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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από την 1.9.2011 επιβλήθηκε ειδικός 

φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό 

αέριο, ύψους 1,5 €/GJ (περίπου 5,4 

€/MWh). Λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, ο 

στόχος είσπραξης εσόδων από το φόρο 

εκτιµάται σε περίπου €200 εκατ.  

Η φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων 

όπως το φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί 

αναγκαία εισροή στην παραγωγική 

διαδικασία σε βιοµηχανία, 

ηλεκτροπαραγωγή, εµπόριο και υπηρεσίες, 

καθώς και σηµαντικό µέρος της δαπάνης 

των νοικοκυριών, έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το 

οικονοµικό σύστηµα.  

Στην παρούσα φάση, ο υπέρτατος στόχος 

της φορολογικής πολιτικής είναι η 

µεγιστοποίηση των δηµοσίων εσόδων. 

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της 

ακολουθούµενης φορολογικής πολιτικής 

στα ενεργειακά προϊόντα στους 

επιδιωκόµενους στόχους της ενεργειακής 

πολιτικής, καθώς και η αποφυγή των 

πρόσθετων αρνητικών επιπτώσεων στην 

οικονοµία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να αγνοούνται. Στο πλαίσιο αυτό 

απαιτείται η αναλυτική εξέταση των 

δυνατοτήτων είσπραξης των αναγκαίων 

κρατικών εσόδων µε τις ελάχιστες δυνατές 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία. 

Στόχος της µελέτης είναι η εξέταση των 

επιπτώσεων της απόφασης επιβολής ΕΦΚ 

στο φυσικό αέριο και η διατύπωση 

προτάσεων σχετικά µε το µέλλον της 

φορολογίας ενεργειακών προϊόντων στην 

Ελλάδα.  

Στη µελέτη εξετάζεται ο ρόλος του 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα στο πλαίσιο 

των στόχων της εθνικής ενεργειακής 

πολιτικής και περιγράφεται το πλαίσιο 

φορολόγησης του φυσικού αερίου και των 

ανταγωνιστικών προς αυτό καυσίµων στην 

Ελλάδα και στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζεται 

επίσης η προοπτική αλλαγής του 

κοινοτικού ρυθµιστικού πλαισίου µε 

ορίζοντα το 2013 και επιχειρείται εκτίµηση 

των συντελεστών φορολογίας υπό 

διάφορα σενάρια φορολογικής πολιτικής. 

Τέλος, αναλύονται και ποσοτικοποιούνται 

οι επιπτώσεις από την επιβολή ΕΦΚ στην 

� Η επιβολή ΕΦΚ στο Φυσικό Αέριο 

εκτιµάται ότι οδηγεί σε απώλειες 

ΑΕΠ ύψους € 2,8 δισεκ. 

� Χάνονται περίπου 46 χιλ. θέσεις 

εργασίας. 

� Τα 2/3 του φόρου ουσιαστικά 

χάνονται λόγω της µείωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

� Ο εξαιρετικά µεγάλος αρνητικός 

αντίκτυπος οφείλεται κυρίως στις 

στρεβλώσεις που προκαλεί η 

επιβολή του φόρου στην 

ηλεκτροπαραγωγή. 

� Εναλλακτικά φορολογικά µέτρα 

στον ενεργειακό τοµέα µπορούν 

να φέρουν τα απαιτούµενα 

(µεικτά) φορολογικά έσοδα µε 

ηπιότερες κατά 70%-76% 

επιπτώσεις στην οικονοµία. 
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ηλεκτροπαραγωγή, στη βιοµηχανία, στα 

νοικοκυριά και ευρύτερα στην οικονοµία. 

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται εναλλακτικοί 

τρόποι είσπραξης φορολογικών εσόδων 

παραπλήσιου ύψους από τον ενεργειακό 

τοµέα µε ηπιότερες επιπτώσεις στην 

οικονοµία.  

Ο ρόλος του φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα 

Το φυσικό αέριο εντάχθηκε σχετικά 

πρόσφατα - το 1996 - στο εγχώριο µείγµα 

καυσίµων. Σε αυτά τα 15 χρόνια η 

διείσδυση του φυσικού αερίου υπήρξε 

γρήγορη, ωστόσο το µερίδιο του 

«καθαρότερου» ορυκτού καυσίµου 

παραµένει αρκετά χαµηλότερο σε 

σύγκριση µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ειδικά στον οικιακό τοµέα το 

µερίδιο του φυσικού αερίου µόλις 

ξεπέρασε το 5% το 2009, σε σύγκριση µε 

39% κατά µέσο όρο στην ΕΕ-27. 

Το φυσικό αέριο έχει σηµαντικές 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην 

Ελλάδα. Αυτή η εξέλιξη είναι άκρως 

επιθυµητή, εάν λάβουµε υπόψη τη 

σηµαντική συνεισφορά του φυσικού 

αερίου στους στόχους ενεργειακής 

πολιτικής που έχει θέσει η πολιτεία.  

Φορολόγηση των ενεργειακών 

προϊόντων 

Για να πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη 

περαιτέρω διείσδυση, είναι σηµαντικό οι 

τιµές του φυσικού αερίου να είναι αρκετά 

χαµηλότερες σε σύγκριση µε τα 

ανταγωνιστικά καύσιµα. Επιπλέον, η 

ανταγωνιστικότητα της εγχώριας 

ενεργειοβόρου βιοµηχανίας εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τη διαφορά των τιµών 

ενέργειας µε ανταγωνίστριες χώρες.  

Μέχρι τον Αύγουστο του 2011, η Ελλάδα, 

µαζί µε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, 

εκµεταλλευόταν τη δυνατότητα να µην 

επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης 

στο φυσικό αέριο λόγω της χαµηλής 

διείσδυσης του καυσίµου στο εγχώριο 

ενεργειακό µείγµα. Έτσι, η Ελλάδα 

απολάµβανε µια από τις χαµηλότερες 

φορολογικές επιβαρύνσεις στην τιµή 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς 

µόλις τρεις από τις 25 χώρες µε διαθέσιµα 

στοιχεία είχαν ακόµα χαµηλότερη 

φορολογική επιβάρυνση στο συγκεκριµένο 

καύσιµο.  

Ακόµα και µε χαµηλή φορολογία, ωστόσο, 

οι τελικές τιµές στην Ελλάδα ήταν ανάµεσα 

στις υψηλότερες στην Ευρώπη. Αυτό 

οφείλεται στις υψηλές τιµές στα σηµεία 

εισαγωγής του φυσικού αερίου, οι οποίες 

προκύπτουν από το γεγονός ότι η χώρα 

µας αποτελεί τελικό προορισµό και δεν 

απολαµβάνει ευνοϊκή µεταχείριση ως χώρα 

διαµετακόµισης φυσικού αερίου. Στον 

τοµέα των επιχειρήσεων, η Ελλάδα το 

2010 ήταν η 8η ακριβότερη ανάµεσα σε 23 

ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στα νοικοκυριά 

καταλαµβάνει την τέταρτη θέση ανάµεσα 

σε 26 χώρες, πίσω µόνο από τη Σουηδία, 

τη ∆ανία και την Ιταλία.  

Στην προσπάθεια επίτευξης των 

φιλόδοξων στόχων δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, από την 1.9.2011 

επιβλήθηκε ΕΦΚ στο φυσικό αέριο µε ύψος 

πενταπλάσιο στον οικιακό τοµέα και 

δεκαπλάσιο στην επιχειρηµατική χρήση 
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από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπει η 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ. Με αυτές τις αλλαγές, 

η Ελλάδα έχει πλέον τον 7ο υψηλότερο 

φορολογικό συντελεστή στο φυσικό αέριο 

για µη επιχειρηµατική χρήση και τον 8ο 

υψηλότερο στην επιχειρηµατική χρήση για 

θέρµανση. Ο φόρος επιβλήθηκε και στη 

χρήση για ηλεκτροπαραγωγή, όπου δεν 

προβλέπονται ελάχιστα επίπεδα 

φορολόγησης. 

Η ανάγκη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν 

µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση, ωστόσο 

δεν πρέπει να αγνοούνται και οι στόχοι της 

ενεργειακής πολιτικής, η επίτευξη των 

οποίων δυσχεραίνεται σηµαντικά µε την 

επιβάρυνση της φορολογίας του φυσικού 

αερίου. Μια τόσο απότοµη και µονοµερής 

αλλαγή στη φορολογία δεν µπορεί να µην 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στις ενεργειακές 

δαπάνες των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα στην 

οικονοµία. Προκύπτει έτσι επιτακτική 

ανάγκη εξέτασης και ποσοτικοποίησης 

αυτών των επιπτώσεων µε στόχο τη 

διερεύνηση της δυνατότητας άµβλυνσής 

τους µέσω εναλλακτικών τρόπων 

φορολόγησης. 

Επιπτώσεις στον τοµέα ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Οι στρεβλώσεις και οι αρνητικές 

επιπτώσεις που έχουν προκληθεί από την 

επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο έχουν ήδη 

γίνει ιδιαίτερα αισθητές στον τοµέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο 

καταναλώνεται το µεγαλύτερο µέρος των 

ποσοτήτων φυσικού αερίου. Με δεδοµένο 

ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 

αναγκαία εισροή σε όλες σχεδόν τις 

οικονοµικές δραστηριότητες, οι αρνητικές 

επιπτώσεις διαχέονται στο σύνολο της 

οικονοµίας. Ειδικότερα, η επιβολή του ΕΦΚ 

στο φυσικό αέριο που χρησιµοποιείται 

στην ηλεκτροπαραγωγή έχει τις παρακάτω 

επιπτώσεις: 

� Αύξηση του µεταβλητού κόστους 

παραγωγής των µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου 

κατά το ποσό του φόρου. 

� Πολλαπλάσια του φόρου αύξηση της 

οριακής τιµής συστήµατος (ΟΤΣ) τις 

ώρες που αυτή καθορίζεται από τις 

µονάδες φυσικού αερίου και εποµένως 

αύξηση της µέσης σταθµικής ΟΤΣ. 

Ενδεικτικά, εκτιµάται ότι, ceteris 

paribus, η τιµή ηλεκτρικής ενέργειας 

στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΟΤΣ) επιβαρύνεται κατά 

11,93 €/MWh κατά µέσο όρο ετησίως. 

Η υψηλότερη, σε σχέση µε το επίπεδο 

του ΕΦΚ, επιβάρυνση οφείλεται στο 

ότι σηµαντικό µέρος της ενέργειας 

χάνεται κατά τη µετατροπή του 

φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια.  

� Αύξηση πλεονάσµατος παραγωγού 

των λιγνιτικών µονάδων βάσης τις 

ώρες που η ΟΤΣ καθορίζεται από 

µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 

χρησιµοποιούν φυσικό αέριο και 

βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των εισαγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προµηθευτές 

και οι εξαγωγείς πληρώνουν 

υψηλότερη τιµή και για το φορτίο που 

παράγεται µε λιγνίτη ή εισάγεται από 
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γειτονικές χώρες. Έτσι το µέσο κόστος 

προµήθειας εκτοξεύεται. Ενώ το 

κράτος αναµένεται να εισπράξει από 

τους ηλεκτροπαραγωγούς €116 εκατ. 

σε ετήσια βάση (σύµφωνα µε το 

επίπεδο κατανάλωσης του 2009), το 

κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 

€653 εκατ. Η διαφορά εισπράττεται 

από τους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από άλλες συµβατικές 

τεχνολογίες (λιγνιτικές µονάδες, 

µεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί), και 

από τους εισαγωγείς, ενώ ένα µέρος 

πηγαίνει και για κάλυψη του 

ελλείµµατος του λογαριασµού του 

∆ΕΣΜΗΕ για στήριξη των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μικρή 

αντιστάθµιση στο κόστος για τον 

τελικό καταναλωτή µπορεί να προέλθει 

από τη δυνατότητα µείωσης των 

ρυθµιζόµενων χρεώσεων, όπως οι ΥΚΩ 

και το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το ύψος των 

οποίων εξαρτάται από την ΟΤΣ.  

� Η ∆ΕΗ Παραγωγή κερδίζει από το 

πλεόνασµα επί του κόστους των 

λιγνιτικών µονάδων, αλλά η ∆ΕΗ 

Προµήθεια χάνει σε περίπτωση που 

δεν προσαρµοστούν ανάλογα τα 

ρυθµιζόµενα τιµολόγια. Σε αυτή την 

περίπτωση οι ανεξάρτητοι 

προµηθευτές δεν µπορούν να 

ανταγωνιστούν τη ∆ΕΗ, η οποία λόγω 

καθετοποίησης αντισταθµίζει µερικώς 

τις ζηµιές που προκύπτουν από την 

αύξηση του µέσου κόστους ενέργειας. 

Αυτό έχει ήδη σηµατοδοτήσει πιέσεις 

από την πλευρά των προµηθευτών για 

την αύξηση των τιµών ηλεκτρικής 

ενέργειας σε µια εξαιρετικά δυσµενή 

συγκυρία για τη χώρα. 

� ∆ηµιουργεί προσκόµµατα στην 

προσπάθεια απελευθέρωσης της 

αγοράς, καθώς οι ανεξάρτητοι 

παραγωγοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν 

λιγνιτικές µονάδες, χάνουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι 

των εισαγωγέων.  

� Αποµακρύνει το ενδεχόµενο οι 

µονάδες συνδυασµένου κύκλου 

φυσικού αερίου να ανταγωνιστούν τις 

λιγνιτικές µονάδες µετά την 

κατάργηση της δωρεάν κατανοµής 

δικαιωµάτων CO2.  

Επιπτώσεις στη βιοµηχανία 

Εξαιρετικά δυσµενείς είναι οι επιπτώσεις 

που προκαλεί η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό 

αέριο και στην ελληνική βιοµηχανία. Η 

δαπάνη για ενέργεια αυξάνεται όχι µόνο 

στην κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά 

και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο 

φόρος επιβάλλεται και στην 

ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό αυξάνει το 

κόστος παραγωγής, ειδικά στην 

ενεργειοβόρο βιοµηχανία, µειώνοντας την 

ανταγωνιστικότητα για τα διεθνώς 

εµπορεύσιµα αγαθά.  

Ως αποτέλεσµα, µειώνεται η προστιθέµενη 

αξία και η κερδοφορία, κάτι που επιδρά 

αρνητικά και στις επενδύσεις. Το 

ενδεχόµενο παύσης λειτουργίας 

επιχειρήσεων ή µετεγκατάστασής τους 

γειτονικές χώρες µε χαµηλότερο κόστος 

ενέργειας ενισχύεται.  
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Συνολικά για την οικονοµία αυτό 

µεταφράζεται σε απώλεια θέσεων εργασίας 

και ΑΕΠ. Τέλος, ενώ, τουλάχιστον µε βάση 

τη θεωρία και τις κοινοτικές οδηγίες, τα 

ενεργειακά προϊόντα φορολογούνται µε 

ειδικό φόρο κατανάλωσης κυρίως για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς, η επιβολή ΕΦΚ 

στο φυσικό αέριο έχει αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βαθµό που 

στρέφει τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές στη χρήση περισσότερο 

ρυπογόνων καυσίµων. 

Τα αρνητικά αυτά αποτελέσµατα έρχονται 

σε µια περίοδο κατά την οποία η 

ενεργειοβόρος βιοµηχανία δέχεται 

τεράστιες πιέσεις στις πωλήσεις και στα 

οικονοµικά της αποτελέσµατα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το 2010 η ενεργειοβόρος 

βιοµηχανία εµφάνισε σηµάδια οριακής 

ανάκαµψης των πωλήσεων, κυρίως λόγω 

της εξαγωγικής προσπάθειας, µετά την 

κατακόρυφη πτώση κατά -33% που είχε 

σηµειωθεί το 2009. Αυτή η εξέλιξη, 

ωστόσο δεν απέτρεψε µια ιδιαιτέρως 

ζηµιογόνα χρήση για το σύνολο της 

ενεργειοβόρου βιοµηχανίας. 

Επιπτώσεις στον οικιακό τοµέα 

Στον οικιακό τοµέα η επιβολή ΕΦΚ 

συνεπάγεται την αύξηση των τελικών 

τιµών διάθεσης του φυσικού αερίου. Η 

αύξηση των τιµών οδηγεί σε µείωση της 

ζήτησης φυσικού αερίου ανάλογα µε την 

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή 

και την εξέλιξη των σχετικών τιµών του 

φυσικού αερίου έναντι των 

ανταγωνιστικών προς αυτό καυσίµων. Μια 

τέτοια εξέλιξη µπορεί να οδηγήσει σε 

ανακοπή του ρυθµού αύξησης της 

διείσδυσης φυσικού αερίου στον οικιακό 

τοµέα και αύξηση των ληξιπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, ενώ δίνει αρνητικό σήµα 

για τις επενδύσεις επέκτασης του φυσικού 

αερίου σε νέες περιοχές. 

Ποσοτικοποίηση των συνολικών 

οικονοµικών επιπτώσεων 

Η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής σε 

βιοµηχανία και υπηρεσίες, η οποία 

προκύπτει από τις αυξήσεις στις τιµές του 

φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, εκτιµάται ότι οδηγεί σε µείωση 

της εγχώριας ζήτησης προϊόντων και 

υπηρεσιών κατά σχεδόν €1,3 δισ. (0,7%) 

και των εξαγωγών κατά €294 εκ. (0,9%). 

Επιπλέον, η µείωση της ζήτησης και των 

εξαγωγών έχει αρνητική πολλαπλασιαστική 

επίδραση στην εγχώρια οικονοµική 

δραστηριότητα. Εκτιµάται ότι η επιβολή 

ΕΦΚ στο φυσικό αέριο οδηγεί σε µείωση 

του ΑΕΠ κατά €2,8 δισεκ. και απώλεια 

46.450 θέσεων εργασίας. Επιπλέον, 

περίπου τα 2/3 των επιδιωκόµενων 

φορολογικών εσόδων από τον ΕΦΚ (€122 

εκατ.) χάνονται λόγω της υποχώρησης της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ισοδύναµα µέτρα  

Στη µελέτη εξετάζονται εναλλακτικά 

σενάρια φορολογικής πολιτικής στα 

ενεργειακά προϊόντα και οι επιπτώσεις που 

προκύπτουν για το σύνολο της οικονοµίας. 

