
 

1. Η επίπτωςθ που κα επιφζρει όχι μόνο ςτθν ελλθνικι αλλά και 

ςτθν ευρωπαϊκι αγορά θ διαφαινόμενθ ςθμαντικότατθ αφξθςθ 

του κόςτουσ χριςθσ των υποδομών φυςικοφ αερίου ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ  

 Μετά το 2010, αλλά κυρίωσ μετά το 2012,  όλεσ οι χώρεσ ςτθν 

Ευρώπθ βιώνουν μία ςθμαντικι πτώςθ τθσ ηιτθςθσ φυςικοφ 

αερίου, τόςο ωσ απόρροια τθσ οικονομικισ φφεςθσ, όςο και λόγω 

τθσ διείςδυςθσ των ανανεώςιμων 

 Μία ςοβαρι και ςυνεχώσ αυξανόμενθ παρενζργεια αυτοφ του 

φαινομζνου, είναι θ ςθμαντικότατθ αφξθςθ των κομίςτρων, 

 Αυτό οφείλεται ςτο ότι μειώνονται τα ζςοδα των Διαχειριςτών 

από τα μακροχρόνια δικαιώματα και επομζνωσ αυξάνουν 

δραματικά οι ανάγκεσ ανάκτθςισ τουσ μζςω των βραχυχρονίων 

ςυμβολαίων 

 Σο ρυκμιςτικό πλαίςιο ςε ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ δεν είναι αυτι 

τθ ςτιγμι ςχεδιαςμζνο να αντιμετωπίςει αυτό το φαινόμενο. 

Αντίκετα, όλεσ οι διατάξεισ του ευρωπαϊκοφ ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου επιτείνουν τθν ζξαρςθ αυτοφ του φαινομζνου. Κανείσ 

Ρυκμιςτισ δεν κα μπορζςει να μειώςει τα κόμιςτρα με τρόπον 

ώςτε να ηθμιώςει τουσ Διαχειριςτζσ και κανζνασ Διαχειριςτισ δεν 

κα μπορζςει να δεχτεί μία τζτοια μείωςθ χωρίσ να επθρρεαςτεί θ 

οικονομικι του βιωςιμότθτα 

 Οι επιπτώςεισ ςτθν αγορά φυςικοφ αερίου κα είναι 

ςθμαντικότατεσ:  

o το αζριο κα ςταματιςει να είναι όςο ανταγωνιςτικό κα του 

επζτρεπαν οι ευνοϊκζσ τιμζσ του πετρελαίου διεκνώσ (όπωσ 

μάλλον κα αρχίςουμε να βλζπουμε και εδώ ςφντομα) 

o Σο διαςυνοριακό εμπόριο μεταξφ των χωρών τθσ ΕΕ κα 

περιοριςτεί, κακώσ οι διαφορζσ μεταξφ των διαφόρων 

ευρωπαϊκών hubs κα είναι μικρότερεσ από το κόςτοσ 

μεταφοράσ του φυςικοφ αερίου από τθ μία αγορά ςτθν 

άλλθ 

o Αυτό είναι πικανό να οδθγιςει ςτθν ενίςχυςθ των 

μονοπωλιακών ςυμπεριφορών και κα αποτελζςει ιςχυρό 



πλιγμα για τθν απελευκερωμζνθ αγορά φυςικοφ αερίου 

και να αποτελζςει εμπόδιο ςτθν ολοκλιρωςι τθσ 

 Ποια είναι θ λφςθ?ίγουρα δεν μπορεί να είναι μία λφςθ ςε 

εκνικό επίπεδο. Πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςτο επίπεδο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οφτε υπάρχουν «μαγικζσ λφςεισ» για το 

κζμα. Σο κόςτοσ πθγαίνει είτε ςτουσ καταναλωτζσ, είτε ςτουσ 

μετόχουσ των Διαχειριςτών, είτε ςτουσ φορολογοφμενουσ! 

 

2. Στο μακροχρόνιο ορίηοντα, θ λφςθ είναι θ ανάπτυξθ των 

υποδομών φυςικοφ αερίου να γίνεται μόνο όταν οι υποδομζσ 

αυτζσ κα ζχουν το μζγεκοσ που χρειάηεται και κα 

χρθςιμοποιοφνται άμεςα ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό.  

3. Για όςεσ υποδομζσ κεωροφνται απολφτωσ απαραίτθτεσ αλλά επί 

του παρόντοσ δεν ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ, υπάρχουν ιδθ ευρωπαϊκοί μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ 

και εργαλεία που μπορεί να αναλάβουν μζροσ του οικονομικοφ 

βάρουσ ανάπτυξθσ των υποδομών αυτών. Αυτοί πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό. 

4. Δυςτυχώσ, το μζγεκοσ αγορών φυςικοφ αερίου, ειδικά ςτθ δικι 

μασ γεωγραφικι περιοχι είναι τζτοιο που ο μονομερισ 

καταμεριςμόσ του βάρουσ ανάπτυξθσ των υποδομών ςτουσ 

εκνικοφσ καταναλωτζσ είναι, απλώσ, μθ βιώςιμοσ. Σο βάροσ 

πρζπει να το ςθκώςουν όλοι όςοι χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ 

υποδομζσ 

5. Στο βραχυχρόνιο ορίηοντα:πρζπει να αναπτυχκοφν τάχιςτα οι 

μθχανιςμοί που κα ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ και τθν 

επζκταςθ τθσ κατανάλωςθσ: 

 Επζκταςθ των δικτφων διανομισ και ςφνδεςθ νζων καταναλωτών 

ςτα ιδθ υπάρχοντα 

 Επζκταςθ τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου ςε νζεσ μορφζσ 

κατανάλωςθσ (όπου αυτό αποδειχκεί οικονομικά 

αποτελεςματικό, π.χ. virtualpipelines, μεταφορζσ, νθςιά!) 

 Προςζλκυςθ καταναλωτών από άλλεσ γειτονικζσ χώρεσ 
6. Για τθν άμεςθ ανάγκθ ανάπτυξθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτθν 

Ελλάδα (εικονικοφ ςθμείου εμπορίασ), ώςτε να μπορζςει το ελλθνικό ςφςτθμα να 



αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ και να προςελκφςει αγοραςτζσ αερίου και από τισ 

γφρω χώρεσ, κάτι που κα οδθγιςει ςτθ ςυνολικι εξωςτρζφεια τθσ αγοράσ και ςτθ 

ςυνολικι μείωςθ των κομίςτρων 

 


