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Ειςαγωγι 

Σο β’ εξάμθνο του 2021 και κυρίωσ το 2022 προζκυψε μια άνευ προθγουμζνου ενεργειακι 

κρίςθ, που ζπλθξε και ςυνεχίηει να πλιττει μζχρι ςιμερα τθν παγκόςμια και Ευρωπαϊκι 

οικονομία. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ κρίςθσ ιταν θ απότομθ αφξθςθ, ςχεδόν ταυτόχρονα, 

των τιμϊν βαςικϊν ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν και προϊόντων (βλζπε Διάγραμμα 1).  

Διάγραμμα 1: Ενεργειακζσ τιμζσ ςτθν Ευρώπθ 

 

Πθγζσ: Eurostat, Refinitiv, ECB 

Ωσ ενεργειακι κρίςθ ορίηουμε τθν ελλειμματικότθτα τθσ προςφοράσ ενζργειασ ςε μια 

γεωγραφικι περιοχι, ζτςι ϊςτε να μθν ικανοποιείται πλιρωσ θ ηιτθςθ, με επακόλουκο και 

τθν αφξθςθ των τιμϊν. Η ενεργειακι κρίςθ μπορεί να οφείλεται ςε διαταραχι τθσ 

προςφοράσ (ςυνθκζςτερο) ι/και ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ. Οι πρϊτεσ ενεργειακζσ κρίςεισ ςε 

παγκόςμιο γεωγραφικό εφροσ ιταν οι πετρελαϊκζσ του 1973 και 1979, ωσ αποτζλεςμα 

γεωπολιτικϊν αιτιϊν που ςχετίηονταν με τουσ τότε κυρίαρχουσ παραγωγοφσ πετρελαίου. 

Η εν λόγω ενεργειακι κρίςθ, θ οποία εκδθλϊκθκε πολφ πριν τθν ρωςικι ειςβολι ςτθν 

Ουκρανία, επιδεινϊκθκε μετά τθν πολεμικι ριξθ και τθν απόφαςθ τθσ ΕΕ να προχωριςει 

το ςυντομότερο δυνατό ςτθν πλιρθ απεξάρτθςθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ από τισ 

ειςαγωγζσ ρωςικισ ενζργειασ, δθλαδι άνκρακα, αργό πετρζλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα και 

φυςικό αζριο. Ζτςι, βαςικό διακφβευμα τθσ τρζχουςασ ενεργειακισ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ 

είναι θ αντικατάςταςθ του ρωςικοφ φυςικοφ αερίου (που το 2021 κάλυψε το 40% περίπου 

των ευρωπαϊκϊν αναγκϊν) με ειςαγωγζσ φυςικοφ αερίου μζςω αγωγϊν από άλλεσ χϊρεσ 

(βλζπε Αλγερία, Νορβθγία, Αηερμπαϊτηάν) και κυρίωσ με υγροποιθμζνο φυςικό αζριο (LNG). 
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Η απόφαςθ αυτι οδιγθςε τθν ΕΕ ςτθν κατάρτιςθ του ςχεδίου «REPowerEU» που κινείται 

βάςει τριϊν βαςικϊν αξόνων (εξοικονόμθςθ ενζργειασ, παραγωγι κακαρισ ενζργειασ και 

διαφοροποίθςθ ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ), ενϊ υποςτθρίηεται από οικονομικά και νομικά 

μζτρα για τθν καταςκευι νζων ενεργειακϊν υποδομϊν και ςυςτθμάτων που χρειάηεται θ 

ιπειροσ. 

Αναπόφευκτα θ προςπάκεια προςζλκυςθσ επιπλζον ποςοτιτων LNG, πζρα των 80 δις. 

κυβικϊν μζτρων ετθςίωσ, που ειςιγαγαν οι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ το 2021 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ηνωμζνου Βαςιλείου), ϊκθςε τισ τιμζσ LNG ςε νζα υψθλά 

επίπεδα. φμφωνα με πθγζσ τθσ βιομθχανίασ, εκτιμάται ότι το 2022 θ Ευρϊπθ κα ζχει 

ειςαγάγει +40 δις. κυβικά μζτρα ετθςίωσ ςε ςχζςθ με το περαςμζνο ζτοσ, αντικακιςτϊντασ 

ζνα μζροσ των ειςαγωγϊν ρωςικοφ φυςικοφ αερίου. 

Ωςτόςο, τίκενται οριςμζνα βαςικά ερωτιματα. Είναι περιςταςιακό το πρόβλθμα τθσ 

ενεργειακισ κρίςθσ; Μιπωσ και άλλοι, ςυςτθμικοί, λόγοι επιδείνωςαν τθν κρίςθ και 

δθμιουργοφν το πλαίςιο για τθν επανεμφάνιςι τθσ ολοζνα και πιο ςυχνά; Ποια είναι τα 

μακιματα που λαμβάνουμε και τί κα μποροφςε να γίνει ςε βραχυπρόκεςμο και 

μεςοπρόκεςμο ορίηοντα; Μζχρι πότε αναμζνεται να καταγράφονται υψθλζσ ενεργειακζσ 

τιμζσ; 

Η παροφςα υποςτθρικτικι ζκκεςθ (background paper) επιχειρεί να δϊςει απαντιςεισ ςτα 

ανωτζρω ερωτιματα και να διευκολφνει τον αναγνϊςτθ ςτθν κατανόθςθ διαφόρων 

ενεργειακϊν εννοιϊν και φαινομζνων που παρατθροφνται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο το 

τελευταίο διάςτθμα, όπωσ και ςτθν Ελλάδα. 

Παράγοντεσ που Οδιγθςαν ςτθν Ενεργειακι Κρίςθ 

Η ενεργειακι κρίςθ, θ οποία εμφανίςτθκε πριν τθν ρωςικι ειςβολι ςτθν Ουκρανία, 

οφείλεται ςε μια ςειρά παραγόντων, όπωσ θ απότομθ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ και 

επομζνωσ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ μετά τα lockdowns τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ (α’ και 

β’ τρίμθνο του 2021), θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ (και των τιμϊν) του LNG ςτθν Αςιατικι αγορά 

και ο ςυνακόλουκοσ περιοριςμόσ τθσ προςφοράσ του ςτθν Ευρϊπθ, θ μείωςθ τθσ 

παραγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ, ιδίωσ ςτθ Βόρεια κάλαςςα και ςτθν Ολλανδία, 

οι μιςογεμάτεσ υπόγειεσ αποκικεσ φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ και θ κακυςτζρθςθ 

ζναρξθσ λειτουργίασ του αγωγοφ Nord Stream 2, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι τθσ Ρωςίασ 
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να μθν αυξιςει ςθμαντικά τισ προμικειεσ πζραν των ποςοτιτων που προβλζπονταν ςτα 

μακροπρόκεςμα ςυμβόλαιά τθσ με ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ.  

Επιπλζον, ςθμαντικόσ παράγοντασ τόνωςθσ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ αποδεικνφεται το 

Ευρωπαϊκό φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου. Οι 

δεςμεφςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που απορρζουν αρχικά από το Πρωτόκολλο του Κιότο 

(1997) και κυρίωσ από τθ υμφωνία του Παριςιοφ (2015) ζχουν οδθγιςει ςε ζνα αςφυκτικό 

πλαίςιο για τισ ανκρακικζσ μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, οι οποίεσ καταβάλλουν υψθλό 

κόςτοσ για τθν απόκτθςθ των δικαιωμάτων εκπομπϊν τουσ, το οποίο αποτυπϊνεται ςτθ 

χονδρεμπορικι τιμι του, παραγόμενου από αυτζσ, ρεφματοσ. H αδυναμία των υπαρχόντων 

μονάδων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) να καλφψουν ςθμαντικό μζροσ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν οδθγεί ςτθν αξιοποίθςθ των παραπάνω ακριβϊν πθγϊν ενζργειασ 

για τθν κάλυψι τουσ, εκτινάςςοντασ περαιτζρω τθ χονδρεμπορικι τιμι ενζργειασ. 

τόχοσ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν και τθσ επιβολισ 

φόρων ςτισ ανκρακικζσ μονάδεσ παραγωγισ είναι θ επιτάχυνςθ των επενδφςεων ςε ΑΠΕ. 

