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Μακροχρόνια πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού  
στην Κύπρο: σενάρια και αβεβαιότητες*

Περίληψη  

Η πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού µπορεί να συµβάλει στη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης µελλοντικής τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα στην Κύπρο 
που δεν µπορεί να εισάγει ηλεκτρισµό από άλλες χώρες. Στη µελέτη αυτή εξετάστηκε 
η πιθανή εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο έως το 2030. 
∆ιενεργήθηκαν προβλέψεις της χρήσης ηλεκτρισµού στον οικιακό, εµπορικό, 
βιοµηχανικό και γεωργικό τοµέα σε εξάρτηση από την εξέλιξη µακροοικονοµικών 
µεγεθών, των τιµών του πετρελαίου και των καιρικών συνθηκών. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιµοποιήθηκαν αποτελέσµατα από οικονοµετρική ανάλυση που δηµοσιεύτηκε σε 
παλαιότερο ∆οκίµιο του ΚΟΕ. Για τη διενέργεια των προβλέψεων χρησιµοποιήθηκαν 
επίσηµες µακροοικονοµικές προβλέψεις και τρεις πρόσφατες υποθέσεις του 
Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ σχετικά µε την εξέλιξη των τιµών του πετρελαίου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, εφόσον συνεχιστούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση ηλεκτρισµού αναµένεται να τριπλασιαστεί κατά 
τα επόµενα 25 χρόνια, µε αυξανόµενη συµµετοχή των οικιακών καταναλωτών και του 
τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Η επίδραση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού λόγω 
πολύ υψηλών ή πολύ χαµηλών πετρελαϊκών τιµών δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 
±10%. Με αυτούς τους ρυθµούς µεγέθυνσης και χωρίς µέτρα εξοικονόµησης 
ηλεκτρισµού, η χρήση ηλεκτρισµού τόσο κατά κεφαλή όσο και ανά µονάδα ΑΕΠ 
αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά στην Κύπρο µέχρι το 2030.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ανωτέρω προβλέψεις υπόκεινται σε αβεβαιότητες, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως µε την αβεβαιότητα στις οικονοµικές εξελίξεις, αλλά και µε 
την άγνωστη µέχρι στιγµής επίδραση στις τελικές τιµές από τη σταδιακή 
φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισµού και την εισαγωγή του φυσικού αερίου 
στην ηλεκτροπαραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις πρέπει να 
χρησιµοποιούνται όχι ως ακριβείς προγνώσεις, αλλά ως εργαλεία για την υποστήριξη 
του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού. 

 

                                                 
* Η µεθοδολογία και κάποια πρώτα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης παρουσιάστηκαν σε 
συνάντηση εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Κύπρου τον Μάιο 2006 µε 
εκπροσώπους του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου και της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. Παρουσιάστηκαν επίσης ενώπιον του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου στα γραφεία της Αρχής τον Ιούνιο 2006. Ευχαριστώ 
όλους όσους συµµετείχαν τις δύο αυτές συναντήσεις για την παροχή πληροφοριών, τις πολύ χρήσιµες 
συζητήσεις και τις συστάσεις τους. Προφανώς τα αποτελέσµατα και τα σχόλια που παρουσιάζονται 
στο παρόν ∆οκίµιο αποτελούν αποκλειστικά δική µου ευθύνη. 

iii 



 

 

 
iv



 

 
v 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................. VII 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................1 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.....................................................................2 

2.1. Ανάλυση για την περίοδο 1960–2004 ................................................................ 2 

2.2. Ανάλυση µε κυλιόµενες διαχρονικά εκτιµήσεις................................................... 6 

3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ...12 

3.1. Μακροοικονοµικά µεγέθη ................................................................................. 12 

3.2. Εξέλιξη των τιµών του ηλεκτρισµού ................................................................. 14 

3.3. Καιρικές συνθήκες............................................................................................ 18 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ......................................................................................18 

4.1. Προβλέψεις σύµφωνα µε την ανάλυση της περιόδου 1960–2004 ................... 20 

4.2. Προβλέψεις σύµφωνα µε την ανάλυση της περιόδου 1985–2004 ................... 23 

4.3. Σύγκριση µε την επίσηµη πρόβλεψη για την Κύπρο ........................................ 25 

4.3. ∆ιεθνείς συγκρίσεις .......................................................................................... 28 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .....................................................................................30 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..............................................................................................32 

 

 

 

 

 

 



 

 
vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
vii

LONG-TERM FORECAST OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN CYPRUS 

EXECUTIVE SUMMARY 

This study provides a long-term forecast of electricity consumption in Cyprus up to 
the year 2030. It is based on econometric analysis of energy use that has been 
published in a previous Economic Analysis Paper of the Economics Research 
Centre. Electricity consumption in the residential, industrial, commercial and 
agricultural sectors is projected as a function of macroeconomic variables, electricity 
prices and weather conditions (expressed as annual heating and cooling degree-
days). To enable this, official macroeconomic forecasts are used along with three 
different assumptions on the evolution of crude oil prices, which have been taken 
from a recent analysis of the U.S. Energy Information Administration. 

According to the results, if past trends continue and no serious energy conservation 
policies are implemented, electricity use in Cyprus is expected to triple in the coming 
25 years, with the residential and commercial sectors increasing their already high 
shares in total consumption. Although all power plants in Cyprus are currently oil 
fired, oil prices are projected to have a small influence, possibly changing electricity 
consumption by ±10% in the cases of high or low crude oil prices. This is mainly a 
result of low electricity price elasticities, despite the significant dependence of retail 
electricity prices on international oil prices. 

Electricity use per capita in Cyprus is among the lowest in developed countries, while 
electricity per unit of GDP currently lies around the average of developed nations. 
According to the forecasts presented in this paper, electricity consumption both per 
capita and per unit of GDP is projected to rise strongly in the future except for the 
high oil price scenario. Although per capita consumption is steadily increasing 
worldwide, consumption per GDP unit has stabilised or has even started declining in 
many developed economies. In Cyprus, however, it is difficult to see any signs of 
stabilisation because of the lack of energy conservation measures and in view of 
prevailing weather conditions, which encourage the extensive use of electric cooling 
devices in the residential and commercial sectors. 

Finally, it is important to note that energy-related forecasts are not meant to serve as 
accurate predictions of the future but rather as answers to  “what if…” questions. The 
main uncertainties associated with the projections presented here have to do with 
uncertain macroeconomic developments as well as with the still unknown impact on 
electricity prices from the introduction of natural gas in power generation (which is 
due for 2009) and the planned liberalisation in the electricity sector. Still, forecasts 
can be of great use for long-term energy planning which aims at securing the supply 
of electricity in an island without any electricity interconnection with other countries. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µακροχρόνια πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας είναι απαραίτητη όσο και 
δύσκολη. Απαραίτητη, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τον προγραµµατισµό των 
ενεργειακών επενδύσεων, τη µελέτη πιθανών αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει το ενεργειακό σύστηµα µιας χώρας, τη διασφάλιση της ενεργειακής της 
τροφοδοσίας και την αποτίµηση της πορείας των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο διεθνών ενεργειακών και περιβαλλοντικών συµφωνιών. Συγχρόνως η 
πρόβλεψη είναι δύσκολη: επειδή η κατανάλωση ενέργειας είναι άµεσα συνυφασµένη 
µε την οικονοµική ανάπτυξη και τις διεθνείς τιµές των ενεργειακών προϊόντων που 
κινούνται σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, είναι αδύνατη η ακριβής πρόγνωση 
των µελλοντικών εξελίξεων. Για αυτό τον λόγο, οι προβλέψεις διενεργούνται συνήθως 
υποθέτοντας ποικίλα σενάρια, δηλαδή κάνοντας διαφορετικές υποθέσεις για την 
εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών και ενεργειακών µεγεθών, και υπολογίζοντας 
κατόπιν πώς θα εξελιχθεί η κατανάλωση ενέργειας σε καθένα από τα σενάρια αυτά. 

Αν τα παραπάνω ισχύουν γενικά για το ενεργειακό σύστηµα µιας χώρας, ισχύουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό για τον τοµέα του ηλεκτρισµού στην Κύπρο. Ο ηλεκτρισµός είναι 
δευτερογενής µορφή ενέργειας, δηλαδή δεν είναι διαθέσιµος στη φύση αλλά πρέπει 
να παραχθεί από κάποια άλλη (πρωτογενή) µορφή ενέργειας όπως ο άνθρακας, το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια. Για την παραγωγή και τη 
διανοµή ηλεκτρισµού απαιτούνται κατά κανόνα σηµαντικές επενδύσεις µεγάλης 
έντασης κεφαλαίου, ενώ οι εργασίες κατασκευής ενός σύγχρονου ηλεκτροπαραγωγού 
σταθµού διαρκούν µερικά χρόνια. Αυτές οι ιδιαιτερότητες καθιστούν αναγκαία τη 
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού ώστε 
να γίνεται έγκαιρα ο απαραίτητος προγραµµατισµός των µελλοντικών επενδύσεων. Τα 
παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο στην Κύπρο, της οποίας το ηλεκτρικό σύστηµα 
δεν είναι διασυνδεδεµένο µε άλλες χώρες, οπότε αποκλείεται η δυνατότητα 
εισαγωγών ηλεκτρισµού σε περιπτώσεις όπου το εγχώριο ηλεκτρικό σύστηµα δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. 

Το παρόν ∆οκίµιο παρουσιάζει µια σειρά προβλέψεων της κατανάλωσης ηλεκτρισµού 
στην Κύπρο έως το έτος 2030, για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες καταναλωτών: τον 
οικιακό τοµέα, τον τοµέα των υπηρεσιών, τη βιοµηχανία και τη γεωργία. Οι 
προβλέψεις αυτές βασίζονται σε οικονοµετρική ανάλυση των κυπριακών δεδοµένων 
και σε διαφορετικές υποθέσεις (σενάρια) για την εξέλιξη των διεθνών τιµών του 
πετρελαίου. Όπως προαναφέρθηκε, o αναγνώστης που µελετά τα αποτελέσµατα θα 
πρέπει να έχει υπόψη ότι αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ακριβείς προγνώσεις του 
µέλλοντος, αλλά ως απαντήσεις στο ερώτηµα πώς είναι πιθανό να εξελιχθεί η 
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κατανάλωση ηλεκτρισµού στην Κύπρο αν το γενικότερο οικονοµικό και ενεργειακό 
περιβάλλον εξελιχθεί όπως έχει υποτεθεί σε κάθε σενάριο. Οι προβλέψεις αυτές 
µπορούν να αποτελέσουν µια ένδειξη για το εύρος εντός του οποίου µπορεί να 
κυµαίνεται η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο εφόσον δεν συµβούν 
δραµατικές αλλαγές στη διάρθρωση της οικονοµικής δραστηριότητας και στις 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Συνεπώς µπορούν να χρησιµεύσουν ως οδηγός για τον µακροχρόνιο 
σχεδιασµό του κυπριακού ηλεκτρικού συστήµατος µε στόχο την επάρκεια της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας της χώρας. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη βασίζονται στην 
οικονοµετρική ανάλυση που δηµοσιεύτηκε σε προηγούµενο ∆οκίµιο του Κέντρου 
Οικονοµικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου (Zachariadis 2006). Η 
µελέτη εκείνη αποτέλεσε την πρώτη οικονοµετρική ανάλυση της κατανάλωσης 
ενέργειας που έχει διεξαχθεί στην Κύπρο, και τα αποτελέσµατά της παρουσιάζονται 
πολύ συνοπτικά στο παρόν κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 2.1 αναφέρει τα αποτελέσµατα 
από την ανάλυση ολόκληρης της περιόδου 1960-2004, ενώ το κεφάλαιο 2.2. δείχνει 
µέσω κυλιόµενων εκτιµήσεων πώς µεταβλήθηκε διαχρονικά η επίδραση των 
επιµέρους µεταβλητών. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα δύο 
αυτά κεφάλαια αποτελούν το σηµείο εκκίνησης των προβλέψεων που θα αναλυθούν 
στα επόµενα κεφάλαια του παρόντος ∆οκιµίου. 

