλυτο Συμμετοχή 

ktoe 

13.893 
2.162 

10.129 
1.142 

7.842 
1.112 

3.402 
1.002 

2.460 

4.673 
1.075 
3.388 

100 

52.380 

3.552 

6,78% 

% 

19,2 
71,6 

22,5 
59,0 

Βέλτιστη 

τιμή 

ktoe 

13.893 
2.533 
9.947 
1.413 

6.909 
1.497 
4.099 

1.313 

2.460 

4.524 
1.036 
3.388 

100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.3 

Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως καν Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 2 'Ορίζοντας: 1982 

Πάνω δριο Κάτω δριο Στόχος _,,, 
.Βέλτιστη 

Μετά- 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 
βλητή ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

10.641 ENO 
ΗΛΟ 

YKO 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

12.794 

5.472 

21,2 
72,7 

45,6 
25,6 
61,4 

19,0 

17,6 
70,1 

24,2 
59,0 

12.134 
2.127 
9.430 
1.198 

5.472 
1.336 
3.367 
1.045 

21,2 
70,1 

25,6 
59,0 

12.134 
2.404 

8.710 
1.019 

5.472 
1.324 
3.228 

919 

5.052 

ΥΚΤ 2.723 2.306 2.306 

3.658 

100 

(1) "Αθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικης συναρτήσεως/ 

Άθροισμα απόλυτων στόχων (%) 4,80% 

ΕΝΛ 
ΗΛΛ 
ΥΚΛ 
ΣΚΛ 100 

26,1 

77,8 
22,8 
62,9 

4.211 
1.080 
3.338 

100 

47.144 
2.265 

26,1 
4.356 
1.080 
3.176 

100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.4 

Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη Λύση 

Σενάριο: 3 'Ορίζοντας: 1982 

Πάνω δριο Κάτω δριο Στόχος 
— Βέλτιστη 

Μετά- 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 
βλητή ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

ENO 
ΗΛΟ 
YKO 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

13.605 

5.608 

19,2 
74,2 

45,6 
22,5 
61,4 
19,0 

11.813 

5.445 

16,0 
71,6 

21,1 

59,0 

12.609 
2.092 

10.045 

1.139 

5.608 
1.112 
3.395 

992 

19,2 

22,5 
59,0 

12.620 
2.233 
9.248 
1.139 

5.608 
1.183 
3.386 
1.039 

ΥΚΤ 2.983 2.429 2.429 

ΗΛΛ 
ΥΚΛ 
ΣΚΛ 100 

22,9 
77,8 

4.119 

100 

19,6 

62,9 

4.583 
1.074 

3.769 
100 

48.954 
1.994 

22,9 
4.583 
1.050 
3.433 

100 

• 

(1) Άθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οικονομικής συναρτήσεως 
(3) Βέλτιστη τιμή οικονομικής συναρτήσεως/ 

"Αθροισμα απόλυτων στόχων (%) 4,07% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.5 

Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως καί Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 4 'Ορίζοντας: 1982 

Πάνω δ pio Κάτω δ pio Στόχος _,,. 
Βέλτιστη 

Μετά- 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 
βλητή ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

11.690 ENO 
ΗΛΟ 
YKO 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

ΥΚΤ 

ΕΝΛ 
ΗΛΛ 
ΥΚΛ 
ΣΚΛ 

13.393 

2.723 

100 

21,2 
72,7 

25,6 
61,4 
19,0 

26,1 
77,8 

4.788 

17,6 
70,1 

24,2 
59,0 

11.755 
2.127 
9.430 
1.198 

4.788 
1.205 
2.958 

917 

25,6 
59,0 

11.755 
2.375 
8.474 

906 

4.797 
1.161 
2.830 

806 

2.306 2.306 

4.108 

100 

(1) Άθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως/ 

Άθροισμα απόλυτων στόχων (%) 5,12% 

35,6 
22,8 
62,9 

4.661 
1.080 
3.388 

100 

45.913 
2.353 

26,1 
4.652 
1.214 

3.388 
100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.6 

Πρότυπο Βελτιστοπονήσεως καί Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 1 'Ορίζοντας: 1990 

Πάνω δ pio Κάτω δ pio Στόχος 
— Βέλτιστη 

Μετά- 'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετο/ή 'Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 
βλητή ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

24.892 25.570 25.570 
18,2 3.865 22,2 5.230 
68.8 18.627 68,8 17.592 

1.796 2.678 

9.226 49,7 16.286 13.570 
21,7 1.705 25,3 3.257 
57,0 5.818 7.735 
19,0 1.718 2.578 

YKT 6.131 4.227 4.227 

7.105 7.773 7.773 
22.9 2.266 26,8 2.043 
72,0 7.063 72,0 5.630 

100 100 100 

(1) Άθροισμα απόλυτων στόχων 96.818 
(2) Βέλτιστη τιμή οικονομικής συναρτήσεως 12.645 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως/ 

"Αθροισμα απόλυτων στόχων (%) 13,06% 

ΕΝΟ 
ΗΛΟ 

ΥΚΟ 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 

ΗΛΒ 

ΥΚΒ 

ΣΚΒ 

26.248 

16.286 

22,2 

71,6 

25,3 

59,3 

ΕΝΛ 
ΗΛΛ 
ΥΚΛ 

ΣΚΛ 100 

26,8 

74,9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.7 

Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως καί Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 2 'Ορίζοντας: 1990 

Πάνω δ pio Κάτω δ pio Στόχος 

Μετα
βλητή 

- Βέλτιστη 
Απόλυτο Συμμετοχή Απόλυτο Συμμετοχή Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 

ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

ENO 
ΗΛΟ 
YKO 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

22.001 
24,1 
71,8 

45,1 
27,3 
59,0 
16,8 

15.555 

7.025 

14,8 
69,0 

24,2 
56,7 

19.502 
4.711 

15.991 
1.996 

7.719 
2.529 
5.687 
1.884 

24,1 
69,0 

27,3 
56,7 

19.866 
4.515 

13.817 
1.434 

8.960 
2.446 
5.080 
1.434 

ΥΚΤ 4.711 3.675 3.675 

100 

29,1 
72,9 

5.053 

100 

24,8 
70,0 

6.436 
2.287 
5.062 

100 

77.576 
7.006 

29,1 
70,0 

7.231 
2.069 
5.062 

100 

(1) "Αθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικης συναρτήσεως/ 

"Αθροισμα απόλυτων στόχων (%) 9,03% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.8 

Καθολικό Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως και Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 3 'Ορίζοντας: 1990 

Πάνω δριο Κάτω δριο Στόχος „,. 
Βέλτιστη 

Μετά- 'Απόλυτο Συμμετοχή Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο Συμμετοχή τιμή 
βλητή ktoe % ktoe % ktoe % ktoe 

ENO 25.098 19.458 
ΗΛΟ 21,6 
YKO 73,3 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 44,1 8.002 
ΗΛΒ 23,8 
ΥΚΒ 60,4 
ΣΚΒ 18,5 

ΥΚΤ 5.793 4.111 4.111 

ΕΝΛ 6.516 
ΗΛΛ 26,8 
ΥΚΛ 74,9 
ΣΚΛ 100 100 

(1) "Αθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οικονομικής συναρτήσεως 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής συναρτήσεως/ 

Άθροισμα απόλυτων στόχων (%) 9,13% 

17,7 
70,4 

21,1 
58,0 

21.176 
3.611 

18.309 
1.796 

8.385 
1.705 
5.787 
1.690 

21,6 
70,4 

23,8 
58,0 

21.176 
4.071 

15.314 
1.790 

9.339 
2.008 
5.641 
1.690 

22,9 
72,0 

7.642 
2.261 
6.570 

100 

83.143 
7.593 

26,8 
7.726 
2.063 
5.563 

100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5.9 

Καθολικό Πρότυπο Βελτιστοποιήσεως καί Βέλτιστη Λύση 
Σενάριο: 4 'Ορίζοντας: 1990 

Μετα
βλητή 

ΕΝΟ 
ΗΛΟ 
ΥΚΟ 
ΣΚΟ 

ΕΝΒ 
ΗΛΒ 
ΥΚΒ 
ΣΚΒ 

ΥΚΤ 

ΕΝΛ 
ΗΛΛ 
ΥΚΛ 
ΣΚΛ 

Πάνω δριο Κάτω Οριο 

'Απόλυτο Συμμετοχή 'Απόλυτο 
ktoe 

18.921 

7.419 

4.771 

100 

% 

24,6 
72,1 

27,3 
59,0 
16,8 

30,6 
71,8 

ktoe 

6.016 

6.666 

100 

(1) "Αθροισμα απόλυτων στόχων 
(2) Βέλτιστη τιμή οίκονομικης 
(3) Βέλτιστη τιμή οίκονομικής 

Συμμετοχή 
% 

20,2 
69,3 

24,2 
56,7 

26,1 
69,0 

συναρτήσεως 
συναρτήσεως/ 

"Αθροισμα απολύτων στόχων (%) 

Στόχος 

'Απόλυτο Συμμετοχή 
ktoe 

18.278 
4.711 

15.991 
1.996 

6.863 
2.024 
4.303 
1.425 

3.675 

7.835 
2.287 
5.062 

100 

74.550 
19.358 

25,97% 

% 

24,6 
69,3 

27,3 
56,7 

30,6 
69,0 

Βέλτιστη 
τιμή 
ktoe 

18.278 
4.335 

12.667 
1.276 

7.350 
2.007 
4.167 
1.176 

3.093 

7.835 
2.329 
5.406 

100 

238 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Π.61. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές 

Κάθε «καταναλωτής» διακρίνεται άπό μια μακροοικονομική μετα
βλητή, πού αποτελεί καί τή βασική ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγ
ματος της ενεργειακής καταναλώσεως. Για τους οίκιακούς καταναλωτές 
καί την κίνηση ίδιωτικών επιβατικών οχημάτων, πού καταναλίσκουν τήν 
ενέργεια σαν αγαθό τελικής χρήσεως, μακροοικονομική μεταβλητή είναι 
το διαθέσιμο ατομικό είσόδημα. Για τους υπόλοιπους καταναλωτές, πού 
αντιπροσωπεύουν οικονομικές δραστηριότητες και καταναλίσκουν ενέρ
γεια σαν αγαθό ενδιάμεσης χρήσεως, σαν μεταβλητή χρησιμοποιείται ή 
προστιθέμενη αξία (ΠΑ, ακαθάριστο προϊόν του κλάδου). Εννοείται, δτι 
δλα τα μεγέθη εκφράστηκαν σέ σταθερές τιμές. 