το μεταβατικό ςτάδιο, όμωσ, ςτο οποίο βριςκόμαςτε οι ακριβζσ ανκρακικζσ μονάδεσ 

φαίνεται να λειτουργοφν ωσ παράγοντασ ανατροφοδότθςθσ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, 

γεγονόσ που προμθνφει μια μακρά περίοδο ενεργειακοφ πλθκωριςμοφ. Ζτςι, φκάςαμε ςτθ 

δραματικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και των τιμϊν του φυςικοφ αερίου εντόσ του 2021, άρα και 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, μζςω τθσ λειτουργίασ του Target Model.  

Επιπτώςεισ ςτισ Σιμζσ Φυςικοφ Αερίου τθσ Ελλάδασ από τισ Σιμζσ του 

Ολλανδικοφ TTF 

τθν περίπτωςθ του φυςικοφ αερίου, αποφαςιςτικι ϊκθςθ ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν 

ελεφκερθσ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ (gas to gas competition) ζδωςε θ ανάπτυξθ τθσ spot 

αγοράσ φυςικοφ αερίου μζςω αγωγϊν (πζρα και πάνω από τισ ποςότθτεσ που 

προβλζπονται από τα μακροχρόνια ςυμβόλαια), αλλά και του LNG, όπωσ και θ καταςκευι 

πολλϊν ςτακμϊν ειςαγωγισ LNG ςτθν Ευρϊπθ από τισ αρχζσ του 21ου αιϊνα. Ωσ φυςικό 

επακόλουκο, αλλά και ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ ανταγωνιςτικϊν αγορϊν φυςικοφ αερίου 

ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ ςχετικισ Οδθγίασ 96/30/ΕΚ, αναπτφχκθκαν οι ςχετικοί κόμβοι 

διαπραγμάτευςθσ (Virtual Trading Points ι Gas Hubs), ςτουσ οποίουσ άρχιςαν να 

διαπραγματεφονται και ποςότθτεσ pipeline gas, κακϊσ θ spot αγορά επεκτεινόταν. Οι 

κόμβοι διαπραγμάτευςθσ ςτο φυςικό αζριο είναι ανά ευρφτερθ γεωγραφικι περιοχι λόγω 
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των ιδιαιτεροτιτων μεταφοράσ του φυςικοφ αερίου (ςε αντίκεςθ με το πετρζλαιο). Πχ. 

ςτθν Ευρϊπθ, μεγάλεσ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου διακινοφνται με αγωγοφσ ςε αντίκεςθ με 

τθν Αςία. 

Ο κόμβοσ διαπραγμάτευςθσ που κυριάρχθςε ςτθν Ευρϊπθ ιταν ο ολλανδικόσ (Title 

Transfer Facility, TTF) λόγω του μεγάλου όγκου των ςυναλλαγϊν. Οι τιμζσ που 

διαμορφϊνονταν ςτο χρθματιςτιριο αυτό ζγιναν ςτο τζλοσ ςθμείο αναφοράσ όλων των 

ςυναλλαγϊν φυςικοφ αερίου. ε αυτό, προςχϊρθςαν και τα μακροχρόνια ςυμβόλαια 

φυςικοφ αερίου για να αντιμετωπίςουν τον ανταγωνιςμό από τθ spot αγορά, ςυνδζοντασ 

ςθμαντικό ποςοςτό των τιμϊν τουσ με τον δείκτθ TTF.  

Ζτςι, ζγινε και το φυςικό αζριο χρθματιςτθριακό είδοσ, όπωσ το πετρζλαιο. Όμωσ, τα 

χρθματιςτιρια ζχουν οριςμζνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά: 

 Οι τιμζσ που διαμορφϊνονται είναι αυτζσ τισ οποίεσ αποδζχονται οι 

ςυναλλαςςόμενοι και δεν αντιπροςωπεφουν κατά κανόνα τα πραγματικά κόςτθ 

των αγακϊν. Εκφράηουν μόνο τθν κατάςταςθ από πλευράσ προςφοράσ και 

ηιτθςθσ. 

 Επθρεάηονται πολφ από τθν ψυχολογία. Αρκεί μια διλωςθ του Προζδρου Ποφτιν 

για να ανζβουν ι να κατζβουν οι τιμζσ ςτο TTF. 

 Τπόκεινται ςε ςτρατθγικζσ από πλευράσ είτε των πωλθτϊν (όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

των προμθκευτϊν ενζργειασ) είτε των αγοραςτϊν (όπωσ ςτθν περίπτωςθ των 

επενδυτικϊν ταμείων). Η χειραγϊγθςθ είναι πιο εφκολθ ςε χρθματιςτιρια με μικρό 

όγκο ςυναλλαγϊν, ωςτόςο δεν υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάτι τζτοιο ςυμβαίνει ςτο 

ΣΣF. 

Οι ανωτζρω εξελίξεισ ζχουν οδθγιςει τισ τιμζσ του φυςικοφ αερίου ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ 

αγορζσ να ακολουκοφν πλζον τισ τιμζσ του ολλανδικοφ χρθματιςτθρίου φυςικοφ αερίου 

(TTF) τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ, ανεξάρτθτα από τισ τιμζσ με τισ οποίεσ ζχει αποκτθκεί το 

φυςικό αζριο: Οι τιμζσ ςτο Ιταλικό χρθματιςτιριο φυςικοφ αερίου PSV ζχουν πρακτικά 

εξιςωκεί με του ολλανδικοφ TTF, μολονότι υπάρχουν 20 bcm υπόγειων αποκθκϊν ςτθν 

Ιταλία. Με άλλα λόγια, οι προμθκευτζσ φυςικοφ αερίου πωλοφν ςτο χρθματιςτιριο το 

φυςικό αζριο ςτισ τιμζσ του TTF ακόμα και αν το ζχουν αποκθκεφςει πριν ςε χαμθλότερεσ 

τιμζσ (αυτό βζβαια μπορεί να ςυμβεί και αντίςτροφα).   
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Διάγραμμα 2: Ευρωπαϊκι ηιτθςθ και τιμζσ φυςικοφ αερίου 

 

Πθγζσ: ΙΕΑ, Refinitiv, Financial Times 

Και ςτθν Ελλάδα, οι προμθκευτζσ φυςικοφ αερίου πωλοφν με ριτρα TTF ςτουσ 

καταναλωτζσ (ςυγκεκριμζνα με αναφορά ςτο μζςο όρο των τιμϊν του προθγοφμενου τθσ 

τιμολόγθςθσ μινα του προκεςμιακοφ προϊόντοσ με παράδοςθ ςτο μινα τιμολόγθςθσ 

*Front Month Settlement Price+ που εμπορεφεται ςτο TTF), ανεξάρτθτα από τα ςυμβόλαια 

προμικειασ που διακζτουν. Μόνο θ ΔΕΠΑ προςζφερε ζκπτωςθ τθσ τάξθσ του 15% (είχε 

βζβαια τθ δυνατότθτα από τισ μακροχρόνιεσ ςυμβάςεισ τθσ), αλλά προφανϊσ δεν κα το 

ζκανε αν δεν ιταν δθμόςια εταιρεία.  

Η αγορά φυςικοφ αερίου είναι πλζον υπερτοπικι και κανζνα ζλεγχο δεν μπορεί να ζχει επί 

αυτισ ζνα ςυγκεκριμζνο κράτοσ. Ζτςι, αν πχ. υπάρξει μια αφξθςθ των τιμϊν ςτο ολλανδικό 

TTF λόγω διαταραχισ των ποςοτιτων ρωςικοφ φυςικοφ αερίου που διζρχονται από τθν 

Ουκρανία, θ αφξθςθ αυτι κα μεταφερκεί και ςτθν Ελλάδα, μολονότι θ τελευταία μπορεί να 

επθρεαςτεί λιγότερο, αφοφ το ρωςικό φυςικό αζριο που διοχετεφεται ςτθν Ελλάδα από το 
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2020 παρακάμπτει τθν Ουκρανία και διζρχεται από Σουρκία (μζςω Turk Stream) και 

Βουλγαρία. 