Τα σενάρια αφορούν α) στην επιβολή ΕΦΚ 

και στην καύση λιγνίτη για 

ηλεκτροπαραγωγή β) στη µη επιβολή ΕΦΚ 

στην καύση ΦΑ (και λιγνίτη) για 

ηλεκτροπαραγωγή και γ) στην επιβολή 
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ΕΦΚ για την καύση ΦΑ µόνο στον οικιακό 

τοµέα. Στο σενάριο α) οι συντελεστές ΕΦΚ 

του φυσικού αερίου και του λιγνίτη 

προσαρµόζονται έτσι ώστε να 

αποκατασταθεί η αναλογία των τελικών 

τιµών φυσικού αερίου και λιγνίτη στα 

επίπεδα πριν από την επιβολή του φόρου, 

υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνονται 

τα προϋπολογισθέντα φορολογικά έσοδα. 

Στα σενάρια β) και γ), οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης του φυσικού αερίου και των 

ενεργειακών προϊόντων που 

ανταγωνίζονται ευθέως µε το φυσικό 

αέριο, προσαρµόζονται έτσι ώστε να µην 

µεταβληθούν οι σχετικές τιµές των 

ενεργειακών προϊόντων και να επιτευχθούν 

συνολικά επιπλέον έσοδα από ΕΦΚ ίσα µε 

τα έσοδα στο σενάριο µε την υφιστάµενη 

φορολογική πολιτική. 

Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων 

δείχνουν ότι το ίδιο ύψος φορολογικών 

εσόδων µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερες 

επιπτώσεις στην οικονοµία. Η επιβολή ΕΦΚ 

και στο λιγνίτη (0,23 €/GJ) µε µείωση του 

συντελεστή ΕΦΚ για το φυσικό αέριο σε 

όλες τις χρήσεις (σε 0,86 €/GJ) περιορίζει 

τις απώλειες σε όρους οικονοµικής 

δραστηριότητας κατά περίπου 40%. Ακόµα 

µεγαλύτερη βελτίωση προκύπτει στα άλλα 

δυο σενάρια.  

Εξαιρώντας την ηλεκτροπαραγωγή από 

την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, 

επιτυγχάνεται το ίδιο ύψος φορολογικών 

εσόδων από ΕΦΚ µε σχετικά µικρή αύξηση 

(12%) των συντελεστών ΕΦΚ στο φυσικό 

αέριο για τις υπόλοιπες χρήσεις και στα 

ανταγωνιστικά καύσιµα. Εάν εξαιρεθεί και 

ο επιχειρηµατικός τοµέας, η απαιτούµενη 

αύξηση του ΕΦΚ στον οικιακό τοµέα είναι 

υψηλότερη, καθώς αποφεύγεται η µείωση 

των εξαγωγών, αλλά επιβαρύνεται η 

εγχώρια κατανάλωση. Ωστόσο, οι 

επιπτώσεις στην οικονοµία στα δύο 

τελευταία εναλλακτικά σενάρια είναι 

σηµαντικά ηπιότερες κατά 70% – 76%, 

ενώ αρκετά µικρότερη είναι και η απώλεια 

φορολογικών εσόδων λόγω µειωµένης 

οικονοµικής δραστηριότητας (Πίνακας 1). 

Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές 

επιπτώσεις στην οικονοµία είναι αρνητικές. 

Ωστόσο, η ανάλυση καταδεικνύει ότι 

υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

συγκέντρωσης εσόδων από τη 

φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων 

µε ηπιότερες επιπτώσεις στο σύνολο της 

εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας.  

Κατευθύνσεις αλλαγής του κοινοτικού 

πλαισίου φορολόγησης 

Η πρόταση για την αναµόρφωση της 

φορολογίας ενεργειακών προϊόντων που 

πρόσφατα δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κυοφορεί ριζικές αλλαγές για το 

φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα από το 

2013. Η θέσπιση ενιαίων φορολογικών 

συντελεστών µε βάση το ενεργειακό 

περιεχόµενο και τους συντελεστές 

εκποµπών για όλα τα καύσιµα και χρήσεις, 

εκτός του τοµέα µεταφορών και των 

εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο 

σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής 

CO2, συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές στη 

φορολογική επιβάρυνση.  

Πολύ µεγάλη επιβάρυνση προκύπτει στα 

στερεά καύσιµα, τα οποία έχουν και τους 
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υψηλότερους συντελεστές εκποµπής CO2. 

Από την άλλη πλευρά µειώνεται σηµαντικά 

η επιβάρυνση για επιχειρηµατική χρήση 

του πετρελαίου θέρµανσης, καθώς η 

πρόταση οδηγίας δεν προβλέπει προς το 

παρόν εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο 

θέρµανσης και κίνησης. Στην οικιακή 

χρήση, η φορολογική επιβάρυνση του 

πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού 

αερίου µεταβάλλεται µε κοντινές αναλογίες 

στα περισσότερα σενάρια φορολογικής 

πολιτικής. 

Συµπεράσµατα 

Λαµβάνοντας υπόψη την προσωρινή φύση 

του µέτρου επιβολής ΕΦΚ στην 

κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά και τις 

πολύ σοβαρές του επιπτώσεις σε µια 

εξαιρετικά κρίσιµη συγκυρία για την 

ελληνική οικονοµία, οι αρµόδιοι φορείς 

οφείλουν να εξετάσουν εναλλακτικές 

προσεγγίσεις. Η κρίσιµη κατάσταση στην 

οποία έχει περιέλθει η χώρα απαιτεί σε 

κάποιες περιπτώσεις την ταχεία λήψη 

αποφάσεων που θα έχουν άµεσα 

αποτελέσµατα, ακόµα και µε κίνδυνο αυτές 

οι αποφάσεις να αποκλίνουν από εκείνες 

που θα προέκυπταν µέσα από διαδικασίες 

προσεκτικού σχεδιασµού. Ωστόσο, όταν 

αποδεικνύεται ότι υπάρχουν διαθέσιµες 

λύσεις, οι οποίες προσφέρουν καλύτερο 

αποτέλεσµα τόσο σε όρους καθαρών 

φορολογικών εσόδων, όσο και οικονοµικής 

δραστηριότητας, η Πολιτεία οφείλει να 

προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. 

 

Πίνακας 1: Ετήσια µεταβολή οικονοµικών µεγεθών από την επιβολή του ΕΦΚ στο 

Φυσικό Αέριο 

Μεταβλητή Ως έχει 
Εξαίρεση 
ηλεκτρο-
παραγωγής 

Επιβολή ΕΦΚ 
µόνο στον 

οικιακό τοµέα 

Εγχώρια κατανάλωση (€ εκ.) -1.283 -337 -485 

Εξαγωγές (€ εκ.) -294 -99 0 

Αξία παραγωγής (€ εκ.) -3.390 -996 -814 

Προστιθέµενη αξία (€ εκ.) -2.755 -803 -672 

Φόροι (€ εκ.) 61 146 155 

ΑΕΠ (€ εκ.) -2.842 -830 -689 

Μισθοί (€ εκ.) -722 -214 -190 

Απασχόληση (άτοµα) -46.456 -13.708 -12.099 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η δυσµενής δηµοσιονοµική θέση της χώρας σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές 

αποκλίσεις στους στόχους του προϋπολογισµού, οδήγησαν, µεταξύ άλλων, στην 

επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Το ύψος του φόρου 

καθορίστηκε σε 1,5 €/GJ (περίπου 5,4 €/MWh) και επιβάλλεται (σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα) από την 1.9.2011 σε όλες τις ενεργειακές χρήσεις στον οικιακό 

τοµέα, στη βιοµηχανία, στο τριτογενή τοµέα και στην ηλεκτροπαραγωγή. Ο στόχος 

για τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο δεν 

είναι σαφώς προσδιορισµένος, αλλά λαµβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο ετήσιας 

κατανάλωσης φυσικού αερίου, εκτιµάται σε περίπου €200 εκατ.   

Η επιβολή φόρου οδηγεί σε στρεβλώσεις των σχετικών τιµών στην παραγωγή και 

στην κατανάλωση του προϊόντος που φορολογείται, µειώνοντας την 

αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία της σχετικής αγοράς. Επιπλέον, η φορολόγηση 

ενεργειακών προϊόντων όπως το φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί αναγκαία εισροή 

στην παραγωγική διαδικασία σε βιοµηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, εµπόριο και 

υπηρεσίες, καθώς και σηµαντικό µέρος της δαπάνης των νοικοκυριών, έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις που διαχέονται σε ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα. 

Στην παρούσα φάση, ο υπέρτατος στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι η 

µεγιστοποίηση των δηµοσίων εσόδων. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της ακολουθούµενης 

φορολογικής πολιτικής στα ενεργειακά προϊόντα στους επιδιωκόµενους στόχους της 

ενεργειακής πολιτικής και η αποφυγή πρόσθετων αρνητικών επιπτώσεων στην 

οικονοµία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αγνοούνται. Στο πλαίσιο αυτό 

θεωρούµε ότι απαιτείται η αναλυτική εξέταση των δυνατοτήτων είσπραξης των 

αναγκαίων κρατικών εσόδων µε τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονοµία και η επεξεργασία πρότασης για συνολική αναµόρφωση του συστήµατος 

φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων, έτσι ώστε να συνάδει µε τους στόχους 

ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.     

Στόχος της µελέτης είναι η εξέταση των επιπτώσεων της απόφασης επιβολής ΕΦΚ 

στο φυσικό αέριο και η διατύπωση προτάσεων σχετικά µε το µέλλον της φορολογίας 

ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική 

κατάσταση της χώρας, τις επιπτώσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής 

οικονοµίας και την ευθυγράµµιση µε τους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής.  



1. Εισαγωγή 
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Στην επόµενη ενότητα περιγράφεται ο ρόλος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα στο 

πλαίσιο των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και η έως σήµερα 

διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µείγµα της χώρας. Το πλαίσιο 

φορολόγησης του φυσικού αερίου και των ανταγωνιστικών προς αυτό καυσίµων στην 

Ελλάδα και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται 

από σχετικές Οδηγίες και την ακολουθούµενη φορολογική και ενεργειακή πολιτική 

στα κράτη µέλη, εξετάζεται στην τρίτη ενότητα. 

Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι επιπτώσεις από την επιβολή του ΕΦΚ στο 

φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιοµηχανία, και ευρύτερα στην οικονοµία. 

Επιχειρείται ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων, προκειµένου να αναδειχθούν σε όλη 

τους την έκταση οι συνέπειες από την επιβολή του ΕΦΚ. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται 

εναλλακτικοί τρόποι είσπραξης φορολογικών εσόδων παραπλήσιου ύψους από τον 

ενεργειακό τοµέα µε ηπιότερες όµως επιπτώσεις στην οικονοµία.  

Στην πέµπτη ενότητα εξετάζεται το ζήτηµα της αναµόρφωσης της φορολογίας των 

ενεργειακών προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη την προοπτική αλλαγής του κοινοτικού 

ρυθµιστικού πλαισίου µε ορίζοντα το 2013. Παρουσιάζεται η µεταβολή των ελάχιστων 

επιπέδων φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

επιχειρείται εκτίµηση των συντελεστών φορολογίας στην Ελλάδα υπό διαφορετικά 

σενάρια φορολογικής πολιτικής. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε σύνοψη των βασικών 

διαπιστώσεων. 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

2.1 ∆ιείσδυση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα 

Η ένταξη του φυσικού αερίου στο εγχώριο ενεργειακό µείγµα καυσίµων 

δροµολογήθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 µε την ίδρυση της ∆ηµόσιας 

Επιχείρησης Αερίου (∆ΕΠΑ) και την υπογραφή διακρατικών συµφωνιών µε τη Ρωσία 

και την Αλγερία για τον εφοδιασµό της χώρας µε φυσικό αέριο. Η κατασκευή αγωγού 

µεταφοράς φυσικού αερίου από τα σύνορα µε τη Βουλγαρία έως την Αττική 

ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1996, ενώ είχε προηγηθεί η θέσπιση του νοµοθετικού 

πλαισίου για την ίδρυση περιφερειακών Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).   

Έκτοτε, η διείσδυση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν αλµατώδης (∆ιάγραµµα 

2.1). Το 2000 ξεκίνησε και η διείσδυση στον οικιακό τοµέα µε την ίδρυση των 

πρώτων ΕΠΑ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Θεσσαλία, και ένα χρόνο 

αργότερα στην Αττική. Προσωρινή ανακοπή του θετικού ρυθµού ανάπτυξης 

καταγράφεται το 2009 λόγω της ύφεσης της ελληνικής και της διεθνούς οικονοµίας 

και τεχνικών βλαβών σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου.  

∆ιάγραµµα 2.1: Συνολική Κατανάλωση Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα (ktoe) 

 
Πηγή: Eurostat 

Το 2010 ο τοµέας µε το υψηλότερο µερίδιο (62%) στην κατανάλωση φυσικού αερίου - 

η ηλεκτροπαραγωγή (∆ιάγραµµα 2.2) - σηµείωσε αύξηση της παραγωγής κατά 

10,6%.[9] Τους πρώτους ένδεκα µήνες του 2011 η ηλεκτροπαραγωγή µε φυσικό αέριο 

ήταν ακόµα υψηλότερη (+45%) σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010,[8] 

αντισταθµίζοντας τη µειωµένη διαθεσιµότητα υδάτινων πόρων και τη µειωµένη 

διαθεσιµότητα λιγνιτικών µονάδων κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην ∆ΕΗ τον 
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Ιούνιο του 2011. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου 

πιθανότατα επανήλθε σε ανοδική πορεία το 2010 και το 2011, παρά την οξύτατη 

κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία.  

∆ιάγραµµα 2.2: Σύνθεση Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το 2009 

 

Πηγή: Eurostat 

Σε σύγκριση µε το µέσο όρο διείσδυσης του φυσικού αερίου στην ΕΕ-27, η 

απόσταση είναι ακόµα µεγάλη (∆ιάγραµµα 2.3). Το µερίδιο του φυσικού αερίου στην 

ηλεκτροπαραγωγή αυξάνεται ραγδαία στην Ελλάδα, αλλά παρόµοια τάση 

παρατηρείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το µερίδιο του φυσικού αερίου το 

2009 προσέγγισε το 33%, έναντι περίπου 15% στην Ελλάδα. Έτσι, η απόσταση 

παραµένει σηµαντική.  

Εµφανέστερη τάση σύγκλισης παρατηρείται στη βιοµηχανία, όπου η διείσδυση 

φυσικού αερίου στην ΕΕ-27 έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδα κοντά στο 28%, ενώ 

στην Ελλάδα αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας περίπου 12% το 2009.  

Πορεία σύγκλισης παρατηρείται και στον οικιακό τοµέα µετά τη δραστηριοποίηση των 

ΕΠΑ, αλλά η απόσταση από το µέσο όρο της ΕΕ-27 παραµένει πολύ µεγάλη. Ενώ 

στην Ελλάδα το µερίδιο του φυσικού αερίου το 2009 µόλις ξεπέρασε το 5%, στην ΕΕ-

27 κατά µέσο όρο η διείσδυση κυµαίνεται τα τελευταία χρόνια κοντά στο 40%. 

Προφανώς, υπάρχει ακόµα µεγάλο περιθώριο περαιτέρω διείσδυσης του φυσικού 

αερίου στο εγχώριο ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, απαιτεί 

επενδύσεις, εκ µέρους των εταιρειών παροχής, αλλά και των καταναλωτών, στην 

κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής δικτύου και στην εγκατάσταση του 

εξοπλισµού. Η ανάληψη αυτών των επενδύσεων εµποδίζεται από τη δυσµενή 

οικονοµική συγκυρία. Έτσι, η εκµετάλλευση των αναµφισβήτητων περιβαλλοντικών 

ωφελειών από την υποκατάσταση των στερεών καυσίµων και του πετρελαίου µε 
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φυσικό αέριο απαιτεί τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια και στήριξη εκ µέρους όλων των 

εµπλεκόµενων µερών. 

∆ιάγραµµα 2.3: ∆ιείσδυση Φυσικού Αερίου σε τοµείς κατανάλωσης, Ελλάδα και ΕΕ-27 

 

 

 

Πηγή: Eurostat 
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2.2 Συµβολή στους στόχους της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 

Το φυσικό αέριο συµβάλλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων 

της εθνικής ενεργειακής πολιτικής (∆ιάγραµµα 2.4). Ο στόχος ισόρροπης 

περιφερειακής ανάπτυξης αναδεικνύει τη σηµαντικότητα της επέκτασης του δικτύου 

µεταφοράς φυσικού αερίου προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Με σηµαντικά 

χαµηλότερους συντελεστές εκποµπής αερίων θερµοκηπίου και SOx σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα ορυκτά καύσιµα, το φυσικό αέριο συµµετέχει στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Η χρήση 

του φυσικού αερίου σε ευέλικτες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής το καθιστά αναγκαίο 

καύσιµο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού κατά τη µετάβαση σε µια 

οικονοµία χαµηλών εκποµπών. Τέλος, καθώς τόσο ο βραχυπρόθεσµος 

προγραµµατισµός, όσο και ο µακροχρόνιος σχεδιασµός του ενεργειακού συστήµατος 

βασίζονται σε ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής ενέργειας, η αυξανόµενη 

συµµετοχή του φυσικού αερίου και στις δυο διαδικασίες αναδεικνύει τη σηµαντικότητά 

του για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την καταπολέµηση 

της ενεργειακής πενίας.  

∆ιάγραµµα 2.4: Στόχοι του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού 

 
Πηγή: [6] 
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Πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ και ΕΜΠ για τις µακροχρόνιες ενεργειακές προοπτικές 

της χώρας επιβεβαίωσε το συµπέρασµα ότι το φυσικό αέριο καλείται να αναλάβει 

κρίσιµο ρόλο στην πορεία προς οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου και στην ελληνική περίπτωση.[10]
 Στο σενάριο αναφοράς της µελέτης, 

όπου οι στόχοι για το 2020 επιτυγχάνονται χωρίς να λαµβάνονται περαιτέρω µέτρα 

για τη µετέπειτα περίοδο, οι µονάδες Φυσικού Αερίου στην  ηλεκτροπαραγωγή είναι 

οι µόνες από τις συµβατικές µονάδες που αυξάνουν σηµαντικά το µερίδιο τους 

(∆ιάγραµµα 2.5). Στο σενάριο χαµηλών εκποµπών, όπου επιτυγχάνονται οι 

φιλόδοξοι στόχοι µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 80% έως το 

2050, χωρίς να υιοθετούνται οι αµφιλεγόµενες, στην Ελλάδα τουλάχιστον, 

τεχνολογίες της πυρηνικής ενέργειας και της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

το φυσικό αέριο αποτελεί το µοναδικό ορυκτό καύσιµο που παραµένει στο µείγµα 

καυσίµων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος.  