2.1. Ανάλυση για την περίοδο 1960–2004 

Χρησιµοποιώντας τις χρονοσειρές που είναι διαθέσιµες από τη Στατιστική Υπηρεσία 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την περίοδο 1960–2004 σε ετήσια βάση, 
διερευνήθηκε η δυναµική αλληλεπίδραση της κατανάλωσης διάφορων µορφών 
ενέργειας, της οικονοµικής δραστηριότητας, των τιµών των αντίστοιχων καυσίµων και 
των καιρικών συνθηκών. Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία επέτρεψαν να αναλυθεί η 
κατανάλωση ηλεκτρισµού στον οικιακό, εµπορικό, βιοµηχανικό και αγροτικό τοµέα, η 
κατανάλωση βενζίνης και η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας. 

Η ανάλυση διενεργήθηκε µε δύο µεθόδους: αφενός µε τη χρήση ελέγχων µοναδιαίας 
ρίζας για τις εµπλεκόµενες µεταβλητές, µεθόδων συνολοκλήρωσης και µοντέλων 
διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης (vector error correction models – VEC), και 
αφετέρου µε την εφαρµογή µοντέλων µίας εξίσωσης µε αυτοπαλινδρόµηση και 
κατανεµηµένη υστέρηση (autoregressive distributed lag models – ARDL). Η πρώτη 
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µέθοδος είναι ευρύτατα διαδεδοµένη σε εφαρµοσµένες οικονοµετρικές αναλύσεις. Η 
δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιούνταν εκτεταµένα µέχρι τη δεκαετία του 1980 και 
πρόσφατα οι εργασίες των Pesaran-Shin-Smith (βλ. λ.χ. Pesaran and Shin 1999, 
Pesaran et al. 2001) επαναβεβαίωσαν την αξιοπιστία της, υπό την προϋπόθεση ότι 
για τους ελέγχους υποθέσεων χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες µη τυπικές (non-
standard) κατανοµές. 

Ειδικά για την κατανάλωση ηλεκτρισµού, στην οποία εστιάζει η παρούσα µελέτη, τα 
αποτελέσµατα των δύο µεθόδων συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό και οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική µακροχρόνια σχέση µεταξύ της 
κατανάλωσης ηλεκτρισµού στον οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα, του 
εισοδήµατος/οικονοµικής δραστηριότητας, των τιµών των καυσίµων και των καιρικών 
συνθηκών. Όπως στις περισσότερες χώρες του κόσµου, οι εκτιµώµενες µακροχρόνιες 
εισοδηµατικές ελαστικότητες είναι συνήθως µεγαλύτερες της µονάδας, ενώ οι 
αντίστοιχες ελαστικότητες των τιµών κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα του 0,5 (σε 
απόλυτες τιµές). Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι οι εξισώσεις κατανάλωσης 
οικιακού, εµπορικού και βιοµηχανικού ηλεκτρισµού παρουσιάζουν πολύ 
ικανοποιητικές ιδιότητες.  

Για τη διενέργεια των προβλέψεων που θα παρουσιαστούν στο παρόν ∆οκίµιο 
επιλέχθηκε η χρήση των µοντέλων ARDL, αφενός διότι τα µοντέλα VEC 
προσφέρονται περισσότερο για ανάλυση της βραχυχρόνιας αλληλεπίδρασης µεταξύ 
των µεταβλητών και λιγότερο για µακροχρόνιες προβλέψεις, και αφετέρου διότι τα 
µοντέλα ARDL έχουν καλύτερες ιδιότητες σε µικρά δείγµατα (Pesaran and Shin 1999) 
και προσεγγίζουν περισσότερο µια δοµική (structural) περιγραφή της κατανάλωσης 
ενέργειας από ό,τι τα µηχανιστικά µοντέλα VEC (Clements and Madlener 1999). Η 
χρήση µοντέλου ARDL προϋποθέτει ότι µόνο η κατανάλωση ενέργειας είναι 
ενδογενής (εξαρτηµένη) µεταβλητή, θεωρώντας έτσι τόσο τα µακροοικονοµικά µεγέθη 
µιας χώρας όσο και τις διεθνείς τιµές των καυσίµων ως εξωγενείς (ανεξάρτητες) 
µεταβλητές. Η θεώρηση αυτή συνιστά απλουστευµένη προσέγγιση της 
πραγµατικότητας, καθότι η χρήση ενέργειας αναµένεται να επηρεάζει την οικονοµική 
ανάπτυξη, οπότε τα µακροοικονοµικά µεγέθη δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξωγενή1. 
Ωστόσο, για να λάβει κανείς υπόψη έστω και τους βασικούς µηχανισµούς 
αλληλεπίδρασης µεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της ανάπτυξης των διάφορων 
κλάδων της οικονοµίας, χρειάζεται λεπτοµερής προσοµοίωση ολόκληρης της 
οικονοµίας (λ.χ. µέσω µοντέλων γενικής ισορροπίας), κάτι που απαιτεί δυσανάλογα 

                                                 
1 Για µια σύντοµη ανασκόπηση των απόψεων που υπάρχουν σχετικά µε την επίδραση της χρήσης 
ενέργειας στην οικονοµική ανάπτυξη, βλ. Stern (2004). 
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πολλή προσπάθεια µε αµφίβολα αποτελέσµατα για σκοπούς ενεργειακών 
προβλέψεων. Άλλωστε, οι διεθνείς οργανισµοί που διενεργούν αντίστοιχες 
ενεργειακές προβλέψεις θεωρούν κατά κανόνα στα µοντέλα τους τα µακροοικονοµικά 
µεγέθη ως εξωγενή, δηλαδή ανεξάρτητα από τη χρήση ενέργειας (βλ. λ.χ. EC 2003, 
EIA 2004, IEA 2004). 

Έτσι, για καθεµιά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρισµού (οικιακός τοµέας, εµπορικός 
τοµέας και βιοµηχανία) το µοντέλο ARDL που χρησιµοποιήθηκε έχει την ακόλουθη 
µορφή: 
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   (1) 

όπου οι µεταβλητές e, y και p συµβολίζουν αντίστοιχα τον φυσικό λογάριθµο της 
κατανάλωσης ηλεκτρισµού, του εισοδήµατος/οικονοµικής δραστηριότητας (ανάλογα 
µε τον τοµέα) και της λιανικής τιµής του ηλεκτρισµού για την αντίστοιχη κατηγορία 
καταναλωτών. Η µεταβλητή tdd εκφράζει τις βαθµο-ηµέρες θέρµανσης και ψύξης, που 
αποτελούν την κατάλληλη µετεωρολογική παράµετρο για την παρούσα ανάλυση2 και 
χρησιµοποιήθηκαν στα µοντέλα της οικιακής και της εµπορικής κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού. Τα ξt είναι τα υπόλοιπα της εξίσωσης, που θεωρείται (και έχει ελεγχθεί) 
ότι είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και ακολουθούν κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 
µηδέν και σταθερή µεταβλητότητα. Τα m,n,p,q είναι η µέγιστη υστέρηση που 
επιτράπηκε κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης των µοντέλων για κάθε µεταβλητή, 
όπου m=n=p=q=2. Για κάθε µοντέλο (δηλαδή για καθεµιά κατηγορία κατανάλωσης – 
οικιακή, εµπορική και βιοµηχανική) επελέγησαν εκείνες οι τιµές των m,n,p,q που 
ελαχιστοποιούν το πληροφοριακό κριτήριο του Schwarz. Στην παραπάνω εξίσωση 
περιλήφθηκαν (αλλά δεν παρουσιάζονται εδώ για λόγους συντοµίας) και 
ψευδοµεταβλητές για τα έτη εκείνα όπου έκτακτα γεγονότα αλλοίωσαν την οµαλή 
πορεία των χρονοσειρών (λ.χ. για τα έτη 1974 και 1975). 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εξωγενείς µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν σε καθένα 
από τα τρία µοντέλα. Ας σηµειωθεί ότι η αντίστοιχη οικονοµετρική ανάλυση για την 

 
2 Ο ορισµός της βαθµο-ηµέρας αποσκοπεί στην αποτύπωση τόσο της διάρκειας όσο και της έντασης 
ψυχρών ή θερµών καιρικών συνθηκών, εκφράζοντας έτσι σε ποιο βαθµό προκύπτουν ανάγκες για 
θέρµανση ή ψύξη αντίστοιχα ως αποτέλεσµα αυτών των συνθηκών. Έτσι, λ.χ. µια βαθµο-ηµέρα 
θέρµανσης προκύπτει αν η µέση θερµοκρασία κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας είναι µικρότερη κατά 1°C 
από µια µέση ηµερήσια θερµοκρασία αναφοράς (λ.χ. 18°C). Αθροίζοντας αυτές τις ηµερήσιες αποκλίσεις 
από τη θερµοκρασία αναφοράς, προκύπτουν οι ετήσιες βαθµο-ηµέρες θέρµανσης/ψύξης. Το ∆οκίµιο που 
προαναφέρθηκε (Zachariadis 2006) επεξηγεί αναλυτικότερα γιατί χρησιµοποιήθηκαν τόσο οι βαθµο-
ηµέρες θέρµανσης όσο και ψύξης και παρουσιάζει σε γραφική µορφή τις ιστορικές τιµές βαθµο-ηµερών 
που παρέσχε στο ΚΟΕ η Μετεωρολογική Υπηρεσία.  
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κατανάλωση ηλεκτρισµού στον γεωργικό τοµέα δεν απέδωσε αξιόπιστα 
αποτελέσµατα, πιθανώς γιατί θα έπρεπε να περιληφθεί στο µοντέλο κάποια 
επιπρόσθετη µεταβλητή που επηρεάζει αποφασιστικά τη γεωργική παραγωγή. Επειδή 
ωστόσο ο αγροτικός τοµέας είναι µικρός καταναλωτής ηλεκτρισµού (8,4% της 
συνολικής κατανάλωσης κατά το έτος 2005, ποσοστό που φθίνει όσο περνούν τα 
χρόνια), δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει λεπτοµερέστερη ανάλυση, οπότε η πρόβλεψη 
για αυτό τον τοµέα θα διενεργηθεί µε απλές υποθέσεις. 