Στή βιομηχανία, σαν ένα μεγάλο καταναλωτή, σαν μακροοικονομι
κή μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το παρεχόμενο άπό τους 'Εθνικούς Λο
γαριασμούς ακαθάριστο προϊόν της μεταποιήσεως. Για τους πέντε ένερ-
γειοβόρους κλάδους της βιομηχανίας, πού αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες 
διψήφιες κλάσεις της ταξινομήσεως της ΕΣΥΕ, ή προστιθέμενη αξία ανα
φέρεται στή μεγάλη μόνο βιομηχανία, δπως, έξαλλου, καί ή κατανάλωση 
της ενέργειας. Ή μεγάλη βιομηχανία περιλαμβάνει κατά τον ορισμό της 
ΕΣΥΕ τις μεταποιητικές μονάδες πού απασχολούν πάνω άπό δέκα άτομα. 
Ό έκτος «στοιχειώδης καταναλωτής» της βιομηχανίας, πού ονομάζεται 
«μή ένεργειοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι», περιλαμβάνει, δπως αναφέρθη
κε, τήν ενεργειακή κατανάλωση δλων των λοιπών 15 βιομηχανικών κλά
σεων της ΕΣΥΕ, καθώς καί τήν κατανάλωση τών μονάδων πού ανήκουν 
στους ένεργειοβόρους κλάδους καί απασχολούν λιγότερα άπό 10 άτομα. 
Σαν μακροοικονομική μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε δμως καί στην περί
πτωση αυτού του καταναλωτή, τό προϊόν της μεγάλης βιομηχανίας τών 
15 διψήφιων βιομηχανικών κλάδων της ΕΣΥΕ1. 

1. Πρέπει να σημειωθεί, δτι σέ καθένα άπό τους ένεργειοβόρους κλάδους ή μικρή 
βιομηχανία — μονάδες πού απασχολούν λιγότερα άπό 10 άτομα — συμμετέχει μέ πολύ 
μικρά ποσοστά τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση δσο και στην προστιθέμενη άξια τονί 
κλάδου. 
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Ή προστιθέμενη αξία τών έξι στοιχειωδών καταναλωτών της βιομηχα
νίας για τήν περίοδο 1958-1973 ελήφθη άπό το Τμήμα Βιομηχανίας του 
ΚΕΠΕ, εκφρασμένη σέ τιμές τοΰ 1958. Για το σύνολο της βιομηχανίας — 
ώς μεγάλου καταναλωτή — το ακαθάριστο προϊόν — προστιθέμενη αξία — 
ελήφθη άπο τους Εθνικούς Λογαριασμούς, εκφρασμένο σέ τιμές του 
19702. 

Για τίς μεταφορές, ώς μεγάλο καταναλωτή, σαν μακροοικονομική 
μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε κατά βάση το παρεχόμενο άπο τους Εθνι
κούς Λογαριασμούς ακαθάριστο προϊόν τοΰ τομέα μεταφορών-έπικοινω-
νιών (αριθ. 6 στους Πίνακες των Εθνικών Λογαριασμών πού παρέχουν 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) μέ μερικές τροποποιήσεις. Αυτές έγιναν 
ώστε να αφαιρεθεί το προϊόν τών επικοινωνιών καί τών αποθηκεύσεων. 
Το προϊόν τών δύο αυτών τελευταίων κλάδων υπολογίστηκε για τήν πε
ρίοδο 1958-1975 μέ τή βοήθεια στοιχείων πού τηρούνται στο Τμήμα Με
ταφορών τοΰ ΚΕΠΕ. 

Για τους τέσσερις «στοιχειώδεις καταναλωτές» τών μεταφορών, πού 
σαν ενδιάμεσο αγαθό χρησιμοποιούν τήν ενέργεια, ώς μακροοικονομική 
μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε τό ακαθάριστο προϊόν τοΰ αντίστοιχου κλά
δου. Το προϊόν τών θαλάσσιων καί σιδηροδρομικών μεταφορών παρέχε
ται άπο τους Πίνακες τών Εθνικών Λογαριασμών. Τό προϊόν τών οδικών 
συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν τών «λοιπών μεταφορών καί αποθηκεύ
σεων». Τό τελευταίο αυτό αναλύθηκε σέ οδικές μεταφορές, αεροπορικές 
μεταφορές καί αποθηκεύσεις, μέ στοιχεία πού δόθηκαν και πάλι άπο τό 
Τμήμα Μεταφορών τοΰ ΚΕΠΕ. Τέλος για τον πέμπτο καταναλωτή τών 
μεταφορών, δηλαδή τήν κίνηση τών Ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων, 
πού χρησιμοποιεί τήν ενέργεια σάν αγαθό τελικής χρήσεως, ώς μακροοι
κονομική μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε τό διαθέσιμο ατομικό εΙσόδημα, 
οί τιμές τοΰ οποίου για τήν περίοδο 1958-1975 δίνονται στους Πίνακες 
τών Εθνικών Λογαριασμών. 

Για τον τρίτο «μεγάλο καταναλωτή», τους λοιπούς καταναλωτές, τό 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτέλεσε τή βασική οίκονομική μεταβλητή. 
"Οπως είναι ευνόητο, για καθέναν άπο τους στοιχειώδεις καταναλωτές 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μακροοικονομικές μεταβλητές. Έτσι για 
τους οίκιακούς καταναλωτές χρησιμοποιήθηκε τό διαθέσιμο Ιδιωτικό εΙ
σόδημα, για τή γεωργία τό ακαθάριστο προϊόν τοΰ κλάδου, δπως δίνεται 

2. Οί Εθνικοί Λογαριασμοί αναλύουν τή μεταποίηση σέ 11 κλάδους, ένώ ή ταξινό
μηση της ΕΣΥΕ, πού ακολουθείται στην παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει 20 κλάδους. 
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άπο τους Εθνικούς Λογαριασμούς — περιλαμβάνονται δηλαδή και τα δά
ση, ή αλιεία και ή κτηνοτροφία — καί τέλος γιά τους διάφορους κατανα
λωτές το ακαθάριστο εθνικό εΐσόδημα, μειωμένο κατά το άθροισμα των 
εισοδημάτων της γεωργίας, της βιομηχανίας και των μεταφορών. 

Π.62. Ή αμοιβή της εργασίας 

Ή αμοιβή της εργασίας στους έξι βιομηχανικούς κλάδους δόθηκε 
άπο τό Τμήμα Δευτερογενούς Παραγωγής του ΚΕΠΕ. Εκφράζεται σε 
δραχμές — σταθερές τιμές τού 1958 — άνά ώρα. Άφορα δλους τους εργα
ζομένους, δηλαδή τους ημερομισθίους, τους μισθωτούς, τους επιχειρημα
τίες και τα μή αμειβόμενα μέλη τής οίκογένειάς τους. 

Τα πρωτογενή στοιχεία τής απασχολήσεως, πού δίνονται άπο τις 
Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες τής ΕΣΥΕ, είναι ό αριθμός τών απασχο
λουμένων και οί ώρες απασχολήσεως τών ημερομισθίων. Γιά να βρεθούν 
οί συνολικές ώρες απασχολήσεως, υποτέθηκε οκτάωρη ημερήσια εργασία 
γιά τους μισθωτούς και τους λοιπούς εργαζομένους. 

Ή συνολική ετήσια αμοιβή τών εργαζομένων δίνεται επίσης άπο τις 
Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες τής ΕΣΥΕ. Έγιναν προσαρμογές, γιά νά 
συμπεριληφθούν οί εργοδοτικές είσφορές και ή υποθετική αμοιβή τών μή 
αμειβόμενων προσώπων. Οί μή αμειβόμενοι θεωρήθηκαν μισθωτοί. 

Γιά τους άλλους 13 καταναλωτές —δηλαδή έκτος άπο τους έξι βιομη
χανικούς κλάδους και τό σύνολο τής βιομηχανίας — δέν χρησιμοποιείται 
ή αμοιβή τής εργασίας σαν μεταβλητή. Μόνο στο σύνολο τής οίκονο-
μίας, επειδή γιά λόγους πληρότητας θεωρήθηκε δτι έπρεπε νά υπάρξει ή 
PL σαν ανεξάρτητη μεταβλητή, χρησιμοποιήθηκαν οί τιμές τής βιομηχα
νίας. 