∆ιάγραµµα 2.5: Μείγµα τεχνολογιών στην παραγωγή ηλεκτρισµού στο σενάριο 
αναφοράς 
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Πηγή: [10] 

2.3 Τιµές του φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο πρέπει να συνεχίσει τη δυναµική πορεία διείσδυσης προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Πολύ σηµαντικό παράγοντα 

επιτυχίας σε αυτή την πορεία αποτελεί η ανταγωνιστικότητά του έναντι 

υποκατάστατων καυσίµων.  

Ωστόσο, η σηµαντική αύξηση της φορολογίας του φυσικού αερίου, χωρίς ανάλογη 

προσαρµογή στη φορολογία των υπόλοιπων καυσίµων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη 

των στόχων ενεργειακής πολιτικής. Ταυτόχρονα, η απότοµη µονοµερής αύξηση στη 

φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα επηρεάζει αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας. 
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Με την αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής της ΕΠΑ Αττικής από 1/10/2011, οι τελικές 

τιµές φυσικού αερίου και στις τρεις ΕΠΑ καθορίζονται µε βάση το κόστος αγοράς 

αερίου από τη ∆ΕΠΑ, στο οποίο προστίθενται ένα σταθερό περιθώριο εµπορίας και 

οι φόροι. Το κόστος αγοράς αερίου, µε τη σειρά του, καθορίζεται κυρίως από την 

τιµολόγηση της εισαγωγής του καυσίµου µέσω των µακροπρόθεσµων συµβάσεων 

της ∆ΕΠΑ µε την ρώσικη GAZPROM για το αέριο αγωγών και την αλγερινή 

Sonatrach για το υγροποιηµένο αέριο (LNG). Το κόστος προµήθειας φυσικού αερίου 

µέσω µακροχρόνιων συµβάσεων εξαρτάται από ένα καλάθι τιµών πετρελαιοειδών 

στην περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά περιορισµένη ποσότητα φυσικού αερίου 

εισάγεται και υπό τη µορφή υγροποιηµένου αερίου µε τιµές αγοράς spot, κυρίως από 

µεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου, όπως ο Όµιλος Μυτιληναίος και η ∆ΕΗ. 

Καθώς η Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον, θεωρείται χώρα τελικού προορισµού, 

δεν απολαµβάνει τα προνόµια στην τιµολόγηση που έχουν οι χώρες από όπου 

διαµετακοµίζεται το φυσικό αέριο. Έτσι, η τιµή του αερίου στα σηµεία εισαγωγής του 

στο σύστηµα είναι σχετικά υψηλή. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιµή αερίου που 

εισάγεται µέσω αγωγών ανάµεσα σε 12 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία για το 2010 (∆ιάγραµµα 2.6). Σε σύγκριση µε το µέσο όρο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η τιµή εισαγωγών στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη κατά 30%. 

∆ιάγραµµα 2.6: Τιµή του φυσικού αερίου που εισάγεται µέσω αγωγών το 2010 
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Πηγή: [5] 

Από την άλλη πλευρά, πριν την επιβολή του ΕΦΚ, η Ελλάδα απολάµβανε ένα από τα 

ευνοϊκότερα πλαίσια φορολόγησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη (∆ιάγραµµα 2.7). 

Έχοντας µόνο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα 
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ως ποσοστό στην τελική τιµή ήταν χαµηλότερη σε σύγκριση µε άλλες 21 ευρωπαϊκές 

χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ξεπερνώντας µόνο τρεις χώρες 

του δείγµατος (το Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία).  

∆ιάγραµµα 2.7: Συµµετοχή της φορολογίας στη διαµόρφωση της τελικής τιµής στον 
οικιακό τοµέα το 2010 
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Πηγή: [5] 

Ωστόσο, εάν εφαρµόσουµε την επιβολή του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο στην Ελλάδα στις 

τιµές του 2010, προκύπτει ότι ο φόρος αυξάνει τις τιµές κατά 8,5% στα νοικοκυριά και 

κατά 16% στις επιχειρήσεις. Εάν υποθέσουµε ότι στις υπόλοιπες χώρες η διαφορά 

στις προ-φορών τιµές µε την Ελλάδα και η φορολογία δεν έχει αλλάξει, η Ελλάδα 

σκαρφαλώνει 6 θέσεις στην κατάταξη των χωρών µε κριτήριο τη φορολογική 

επιβάρυνση. 

∆ιάγραµµα 2.8: Τελικές τιµές φυσικού αερίου το 2010 
Βιοµηχανία

0

100

200

300

400

500

600

700

Σ
ο
υ
η
δ
ία

Ε
λ
β
ετ
ία

Σ
λ
ο
β
εν
ία

Π
ο
ρ
το
γ
α
λ
ία

Σ
λ
ο
β
α
κ
ία

Τ
σ
εχ
ία

Κ
ρ
ο
α
τί
α

Ε
λ
λ
ά
δ
α

Γ
α
λ
λ
ία

Ιτ
α
λ
ία

Π
ο
λ
ω
ν
ία

Λ
ο
υ
ξε
µ
β
ο
ύ
ρ
γ
ο

Ο
υ
γ
γ
α
ρ
ία

Ιρ
λ
α
ν
δ
ία

Ε
σ
θ
ο
ν
ία

Ο
λ
λ
α
ν
δ
ία

Τ
ο
υ
ρ
κ
ία

Ισ
π
α
ν
ία

Β
ο
υ
λ
γ
α
ρ
ία

Β
έλ
γ
ιο

Φ
ιλ
α
ν
δ
ία

Μ
εγ

. 
Β
ρ
ετ
α
ν
ία

Ρ
ο
υ
µ
α
ν
ία

$
/1

0
7
 k

c
a
l 

G
C

V

Νοικοκυριά

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Σ
ο
υ
η
δ
ία

∆
α
ν
ία

Ιτ
α
λ
ία

Ε
λ
λ
ά
δ
α

Ε
λ
β
ετ
ία

Ο
λ
λ
α
ν
δ
ία

Γ
ερ
µ
α
ν
ία

Σ
λ
ο
β
εν
ία

Α
υ
σ
τρ
ία

Π
ο
ρ
το
γ
α
λ
ία

Β
έλ
γ
ιο

Γ
α
λ
λ
ία

Ισ
π
α
ν
ία

Ιρ
λ
α
ν
δ
ία

Τ
σ
εχ
ία

Π
ο
λ
ω
ν
ία

Μ
εγ

. 
Β
ρ
ετ
α
ν
ία

Σ
λ
ο
β
α
κ
ία

Λ
ο
υ
ξε
µ
β
ο
ύ
ρ
γ
ο

Ο
υ
γ
γ
α
ρ
ία

Β
ο
υ
λ
γ
α
ρ
ία

Ε
σ
θο
ν
ία

Κ
ρ
ο
α
τί
α

Τ
ο
υ
ρ
κ
ία

Φ
ιλ
α
ν
δ
ία

Ρ
ο
υ
µ
α
ν
ία

$
/1

0
7
 k

c
a
l 

G
C

V

 
Πηγή: [5] 

Παρά τη σχετικά χαµηλή φορολογική επιβάρυνση πριν την επιβολή του ΕΦΚ, οι 

τελικές τιµές στην Ελλάδα ήταν ανάµεσα στις υψηλότερες στην Ευρώπη, κυρίως 

λόγω των υψηλών τιµών εισαγωγής του φυσικού αερίου. Το 2010 η Ελλάδα ήταν η 

8η ακριβότερη ανάµεσα σε 23 ευρωπαϊκές χώρες στον τοµέα των επιχειρήσεων, ενώ 
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στα νοικοκυριά καταλαµβάνει την τέταρτη θέση ανάµεσα σε 26 χώρες, πίσω µόνο 

από τη Σουηδία, τη ∆ανία και την Ιταλία (∆ιάγραµµα 2.8).  

Σε σύγκριση µε τις ανταγωνίστριες χώρες της περιοχής, οι τιµές στη βιοµηχανία ήταν 

υψηλότερες κατά 7% έναντι της Ιταλίας, κατά 27% σε σύγκριση µε την Τουρκία, κατά 

36% σε σύγκριση µε την Βουλγαρία και διπλάσια σε σύγκριση µε τη Ρουµανία. Στα 

νοικοκυριά, µε εξαίρεση την Ιταλία, η διαφορά είναι ακόµα µεγαλύτερη: +78% 

υψηλότερα από τη Βουλγαρία, +85% από την Κροατία, +106% από την Τουρκία και 

+155% από τη Ρουµανία. Εφόσον δεν έχει προκύψει παρόµοια αύξηση της 

φορολογικής επιβάρυνσης σε αυτές τις χώρες έκτοτε (εκεί δεν εφαρµόζονται µέτρα 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στην έκταση που γίνεται στην Ελλάδα), οι διαφορές 

αυτές έχουν µεγεθυνθεί µε την επιβολή του ΕΦΚ στην κατανάλωση φυσικού αερίου 

στη χώρα µας.  

2.4 Συµπεράσµατα 

Το φυσικό αέριο εντάχθηκε σχετικά πρόσφατα – το 1996 – στο εγχώριο µείγµα 

καυσίµων. Σε αυτά τα 15 χρόνια η διείσδυση του φυσικού αερίου υπήρξε γρήγορη, 

ωστόσο το µερίδιο του φιλικότερου προς το περιβάλλον ορυκτού καυσίµου 

παραµένει αρκετά χαµηλότερο σε σύγκριση µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ειδικά στον οικιακό τοµέα. 

Το φυσικό αέριο έχει σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Αυτή η εξέλιξη είναι άκρως επιθυµητή, εάν λάβουµε υπόψη τη σηµαντική συνεισφορά 

του φυσικού αερίου στους στόχους ενεργειακής πολιτικής που έχει θέσει η πολιτεία.  

Για να πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη περαιτέρω διείσδυση, ωστόσο, είναι 

σηµαντικό οι τιµές του φυσικού αερίου να είναι αρκετά χαµηλότερες σε σύγκριση µε 

τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας 

ενεργειοβόρου βιοµηχανίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διαφορά των τιµών 

ενέργειας µε ανταγωνίστριες χώρες.  

Μέχρι την επιβολή του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο η φορολογική του αντιµετώπιση ήταν 

ευνοϊκή, καθώς η Ελλάδα απολάµβανε µια από τις χαµηλότερες φορολογικές 

επιβαρύνσεις στην τιµή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ακόµα και µε χαµηλή 

φορολογία, ωστόσο, οι τελικές τιµές στην Ελλάδα ήταν υψηλότερες σε σύγκριση µε 

τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, και κρισιµότερα σε σύγκριση µε τις κύριες 

ανταγωνίστριες χώρες της περιοχής, όπως την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία. 
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Οι υψηλές τιµές εισαγωγής του φυσικού αερίου φαίνεται πως δεν αφήνουν πολλά 

περιθώρια για άντληση φορολογικών εσόδων από την κατανάλωση φυσικού αερίου. 

Η ανάγκη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση, 

ωστόσο δεν πρέπει να αγνοούνται και οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής, η επίτευξη 

των οποίων δυσχεραίνεται σηµαντικά µε την επιβάρυνση που δηµιουργεί η 

φορολογία του φυσικού αερίου. 
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3.1 Ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές στην ΕΕ 

Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων αποτελεί µια σηµαντική πηγή δηµοσίων 

εσόδων σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα αντιπροσωπεύουν 

το 5,6% των συνολικών εσόδων από φόρους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατά µέσο όρο. Στην Ελλάδα, η συνεισφορά των ενεργειακών προϊόντων είναι ακόµα 

υψηλότερη, προσεγγίζοντας το 2010 το 9,9% (∆ιάγραµµα 3.1).  

∆ιάγραµµα 3.1: Συνεισφορά του ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα στο σύνολο των 
φορολογικών εσόδων (2010) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat. 

Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα θεµελιώνεται θεωρητικά κυρίως 

στη βάση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στο περιβάλλον που προκαλούνται από 

την κατανάλωση καυσίµων. Ειδικά για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στον τοµέα 

των µεταφορών (π.χ. βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης), ένα επιπρόσθετο επιχείρηµα για 

την επιβολή ειδικού φόρου συνδέεται µε την ανάγκη να καταβάλλουν οι χρήστες ένα 

ποσό ως αντιστάθµισµα για το όφελος που λαµβάνουν από τη χρήση του οδικού 

δικτύου (user charges),[11] καθώς και για πρόσθετες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις 

που προκαλούν (τροχαία ατυχήµατα, θόρυβος, κυκλοφοριακή συµφόρηση κ.ά.).[7] Η 

φορολογία των καυσίµων θεωρείται επίσης ένα σηµαντικό και αναγκαίο εργαλείο 

πολιτικής για την εξοικονόµηση και την αποτελεσµατικότερη χρήση της ενέργειας. 
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Η επίσηµη σύνδεση µεταξύ της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και της 

περιβαλλοντικής πολιτικής ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρότασή της για την αναµόρφωση και εναρµόνιση της 

φορολογίας των καυσίµων στα κράτη µέλη, προέβαλε την ανάγκη να 

χρησιµοποιηθούν φόροι (π.χ. «πράσινοι φόροι», φόροι CO2, φόροι στα οχήµατα) και 

κίνητρα για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπως η σταθεροποίηση σε 

µεσοπρόθεσµο ορίζοντα των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η πρόταση, 

ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών 

(ECOFIN), το οποίο ζήτησε την εκ νέου υποβολή πρότασης που θα στηριζόταν στο 

παλαιότερο σύστηµα φορολόγησης. Η νέα πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την 

Επιτροπή το 1997, αντανακλούσε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά εστιάστηκε 

κυρίως στο ζήτηµα της διασφάλισης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, η πρόταση έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη 

συµφωνίας σχετικά µε την ακολουθούµενη φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα ενεργειακά προϊόντα. Η συµφωνία επικυρώθηκε µε τη ψήφιση της 

Οδηγίας 2003/96/ΕΚ,[12] η οποία καθορίζει το πλαίσιο φορολόγησης των ενεργειακών 

προϊόντων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει µέχρι και σήµερα. 

Η πολιτική που αναπτύσσεται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ αποτέλεσε, όπως γίνεται 

κατανοητό, προϊόν συµβιβασµού µεταξύ του προγενέστερου καθεστώτος 

φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων, της προσπάθειας ολοκλήρωσης της 

ευρωπαϊκής αγοράς και της ανάγκης να αξιοποιηθεί η φορολογική πολιτική για την 

επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, όπως η χρήση πιο «καθαρών» 

πηγών ενέργειας, η αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και η καταπολέµηση της 

κλιµατικής αλλαγής. Ειδικότερα, η Οδηγία σχεδιάστηκε προκειµένου: α) να αµβλύνει 

τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών, οι οποίες 

προκαλούνται από τους διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές των ενεργειακών 

προϊόντων στα κράτη µέλη, β) να αµβλύνει τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό 

µεταξύ των καυσίµων, γ) να βελτιώσει τα κίνητρα για την αποτελεσµατικότερη χρήση 

της ενέργειας, ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα και να 

περιοριστούν οι εκποµπές CO2 και δ) να επιτρέψει στα κράτη µέλη να προσφέρουν 

φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις που λαµβάνουν µέτρα περιορισµού των 

εκποµπών αερίων ρύπων. 

Η φορολογική πολιτική της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα στηρίζεται σε ένα σύστηµα 

ελάχιστων φορολογικών συντελεστών που εφαρµόζονται στα ανταγωνιστικά 

ενεργειακά προϊόντα (Πίνακας 3.1 και Πίνακας 3.2). Η Οδηγία επέκτεινε το πεδίο 
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εφαρµογής του κοινοτικού συστήµατος ελάχιστων συντελεστών ειδικού φόρου 

κατανάλωσης, το οποίο µέχρι τη ψήφισή της περιοριζόταν στα υγρά καύσιµα, στο 

σύνολο των ενεργειακών προϊόντων (άνθρακας, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) 

και αναπροσάρµοσε τους ελάχιστους συντελεστές στα υγρά καύσιµα, οι οποίοι δεν 

είχαν αναθεωρηθεί από το 1992. Η υποχρέωση εφαρµογής ελάχιστων φορολογικών 

συντελεστών, παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη για την επιλογή του 

τελικού ύψους φόρου, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους πολιτικής που 

επιδιώκουν. 

Πίνακας 3.1: Ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τα καύσιµα κινητήρων 

Καύσιµο Μονάδα 
Μέτρησης 

Κανονικοί 
Συντελεστές 

Μειωµένοι 
Συντελεστές* 

Μολυβδούχος Βενζίνη € / 1000 λίτρα 421 ΝΑ 

Αµόλυβδη Βενζίνη € / 1000 λίτρα 359 ΝΑ 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης € / 1000 λίτρα 330 21 

Κηροζίνη € / 1000 λίτρα 330 21 

Υγραέριο € / 1000 κιλά 125 41 

Φυσικό Αέριο € / Gigajoule 2,6 0,3 

ΝΑ: ∆εν εφαρµόζεται 
*Μειωµένους συντελεστές έχουν οι τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ (αγροτικός τοµέας, 
κατασκευές, σταθεροί κινητήρες, οχήµατα που χρησιµοποιούνται εκτός δηµοσίων οδών) 

Πηγή: [3] 

Σύµφωνα µε την Οδηγία, τα ενεργειακά προϊόντα φορολογούνται µόνο όταν 

χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης ή θέρµανσης και όχι όταν χρησιµοποιούνται 

ως πρώτες ύλες, για χηµική αναγωγή ή στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και 

µεταλλουργικής κατεργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται µειωµένοι συντελεστές για 

τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε σταθερούς κινητήρες, στον 

αγροτικό τοµέα, στις κατασκευές και σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται εκτός 

δηµοσίων οδών. Η Οδηγία περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις αναφορικά µε τη 

φορολόγηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για εµπορική χρήση, µε 

στόχο τον περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν οι 

διεθνείς οδικοί διαµεταφορείς. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να φορολογούν τα ενεργειακά προϊόντα για εµπορική χρήση 

µε χαµηλότερους συντελεστές, ενώ επιτρέπεται να εφαρµόζουν απαλλαγές ή 

µειωµένους συντελεστές φορολόγησης εφόσον δεν επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και δεν προκύπτουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 

Επιπρόσθετα, τα κράτη µέλη µπορούν ελεύθερα να εφαρµόζουν διαφορετικούς 

συντελεστές σε παρόµοια προϊόντα µε την προϋπόθεση ότι αυτοί οι συντελεστές είναι 
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υψηλότεροι από τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα και ότι οι κανόνες για την εσωτερική 

αγορά και τον ανταγωνισµό δεν παραβιάζονται. 