Είναι θ λφςθ τα μακροχρόνια ςυμβόλαια προμικειασ φυςικοφ αερίου (δθλ. με διάρκεια 

άνω του ζτουσ); Θα μποροφςε, αν τα μακροχρόνια ςυμβόλαια προςφζρονταν ςε ςτακερζσ 

τιμζσ. Όλοι, όμωσ, οι παραγωγοί προςφζρουν μακροχρόνια ςυμβόλαια με τιμζσ 

αναπροςαρμοηόμενεσ, βάςει μιασ φόρμουλασ που περιλαμβάνει τισ τιμζσ του TTF (ςε 

αντίκεςθ με το πρόςφατο παρελκόν που ιταν βαςιςμζνεσ ςτο πετρζλαιο – oil-indexed 

contracts), τισ τιμζσ του πετρελαίου και τον πλθκωριςμό ςτισ ΗΠΑ (όταν οι τιμζσ είναι ςε 

δολάρια). Οι τιμζσ του πετρελαίου υπόκεινται και αυτζσ ςε διακφμανςθ, προβλζπεται 

μάλιςτα να αυξθκοφν κατά τθν πορεία τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ λόγω μείωςθσ των 

επενδφςεων ςτθν παραγωγι πετρελαίου. Ζτςι, δεν μπορεί να υπάρξει πλιρθσ κάλυψθ με 

τα μακροχρόνια ςυμβόλαια, αν και μπορεί να εξαςφαλιςκεί καλφτερθ διαςπορά του 

κινδφνου, εξομάλυνςθ των τιμϊν κακϊσ ςτα μακροχρόνια ςυμβόλαια θ αναπροςαρμογι 

τθσ τιμισ γίνεται με αναφορά ςτθ μζςθ τιμι του δείκτθ ςε ζνα εφροσ χρόνου, και προφανϊσ 

αςφάλεια τροφοδοςίασ. 

Διάγραμμα 3: Σιμζσ futures φυςικοφ αερίου (€/MWh) ςτο ολλανδικό TTF,                                     

20 Οκτωβρίου 2021 – 20 Οκτωβρίου 2022  

 

Πθγι: ICE 

Καμία αγορά φυςικοφ αερίου δεν μπορεί να κεωρθκεί αςφαλισ από τθν άποψθ του 

εφοδιαςμοφ αν βαςίηεται κατά 100% ςτθ spot αγορά – πρζπει κατά τουλάχιςτον 50% να 

καλφπτεται από εγχϊρια παραγωγι ι μακροχρόνια ςυμβόλαια προμικειασ. Η τελευταία 

ςυνκικθ ικανοποιείται για τθν Ελλάδα με τα ςυμβόλαια τθσ ΔΕΠΑ, τα οποία ζςωςαν τθν 

Ελλθνικι αγορά από πολλζσ κρίςεισ εφοδιαςμοφ φυςικοφ αερίου ςτο παρελκόν (π.χ. αρχζσ 

2009, τζλοσ 2016/αρχζσ 2017, κλπ.). Οι μακροχρόνιεσ ςυμβάςεισ με διαφοροποίθςθ των 

δεικτϊν αναφοράσ κα ιταν καλι λφςθ για τθ μείωςθ του κινδφνου και για μεγάλουσ 
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καταναλωτζσ φυςικοφ αερίου με ςχετικά προβλζψιμεσ καταναλϊςεισ (π.χ. βιομθχανίεσ). Οι 

μικροί καταναλωτζσ, όμωσ, δεν μποροφν να ςυνάψουν τζτοια ςυμβόλαια και να 

καλυφκοφν από τισ διακυμάνςεισ λόγω TTF.  

Επιπτώςεισ ςτισ Σιμζσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ τθσ Ελλάδασ από το 

Ακριβό Φυςικό Αζριο 

Εκτόσ από το φυςικό αζριο, χρθματιςτθριακό είδοσ αποτελεί και θ θλεκτρικι ενζργεια μετά 

τθν απελευκζρωςθ και τθσ αγοράσ αυτισ. Η θλεκτρικι ενζργεια ζχει, όμωσ, διατθριςει τον 

τοπικό χαρακτιρα τθσ λόγω τθσ ιδιομορφίασ τθσ (δεν μπορεί να αποκθκευτεί, οφτε 

υπάρχουν επαρκι δίκτυα μεταφοράσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ). τθν Ελλάδα, ςθμείο 

διαπραγμάτευςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

(ΕΧΕ). 

Η θλεκτρικι ενζργεια παράγεται με διαφόρουσ τρόπουσ: Η παραγωγι από ΑΠΕ (κατά βάςθ 

αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροθλεκτρικά) ζχει απολφτωσ ςτακερό και ελεγχόμενο κόςτοσ 

παραγωγισ, βαςίηεται ςε εγχϊριουσ, κακαροφσ και ανανεϊςιμουσ πόρουσ (άνεμο, ιλιο και 

νερό), ενϊ είναι απόλυτα ςυμβατι με τον ςτόχο τθσ απολιγνιτοποίθςθσ. Η παραγωγι από 

εγχϊριουσ λιγνίτεσ ζχει ςτακερό κόςτοσ πρϊτθσ φλθσ, επθρεάηεται όμωσ από τισ μεγάλεσ 

διακυμάνςεισ των τιμϊν CO2, ενϊ είναι ςε εξζλιξθ πρόγραμμα απολιγνιτοποίθςθσ  λόγω τθσ 

ενεργειακισ μετάβαςθσ. 

Η παραγωγι από φυςικό αζριο επιτρζπεται μεταβατικά ςτθν πορεία τθσ απολιγνιτοποίθςθσ 

(μάλιςτα ςυμπεριλιφκθκε ςτο EU Taxonomy, μαηί με τθν πυρθνικι ενζργεια, ωσ καφςιμο 

μετάβαςθσ) και μάλιςτα κα παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κάλυψθ τθσ ςτοχαςτικότθτασ των 

ΑΠΕ μζχρισ ότου αναπτυχκοφν επαρκϊσ άλλεσ μζκοδοι αποκικευςθσ ενζργειασ 

(μπαταρίεσ, αντλθςιοταμιευτικά, ανανεϊςιμα αζρια). Σο κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ από 

φυςικό αζριο εξαρτάται κατά 70% περίπου από το κόςτοσ του εν λόγω καυςίμου. Η 

ςυμμετοχι των μονάδων φυςικοφ αερίου ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα 

ιταν 38% το 2021. Ζνα άλλο 37% καλφφκθκε από ΑΠΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

υδροθλεκτρικϊν (το υπόλοιπο από λιγνίτεσ κατά 10% και ειςαγωγζσ κατά 15%). 

Παρά τθ ςφνκεςθ αυτι, όταν οι τιμζσ φυςικοφ αερίου περίπου πενταπλαςιάςκθκαν ςτο TTF 

(από €20/MWh περίπου τθ δεκαετία 2010-2020 ςτα €100/MWh περίπου ςτο τζλοσ του 

2021, με προςωρινζσ αιχμζσ μζχρι τα €187/MWh), το ίδιο ςυνζβθ και ςτισ θμεριςιεσ τιμζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που εκκακαρίηονται ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ: Σιμι 
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Εκκακάριςθσ Αγοράσ (Market Clearing Price, MCP) τθσ προ-θμεριςιασ Αγοράσ (Day Ahead 

Market, DAM): από €50-€60/MWh ςτισ αρχζσ 2021 ςτα €235-€245/MWh ςτο τζλοσ του 

2021, με προςωρινζσ αιχμζσ ακόμα υψθλότερα. Αντίςτοιχα αυξικθκαν και οι λογαριαςμοί 

προςαυξιςεων.  

Παρατθρείται λοιπόν ότι θ θμεριςια διακφμανςθ των τιμϊν του TTF μεταφζρεται και ςτισ 

τιμζσ εκκακάριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του ελλθνικοφ χρθματιςτθρίου (day ahead market 

clearing prices) ςαν να παραγόταν όλθ θ θλεκτρικι ενζργεια από μονάδεσ φυςικοφ αερίου 

που αγοράηουν το φυςικό αζριο ςτθ spot αγορά. Ζτςι, διαπιςτϊνεται ότι από τθ λειτουργία 

του Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, θ τιμι εκκακάριςθσ καταλιγει ςε τιμι που δεν 

αντιπροςωπεφει το πραγματικό μίγμα και κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ. 

τθ ςυνζχεια, επειδι θ ανωτζρω χρθματιςτθριακι τιμι θλεκτρικισ ενζργειασ 

χρθςιμοποιείται ωσ ο δείκτθσ για τθν αναπροςαρμογι των τιμϊν πϊλθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτουσ καταναλωτζσ που ζχουν ςυμβόλαια με κυμαινόμενθ τιμι, θ αφξθςθ αυτι 

μεταφζρεται και ςτισ τιμζσ καταναλωτι θλεκτρικισ ενζργειασ. Δθλ. αντί του 40% (όςθ 

περίπου είναι θ ςυμμετοχι του φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι), οι τιμζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ «μολφνονται» κατά 100% από τισ τιμζσ φυςικοφ αερίου του TTF. 

