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Ενεργειακή μετάβαση στα Δυτικά Βαλκάνια 
 

Βασικά σημεία 
 

 Τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βασίζονται 
σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν με καύση άνθρακα, δεν 
μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

 Οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην ενεργειακή μετάβαση είναι η ενσωμάτωση των 
μεταβλητών πηγών ενέργειας και οι απαιτήσεις για μια χωρίς αποκλεισμούς και 
δίκαιη μετάβαση. 

 Λόγω της ελεγχόμενης τιμολόγησης, οι λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην περιοχή είναι, παραδόξως, χαμηλότερες από τις τιμές χονδρικής. 

 Η ΕΕ σχεδιάζει να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, ιδίως την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις πολιτικές και τα μέτρα που δίνουν 
κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας για αυτοκατανάλωση. 

 Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της αποκέντρωσης και του εκδημοκρατισμού του 
ενεργειακού τομέα. 

 Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την καθιέρωση ενός διαλόγου σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, στον οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και το 
κοινό. 

 
 
Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δεν έχουν αποδεχθεί πραγματικά την ενεργειακή 
μετάβαση, και ιδίως την απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ως στρατηγική κατεύθυνση για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα. Παρόλο που έχουν 
αρχίσει να καταρτίζουν τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, οι 
χώρες δεν έχουν λάβει επίσημες αποφάσεις για την απαλλαγή από τον άνθρακα ούτε 
έχουν επιτύχει κοινωνική συναίνεση επί του θέματος. Πολιτικές δηλώσεις, όπως η 
Διακήρυξη της Σόφιας, έγιναν υπό την πίεση της διεθνούς κοινότητας, κυρίως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Οι μεταρρυθμίσεις και τα σχέδια μετάβασης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα είναι 
κυρίως αποτέλεσμα εξωτερικής πολιτικής επιρροής και οικονομικών παραγόντων. Οι 
εσωτερικοί παράγοντες ανταποκρίνονται στις πιέσεις αντιδραστικά, επιδιώκοντας να 
διατηρήσουν το status quo και τις υφιστάμενες σχέσεις εντός του τομέα και κυρίως να 
παρατείνουν τη διαδικασία εγκατάλειψης του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή. 
 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αποτελέσματα της διαδικασίας μεταρρύθμισης μέχρι 
στιγμής είναι απογοητευτικά[1]. Μία από τις συνέπειες ήταν η έλλειψη των αναγκαίων 
επενδύσεων τα τελευταία 20 χρόνια, ιδίως στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας, παρόλο που οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τομέα, είναι απαρχαιωμένες και αναποτελεσματικές. 
Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η οποία έχει πλήξει σοβαρά τις περισσότερες χώρες της 
περιοχής, υποδηλώνει ότι η υφιστάμενη αντίληψη ανάπτυξης που εφαρμόζεται στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ως το σημαντικότερο τμήμα του ενεργειακού τομέα, δεν 
είναι τεχνικά, οικονομικά ή περιβαλλοντικά βιώσιμη. Επιπλέον, τα υφιστάμενα δίκτυα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βασίζονται σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς με 
καύση άνθρακα, δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Είναι 
αναγκαίο να υπάρξει μια νέα αντίληψη, η οποία θα βασίζεται στην περιβαλλοντική και 
κλιματική βιωσιμότητα. 
 
Μετάβαση χωρίς όραμα 
Η πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση Barometer of the Countries' Readiness for Sustainable 
Energy Transition, με τίτλο Perfect Storm - Uncontrolled Decarbonization of the Electricity 
Sector of the Western Balkans [2], προειδοποιεί ότι δεν είναι δυνατή η διαχείριση της 
ενεργειακής μετάβασης χωρίς ένα σαφές και καθολικά αποδεκτό όραμα ανάπτυξης. Στην 
έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 130 εξέχοντες εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές από 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. 
 
Η επικρατούσα άποψη μεταξύ των ερωτηθέντων είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι 
μια αναπόφευκτη και επιθυμητή διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Οι αιολικοί 
σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής 
ενέργειας προσδιορίζονται στην έρευνα ως οι βασικές τεχνολογίες, ενώ η ενσωμάτωση 
αυτών των μεταβλητών πηγών ενέργειας και οι απαιτήσεις για μια χωρίς αποκλεισμούς 
και δίκαιη μετάβαση θεωρούνται ως οι μεγαλύτερες προκλήσεις. 
  
Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι οι θεσμικοί φορείς (κυβερνήσεις και κοινοβούλια) 
και οι βασικοί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας) δεν είναι έτοιμοι για μια 
βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Οι βασικοί φορείς του τομέα δεν διαθέτουν όραμα 
βιώσιμης ανάπτυξης, σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, 
μεθόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και κυρίως ένα μοντέλο για την 
οικονομική αναδιάρθρωση των περιοχών άνθρακα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερωτηθέντες 
έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πόσο γρήγορα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
η μετάβαση (ιδίως ο ρυθμός της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα) και ποιοι θα πρέπει 
να είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. 
 