Π.63. Τό πάγιο κεφάλαιο, ή αμοιβή του κεφαλαίου και οι επενδύσεις 

Είναι γνωστές οί δυσκολίες πού υπάρχουν γιά τήν εκτίμηση τού πά
γιου κεφαλαίου στους κλάδους τής οίκονομικής δραστηριότητας. Γνω
στό είναι ακόμη, δτι σπάνια οί μελετητές καταλήγουν στις ίδιες εκτιμή
σεις γιά τό πάγιο κεφάλαιο. Στην παρούσα μελέτη, πού δέν έχει σαν σκο
πό εκτιμήσεις αυτού του είδους, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία πού έχουν 
εκτιμηθεί στα τμήματα του ΚΕΠΕ. Έτσι τα στοιχεία γιά τό πάγιο κεφά
λαιο καί τίς επενδύσεις στο σύνολο τής οίκονομίας, τή γεωργία, τις κατοι
κίες, τις μεταφορές καί τή βιομηχανία (σύνολο) προέρχονται άπό τό Τμή
μα του Μακροπρόθεσμου Οίκο νομικού Προγραμματισμού καί είναι έκτι-
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μήσεις του καθηγητή Θ. Σκούντζου. Για τους κλάδους της Μεγάλης Βιο
μηχανίας τα στοιχεία προέρχονται άπό τή δουλειά πού είχε κάνει ό καθη
γητής Α. Κιντής στο Τμήμα Βιομηχανίας. 

Ή αμοιβή του κεφαλαίου, πού εκφράζεται σαν λόγος τών κερδών 
προς τό πάγιο κεφάλαιο, παρουσίαζα φυσικά τα ϊδια προβλήματα εκτιμή
σεως. Χρησιμοποιήθηκε σαν μεταβλητή μόνο γιά τους βιομηχανικούς 
κλάδους, γιατί μόνο εκεί ήταν δυνατή ή συγκέντρωση στοιχείων. Οί εκτι
μήσεις, πού δόθηκαν επίσης άπό τό Τμήμα Βιομηχανίας του ΚΕΠΕ, 
προήλθαν άπό πρωτογενή στοιχεία τών Ετήσιων Βιομηχανικών Ερευ
νών. Τό κέρδος υπολογίζεται σαν διαφορά της προστιθέμενης αξίας και 
τών αμοιβών εργασίας προσαυξημένων κατά τίς αμοιβές τρίτων. 

Π.64. Οί μεταβλητές του τομέα των μεταφορών 

Γιά τον πρώτο «στοιχειώδη καταναλωτή» του τομέα τών μεταφορών, 
την κίνηση τών Ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων σαν ανεξάρτητων μετα
βλητών, έκτος άπό τό διαθέσιμο ατομικό έΐσόδημα καί τή λιανική τιμή 
διαθέσεως της βενζίνας, χρησιμοποιήθηκε ό αριθμός τών «τυπικών οχη
μάτων». 

Σαν «τυπικό όχημα» ορίζεται τό όχημα — αυτοκίνητο ή μοτοσικλέ
τα — τών 10 φορολογήσιμων ίππων. Ό αριθμός τών τυπικών οχημάτων 
ορίζεται σάν λόγος της συνολικής φορολογήσιμης ίπποδυνάμεως τών 
(ίδιωτικών) επιβατικών αυτοκινήτων καί επιβατικών μοτοσικλετών προς 
τον αριθμό 10. Ή φορολογήσιμη ίσχύς ελήφθη σάν κριτήριο καθορισμού 
του τυπικού οχήματος, αντί άλλου μεγέθους πιο αντιπροσωπευτικού άπό 
τήν «είδική κατανάλωση», δπως θα ήταν ό κυβισμός τής μηχανής, γιατί 
γιά τό μέγεθος αυτό υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Πηγή τών στοιχείων 
υπήρξαν τα Ετήσια Δελτία Στατιστικής Έπικοινωνιών-Συγκοινωνιών 
τής ΕΣΥΕ. 

Επίσης, στα πλαίσια τής μελέτης της καταναλώσεως ενέργειας άπό 
τα Ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα, χρησιμοποιήθηκαν ή Ιδιωτική δαπάνη 
γιά κίνηση καί συντήρηση Ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, καθώς καί ή λια
νική τιμή πωλήσεως αυτοκινήτων. 

Σκόπιμο θα ήταν καί γιά τήν κίνηση τών ίδιωτικών επιβατικών οχη
μάτων να χρησιμοποιηθεί σάν ανεξάρτητη μεταβλητή τό μεταφορικό £ρ-
γο, εκφρασμένο π.χ. σέ όχηματοχιλιόμετρα, δπως έγινε γιά τους άλλους 
καταναλωτές του τομέα τών μεταφορών. Ή Ελλειψη δμως τών αντίστοι
χων χρονολογικών σειρών στάθηκε εμπόδιο γιά μια τέτοια ανάλυση. 

Στις οδικές μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ τών άλλων σάν 

242 



ανεξάρτητες μεταβλητές: (α) ό αριθμός τυπικών οχημάτων 10 ΦΗΡ «πού 
παράγουν είσόδημα»· σ' αυτά περιλαμβάνονται τα λεωφορεία (αστικά και 
υπεραστικά), τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως (ταξί), καθώς και τα επιβα
τικά πού ανήκουν σέ δημόσιες υπηρεσίες, καί οί φορτηγές μοτοσικλέτες, 
(β) ό αριθμός τών βενζινοκίνητων τυπικών οχημάτων 10 ΦΗΡ, πού πα
ράγουν είσόδημα, καί (γ) ό αριθμός τών ντηζελοκίνητων τυπικών οχημά
των 10 ΦΗΡ, πού παράγουν είσόδημα. Πηγή τών στοιχείων ήταν καί πά
λι τα Δελτία Στατιστικής Έπικοινωνιών-Συγκοινωνιών τής ΕΣΥΕ. 

Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, δπου υπήρχαν χρονολογικές σειρές 
για τό επιβατικό καί εμπορευματικό μεταφορικό έργο, χωρίς δμως να 
υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία γιά τίς ενεργειακές καταναλώσεις, χρειά
στηκε να οριστεί ένα «σύνθετο μεταφορικό έργο». Τούτο ορίστηκε κατά 
δύο τρόπους: (α) τό χρηματικό μεταφορικό έργο αποτελεί άθροισμα του 
επιβατικού καί του εμπορευματικού έργου, δταν καί τα δύο εκφράζονται 
στή χρηματική είσπραξη πού προκάλεσαν3, (β) τό μεταφορικό έργο βά
ρους αποτελεί άθροισμα τοΰ επιβατικού έργου εκφρασμένου σέ τονοχι-
λιόμετρα καί τοΰ εμπορευματικού έργου πάλι εκφρασμένου σέ τονοχιλιό-
μετρα. Τό επιβατικό έργο πού δίνεται σέ χιλιομετρικούς επιβάτες εκφρά
ζεται σέ τονοχιλιόμετρα, μέ βάση την αντιστοιχία ενός επιβάτη γιά 75 χι
λιόγραμμα. 

Επίσης στίς σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιήθηκε ό σταθμι
σμένος συντελεστής πληρότητας τών επιβατικών καί εμπορευματικών 
μεταφορών. Ή στάθμιση έγινε μέ τα ποσοστά συμμετοχής τών επιβατι
κών καί εμπορευματικών μεταφορών στο σύνθετο μεταφορικό έργο βά
ρους του έτους 1975. 

Π.65. Οί δείκτες αποπληθωρισμού 

Όλα τα οίκονομικά μεγέθη εκφράστηκαν σέ σταθερές τιμές. Γιά 
τους έξι βιομηχανικούς κλάδους τό έτος αναφοράς ήταν τό 1958, ένώ γιά 
δλους τους άλλους καταναλωτές τό έτος 1970. 

Σαν δείκτες αποπληθωρισμού χρησιμοποιήθηκαν οί εσωτερικοί άπο-
πληθωριστές (implicit deflators), πού προκύπτουν σαν λόγοι τοΰ ακαθάρι
στου προϊόντος, εκφρασμένου σέ σταθερές τιμές, προς τό ακαθάριστο 
προϊόν εκφρασμένο σέ τρέχουσες τιμές. Γιά τους καταναλωτές πού χρη
σιμοποιούν ενέργεια τελικής χρήσεως αντί τοΰ «ακαθάριστου προϊόντος» 

3. Εννοείται δτι οί χρηματικές αξίες εκφράζονται τελικά σέ σταθερές τιμές 1970. 
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χρησιμοποιήθηκε το διαθέσιμο ατομικό εΐσόδημα. Τα σχετικά μεγέθη σε 
τρέχουσες και σταθερές τιμές παρέχονται άπο τους Εθνικούς Λογαρια
σμούς. 

Μόνο για τις επενδύσεις και το πάγιο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν 
είδικοΐ δείκτες αποπληθωρισμού, πού εκτιμήθηκαν άπο το Τμήμα Μα
κροπρόθεσμου Οίκονομικοΰ Προγραμματισμού. 