Μόνο όςοι ζχουν ςυμβόλαια αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ με ςτακερι τιμι μποροφν να 

καλυφκοφν από τισ διακυμάνςεισ του TTF.   

υνζπεια των ανωτζρω είναι όταν οι τιμζσ φυςικοφ αερίου εκτοξεφονται να 

δθμιουργοφνται υπερκζρδθ ςτουσ παραγωγοφσ που ζχουν μονάδεσ με χαμθλότερο κόςτοσ 

παραγωγισ και πωλοφν με βάςθ τθν τιμι του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ. τθν περίπτωςθ 

των μονάδων ΑΠΕ, οι οποίεσ ζχουν feed-in tariff ι feed-in premium, το υπερβάλλον όφελοσ 

μεταφζρεται τελικά ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), δθμιουργϊντασ ζτςι τθ βάςθ για 

τισ επιδοτιςεισ των καταναλωτϊν. Αυτό δεν κα ιςχφςει, όμωσ, όταν κα ειςζλκουν ςτθν 

παραγωγι μονάδεσ ΑΠΕ πλιρωσ εμπορικζσ (κα λειτουργοφν μζςω ΦΟΕ – aggregators), 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ άλλων μονάδων (π.χ. φυςικοφ αερίου ι μεγάλεσ 

υδροθλεκτρικζσ), όπου το υπερβάλλον όφελοσ παραμζνει ςτουσ παραγωγοφσ. 

Παρά το γεγονόσ ότι οι επιδοτιςεισ των καταναλωτϊν από τα πλεονάςματα του ΕΛΑΠΕ 

ανακουφίηει ςε ζνα βακμό τουσ τελευταίουσ, χωρίσ να επιβαρφνει μάλιςτα τουσ 

φορολογοφμενουσ, είναι φανερό ότι ο εξθλεκτριςμόσ τθσ οικονομίασ δεν μπορεί να 

προχωριςει με εξωπραγματικά υψθλζσ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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Που Οφείλεται το Φαινόμενο αυτό 

Η τιμι εκκακάριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο χρθματιςτιριο περιλαμβάνει τισ υψθλότερεσ 

τιμζσ κάκε ϊρασ (οριακζσ τιμζσ). Επομζνωσ, με πολφ μικρι ποςότθτα ςυναλλαγϊν μπορεί 

να ωκείται θ τιμι εκκακάριςθσ ςτα φψθ. Και ζνα μικρό ποςοςτό ακριβισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ (από φυςικό αζριο ι ειςαγωγζσ) κα υπάρχει πάντα ςτο μίγμα, λόγω τθσ 

ςτοχαςτικότθτασ των ΑΠΕ και των αιχμϊν ηιτθςθσ.  

Είναι επίςθσ ςαφζσ ότι ςτο χρθματιςτιριο θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ιςχφσ βρίςκεται ςτα 

χζρια των παραγωγϊν-πωλθτϊν (sellers’ market), οι οποίοι, όπωσ είναι φυςικό, επιδιϊκουν 

τθ μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν τουσ. Δεν υπάρχει ιςορροπία δυνάμεων. 

Σζλοσ, τα χρθματιςτιρια θλεκτρικισ ενζργειασ είναι πάντα τοπικά. Σα τελευταία, όμωσ, κα 

είναι πάντα «ρθχά» και προβλθματικά ςε χϊρεσ με ςχετικά μικρζσ αγορζσ, όπωσ θ Ελλάδα. 

Σα ανωτζρω προβλιματα είναι ςυςτθμικά και όχι περιςταςιακά, και πρζπει να μασ 

προβλθματίςουν αν το ςθμερινό μοντζλο τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι ςωςτό. 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι ίδιεσ υψθλζσ τιμζσ παρατθροφνται και ςτα γειτονικά 

χρθματιςτιρια των Βαλκανικϊν κρατϊν και τθσ Ιταλίασ, με αποτζλεςμα και θ ειςαγόμενθ 

θλεκτρικι ενζργεια να είναι εξίςου ακριβι. Η παροφςα ενεργειακι κρίςθ μπορεί να 

παρζλκει όταν οι γενεςιουργοί αιτίεσ εκλείψουν, αλλά τίποτα δεν αποκλείει τθν 

επανεμφάνιςθ των υψθλϊν τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργειακισ 

μετάβαςθσ, λόγω τθσ μεταβλθτότθτασ των τιμϊν φυςικοφ αερίου, παρά τθ ςτακερότθτα 

κόςτουσ των μονάδων ΑΠΕ. Άρα, ςτθν τρζχουςα προςπάκεια αναδόμθςθσ από πλευράσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του υφιςτάμενου μοντζλου λειτουργίασ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ τίκεται κζμα αποςφνδεςθσ των τιμϊν φυςικοφ αερίου από αυτϊν του 

θλεκτριςμοφ. 

Αρκετοί ενεργειακοί αναλυτζσ αναφζρουν ότι θ θλεκτρικι ενζργεια, ωσ αγακό απαραίτθτο 

(που κα γίνεται όλο και πιο απαραίτθτο ςτθν πορεία τθσ απολιγνιτοποίθςθσ), χωρίσ 

υποκατάςτατα και χωρίσ δυνατότθτα αποκικευςθσ, δεν μπορεί να είναι πλιρωσ 

χρθματιςτθριακό είδοσ, όπωσ ο καφζσ, ο χάλυβασ, κλπ. Διότι οι αγοραςτζσ/καταναλωτζσ 

δεν μποροφν οφτε να αναβάλλουν τθν αγορά όταν οι τιμζσ είναι υψθλζσ, οφτε να 

αποκθκεφςουν τθν θλεκτρικι ενζργεια όταν οι τιμζσ είναι χαμθλζσ. Η δε μετακίνθςθ των 

υψθλϊν τιμϊν αμζςωσ και κακ’ ολοκλθρία ςτθν λιανικι κατανάλωςθ, δεν παρζχει κίνθτρο 

ςυγκράτθςθσ των τιμϊν ςτθ χονδρεμπορικι αγορά.  
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Διάγραμμα 4: Χονδρεμπορικζσ day-ahead τιμζσ (€/MWh) θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν 

Ευρώπθ, 21 Οκτωβρίου 2022 

 

Πθγι: Ευρωπαϊκά Χρθματιςτιρια Ενζργειασ, Energylive 

Σα χρθματιςτιρια ζχουν κακιερωκεί ωσ ο τυπικόσ τρόποσ κακοριςμοφ των τιμϊν ςε μια 

ελεφκερθ αγορά επειδι τα οφζλθ υπερβαίνουν κατά κανόνα τα προβλιματα από τθ 

λειτουργία τουσ (που πάντα υπάρχουν, ιδίωσ ςε μικρζσ αγορζσ). Ο κανόνασ όμωσ αυτόσ δεν 

φαίνεται να ιςχφει ςτθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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Διάγραμμα 5: Χονδρεμπορικζσ day-ahead τιμζσ (€/MWh) θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν 

Ευρώπθ 

επτζμβριοσ 2022 

 

επτζμβριοσ 2021 

 

Πθγι: Ευρωπαϊκά Χρθματιςτιρια Ενζργειασ, Energylive 
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Διαπιςτϊνεται ότι τα προβλιματα, δυςτυχϊσ, υπεριςχφουν των ωφελειϊν, αφοφ φαίνεται 

να οδθγοφμαςτε ςε ενδθμικά υψθλζσ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ λόγω τθσ αναμενόμενθσ 

αφξθςθσ τθσ τιμισ των ορυκτϊν καυςίμων και των ςυςτθμικϊν προβλθμάτων των 

χρθματιςτθρίων θλεκτρικισ ενζργειασ που προαναφζρκθκαν.  

Όμωσ, οι επιπτϊςεισ των (αδικαιολόγθτα) υψθλϊν τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ διαχζονται 

ςε όλθ τθν οικονομία και επθρεάηουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ, όπωσ και τθν ποιότθτα 

ηωισ των πολιτϊν, ενϊ παράγουν ταυτόχρονα πλθκωριςμό και φφεςθ. 