Πίνακας 1: Μεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο 

Ενεργειακή µεταβλητή (εξαρτηµένη) Οικονοµικές µεταβλητές Μεταβλητή καιρικών συνθηκών

Κατανάλωση ηλεκτρισµού (kWh), Ιδιωτική κατανάλωση (ΛΚ'1995) Βαθµο-ηµέρες θέρµανσης+ψύξης
οικιακός τοµέας Τιµή ηλεκτρισµού για οικιακούς καταναλωτές (cents'1995/kWh)

Κατανάλωση ηλεκτρισµού (kWh), Προστιθέµενη αξία βιοµηχανικής παραγωγής (ΛΚ'1995) -
βιοµηχανία Τιµή ηλεκτρισµού για βιοµηχανικούς καταναλωτές (cents'1995/kWh)

Κατανάλωση ηλεκτρισµού (kWh), Προστιθέµενη αξία τριτογενούς τοµέα (ΛΚ'1995) Βαθµο-ηµέρες θέρµανσης+ψύξης
εµπορικός τοµέας Τιµή ηλεκτρισµού για εµπορικούς καταναλωτές (cents'1995/kWh)
(περιλ. οδικό φωτισµό)

Σηµείωση: όλες οι οικονοµικές µεταβλητές είναι εκφρασµένες σε σταθερές τιµές του έτους 1995  

Σηµειώνεται επιπλέον ότι σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις δοκιµάστηκε και η χρήση 
των εξής επιπρόσθετων όρων: 

− γραµµικής ντετερµινιστικής χρονικής τάσης, που ενδεχοµένως µπορούσε να 
εντοπίσει την επίδραση άλλων µεταβλητών που δεν περιλαµβάνονται στο 
µοντέλο και επηρεάζουν τη χρήση ηλεκτρισµού µε συγκεκριµένη µακροχρόνια 
τάση 

− τετραγωνικής ντετερµινιστικής τάσης, που θα µπορούσε να ανιχνεύσει µη 
γραµµική µακροχρόνια τάση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού  

− τετραγωνικών όρων για τις µεταβλητές εισοδήµατος και τιµών (δηλαδή εισαγωγή 
στο µοντέλο του εισοδήµατος και των τιµών στο τετράγωνο), για τον εντοπισµό µη 
γραµµικής επίδρασης αυτών των µεταβλητών. 

Ωστόσο, κανένας από τους παραπάνω επιπρόσθετους όρους δεν προέκυψε 
στατιστικά σηµαντικός σε οποιαδήποτε από τις εξισώσεις κατανάλωσης ηλεκτρισµού.  

Τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων µε βάση την εξίσωση (1) 
παρατίθενται στον Πίνακα 2. Για λόγους συντοµίας, παρουσιάζονται η βραχυχρόνια 
και η µακροχρόνια επίδραση (ελαστικότητα)3 των εξωγενών µεταβλητών, όπως 

                                                 
3 Επειδή µε τη µέθοδο ARDL ανιχνεύθηκε η ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού, εισοδήµατος, τιµής και καιρικών συνθηκών, αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως η δοµική σχέση 
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προέκυψαν από την εκτίµηση των παραµέτρων της παραπάνω εξίσωσης. Για 
παράδειγµα, υπενθυµίζεται ότι οι ελαστικότητες της κατανάλωσης ηλεκτρισµού ως 
προς την τιµή του ηλεκτρισµού δίνονται από τις σχέσεις: 

βραχυχρόνια ελαστικότητα = ∑  
=k

k
0

3γ̂
p

µακροχρόνια ελαστικότητα = ∑ ∑
= =

⎟
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ik

0

m

1i
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Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρισµού και για τις τρεις κατηγορίες 
καταναλωτών επηρεάζεται αισθητά από το εισόδηµα ή την οικονοµική δραστηριότητα 
του κλάδου, µε µακροχρόνιες ελαστικότητες µεγαλύτερες της µονάδας. Αντίθετα, η 
κατανάλωση είναι ανελαστική ως προς την τιµή του ηλεκτρισµού στον οικιακό και 
εµπορικό τοµέα, αλλά µακροχρόνια ελαστική στη βιοµηχανία. Τέλος, η επίδραση των 
καιρικών συνθηκών στην κατανάλωση ηλεκτρισµού αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική 
και µάλιστα εντονότερη από την επίδραση της τιµής του ηλεκτρισµού.  

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του µοντέλου της εξίσωσης (1). Τα y, p και d εκφράζουν τις 
µεταβλητές εισοδήµατος, τιµής και καιρικών συνθηκών όπως περιγράφηκαν στον Πίνακα 1 

Τάξη
Εξαρτηµένη µεταβλητή υστέρησης y p d y p d

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, οικιακός (1,0,0,0) 0.435 -0.170 0.231 1.263 -0.495 0.671

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, βιοµηχανία (1,1,1) 0.120 -0.083 - 1.243 -0.857 -

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, εµπορικός (1,0,0,0) 0.322 -0.078 0.098 1.123 -0.271 0.340

Σηµείωση: Οι παράµετροι που εκτιµήθηκαν στα τρία παραπάνω µοντέλα ήταν όλες στατιστικά σηµαντικές σε 
επίπεδο σηµαντικότητας τουλάχιστον 5%.

Βραχυχρόνιες ελαστικότητες Μακροχρόνιες ελαστικότητες

 

2.2. Ανάλυση µε κυλιόµενες διαχρονικά εκτιµήσεις 

Η παραπάνω ανάλυση διενεργήθηκε µε βάση 45 παρατηρήσεις, που αποτελούν ένα 
δείγµα σχετικά ικανοποιητικού µεγέθους για την εύρωστη (robust) εκτίµηση των 
µοντέλων και την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Ωστόσο, η ανάλυση 
εκτείνεται στην περίοδο 1960-2004 κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβησαν ριζικές 
αλλαγές στην ενεργειακή συµπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η 

                                                                                                                                           

που συνδέει τις µεταβλητές και εποµένως µπορεί να δικαιολογηθεί η χρήση του όρου «ελαστικότητα». 
Υπενθυµίζεται ότι λ.χ. µια ελαστικότητα 1,2 ως προς το εισόδηµα σηµαίνει ότι αν το εισόδηµα 
διπλασιαστεί (δηλ. αυξηθεί κατά 100%) η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 120%, ενώ µια ελαστικότητα -0,5 
ως προς την τιµή σηµαίνει ότι αν η τιµή αυξηθεί κατά 60% η κατανάλωση θα µειωθεί κατά 30%. 
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οικονοµική ανάπτυξη και η τεχνολογική πρόοδος, τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο, 
αφενός οδήγησαν στην πιο αποδοτική χρήση του ηλεκτρισµού λόγω βελτιωµένης 
ενεργειακής απόδοσης συσκευών και βιοµηχανικών διεργασιών, αλλά αφετέρου 
ώθησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε πιο εκτεταµένη χρήση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, που έχουν καταστεί φθηνότερες και ευκολότερες στη χρήση.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε σκόπιµο να ελεγχθεί εµπειρικά κατά πόσο η 
επίδραση του εισοδήµατος, της τιµής του ηλεκτρισµού και των καιρικών συνθηκών 
στην κατανάλωση ηλεκτρισµού έχει µεταβληθεί σηµαντικά κατά την περίοδο αυτή. Για 
τον σκοπό αυτό, η εξίσωση (1) επανεκτιµήθηκε για 25 κυλιόµενες εικοσαετείς 
περιόδους: οι παράµετροι της εξίσωσης εκτιµήθηκαν για καθεµιά από τις περιόδους 
1961–1980, 1962–1981, … 1985–2004. Τα αποτελέσµατα αυτών των κυλιόµενων 
εκτιµήσεων για την οικιακή και την εµπορική κατανάλωση ηλεκτρισµού εµφανίζονται 
στα ∆ιαγράµµατα 1 και 2 αντίστοιχα.  

Παρατηρώντας αυτά τα διαγράµµατα, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η επίδραση 
των διαφόρων παραγόντων στην κατανάλωση ηλεκτρισµού, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στις εκτιµώµενες ελαστικότητες, έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη δεκαετία 1995–2004 
παρατηρείται συστηµατική αύξηση σε όλες τις ελαστικότητες, κάτι που δεν θα πρέπει 
να αγνοηθεί στις µακροπρόθεσµες προβλέψεις. Αν εστιάσουµε στις µακροχρόνιες 
ελαστικότητες, είναι φανερή η βαθµιαία αύξηση της επίδρασης του εισοδήµατος (στην 
οικιακή κατανάλωση ηλεκτρισµού) και της οικονοµικής δραστηριότητας (στην 
εµπορική κατανάλωση ηλεκτρισµού): µε βάση τις εκτιµήσεις για την τελευταία 
εικοσαετία (1985-2004), η ελαστικότητα αυτή είναι 1,56 για τον οικιακό τοµέα και 1,29 
για τον εµπορικό τοµέα, ενώ οι αντίστοιχες ελαστικότητες µε βάση την εκτίµηση 
ολόκληρης της περιόδου 1960-2004 είναι 1,26 και 1,12 (βλ. Πίνακα 2). Η επίδραση 
της τιµής του ηλεκτρισµού µειώνεται σταδιακά (σε απόλυτα µεγέθη) και έτσι για την 
πιο πρόσφατη εικοσαετία καταλήγει στις τιµές –0,22 και –0,18 για τον οικιακό και τον 
εµπορικό τοµέα αντίστοιχα, σε σύγκριση µε ελαστικότητες –0,49 και –0,27 για 
ολόκληρη την περίοδο 1960–2004. Τέλος, στην εποχή µας οι καιρικές συνθήκες 
φαίνεται να επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρισµού εντονότερα από ό,τι στο 
παρελθόν: ενώ οι µακροχρόνιες ελαστικότητες που εκτιµήθηκαν για ολόκληρη την 
45ετή περίοδο ανέρχονται σε 0,67 και 0,34 για την οικιακή και εµπορική κατανάλωση 
αντίστοιχα (βλ. πάλι Πίνακα 2), η εκτίµηση για την εικοσαετία 1985–2004 δίνει 
αντίστοιχες τιµές 0,86 και 0,39. 
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∆ιάγραµµα 1: Μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ελαστικότητες της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρισµού, όπως 
προέκυψαν από τις κυλιόµενες εικοσαετείς εκτιµήσεις της εξίσωσης (1). Οι τιµές για το έτος 1980 αναφέρονται 

στις εκτιµήσεις της περιόδου 1961–1980, για το 1981 αναφέρονται στην περίοδο 1962–1981 κλπ 
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∆ιάγραµµα 2: Μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ελαστικότητες της εµπορικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού, 
όπως προέκυψαν από τις κυλιόµενες εικοσαετείς εκτιµήσεις της εξίσωσης (1). Οι τιµές για το έτος 1980 

αναφέρονται στις εκτιµήσεις της περιόδου 1961–1980, για το 1981 αναφέρονται στην περίοδο 1962–1981 κλπ 
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Οι διαφορές ανάµεσα στα αποτελέσµατα του κεφ. 2.1 και αυτά των κυλιόµενων 
εκτιµήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω µπορούν να θεωρηθούν αναµενόµενες, 
δεδοµένου ότι: 

− Η αυξανόµενη εισοδηµατική ελαστικότητα µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 
κατά την τελευταία δεκαετία ο δείκτης τιµών καταναλωτή στην Κύπρο για τις 
οικιακές συσκευές και τον οπτικο-ακουστικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό έχει 
υποχωρήσει (βλ. λ.χ. Στατιστική Υπηρεσία 2006). Αυτό έχει οδηγήσει σε αισθητή 
αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα κυπριακά 
νοικοκυριά, κάτι που έχει συµβεί κατ’ αναλογία και στον τριτογενή τοµέα της 
οικονοµίας (εµπόριο, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ). Έτσι η αύξηση του 
εισοδήµατος και της οικονοµικής δραστηριότητας έχει συνοδευτεί από εντονότερη 
αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού για οικιακές και εµπορικές χρήσεις. 