Τέλος για τον αποπληθωρισμό της διεθνούς τιμής τού αργού πετρε
λαίου χρησιμοποιήθηκε σέ μια περίπτωση ό διεθνής δείκτης τιμών εξαγό
μενων πρώτων υλών, πού εκδίδεται άπό τον 'Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6.1 

Κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές-Ρυθμοί αναπτύξεως 
περιόδου 1958-1975-Άνάλυση κατά καταναλωτή 

Βιομηχανία χαρτιού 
Χημικές βιομηχανίες 
Παράγωγα πετρελαίου-δνθρακα 
Μη μεταλλικά ορυκτά 
Βασικές μεταλλουργικές 
Μη ένεργειοβόροι κλάδοι 

Βιομηχανία 

'Οδικές μεταφορές 
Σιδηρόδρομοι 

'Αεροπορικές μεταφορές 
Θαλάσσιες μεταφορές 

Μεταφορές 

Γεωργία 
Διάφοροι λοιποί κλάδοι 

Ακαθάριστο εθνικό είσόδημα 

Διαθέσιμο ατομικό εισόδημα 

1958-1975 

11,1 
13,6 
12,5 
12,0 
22,8 
10,5 

8,9 

6,3 
5,9 

6,9 

3,5 
6,4 

6,5 

6,9 

1965-1975 

10,5 
12,9 
18,8 
9,6 

21,1 
10,2 

9,6 

6,4 

6,4 

6,8 

2,9 
6,0 

6,2 

6,3 

1970-1975 

9,0 

9,1 
16,3 

7,7 
8,7 
8,3 

7,3 

4,5 

4,1 
8,1 
4,0 

4,8 

3,6 
4,9 

5,3 

4,7 

Σημείωση: Οί ρυθμοί αυτοί εκφράζονται σέ εκατοστά (%) και εκτιμώνται άπό τή 
σχέση 8nV = α + bt. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6.2 

'Εξέλιξη των μεταβλητών πού περιγράφουν τα σενάρια της ενεργειακής ζητήσεως 

Χαρακτηριστικές μεταβλητές ] 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ % 
Περίοδος 1958-1975 

1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

Σενάριο 1 

6,5 
6,2 
6,0 
5,0 

Συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ % 

Έτος 1958 
1965 
1975 
1982 
1990 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής % 
Περίοδος 1958-1975 

1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

Συμμετοχή τών ένεργειοβόρων 

κλάδων στο βιομηχανικό προϊόν % 
Έτος 1958 

1965 

1975 
1982 

1990 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής % 
Περίοδος 1958-1975 

1965-1975 
1976-1982 

1982-1990 

13,7 
14,8 
20,4 
24,3 
28,2 

2,4 
3,3 

1,9 
1,9 

24,5 
28,2 

36,1 
41,5 
48,6 

2,3 
2,5 
2,0 
2,0 

Σενάριο 2 

6,0 
5,0 

24,3 
28,2 

1,9 
1,9 

37,4 
38,9 

0,5 

0,5 

Σενάριο 3 

6,0 
5,0 

24,3 
28,2 

1,9 
1,9 

37,4 

38,9 

0,5 

0,5 

Σενάριο 4 

6,0 
5,0 

21,3 

21,3 

0,0 
0,0 

36,1 
36,1 

0,0 
0,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6.2 (Συνέχεια) 

Χαρακτηριστικές μεταβλητές 

'Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

της τιμής τη, συνολικής 
ενέργειας % 

Περίοδος 1958-1975 
1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

τής τιμής τής ηλεκτρικής 
ενέργειας % 

Περίοδος 1958-1975 
1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

Σενάριο 1 

-0,7 
1,2 

0 
0 

-4,7 

-4,1 
0 
0 

Σενάριο 2 

4 
4 

2 
2 

Σενάριο 3 

1 
1 

1 
1 

Σενάριο 4 

4 
4 

2 
2 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

τής τιμής των υγρών καυσίμων % 
Περίοδος 1958-1975 

1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

τής τιμής των στερεών 
καυσίμων % 

Περίοδος 1958-1975 
1965-1975 
1976-1982 
1982-1990 

0,1 
2,9 

0 
0 

0,6 

1,4 
0 
0 

ι. 

5 
5 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

5 
5 

0 
0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.70. Γενικά 

Το παράρτημα πού ακολουθεί αναφέρεται στις τιμές της ενέργειας. 
Στην παράγραφο Π.71 δίνεται συνοπτική περιγραφή του μηχανισμού δια
μορφώσεως των τιμών της ενέργειας στην ελληνική οίκονομία. Στην επό
μενη παράγραφο αναφέρονται οί πηγές τών πρωτογενών στοιχείων, και 
ακολουθεί, στην παράγραφο Π.73, ό τρόπος υπολογισμού τών τιμών της 
ενέργειας, οί όποιες χρησιμοποιήθηκαν σαν ανεξάρτητες μεταβλητές στα 
οικονομετρικά υποδείγματα. Τέλος στο τελευταίο τμήμα γίνεται σύντομη 
επισκόπηση τών μεταβολών πού ακολούθησαν οί τιμές της ενέργειας 
στην περίοδο 1958-1975. 

Π.71. Ό μηχανισμός διαμορφώσεως τών τιμών 

Π.711. Ηλεκτρική ενέργεια 

Οί τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται άπό τή ΔΕΗ, πού έ
χει το αποκλειστικό δικαίωμα τής παραγωγής καί μεταφοράς τής ηλεκτρι
κής ενέργειας. Ή μορφή αυτή ενέργειας δέν παρέχεται στην κατανάλωση 
μέ ένιαΐο τιμολόγιο. Ή τιμή πού καταβάλλει κάθε καταναλωτής εξαρτά
ται άπό τους έξης παράγοντες: (α) άπό τήν τάση τροφοδοτήσεως, (β) άπό 
τον ημερήσιο συντελεστή χρησιμοποιήσεως τών εγκαταστάσεων, (γ) άπό 
τήν εγκαταστημένη ίσχύ, (δ) άπό τήν κατηγορία στην οποία ανήκει, öv 
π.χ. είναι οίκιακός καταναλωτής, (ε) άπό τήν περίοδο τής καταναλώσεως 
(π .χ. είδικό νυκτερινό τιμολόγιο). 

Οί τρεις γενικές κατηγορίες τών τιμολογίων τής ΔΕΗ είναι: (α) τα 
τιμολόγια ψηλής τάσεως, (β) τα τιμολόγια μέσης τάσεως, (γ) τα τιμολόγια 
χαμηλής τάσεως. Τα τιμολόγια ψηλής τάσεως Ισχύουν για περιορισμένο 
αριθμό μεγάλων βιομηχανικών πελατών1. Μέ τιμολόγια μέσης χρεώνον-

1. Τα τιμολόγια αυτά, γνωστά σαν «Λ150Υ», Ισχύουν για τους «Καταναλωτές του 
Συστήματος Μεταφοράς». Οί καταναλωτές αυτοί δέν ξεπερνούν τους 15, καί σ' αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται καί ή ΛΑΡΚΟ καί το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, πού αγο
ράζουν τήν ηλεκτρική ενέργεια σέ τιμές πού καθορίζονται μέ είδικές συμβάσεις. 

247 



ται, έκτος άπο τους βιομηχανικούς πελάτες, καί άλλοι μεγάλοι καταναλω
τές, δπως π.χ. τα ξενοδοχεία. Τέλος τά τιμολόγια χαμηλής τάσεως προο
ρίζονται για οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς κατανα
λωτές. 

712. Ύγρα καύσιμα 

Οί τιμές των υγρών καυσίμων στην εσωτερική αγορά καθορίζονται 
άπο το Δημόσιο, πού έχει την ευθύνη του εφοδιασμού τής χώρας μέ υγρά 
καύσιμα. 

Τό κράτος μεριμνά για τον εφοδιασμό τών διυλιστηρίων τής χώρας 
μέ αργό πετρέλαιο καί είσάγει έτοιμα προϊόντα πετρελαίου, τά όποια διο
χετεύονται στην κατανάλωση πάλι μέσω τών διυλιστηρίων2. 

Τά διυλιστήρια διαθέτουν τά προϊόντα τής διυλίσεως, ή εκείνα πού 
εισάγονται, μόνο προς τις εταιρίες πετρελαιοειδών καί μερικές υπηρεσίες 
του Δημοσίου. Οί τιμές διαθέσεως, διαφορετικές για κάθε καύσιμο άλλα 
οί ϊδιες για όλα τά διυλιστήρια τής χώρας, καθορίζονται μέ απόφαση του 
'Υπουργού Βιομηχανίας, μέ βάση τό κόστος προμήθειας καί τό κόστος 
διυλίσεως. Οί τιμές αυτές είναι γνωστές σαν τιμές «ex factory». 

Οί εταιρίες εμπορίας τών πετρελαιοειδών διαθέτουν τά προϊόντα πε
τρελαίου εϊτε απευθείας σέ μεγάλους καταναλωτές, δπως βιομηχανίες, 
εταιρίες αστικών συγκοινωνιών, οίκιακούς καταναλωτές αστικών κέν
τρων, εϊτε στά πρατήρια διανομής υγρών καυσίμων σέ τιμές χονδρικής 
πωλήσεως. Οί τιμές αυτές προκύπτουν άπό συνυπολογισμό τής τιμής «ex 
factory», τών είσαγωγικών δασμών, του φόρου καταναλώσεως, τών εί-
σφορών υπέρ του Δημοσίου καί τρίτων, καί τών γενικών εξόδων καί του 
κέρδους τών εταιριών εμπορίας. 