Πίνακας 3.2: Ελάχιστο επίπεδο φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και της 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Καύσιµο 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Επιχειρηµατική 
χρήση 

Μη επιχειρ. χρήση 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης € / 1000 λίτρα 21 21 

Βαρύ Πετρέλαιο (Μαζούτ) € / 1000 κιλά 15 15 

Κηροζίνη € / 1000 λίτρα 0 0 

Υγραέριο € / 1000 λίτρα 0 0 

Φυσικό Αέριο € / Gigajoule 0,15 0,3 

Άνθρακας και Οπτάνθρακας € / Gigajoule 0,15 0,3 

Ηλεκτρική Ενέργεια € / MWh 0,5 1,0 

Πηγή: [3] 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν τα ενεργειακά προϊόντα που 

χρησιµοποιούνται στις διεθνείς αεροµεταφορές και στην ακτοπλοΐα εντός της 

Κοινότητας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιµα, καθώς και την ενέργεια που 

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά προϊόντων και επιβατών µε τρένο, µετρό, τραµ ή 

τρόλεϊ.  

Η Οδηγία λαµβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών επιχειρήσεων, 

παρέχοντας µέτρα περιορισµού της φορολογικής επιβάρυνσης για τις ενεργειοβόρες 

επιχειρήσεις, οι οποίες καταβάλλουν και τις µεγαλύτερες προσπάθειες για τη µείωση 

της κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στα 

κράτη µέλη να επιστρέψουν µέρος του φόρου που πληρώθηκε από επιχειρήσεις που 

έχουν επενδύσει στην αποδοτική χρήση ενέργειας. Η µείωση του φόρου στην 

περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δεσµεύσεις για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα µπορεί να είναι πλήρης όταν πρόκειται για ενεργειοβόρες επιχειρήσεις 

ή να φτάνει στο 50% για τις µη ενεργειοβόρες επιχειρήσεις. 

Το φυσικό αέριο µπορεί να απαλλαγεί από τη φορολόγηση εφόσον το 2000 η 

διείσδυσή του στο ενεργειακό ισοζύγιο ήταν µικρότερη του 15%. Η πλήρης απαλλαγή 

µπορεί να ισχύει για µια δεκαετία από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, ήτοι από 

27.10.2003, εφόσον το µερίδιο του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας δεν υπερβαίνει το 20%. Η δυνατότητα απαλλαγής υφίσταται στην Ελλάδα, 

καθώς το 2009 η διείσδυση του φυσικού αερίου είχε φτάσει το 9,7% της ακαθάριστης 

κατανάλωσης ενέργειας και το 14,5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. 
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Απαλλάσσονται από την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ενεργειακά προϊόντα 

που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, για λόγους 

περιβαλλοντικής πολιτικής, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στα προϊόντα 

αυτά φόρο χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα που θεσπίζει η 

οδηγία (Άρθρο 14 παρ.1). 

3.2 Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα 

Μέχρι και τον Αύγουστο του 2011, δεν επιβαλλόταν φόρος στο φυσικό αέριο,  

σε ευθυγράµµιση µε την Οδηγία 2003/96/ΕΚ και τους στόχους της εθνικής  

ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, η ανάγκη µεγιστοποίησης των φορολογικών εσόδων 

προς αποφυγή δηµοσιονοµικής κατάρρευσης, οδήγησε σε αναπροσαρµογή της 

φορολογίας ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα από την 1.9.2011. 

Με αυτές τις φορολογικές αλλαγές επιδεινώθηκε η ανταγωνιστική θέση του φυσικού 

αερίου έναντι του πετρελαίου θέρµανσης στον οικιακό τοµέα, καθώς η διαφορά στη 

φορολογία µεταξύ των δύο καυσίµων µειώθηκε από 0,6 €/GJ σε 0,1 €/GJ (Πίνακας 

3.3). Επιδεινώθηκε επίσης η ανταγωνιστική θέση του φυσικού αερίου σε σχέση µε το 

µαζούτ, το υγραέριο και το λιγνίτη, καθώς πλέον ο φόρος στο φυσικό αέριο είναι 

υψηλότερος σε σύγκριση µε αυτά τα καύσιµα. Παράλληλα, βελτιώθηκε σηµαντικά η 

ανταγωνιστική θέση του φυσικού αερίου σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης για 

επιχειρηµατική χρήση, όπου η διαφορά αυξήθηκε από 0,6 €/GJ σε 9,3 €/GJ, µετά την 

εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης για επιχειρηµατική χρήση µε το φόρο 

στο πετρέλαιο κίνησης.  

Πίνακας 3.3: Φορολόγηση καυσίµων (εκτός κίνησης) στην Ελλάδα 

ΕΦΚ 

(€/µονάδα 
όγκου ή 
βάρους) 

ΕΦΚ 

(€/GJ) 

ΕΦΚ 

(€/µονάδα 
όγκου ή 
βάρους) 

ΕΦΚ 

(€/GJ) 

∆ιαφορά 
µε ΦΑ 

Αναλογία 
ΕΦΚ ως 
προς το 
ΦΑ Καύσιµο 

Μέχρι 31.8.2011 Από 1.9.2011 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Οικιακός τοµέας 

21 €/χλτ 0,6 60 €/χλτ 1,6 0,1 1,07:1 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Επιχειρηµατικός τοµέας 

21 €/klt 0,6 412 €/χλτ 10,8 9,3 7,2:1 

Μαζούτ 19 €/ΜΤ 0,4 38 €/ΜΤ 0,9 -0,6 0,6:1 

Υγραέριο (θέρµανση) 13 €/ΜΤ 0,3 60 €/ΜΤ 1,2 -0,3 0,8:1 

Λιγνίτης (ηλεκτροπαραγωγή) 0 €/ΜΤ 0 0 €/ΜΤ 0 -1,5 -  

Φυσικό Αέριο - 0 - 1,5 - - 
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3.3 Σύγκριση της φορολογίας του φυσικού αερίου µε τα κράτη µέλη της ΕΕ 

Καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των κρατών µελών στο ύψος του 

ΕΦΚ στο φυσικό αέριο. Αρκετά κράτη µέλη έχουν επιλέξει να µην εφαρµόσουν ΕΦΚ 

στο φυσικό αέριο ή να εφαρµόσουν συντελεστές κοντά στο ελάχιστο ύψος του φόρου 

(0,3€/GJ στον οικιακό τοµέα και 0,15€/GJ στην επιχειρηµατική χρήση).  

Η Ελλάδα µε την πρόσφατη επιβολή ΕΦΚ βρέθηκε στην 8η θέση στην ΕΕ-27 όσον 

αφορά στην µη επιχειρηµατική χρήση και στην 7η θέση στην κατάταξη µε βάση το 

συντελεστή ΕΦΚ στην επιχειρηµατική χρήση για θέρµανση (∆ιάγραµµα 3.2). 

Υψηλότερη φορολογία έχουν µόνο οι σκανδιναβικές χώρες, η Κύπρος, η Ολλανδία, η 

Αυστρία και στην περίπτωση της µη επιχειρηµατικής χρήσης η Γερµανία. Στην 

πλειοψηφία τους πρόκειται για χώρες όπου το φυσικό αέριο έχει υψηλή διείσδυση.  

∆ιάγραµµα 3.2: ΕΦΚ στο Φυσικό Αέριο για θέρµανση 

Μη επιχειρηµατική χρήση
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Σηµ.: Η Ολλανδία εφαρµόζει κλιµακωτούς συντελεστές που µειώνονται όσο αυξάνεται η κατανάλωση. 
         Η Ιταλία εφαρµόζει κλιµακωτούς συντελεστές που αυξάνονται όσο αυξάνεται η κατανάλωση.  

Το Βέλγιο επιδοτεί την κατανάλωση φυσικού αερίου όταν έχει επιτευχθεί συµφωνία µε τις επιχειρήσεις για 
        την επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. 
 

Πηγή: [3] 

Με την επιβολή ΕΦΚ στη βιοµηχανική χρήση (κινητήρες σταθερής θέσης), η Ελλάδα 

βρέθηκε στην οµάδα χωρών µε ενδιάµεσο συντελεστή. Ωστόσο, το επίπεδο του 

φόρου είναι 10πλάσιο από το ελάχιστο που θέτει η Οδηγία, παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για µια αγορά που βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Μεταξύ των 

κύριων ανταγωνιστριών χωρών, η Ρουµανία έχει υψηλότερο ΕΦΚ για τη 

συγκεκριµένη χρήση, αλλά και πολύ χαµηλότερη τιµή εισαγωγών, ενώ η Βουλγαρία 

δεν επιβάλει ΕΦΚ. 
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∆ιάγραµµα 3.3: ΕΦΚ στο Φυσικό Αέριο – κινητήρες σταθερής θέσης (Άρθρο 8) 
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Σηµ.: Η Ολλανδία εφαρµόζει κλιµακωτούς συντελεστές που µειώνονται όσο αυξάνεται η κατανάλωση. 
         Το Βέλγιο επιδοτεί την κατανάλωση φυσικού αερίου όταν έχει επιτευχθεί συµφωνία µε τις επιχειρήσεις για 
        την επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. 
 

Πηγή: [3] 

3.4 Συµπεράσµατα 

Μέχρι τον Αύγουστο του 2011, η Ελλάδα, µαζί µε αρκετές άλλες χώρες της 

Ευρώπης, εκµεταλλευόταν τη δυνατότητα να µην επιβάλλεται ειδικός φόρος 

κατανάλωσης στο φυσικό αέριο λόγω της χαµηλής διείσδυσης του καυσίµου στο 

εγχώριο ενεργειακό µείγµα. Ωστόσο, στην προσπάθεια επίτευξης των φιλόδοξων 

στόχων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, από την 1.9.2011 ανετράπη η ευνοϊκή 

µεταχείριση του φυσικού αερίου.  

Επιβλήθηκε ΕΦΚ στο φυσικό αέριο σε ύψος πενταπλάσιο στην µη επιχειρηµατική 

χρήση και δεκαπλάσιο στην επιχειρηµατική χρήση από το ελάχιστο επίπεδο που 

προβλέπει η Οδηγία  2003/96/ΕΚ. Με αυτές τις αλλαγές, η Ελλάδα έχει πλέον τον 7ο 

υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στο φυσικό αέριο για µη επιχειρηµατική χρήση 

και τον 8ο υψηλότερο στη χρήση για θέρµανση επιχειρηµατικών χώρων. Ο φόρος 

επιβλήθηκε και στη χρήση για ηλεκτροπαραγωγή, όπου δεν προβλέπονται ελάχιστα 

επίπεδα φορολόγησης. 

Μια τόσο απότοµη και µονοµερής αλλαγή στη φορολογία δεν µπορεί να µην έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στις ενεργειακές δαπάνες των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα στην οικονοµία. Προκύπτει έτσι επιτακτική ανάγκη 

εξέτασης και ποσοτικοποίησης αυτών των επιπτώσεων, µε σκοπό τη διερεύνηση της 

δυνατότητας άµβλυνσής τους µέσω εναλλακτικών τρόπων φορολόγησης. 
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Η επιβολή οποιουδήποτε φόρου στην κατανάλωση ενός προϊόντος οδηγεί, ceteris 

paribus, σε στρεβλώσεις των σχετικών τιµών του προϊόντος, µειώνοντας την 

αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία της σχετικής αγοράς. Στην ανάλυση µερικής 

ισορροπίας, η αναποτελεσµατικότητα που προκαλεί η επιβολή ειδικού φόρου 

ελαχιστοποιείται όσο περισσότερο ανελαστική ως προς την τιµή είναι η ζήτηση για το 

προϊόν στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος. 

Ωστόσο, η ανάλυση των επιπτώσεων γίνεται πιο περίπλοκη όταν το προϊόν στο 

οποίο επιβάλλεται ο φόρος έχει στενά υποκατάστατα ή η αύξηση της τιµής του, λόγω 

της επιβολής του φόρου, επηρεάζει σηµαντικά τη συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών. Αυτό ακριβώς ισχύει για τα ενεργειακά προϊόντα, όπως το φυσικό 

αέριο, τα οποία αποτελούν αναγκαία εισροή στην παραγωγική διαδικασία σε 

βιοµηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, εµπόριο και υπηρεσίες, καθώς και σηµαντικό µέρος 

της δαπάνης των νοικοκυριών.  

Εποµένως, η επιβολή φόρου στο φυσικό αέριο έχει σηµαντικές επιπτώσεις που 

διαχέονται σε ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα. Οι ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις 

στην οικονοµία µπορεί µάλιστα να είναι αρκετά σοβαρές, έτσι ώστε να ανατρέπουν 

τον απλό κανόνα φορολόγησης ανάλογα µε την ελαστικότητα της ζήτησης. 

4.2 Επιπτώσεις στον οικιακό τοµέα και στη βιοµηχανία 

Στον οικιακό τοµέα η επιβολή ΕΦΚ συνεπάγεται την αύξηση των τελικών τιµών 

διάθεσης του φυσικού αερίου, η οποία εξαρτάται όµως από τον τρόπο τιµολόγησης 

των ΕΠΑ. Ενδεχόµενη αύξηση των τιµών οδηγεί σε µείωση της ζήτησης φυσικού 

αερίου ανάλογα µε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή και την εξέλιξη των 

σχετικών τιµών του φυσικού αερίου έναντι των ανταγωνιστικών προς αυτό καυσίµων. 

Μια τέτοια εξέλιξη µπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή του ρυθµού αύξησης της 

διείσδυσης φυσικού αερίου στον οικιακό και εµπορικό τοµέα και αύξηση των 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ δίνει αρνητικό σήµα για τις επενδύσεις 

επέκτασης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές. 

Στον επιχειρηµατικό τοµέα, η επιβολή φόρου στην κατανάλωση ενέργειας έρχεται σε 

µια περίοδο όπου η ελληνική ενεργειοβόρος βιοµηχανία δέχεται τεράστιες πιέσεις 

στις πωλήσεις και στα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Η ύφεση της ελληνικής και της 
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παγκόσµιας οικονοµίας οδήγησε σε δραµατική υποχώρηση των πωλήσεων της 

ενεργειοβόρου ελληνικής βιοµηχανίας κατά περίπου 33% το 2009 (∆ιάγραµµα 4.1).  

∆ιάγραµµα 4.1: Κύκλος Εργασιών της Ενεργειοβόρου Βιοµηχανίας, 2008-2010 

 
Πηγή: Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων. Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Ως αποτέλεσµα της συρρίκνωσης της ζήτησης, η ελληνική ενεργειοβόρος βιοµηχανία 

κατέγραψε ζηµιές ύψους € 194 εκατ., από € 134 εκατ. ευρώ κέρδη το 2008 

(∆ιάγραµµα 4.2). Η οριακή ανάκαµψη των πωλήσεων κατά 1% το 2010, που 

προήλθε κυρίως από την αύξηση των εξαγωγών, δεν απέτρεψε µια ιδιαιτέρως 

ζηµιογόνα χρήση για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

∆ιάγραµµα 4.2: Καθαρά κέρδη µετά από φόρους στην ενεργειοβόρο βιοµηχανία, 2008-
2010  

 
Πηγή: Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων. Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 

Ελάχιστοι ήταν οι ενεργειοβόροι κλάδοι της ελληνικής βιοµηχανίας που σηµείωσαν 

µικρά κέρδη το 2010 (∆ιάγραµµα 4.3). Μεγάλες ζηµιές κατέγραψε ο κλάδος Σίδηρου 

– Χάλυβα, όπου το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους ανήλθε σε -74 εκατ. ευρώ. 

Υψηλές ζηµιές κατέγραψαν επίσης το Έτοιµο Σκυρόδεµα (-34 εκατ. ευρώ), οι 

Χαλυβδοσωλήνες (-12 εκατ. ευρώ) κ.ά. Οριακά θετικά αποτελέσµατα µετά την 
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αφαίρεση και των φόρων σηµειώθηκαν µόνο σε 3 κλάδους (Είδη Υγιεινής, 

Λιπάσµατα και Τσιµέντο), ενώ υψηλότερο κέρδος σηµείωσε ο κλάδος του Αλουµινίου 

(€15 εκ.). 

∆ιάγραµµα 4.3: Καθαρά κέρδη µετά από φόρους σε ενεργειοβόρους κλάδους της 
ελληνικής βιοµηχανίας, 2010 

 

Σε αυτή την εξαιρετικά δυσµενή συγκυρία για την ελληνική βιοµηχανία, η επιβολή του 

ΕΦΚ στην κατανάλωση φυσικού αερίου επιδεινώνει ακόµα περισσότερο τη θέση των 

εγχώριων επιχειρήσεων. Η δαπάνη για ενέργεια αυξάνεται όχι µόνο στην 

κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο φόρος 

επιβάλλεται και στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής, ειδικά 

στην ενεργειοβόρο βιοµηχανία, µειώνοντας την ανταγωνιστικότητα για τα διεθνώς 

εµπορεύσιµα αγαθά.  