− Από τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισµών που έχει διενεργήσει η 
Στατιστική Υπηρεσία κατά την τελευταία εικοσαετία, προκύπτει ότι οι δαπάνες των 
νοικοκυριών για ηλεκτρικό ρεύµα έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά 
παραµένουν σε χαµηλό ποσοστό (γύρω στο 2%) των συνολικών δαπανών ενός 
νοικοκυριού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη κατοχή και 
χρήση ηλεκτρικών συσκευών που προαναφέρθηκε, καθιστά την κατανάλωση 
ηλεκτρισµού πιο ανελαστική ως προς την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, κάτι που 
πιθανώς εξηγεί τη βαθµιαία µείωση (σε απόλυτα µεγέθη) της ελαστικότητας της 
τιµής του ηλεκτρισµού. Ανάλογη εξήγηση µπορεί να δοθεί και για τον τοµέα των 
υπηρεσιών, όπου και εκεί κατά κανόνα τα έξοδα για ηλεκτρισµό αποτελούν µικρό 
µέρος των συνολικών εξόδων µιας επιχείρησης (βλ. λ.χ. Στατιστική Υπηρεσία 
2005α, 2005β). 

− Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (αυξανόµενα εισοδήµατα και µειούµενες 
τιµές συσκευών), η απόκτηση και χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης (λ.χ. 
σόµπες, αερόθερµα, κλιµατιστικά) και ψύξης (κλιµατιστικά) σε εσωτερικούς 
χώρους έχει ενταθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, οι έντονες καιρικές 
συνθήκες αυξάνουν τη χρήση τέτοιων συσκευών και άρα επηρεάζουν εντονότερα 
την κατανάλωση ηλεκτρισµού σε σχέση µε παλαιότερες εποχές. 

Μια ακόµα αξιοσηµείωτη διαπίστωση που προκύπτει από τα ∆ιαγράµµατα 1 και 2 
είναι ότι δεν παρατηρείται κατά τα πρόσφατα χρόνια κάποια σταθεροποίηση ή και 
µείωση στην επίδραση του εισοδήµατος, των τιµών και των καιρικών συνθηκών στην 
κατανάλωση ηλεκτρισµού. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε πιθανώς στο συµπέρασµα 
ότι καταγράφεται κάποιο είδος κορεσµού στη χρήση ηλεκτρισµού επειδή λ.χ. τα 
περισσότερα νοικοκυριά έχουν αποκτήσει µεγάλο αριθµό συσκευών, έτσι ώστε ακόµα 
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και µε υψηλότερο εισόδηµα δεν θα κατανάλωναν αντίστοιχα µεγαλύτερες ποσότητες 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Όπως όµως είναι φανερό, η υπόθεση του κορεσµού δεν 
επαληθεύεται από την παρούσα ανάλυση, συνεπώς τα κυπριακά δεδοµένα δεν 
επιτρέπουν τέτοιου τύπου συµπεράσµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αποκλείεται να έχει 
ξεκινήσει µια τέτοια διαδικασία κορεσµού, ωστόσο και αν υπάρχει θα είναι είτε πολύ 
µικρής έκτασης είτε πολύ πρόσφατη ώστε να µην µπορεί να αποτυπωθεί στις 
οικονοµετρικές εκτιµήσεις. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, κρίθηκε σκόπιµο να διενεργηθούν δύο οµάδες 
προβλέψεων της µελλοντικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού:  

− Μία οµάδα προβλέψεων µε τις ελαστικότητες που εκτιµήθηκαν για ολόκληρη την 
περίοδο 1960–2004 και παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 2. Αυτές έχουν το 
πλεονέκτηµα ότι στηρίζονται σε πιο εύρωστες οικονοµετρικά εκτιµήσεις λόγω του 
µεγαλύτερου δείγµατος µε το οποίο διενεργήθηκαν. 

− Μία οµάδα προβλέψεων µε τις ελαστικότητες που εκτιµήθηκαν για την πιο 
πρόσφατη εικοσαετία 1985–2004 και συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Αυτές, αν και 
βασίζονται σε δείγµα 20 µόνο παρατηρήσεων, ενδέχεται να είναι πιο 
αντιπροσωπευτικές της σύγχρονης κυπριακής πραγµατικότητας. 

Σηµειώνεται ότι για τη βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρισµού τα αποτελέσµατα δεν 
έδειξαν καµία συγκεκριµένη τάση, έτσι ώστε θα πρέπει να θεωρηθεί είτε ότι δεν 
υπάρχει συστηµατική διαχρονική µεταβολή των παραµέτρων της αντίστοιχης 
εξίσωσης είτε ότι το µικρό µέγεθος παρατηρήσεων δεν επιτρέπει στατιστικά επαρκή 
εκτίµηση της εξίσωσης. 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του µοντέλου της εξίσωσης (1) µε δεδοµένα της περιόδου 1985–
2004. Για επεξηγήσεις των συµβόλων βλ. Πίνακα 2 

Τάξη
Εξαρτηµένη µεταβλητή υστέρησης y p d y p d

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, οικιακός (1,0,0,0) 0.660 -0.094 0.361 1.561 -0.222 0.855

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, βιοµηχανία (1,1,1) 0.120 -0.083 - 1.243 -0.857 -

Κατανάλωση ηλεκτρισµού, εµπορικός (1,0,0,0) 0.482 -0.067 0.145 1.287 -0.179 0.388

Σηµείωση: Οι παράµετροι που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα ήταν όλες στατιστικά σηµαντικές σε 
επίπεδο σηµαντικότητας τουλάχιστον 5%.

Βραχυχρόνιες ελαστικότητες Μακροχρόνιες ελαστικότητες
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3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι µακροχρόνιες προβλέψεις έχουν στόχο να δώσουν 
απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου «τι θα συµβεί αν …». Εποµένως πρέπει να γίνουν 
υποθέσεις σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη των εξωγενών µεταβλητών της εξίσωσης 
(1). Κάθε συνδυασµός υποθέσεων (δηλ. µίας υπόθεσης για τις µακροοικονοµικές 
εξελίξεις, µίας για τις τιµές του ηλεκτρισµού και µίας για τις καιρικές συνθήκες) µπορεί 
να ονοµαστεί «σενάριο», οπότε για κάθε σενάριο θα υπολογιστεί στη συνέχεια η 
κατανάλωση ηλεκτρισµού. Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιήθηκε µία υπόθεση για 
την εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών και µία για τις καιρικές συνθήκες, ενώ για 
την εξέλιξη των τιµών του ηλεκτρισµού έγιναν τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Τα 
επόµενα κεφάλαια παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά.  

3.1. Μακροοικονοµικά µεγέθη 

Οι µακροχρόνιες προβλέψεις των µακροοικονοµικών µεγεθών είναι πάντα πολύ 
αβέβαιες, ωστόσο διενεργούνται για να χρησιµεύουν ως σηµεία αναφοράς και για την 
πρόβλεψη άλλων µεταβλητών που επηρεάζονται από τις οικονοµικές εξελίξεις. Για την 
παρούσα ανάλυση απαιτείται η πρόβλεψη της εξέλιξης µέχρι το 2030 του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), της ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς και της 
προστιθέµενης αξία της βιοµηχανίας, της γεωργίας και του τριτογενούς τοµέα. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες προβλέψεις: 

− Για τα έτη 2006–2009 ελήφθησαν οι προβλέψεις που υπάρχουν στο 
αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης που υπέβαλε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέµβριο του 2005, τις οποίες µας παραχώρησε 
το Γραφείο Προγραµµατισµού. 

− Για τα έτη 2010–2030 χρησιµοποιήθηκαν οι προβλέψεις για το κυπριακό ΑΕΠ 
που υπάρχουν σε µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις της 
γήρανσης του πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EC 2006). Για τα έτη 2010–
2019 οι προβλέψεις προσαρµόστηκαν ελαφρώς ώστε να αποτελούν συνέχεια των 
κυπριακών προβλέψεων της περιόδου 2006–2009 που προαναφέρθηκαν, ενώ 
από το έτος 2020 χρησιµοποιήθηκαν ακριβώς οι ρυθµοί ανάπτυξης που 
προβλέπονται στην εν λόγω µελέτη. 

Επειδή για την περίοδο 2010–2030 ήταν διαθέσιµες µόνο προβλέψεις του ΑΕΠ, για τα 
υπόλοιπα µακροοικονοµικά µεγέθη υποτέθηκαν τα εξής: 

− Θεωρώντας ότι δεν θα µεταβληθεί ο ρυθµός αποταµίευσης, η ιδιωτική 
κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί µακροπρόθεσµα µε ρυθµούς ίδιους µε 
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αυτούς του ΑΕΠ. Έτσι η εξέλιξη του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης ανά 
πενταετία φαίνεται στον Πίνακα 4. 

− Η συµµετοχή της βιοµηχανίας, της γεωργίας και των υπηρεσιών στο ΑΕΠ θα 
διαφοροποιηθεί ελαφρώς από τη σηµερινή κατάσταση, στην κατεύθυνση που 
παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία αλλά χωρίς έντονες µεταβολές. Έτσι, ο 
τριτογενής τοµέας αναµένεται να παράγει το 79% του ΑΕΠ (έναντι 76,6% το 
2005), η βιοµηχανία4 το 9,5% του ΑΕΠ (έναντι 11,9% το 2005), οι κατασκευές το 
9% (8,1% το 2005) και ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία, αλιεία και δασοκοµία) το 
2,5% του ΑΕΠ (3,4% το 2005). Η εξέλιξη αυτή παρίσταται στο ∆ιάγραµµα 3. 

Πίνακας 4: Εξέλιξη του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Κύπρο σε πραγµατικές τιµές µέχρι το 2030 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
Πραγµατικό ΑΕΠ 3,8% 3,2% 4,2% 4,0% 3,6% 3,1% 2,8%

Πραγµατική ιδιωτ. κατανάλωση 4,2% 3,7% 3,9% 3,8% 3,5% 3,1% 2,8%

Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης
ΠρόβλεψηΠαρελθόν

 

∆ιάγραµµα 3: Συµµετοχή των κύριων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ µέχρι το 2030 
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4 Ακολουθώντας τους ορισµούς του Συστήµατος Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (NACE) rev. 
1 που χρησιµοποιούν τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, στην κατηγορία 
‘βιοµηχανία’ περιλάβαµε τους τοµείς ‘ορυχεία και λατοµεία’, ‘µεταποίηση’ και ‘ηλεκτρισµός, αέριο και 
υδατοπροµήθεια’. 
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3.2. Εξέλιξη των τιµών του ηλεκτρισµού 

Στην παρούσα φάση, όλη σχεδόν η παραγωγή ηλεκτρισµού στην Κύπρο προέρχεται 
από θερµικούς σταθµούς που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη µαζούτ. Εποµένως, 
οποιαδήποτε µεταβολή στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, που 
µετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές µέσω της ρήτρας καυσίµων που θα 
αναφερθεί παρακάτω, θα εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθµό από τις µεταβολές στην 
τιµή του µαζούτ, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από τις διακυµάνσεις της διεθνούς 
τιµής του αργού πετρελαίου.  

Λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά µε τις εξελίξεις στις 
πετρελαϊκές αγορές, θεωρήθηκε σκόπιµο να γίνουν τρεις διαφορετικές υποθέσεις 
αναφορικά µε τη µελλοντική διακύµανση των πετρελαϊκών τιµών, υποθέτοντας έτσι 
µία περίπτωση υψηλής διεθνούς τιµής του πετρελαίου, µία χαµηλής τιµής και µία 
‘µέση’ περίπτωση που µπορεί να θεωρηθεί ως σενάριο αναφοράς. Αυτή είναι κατά 
κανόνα και η πρακτική που ακολουθείται από τους διεθνείς οργανισµούς, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους συµβούλους τους όταν διενεργούνται µακροχρόνιες ενεργειακές 
προβλέψεις. Έτσι, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διαµόρφωση εναλλακτικών 
υποθέσεων για την εξέλιξη των τιµών του ηλεκτρισµού περιλάµβανε τα εξής στάδια: 

1. Υποθέσεις για την εξέλιξη των τιµών του αργού πετρελαίου 

2. Εκτίµηση της επίπτωσης των τιµών του αργού πετρελαίου στο κόστος του µαζούτ 
που προµηθεύεται η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) 

3. Υπολογισµός της µεταβολής στην τελική τιµή ηλεκτρισµού από τη µεταβολή στο 
κόστος του µαζούτ. 

Στο πρώτο στάδιο, οι εναλλακτικές υποθέσεις για τις διεθνείς τιµές του πετρελαίου 
βασίστηκαν στις πιο πρόσφατες υποθέσεις που υιοθέτησε το Υπουργείο Ενέργειας 
των ΗΠΑ και δηµοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2006 (ΕΙΑ, 2006) – βλ. Πίνακα 5. Για 
πρώτη ίσως φορά, το σενάριο αναφοράς ενός διεθνούς οργανισµού υποθέτει 
σταθεροποίηση των τιµών του πετρελαίου σε σχετικά υψηλά επίπεδα, της τάξης των 
47–57$ ανά βαρέλι (σε σταθερές τιµές 2004), ενώ το σενάριο υψηλής τιµής 
προσεγγίζει µακροπρόθεσµα τα 100$’2004 ανά βαρέλι.5

                                                 
5 Σηµειώνεται ότι η υψηλότερη τιµή του αργού πετρελαίου που καταγράφηκε από τις αρχές του 20ου 
αιώνα µέχρι σήµερα ήταν το έτος 1980, που ανήλθε στα 87,7 δολάρια ανά βαρέλι σε σταθερές τιµές 
2004. 
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Πίνακας 5: Οι τρεις υποθέσεις για την εξέλιξη των διεθνών τιµών του πετρελαίου που χρησιµοποιήθηκαν στις 
προβλέψεις. Πηγή: ΕΙΑ (2006) 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Υπόθεση αναφοράς 32,9 54,5 47,3 47,8 50,7 54,1 57,0

Υπόθεση υψηλών τιµών 32,9 54,5 62,7 76,3 85,1 90,3 95,7

Υπόθεση χαµηλών τιµών 32,9 54,5 40,3 33,8 34,0 34,4 33,7

∆ιεθνής τιµή αργού πετρελαίου ($ ΗΠΑ ανά βαρέλι σε τιµές 2004)

 

Για το δεύτερο στάδιο που προαναφέρθηκε, διενεργήθηκε σύντοµη οικονοµετρική 
ανάλυση της επίδρασης της τιµής του πετρελαίου στη µέση ετήσια τιµή του µαζούτ 
που προµηθεύτηκε η ΑΗΚ κατά την περίοδο 1960–2004. Επειδή εδώ ενδιαφέρει η 
µεταβολή στις αντίστοιχες τιµές, και για να αποφευχθεί η ανάγκη εκτίµησης του 
συνολικού κόστους παραγωγής του µαζούτ, εκτιµήθηκε µια εξίσωση σε πρώτες 
διαφορές µε το εξής στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα: 

( ) )_( 185,0)_( 629,0__ ∆+∆=∆ BrentpBrentpoilfuelp

                                                

1−ttt    (2) 

όπου  

p_fuel_oil: τιµή µαζούτ για την ΑΗΚ (US$’2004 ανά τόνο) 
p_Brent: τιµή πετρελαίου Brent (US$’2004 ανά βαρέλι) 

Για την παραπάνω εκτίµηση χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές του µαζούτ από τη Στατιστική 
Υπηρεσία και την ΑΗΚ (1960–2005) και οι αντίστοιχες διεθνείς τιµές πετρελαίου (βλ. 
λ.χ. BP 2006).  

Ας σηµειωθεί ότι, όπως µας υπέδειξε η ΑΗΚ, η εξάρτηση της τιµής του µαζούτ από 
την τιµή του πετρελαίου έχει αλλάξει από το δεύτερο εξάµηνο του 2003: πλέον η τιµή 
του µαζούτ είναι λιγότερο ευαίσθητη στις διακυµάνσεις της τιµής του αργού 
πετρελαίου. Ωστόσο, τα διαχρονικά στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας (σε ετήσια 
βάση µέχρι το 2005) δεν επέτρεψαν να διαπιστώσουµε τη µεταβολή αυτή. Εποµένως, 
για να µη χρησιµοποιήσουµε αυθαίρετα διορθωτικούς συντελεστές που δεν 
προκύπτουν από την ανάλυση, θα εφαρµόσουµε την εξίσωση (2), µε την επιφύλαξη 
ότι αυτή πιθανότατα θα ισχύει στο µέλλον ελαφρά τροποποιηµένη6. 

 
6 Μια πρώτη ανάλυση µε βάση µηνιαία στοιχεία κόστους καυσίµου της ΑΗΚ, αλλά σε τρέχουσες τιµές και 
χωρίς να γίνει εποχιακή διόρθωση των δεδοµένων, υποδεικνύει ότι οι συντελεστές της εξίσωσης (2) για 
την περίοδο από τα τέλη του 2003 και ύστερα θα πρέπει να είναι µειωµένοι κατά περίπου 1/3 σε σχέση 
µε αυτούς που εκτιµήθηκαν για ολόκληρη την περίοδο 1960–2005. Αυτό θα οδηγούσε σε χαµηλότερες 
τελικές τιµές ηλεκτρισµού το έτος 2030, κατά περίπου 1,5% στο σενάριο αναφοράς και κατά περίπου 
10% στο σενάριο υψηλών τιµών πετρελαίου, ενώ αντίθετα στο σενάριο χαµηλών τιµών πετρελαίου οι 
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Τέλος, σε ό,τι αφορά το τρίτο στάδιο, δηλαδή τον προσδιορισµό της τελικής τιµής του 
ηλεκτρισµού ως συνάρτηση της µεταβολής του κόστους του µαζούτ, εφαρµόστηκε η 
ρήτρα καυσίµων που ισχύει στις διατιµήσεις της ΑΗΚ. Όπως αναφέρεται συγκεκριµένα 
στις διατιµήσεις, η τελική τιµή του ηλεκτρισµού σε σεντς ανά κιλοβατώρα θα 
µεταβάλλεται κατά 0,00133 σεντς για κάθε 5 σεντς αύξηση ή µείωση πάνω ή κάτω 
των £50 του κόστους καυσίµων κατά µετρικό τόνο.  

Με βάση τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, προσδιορίστηκε η τελική τιµή του 
ηλεκτρισµού έως το έτος 2030, για καθεµιά κατηγορία καταναλωτή και καθένα από τα 
τρία σενάρια τιµών πετρελαίου που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 5. Το αποτέλεσµα 
αυτών των υπολογισµών εµφανίζεται στον Πίνακα 6. Είναι φανερό (όσο και 
αναµενόµενο) ότι οι τιµές του ηλεκτρισµού επηρεάζονται αισθητά από τις τιµές του 
πετρελαίου. Για παράδειγµα, στην υπόθεση υψηλών τιµών πετρελαίου, όπου η τιµή 
του αργού αυξάνεται το 2030 κατά 70% σε σχέση µε το 2005, οι τελικές τιµές 
ηλεκτρισµού αυξάνονται κατά 31–37%. Αντίστοιχα στην τρίτη περίπτωση, όπου η τιµή 
του αργού το 2030 είναι µειωµένη κατά 40% σε σχέση µε το 2005, οι τελικές τιµές 
ηλεκτρισµού µειώνονται κατά 14–17%. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η παραπάνω πρόβλεψη των τιµών του ηλεκτρισµού, που 
επηρεάζει τις προβλέψεις κατανάλωσης ηλεκτρισµού που θα παρουσιαστούν στο 
Κεφάλαιο 4, υπόκειται σε αβεβαιότητες, µερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

− Η ευαισθησία της τιµής του µαζούτ σε µεταβολές της τιµής του αργού πετρελαίου, 
όπως προαναφέρθηκε, θα είναι πιθανώς διαφορετική στο µέλλον από ό,τι στο 
παρελθόν. 

− Είναι ακόµα άγνωστο πώς θα επηρεάσει τις τελικές τιµές ηλεκτρισµού η εισαγωγή 
του φυσικού αερίου στο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, η οποία 
προγραµµατίζεται για το 2009. Μολονότι οι διεθνείς τιµές φυσικού αερίου 
ακολουθούν σε γενικές γραµµές τις τιµές του πετρελαίου, είναι πάντως πολύ 
πιθανό η µερική χρήση φυσικού αερίου να µειώσει την εξάρτηση των τελικών τιµών 
ηλεκτρισµού από την τιµή του πετρελαίου. 

                                                                                                                                           

τιµές του ηλεκτρισµού θα ήταν το 2030 περίπου 5% υψηλότερες σε σχέση µε αυτές που φαίνονται στον 
Πίνακα 6. Οι συνέπειες στην πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρισµού θα ήταν αµελητέες (κάτω του 0,5%) 
στα δύο σενάρια αναφοράς που περιγράφονται στο Κεφάλαια 4.1 και 4.2 αντίστοιχα, ενώ στα 
εναλλακτικά σενάρια τιµών οι προβλέψεις χρήσης ηλεκτρισµού θα απέκλιναν λιγότερο από το σενάριο 
αναφοράς. Συνεπώς η χρήση αυτούσιας της εξίσωσης (2), που δίνει τις προβλέψεις τιµών του Πίνακα 6, 
οδηγεί σε ελαφρά µεγαλύτερο εύρος πιθανών προβλέψεων κατανάλωσης ηλεκτρισµού και άρα σε 
‘ασφαλέστερα’ συµπεράσµατα. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ τον Ανδρέα Πουλλικκά από την ΑΗΚ για 
τις σχετικές πληροφορίες.  
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− Είναι επίσης αβέβαια η αντίστοιχη επίδραση στις διατιµήσεις από τη βαθµιαία 
φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισµού µε τη συµµετοχή ιδιωτών στην 
ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και από την αυξανόµενη συµµετοχή ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστηµα.  