Τά πρατήρια διαθέτουν τά προϊόντα πετρελαίου στίς λιανικές τιμές 
πωλήσεως, πού προκύπτουν άπό τήν προσαύξηση τών τιμών χονδρικής 
πωλήσεως μέ τήν προμήθεια του πρατηριούχου. 

Στην αρκετά πολύπλοκη διαδικασία καθορισμού τών τιμών τών 
προϊόντων πετρελαίου παρεμβάλλονται, άπό τήν πλευρά του Δημοσίου, 
τά 'Υπουργεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών και ή Οίκονομική 
'Επιτροπή τών 'Υπουργών. 

2. Δικαίωμα απευθείας εισαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων παρέχεται μέ είδικές 
συμβάσεις άπό το Δημόσιο προς ορισμένους φορείς του καί σέ μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές, σέ εξαιρετικές περιπτώσεις. 
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Ή τιμή κάθε καυσίμου δεν είναι ίδια για όλες τις χρήσεις του. Οί 
διαφοροποιήσεις, πού προκύπτουν είτε άπο διαφορετικό υπολογισμό της 
τιμής στην έξοδο του διυλιστηρίου είτε άπο τήν εφαρμογή διαφορετικών 
ποσοστών επιβαρύνσεων, εντάσσονται στα πλαίσια τών αναπτυξιακών 
κινήτρων της πολιτείας. 

Έκτος έλεγχου του Δημοσίου βρίσκονται οί τιμές τών προϊόντων 
πετρελαίου πού προορίζονται για τίς αεροπορικές και τις διεθνείς θαλάσ
σιες μεταφορές. Οί καταναλωτές αυτοί, πού δέν υπάγονται στην εσωτερι
κή αγορά και αποτελούν τήν αγορά «τράνζιτο», προμηθεύονται τά απα
ραίτητα καύσιμα άπο τίς εταιρίες πετρελαιοειδών σέ τιμές τής διεθνούς 
αγοράς. 

713. Στερεά καύσιμα 

Ή ΔΕΗ καλύπτει σήμερα το 98% τής εγχώριας παραγωγής λιγνίτη. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό τής παραγωγής της — περίπου το 85% — ή ΔΕΗ 
το χρησιμοποιεί γιά τήν παραγωγή τής ηλεκτρικής ενέργειας, ένώ το υπό
λοιπο διατίθεται σέ δύο μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές — τή 
ΛΑΡΚΟ και τήν ΑΕΒΑΛ —, καθώς και σέ ένα μεγάλο αριθμό μικρών κα
ταναλωτών. 

Ή διάθεση του λιγνίτη προς τήν ΑΕΒΑΛ — πού αποτελεί επίσης δη
μόσια επιχείρηση — γίνεται σέ τιμή κόστους, ϊση προς εκείνη πού ή ΔΕΗ 
χρησιμοποιεί γιά να χρεώσει τό λιγνίτη στο κόστος παραγωγής τής ηλεκ
τρικής ενέργειας. Ή κοστολόγηση του λιγνίτη γίνεται σύμφωνα μέ τίς γε
νικές αποδεκτές αρχές τής λογιστικής κόστους. Ή τιμή του λιγνίτη πού 
καταβάλλει ή ΛΑΡΚΟ καθορίζεται μέ μακροχρόνια σύμβαση ανάμεσα 
στον παραγωγό καί τον καταναλωτή. Τέλος ή διάθεση του λιγνίτη, πού 
παράγεται άπό τή ΔΕΗ ή άπό τά μικρά ίδιωτικά λιγνιτωρυχεία, στους 
λοιπούς καταναλωτές γίνεται σέ τιμές πού καθορίζονται άπό τό 'Υπουρ
γείο Εμπορίου. 

Όσον άφορα τίς τιμές τών στερεών καυσίμων, πού είσάγονται, πα
ρατηρείται πώς αυτές διαμορφώνονται στή διεθνή αγορά. Τό καθεστώς 
δασμών καί φόρων πού ίσχύει είναι τό προβλεπόμενο άπό τή Συμφωνία 
Συνδέσεως τής χώρας μέ τίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Π.72. Πηγές τών πρωτογενών στοιχείων 

Οί τιμές τής ηλεκτρικής ενέργειας κατά χρήση καί τάση δόθηκαν 
άπό τή Διεύθυνση Προγραμματισμού τής ΔΕΗ. Ή ταξινόμηση τής ΔΕΗ 
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καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ώς προς τους «μεγάλους και 
στοιχειώδεις καταναλωτές», μέ εξαίρεση τους έξι «στοιχειώδεις κατανα
λωτές» της βιομηχανίας. Για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην πε
ρίπτωση αύτη χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις του Τμήματος Στατιστικής 
της ΔΕΗ3, καθώς καί υπολογισμοί του μελετητή. 

Οί τιμές των υγρών καυσίμων δόθηκαν άπό τίς παρακάτω πηγές: 
άπό τήν Εθνική 'Υπηρεσία Πετρελαιοειδών του 'Υπουργείου Βιομηχα
νίας, άπο τή Γενική Διεύθυνση Καυσίμων του 'Υπουργείου Εμπορίου, 
καθώς καί άπο τή British Petroleum. 

Οί τιμές των στερεών καυσίμων προέρχονται άπο το αρχείο του 
ΚΕΠΕ (Α. Διαβολίτσης), καθώς καί άπο τή Διεύθυνση Οίκονομικών 
'Υπηρεσιών της ΔΕΗ. 

Π.73. Υπολογισμός των τιμών της ενέργειας 

Π.731. Ή τιμή της συνολικής ενέργειας 

Ό καταναλωτής προμηθεύεται τρεις μορφές ενέργειας σέ ποσότητες 
καί τιμές αντίστοιχα4: 

Ηλεκτρική ενέργεια = ηλ (MWh) προς ρηλ (Δρ/MWh) 
'Υγρά καύσιμα = υκ (τόν.) προς ρυκ (Δρ/τόν.) 
Στερεά καύσιμα = σκ (τόν.) προς ρσκ (Δρ/τόν.) 

Ή συνολική δαπάνη πού καταβάλλει ô καταναλωτής για τήν προμή
θεια της ενέργειας είναι 

(1) ΣΔ = ηλ χ ρηλ + υκ x ρυκ + σκ χ ρσκ 

Ή μέση τιμή της ενέργειας, εκφρασμένης τώρα σέ Δρ/toe, είναι 

3. Βλέπε ΔΕΗ, Ή Δαπάνη Καταναλώσεως 'Ηλεκτρικής 'Ενεργείας είς τήν Έλληνι-
κήν Βιομηχανίαν, Διεύθυνσις 'Οργανώσεως, Τομεύς Στατιστικής, 'Αθήνα. 

4. Τα μικρά γράμματα ηλ, υκ και σκ χρησιμοποιούνται τώρα, για να εκφράσουν τις 
καταναλώσεις των μορφών της ενέργειας στις συνηθισμένες μονάδες για τήν καθεμιά, 
καί πριν άπό τή μετατροπή τους σέ κοινές μονάδες ενέργειας. Τα μεγάλα γράμματα ΗΛ, 
ΥΚ, ΣΚ εκφράζουν, αντίστοιχα, τίς Ιδιες ποσότητες σέ toe. 
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/̂ \ nrxt ΣΔ ηλ χ ρηλ + υκ χ ρυκ + σκ χ ρσκ , Α u 

(2) PEN = — — - - — σέ Δρ/toe 
ΕΝ ΕΝ 

"Αν οί συντελεστές μετατροπής των βασικών μονάδων μορφών ενέργειας, 
σέ τόνους Ισοδύναμου πετρελαίου, συμβολιστούν μέ οηλ, CUK και οσκ, ή 
σχέση (2) γράφεται κατά τον έξης τρόπο: 

ΗΛ ΥΚ TJC YJC 
(3) PEN = — ΡΗΛ + — ΡΥΚ + — ΡΣΚ + — ΡΣΚ σέ Δρ/toe 

' ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ κ 

δπου 

ΗΛ/ΕΝ, ΥΚ/ΕΝ, ΣΚ/ΕΝ είναι αντίστοιχα ή συμμετοχή τών μορφών 
ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση του καταναλωτή 
ΡΗΛ = ρηλ/οηλ, ή τιμή τής ηλεκτρικής ενέργειας σέ Δρ/toe 
ΡΥΚ = ρυκ/cuK ή τιμή τών υγρών καυσίμων σέ Δρ/toe 
ΡΣΚ = ρσκ/οσκ ή τιμή τών στερεών καυσίμων σέ Δρ/toe, 

Π.732. Ή τιμή τών υγρών καυσίμων 

Ή τιμή τών υγρών καυσίμων ΡΥΚ (σέ Δρ/toe) δέν είναι φυσικά 
πρωτογενές στοιχείο. Προκύπτει σαν σταθμισμένη μέση τιμή τών τιμών 
τών προϊόντων πετρελαίου, πού αυτές είναι φυσικά πρωτογενή στοιχεία. 
Ή σχέση, άπό τήν οποία εκτιμάται ή τιμή τών υγρών καυσίμων, είναι πα
ρόμοια μέ τήν (3). Δηλαδή: 

(4) ΡΥΚ = Σ ^ , Ρ Χ : σέ Δρ/toe 
i Y J ^ 

δπου Xj (i = 1,2, 3, 4, 5, 6) οί ποσότητες τών προϊόντων πετρελαίου, πού 
καταναλίσκει ό καταναλωτής, και ΡΧ οί τιμές πωλήσεως τών προϊόντων 
πετρελαίου. 