Προτεινόμενα Μζτρα για τθν Προςταςία των Καταναλωτών  

Θεωρϊντασ ότι μια ριηικι αλλαγι του ςθμερινοφ μοντζλου, όπωσ ζχει κεςμοκετθκεί ςε 

επίπεδο ΕΕ, κα πάρει χρόνο να πραγματοποιθκεί (πρϊτα πρζπει να γίνουν κατανοθτά από 

τθν πλειονότθτα των κρατϊν-μελϊν τα προβλιματά του), παρακζτουμε κατωτζρω 

οριςμζνεσ ςκζψεισ βελτίωςθσ, πολλζσ από τισ οποίεσ άλλωςτε ζχουν διατυπωκεί και από 

άλλα ενεργειακά think-tank. 

Πρϊτο μζτρο είναι οι μεγάλοι καταναλωτζσ να προχωριςουν ςε διμερι ςυμβόλαια με 

παραγωγοφσ/προμθκευτζσ που ζχουν ςθμαντικι παραγωγι από μονάδεσ ςτακεροφ 

κόςτουσ (πχ. ΑΠΕ), τα οποία να μθ μποροφν να αρνθκοφν χωρίσ εφλογθ αιτία οι 

παραγωγοί/πωλθτζσ. Εναλλακτικά, μποροφν να καλυφκοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν 

προκεςμιακι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ (όχι χωρίσ ρίςκο βζβαια), εφόςον όμωσ θ 

τελευταία λειτουργιςει χωρίσ προβλιματα (πράγμα κακόλου ςίγουρο για τουσ ίδιουσ 

ςυςτθμικοφσ λόγουσ τθσ προ-θμεριςιασ αγοράσ). 

Οι μικροί/μεςαίοι καταναλωτζσ μποροφν να αυξιςουν τθ διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ 

με τθν οργάνωςι τουσ ςε Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ, οι οποίεσ να προχωριςουν επίςθσ ςε 

διμερι ςυμβόλαια. Οι Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ είναι ςθμαντικό εργαλείο, αλλά αποτελοφν 

πρόκλθςθ για τθν Ελλάδα που δεν ζχει καλι παράδοςθ ςε ςυλλογικζσ πρωτοβουλίεσ. 

Επίςθσ, θ ςφςταςι τουσ απαιτεί χρόνο και επομζνωσ δεν δίνει άμεςθ λφςθ. Εναλλακτικά, οι 

μικροί καταναλωτζσ μποροφν να επιλζγουν ςτακερά τιμολόγια θλεκτρικισ ενζργειασ, με 

αντίςτοιχθ δζςμευςθ βζβαια ωσ προσ τθ διάρκεια του ςυμβολαίου (και αντίςτοιχο ρίςκο). 

το ςθμείο αυτό, πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα ιταν χριςιμθ θ ρφκμιςθ υποχρεωτικότθτασ 

παροχισ επιλογισ ςτακερϊν τιμολογίων (ι τιμολογίων με ζνα ποςοςτό ςτακερότθτασ) 
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ςτουσ μικροφσ (και επομζνωσ πλζον ευάλωτουσ από διαπραγματευτικισ άποψθσ) 

καταναλωτζσ.  

Η κεςμοκετθμζνθ διάκεςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από ΑΠΕ με διμερι 

ςυμβόλαια (δθλ. εκτόσ του χρθματιςτθρίου), θ οποία εφαρμόηεται ευρζωσ ςε άλλεσ 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με ςυμφωνίεσ πωλθτϊν-αγοραςτϊν, είναι μία βάςθ, τθν οποία (ορκϊσ) 

υποςτθρίηει και θ Ελλάδα. 

Δεφτερο μζτρο είναι θ απλοποίθςθ και τυποποίθςθ των τιμολογίων, αλλά και θ διαφάνεια 

ςτον υπολογιςμό των χρεϊςεων, κακϊσ και θ ενδελεχισ ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν για 

τισ διακζςιμεσ επιλογζσ, ζργο ςτο οποίο εργάηεται ιδθ θ ΡΑΕ. Αυτό κα καταςτιςει τουσ 

καταναλωτζσ πιο ενεργοφσ και προςεκτικοφσ ςτισ επιλογζσ τουσ, επομζνωσ κα ωφελιςει 

τον ανταγωνιςμό. 

υγχρόνωσ, θ βελτίωςθ λειτουργίασ μετά από ςχετικι ανάλυςθ και ο αυςτθρόσ ζλεγχοσ του 

Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ είναι ςε κάκε περίπτωςθ απαραίτθτοσ για τθν 

αποφυγι καταχρθςτικϊν ςυμπεριφορϊν από ιςχυροφσ παίκτεσ, οι οποίεσ άλλωςτε 

ελλοχεφουν ςε κάκε Χρθματιςτιριο. Η δυςκολία απόδειξθσ τζτοιων πράξεων είναι γνωςτι - 

όταν όμωσ αποδεικνφονται, πρζπει το κόςτοσ να υπερβαίνει το όφελοσ για τουσ 

πρωταγωνιςτζσ. 

Άλλοσ τρόποσ είναι οι καταναλωτζσ να γίνουν και παραγωγοί τθσ ενζργειάσ τουσ 

(prosumers). Πιο εφκολα οι μεγάλοι, αλλά και οι μικροί μζςω των Ενεργειακϊν Κοινοτιτων 

ι μζςω των φωτοβολταϊκϊν ςτζγθσ, με τθ μζκοδο του ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ (net 

metering). Αυτι είναι άλλωςτε και θ γοθτεία των φωτοβολταϊκϊν: μπορεί να κάνει κάκε 

νοικοκυριό να παράγει τθ δικι του ενζργεια (ζςτω μερικϊσ), ενϊ θ Ελλάδα λόγω του 

κλίματόσ τθσ, προςφζρεται ιδιαίτερα για τθν εφαρμογι αυτι. 

τα μζςα του 2021, θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν ςτζγθσ αντιςτοιχοφςε ςτο 

9.9% μόνο του ςυνόλου των φωτοβολταϊκϊν. Τπάρχουν ςίγουρα μεγάλα περικϊρια 

αφξθςθσ ςτον τομζα αυτόν με τθν υιοκζτθςθ κατάλλθλων μζτρων από τθν πολιτεία (πχ. με 

φορολογικά κίνθτρα ι διοικθτικά μζτρα, όπωσ με τουσ θλιακοφσ κερμοςίφωνεσ). Ο ςτόχοσ 

τα φωτοβολταϊκά ςτζγθσ να αποτελοφν το 50% του ςυνόλου των φωτοβολταϊκϊν δεν είναι 

ανζφικτοσ. Επιπλζον, τα φωτοβολταϊκά ςτζγθσ δεν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με άλλεσ 

χριςεισ γθσ (π.χ. αγροτικι). Σο ΤΠΕΝ φαίνεται να κινείται ιδθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι 

(βλζπε εδϊ).  

https://www.capital.gr/oikonomia/3675787/al-sdoukou-epidotisi-60-gia-fotoboltaika-stis-steges
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Γενικά, θ επζκταςθ τθσ παραγωγισ, και ιδίωσ τθσ ιδιοπαραγωγισ, από ΑΠΕ, είναι μια από 

τισ πιο ριηικζσ λφςεισ για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν ςτακερότθτασ ςτισ τιμζσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Σα κεςμικά μζτρα και κίνθτρα είναι εφκολο να διαμορφωκοφν. Σο δυςκολότερο 

εμπόδιο ςτθν επζκταςθ των ΑΠΕ φαίνεται ότι είναι θ ζλλειψθ θλεκτρικοφ χϊρου ςτα δίκτυα 

διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Σα δίκτυα μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχουν ςχεδιαςκεί για 

ςυγκεντρωτικι παραγωγι ςε μεγάλεσ κερμικζσ και υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ, για 

οικονομικοφσ και περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, και όχι για παραγωγι ςε αποκεντρωμζνεσ 

μικρζσ εγκαταςτάςεισ. Απαιτείται αναςχεδιαςμόσ και ενίςχυςθ των δικτφων με ταχείεσ 

διαδικαςίεσ, δεδομζνου ότι αυτό είναι απαραίτθτο όχι μόνο για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 

τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ, αλλά και για να πραγματοποιθκεί αυτι όςο πιο ανϊδυνα 

γίνεται για τουσ πολίτεσ τθσ Ελλάδασ. 