Ωστόσο, επικρατεί η άποψη ότι ο άνθρακας θα εγκαταλειφθεί το αργότερο έως το 2050 
και ότι η ταχύτητα της μετάβασης θα καθοριστεί κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες. 
Εκτός από τους εξωτερικούς παράγοντες, αναμένεται ότι η μετάβαση θα καθοδηγηθεί από 
τις κυβερνήσεις (ιδίως στη Σερβία), τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ιδίως στο 
Μαυροβούνιο) και τους μεγάλους και μικρούς ιδιώτες επενδυτές (ιδίως στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη). 
 
Η σημερινή κατάσταση, τα αίτια και οι συνέπειες 
Τους τελευταίους μήνες έχουν έρθει στο φως όλες οι αδυναμίες των υφιστάμενων 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο τη 
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λειτουργία του τομέα, ακόμη και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η κύρια αιτία της 
ενεργειακής κρίσης είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Συνολικά, ο τομέας της θερμικής ενέργειας στην 
περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα είτε στα ορυχεία (π.χ. Kolubara, Bitola, Kreka) είτε 
στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (π.χ. TPP Pljevlja και TPP Kosovo). 
 
Δεδομένου ότι οι αδυναμίες αυτές είναι διαρθρωτικές, αναμένεται ότι τα προβλήματα με 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς θα συνεχιστούν 
και ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού θα παραμείνει υπό απειλή κατά τη διάρκεια του 
επερχόμενου χειμώνα. 
 
Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάζει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, κυρίως λόγω της χρήσης της για τη θέρμανση των 
νοικοκυριών, η οποία παραμένει οικονομικά αποδοτική χάρη στις χαμηλές, επιδοτούμενες 
τιμές. Λόγω της διοικητικής τιμολόγησης, οι λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περιοχή είναι, παραδόξως, χαμηλότερες από τις χονδρικές τιμές. 
 
Το χάσμα αυτό ήταν ιδιαίτερα μεγάλο κατά τις πρόσφατες περιόδους, όταν οι τιμές στα 
περιφερειακά χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ - στην 
αγορά day-ahead οι τιμές χονδρικής ήταν έως και 10 φορές υψηλότερες από τις τιμές 
λιανικής. Οι περισσότερες χώρες αναγκάστηκαν να εισάγουν την ενέργεια που έλειπε σε 
τιμές τόσο υψηλές ή/και να καταφύγουν σε περιορισμούς στην παροχή ενέργειας. Οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην περιοχή μπορούν να εκτιμηθούν 
μόνο μετά τη σταθεροποίηση των τιμών στην Ευρώπη και το τέλος της περιόδου 
θέρμανσης. Είναι αναμενόμενο ότι η συζήτηση γύρω από το ρυθμό απεξάρτησης του τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα και την ασφάλεια του εφοδιασμού θα 
κυριαρχήσει στην προετοιμασία των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδίων. 
 
Η ενεργειακή μετάβαση και η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην ΕΕ 
Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση έδειξε ότι η ευρωπαϊκή αγορά επηρεάζει άμεσα τις αγορές 
χονδρικής της περιοχής. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα σχέδια της ΕΕ 
για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα κατά την εκπόνηση λύσεων για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ιδίως κατά την κατάρτιση μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών στρατηγικών. 
 
Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την εντατικοποίηση της ενεργειακής 
μετάβασης ως απάντηση στα προβλήματα που προκάλεσαν την κρίση στην Ευρώπη (ιδίως 
την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου), καθώς και στη μεγάλη εξάρτηση από τις 
εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το νέο σχέδιο της ΕΕ, με την ονομασία 
REPowerEU[3], προβλέπει επίσης τη διαφοροποίηση των οδών προμήθειας φυσικού 
αερίου, την επιτάχυνση της εξάπλωσης των ανανεώσιμων πηγών αερίου και την 
αντικατάσταση του φυσικού αερίου στη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
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Ως εκ τούτου, το σχέδιο προβλέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας απεξάρτησης από τον 
άνθρακα, ιδίως την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία ή τη δέσμη μέτρων Fit for 55[4]. Βραχυπρόθεσμα, είναι 
πιθανόν να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας ορισμένων πυρηνικών σταθμών και 
θερμοηλεκτρικών σταθμών που λειτουργούν με καύση άνθρακα. Σε γενικές γραμμές, το 
σχέδιο προβλέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση αντλιών θερμότητας καθώς και 
στην αποθήκευση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας 
για θέρμανση και ψύξη [5][6]. 
 