Σχέσεις σαν τήν (4) χρησιμοποιούνται επίσης για τον υπολογισμό 
τής τιμής τής ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΗΛ) άλλα και για τον υπολογισμό 
τών στερεών καυσίμων (ΡΣΚ). 

Π.733. Ή τιμή της ενέργειας στο σύνολο τής οικονομίας 

Ή τιμή τής ενέργειας στο σύνολο τής οίκονομίας υπολογίζεται άπό 
σχέση τής μορφής (3) τής παραγράφου Π.71. ΟΙ τιμές τών μορφών τής 
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ενέργειας είναι φυσικά σταθμισμένες τιμές. Έτσι για την ηλεκτρική ενέρ
γεια χρησιμοποιείται ή σχέση 

(5) ΡΗΛΟ = Σ 5 ^ 0 ΡΗΛ(κ) 
κ ΗΛΟ 

δπου 
ΡΗΛΟ = ή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της οικονομίας 
ΡΗΛ(κ) = ή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή κ 
ΗΛΟ = ή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο τής οικονο

μίας 
ΗΛ(κ) = ή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή κ 
κ = ό δείκτης πού άφορα δλους τους στοιχειώδεις καταναλωτές. 

Σχέσεις παρόμοιες μέ τήν (5) χρησιμοποιούνται για τήν τιμή των 
στερεών καυσίμων ΡΣΚΟ και τήν τιμή των υγρών καυσίμων ΡΥΚΟ. 

Ή τιμή τής ενέργειας στους άλλους μεγάλους καταναλωτές υπολο
γίζεται κατά τον ϊδιο τρόπο. 

Π.734. Ό αποπληθωρισμός των τιμών 

Όλες οί τιμές άποπληθωρίζονται, ώστε να εκφράζονται σέ σταθερές 
τιμές 1970 ή 1958. Οί συντελεστές αποπληθωρισμού είναι εκείνοι πού 
χρησιμοποιήθηκαν για τον αποπληθωρισμό δλων τών οίκονομικών μεγε
θών, δπως περιγράφεται και στο Παράρτημα 6. 

Π.74. Οί μεταβολές τών τιμών, 1958-1975 

Οί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολών τών τιμών τής ενέργειας κατά 
τις περιόδους 1958-1975, 1965-1975 και 1970-1975 δίνονται στον Πίνα
κα Π.7.1. Πάνω στον πίνακα αυτό πρέπει νά γίνουν ορισμένες παρατηρή
σεις, γιατί βοηθούν στην εκτίμηση τών επιδράσεων πού ή τιμή τής ενέρ
γειας έχει στή ζήτηση. 

Ώς προς τή συνολική ενέργεια, παρατηρείται δτι, κατά τις δύο πε
ριόδους 1958-1975, 1965-1975, ή τιμή της παρουσιάζει μείωση μέ ρυθ
μούς μάλλον μικρούς, πού δεν υπερβαίνουν, σέ απόλυτη τιμή, τό 2%. 
Αυξήσεις παρουσιάζονται μόνο στην περίοδο 1970-1975, πού είναι ση
μαντικές σέ ορισμένους καταναλωτές, δπως π.χ. στο σύνολο τής οίκονο-
μίας και στίς μεταφορές. 
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Και στις τρεις περιόδους ή τιμή της ήλεκτρικης'ένέργειας εμφανίζει 
πτωτική πορεία. Οί ρυθμοί είναι άπό —3% ώς —5% στην περίοδο 1958-
1975 και μικρότεροι κατ' απόλυτη τιμή στις υπόλοιπες περιόδους. 

Οί τιμές των υγρών καυσίμων εμφανίζουν χαμηλούς ρυθμούς, μι
κρότερους άπό 3%, θετικούς ή αρνητικούς, στην περίοδο 1958-1975. 
'Ανοδική πορεία εμφανίζουν στην περίοδο 1965-1975 οί τρεις άπό τους 
πέντε καταναλωτές, ένώ κατά τήν περίοδο 1970-1975 παρουσιάζονται 
ψηλοί αυξητικοί ρυθμοί στους τέσσερις καταναλωτές. 

Στα στερεά καύσιμα, τέλος, οί τιμές παρουσιάζουν ρυθμούς μάλλον 
χαμηλούς, και ανοδικούς καί πτωτικούς. 

Τελικά πρέπει να παρατηρηθεί δτι, κατά τίς περιόδους πού εκτιμήθη
καν τα υποδείγματα 1965-1975, 1958-1975, οί τιμές της ενέργειας ήταν 
γενικά πτωτυα>ς καί οί ποσοστιαίες μεταβολές τους σημαντικά μικρότερες 
άπό εκείνες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καί τών προστιθέμενων 
άξιων τών τομέων της οίκονομίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Π.80. Γενικά 

Στο παράρτημα πού ακολουθεί γίνεται μιά συνοπτική παρουσίαση 
του θεσμικού πλαισίου του ενεργειακού τομέα στην ελληνική οίκονομία, 
κατά τελική μορφή ενέργειας. Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται 
θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και ακολουθούν, στις δύο επόμενες παρα
γράφους, θέματα των υγρών και στερεών καυσίμων. Στην τελευταία πα
ράγραφο του παραρτήματος αναφέρονται οί δημόσιοι φορείς πού σχεδιά
ζουν και υλοποιούν τήν ενεργειακή πολιτική της χώρας. 'Υπενθυμίζεται 
τέλος, δτι θέματα σχετικά μέ τό θεσμικό πλαίσιο του ενεργειακού τομέα 
περιλαμβάνονται επίσης στο Κεφάλαιο 2 και στο Παράρτημα 7. 

Π.81. 'Ηλεκτρική ενέργεια 

Τό αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ή ΔΕΗ1, ή οποία έχει τό χαρακτήρα 'Οργα
νισμού Κοινής 'Ωφέλειας, πού ανήκει εξολοκλήρου στο κράτος και επο
πτεύεται άπό τή Διεύθυνση 'Ενεργείας τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας. 

Ή ΔΕΗ χρησιμοποιεί βασικά τρεις μορφές ενέργειας για τήν παρα
γωγή τοΰ ηλεκτρισμού: στερεά καύσιμα, υδροηλεκτρική ενέργεια και 
υγρά καύσιμα. Ή παραγωγή τών δύο πρώτων μορφών συντελείται άπό 
τήν ίδια τή ΔΕΗ, ένώ τα υγρά καύσιμα, δηλαδή μαζούτ καί σέ μικρότερες 
ποσότητες ντήζελ, τα αγοράζει άπό τό ελληνικό Δημόσιο. 

Ή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στους καταναλωτές σέ 
τιμές πού καθορίζονται άπό τή ΔΕΗ καί ελέγχονται ουσιαστικά άπό τήν 
κυβέρνηση. Οί βασικές αρχές πού διέπουν τήν τιμολογιακή πολιτική της 
ΔΕΗ είναι: (1) ή διασφάλιση της οίκονομικής αυτάρκειας τής επιχειρή
σεως, (2) ή παροχή τής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον πληθυ
σμό της χώρας στην πιό χαμηλή δυνατή τιμή, (3) ή αποφυγή αδικαιολό
γητων διακρίσεων, κατά τήν παροχή καί τιμολόγηση τής ηλεκτρικής 

1. Σέ ορισμένες είδικές περιπτώσεις χορηγείται άδεια σέ βιομηχανικές μονάδες νά 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους χρήση. 
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ενέργειας, μεταξύ των διάφορων περιοχών της χώρας και μεταξύ κατανα
λωτών της ίδιας κατηγορίας και (4) ή διάθεση τών καθαρών εσόδων της 
επιχειρήσεως αποκλειστικά και μόνο για τήν τελειοποίηση και συμπλή
ρωση τών εγκαταστάσεων, τήν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συνόλου καί τή μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ή ΔΕΗ χρηματοδοτείται άπό τρεις πηγές: (α) από τα δικά της διαθέ
σιμα, (β) άπό τον προϋπολογισμό τών δημόσιων επενδύσεων και (γ) άπό 
δάνεια τοΰ εσωτερικού ή τοΰ εξωτερικού, βραχυπρόθεσμα καί μακροπρό
θεσμα. 

Π.82. Υγρά καύσιμα 

Ίο κύκλωμα τών υγρών καυσίμων τής ελληνικής οικονομίας βρί
σκεται ύπό τον έλεγχο τοΰ Δημοσίου, δπως αναλυτικότερα περιγράφεται 
στη συνέχεια. 

