ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: Είναι χρήσιµη; Πως µπορούµε να τη βελτιώσουµε;
Πως χρησιµοποιούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές την ενεργειακή σήµανση όταν σχεδιάζουν την αγορά µιας
οικιακής συσκευής, ενός αυτοκινήτου, µιας κατοικίας; Τους βοηθούν οι ενεργειακές σηµάνσεις να επιλέξουν
την ενεργειακά πλέον αποδοτική επιλογή; Αυτό διερευνά το ερευνητικό πρόγραµµα CONSEED µε τη
βοήθεια ερωτηµατολογίων και έρευνες πεδίου σε νοικοκυριά και οικονοµικούς τοµείς σε πέντε Ευρωπαϊκές
χώρες.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο για 20% εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι το 2020 και τουλάχιστον 27%
µέχρι το 2030. Χρησιµοποιώντας την ενέργεια πιο αποτελεσµατικά, οι καταναλωτές µειώνουν τους λογαριασµούς
τους και συµβάλλουν στον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι οικιακές συσκευές
που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από σήµανση που δηλώνει την ενεργειακή τους κατανάλωση.
Παρόµοια σήµανση ισχύει για κτήρια και αυτοκίνητα. Σύµφωνα µε υπολογισµούς της ΕΕ, µε τις ενεργειακά
αποδοτικές συσκευές οι καταναλωτές µπορούν να εξοικονοµήσουν €100 δις ετησίως – περίπου €465 ανά
νοικοκυριό – από τους λογαριασµούς ρεύµατος και καυσίµων µέχρι το 2020.
Τα συστήµατα σήµανσης έχουν ήδη επηρεάσει την συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Όµως, οι καταναλωτές δεν
επιλέγουν πάντα προϊόντα τα οποία υπόσχονται την µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. Το χάσµα
µεταξύ της δυνατότητας εξοικονόµησης ενέργειας και των πραγµατικών καταναλωτικών επιλογών είναι γνωστό ως
«ενεργειακό χάσµα αποδοτικότητας». Για να αντιµετωπίσουµε αυτό το χάσµα και να δώσουµε κίνητρα στους
καταναλωτές να επενδύσουν σε µεγαλύτερη ακόµα εξοικονόµηση ενέργειας, πρέπει να κατανοήσουµε το εύρος
των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουµε αρκετά πως επιδρούν οι
σηµάνσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στους καταναλωτές οικιακών συσκευών, κτηρίων και αυτοκινήτων, ούτε
εάν οι σηµάνσεις προσδίδουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα µια υψηλή προτεραιότητα κατά την λήψη
αποφάσεων.
Ποιος είναι ο ρόλος της ενεργειακής κατανάλωσης για τους καταναλωτές;
Το πρόγραµµα CONSEED θα µελετήσει την σηµασία για τους καταναλωτές της πληροφόρησης σχετικά µε την
ενεργειακή κατανάλωση. Αυτό θα γίνει µε ένα εύρος µεθόδων (εστιασµένες οµάδες, ερωτηµατολόγια, πειράµατα
πεδίου και διακριτά πειράµατα επιλογής). Η εµπειρική έρευνα θα περιλαµβάνει διαφορετικές οµάδες
καταναλωτών – νοικοκυριά, τοµέας υπηρεσιών, γεωργία και µεταποίηση – σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες – Ελλάδα,
Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία και Ισπανία. Θα συλλεχθεί µια περιεκτική βάση εµπειρικών δεδοµένων στη βάση
της οποίας θα εξεταστεί πως διαφορετικές οµάδες καταναλωτών επιδρούν µε τις ισχύουσες πολιτικές προώθησης
της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό θα περιλαµβάνει οικιακές συσκευές, µηχανές, κτήρια και µεταφορικά
µέσα. Τα αποτελέσµατα θα βοηθήσουν να προσδιοριστούν περιοχές παρέµβασης όπου η πολιτικές ενεργειακής
αποδοτικότητας αναµένεται να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή επίδραση στις καταναλωτικές αποφάσεις.
Τι θα συνέβαινε αν η ενεργειακή δαπάνη των συσκευών στις σηµάνσεις αναφερόταν σε ευρώ και όχι µόνο Kw;
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Θα εξεταστεί αν η αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών επηρεάζεται από µια σήµανση η οποία περιλαµβάνει
πληροφορία σχετικά µε το χρηµατικό ενεργειακό κόστος αντί του συνήθους κόστους σε kWh. Προηγούµενες
µελέτες στην Νορβηγία και Ιρλανδία έδειξαν ότι η µέση κατανάλωση ενέργειας των πουληµένων στεγνωτηρίων
ρούχων µειώθηκε µέχρι και 5% όταν οι υποψήφιοι αγοραστές πληροφορούνταν το χρηµατικό ποσό που θα
εξοικονοµούσαν λόγω της µειωµένης κατανάλωσης ενέργειας. Αν η έρευνα µας καταδείξει παρόµοια
αποτελέσµατα σε διαφορετικές χώρες και τοµείς, οι Ευρωπαίοι θα µπορούσαν να επιτύχουν ουσιαστική
εξοικονόµηση ενέργειας και συνεπώς µειώσεις στις εκποµπές αερίου του θερµοκηπίου µε σχετικά χαµηλό κόστος.
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