Ως αποτέλεσµα, µειώνεται η προστιθέµενη αξία και η κερδοφορία, κάτι που επιδρά 

αρνητικά και στην εκπλήρωση των αναγκαίων επενδυτικών σχεδίων των 

επιχειρήσεων. Το ενδεχόµενο παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων ή µετεγκατάστασής 

τους σε γειτονικές χώρες µε χαµηλότερο κόστος ενέργειας ενισχύεται. Συνολικά για 

την οικονοµία αυτό µεταφράζεται σε απώλεια θέσεων εργασίας και ΑΕΠ. Τέλος, ενώ 

τουλάχιστον µε βάση τη θεωρία και τις κοινοτικές οδηγίες τα ενεργειακά προϊόντα 

φορολογούνται µε ειδικό φόρο κατανάλωσης κυρίως για περιβαλλοντικούς σκοπούς, 

η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 

βαθµό που στρέφει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στη χρήση περισσότερο 

ρυπογόνων καυσίµων. 
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4.3 Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή 

Η επιβολή φόρου στην καύση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή έχει πολύ 

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβολή 

ΕΦΚ στην ηλεκτροπαραγωγή επιβαρύνει το κόστος παροχής ενέργειας 

πολλαπλασιαστικά και εµποδίζει την προσπάθεια απελευθέρωσης της αγοράς. 

Επιβολή φόρου µόνο στο καύσιµο το οποίο σε µεγάλο βαθµό προσδιορίζει τη 

χονδρική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις, µε σοβαρές 

επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας και ευρύτερα 

στην οικονοµία. 

Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται1, εισάγεται, εξάγεται ή 

καταναλώνεται στο Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα προσδιορίζεται υποχρεωτικά 

µέσω της διαδικασίας Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) του 

∆ΕΣΜΗΕ (mandatory pool). Η Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), η οποία αποτελεί 

ενιαία τιµή χονδρικής, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής 

ενέργειας ή τη χρήση για την οποία προορίζεται, προκύπτει ως βέλτιστη λύση του 

µηχανισµού επίλυσης του ΗΕΠ. Η λύση του ΗΕΠ ελαχιστοποιεί το κόστος 

προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για να ικανοποιηθεί το ενεργειακό ισοζύγιο υπό την 

προϋπόθεση τήρησης των περιορισµών λειτουργίας του Συστήµατος και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των µονάδων. Με άλλα λόγια, η ΟΤΣ ισούται µε τη 

χαµηλότερη προσφορά έγχυσης από τις µονάδες παραγωγής και τους εισαγωγείς για 

το επίπεδο ζήτησης που αναµένεται να προκύψει σε κάθε ώρα της ηµέρας υπό 

ορισµένους τεχνικούς περιορισµούς.  

Με βάση τις τιµές καυσίµων που ισχύουν σήµερα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

υφιστάµενων µονάδων στο σύστηµα, τις περισσότερες ώρες του χρόνου η µονάδα 

που προσδιορίζει την ΟΤΣ χρησιµοποιεί ως καύσιµο το φυσικό αέριο. Έτσι, η αύξηση 

του µεταβλητού κόστους των µονάδων µε καύση φυσικού αερίου λόγω της επιβολής 

του ΕΦΚ µεταφράζεται σε ανάλογη αύξηση της χονδρικής τιµής που εφαρµόζεται για 

το συνολικό φορτίο του συστήµατος (∆ιάγραµµα 4.4). Το κράτος εισπράττει, µέσω 

του φόρου, ένα σχετικά µικρό ποσοστό της επιπλέον επιβάρυνσης, σε αναλογία µε 

το µερίδιο των µονάδων φυσικού αερίου στο µείγµα καυσίµων ηλεκτροπαραγωγής. 

Με αυτό τον τρόπο το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται 

πολλαπλασιαστικά.  

                                                
1
 Εκτός από την παραγωγή µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία εντάσσεται κατά προτεραιότητα 
στο σύστηµα. 
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Η επιβολή του ΕΦΚ αλλάζει ραγδαία τις ισορροπίες στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε µια περίοδο κατά την οποία γίνεται προσπάθεια εντατικοποίησης του 

ανταγωνισµού. Οι µονάδες µε καύση λιγνίτη και οι µεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί, 

οι οποίοι σήµερα ανήκουν όλοι στη ∆ΕΗ, εισπράττουν υψηλότερο πλεόνασµα (δηλ. η 

διαφορά µεταξύ της ΟΤΣ και των προσφορών έγχυσης αυτών των µονάδων είναι 

αυξηµένη). Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, οι οποίοι συµµετέχουν στον ΗΕΠ 

αποκλειστικά µε µονάδες φυσικού αερίου, δέχονται ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις 

από το εισαγόµενο ρεύµα.  

∆ιάγραµµα 4.4: Επίπτωση στο πλεόνασµα παραγωγού από την επιβολή ΕΦΚ 

 

Έτσι, επιβαρύνεται και το εµπορικό ισοζύγιο στις διεθνείς διασυνδέσεις. Οι εισαγωγές 

ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ενώ το αντίθετο 

συµβαίνει µε τις εξαγωγές.  

Παρότι η επιβολή ΕΦΚ ευνοεί το τµήµα Παραγωγής της ∆ΕΗ, δεν είναι ξεκάθαρο πιο 

είναι το συνολικό αποτέλεσµα για την επιχείρηση, καθώς το τµήµα Προµήθειας 

αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια µε αυξηµένο κόστος. Χωρίς την ανάλογη 
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αναπροσαρµογή των ρυθµιζόµενων τιµολογίων, αυτό µεταφράζεται σε αύξηση των 

ζηµιών για το τµήµα Προµήθειας. Ταυτόχρονα, εάν δεν αναπροσαρµοστούν τα 

τιµολόγια της ∆ΕΗ, οι ανεξάρτητοι προµηθευτές κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν 

εκτός αγοράς, µε αποτέλεσµα το µονοπώλιο της ∆ΕΗ να επιστρέψει στη λιανική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η διατήρηση της στρέβλωσης που προκαλείται από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό 

αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην προσπάθεια 

επίτευξης των µακροχρόνιων στόχων ενεργειακής πολιτικής. Υπό ορισµένα σενάρια 

για τις τιµές των δικαιωµάτων εκποµπής CO2 υπήρχε το ενδεχόµενο οι νέες µονάδες 

συνδυασµένου κύκλου µε καύση φυσικού αερίου να έχουν χαµηλότερο µεταβλητό 

κόστος σε σύγκριση µε τις λιγνιτικές µονάδες. Η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, 

ωστόσο, περιορίζει σηµαντικά αυτό το ενδεχόµενο, µε αποτέλεσµα να δυσκολευτεί η 

προσπάθεια µείωσης των εκποµπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή. Η αύξηση των 

ωρών λειτουργίας των λιγνιτικών µονάδων θα οδηγήσει και σε µεγαλύτερη δαπάνη 

για αγορά δικαιωµάτων CO2. 

4.4 Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 

Οι προαναφερόµενες επιπτώσεις από την επιβολή του φόρου είναι γνωστές στους 

ειδικούς του χώρου της ενέργειας. Ωστόσο, η έκταση των επιπτώσεων δεν έχει 

εκτιµηθεί επαρκώς. Αυτό το κενό προσπαθούµε να καλύψουµε στο συγκεκριµένο 

τµήµα της µελέτης. 

4.4.1 Οριακή τιµή συστήµατος 

Η Οριακή Τιµή Συστήµατος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από 

πληθώρα µεταβαλλόµενων παραγόντων, όπως το κόστος καυσίµων, η 

διαθεσιµότητα υδάτινων πόρων, οι κλιµατικές συνθήκες, το πρόγραµµα συντήρησης 

των µονάδων, οι βλάβες στο σύστηµα παραγωγής, η εποχικότητα κ.ά. Για να 

αποµονώσουµε την επίδραση αυτών των παραγόντων εκτιµήσαµε την αύξηση της 

ΟΤΣ λόγω επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 

ωριαία στοιχεία φόρτισης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής το 2010. Στην ουσία 

απαντάµε στο ερώτηµα κατά πόσο υψηλότερη θα ήταν η ΟΤΣ το 2010 εάν 

επιβαλλόταν ΕΦΚ στην καύση ΦΑ, ύψους 1,5 €/GJ, από 1.1.2010. 

Ακολουθήσαµε τον εξής αλγόριθµο: 

1. Προσθέσαµε τον ΕΦΚ στο κόστος καυσίµου των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε 

καύση φυσικού αερίου. Το κόστος καυσίµου στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
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εκτιµάται ότι αυξάνεται από 9,5 έως 18 €/ΜWh ανάλογα µε την απόδοση κάθε 

µονάδας (∆ιάγραµµα 4.5). 

2. Εκτιµήσαµε το συνολικό µεταβλητό κόστος µε τον ΕΦΚ για κάθε µονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής µε καύση φυσικού αερίου. 

3. Προσδιορίσαµε το οριακό κόστος στο σύστηµα ως το µέγιστο µεταβλητό κόστος 

των µονάδων (πριν και µετά τον ΕΦΚ) που είχαν ενταχθεί στο σύστηµα για κάθε 

ώρα του 2010. 

4. Με βάση το ωριαίο φορτίο, εκτιµήσαµε το σταθµισµένο µέσο όρο του οριακού 

κόστους πριν και µετά την επιβολή του φόρου. 

5. Ως επίδραση στην ΟΤΣ θεωρήσαµε τη διαφορά στο οριακό κόστος πριν και µετά 

την επιβολή του φόρου (Πλαίσιο 4.1).   

Πλαίσιο 4.1: Εκτίµηση της µεταβολής της οριακής τιµής συστήµατος λόγω επιβολής 
ΕΦΚ 
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2010. Η υπερδιπλάσια σε σύγκριση µε το επίπεδο του φόρου (5,40 €/ΜWh) αύξηση 

εξηγείται µε την απώλεια ενέργειας κατά τη διαδικασία µετατροπής της από θερµική 

σε ηλεκτρική. Αυτό το αποτέλεσµα συνεπάγεται µέσο σταθµισµένο συντελεστή 

αποτελεσµατικότητας των µονάδων µε καύση φυσικού αερίου της τάξης του 45%. 
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∆ιάγραµµα 4.5: Επίδραση στο κόστος καυσίµου των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε 
ΦΑ 

 

Πίνακας 4.1: Επίδραση στις δαπάνες για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια (εκατ. €) 

Κλάδος ΦΑ 
Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία 0,0 30,0 

Ορυχεία 0,0 3,2 

Τρόφιµα και Καπνός 6,3 26,1 

Ένδυση 1,1 7,4 

Προϊόντα ξύλου 0,1 2,6 

Χαρτί & εκτυπώσεις 2,1 6,9 

Χηµικά προϊόντα 18,4 8,7 

Μη-µεταλλική ορυκτά 4,8 21,2 

Μεταλλουργία 7,5 65,1 

Μηχανήµατα & εξοπλισµός 0,2 0,6 

Οχήµατα 0,0 1,9 

Ηλεκτρισµός & Φυσικό αέριο 115,8 0,0 

Κατασκευές 0,0 0,0 

Άλλη βιοµηχανία 0,8 23,9 

Μεταφορές 0,9 2,8 

Υπηρεσίες & ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 9,1 235,9 

Σύνολο κλάδοι 167,1 436,2 

Νοικοκυριά 16,1 216,3 

Σύνολο οικονοµία 183,2 652,5 
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Υποθέτοντας ότι το κόστος µετακυλίεται πλήρως στα τιµολόγια λιανικής, προκύπτει 

ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά σχεδόν 6 φορές 

υψηλότερη από τα έσοδα του κράτους από το νέο φόρο. Ενώ το κράτος εισπράττει 

€116 εκατ. από την ηλεκτροπαραγωγή (σύµφωνα µε στοιχεία κατανάλωσης του 

2009), το κόστος ηλεκτρισµού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 

€653 εκατ. (Πίνακας 4.1). Πρόκειται για µια ιδιαιτέρως οξεία στρέβλωση, καθώς η 

επιβάρυνση του φόρου ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται, χωρίς αυτό να µεταφράζεται 

σε επιπλέον φορολογικά έσοδα. 

4.4.2 Επίδραση στην τελική ζήτηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 

Η επιβάρυνση του κόστους ενέργειας λόγω επιβολής ΕΦΚ αυξάνει το κόστος 

παραγωγής στην ελληνική οικονοµία (∆ιάγραµµα 4.6). Υποθέτοντας ότι οι 

επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν την αύξηση του κόστους, το 

αυξηµένο κόστος παραγωγής προκαλεί αύξηση των τιµών. Οι αυξηµένες τιµές των 

ενεργειακών και των εγχωρίως παραγόµενων προϊόντων µειώνουν την αγοραστική 

δύναµη των νοικοκυριών και συµπιέζουν την εγχώρια κατανάλωση. Ταυτόχρονα, 

καθώς η επιβολή του ΕΦΚ αποτελεί καθαρά εγχώριο σοκ στην οικονοµία, 

επιβαρύνεται η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής και κατ’ επέκταση οι 

εξαγωγές. 

∆ιάγραµµα 4.6: Επίπτωση της επιβολής ΕΦΚ στις εξαγωγές και την κατανάλωση 
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Πίνακας 4.2: Ελαστικότητες τιµής και εισοδήµατος εγχώριας ζήτησης και εξαγωγών 

Κλάδος 
Τιµής 

εγχώριας 
ζήτησης 

Εισοδήµατος 
εγχώριας 
ζήτησης 

Εξαγωγών 

Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία -0,2 0,2 -0,71 

Ορυχεία -0,2 0,2 -1,17 

Τρόφιµα και Καπνός -0,5 0,5 -1,17 

Ένδυση -1 1 -1,17 

Προϊόντα ξύλου -1 1 -1,17 

Χαρτί & εκτυπώσεις -0,5 0,5 -0,70 

Χηµικά προϊόντα -1 1 -1,17 

Μη-µεταλλικά ορυκτά -3,5 1 -4,5 

Μεταλλουργία -5,9 1 -4,2 

Μηχανήµατα & εξοπλισµός -1 1 -1,17 

Οχήµατα -1 1 -1,17 

Ηλεκτρισµός & Φυσικό αέριο -1,5 0,2 -1,17 

Κατασκευές -0,2 0,2 -1,17 

Άλλη βιοµηχανία -0,5 0,5 -1,17 

Μεταφορές -0,2 0,5 -1,48 

Υπηρεσίες & ∆ηµόσια ∆ιοίκηση -0,2 1 -1,17 

Πηγή: [2], [1], εκτιµήσεις και υποθέσεις ΙΟΒΕ 

Η αύξηση των τιµών των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των δαπανών για ενέργεια εκτιµήθηκε µε τη χρήση των πινάκων εισροών-

εκροών της ελληνικής οικονοµίας, υποθέτοντας πλήρη µετακύληση του κόστους στις 

τιµές. Για να εκτιµήσουµε τη µείωση της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών 

από την αύξηση των τιµών,  χρησιµοποιήσαµε ελαστικότητες τιµής και εισοδήµατος 

από άλλες σχετικές µελέτες, τις οποίες συµπληρώσαµε µε δικές µας οικονοµετρικές 

εκτιµήσεις και υποθέσεις (Πίνακας 4.2).  

∆ιάγραµµα 4.7: Μεταβολή της εγχώριας κατανάλωσης 
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Η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής εκτιµάται ότι οδηγεί σε µείωση της εγχώριας 

ζήτησης κατά σχεδόν €1,3 δισ. ή κατά 0,7%. Μεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση 

παρατηρείται στη µεταλλουργία, στα µη-µεταλλικά ορυκτά, στην παροχή ηλεκτρισµού 

και φυσικού αερίου και στα χηµικά προϊόντα (∆ιάγραµµα 4.7). 

Επιπλέον, η µείωση των εξαγωγών λόγω της επιβολής ΕΦΚ εκτιµάται ότι ανέρχεται 

σε € 294 εκ. ή 0,9%. Περίπου η µισή από τη µείωση προέρχεται από τον κλάδο της 

µεταλλουργίας, ενώ σηµαντική συµµετοχή στη µείωση έχουν και τα προϊόντα από µη-

µεταλλικά ορυκτά και η χηµική βιοµηχανία (∆ιάγραµµα 4.8). Σε όρους ποσοστιαίας 

µείωσης, την πρωτιά έχουν τα µη-µεταλλικά προϊόντα, ενώ σηµαντική είναι και η 

ποσοστιαία µείωση των εξαγωγών στον τοµέα ηλεκτρισµού. 

∆ιάγραµµα 4.8: Μεταβολή της αξίας των εξαγωγών 
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4.4.3 Συνολική επίδραση στην οικονοµία 

Η µείωση της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών έχει πολλαπλασιαστική 

επίδραση στην οικονοµία. Οι κλάδοι µιας οικονοµίας αλληλεπιδρούν, καθώς κάθε 

κλάδος χρησιµοποιεί ως εισροή στην παραγωγική του διαδικασία προϊόντα και 

υπηρεσίες από άλλους κλάδους. Έτσι, η µείωση της τελικής ζήτησης ενός κλάδου, 

µειώνει και τη ζήτηση για τα προϊόντα όλων των κλάδων που προµηθεύουν αυτό τον 

κλάδο. Για παράδειγµα, η µείωση της ζήτησης για τα προϊόντα βασικής 

µεταλλουργίας οδηγεί σε µείωση της ζήτησης για µεταλλικά ορυκτά, ενέργεια, 

µηχανήµατα, αλλά και τραπεζικές και άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες. 

Χαµηλότερη ζήτηση συνεπάγεται χαµηλότερη οικονοµική δραστηριότητα, 

προστιθέµενη αξία, µισθοδοσία, φορολογικά έσοδα και απασχόληση. Η χαµηλότερη 

απασχόληση και µισθοδοσία µε τη σειρά τους οδηγούν σε περαιτέρω µείωση της 

ζήτησης, επιβαρύνοντας το αποτέλεσµα πολλαπλασιαστικά (∆ιάγραµµα 4.9).  
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∆ιάγραµµα 4.9: Άµεση και έµµεση επίδραση του ΕΦΚ στην οικονοµία 
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Λόγω του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και της ανάγκης αποπληρωµής του υψηλού 

δηµόσιου χρέους θεωρήσαµε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν οδηγεί σε 

αύξηση των δηµόσιων δαπανών και επενδύσεων. Τα επιπλέον έσοδα αντιστοιχούν 

σε µειωµένες ανάγκες δανεισµού και δεν διοχετεύονται στην οικονοµία. Έτσι, 

εξετάσαµε τις αρνητικές επιδράσεις από την επιβολή του φόρου, χωρίς να 

αξιολογούµε πιθανά οφέλη από το φόρο και την αναγκαιότητα της είσπραξης των 

προβλεπόµενων φορολογικών εσόδων.  

