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Πόσο «υγιής» είναι η ελληνική αγορά;



Gas Target Model:  Ο στόχος της ενιαίας αγοράς

• Υπάρχει απώλεια “κοινωνικού οφέλους” (social welfare) όταν, π.χ., 

η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από το 

TTF (το χρηματιστήριο με τη μεγαλύτερη ρευστότητα) επειδή

• δεν λειτουργεί (αποτελεσματικά) η αγορά, ή

• δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές για να ρεύσει

• Παρόλο που η Ευρώπη συνολικά πρέπει πλέον να θεωρείται 

πλήρως διασυνδεδεμένη … “Τhere is still a lack of interconnectivity 

in the SSE region that shall be addressed by reinforced bi-directional 

corridors; e.g. Greece-Bulgaria-Romania-Hungary. Remedying this 

shall also improve market functioning.”
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Μέσο κόστος προμήθειας το 2017
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Πρόγραμμα δημοπρασιών ΔΕΠΑ – στο VNP/VTP από το 2015
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Η πρόοδος από το 2015

… και χωρίς να παραγνωρίζεται η επίδραση της διεθνούς 
συγκυρίας τιμών φα…

Ρυθμιστικές αλλαγές / εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κωδίκων

• Σύστημα entry/exit

• Δημιουργία Virtual Trading Point

• Balancing platform



Βαθμολογία από τον EFET - I
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Βαθμολογία από τον EFET - I I

• EFET Benchmarking study 2018: “GR, BU have made 
progress in implementing network codes, but trading 
environment still poor for other reasons”

7



Εξέλιξη αριθμού χρηστών
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Προς οργανωμένη χονδρεμπορική αγορά

• Δεν υπάρχει ακόμη οργανωμένη χονδρεμπορική αγορά φυσικού 
αερίου

• Η ΡΑΕ πρόσφατα ενέκρινε πρόταση του Διαχειριστή για παράταση 
των Ενδιάμεσων Μέτρων (Interim Measures)

Γιατί?

Δεν υπάρχει ακόμη επαρκής ρευστότητα

Τι λείπει?

Gas-to-Gas competition

➢ Διαφοροποίηση οδών / πηγών

➢ Δυνατότητα για εξαγωγές / transit

➢ Δυνατότητα για αποθήκευση για την εξομάλυνση 
των εποχικών διακυμάνσεων των τιμών
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Ο νέος χάρτης (;)



«Χωράνε όλα στο ελληνικό σύστημα;» - Ι

• Αύξηση της ζήτησης στην ελληνική 
αγορά

• Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029: 
το 2029 η ζήτηση φυσικού αερίου 
εκτιμάται από 5.4bcm (χαμηλό 
σενάριο), 5.8bcm στο βασικό σενάριο, 
έως 6.4bcm (υψηλό σενάριο)

• Εξαγωγές / transit

• Άρση συμφόρησης ροής

• Μέσω επενδύσεων ή τεχνικών 
διαχείρισης

• Σημαντική η έγκαιρη υποβολή 
αιτημάτων σύνδεσης / σύναψη 
Interconnection Agreements

11



• Δεν αρκεί να υπάρχουν οι υποδομές: “price needs to be 
right for cross-border gas to flow”

• Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ …

• Αύξησης του “κοινωνικού  οφέλους” μέσω της καλύτερης 
διασύνδεσης

• Μείωσης του “κοινωνικού οφέλους” λόγω μη 
χρησιμοποιούμενων υποδομών (stranded assets)
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«Χωράνε όλα στο ελληνικό σύστημα;» - ΙΙ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ευαγγελία Γαζή

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Τμήμα Δικτύων ΦΑ

Τμήμα Παρακολούθησης Χονδρικής Αγοράς ΦΑ

210 3727495

egazi@rae.gr
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