Διάγραμμα 6: Διακφμανςθ τιμών πετρελαίου ($/βαρζλι),                                                                        

4 Ιανουαρίου 2021 – 17 Οκτωβρίου 2022 

 

Πθγζσ: EIA, OPEC 
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υμπεράςματα του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου χετικά με τθν Ενζργεια 

και τθν Οικονομία (20 Οκτωβρίου 2022) 

τθν προςπάκεια τικάςευςθσ των υψθλϊν ενεργειακϊν τιμϊν και μετά από πολφμθνεσ 

διαπραγματεφςεισ, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο ςυμφϊνθςε ότι, υπό το πρίςμα τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ κρίςθσ, πρζπει να επιςπευςκοφν και να εντακοφν οι προςπάκειεσ, οφτωσ 

ϊςτε να περιοριςτεί θ ηιτθςθ, να κατοχυρωκεί θ αςφάλεια του εφοδιαςμοφ, να 

αποφευχκεί θ ελεγχόμενθ διανομι και να μειωκοφν οι τιμζσ ενζργειασ για τα νοικοκυριά 

και τισ επιχειριςεισ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, πρζπει δε να διαφυλαχκεί θ ακεραιότθτα τθσ 

εςωτερικισ αγοράσ. 

Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο καλεί τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι να υποβάλλει επειγόντωσ 

ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ ςχετικά με τα ακόλουκα πρόςκετα μζτρα, κακϊσ και ςχετικά με 

τισ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, ζχοντασ εξετάςει τον αντίκτυπό τουσ, ιδίωσ ςτισ ιςχφουςεσ 

ςυμβάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του μθ επθρεαςμοφ των μακροπρόκεςμων ςυμβάςεων, 

και λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαφορετικά ενεργειακά μίγματα και τισ εκνικζσ ςυνκικεσ: 

(i) εκελοντικι από κοινοφ αγορά φυςικοφ αερίου, πλθν τθσ δεςμευτικισ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ ηιτθςθσ για όγκο ιςοδφναμο του 15% των αναγκϊν πλιρωςθσ 

των εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ, ςφμφωνα με τισ εκνικζσ ανάγκεσ, και 

επιτάχυνςθ των διαπραγματεφςεων με αξιόπιςτουσ εταίρουσ για τθν επιδίωξθ 

αμοιβαία επωφελϊν εταιρικϊν ςχζςεων, με αξιοποίθςθ του ςυλλογικοφ 

εκτοπίςματοσ τθσ Ζνωςθσ ςτισ αγορζσ και πλιρθ χριςθ τθσ ενεργειακισ 

πλατφόρμασ τθσ ΕΕ, θ οποία είναι ανοικτι και για τα Δυτικά Βαλκάνια και τουσ 

τρεισ ςυνδεδεμζνουσ ανατολικοφσ εταίρουσ 

(ii) νζοσ ςυμπλθρωματικόσ δείκτθσ αναφοράσ, ζωσ τισ αρχζσ του 2023, που κα 

αποτυπϊνει με μεγαλφτερθ ακρίβεια τισ ςυνκικεσ ςτθν αγορά φυςικοφ αερίου 

(iii) προςωρινόσ δυναμικόσ διάδρομοσ τιμϊν ςτισ ςυναλλαγζσ φυςικοφ αερίου, οφτωσ 

ϊςτε να περιορίηονται αμζςωσ τα περιςτατικά υπερβολικϊν τιμϊν φυςικοφ αερίου, 

λαμβανομζνων υπόψθ των διαςφαλίςεων, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο Άρκρο 23 

παράγραφοσ 2 του ςχεδίου κανονιςμοφ του υμβουλίου που προτάκθκε ςτισ 18 

Οκτωβρίου 2022 

(iv) προςωρινό πλαίςιο τθσ ΕΕ για να τεκεί ανϊτατο όριο ςτθν τιμι του φυςικοφ αερίου 

ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-

οφζλουσ, χωρίσ να τροποποιείται θ αξιολογικι κατάταξθ, ενϊ κα αποτρζπεται θ 
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αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, κα καλφπτονται οι χρθματοδοτικζσ και 

διανεμθτικζσ επιπτϊςεισ και ο ςχετικόσ αντίκτυποσ ςτισ ροζσ πζραν των ςυνόρων 

τθσ ΕΕ 

(v) βελτιϊςεισ ςτθ λειτουργία των αγορϊν ενζργειασ, ϊςτε να αυξθκεί θ διαφάνειά 

τουσ, να αμβλυνκεί θ πίεςθ ρευςτότθτασ και να εξαλειφκοφν οι παράγοντεσ που 

οξφνουν τθν αςτάκεια των τιμϊν του φυςικοφ αερίου, με παράλλθλθ μζριμνα για 

τθ διαφφλαξθ τθσ χρθματοοικονομικισ ςτακερότθτασ 

(vi) επίςπευςθ τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ, προκειμζνου να 

επιταχυνκεί θ ανάπτυξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και των δικτφων, 

μεταξφ άλλων με μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ βάςει του άρκρου 122 τθσ υνκικθσ για 

τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(vii) μζτρα για τθν ενεργειακι αλλθλεγγφθ ςε περίπτωςθ διαταραχϊν του εφοδιαςμοφ 

με αζριο ςε εκνικό, περιφερειακό ι ενωςιακό επίπεδο, ελλείψει διμερϊν 

ςυμφωνιϊν αλλθλεγγφθσ 

(viii) ενιςχυμζνεσ προςπάκειεσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

(ix) κινθτοποίθςθ ςχετικϊν εργαλείων ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο. Σαυτόχρονα, 

άμεςθ προτεραιότθτα είναι θ προςταςία των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων, 

ιδίωσ των πλζον ευάλωτων ςτισ κοινωνίεσ μασ. Η διατιρθςθ τθσ παγκόςμιασ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ζνωςθσ ζχει επίςθσ καίρια ςθμαςία. Θα πρζπει να 

κινθτοποιθκοφν όλα τα ςχετικά εργαλεία ςε εκνικό και ενωςιακό επίπεδο, 

προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανκεκτικότθτα των οικονομιϊν μασ, και παράλλθλα να 

διαφυλαχκεί θ παγκόςμια ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρϊπθσ και να διατθρθκοφν οι 

ιςότιμοι όροι ανταγωνιςμοφ και θ ακεραιότθτα τθσ ενιαίασ αγοράσ.  

Επιβολι Πλαφόν ςτισ Σιμζσ Φυςικοφ Αερίου και Πετρελαίου 

Σο τελευταίο διάςτθμα όλο και πλθκαίνουν οι φωνζσ που ηθτοφν να επιβλθκεί ανϊτατο 

όριο (πλαφόν) ςτθν τιμι όχι μόνο του φυςικοφ αερίου αλλά και του πετρελαίου, για 

διαφορετικοφσ λόγουσ για το κάκε καφςιμο. Για το μεν φυςικό αζριο, 15 χϊρεσ τθσ ΕΕ με 

κοινι επιςτολι των κυβερνιςεϊν τουσ (ςτισ 28/9) ηθτοφν όπωσ τεκεί ανϊτατο όριο ςτισ 

τιμζσ τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςε μια προςπάκεια να τικαςευτοφν οι 

τιμζσ του θλεκτριςμοφ, κακότι αυτζσ επθρεάηονται άμεςα από το φυςικό αζριο. Αφοφ θ 

τιμι του θλεκτριςμοφ ςτθν ευρωπαϊκι θμεριςια αγορά κακορίηεται από τθν υψθλότερθ 

οριακι τιμι ςυςτιματοσ, που είναι ςυνικωσ αυτι του φυςικοφ αερίου. 
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τθν περίπτωςθ του πετρελαίου, θ ανάγκθ για κακοριςμό ανϊτατθσ τιμισ τζκθκε 

πρόςφατα από το G7 τον Ιοφνιο του 2022 ςε μια προςπάκεια να περιοριςκοφν οι ρωςικζσ 

εξαγωγζσ αργοφ προσ τθν Ευρϊπθ αλλά και ευρφτερα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ αξίωςθ 

για επιβολι πλαφόν ςτισ τιμζσ φυςικοφ αερίου και πετρελαίου αντιβαίνει ςτον 

κακιερωμζνο τρόπο προςδιοριςμοφ των τιμϊν μζςω των χρθματιςτθρίων ενζργειασ, 

κυρίωσ του NYMEX ςτθ Νζα Τόρκθ και του ICE ςτο Λονδίνο ςτθν περίπτωςθ του 

πετρελαίου, ενϊ ςτον χϊρο του φυςικοφ αερίου ξεχωρίηει το ολλανδικό TTF. Με τισ τιμζσ 

που προκφπτουν από τα ενεργειακά χρθματιςτιρια να επθρεάηουν άμεςα τισ 

αγοραπωλθςίεσ φυςικϊν φορτίων πετρελαίου, LNG ι τουσ διακινοφμενουσ όγκουσ φυςικοφ 

αερίου μζςω αγωγϊν, αφοφ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ωσ βάςθ, λχ. Brent ±5% ι ΣTF ±10%. 