Η ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει την ενσωμάτωση υψηλών μεριδίων μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθίσταται ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
 
Η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να παραμείνει η βάση της έννοιας της ανάπτυξης του 
ενεργειακού τομέα. Η απαλλαγή του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, δηλαδή η μείωση και η ενδεχόμενη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα κατά την 
προετοιμασία των ολοκληρωμένων σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. 
 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την ημερομηνία 
σταδιακής κατάργησης του άνθρακα, καθώς και με την πορεία (ταχύτητα και δυναμική) 
της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η 
δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), το οποίο θα συμβάλει στην 
αποφυγή των επιπτώσεων του σχεδιαζόμενου συνοριακού φόρου άνθρακα (Carbon 
Border Adjustment Mechanism - CBAM) στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΕΕ. 
 
Αν και κάθε χώρα θα αναπτύξει το δικό της σχέδιο για την απαλλαγή από τον άνθρακα 
στην ηλεκτροπαραγωγή, κατάλληλο για την τρέχουσα κατάσταση και τις δυνατότητές της, 
είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια προσέγγιση σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας. Για 
την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιμέρους χωρών, είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθούν αγορές ημερήσιας και ενδοημερήσιας αγοράς και να 
συνδεθούν με την ενιαία αγορά της ΕΕ. 
 
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη από πλευράς κόστους εξισορρόπηση των μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι εθνικές αγορές 
εξισορρόπησης, τόσο εντός της περιοχής όσο και με την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά 
εξισορρόπησης[7]. Έχουν ήδη διεξαχθεί προκαταρκτικές αναλύσεις των πλεονεκτημάτων 
μιας περιφερειακής προσέγγισης για την εξισορρόπηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς και μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για μια ευρύτερη συζήτηση εμπειρογνωμόνων[8]. 
 
 
Ανεξάρτητα από την επιλεγείσα δυναμική της απεξάρτησης από τον άνθρακα, κάθε χώρα 
θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα πολιτικές και μέτρα για μια χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη 
μετάβαση, με σεβασμό στους στόχους της ενεργειακής αποκέντρωσης και του 
εκδημοκρατισμού. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις πολιτικές και τα μέτρα που 
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δίνουν κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας για αυτοκατανάλωση και την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με βάση την αγορά. 
 
Η παροχή κινήτρων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επενδύουν τα δικά τους 
κεφάλαια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για αυτοκατανάλωση και να παραδίδουν 
τυχόν πλεονάσματα στο δίκτυο, θα επιτρέψει την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα μειώσει την ανάγκη για την κατασκευή και 
χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα μειώσει τις απώλειες μεταφοράς και διανομής και 
ταυτόχρονα θα αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα εξασφαλίσει χαμηλότερους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
 
 
Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικές οικονομικές 
δυνατότητες, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κινητοποίηση 
των περιουσιακών τους στοιχείων, που είναι κλειδωμένα σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, 
μέσω επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου και συμμετοχής στην κατασκευή εγκαταστάσεων 
παραγωγής ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στον 
εκδημοκρατισμό του τομέα. Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και οι ενεργειακές κοινότητες θα 
πρέπει να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της αποκέντρωσης και του εκδημοκρατισμού του 
ενεργειακού τομέα στις τοπικές κοινότητες, γεγονός που, μαζί με την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, θα πρέπει να συμβάλει και στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. 
 
Η ενεργειακή φτώχεια, η οποία καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό ζήτημα στην 
περιοχή, καθώς και το ζήτημα της δίκαιης μετάβασης και της αναδιάρθρωσης των 
εξορυκτικών περιοχών πρέπει να μετατοπιστούν από τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 
και να τεθούν στο επίκεντρο των νέων πολιτικών μετάβασης και ανάπτυξης. Τα ζητήματα 
αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη 
ανάπτυξη, μια απρόσκοπτη διαδικασία μετάβασης και μια δίκαιη μετάβαση. 
 
Δεδομένου ότι οι χώρες της περιοχής υστερούν κατά πολύ σε σχέση με τις γειτονικές τους 
χώρες όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στους τομείς των επιχειρήσεων, των κατασκευών και των μεταφορών 
καθίσταται βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης ενεργειακής μετάβασης. Η αυξημένη 
ενεργειακή απόδοση θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 
οικονομιών, στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, στη μείωση των δαπανών 
διαβίωσης και στην αποτροπή της εξάπλωσης της ενεργειακής φτώχειας. 
Ταυτόχρονα, θα μειώσει την ανάγκη κατασκευής και χρηματοδότησης νέων ενεργειακών 
δυνατοτήτων, καθώς και την εξάρτηση των χωρών από τις εισαγωγές ενέργειας, γεγονός 
που με τη σειρά του θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας. 
 
Τέλος, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την καθιέρωση ενός διαλόγου σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, στον οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και το κοινό, 
προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι υπέρβασης της τρέχουσας κρίσης και να προκύψουν 
νέες/καινοτόμες αντιλήψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, 



Γραφείο Οικ. & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου- Μάιος 2022 
 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς 
και την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ενεργειακή μετάβαση 
καθιστά δυνατή την εκπλήρωση όλων αυτών των βασικών απαιτήσεων στον σχεδιασμό 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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