Πίνακας 6: Τιµές ηλεκτρισµού ανά κατηγορία καταναλωτή ανάλογα µε τις υποθέσεις για την εξέλιξη των 
διεθνών τιµών του πετρελαίου 

1995 2000 2005 2010 2020 2030

Υπόθεση αναφοράς
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21,31 31,80 56,32 47,29 50,70 56,97
Τιµή ηλεκτρισµού (cents'1995 / kWh)
Οικιακοί καταναλωτές 4,28 5,03 5,08 4,92 5,04 5,29
Βιοµηχανία 4,24 4,74 4,55 4,39 4,51 4,77
Γεωργία 3,32 4,76 4,61 4,45 4,56 4,82
Εµπορικοί καταναλωτές 5,16 5,85 5,39 5,23 5,34 5,60

Υπόθεση υψηλών τιµών
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21,31 31,80 56,32 62,65 85,06 95,71
Τιµή ηλεκτρισµού (cents'1995 / kWh)
Οικιακοί καταναλωτές 4,28 5,03 5,08 5,51 6,37 6,76
Βιοµηχανία 4,24 4,74 4,55 4,99 5,84 6,24
Γεωργία 3,32 4,76 4,61 5,04 5,89 6,29
Εµπορικοί καταναλωτές 5,16 5,85 5,39 5,82 6,67 7,07

Υπόθεση χαµηλών τιµών
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21,31 31,80 56,32 40,29 33,99 33,73
Τιµή ηλεκτρισµού (cents'1995 / kWh)
Οικιακοί καταναλωτές 4,28 5,03 5,08 4,63 4,33 4,32
Βιοµηχανία 4,24 4,74 4,55 4,11 3,81 3,80
Γεωργία 3,32 4,76 4,61 4,16 3,86 3,85
Εµπορικοί καταναλωτές 5,16 5,85 5,39 4,94 4,64 4,63

Σηµείωση: Οι τιµές του έτους 2005 εκτιµήθηκαν µε βάση τις αντίστοιχες τιµές του 2004 και τη ρήτρα καυσίµων  

Όλες οι παραπάνω επιφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στο παρόν ∆οκίµιο.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πολύ υψηλές ή χαµηλές τιµές πετρελαίου έχουν 
σηµαντικές συνέπειες και στους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Με αυτό το 
σκεπτικό, θα έπρεπε τα δύο εναλλακτικά σενάρια τιµών πετρελαίου που 
χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη να συνοδεύονται από αντίστοιχες 
εναλλακτικές υποθέσεις για τα µακροοικονοµικά µεγέθη. Κάτι τέτοιο όµως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, καθώς οι οικονοµικές συνέπειες των πετρελαϊκών τιµών 
αποτελούν αντικείµενο ευρείας µελέτης διεθνώς, µε σηµαντικές ακόµη αβεβαιότητες – 
πολύ περισσότερο που για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης θα έπρεπε να 
εκτιµηθούν χωριστά οι επιπτώσεις σε κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Και 
αυτό το σηµείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
του Κεφαλαίου 4. 
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3.3. Καιρικές συνθήκες 

Όπως είναι λογικό για περιπτώσεις προβλέψεων όπως της παρούσας µελέτης, δεν 
έχει νόηµα να υποτεθεί ότι οι καιρικές συνθήκες θα µεταβληθούν σε σχέση µε το 
παρελθόν. Έτσι, µε βάση την καθοδήγηση που µας παρέσχε η Μετεωρολογική 
Υπηρεσία, θεωρήθηκε ότι οι συνολικές ετήσιες βαθµο-ηµέρες θέρµανσης και ψύξης θα 
παραµείνουν σταθερές µέχρι το 2030 και ίσες µε τον µέσο όρο των βαθµο-ηµερών της 
τελευταίας δεκαετίας. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Προτού παρουσιαστούν αποτελέσµατα των προβλέψεων, για λόγους σύγκρισης 
παρατίθενται αρχικά δύο διαγράµµατα που περιγράφουν την εξέλιξη βασικών 
µεγεθών της κατανάλωσης ηλεκτρισµού µέχρι σήµερα. Έτσι, το ∆ιάγραµµα 4 
παρουσιάζει τη σχετική συµµετοχή των τεσσάρων κατηγοριών καταναλωτών στη 
συνολική κατανάλωση ηλεκτρισµού από το 1960 έως το 2004, ενώ το ∆ιάγραµµα 5 τη 
διαχρονική εξέλιξη των τελικών τιµών του ηλεκτρισµού, αλλά σε σταθερές τιµές του 
έτους 1995. Από το πρώτο διάγραµµα γίνεται φανερό ότι ο οικιακός και ο εµπορικός 
τοµέας κυριαρχούν στην κατανάλωση ηλεκτρισµού, αφού είναι υπεύθυνοι για το 80% 
περίπου της συνολικής κατανάλωσης. Από το δεύτερο διάγραµµα φαίνεται ότι οι τιµές 
του ηλεκτρισµού σε σταθερούς όρους έφτασαν στο ανώτατο µέχρι σήµερα επίπεδό 
τους κατά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1980 ως αποτέλεσµα της δεύτερης 
πετρελαϊκής κρίσης, και υποχώρησαν κατόπιν σε επίπεδα που παραµένουν σχετικά 
σταθερά µέχρι σήµερα, µε τις τιµές να κυµαίνονται ανάλογα µε την κατηγορία 
καταναλωτή µεταξύ 4 και 6 σεντς ανά κιλοβατώρα (πάντα σε τιµές 1995). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο οµάδες προβλέψεων της κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού. Η µία έχει διενεργηθεί µε τις παραµέτρους που εκτιµήθηκαν µε βάση τα 
δεδοµένα ολόκληρης της περιόδου 1960–2004 και που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 
2. Για τη δεύτερη οµάδα προβλέψεων χρησιµοποιήθηκαν οι παράµετροι που 
φαίνονται στον Πίνακα 3, που προέκυψαν από την οικονοµετρικές εκτιµήσεις της 
τελευταίας µόνο εικοσαετίας 1985–2004. 
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∆ιάγραµµα 4: Μερίδιο στη χρήση ηλεκτρισµού κατά κατηγορία καταναλωτή, 1960–2004. Στον εµπορικό τοµέα 
έχει περιληφθεί και ο δηµοτικός φωτισµός. Πηγή: Στατιστικές Βιοµηχανίας (βλ. Στατιστική Υπηρεσία 2005γ και 

παλαιότερες εκδόσεις) 
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∆ιάγραµµα 5: Εξέλιξη των τιµών ηλεκτρισµού κατά κατηγορία καταναλωτή σε σταθερές τιµές. Στον εµπορικό 
τοµέα έχει περιληφθεί και ο δηµοτικός φωτισµός. Πηγή: Στατιστικές Βιοµηχανίας (βλ. Στατιστική Υπηρεσία 

2005γ και παλαιότερες εκδόσεις) 
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4.1. Προβλέψεις σύµφωνα µε την ανάλυση της περιόδου 1960–2004 

Με βάση της ‘µέσες’ ελαστικότητες που προήλθαν από την ανάλυση της παρελθούσας 
45ετίας, η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο έως το 2030 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6 και στο ∆ιάγραµµα 7. Σύµφωνα µε το σενάριο 
αναφοράς, η συνολική τελική κατανάλωση ηλεκτρισµού το 2030 αναµένεται να 
ξεπεράσει ελαφρά τις 10500 GWh και να είναι 2,7 φορές υψηλότερη από αυτήν του 
2005. Ως συνέπεια των µακροοικονοµικών εκτιµήσεων, το µερίδιο της βιοµηχανίας και 
της γεωργίας στην κατανάλωση θα µειωθεί, µε κυρίως «κερδισµένο» τον τριτογενή 
τοµέα, που προβλέπεται να καταναλώνει το 45% του συνολικού ηλεκτρισµού (έναντι 
42% σήµερα). Κατά την πενταετία 2005–2010 αναµένεται σχετικά υψηλός ρυθµός 
αύξησης της κατανάλωσης λόγω και της µικρής πτώσης των τιµών του πετρελαίου 
στην περίοδο αυτή, αλλά µετά το 2010, οπότε οι τιµές δεν προβλέπεται να µειωθούν 
περαιτέρω, η κατανάλωση ηλεκτρισµού ακολουθεί κυρίως τους ρυθµούς οικονοµικής 
ανάπτυξης, µε κατά µέσο όρο 0,5% υψηλότερη ετήσια αύξηση σε σχέση µε τα 
µακροοικονοµικά µεγέθη – ποσοστό που φθίνει σταδιακά έως το 2030 κυρίως λόγω 
των ελαφρά αυξανόµενων τιµών. 

Στις περιπτώσεις υψηλών και χαµηλών τιµών πετρελαίου, η κατανάλωση ηλεκτρισµού 
αναµένεται να ανέλθει περίπου σε 9500 και 11500 GWh αντίστοιχα, µε µικρές 
διαφοροποιήσεις στα µερίδια των επιµέρους κλάδων σε σχέση µε το σενάριο 
αναφοράς. Παρατηρούµε δηλαδή ότι µεγάλες µεταβολές στη διεθνή τιµή του 
πετρελαίου (+68% και –41% αντίστοιχα από το σενάριο αναφοράς στο έτος 2030) 
οδηγούν σε µεταβολές της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού της τάξης του ±10%. 
Αυτό οφείλεται τόσο στη σχετικά ανελαστική επίδραση της τιµής στη χρήση 
ηλεκτρισµού, όσο και στη σχέση τιµής πετρελαίου-τελικής τιµής ηλεκτρισµού, που 
επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στην τιµή του µαζούτ και τη ρήτρα καυσίµων στις 
ισχύουσες διατιµήσεις της ΑΗΚ. 
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∆ιάγραµµα 6: Πρόβλεψη της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο σύµφωνα µε τα τρία σενάρια 
τιµών πετρελαίου, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους των µοντέλων που εκτιµήθηκαν µε βάση τα στοιχεία 

της περιόδου 1960–2004 
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Πίνακας 7: Πρόβλεψη της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο σύµφωνα µε τα τρία σενάρια τιµών πετρελαίου, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους των 
µοντέλων που εκτιµήθηκαν µε βάση τα στοιχεία της περιόδου 1960–2004 

Σενάρια 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2020 2020-2030

Υπόθεση αναφοράς
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 8743 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 47.29 47.79 50.70 56.97 8.3% 12.1% -3.4% 0.7% 1.2%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1747 2193 2690 3796 6.8% 6.3% 4.0% 4.4% 3.5%
Βιοµηχανία 408 594 725 890 1096 1314 1748 7.8% 4.1% 4.2% 4.0% 2.9%
Γεωργία 107 95 121 136 163 190 238 -2.3% 4.9% 2.5% 3.3% 2.3%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2297 2861 3463 4767 6.9% 5.4% 6.8% 4.2% 3.2%
Σύνολο 2181 3011 3931 5070 6313 7657 10549 6.7% 5.5% 5.2% 4.2% 3.3%

Υπόθεση υψηλών τιµών
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 8743 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 62.65 76.30 85.06 95.71 8.3% 12.1% 2.2% 3.1% 1.2%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1686 2025 2425 3381 6.8% 6.3% 3.3% 3.7% 3.4%
Βιοµηχανία 408 594 725 854 992 1136 1441 7.8% 4.1% 3.3% 2.9% 2.4%
Γεωργία 107 95 121 133 153 174 215 -2.3% 4.9% 1.9% 2.7% 2.2%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2261 2755 3292 4497 6.9% 5.4% 6.5% 3.8% 3.2%
Σύνολο 2181 3011 3931 4934 5925 7027 9534 6.7% 5.5% 4.7% 3.6% 3.1%

Υπόθεση χαµηλών τιµών
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 12144 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 40.29 33.78 33.99 33.73 8.3% 12.1% -6.5% -1.7% -0.1%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1778 2300 2875 4161 6.8% 6.3% 4.4% 4.9% 3.8%
Βιοµηχανία 408 594 725 909 1164 1442 2027 7.8% 4.1% 4.6% 4.7% 3.5%
Γεωργία 107 95 121 138 169 200 258 -2.3% 4.9% 2.8% 3.8% 2.6%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2315 2925 3576 4987 6.9% 5.4% 7.0% 4.4% 3.4%
Σύνολο 2181 3011 3931 5141 6559 8093 11433 6.7% 5.5% 5.5% 4.6% 3.5%

Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης
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Οι αντίστοιχες προβλέψεις που βασίστηκαν στις παραµέτρους της περιόδου 1985–
2004 (βλ. Πίνακα 3) παρατίθενται στον Πίνακα 8 και το ∆ιάγραµµα 7. Στην περίπτωση 
αυτή, όπως ήταν αναµενόµενο λόγω της εντονότερης επίδρασης του εισοδήµατος και 
της µικρότερης επίδρασης των τιµών, η προβλεπόµενη κατανάλωση ηλεκτρισµού 
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτήν του Κεφαλαίου 4.1. Έτσι, η συνολική 
κατανάλωση ηλεκτρισµού στο σενάριο αναφοράς αναµένεται να ξεπεράσει τις 12000 
GWh, που είναι 3,1 φορές υψηλότερη από αυτήν του 2005 και 15% µεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη του προηγούµενου κεφαλαίου. Εξαιτίας της µικρότερης επίδρασης των 
τιµών, τα εναλλακτικά σενάρια τιµών πετρελαίου διαφοροποιούν την πρόβλεψη για το 
2030 µόλις κατά ±6% σε σχέση µε το σενάριο αναφοράς. Οι παράµετροι των 
εξισώσεων για τους επιµέρους κλάδους παίρνουν τέτοιες τιµές ώστε το µεγαλύτερο 
µερίδιο κατανάλωσης µακροπρόθεσµα το παίρνει ο οικιακός τοµέας που, ενώ το 2005 
κατανάλωνε το 36% του συνολικού ηλεκτρισµού, το 2030 προβλέπεται να 
καταλαµβάνει το 43–44% της κατανάλωσης. Το µερίδιο του οικιακού και του 
εµπορικού τοµέα µαζί προσεγγίζει το 85% (έναντι 78% το 2005). Με βάση αυτούς 
τους υπολογισµούς, καθ’ όλη την περίοδο της πρόβλεψης ο ρυθµός αύξησης της 
κατανάλωσης ηλεκτρισµού θα ξεπερνά κατά τουλάχιστο 1% ετησίως τον ρυθµό 
αύξησης του ΑΕΠ. 

4.2. Προβλέψεις σύµφωνα µε την ανάλυση της περιόδου 1985–2004 
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Πίνακας 8: Πρόβλεψη της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο σύµφωνα µε τα τρία σενάρια τιµών πετρελαίου, χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους των 
µοντέλων που εκτιµήθηκαν µε βάση τα στοιχεία της περιόδου 1985–2004 

Σενάρια 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2020 2020-2030

Υπόθεση αναφοράς
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 5832 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 47.29 47.79 50.70 56.97 8.3% 12.1% -3.4% 0.7% 1.2%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1974 2628 3413 5334 6.8% 6.3% 6.6% 5.6% 4.6%
Βιοµηχανία 408 594 725 890 1096 1314 1748 7.8% 4.1% 4.2% 4.0% 2.9%
Γεωργία 107 95 121 138 170 204 275 -2.3% 4.9% 2.7% 4.0% 3.0%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2116 2668 3320 4810 6.9% 5.4% 5.1% 4.6% 3.8%
Σύνολο 2181 3011 3931 5118 6562 8252 12167 6.7% 5.5% 5.4% 4.9% 4.0%

Υπόθεση υψηλών τιµών
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 8743 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 62.65 76.30 85.06 95.71 8.3% 12.1% 2.2% 3.1% 1.2%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1939 2529 3252 5059 6.8% 6.3% 6.2% 5.3% 4.5%
Βιοµηχανία 408 594 725 854 992 1136 1441 7.8% 4.1% 3.3% 2.9% 2.4%
Γεωργία 107 95 121 135 162 193 257 -2.3% 4.9% 2.3% 3.6% 2.9%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2090 2596 3205 4624 6.9% 5.4% 4.8% 4.4% 3.7%
Σύνολο 2181 3011 3931 5018 6279 7785 11381 6.7% 5.5% 5.0% 4.5% 3.9%

Υπόθεση χαµηλών τιµών
Πραγµατικό ΑΕΠ (εκ. ΛΚ'1995) 4148 4992 5832 7176 12144 10425 13969 3.8% 3.2% 4.2% 3.8% 3.0%
Τιµή πετρελαίου (US$'2004 / βαρέλι) 21.31 31.80 56.32 40.29 33.78 33.99 33.73 8.3% 12.1% -6.5% -1.7% -0.1%
Κατανάλωση ηλεκτρισµού (GWh)
Οικιακοί καταναλωτές 759 1055 1433 1992 2689 3521 5565 6.8% 6.3% 6.8% 5.9% 4.7%
Βιοµηχανία 408 594 725 909 1164 1442 2027 7.8% 4.1% 4.6% 4.7% 3.5%
Γεωργία 107 95 121 139 174 212 290 -2.3% 4.9% 2.9% 4.3% 3.2%
Εµπορικοί καταναλωτές 908 1268 1652 2129 2712 3396 4962 6.9% 5.4% 5.2% 4.8% 3.9%
Σύνολο 2181 3011 3931 5170 6740 8571 12844 6.7% 5.5% 5.6% 5.2% 4.1%

Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης

 

 

 

 



 

4.3. Σύγκριση µε την επίσηµη πρόβλεψη για την Κύπρο 

Με τον Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο του 2003 (Νόµος Ν.122 
(Ι)/2003) ιδρύθηκε ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΣΜ) Κύπρου. 
Ανάµεσα στις αρµοδιότητες του ∆ΣΜ που απορρέουν από τον παραπάνω Νόµο είναι 
η λειτουργία και η διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο εντός µιας φιλελευθεροποιηµένης 
αγοράς ηλεκτρισµού. Στο πλαίσιο αυτών των αρµοδιοτήτων, ο ∆ΣΜ έχει εκπονήσει 
µακροπρόθεσµη πρόβλεψη της µέγιστης ζήτησης (φορτίου) και της συνολικής 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2015, την οποία έχει υιοθετήσει η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)7. Στο ∆ιάγραµµα 8 παρουσιάζεται η 
πρόβλεψη του ∆ΣΜ, καθώς και οι δύο προβλέψεις που διενεργήθηκαν στην παρούσα 
µελέτη µε το σενάριο αναφοράς για τις πετρελαϊκές τιµές (η πρόβλεψη του ∆ΣΜ 
αφορά επίσης κάποιο σενάριο αναφοράς). Σηµειώνεται ότι, ενώ οι προβλέψεις της 
µελέτης µας αφορούν την τελική κατανάλωση ηλεκτρισµού, η πρόβλεψη του ∆ΣΜ 
αναφέρεται στη συνολική παραγωγή ηλεκτρισµού στην Κύπρο. Η διαφορά µεταξύ 
παραγωγής και κατανάλωσης (ποσοστιαία σχεδόν σταθερή και ίση µε περίπου 10% 
της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής) οφείλεται στο γεγονός ότι ένα µικρό µέρος της 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από τους ίδιους τους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς για τις δικές τους ανάγκες και ένα άλλο µέρος χάνεται 
σε απώλειες κατά τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρισµού στους τελικούς καταναλωτές. 
Εποµένως η σύγκριση θα αφορά µόνο τον προβλεπόµενο ρυθµό αύξησης µεταξύ των 
ετών 2005 και 2015 και όχι τα απόλυτα µεγέθη που δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα. 

Όπως είναι φανερό, η πρόβλεψη του ∆ΣΜ βρίσκεται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα 
από τις προβλέψεις αναφοράς της µελέτης µας. Για τη δεκαετία 2005–2015 ο ∆ΣΜ 
προβλέπει συνολική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 81% ή 6,1% ετησίως, 
ενώ οι προβλέψεις µας δίνουν ετήσιο ρυθµό αύξησης 4,9–5,3% για την ίδια περίοδο 
και συνολικά 61–67% υψηλότερη κατανάλωση. Παρά το γεγονός ότι κατά την 
παρελθούσα δεκαετία παρατηρήθηκε πράγµατι µέση ετήσια αύξηση της κατανάλωσης 
6,1%, ωστόσο η ανάλυση την οποία διεξήγαγε η παρούσα µελέτη καθώς και οι 
υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελλοντική εξέλιξη των µακροοικονοµικών 
µεγέθη και των τιµών πετρελαίου δεν οδηγεί σε τόσο υψηλούς ρυθµούς αύξησης στο 
µέλλον.  

                                                 
7 Η πρόβλεψη παρατίθεται στην ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ για το έτος 2005 (βλ. www.cera.org.cy/main/ 
data/annualreport2005.pdf) και στην ιστοσελίδα του ∆ΣΜ: www.dsm.org.cy/LongTermForecast_EL.htm. 
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∆ιάγραµµα 8: Σύγκριση της πρόβλεψης του ∆ΣΜ µε τις δύο προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς της 
παρούσας µελέτης 
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Επιπρόσθετες εκτιµήσεις που βασίστηκαν σε διαφορετικό µέγεθος δείγµατος, λ.χ. για 
τις περιόδους 1980–2004 και 1990–2004, δεν απέδωσαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις από τις εκτιµήσεις των Πινάκων 2 και 3. Επιπλέον, όπως 
αναφέρθηκε εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 2.1, σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις 
δοκιµάστηκε και η χρήση ντετερµινιστικής (γραµµικής και τετραγωνικής) χρονικής 
τάσης όπως και τετραγωνικών όρων των εξωγενών µεταβλητών, που ενδεχοµένως 
µπορούσαν να εντοπίσουν µη γραµµική επίδραση των µεταβλητών, αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική χρονική τάση. Υπενθυµίζεται ακόµα 
ότι, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2.2, οι προβλέψεις της παρούσας µελέτης δεν 
υποθέτουν κορεσµό στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ούτε θεωρούν ότι θα επέλθει 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση ηλεκτρισµού. Συνεπώς η πρόβλεψή µας 
στηρίζεται µόνο σε ανάλυση των εξελίξεων του παρελθόντος και δεν έχει αλλοιωθεί 
από ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβράδυνση 
της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στο µέλλον. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αυξητική διαχρονική τάση στις ελαστικότητες που προκύπτει 
από τα ∆ιαγράµµατα 1 και 2, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η τάση αυτή θα 
συνεχιστεί στο µέλλον και έτσι να εφαρµόσει την εξίσωση (1) µε ακόµα µεγαλύτερες 
ελαστικότητες από αυτές του Κεφαλαίου 2.2, οπότε η προβλεπόµενη κατανάλωση 
ηλεκτρισµού θα ήταν ακόµα υψηλότερη. Ωστόσο, µια τέτοια υπόθεση αφενός δεν 
στηρίζεται σε εµπειρικά δεδοµένα και αφετέρου από τα παραπάνω διαγράµµατα 
προκύπτει ότι οι ελαστικότητες µάλλον σταθεροποιήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. 
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Το ∆ιάγραµµα 9 συγκρίνει µια «ισοδύναµη» πρόβλεψη του ∆ΣΜ (όπου εφαρµόζονται 
οι ρυθµοί αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής που προβλέπει ο ∆ΣΜ πάνω στην 
παρατηρηθείσα κατανάλωση ηλεκτρισµού του 2005) µε την πρόβλεψή µας βάσει των 
δεδοµένων της περιόδου 1985–2004, στην οποία έχουν προστεθεί τα διαστήµατα 
εµπιστοσύνης8 95% που προκύπτουν από την πρόβλεψή µας. Τα διαστήµατα 
εµπιστοσύνης εκφράζουν τις αποκλίσεις από την κεντρική πρόβλεψη (δηλαδή αυτήν 
που διενεργήθηκε µε βάση τις εκτιµηµένες παραµέτρους του Πίνακα 3) κατά ±2 φορές 
το τυπικό σφάλµα της πρόβλεψης. Με τη χρήση των διαστηµάτων αυτών 
περιγράφεται µια περιοχή εντός της οποίας µπορεί να βρίσκεται η µελλοντική 
κατανάλωση ηλεκτρισµού µε πιθανότητα 95%. Με άλλα λόγια, µε βάση την 
οικονοµετρική ανάλυση που προηγήθηκε, η τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής 
(κατανάλωση ηλεκτρισµού) είναι απίθανο να βρεθεί εκτός της περιοχής αυτής. Από το 
∆ιάγραµµα 9 φαίνεται ότι η πρόβλεψη του ∆ΣΜ βρίσκεται εντός του διαστήµατος 
εµπιστοσύνης της πρόβλεψής µας, αλλά για το έτος 2015 προσεγγίζει το άνω όριο του 
διαστήµατος αυτού. Θα µπορούσε λοιπόν για πρακτικούς σκοπούς να θεωρηθεί η 
πρόβλεψη του ∆ΣΜ µέχρι το 2015 ως το άνω όριο της πιθανής εξέλιξης στην 
κατανάλωση ηλεκτρισµού.9  