Να κυμίςουμε ότι χρθματιςτθριακοφ τφπου ςυναλλαγζσ ςτο πετρζλαιο ξεκίνθςαν το 1983 

μζςω του NYMEX ςτθ Νζα Τόρκθ ςτον απόθχο των δφο πετρελαϊκϊν κρίςεων (1973, 1979), 

ςε μια προςπάκεια να αποδυναμωκεί ο OPEC ϊςτε να δοκεί ζνα τζρμα ςτισ παράλογεσ και 

αυκαίρετεσ πρακτικζσ των βαςικϊν παραγωγϊν του Κόλπου ςτον κακοριςμό των τιμϊν του 

πετρελαίου. Με τθν ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ ςυμβολαίων πετρελαίου ςτο NYMEX και 

ζπειτα από ζνα χρόνο (1984) ςτο London Metal Exchange άρχιςαν να υποχωροφν αιςκθτά 

οι τιμζσ πετρελαίου, αφοφ ο κακοριςμόσ των τιμϊν ξζφυγε από τον αποκλειςτικό ζλεγχο 

των παραγωγϊν και μεταφζρκθκε ςτθν αγορά, όπου μποροφςαν να ςυμμετζχουν ιςότιμα 

όλοι: παραγωγοί, ειςαγωγείσ και ζμποροι. 

τθν Ευρϊπθ, τα τελευταία δζκα χρόνια ζχει ενκαρρυνκεί με κάκε δυνατό τρόπο από τθν 

ΕΕ ςτο πλαίςιο ςχετικισ Οδθγίασ (Οδθγία 96/30/ΕΚ) θ δθμιουργία κόμβων εμπορίασ 

αερίου, ζτςι που ςιμερα πζρα από το TTF λειτουργοφν με επιτυχία δζκα τζτοια gas hubs ςε 

χϊρεσ όπωσ θ Βρετανία (NBP), το Βζλγιο (Zeebrugge), θ Ιταλία (PSV), θ Γαλλία (PEG), θ 

Αυςτρία (VTP) κ.ά. Σελευταίο το gas hub ςτθν Ελλάδα, γνωςτό ωσ ελλθνικό βάκρο εμπορίασ 

φυςικοφ αερίου που ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τον Μάρτιο του 2022 από το Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ (ΕΧΕ) με τθ ςυνδρομι του ΔΕΦΑ. Απϊτεροσ ςτόχοσ θ 

μεγιςτοποίθςθ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν και μζςω αυτϊν θ επίτευξθ ανταγωνιςτικϊν 

τιμϊν προσ όφελοσ των καταναλωτϊν, νοικοκυριϊν και επιχειριςεων. 

Βαςικζσ προχποκζςεισ για να δθμιουργθκεί και να λειτουργιςει με επιτυχία ζνα gas hub 

είναι αφενόσ θ επάρκεια ικανϊν ποςοτιτων αερίου ςτθν άμεςθ γεωγραφικι περιοχι που 

καλφπτει το gas hub, δθλαδι θ επίτευξθ ικανοποιθτικισ ρευςτότθτασ (liquidity), και 

αφετζρου θ φπαρξθ κατάλλθλων υποδομϊν. τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, οι ςυνκικεσ 

αυτζσ ζχουν πλζον ικανοποιθκεί με τθ λειτουργία των αγωγϊν TAP, του βαςικοφ αγωγοφ 
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μεταφοράσ αερίου από τθ Ρωςία (ςιμερα μζςω Turk Stream και Βουλγαρίασ), του 

ελλθνοτουρκικοφ αγωγοφ ICGT και τελευταία του ελλθνοβουλγαρικοφ IGB, αλλά και του 

τερματικοφ ςτακμοφ LNG ςτθ Ρεβυκοφςα. ε μια πρόςφατθ αξιολόγθςθ των ευρωπαϊκϊν 

gas hubs από τθν EFET, ο ελλθνικόσ κόμβοσ ςυγκζντρωνε τθν υψθλότερθ βακμολογία των 

gas hubs που λειτουργοφν ςιμερα ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. 

Υςτερα από προςπάκειεσ μίασ 15ετίασ από τθν ΕΕ για τθν αναμόρφωςθ τθσ αγοράσ 

φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ προϊκθςθσ διαςυνδετιριων αγωγϊν, 

εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ και τθσ δθμιουργίασ δικτφου gas trading hubs, ϊςτε να 

προκφπτουν τιμζσ που κα αντιπροςωπεφουν τα τεκταινόμενα ςτισ αγορζσ, είναι λογικό και 

επόμενο θ Κομιςιόν να αντιδρά ςκεναρά ςε προτάςεισ επιβολισ πλαφόν ςτισ τιμζσ που 

προκφπτουν ςτο TTF αλλά και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά hubs. Γιατί θ επιβολι πλαφόν 

ςτθν πράξθ καταργεί τον ςκοπό και τθ λειτουργία των κόμβων εμπορίασ φυςικοφ αερίου, 

αφοφ προκακορίηει τα όρια διακφμανςθσ τιμϊν. Σο ίδιο ιςχφει και για το πετρζλαιο, αφοφ 

το πλαφόν που ειςθγείται το G7 υποςκάπτει τθν ελεφκερθ διαπραγμάτευςθ ςυμβολαίων 

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςτα χρθματιςτιρια ενεργειακϊν commodities ςε ΗΠΑ, Ευρϊπθ 

και Αςία. Επιπλζον, θ επιβολι πλαφόν ςτο φυςικό αζριο ςτθν πράξθ ενζχει ρίςκο για τθν 

αςφάλεια εφοδιαςμοφ, αφοφ κα αποτρζψει φορτία LNG και αργοφ από το να 

κατευκυνκοφν προσ τθν Ευρϊπθ (που κα κεωρείται πλζον ηϊνθ χαμθλϊν τιμϊν ζναντι τθσ 

Αςίασ). 

Ουδείσ αμφιςβθτεί ότι υπάρχει πρόβλθμα ςτθν ευρωπαϊκι αγορά ενζργειασ που εςτιάηεται 

ςτθ διαςφνδεςθ των τιμϊν θλεκτριςμοφ με το φυςικό αζριο, για αυτό και οι προςπάκειεσ 

τθσ ΕΕ και των ςυμβουλευτικϊν οργάνων τθσ ζχουν επικεντρωκεί ςτθν αναςχεδίαςθ τθσ 

αγοράσ θλεκτριςμοφ (δθλαδι του target model) και όχι τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου. ε μια 

προςεχι ανακεϊρθςθ του ακολουκοφμενου μοντζλου τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου κα ιταν 

χριςιμο να αξιολογθκεί θ ειςαγωγι circuit breakers, ακολουκϊντασ τα πρότυπα των 

χρθματιςτθριακϊν αγορϊν ϊςτε να ςταματάει θ διαπραγμάτευςθ όταν ξεπερνιοφνται 

κάποια όρια. 

ε κάκε περίπτωςθ, οι πολφ υψθλζσ τιμζσ που προκφπτουν το τελευταίο διάςτθμα ςτο TTF 

και αλλοφ είναι ενδεικτικζσ του κλίματοσ αβεβαιότθτασ και ανθςυχίασ που χαρακτθρίηει τισ 

αγορζσ με τθν προεξόφλθςθ ρίςκου και τθν υιοκζτθςθ υψθλϊν προβλζψεων από τισ 

εταιρείεσ προμικειασ που αγωνιοφν για τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν ποςοτιτων φυςικοφ 

αερίου ι θλεκτριςμοφ. Με τισ προβλζψεισ αυτζσ να λαμβάνουν υπόψθ τα εκάςτοτε 

δεδομζνα προςφοράσ-ηιτθςθσ κακϊσ και γεωπολιτικοφσ παράγοντεσ, και υπό αυτι τθν 
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ζννοια τα χρθματιςτιρια ενζργειασ αντανακλοφν τισ τάςεισ και τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Η 

επιβολι πλαφόν αλλοιϊνει τθν πραγματικότθτα. 