Τό αργό πετρέλαιο εισάγεται στή χώρα κυρίως άπό χώρες τής Μέ
σης 'Ανατολής, καθώς καί άπό άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, δπως ή 
Σοβιετική Ένωση, ή Λιβύη, ή Ρουμανία κλπ. Τήν ευθύνη τοΰ όμαλοΰ 
εφοδιασμού τής χώρας έχει τό 'Υπουργείο Βιομηχανίας καί ειδικότερα ή 
Εθνική 'Υπηρεσία Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΕΥΠΕ). Ή προμήθεια τοΰ 
άργοΰ γίνεται συνήθως μέ τρεις τρόπους: (α) μέ διεθνείς μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς, (β) μέ διακρατικές συμφωνίες καί (γ) μέ μακροχρόνιες 
συμβάσεις μέ εταιρίες πετρελαιοειδών. 'Αντίθετα άπό δ,τι συνέβαινε πα
λιότερα, στα τελευταία χρόνια διαφαίνεται προτίμηση τών υπηρεσιών 
προς τους δύο πρώτους τρόπους. 

Τις ανάγκες τής χώρας σέ προϊόντα διυλίσεως τοΰ πετρελαίου καλύ
πτουν, κατά τό μεγαλύτερο μέρος, τα τέσσερα διυλιστήρια τής χώρας καί 
συγκεκριμένα τά διυλιστήρια 'Ασπρόπυργου, Θεσσαλονίκης, 'Αγίων 
Θεοδώρων καί Ελευσίνας. 

Τό διυλιστήριο τοΰ 'Ασπρόπυργου ανήκει σέ 'Ανώνυμη 'Εταιρία, 
πού έχει σαν μοναδικό μέτοχο τό ελληνικό Δημόσιο. Ή διυλιστική του 
Ικανότητα ανέρχεται σέ 5.000.000 ΜΤ άργοΰ τό χρόνο. 'Υπάρχει σήμερα 
ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τών εγκαταστάσεων τοΰ διυλιστηρίου 
αύτοΰ, πού αποβλέπει στή μείωση τής αύτοκαταναλώσεώς του. Ή παρα
γωγή του διατίθεται ολόκληρη στην ελληνική αγορά. 

Τό διυλιστήριο τής Θεσσαλονίκης, πού ανήκει στον Όμιλο τής 
ESSO, έχει διυλιστική ίκανότητα 3.500.000 ΜΤ άργοΰ τό χρόνο. Μέ βά
ση τή σημερινή σύμβαση Δημοσίου-ESSO, ή τελευταία είσάγει τό χρησι
μοποιούμενο αργό καί έχει υποχρέωση νά τροφοδοτεί τήν αγορά τής Βό-
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ρειας Ελλάδας μέ 2.000.000 ΜΤ πετρελαιοειδών το χρόνο. 
Τα δύο άλλα διυλιστήρια, γνωστά μέ τό Ονομα εξαγωγικά, γιατί μό

λις πρόσφατα απόκτησαν τό δικαίωμα να προμηθεύουν την ελληνική 
αγορά, ανήκουν επίσης σέ ίδιωτικούς ομίλους. Τό διυλιστήριο της Ελευ
σίνας (της Petrola) έχει παραγωγική δυναμικότητα 4.500.000 ΜΤ και 
εκείνο των 'Αγίων Θεοδώρων (της Motor Oil) 7.000.000 ΜΤ τό χρόνο. 
Μέ τή σύμβαση πού υπογράφτηκε στο τέλος του 1978 και τα δύο διυλι
στήρια μπορούν να διαθέσουν στην ελληνική αγορά γύρω στα 2.000.000 
ΜΤ υγρών καυσίμων. 

Μικρές ποσότητες προϊόντων πετρελαίου είσάγονται άπό τό Δημό
σιο, για να καλύψουν ανάγκες της εσωτερικής άγορας, δταν ή παραγωγή 
των διυλιστηρίων δεν επαρκεί για τό σκοπό αυτό. Επίσης οί εταιρίες πε
τρελαιοειδών μπορούν νά είσάγουν έτοιμα προϊόντα πετρελαίου, για να 
καλύψουν τις ανάγκες τής αγοράς transito. Είσάγονται έτσι κυρίως μα
ζούτ για τις θαλάσσιες μεταφορές και καύσιμα αεροπορίας. Οί τιμές τών 
καυσίμων αυτών δέν ελέγχονται άπό τό Δημόσιο καί διαμορφώνονται 
στην ελεύθερη διεθνή αγορά. Αντίθετα οί τιμές τών υγρών καυσίμων, 
πού προορίζονται γιά τήν εσωτερική αγορά, διαμορφώνονται άπό τό Δη
μόσιο, δπως αναλύεται στο Παράρτημα 7. 

Π.83. Στερεά καύσιμα 

Οί ανάγκες τής χώρας σέ στερεά καύσιμα καλύπτονται άπό τήν εγ
χώρια παραγωγή λιγνίτη και τις είσαγωγές γαιανθράκων. Στην παραγωγή 
του λιγνίτη συμμετέχει κατά 98% περίπου ή ΔΕΗ, στην οποία έχει εκχω
ρηθεί άπό τό Δημόσιο ή εκμετάλλευση του καυσίμου αύτοΰ. Τό υπόλοιπο 
2% παράγεται άπό ένα μεγάλο αριθμό μικρών λιγνιτωρυχείων, πού τήν 
εκμετάλλευση τους έχουν αναλάβει Ιδιώτες. 

Π.84. Δημόσιοι φορείς του ενεργειακού τομέα 

'Αναφέρονται πιο κάτω συνοπτικά οί δημόσιοι φορείς πού έχουν τήν 
ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποιήσεως τής ενεργειακής πολιτικής. 

Ή επιτελική λειτουργία τής γνωμοδοτήσεως γιά τή χάραξη τής 
ενεργειακής πολιτικής ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Ενεργείας, πού εν
τάσσεται οργανικά στο Υπουργείο Συντονισμού. Τό 'Υπουργείο Βιομη
χανίας καί Ενεργείας έχει τήν είδικότερη ευθύνη τής ενεργειακής πολιτι
κής, στα θέματα τής οποίας ενέχονται ή Εθνική 'Υπηρεσία Πετρελαιοει-
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δών Ελλάδος, ή Διεύθυνση Ενεργείας καί ή Διεύθυνση Μεταλλείων-
Όρυχείων του Υπουργείου. 

Άπό τό Υπουργείο Βιομηχανίας εποπτεύεται ένας μεγάλος αριθμός 
οργανισμών πού έχουν τή μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Στους οργανισμούς 
αυτούς συγκαταλέγονται, έκτος άπό τή ΔΕΗ: (α) Ή Δημόσια Έπιχείρη-, 
ση Πετρελαίων (ΔΕΠ), πού Ιδρύθηκε πρόσφατα και σαν αποστολή έχει 
τήν έρευνα καί τήν αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της 
χώρας, (β) Τό 'Ινστιτούτο Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ), πού ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του εκτελεί έρευνες, σέ 
συνεργασία μέ τή ΔΕΗ, για τον εντοπισμό λιγνιτικών κοιτασμάτων. 

'Από τα άλλα υπουργεία πρέπει να αναφερθούν τα 'Υπουργεία Εμ
πορίου καί Οίκονομικών, πού οί υπηρεσίες τους υπεισέρχονται στα στά
δια του καθορισμού τών τιμών κυρίως τών υγρών καυσίμων. 

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας πρέπει να μνημονευτούν, επί
σης, ή Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου 'Αθηνών, καθώς και ή 'Ανώνυ
μη Εταιρεία τοΰ Διυλιστηρίου του 'Ασπρόπυργου. 

Στον τομέα τών ερευνών τοΰ υπεδάφους υπεισέρχεται καί το Κέντρο 
Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» πού, σέ συνεργασία μέ τή ΔΕΗ, έχει 
αναλάβει πρόγραμμα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων ουρανίου. 

258 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΝ 

Στο παράρτημα πού ακολουθεί περιλαμβάνονται διαγράμματα ενερ
γειακών ζητήσεων. Τα διαγράμματα δίνουν τις πραγματικές ζητήσεις της 
περιόδου 1965-1975 και τις προδείξεις των ζητήσεων, για τήν περίοδο μέ
χρι το 1990, πού προκύπτουν άπό τήν επίλυση των καθολικών προτύπων 
προδείξεων. Συγκεκριμένα, τα Διαγράμματα Π.9.1 και Π.9.2 δίνουν τις 
ενεργειακές ζητήσεις άπό το σύνολο της οίκονομίας και για τήν περίοδο 
1965-1990. Τα Διαγράμματα Π.9.3, Π.9.4, Π.9.5 καί Π.9.6 αναφέρονται 
στους τρεις μεγάλους καταναλωτές. Τέλος τα Διαγράμματα Π.9.7 και 
Π.9.8 συσχετίζουν τίς πραγματικές καί «θεωρητικές» ζητήσεις για τήν πε
ρίοδο 1965-1975. Οΐ «θεωρητικές» ζητήσεις δίνονται άπό τα οίκονομετρι-
κά υποδείγματα της κλασικής θεωρίας της ζητήσεως τών αγαθών (βλ. 
Παράρτημα 4). 