∆ιάγραµµα 9: Σύγκριση της πρόβλεψης του σεναρίου αναφοράς της παρούσας µελέτης (περίοδος εκτίµησης: 
1985–2004) και των διαστηµάτων εµπιστοσύνης αυτής µε την «ισοδύναµη» πρόβλεψη του ∆ΣΜ  
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8 Τεχνικά ο κατάλληλος όρος στην περίπτωσή µας θα ήταν «διαστήµατα πρόβλεψης» (prediction 
intervals ή forecast intervals) γιατί πρόκειται για πρόβλεψη µελλοντικών τιµών µιας µεταβλητής. 
9 Βέβαια, αν η πρόβλεψη του ∆ΣΜ προεκταθεί σε πιο µακρινή περίοδο, λ.χ. για τα έτη 2020 ή 2025, τότε 
είναι φανερό ότι βρίσκεται εκτός των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της πρόβλεψής µας. 
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Τα παραπάνω δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι λ.χ. η πρόβλεψη του 
∆ΣΜ είναι «λανθασµένη» διότι, όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές στο παρόν ∆οκίµιο, 
το νόηµα των προβλέψεων αυτών είναι να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήµατα του 
τύπου «τι µπορεί να συµβεί» αν συντρέχουν συγκεκριµένες οικονοµικές και 
τεχνολογικές συνθήκες. ∆εδοµένου ότι οι προβλέψεις που διενεργεί ο ∆ΣΜ δεν 
βασίζονται σε οικονοµετρική ανάλυση αλλά περιλαµβάνουν µια προσοµοίωση της 
συµπεριφοράς του ηλεκτρικού συστήµατος µε βάση τεχνολογικά δεδοµένα και χωρίς 
υποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη ή τις τιµές του ηλεκτρισµού, είναι δύσκολο να 
γίνει σύγκριση σε µεγαλύτερο βάθος µεταξύ των διαφόρων αποτελεσµάτων. 

4.3. ∆ιεθνείς συγκρίσεις 

Το ∆ιάγραµµα 10 παραθέτει σύγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρισµού κατά κεφαλή και 
ανά µονάδα ΑΕΠ για 15 ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου και αναφέρει τις 
προβλεπόµενες τιµές αυτών των µεγεθών για την Κύπρο το έτος 2030 σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της παρούσας µελέτης. Όπως φαίνεται καθαρά, η κατά κεφαλή 
κατανάλωση ηλεκτρισµού είναι από τις χαµηλότερες στον ανεπτυγµένο κόσµο. Αυτό 
πιθανώς να οφείλεται, εκτός από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και τη 
διάρθρωση του κυπριακού ΑΕΠ, και στο γεγονός ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν 
«εύκολοι» τρόποι παραγωγής ηλεκτρισµού όπως λ.χ. εγχώρια κοιτάσµατα άνθρακα ή 
υδατοπτώσεις, που θα διευκόλυναν τη χρήση ηλεκτρισµού ακόµα και αν δεν ήταν 
απολύτως απαραίτητο. Κατά την ερχόµενη 25ετία, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν 
δραστικές µεταβολές στη δοµή της οικονοµίας και στην οργάνωση του τρόπου ζωής, η 
κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρισµού αναµένεται να φτάσει στα επίπεδα που 
βρίσκονται σήµερα οι ΗΠΑ ή η Σουηδία. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η κατά κεφαλή 
χρήση ηλεκτρισµού µέχρι σήµερα αυξάνεται σε όλες τις χώρες, δεδοµένου ότι ο 
ηλεκτρισµός αποτελεί υψηλής ποιότητας ενέργεια που µπορεί να µετατραπεί σε 
οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή µορφή, εποµένως εκτοπίζει άλλα καύσιµα λόγω των 
αυξανόµενων εισοδηµάτων και της τεχνολογικής προόδου. 
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∆ιάγραµµα 10: ∆ιαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού κατά κεφαλή και ανά µονάδα ΑΕΠ 
(εκφρασµένου σε σταθερά δολάρια του έτους 2000) για 15 ανεπτυγµένες χώρες, 1980–2003. Πηγή: ΕΙΑ (2003) 
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Στην κατανάλωση ηλεκτρισµού ανά µονάδα πραγµατικού ΑΕΠ η Κύπρος 
κατατάσσεται στο µέσο περίπου των ανεπτυγµένων χωρών, µε αυξητικές τάσεις, σε 
αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες όπου ο δείκτης αυτός έχει σχεδόν 
σταθεροποιηθεί ή και δείχνει πτωτική τάση. Αυτό οφείλεται µάλλον στις καιρικές 
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συνθήκες και στην έλλειψη µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις, µόνο στο σενάριο πολύ υψηλών τιµών πετρελαίου αναµένεται σχεδόν 
σταθεροποίηση της χρήσης ηλεκτρισµού ανά µονάδα ΑΕΠ. ∆ιαφορετικά ο δείκτης 
αυτός θα συνεχίζει να παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση και το 2030 µπορεί να 
φτάσει, µαζί µε χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, τα επίπεδα στα οποία 
βρίσκονται σήµερα (µε πτωτική όµως τάση) η Αυστραλία και η Σουηδία. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού αποσκοπεί στην εκπόνηση µακροχρόνιου 
σχεδιασµού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια, 
ιδιαίτερα στην Κύπρο που δεν µπορεί να εισάγει ηλεκτρισµό από άλλες χώρες. Στη 
µελέτη αυτή εξετάστηκε η πιθανή εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Κύπρο 
έως το 2030. Συγκεκριµένα, διενεργήθηκαν προβλέψεις της χρήσης ηλεκτρισµού στον 
οικιακό, εµπορικό, βιοµηχανικό και γεωργικό τοµέα σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των 
µακροοικονοµικών µεγεθών, των τιµών του πετρελαίου και των καιρικών συνθηκών. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν αποτελέσµατα από την οικονοµετρική 
ανάλυση των ετών 1960–2004 που προηγήθηκε και δηµοσιεύτηκε σε παλαιότερο 
∆οκίµιο του ΚΟΕ. Επειδή φάνηκε ότι η επίδραση όλων των εξωγενών παραγόντων 
(οικονοµική ανάπτυξη, πετρελαϊκές τιµές και καιρικές συνθήκες) έχει µεταβληθεί κατά 
συστηµατικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, διεξήχθησαν επιπλέον προβλέψεις 
βασισµένες σε οικονοµετρική ανάλυση µόνο της πιο πρόσφατης εικοσαετίας 1985–
2004. Για τη διενέργεια των ενεργειακών προβλέψεων χρησιµοποιήθηκαν επίσηµες 
µακροοικονοµικές προβλέψεις, καθώς και τρεις πολύ πρόσφατες υποθέσεις του 
Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για την εξέλιξη των τιµών του πετρελαίου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, εφόσον συνεχιστούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες και δεν επέλθουν δραµατικές αλλαγές στη διάρθρωση 
της οικονοµικής δραστηριότητας και στις διαθέσιµες τεχνολογίες για παραγωγή και 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, η χρήση ηλεκτρισµού αναµένεται να τριπλασιαστεί κατά 
τα επόµενα 25 χρόνια, µε αυξανόµενη συµµετοχή των οικιακών καταναλωτών και του 
τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Η επίδραση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού λόγω 
πολύ υψηλών ή πολύ χαµηλών πετρελαϊκών τιµών δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 
±10%. Με αυτούς τους ρυθµούς µεγέθυνσης και χωρίς µέτρα εξοικονόµησης 
ηλεκτρισµού, η κατά κεφαλή χρήση ηλεκτρισµού (που αυξάνεται διεθνώς) αναµένεται 
να αυξηθεί σηµαντικά στην Κύπρο µέχρι το 2030 και να φτάσει στα επίπεδα που 
βρίσκονται σήµερα οι ΗΠΑ ή η Σουηδία. Η κατανάλωση ηλεκτρισµού ανά µονάδα 
ΑΕΠ, ενώ στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες έχει σταθεροποιηθεί ή και 
µειώνεται, θα συνεχίσει πιθανότατα να αυξάνεται στην Κύπρο και, εκτός της 
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περίπτωσης πολύ υψηλών πετρελαϊκών τιµών, ίσως να φτάσει τα επίπεδα στα οποία 
βρίσκονται σήµερα (µε πτωτική όµως τάση) η Αυστραλία και η Σουηδία. 

Συγκρίνοντας τις προβλέψεις αυτές µε την προβλεπόµενη εξέλιξη ηλεκτροπαραγωγής 
που έχει εκπονήσει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της Κύπρου (∆ΣΜ) µέχρι το έτος 2015, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η πρόβλεψη 
του ∆ΣΜ είναι υψηλότερη από όλα τα σενάρια της παρούσας µελέτης και θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί το άνω όριο της πιθανής µελλοντικής εξέλιξης της 
ηλεκτροπαραγωγής µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Με δεδοµένες τις µεθοδολογικές 
διαφορές τους, οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι δύσκολο να συγκριθούν σε 
µεγαλύτερο βάθος.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ανωτέρω προβλέψεις υπόκεινται σε αβεβαιότητες, οι 
οποίες σχετίζονται κυρίως µε την αβεβαιότητα στις οικονοµικές εξελίξεις, που έχουν 
πολύ σηµαντική επίδραση στην κατανάλωση ηλεκτρισµού, αλλά και µε την άγνωστη 
µέχρι στιγµής επίδραση στις τελικές τιµές από τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της 
αγοράς ηλεκτρισµού και την εισαγωγή του φυσικού αερίου και ανανέωσιµων πηγών 
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις πρέπει να 
χρησιµοποιούνται όχι ως ακριβείς προγνώσεις, αλλά ως εργαλεία για την υποστήριξη 
του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού. 
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