Η προστιθέµενη αξία µειώνεται κατά € 2,8 δισ. ή κατά 1,4% λόγω της επιβολής ΕΦΚ 

στην καύση φυσικού αερίου. Περίπου τα 2/3 της απώλειας της οικονοµικής 

δραστηριότητας οφείλονται σε έµµεση επίδραση από τις αλληλεπιδράσεις των 

κλάδων και της πτώσης του εισοδήµατος των νοικοκυριών (∆ιάγραµµα 4.10 και 

Πίνακας 4.6 στο Παράρτηµα). 

∆ιάγραµµα 4.10: Απώλεια ΑΕΠ από την επιβολή του ΕΦΚ 

 

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ποσοστιαία µεταβολή της προστιθέµενης αξίας στους 
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είναι µειωµένοι κατά 11% (∆ιάγραµµα 4.11). Υψηλές απώλειες σηµειώνονται και στην 

κατασκευή χηµικών προϊόντων (-10,2%) και προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά (-

8,0%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προσέγγισή µας, η οποία βασίζεται σε ελαστικότητες 

ζήτησης, δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει το ενδεχόµενο οριστικής παύσης λειτουργίας 

ή µετεγκατάστασης στο εξωτερικό µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων και ως εκ τούτου 

οι εκτιµήσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως συντηρητικές. 
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∆ιάγραµµα 4.11: Μεταβολή προστιθέµενης αξίας λόγω επιβολής ΕΦΚ 

 

Η υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας συνεπάγεται µικρότερες ανάγκες για 

ανθρώπινο δυναµικό. Ως αποτέλεσµα της επιβολής του ΕΦΚ στην καύση φυσικού 

αερίου εκτιµάται ότι χάνονται περισσότερες από 46 χιλ. θέσεις εργασίας (∆ιάγραµµα 

4.12).  

∆ιάγραµµα 4.12: Απώλεια θέσεων εργασίας λόγω επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 
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δραστηριότητας, όπως ο ΦΠΑ και οι φόροι εισοδήµατος. Έτσι, το καθαρό 

φορολογικό αποτέλεσµα περιορίζεται σε µόλις € 61 εκατ. 

∆ιάγραµµα 4.13: Επίπτωση στα φορολογικά έσοδα από την επιβολή ΕΦΚ 

 

4.5 Ισοδύναµα µέτρα 

Στη δυσµενή δηµοσιονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, οποιαδήποτε 

επιπλέον φορολογική επιβάρυνση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία. 

Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι εναλλακτικοί σχεδιασµοί φορολογικής πολιτικής δεν 

µπορούν να έχουν ηπιότερες επιπτώσεις µε παρόµοιο ή καλύτερο φοροεισπρακτικό 

αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαµε τρία εναλλακτικά σενάρια φορολογικής 

πολιτικής στα ενεργειακά προϊόντα:  

α) Σενάριο Lig: Επιβάλλεται ΕΦΚ και στην καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή. Oι 

συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου και του λιγνίτη προσαρµόζονται έτσι ώστε να 

αποκατασταθεί η αναλογία των τιµών φυσικού αερίου και λιγνίτη στα επίπεδα πριν 

από την επιβολή του φόρου, υπό τον περιορισµό ότι συγκεντρώνονται τα 

προϋπολογισθέντα φορολογικά έσοδα. 

β) Σενάριο NoElec: ∆εν επιβάλλεται ΕΦΚ στην καύση ΦΑ (και λιγνίτη) για 

ηλεκτροπαραγωγή. Oι ειδικοί φόροι κατανάλωσης του φυσικού αερίου και των 

ενεργειακών προϊόντων που ανταγωνίζονται ευθέως µε το φυσικό αέριο, 

προσαρµόζονται έτσι ώστε να µην µεταβληθούν οι σχετικές τιµές των ενεργειακών 

προϊόντων και να επιτευχθούν συνολικά επιπλέον έσοδα από ΕΦΚ ίσα µε τα έσοδα 

στο σενάριο µε την υφιστάµενη φορολογική πολιτική (Σενάριο AsIs). 
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γ) Σενάριο OnlyResid: Επιβάλλεται ΕΦΚ για την καύση ΦΑ µόνο στον οικιακό 

τοµέα. Oι ειδικοί φόροι κατανάλωσης προσαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως στο 

προηγούµενο σενάριο. 

Πίνακας 4.4: Μεταβολή των συντελεστών ΕΦΚ στα εναλλακτικά σενάρια 

Lig NoElec OnlyResid 
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Φυσικό αέριο €/GJ -0,64 -0,64 -0,64 -1,50 0,18 0,18 -1,50 -1,50 0,82 

Πετρέλαιο €/'000lt 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 14,97 0,00 0,00 30,96 

Ηλεκτρική ενέργεια €/ΜWh 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,39 0,00 0,00 5,07 

Μαζούτ €/t 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υγραέριο €/'000lt 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11 5,25 0,00 0,00 24,39 

Λιγνίτης €/toe 9,52 0,00 0,00 0,00 1,88 1,32 0,00 0,00 6,13 

Η επιβολή ΕΦΚ και στην καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή, ύψους 9,52 €/toe ή 

0,23 €/GJ επιτρέπει τη µείωση του ΕΦΚ στην καύση φυσικού αερίου σε όλες τις 

χρήσεις κατά 64 λεπτά ανά GJ (Πίνακας 4.4). Από την άλλη πλευρά, εξαίρεση της 

ηλεκτροπαραγωγής από το µέτρο απαιτεί αύξηση του ΕΦΚ στις υπόλοιπες χρήσεις 

κατά 12% για να διατηρηθούν τα (µεικτά) φορολογικά έσοδα. Η αύξηση στο σενάριο 

όπου εξαιρούνται όλες οι επιχειρήσεις και ο φόρος επιβάλλεται µόνο στον οικιακό 

τοµέα ανέρχεται σε 54%. 

∆ιάγραµµα 4.14: Επίδραση στην εγχώρια κατανάλωση στα εναλλακτικά σενάρια 
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Μικρότερη µείωση της εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών 

επιτυγχάνεται στα εναλλακτικά σενάρια φορολογικής πολιτικής (∆ιάγραµµα 4.14 και 

Πίνακας 4.7 στο Παράρτηµα). Η µείωση της κατανάλωσης περιορίζεται κατά 39% (€ 

498 εκ.) σε περίπτωση ένταξης του λιγνίτη στο µέτρο, κατά 62% (€ 799 εκ.) σε 

περίπτωση εφαρµογής του µέτρου αποκλειστικά στον οικιακό τοµέα και κατά 74% (€ 

946 εκ.) σε περίπτωση εξαίρεσης της ηλεκτροπαραγωγής από το µέτρο, µε αυξηµένη 

φορολογία στις υπόλοιπες επιχειρήσεις και τον οικιακό τοµέα. 

∆ιάγραµµα 4.15: Επίδραση στην αξία των εξαγωγών στα εναλλακτικά σενάρια 
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Παραπλήσια βελτίωση των επιπτώσεων παρατηρείται και ως προς τις εξαγωγικές 

επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας. Εάν δεν µεταβληθούν οι ΕΦΚ για ενεργειακά 

προϊόντα προς τις επιχειρήσεις, οι εξαγωγές δεν επηρεάζονται καθόλου µε βάση τις 

υποθέσεις της ανάλυσής µας (∆ιάγραµµα 4.15). Εάν εξαιρεθεί η ηλεκτροπαραγωγή, 

η µείωση των εξαγωγών περιορίζεται σε λιγότερο από €100 εκ. (-66% από το AsIs 

σενάριο), ενώ σε περίπτωση ένταξης του λιγνίτη στο µέτρο, η µείωση των εξαγωγών 

είναι χαµηλότερη κατά 42%. 

Καθώς τόσο η µείωση των εξαγωγών όσο και ο περιορισµός της εγχώριας 

κατανάλωσης είναι ηπιότερες στα εναλλακτικά σενάρια, το αρνητικό σοκ για την 

ελληνική οικονοµία είναι αρκετά περιορισµένο. Η επίπτωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν σε περίπτωση ένταξης του λιγνίτη περιορίζεται σε € 1,8 δισεκ., ενώ στα 

υπόλοιπα 2 σενάρια υποχωρεί σε € 689 µε € 830 εκ. (∆ιάγραµµα 4.16). 
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∆ιάγραµµα 4.16: Επίδραση στο ΑΕΠ στα εναλλακτικά σενάρια 
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Σε κλαδικό επίπεδο, ενώ η επίπτωση από την επιβολή του µέτρου παραµένει 

αρνητική και στα εναλλακτικά σενάρια, παρατηρείται βελτίωση σε σχέση µε την 

υφιστάµενη φορολογική πολιτική. Μεγαλύτερη σχετική βελτίωση παρατηρείται στους 

ενεργειοβόρους κλάδους στο σενάριο επιβολής του µέτρου αποκλειστικά στον 

οικιακό τοµέα (Πίνακας 4.5).  

Πίνακας 4.5: Μεταβολή προστιθέµενης αξίας ανά κλάδο της οικονοµίας 

Μείωση προστιθέµενης αξίας ανά 
σενάριο 

Ποσοστιαία µεταβολή 
έναντι του σεναρίου As Is Κλάδος 

As Is Lig NoElec OnlyRes Lig NoElec OnlyRes 

Γεωργία, δασοκοµία & αλιεία -163 -98 -51 -41 40% 69% 75% 

Ορυχεία -39 -33 -8 -3 17% 80% 92% 

Τρόφιµα και Καπνός -196 -118 -58 -59 40% 71% 70% 

Ένδυση -114 -67 -30 -31 42% 73% 73% 

Προϊόντα ξύλου -11 -6 -3 -2 41% 72% 80% 

Χαρτί & εκτυπώσεις -40 -24 -13 -10 40% 68% 74% 

Χηµικά προϊόντα -128 -74 -91 -13 42% 29% 90% 

Μη-µεταλλικά ορυκτά -90 -52 -31 -3 42% 66% 97% 

Μεταλλουργία -278 -160 -68 -9 42% 75% 97% 

Μηχανήµατα & εξοπλισµός -16 -10 -4 -6 39% 72% 62% 

Οχήµατα -30 -17 -7 -11 43% 75% 63% 

Ηλεκτρισµός & Φυσικό αέριο -165 -152 -22 -15 8% 86% 91% 

Κατασκευές -32 -20 -9 -9 38% 71% 73% 

Άλλη βιοµηχανία -78 -48 -21 -20 38% 73% 75% 

Μεταφορές -80 -49 -24 -23 39% 70% 71% 

Υπηρεσίες & ∆ηµ. ∆ιοίκηση -1.505 -917 -425 -472 39% 72% 69% 

Σύνολο οικονοµίας -2.755 -1.715 -803 -672 38% 71% 76% 
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∆ιάγραµµα 4.17: Επίδραση στην απασχόληση στα εναλλακτικά σενάρια 
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Όσον αφορά στις θέσεις εργασίες, οι απώλειες στο σενάριο ένταξης του λιγνίτη 

περιορίζονται σε περίπου 28.300 θέσεις εργασίας. Ακόµα σηµαντικότερη βελτίωση 

σε σύγκριση µε τη υφιστάµενη φορολογική πολιτική παρατηρείται στα άλλα δυο 

σενάρια, όπου οι απώλειες στις θέσεις εργασίας περιορίζονται κατά 70%-74% 

(∆ιάγραµµα 4.17) και ανέρχονται σε 12 µε 14 χιλ. θέσεις εργασίας. 

∆ιάγραµµα 4.18: Επίδραση στη µισθολογική δαπάνη στα εναλλακτικά σενάρια 

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

AsIs Lig NoElec OnlyResid

€
 ε
κ
α
τ.

 

Πολύ µικρότερη είναι και η επίπτωση στο εισόδηµα των εργαζοµένων στα 

εναλλακτικά σενάρια (∆ιάγραµµα 4.18). Η µείωση περιορίζεται σε € 447 εκ. στο 

σενάριο ένταξης του λιγνίτη και σε € 190 µε € 214 εκ. στα υπόλοιπα σενάρια. 
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∆ιάγραµµα 4.19: Επίδραση στα φορολογικά έσοδα στα εναλλακτικά σενάρια 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

AsIs Lig NoElec OnlyResid

€
 ε
κ
α
τ.

 

Έτσι οι απώλειες στα έσοδα του κράτους από τους υπόλοιπους φόρους είναι 

σηµαντικά χαµηλότερες (∆ιάγραµµα 4.19). Ενώ τα καθαρά έσοδα από την επιβολή 

του ΕΦΚ περιορίζονται σε € 61 εκ. µε τον υφιστάµενο τρόπο επιβολής του φόρου 

µετά την αφαίρεση της µείωσης της φορολογίας λόγω µικρότερης οικονοµικής 

δραστηριότητας, οι καθαρές εισπράξεις ξεπερνούν τα € 100 εκ. σε περίπτωση 

ένταξης του λιγνίτη και διακυµαίνονται κοντά στα € 150 εκ. στα άλλα δυο εναλλακτικά 

σενάρια. 

4.6 Συµπέρασµα 

Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλες τις ενεργειακές χρήσεις του φυσικού 

αερίου, σε ύψος πολλαπλάσιο από το ελάχιστο που ορίζει η κοινοτική οδηγία, έχει 

πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον τοµέα ηλεκτρισµού, στον επιχειρηµατικό 

τοµέα και στα νοικοκυριά. Συνολικά για την οικονοµία, το ΑΕΠ µειώνεται κατά € 2,8 

δισ., ενώ χάνονται περίπου 46 χιλ. θέσεις εργασίας από την επιβολή του φόρου. 

Περίπου δύο τρίτα των φορολογικών εσόδων από τον ΕΦΚ στην ουσία χάνονται 

λόγω της µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές δυνατότητες µετριασµού των επιπτώσεων 

του φόρου. Σε µεγάλο βαθµό η σοβαρότητα των επιπτώσεων οφείλεται στη 

στρέβλωση που δηµιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή, όπου ο φόρος 

ενσωµατώνεται εξ ολοκλήρου στην τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από το 

καύσιµο µε το οποίο παράγεται, ενώ το κράτος εισπράττει επιπλέον έσοδα 

αποκλειστικά από την κατανάλωση φυσικού αερίου.  
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Ο επιµερισµός της φορολογικής επιβάρυνσης και στα δυο ορυκτά καύσιµα που 

κυριαρχούν στο µείγµα του διασυνδεδεµένου συστήµατος µετριάζει τις επιπτώσεις, 

αλλά όχι στο βαθµό που επιτυγχάνεται όταν η ηλεκτροπαραγωγή εξαιρεθεί από το 

µέτρο. Η επιβολή ΕΦΚ και στο λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή (0,23 €/GJ) µε µείωση 

του συντελεστή ΕΦΚ για το φυσικό αέριο σε όλες τις χρήσεις (σε 0,86 €/GJ) 

περιορίζει τις απώλειες σε όρους οικονοµικής δραστηριότητας κατά περίπου 40%. 

Εάν εξαιρεθεί η ηλεκτροπαραγωγή από το µέτρο, οι επιπτώσεις για την οικονοµία 

µετριάζονται κατά 70% µε 76%. 

Η κρίσιµη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µερικές φορές οδηγεί στην 

ανάγκη ταχείας λήψης αποφάσεων µε άµεσα αποτελέσµατα, ακόµα και µε κίνδυνο 

αυτές οι αποφάσεις να αποκλίνουν από εκείνες που θα προέκυπταν µε διαδικασίες 

προσεκτικού σχεδιασµού. Ωστόσο, όταν αποδεικνύεται ότι υπάρχουν διαθέσιµες 

λύσεις που προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσµα τόσο σε όρους καθαρών 

φορολογικών εσόδων, όσο και οικονοµικής δραστηριότητας, οφείλουµε να προβούµε 

σε διορθωτικές κινήσεις.  
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Παράρτηµα 
 

Πίνακας 4.6: Σύνοψη των εκτιµήσεων για την οικονοµική επίδραση του ΕΦΚ στο ΦΑ 

Μεταβολή λόγω φόρου 
Άµεση  

επίδραση 
Έµµεση 
επίδραση 

Συνολική 
επίδραση 

Εγχώρια κατανάλωση -906 -377 -1.283 

Εξαγωγές -294 0 -294 

Αξία παραγωγής -1.583 -1.808 -3.390 

Προστιθέµενη αξία -1.208 -1.547 -2.755 

Φόροι 146 -85 61 

ΑΕΠ -1.079 -1.763 -2.842 

Μισθοί (µικτοί) -225 -497 -722 

Απασχόληση (άτοµα) -14.054 -32.402 -46.456 

 

Πίνακας 4.7: Σύνοψη των εκτιµήσεων για την οικονοµική επίδραση του ΕΦΚ στο ΦΑ 

στα εναλλακτικά σενάρια φορολογικής πολιτικής 

Μεταβλητή AsIs Lig NoElec OnlyResid 

Εγχώρια κατανάλωση -1.283 -785 -337 -485 

Εξαγωγές -294 -171 -99 0 

Αξία παραγωγής -3.390 -2.107 -996 -814 

Προστιθέµενη αξία -2.755 -1.715 -803 -672 

Φόροι 61 107 146 155 

ΑΕΠ -2.842 -1.770 -830 -689 

Μισθοί (µικτοί) -722 -447 -214 -190 

Απασχόληση (άτοµα) -46.456 -28.369 -13.708 -12.099 
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5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5.1 Πρόταση οδηγίας 

Tο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής έχει αλλάξει ριζικά 

και η φορολογική πολιτική στα καύσιµα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη 

των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Στους τοµείς της ενέργειας και της κλιµατικής 

αλλαγής έχουν προσδιοριστεί στόχοι µε ορίζοντα το 2020, ενώ δροµολογούνται 

ακόµα πιο φιλόδοξα σχέδια για την περίοδο 2020-2050. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη 

για τον επαναπροσδιορισµό της φορολογικής πολιτικής στα ενεργειακά προϊόντα 

που θα ευθυγραµµίζεται µε τους στόχους της ΕΕ στους τοµείς της ενέργειας και της 

κλιµατικής αλλαγής και θα εξασφαλίζει: 

� Συνεπή φορολογική µεταχείριση των ενεργειακών πηγών που θα παρέχει 

ισότιµους όρους για τους καταναλωτές ενέργειας, ανεξάρτητα από το ενεργειακό 

προϊόν που χρησιµοποιούν. 

� Προσαρµογή του πλαισίου για τη φορολόγηση των ανανεώσιµων καυσίµων. 