Ή εξέλιξη τών πραγματικών ζητήσεων αναλύεται στό Κεφάλαιο 5 
καί τών προδείξεων στο Κεφάλαιο 6. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ 
1975-1979, 1980-1990 

Π. 101. Γενικά 

Στο παράρτημα αυτό χρησιμοποιούνται νεώτερα στοιχεία — συγκε
κριμένα της περιόδου 1975-1979 — για τρεις βασικά σκοπούς: (1) γιά να 
γίνει, ενδεχόμενα, αναθεώρηση των εκτιμήσεων των παραμέτρων ελαστι
κότητας· (2) για να αξιολογηθούν ο{ προβλέψας πού έδωσε το μοντέλο 
για τήν ενεργειακή ζήτηση· (3) για να γίνουν αναθεωρημένες προβλέψεις 
για τήν περίοδο 1980-1990, οί όποιες θα χρησιμοποιούν τή νέα πληροφό
ρηση της περιόδου 1975-1979. 

Π. 102. Συντελεστές ελαστικότητας 

Στον Πίνακα Π. 10.1 δίνονται εκτιμήσεις της είσοδηματικης ελαστι
κότητας γιά τις περιόδους 1958-1978, 1958-1975 καί 1958-1973. Οί εκτι
μήσεις αυτές δείχνουν, δτι δέν έχουν επέλθει συστηματικές μεταβολές 
στή συμπεριφορά τη ς,οικονομίας μετά τό 1973 και μέχρι τό 1978. Μέ δλ-
λα λόγια, ώς προς yó σύνολο της ενέργειας, δέν διακρίνονται τάσεις γιά 
εξοικονόμηση της.'Τά αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται τόσο άπό τον 
Πίνακα Π.10.2,#πού δίνει εκτιμήσεις της ετήσιας εισοδηματικής ελαστικό
τητας, δσο καί άπό τον Πίνακα Π. 10.3, πού δίνει τίς μεταβολές των ενερ
γειακών εντάσεων στή βιομηχανία καί τό σύνολο τής οικονομίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 10.1 

Εκτιμήσεις έλαστικοτήτων 

(1958-1978) 

&ιΕΝ = - 25,61 + 1,66 &ιΥ- 0,28 6nPEN R2 = 0,998 
(29,30) (58,28) (4,14) DWS = 2,07 

ία ΕΝ = - 25,68 + 1,67 6 ι Υ - 0,28 βηΡΕΝ- 0,0005 (nEN^ R2 = 0,998 
(27,47) (50,44) (3,95) (0,24) DWS = 2,065 

δπου: 

ΕΝ = συνολική ζήτηση για ενέργεια 
Υ = ΑΕΠ σέ σταθερές τιμές 1970 
PEN = τιμή της ενέργειας άποπληθωρισμένη 

Άλλες εκτιμήσεις 

Εισοδηματική ελαστικότητα Ελαστικότητα ζητήσεως 

1958-1975 1,68 -0,28 
(16,88) (3,03) 

1958-1973 1,69 -0,27 
(39,28) (2,21) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 10.3 

Ή ενεργειακή ένταση στο σύνολο της οίκονομίας καν στη βιομηχανία 

Έτος Ένταση της ενέργειας Ένταση της ενέργειας 
Σύνολο της οίκονομίας Βιομηχανία 

'Απόλυτο Δείκτης 'Ετήσια 'Απόλυτο Δείκτης 'Ετήσια 
μέγεθος 1970=100 μεταβολή μέγεθος 1970=100 μεταβολή 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

toe/10« δρ. 

32,75 

33,93 

39,42 

38,35 

36,37 

37,19 

38,7 

39,15 

40,17 

40,81 

100 

103,6 

120,4 

117 

111 

113,6 

118,2 

119,5 

122,7 

124,6 

% 

3,6 

16,18 

-2,7 

-5,16 

2,25 

4,06 

1,16 

2,61 

1,59 

10V10
6
 δρ. 

59,18 

60,85 

64,15 

62,95 

65,58 

64,1 

62,71 

63,47 

65,48 

66,79 

100 

102,8 

108,4 

106,4 

110,8 

108,3 

106 

107,3 

110,6 

112,9 

% 

2,82 

5,42 

-1,87 

4,17 

-2,25 

-2,17 

1,21 

3,17 

2,0 

Παρατήρηση: Οί ενεργειακές καταναλώσεις αναφέρονται σέ πρωτογενείς μορ"()|ές 
της ενέργειας. 
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Π.103. Αξιολόγηση προβλέψεων, 1975-1979 

Κατά την περίοδο 1975-1979 παρατηρήθηκαν οί έξης μέσοι ôpot για 
το σύνολο της οίκονομίας: 

. ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ :4,70% 

. ρυθμός μεταβολής τής ενεργειακής ζητήσεως :7,19% 

. είσοδηματική ελαστικότητα : 1,53 

Επίσης για τη μεταποίηση σημειώθηκαν για την Ιδια περίοδο: 

. ρυθμός μεταβολής του προϊόντος :5,85% 

. ρυθμός μεταβολής τής ενεργειακής ζητήσεως :6,93% 

. είσοδηματική ελαστικότητα : 1,18 

Σημειώνονται σχετικά τά έξης: 

. Ή πραγματοποιηθείσα ζήτηση τής περιόδου 1975-1979 ακολούθησε 
τήν πρόβλεψη του Σεναρίου 1, για τό όποιο ή είσοδηματική ελαστικό
τητα ήταν 1,53. 

. Ή βιομηχανική ανάπτυξη δέν ακολούθησε τήν πορεία πού προβλέπει 
τό Σενάριο 1. Δηλαδή ή συμμετοχή τής βιομηχανίας στο ΑΕΠ καί 
των ένεργειοβόρων κλάδων στο βιομηχανικό προϊόν αυξήθηκαν μέ 
ρυθμούς χαμηλότερους, πού πλησιάζουν περισσότερο προς τα άλλα 
σενάρια. 

. Οί τιμές τής ενέργειας αυξήθηκαν τό 1979, άφοΰ παραμείναν στο ϊδιο 
ονομαστικό επίπεδο κατά τήν περίοδο 1975-1978. Έτσι, συνολικά, οί 
ενεργειακές τιμές, άποπληθωρισμένες, μπορεί νά θεωρηθεί δτι παρα
μείναν σταθερές κατά τήν εξεταζόμενη περίοδο. 

. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό νά διατυπωθεί τό συμπέρασμα, δτι οί 
προβλέψεις πού δίνει τό μοντέλο είναι μάλλον χαμηλότερες άπό αυτές 
πού πραγματοποιήθηκαν. Τό μοντέλο δηλαδή παρέχει προβλέψεις μέ 
μικρή ύπεκτίμηση. 

. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται δτι, ένώ τό είδος τής οικονομικής 
αναπτύξεως πού ακολουθήθηκε κατά τήν περίοδο 1975-1979 πλησιά
ζει περισσότερο προς τό Σενάριο 4, ή ενεργειακή ζήτηση παρακολού
θησε τήν πορεία πού προδιαγράφει τό Σενάριο 1. 

. Πράγματι τό Σενάριο 1 προϋποθέτει τή συνέχιση τής Ιστορικής (μέχρι 
τό 1975) εξελίξεως τής οίκονομίας, άλλα καί τής ενεργειακής ζητή-
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σεως. Ότι ή ενεργειακή ζήτηση κατά τήν περίοδο 1975-1979 ακολού
θησε τις Ιστορικές της τάσεις φαίνεται και από τις παρατηρήσεις της 
προηγούμενης παραγράφου. 

Συμπερασματικά ή σύγκριση των προβλέψεων πού δδωσε το μοντέ
λο μέ τις πραγματοποιηθείσες ζητήσεις της συνολικής ενέργειας, για τήν 
περίοδο 1975-1979, δείχνει δτι το μοντέλο ύπεκτιμά τήν πραγματική ζή
τηση. Ή ύπεκτίμηση αύτη πρέπει να αναμένεται ότι θα εξαλειφθεί, δταν ή 
μεγάλη άνοδος των ενεργειακών τιμών, μετά το 1979, προκαλέσει και κά
ποιον άνοδο στην ελαστικότητα ζητήσεων ώς προς τήν τιμή. 

Π. 104. 'Αναθεωρημένες προβλέψεις, 1981-1990 

Μέ βάση τήν πρόσφατη εμπειρία, άλλα και τις γενικότερες διεθνείς 
προοπτικές, οί ρυθμοί αναπτύξεως του ΑΕΠ, στους όποιους στηρίχτηκαν 
τα τέσσερα σενάρια της μελέτης (δηλαδή 6% 1975-1982 και 5% 1983-
1990), θεωρούνται σήμερα μάλλον αίσιόδοξοι. Γιά τό λόγο αυτό γίνεται 
μια αναθεώρηση των προβλέψεων, πού ξεκινάει άπό τό 1979 σαν έτος βά
σεως καί χρησιμοποιεί σάν μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, γιά τή μέχρι 
τό 1990 περίοδο, τό 4%. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα Π. 10.4. 
'Ισχύουν φυσικά οί ίδιες παραδοχές, δπως καί γιά τον Πίνακα 61. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στο τμήμα αυτό της εργασίας περιλαμβάνεται ή βιβλιογραφία, στην οποία παρα
πέμπει το κείμενο. Για την αρίθμηση έχει ακολουθηθεί αλφαβητική σειρά κατά συγγρα
φέα ή έκδοτη. Πολύ λίγες δημοσιεύσεις, πού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά στην 
παρούσα εργασία, άλλα δίνουν μια χρήσιμη γενική πληροφόρηση για σχετικά θέματα, 
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