Η αντίκεςθ των περιςςότερων ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςε ζρευνεσ και παραγωγι 

υδρογονανκράκων (οι οποίοι μαηί με τον άνκρακα καλφπτουν το 69.3% των ενεργειακϊν 

αναγκϊν τθσ ΕΕ-27, βάςει ςτοιχείων τθσ Eurostat για το 2020), υπό τθν επιρεια των 

πράςινων πολιτικϊν τθσ ΕΕ, τθ ςτιγμι που θ Ευρϊπθ εξαρτάται κατά 60%+ από ειςαγωγζσ 

υδρογονανκράκων, είναι ενδεικτικι τθσ πλιρουσ αδυναμίασ τθσ ΕΕ να αξιολογιςει ςωςτά 

το εξελιςςόμενο, και αρνθτικό για αυτιν, γεωπολιτικό περιβάλλον. Με τθν παράδοξθ αυτι 

ςτάςθ τθσ ΕΕ να υποκρφπτει μεγάλθ δόςθ υποκριςίασ και κυνιςμοφ, αφοφ αποβλζπει ςε 

μεγαλφτερεσ μεν ειςαγωγζσ υδρογονανκράκων (που όμωσ παράγουν εκπομπζσ ςτισ χϊρεσ 

απ’ όπου προζρχονται), όμωσ δεν επικυμεί τθν εξόρυξθ εντόσ τθσ ΕΕ. Όμωσ, τθ ςτιγμι που 

παρατθρείται ςοβαρό ζλλειμμα ενεργειακισ προμικειασ ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο, θ 

κρθςκευτικι προςιλωςθ ςτουσ (ανζφικτουσ) ςτόχουσ του NetZero50 και θ παράλλθλθ 

ενκάρρυνςθ για όλο και υψθλότερεσ ειςαγωγζσ φυςικοφ αερίου οδθγοφν μοιραία ςε 

μεγαλφτερθ ενεργειακι εξάρτθςθ και ςε ακόμα υψθλότερεσ τιμζσ. 

Για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ, τθν τρζχουςα περίοδο προζχουν θ ενίςχυςθ τθσ 

ενεργειακισ αςφάλειασ, θ μείωςθ του πλθκωριςμοφ και θ ομαλοποίθςθ τθσ οικονομίασ. 

Όμωσ, χωρίσ τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ενζργειασ από όλεσ τισ πθγζσ 

ανεξαρτιτωσ, ορυκτά καφςιμα και ΑΠΕ, αυτό δεν μπορεί να επιτευχκεί. 

Πορεία Ενεργειακών Σιμών το Επόμενο Διάςτθμα 

Απαιςιόδοξεσ προβλζψεισ για το χρονικό εφροσ και τθν ζνταςθ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ 

κάνει θ Κομιςιόν ςτο κείμενο που διζρρευςε πρόςφατα ςχετικά με τα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των υψθλϊν τιμϊν ςτθν ενζργεια. Όπωσ αναφζρει θ Κομιςιόν, επικαλοφμενθ 

τθν ανάλυςθ των ςυμβάςεων forward που ζχουν ςυναφκεί ςτισ ενεργειακζσ αγορζσ, οι 

ενεργειακζσ τιμζσ αναμζνεται να παραμείνουν υψθλζσ για το υπόλοιπο του 2022, ενϊ το 

ίδιο αναμζνεται να ςυμβεί ζςτω και ςε μεγαλφτερθ ζνταςθ μζχρι τθ διετία 2024-2025. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι τιμζσ του φυςικοφ αερίου αναμζνεται να παραμείνουν ςτα επίπεδα 

των €100 ανά μεγαβατϊρα (δθλαδι 5 φορζσ πάνω από τα επίπεδα του α’ εξαμινου του 

2021) μζχρι το τζλοσ του χειμϊνα, ενϊ προβλζπεται να αποκλιμακωκοφν ςτα €75 θ 
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μεγαβατϊρα μζχρι το καλοκαίρι του 2023 και κα παραμείνουν πάνω από τα €50 θ 

μεγαβατϊρα μζχρι το καλοκαίρι του 2025. 

Ανάλογα με τισ τιμζσ του φυςικοφ αερίου αναμζνεται να κινθκοφν και οι τιμζσ για τθν 

θλεκτρικι ενζργεια. ε κάκε περίπτωςθ, θ Κομιςιόν αναφζρει ότι θ πρόβλεψθ αυτι τελεί 

υπό τθν αίρεςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςτθν αγορά λόγω των ςθμερινϊν γεωπολιτικϊν εντάςεων 

και του πολζμου ςτθν Ουκρανία. φμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ Κομιςιόν, βραχυπρόκεςμα 

θ ςταδιακι κατάργθςθ τθσ εξάρτθςθσ από το ρωςικό φυςικό αζριο κα οδθγιςει ςε 

προςαρμογζσ των ςυνκθκϊν ηιτθςθσ και προςφοράσ κακϊσ και ςε μεταβλθτότθτα των 

τιμϊν. Σα επίπεδα τιμϊν κα ςυνεχίςουν να είναι υψθλά με τθν ανάγκθ για διαφοροποίθςθ 

των πθγϊν προμικειασ να αςκεί ανοδικζσ πιζςεισ. 

Σαυτόχρονα, θ ταχεία ανάπτυξθ των ΑΠΕ και τα ςθμαντικά μζτρα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ/ανταπόκριςθσ τθσ ηιτθςθσ, όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο «REPowerEU», 

αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό αυτϊν των επιπτϊςεων και να προςφζρουν 

χαμθλότερεσ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ μεςοπρόκεςμα. 

ε ό,τι αφορά ςτθν τρζχουςα κατάςταςθ, όπωσ αναφζρει κείμενο τθσ Κομιςιόν, οι τιμζσ του 

ρεφματοσ και του φυςικοφ αερίου ζφταςαν για πρϊτθ φορά ςε επίπεδα ρεκόρ το 2021 και 

ςυνζχιςαν να καταγράφουν ιςτορικά υψθλά μετά τθν ειςβολι ςτθν Ουκρανία τισ πρϊτεσ 

εβδομάδεσ του Μαρτίου του 2022. Οι τιμζσ του φυςικοφ αερίου, που ιςτορικά κινοφνται 

κάτω από τα €30 θ μεγαβατϊρα βρζκθκαν πρόςφατα ςτα €100 θ μεγαβατϊρα, ενϊ 

περιςταςιακά ξεπζραςαν και τα €200 θ μεγαβατϊρα. Κατ’ επζκταςθ οι τιμζσ του ρεφματοσ 

ςτθ χονδρεμπορικι αγορά αυξικθκαν εξαιτίασ των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ που 

χρθςιμοποιοφν φυςικό αζριο. 

Ωςτόςο, αρκετοί ενεργειακοί αναλυτζσ δεν αναμζνουν επίπεδα τιμϊν του 2018 πριν 

τουλάχιςτον το 2025, με ι χωρίσ μερικι αποκατάςταςθ των εμπορικϊν ςχζςεων με τθ 

Ρωςία. ε περίπτωςθ απόλυτθσ ριξθσ με τθν Ρωςία και πλιρουσ παφςθσ ρωςικϊν 

ενεργειακϊν εξαγωγϊν προσ τθν Ευρϊπθ και αντικατάςταςθσ των ρωςικϊν ροϊν φυςικοφ 

αερίου μζςω LNG και από εναλλακτικοφσ προμθκευτζσ (Νορβθγία, Αηερμπαϊτηάν, Αλγερία), 

οι τιμζσ χονδρικισ ςτθ Βορειοδυτικι Ευρϊπθ ενδεχομζνωσ να βρίςκονται ακόμθ πάνω από 

τα €90 ανά μεγαβατϊρα τα επόμενα χρόνια. Εάν θ ηιτθςθ υποχωριςει παγκοςμίωσ, και 

ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ, λόγω αντικατάςταςθσ του φυςικοφ αερίου από άλλεσ πθγζσ, τότε 

αναμζνεται να δοφμε ομαλοποίθςθ των τιμϊν, κακϊσ κα οδεφουμε προσ το 2030.  