� Ένα πλαίσιο για τη χρήση της φορολογίας του CO2 που θα λειτουργεί 

συµπληρωµατικά στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής (ETS), χωρίς 

να επικαλύπτει τα υπόλοιπα εργαλεία πολιτικής. 

Η Οδηγία 2003/96/ΕΚ δεν µπορεί να υποστηρίξει επαρκώς αυτή την πολιτική καθώς: 

� ∆εν εξασφάλισε τον επιθυµητό βαθµό συνέπειας στη µεταχείριση των 

ενεργειακών προϊόντων µε βάση το ενεργειακό περιεχόµενο, δίνοντας 

προβάδισµα σε ορισµένα καύσιµα και κυρίως στον άνθρακα. 

� Το τιµολογιακό σήµα που δίνουν οι  ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές δεν 

επαρκεί για τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής. 

� Τα ανανεώσιµα καύσιµα υπόκεινται σε συγκριτικά υψηλότερο βάρος έναντι των 

συµβατικών καυσίµων. 

� Οι φόροι στα ενεργειακά προϊόντα επιβάλλονται ανεξάρτητα από το εάν ο 

περιορισµός των εκποµπών CO2 διασφαλίζεται από το ETS. Αυτό συνεπάγεται 

απώλειες στην αποτελεσµατικότητα και στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. 

Οι προτάσεις για την αναµόρφωση της φορολογίας των ενεργειακών  

προϊόντων στην ΕΕ εφόσον ψηφιστούν θα οδηγήσουν σε αλλαγή του τοπίου µετά το 

2013. Βασικές αλλαγές που προτείνονται στο υφιστάµενο πλαίσιο φορολογίας 

ενεργειακών προϊόντων:  

• Εισαγωγή εµφανούς διάκρισης µεταξύ: 
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– του ενεργειακού φόρου που συνδέεται µε τις εκποµπές CO2 που 

αποδίδονται στην κατανάλωση κάθε ενεργειακού προϊόντος (CO2-

related taxation) και 

– του ενεργειακού φόρου που βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόµενο 

των προϊόντων που καταναλώνονται (general energy taxation). 

• Επέκταση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας για τη φορολόγηση των 

ενεργειακών προϊόντων, στα ενεργειακά προϊόντα που ρυθµίζονται από την 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ (ETS) και παροχή υποχρεωτικών απαλλαγών από φόρο 

CO2 στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το ETS. 

• Αναθεώρηση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών, µε την εξασφάλιση 

ότι θα αντανακλούν τις εκποµπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόµενο (καθαρή 

θερµιδική αξία) µε συνεπή τρόπο και µε παροχή µεταβατικής περιόδου 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

• Απαίτηση διατήρησης σταθερής της σχέσης των φορολογικών συντελεστών 

στην περίπτωση που κράτη µέλη εφαρµόζουν συντελεστές υψηλότερους από 

τους ελάχιστους. 

• Κατάργηση της δυνατότητας των κρατών µελών να διαφοροποιούν τη 

φορολογική µεταχείριση µεταξύ εµπορικής και µη-εµπορικής χρήσης του 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης όταν χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων. 

• Απλοποίηση της δοµής του ελάχιστου επιπέδου των φορολογικών 

συντελεστών όπου αυτό είναι δυνατό. 

• Περιορισµός της φορολογίας των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στην 

ηλεκτροπαραγωγή µόνο στο καθεστώς του γενικού φόρου κατανάλωσης. 

• Παροχή έκπτωσης φόρου (tax-credit) για τις εγκαταστάσεις κλάδων που 

εµφανίζουν σηµαντικό κίνδυνο µετεγκατάστασης σε χώρες που δεν 

επιβάλουν σχετικούς φόρους (carbon-leakage). 

• ∆ιατήρηση της ευελιξίας των κρατών µελών αλλά µε αναθεώρηση των 

διαθέσιµων επιλογών (κυρίως µείωση δυνατοτήτων απαλλαγών και 

διαφορικών συντελεστών ανά χρήση). 

• Παροχή φορολογικών κινήτρων στα νοικοκυριά για τη χρήση θέρµανσης 

ανεξάρτητα από το καύσιµο. 

• Κατάργηση της δυνατότητας µηδενικής γενικής φορολόγησης για τα 

ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιούνται στον 

αγροτικό τοµέα και σύνδεση της φορολόγησης µε την πρόοδο στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευθυγράµµιση του αγροτικού τοµέα µε τους 

κανόνες φορολογίας CO2 που ισχύουν στη βιοµηχανία και απαλλαγή µόνο σε 

περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για carbon leakage. 
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• Οι περιπτώσεις διαφορικής φορολογικής µεταχείρισης δεν επεκτείνονται στη 

φορολογία µε βάση τις εκποµπές CO2. 

• Κατάργηση µέχρι το 2023 της δυνατότητας απαλλαγής ή µείωσης της 

φορολογίας για τα βιοκαύσιµα, καθώς η αναµόρφωση της φορολογίας 

κρίνεται ότι λαµβάνει επαρκώς υπόψη τα ενεργειακά χαρακτηριστικά τους. Το 

ίδιο προτείνεται και για το φυσικό αέριο και το LPG που χρησιµοποιείται ως 

προωθητικό. 

5.2 Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 

Η πρόταση προβλέπει ενιαίο επίπεδο ελάχιστης φορολογίας ύψους 20 €/tCO2 για 

όλα τα ορυκτά καύσιµα και χρήσεις εκτός του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 

(ETS), ενώ εξαιρείται από το συγκεκριµένο φόρο η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το ελάχιστο επίπεδο του γενικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας διαφέρει 

µεταξύ των καυσίµων κινητήρων µε χρήση για µεταφορά εµπορευµάτων και 

επιβατών από τη µία πλευρά και για τις υπόλοιπες χρήσεις και ενεργειακά προϊόντα 

από την άλλη. 

Στα καύσιµα κινητήρων για µεταφορές προβλέπεται µεταβατική περίοδος µε 

ευνοϊκότερη φορολογία για το φυσικό αέριο µέχρι την πλήρη σύγκλιση των 

συντελεστών σε 9,6 €/GJ το 2018 (Πίνακας 5.1). Για τις υπόλοιπες χρήσεις των 

καυσίµων κινητήρων, για τα καύσιµα θέρµανσης και την ηλεκτρική ενέργεια 

προβλέπεται ελάχιστο επίπεδο γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας ύψους 

0,15 €/GJ από 1.1.2013. 

Πίνακας 5.1: Ελάχιστοι συντελεστές εφαρµόσιµοι από 1.1.2013 για τα καύσιµα 

κινητήρων στις µεταφορές 

Γενικός φόρος κατανάλωσης 
ενέργειας (€/GJ) Καύσιµο 

1/1/2013 1/1/2015 1/1/2018 

Βενζίνη 9,6 9,6 9,6 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης 8,2 8,8 9,6 

Κηροζίνη 8,6 9,2 9,6 

LPG 1,5 5,5 9,6 

Φυσικό Αέριο 1,5 5,5 9,6 

Πηγή: [4] 

Οι ελάχιστοι µειωµένοι συντελεστές διαφοροποιούνται στο βαθµό που  

διαφέρουν οι συντελεστές εκποµπής CO2 και το ενεργειακό περιεχόµενο κάθε  

καυσίµου (Πίνακας 5.12 στο Παράρτηµα). Έτσι στα περισσότερα καύσιµα κινητήρων 

παρατηρείται αύξηση του ελάχιστου επίπεδου φορολογίας (Πίνακας 5.2). Εξαίρεση 
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αποτελεί το καύσιµο µε το υψηλότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας – η βενζίνη – 

όπου παρατηρείται µείωση κατά 6,7% για την αµόλυβδη και 20% για τη µολυβδούχο 

βενζίνη. Υψηλότερες αυξήσεις παρατηρούνται στους µειωµένους συντελεστές που 

αφορούν χρήσεις εκτός του τοµέα µεταφορών, όπου δεν προβλέπεται µεταβατική 

περίοδος. 

Πίνακας 5.2: Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιµα κινητήρων 

Κατηγορία 
καυσίµων 

Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

από 
1.9.2011 

από 
1.1.2013 

%∆ 

Μολυβδούχος βενζίνη €/χλτ 421 335 -20% 

Αµόλυβδη βενζίνη €/χλτ 359 335 -6,7% 

Πετρέλαιο Εσ. Καύσης €/χλτ 330 413 25% 

Κηροζίνη €/χλτ 330 374 13% 

Υγραέριο €/ΜΤ 125 137 9,4% 

Άρθρο 7  
(στις 
µεταφορές) 

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 2,60 2,62 0,8% 

Πετρέλαιο Εσ. Καύσης €/χλτ 21 61 188% 

Κηροζίνη €/χλτ 21 59 182% 

Υγραέριο €/ΜΤ 41 70 70% 

Άρθρο 8.2*  

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 0,30 1,27 324% 

* Αφορά σε βιοµηχανική και εµπορική χρήση για τη γεωργία, τη δασοκοµία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τους κινητήρες 
σταθερής θέσης, τις οικοδοµές και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται εκτός δηµόσιων οδών. 

Όσον αφορά στα καύσιµα θέρµανσης για εµπορική χρήση εκτός του συστήµατος 

εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής CO2 (ETS), στα στερεά καύσιµα παρατηρείται 

πολλαπλασιασµός του ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης έως και πάνω από 14 

φορές (Πίνακας 5.3). Η ελάχιστη φορολογία αυξάνεται σηµαντικά και στο φυσικό 

αέριο (περισσότερο από 8 φορές), ωστόσο παραµένει χαµηλότερη σε σύγκριση µε το 

επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρµόστηκε στις 1.9.2011 στην 

Ελλάδα (1,27 €/GJ έναντι 1,50 €/GJ). Αυξάνεται ελαφρώς (+8%) και το ελάχιστο 

επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Πίνακας 5.3: Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και της 

ηλεκτρικής ενέργειας για εµπορική χρήση 

Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

από 
1.9.2011 

από 
1.1.2013 

%∆ 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης €/χλτ 21 61 188% 
Μαζούτ €/ΜΤ 15 68 354% 
Κηροζίνη €/χλτ 330 59 -82% 
Υγραέριο €/ΜΤ 0 70 - 
Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 0,15 1,27 748% 
Άνθρακας και Οπτάνθρακας €/GJ 0,15 2,17 1348% 
Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 0,50 0,54 8,0% 

Στα καύσιµα θέρµανσης όπου καταργείται η έκπτωση για εµπορική χρήση (φυσικό 

αέριο, στερεά καύσιµα και ηλεκτρική ενέργεια), η ποσοστιαία αύξηση στη µη 



Επιπτώσεις από την Επιβολή ΕΦΚ στο Φυσικό Αέριο 

  

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 57 

εµπορική χρήση είναι µικρότερη σε σύγκριση µε την αύξηση στην εµπορική χρήση 

(Πίνακας 5.4).  

Πίνακας 5.4: Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και της 

ηλεκτρικής ενέργειας για µη εµπορική χρήση 

Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

από 
1.9.2011 

από 
1.1.2013 

%∆ 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης €/χλτ 21 61 188% 

Μαζούτ €/ΜΤ 15 68 354% 

Κηροζίνη €/χλτ 0 59 - 

Υγραέριο €/ΜΤ 0 70 - 

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 0,30 1,27 324% 

Άνθρακας και Οπτάνθρακας €/GJ 0,30 2,17 624% 

Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 1,00 0,54 -46% 

 

5.3 Σενάρια διαµόρφωσης της φορολογίας 

Η πρόταση για αλλαγή της οδηγίας για τη φορολογία ενεργειακών προϊόντων, 

εφόσον εγκριθεί, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαµόρφωσης των φορολογικών 

συντελεστών και θα µεταβάλει τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Υφίσταται, ωστόσο, 

αρκετός βαθµός αβεβαιότητας ως προς το ύψος της φορολογίας στην Ελλάδα από το 

2013 και µετά, καθώς, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, τα κράτη µέλη διαθέτουν 

σηµαντικό βαθµό ευχέρειας ως προς τη διαµόρφωση των τελικών συντελεστών. 

Εκτιµήσαµε το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών ενεργειακών προϊόντων, που 

θα είναι ικανό να προσδώσει τα ίδια φορολογικά έσοδα µε τους συντελεστές που 

ισχύουν σήµερα (µε την υπόθεση έλλειψης υποκατάστασης στη ζήτηση των 

ενεργειακών προϊόντων), υπό διαφορετικά σενάρια ως προς τη σύνδεση της 

φορολογίας των χρήσεων εντός και εκτός του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 

εκποµπής CO2 (ETS) και το ύψος των τιµών των δικαιωµάτων (EUA – European 

Union Allowances).  

Αρχικά, υποθέσαµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει να µην επιβαρύνει τη 

φορολογία ορυκτών καυσίµων στους κλάδους που εντάσσονται στο σύστηµα 

εµπορίας δικαιωµάτων (όπως η ηλεκτροπαραγωγή, η βασική µεταλλουργία, η 

κατασκευή µη µεταλλικών ορυκτών κ.ά.), πέρα από την υποχρέωσή τους να 

προσκοµίζουν δικαιώµατα εκποµπής, ανεξαρτήτως από το ύψος της τιµής των 

δικαιωµάτων εκποµπής. Μια τέτοια απόφαση δικαιολογείται µε την προσπάθεια 

περιορισµού του ενδεχοµένου µετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε περιοχές µε 

ευνοϊκότερη µεταχείριση των εκποµπών CO2 (carbon leakage).  
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Πίνακας 5.5: Σενάρια διαµόρφωσης της φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης, 

καυσίµων κίνησης για χρήσεις εκτός του τοµέα µεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας 

EUA 10€/tCO2 EUA 20€/tCO2 EUA 30€/tCO2 

ETS Σενάρια Τοµέας Φόρος 
CO2 

(€/tCO2) 

ΓΦΚΕ 
(€/GJ) 

Φόρος 
CO2 

(€/tCO2) 

ΓΦΚΕ 
(€/GJ) 

Φόρος 
CO2 

(€/tCO2) 

ΓΦΚΕ 
(€/GJ) 

ETS - 0 - 0 - 0 
Εξαίρεση 

Εκτός ETS 20 3,72 20 2,33 20 0,94 

ETS - 0,89 - 0 - 0 
Φορολόγηση 

Εκτός ETS 20 2,37 20 2,33 20 0,94 

ETS - 0,89 - 0 - 0 
Σύνδεση 

Εκτός ETS 10 2,66 20 2,33 30 0,65 

Υπό αυτό το σενάριο και υποθέτοντας ότι η µέση ετήσια τιµή των δικαιωµάτων 

εκποµπής στην ευρωπαϊκή πρωτογενή  αγορά διαµορφώνεται στο ύψος του φόρου 

CO2 (20 €/tCO2), το ύψος του γενικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας (ΓΚΦΕ) στα 

ενεργειακά προϊόντα εκτός των τοµέων κίνησης και ETS διαµορφώνεται σε 2,33 €/GJ 

για να διατηρήσει σταθερά τα φορολογικά έσοδα2 (Πίνακας 5.5). Σε αυτή την 

περίπτωση, η φορολογία του πετρελαίου θέρµανσης και της κηροζίνης για εµπορική 

χρήση µειώνεται κατά 66% και 68% αντίστοιχα στους τοµείς εκτός ETS (Πίνακας 

5.6) και κατά 87% και 88% στους τοµείς του ETS (συµπεριλαµβανοµένης της 

ηλεκτροπαραγωγής). Η φορολογία του φυσικού αερίου αυξάνεται στους τοµείς εκτός 

ETS κατά 2,3 φορές, αλλά µειώνεται στην ηλεκτροπαραγωγή και τους υπόλοιπους 

τοµείς του ETS κατά 25%. Πολύ σηµαντική αύξηση παρατηρείται στη φορολογία των 

στερεών καυσίµων εντός και εκτός ETS.  

Στη µη εµπορική χρήση (Πίνακας 5.7) παρατηρείται σηµαντική αύξηση της 

επιβάρυνσης σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα (εκτός από την κηροζίνη). Η φορολογία 

του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρµανσης αυξάνεται περίπου µε την ίδια 

αναλογία (130%), ενώ µεγαλύτερη είναι η αύξηση στη φορολογία της ηλεκτρικής 

ενέργειας (3,4 φορές). 

Σε περίπτωση που η µέση ετήσια τιµή των δικαιωµάτων CO2 διαµορφωθεί σε 10 

€/tCO2, τότε η επιβάρυνση στους κλάδους του ETS θα είναι σηµαντικά χαµηλότερη 

για όλα τα καύσιµα εκτός από τα στερεά. Αντίθετα, στους κλάδους εκτός ETS θα 

απαιτηθούν υψηλότεροι συντελεστές για να κρατηθούν σταθερά τα έσοδα από τη 

φορολογία ενεργειακών προϊόντων. Το πετρέλαιο θέρµανσης µειώνεται κατά 54% 

ενώ η φορολογία του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται κατά 
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 Για λόγους συντόµευσης εντάσσουµε στα φορολογικά έσοδα και τις εισπράξεις του 
Ελληνικού κράτους από τις δηµοπρασίες δικαιωµάτων εκποµπής (πρωτογενής αγορά). 
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3,2 φορές και 1,7 φορές αντίστοιχα. Στη µη εµπορική χρήση, η φορολογία του 

πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου αυξάνονται κατά 215% και 223% 

αντίστοιχα, ενώ η επιβάρυνση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότερη κατά 5,4 

φορές.  

Πίνακας 5.6: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για εµπορική χρήση στο σενάριο εξαίρεσης του τοµέα ETS 

Από 1.1.13 

10 €/tCO2 20 €/tCO2 30 €/tCO2 Τοµέας Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 

€ %∆ € %∆ € %∆ 

Eκτός ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 189 -54% 139 -66% 89 -78% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 211 457% 156 310% 100 163% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 192 -56% 140 -68% 89 -80% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 247 311% 178 196% 109 82% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 4,84 223% 3,45 130% 2,06 37% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 5,74 1813% 4,35 1350% 2,96 887% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 13,4 168% 8,38 68% 3,38 -32% 

Ηλεκτροπαραγωγή Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 28 -93% 55 -87% 83 -80% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 31 -18% 62 64% 93 145% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 0,56 -63% 1,12 -25% 1,68 12% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,00 1,01 - 2,02 - 3,03 - 

Άλλοι κλάδοι ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 28 -93% 55 -87% 83 -80% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 31 -18% 62 64% 93 145% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 27 -94% 54 -88% 80 -82% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 31 -48% 62 4% 94 56% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 0,56 -63% 1,12 -25% 1,68 12% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 1,01 237% 2,02 574% 3,03 911% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 13,4 168% 8,38 68% 3,38 -32% 

Υπό συνθήκες χαµηλών τιµών στην πρωτογενή αγορά των EUA, το Ελληνικό κράτος 

ενδέχεται να αποφασίσει να επιβάλει γενικό φόρο κατανάλωσης ενέργειας και στους 

κλάδους που εντάσσονται στο ETS. Υποθέτοντας ότι σε αυτή την περίπτωση το 

ύψος του ΓΚΦΕ προσδιορίζεται έτσι ώστε να επιτευχθούν τα ίδια φορολογικά έσοδα 

από τους ETS κλάδους µε τους σηµερινούς συντελεστές, η φορολογική επιβάρυνση 

του πετρελαίου θέρµανσης στους ETS κλάδους µειώνεται κατά 86% (Πίνακας 5.8), 

ενώ στο φυσικό αέριο παρατηρείται οριακή µείωση (-3%). Αυξάνεται η φορολογία στο 

µαζούτ κατά 76% και των στερεών καυσίµων για βιοµηχανική χρήση κατά 6,3 φορές. 
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Πίνακας 5.7: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για µη εµπορική χρήση στο σενάριο εξαίρεσης του τοµέα ETS 

Από 1.1.13 

10 €/tCO2 20 €/tCO2 30 €/tCO2 Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 

€ %∆ € %∆ € %∆ 

Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 60 189 215% 139 131% 89 48% 

Μαζούτ €/ΜΤ 38 211 457% 156 310% 100 163% 

Κηροζίνη €/χλτ 440 192 -56% 140 -68% 89 -80% 

Υγραέριο €/ΜΤ 60 247 311% 178 196% 109 82% 

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 1,50 4,84 223% 3,45 130% 2,06 37% 

Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 5,74 1813% 4,35 1350% 2,96 887% 

Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 2,50 13,38 435% 8,38 235% 3,38 35% 

 

Στους τοµείς εκτός ETS, η φορολογία του φυσικού αερίου είναι υψηλότερη κατά 2,3 

φορές, της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 71% και του µαζούτ κατά 4,1 φορές, ενώ στο 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης παρατηρείται µείωση κατά 66%. Στη µη εµπορική 

χρήση, η φορολογία του πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου αυξάνεται 

κατά 134% και 133% αντίστοιχα, ενώ στην ηλεκτρική ενέργεια η φορολογική 

επιβάρυνση πολλαπλασιάζεται κατά 3,4 φορές. 

Οι δυσµενείς προοπτικές για την οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν συµπιέσει τις τιµές των δικαιωµάτων σε αρκετά χαµηλά επίπεδα.3 Ωστόσο, 

διεξάγονται διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξου 

στόχου µείωσης των εκποµπών (-30% από -20% το 2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα 

του 1990). Παρά την επίτευξη συµφωνίας στην πρόσφατη διάσκεψη για την κλιµατική 

αλλαγή στο Ντέρµπαν, αυτό το ενδεχόµενο παραµένει ανίσχυρο κυρίως λόγω της 

δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. Ωστόσο, κρίναµε ότι έχει ενδιαφέρον να 

συµπεριληφθεί και το ενδεχόµενο υψηλών τιµών EUA στα πιθανά σενάρια, καθώς 

δεν µπορεί να αποκλειστεί πλήρως. 

Με µέση ετήσια τιµή των EUA στην πρωτογενή αγορά 30 €/tCO2, η επιβάρυνση 

στους κλάδους του ETS αυξάνεται στα περισσότερα καύσιµα (Πίνακας 5.6). Το 

φυσικό αέριο επιβαρύνεται κατά 12%, το µαζούτ κατά 145%, ενώ στα στερεά 

καύσιµα η επιβάρυνση ξεπερνάει τα 3 €/GJ. Αντίθετα, στους κλάδους εκτός του ETS, 

η επιβάρυνση είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα προηγούµενα σενάρια τιµής CO2. 

Η φορολογία πετρελαίου εσωτερικής καύσης µειώνεται κατά 78%, ενώ και στην 

ηλεκτρική ενέργεια παρατηρείται µείωση  (-23%). Η αύξηση της φορολογίας στο 

φυσικό αέριο περιορίζεται σε 37%, ενώ παραµένει υψηλή η αύξηση στη φορολογία 

                                                
3
 Η τιµή κλεισίµατος των προθεσµιακών συµβολαίων για EUA που λήγουν το ∆εκέµβριο του 2011 ήταν 

7,09 €/tCO2 στις 13.12.2011. 
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στερεών καυσίµων (+887%). Στις µη εµπορικές χρήσεις, η φορολογία της ηλεκτρικής 

ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρµανσης αυξάνεται κατά 35%, 

37% και 48% αντίστοιχα (Πίνακας 5.7). 

Πίνακας 5.8: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για εµπορική χρήση στο σενάριο φορολόγησης του τοµέα ETS, 10€/tCO2 τιµή των EUA 

Από 1.1.13 
Τοµέας Καύσιµα 

Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 € %∆ 

Eκτός ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 140 -66% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 158 314% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 142 -68% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 180 200% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 3,49 133% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 4,39 1365% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 8,54 71% 

Ηλεκτροπαραγωγή Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 59 -86% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 67 76% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 1,45 -3% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,00 1,90 - 

Άλλοι κλάδοι ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 59 -86% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 67 76% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 60 -86% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 75 25% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 1,45 -3% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 1,90 533% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 8,54 71% 

Τέλος, υφίσταται η άποψη ότι θα ήταν κάπως παράλογο να υπάρχουν µεγάλες 

διαφορές µεταξύ του ύψους του φόρου CO2 στους κλάδους εκτός ETS και της τιµής 

δικαιωµάτων στην αγορά. Σε περίπτωση που ο φόρος CO2 προσαρµόζεται ανάλογα 

µε την τιµή των δικαιωµάτων εκποµπής και υπό την υπόθεση προσπάθειας 

συγκράτησης των συνολικών φορολογικών εσόδων µε αναπροσαρµογή του ΓΦΚΕ, η 

τελική επιβάρυνση παρουσιάζει µικρότερη διακύµανση ανάλογα µε το ύψος της τιµής 

CO2 και µεταξύ των τοµέων.     
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Πίνακας 5.9: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για µη εµπορική χρήση στο σενάριο φορολόγησης του τοµέα ETS, 10€/tCO2 τιµή των 

EUA 

Από 1.1.13 
Καύσιµα 

Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 € %∆ 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Κάυσης €/χλτ 60 140 134% 

Μαζούτ €/ΜΤ 38 158 314% 

Κηροζίνη €/χλτ 440 142 -68% 

Υγραέριο €/ΜΤ 60 180 200% 

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 1,50 3,49 133% 

Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 4,39 1365% 

Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 2,50 8,54 242% 

Στην εµπορική χρήση (Πίνακας 5.10), η φορολογία του πετρελαίου θέρµανσης 

µειώνεται κατά 70% µε 86% ανάλογα µε τον κλάδο και το ύψος της τιµής των EUA. Η 

φορολογία του φυσικού αερίου στους ETS κλάδους δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διακυµάνσεις (-3% µε 10 €/tCO2 και +12% µε 30 €/tCO2), αλλά αυξάνεται από 55% 

έως 115% στους κλάδους εκτός του ETS. Η φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας, 

που σε µεγάλο βαθµό αντισταθµίζει τις διακυµάνσεις της τιµής των EUA, µειώνεται 

κατά 53% σε περίπτωση υψηλών τιµών EUA, ενώ σχεδόν διπλασιάζεται σε 

περίπτωση που η µέση τιµή των EUA ανέρχεται σε 10 €/tCO2. 

Πίνακας 5.10: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για εµπορική χρήση στο σενάριο σύνδεσης µε ETS 

Από 1.1.13 

10 €/tCO2 30 €/tCO2 Τοµέας Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 

€ %∆ € %∆ 

Eκτός ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 123 -70% 106 -74% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 138 264% 119 214% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 126 -71% 105 -76% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 163 172% 126 110% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 3,23 115% 2,33 55% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 3,68 1125% 3,68 1127% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 9,59 92% 2,33 -53% 

Ηλεκτροπαραγωγή Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 59 -86% 83 -80% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 67 76% 93 145% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 1,45 -3% 1,68 12% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,00 1,90 - 3,03 - 

Άλλοι κλάδοι ETS Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 412 59 -86% 83 -80% 

 Μαζούτ €/ΜΤ 38 67 76% 93 145% 

 Κηροζίνη €/χλτ 440 60 -86% 80 -82% 

 Υγραέριο €/ΜΤ 60 75 25% 94 56% 

 Φυσικό Αέριο €/GJ 1,50 1,45 -3% 1,68 12% 

 Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 1,90 533% 3,03 911% 

 Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 5,00 9,59 92% 2,33 -53% 
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Στον οικιακό τοµέα, η φορολογία του πετρελαίου θέρµανσης αυξάνεται από 77% έως 

106% και του φυσικού αερίου από 55% έως 115%, ανάλογα µε την τιµή των EUA 

(Πίνακας 5.11). Η φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας µειώνεται κατά 7% σε 

περίπτωση υψηλών τιµών των EUA, ενώ σε περίπτωση χαµηλών τιµών των EUA η 

επιβάρυνση είναι υψηλότερη κατά σχεδόν 4 φορές. 

Πίνακας 5.11: Επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για µη εµπορική χρήση στο σενάριο σύνδεσης µε ETS 

Από 1.1.13 

10 €/tCO2 30 €/tCO2 Καύσιµα 
Μονάδα 
µέτρησης 

Από 
1.9.11 

€ %∆ € %∆ 

Πετρέλαιο Εσ. Κ. €/χλτ 60 123 106% 106 77% 

Μαζούτ €/ΜΤ 38 138 264% 119 214% 

Κηροζίνη €/χλτ 440 126 -71% 105 -76% 

Υγραέριο €/ΜΤ 60 163 172% 126 110% 

Φυσικό Αέριο €/GJ GCV 1,50 3,23 115% 2,33 55% 

Στερεά καύσιµα €/GJ 0,30 3,68 1125% 3,68 1127% 

Ηλεκτρική Ενέργεια €/MWh 2,50 9,59 284% 2,33 -7% 

 

5.4 Συµπεράσµατα 

Η πρόταση για την αναµόρφωση της φορολογίας ενεργειακών προϊόντων που έχει 

επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την περίοδο κυοφορεί ριζικές αλλαγές για 

το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η θέσπιση ενιαίων φορολογικών συντελεστών 

µε βάση το ενεργειακό περιεχόµενο και τους συντελεστές εκποµπών για όλα τα 

καύσιµα και χρήσεις εκτός του τοµέα µεταφορών και των εγκαταστάσεων που 

εντάσσονται στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής CO2 συνεπάγεται 

σηµαντικές αλλαγές στη φορολογική επιβάρυνση.  

Πολύ µεγάλη επιβάρυνση προκύπτει στα στερεά καύσιµα, τα οποία έχουν και τους 

υψηλότερους συντελεστές εκποµπής CO2. Από την άλλη πλευρά µειώνεται 

σηµαντικά η επιβάρυνση για επιχειρηµατική χρήση του πετρελαίου θέρµανσης, 

καθώς η πρόταση οδηγίας δεν προβλέπει προς το παρόν εξίσωση του φόρου στο 

πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Στην οικιακή χρήση, η φορολογική επιβάρυνση 

του πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου µεταβάλλεται µε κοντινές 

αναλογίες στα περισσότερα σενάρια.   
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Παράρτηµα 

Πίνακας 5.12: Συντελεστές µετατροπής 

Καύσιµο Συντελεστές Μονάδα Τιµή 

Πυκνότητα t/kl 0,83 

Καθαρή θερµογόνος δύναµη kcal/kg 10.350 

Συντελεστής µετατροπής 10^7 kcal/kl 0,8591 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 74,0 

Πυκνότητα t/kl 0,86 

Καθαρή θερµογόνος δύναµη kcal/kg 10.350 

Συντελεστής µετατροπής 10^7 kcal/kl 0,8901 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 74,0 

Μαζούτ Πυκνότητα t/kl 1 

 Καθαρή θερµογόνος δύναµη kcal/kg 9.600 

 Συντελεστής µετατροπής 10^7 kcal/kl 0,96 

 Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 77,3 

Βενζίνη Πυκνότητα t/kl 0,78 

 Καθαρή θερµογόνος δύναµη kcal/kg 10.700 

 Συντελεστής µετατροπής 10^7 kcal/kl 0,8346 

 Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 69,2 

Κηροζίνη Conversion factor Btu/lb 19.800 

 Πυκνότητα t/kl 0,81 

 Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 71,8 

Υγραέριο Συντελεστής µετατροπής Btu/lb 21.300 

 Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 63,0 

Λιγνίτης Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 101,1 

Φυσικό Αέριο Συντελεστής εκποµπών tCO2/TJ 56,1 

Πηγή: [5], EE 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την 1.9.2011 επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, 

ύψους 1,5 €/GJ (περίπου 5,4 €/MWh). Λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο ετήσιας 

κατανάλωσης φυσικού αερίου, ο στόχος είσπραξης εσόδων εκτιµάται σε περίπου 

€200 εκατ.  

Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής και η ενεργειοβόρος βιοµηχανία θα επωµιστούν τη 

µεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, οι οποίες είναι δυσανάλογες ως προς το 

ύψους του φόρου, λόγω της στρέβλωσης που δηµιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Ενδεικτικά, η τιµή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΟΤΣ) εκτιµάται ότι επιβαρύνεται κατά 11,93 €/MWh κατά µέσο όρο 

ετησίως. Η υψηλότερη, σε σχέση µε το επίπεδο του ΕΦΚ, επιβάρυνση οφείλεται στο 

ότι σηµαντικό µέρος της ενέργειας χάνεται κατά τη µετατροπή του φυσικού αερίου σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, ενώ το κράτος αναµένεται να εισπράξει από τους 

ηλεκτροπαραγωγούς €116 εκατ. σε ετήσια βάση (σύµφωνα µε το επίπεδο 

κατανάλωσης του 2009), το κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται ότι θα 

αυξηθεί κατά περίπου €653 εκατ. Η διαφορά εισπράττεται από τους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες συµβατικές τεχνολογίες (λιγνιτικές µονάδες, µεγάλοι 

υδροηλεκτρικοί σταθµοί) και από τους εισαγωγείς. 

Η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής σε βιοµηχανία και υπηρεσίες οδηγεί σε 

µείωση της εγχώριας ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών κατά σχεδόν €1,3 δισ. 

(0,7%) και των εξαγωγών κατά €294 εκ. (0,9%). Η µείωση της ζήτησης και των 

εξαγωγών έχει αρνητική πολλαπλασιαστική επίδραση στην εγχώρια οικονοµική 

δραστηριότητα. Το ΑΕΠ µειώνεται κατά €2,8 δισεκ., ενώ χάνονται 46.450 θέσεις 

εργασίας. Περίπου τα 2/3 των επιδιωκόµενων φορολογικών εσόδων από τον ΕΦΚ 

(€122 εκατ.) τελικά δεν εισέρχονται στα ταµεία του κράτους λόγω της υποχώρησης 

της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ωστόσο, η ανάλυσή µας καταδεικνύει ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

συγκέντρωσης εσόδων από τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων µε 

ηπιότερες επιπτώσεις στο σύνολο της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας. 

Εξαιρώντας την ηλεκτροπαραγωγή από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, 

επιτυγχάνονται τα ίδια φορολογικά έσοδα µε σχετικά µικρή αύξηση (12%) των 

συντελεστών ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για τις υπόλοιπες χρήσεις και στα ανταγωνιστικά 



6. Συµπεράσµατα 
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καύσιµα. Εάν εξαιρεθεί και ο επιχειρηµατικός τοµέας, η απαιτούµενη αύξηση του 

ΕΦΚ στον οικιακό τοµέα είναι υψηλότερη (54%). Και στα δύο αυτά σενάρια, οι 

επιπτώσεις στην οικονοµία στα δύο εναλλακτικά σενάρια είναι ηπιότερες κατά 70% – 

76%. Σηµαντικά µικρότερη είναι και η απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω 

µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας. 

Εν τω µεταξύ, σε κοινοτικό επίπεδο έχει δηµοσιευθεί πρόταση για την αναµόρφωση 

της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων, η οποία κυοφορεί ριζικές αλλαγές για 

το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Θεσπίζονται φορολογικοί συντελεστές µε βάση 

το ενεργειακό περιεχόµενο και τους συντελεστές εκποµπής CO2 των καυσίµων, ενώ 

αναγνωρίζονται και οι αλληλεπιδράσεις της φορολογίας µε το σύστηµα εµπορίας 

δικαιωµάτων εκποµπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ µεγάλη επιβάρυνση 

προκύπτει στα στερεά καύσιµα σε όλους τους τοµείς, ενώ µειώνεται σηµαντικά η 

επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρµανσης για επιχειρηµατική χρήση. Στην οικιακή 

χρήση, η φορολογική επιβάρυνση του πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου 

µεταβάλλεται περίπου αναλογικά. 

Λαµβάνοντας υπόψη την προσωρινή φύση του µέτρου επιβολής ΕΦΚ στην 

κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά και τις πολύ σοβαρές του επιπτώσεις σε µια 

κρίσιµη για τη χώρα οικονοµική συγκυρία, οι αρµόδιοι φορείς οφείλουν να εξετάσουν 

εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η κρίσιµη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα 

απαιτεί µερικές φορές την ταχεία λήψη αποφάσεων µε άµεσο αποτέλεσµα, ακόµα και 

µε κίνδυνο αυτές οι αποφάσεις να αποκλίνουν από εκείνες που θα προέκυπταν µέσα 

από διαδικασίες προσεκτικού σχεδιασµού. Ωστόσο, όταν αποδεικνύεται ότι 

υπάρχουν διαθέσιµες λύσεις, οι οποίες προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσµα τόσο σε 

όρους καθαρών φορολογικών εσόδων, όσο και οικονοµικής δραστηριότητας, η 

Πολιτεία οφείλει να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.   
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