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5 Περίλθψθ 

Περίλθψθ 

Στθν παροφςα μελζτθ εξετάηεται θ επίδραςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία από τθ μείωςθ του 

ΕΦΚ του φυςικοφ αερίου που χρθςιμοποιείται ςτθ βιομθχανία και ςτθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ, με κατεφκυνςθ τα ελάχιςτα δυνατά επιτρεπτά όρια, όπωσ 

κακορίηονται ςτο ςχετικό κοινοτικό δίκαιο. Μια τζτοια κίνθςθ κα μείωνε το ενεργειακό 

κόςτοσ, επιδρώντασ κετικά ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων, αλλά κα είχε και 

δθμοςιονομικζσ προεκτάςεισ που αποτελοφν αντικείμενο διερεφνθςθσ ςτθ μελζτθ. Εκτόσ 

από τθν εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ, ςτθ μελζτθ περιγράφεται το πλαίςιο φορολόγθςθσ του 

φυςικοφ αερίου ςτθν ΕΕ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι τιμζσ φυςικοφ αερίου για τον 

επιχειρθματικό τομζα ςτθν Ελλάδα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χώρεσ τθσ ΕΕ και περιγράφονται οι 

επιπτώςεισ από τθν εφαρμογι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο για τισ επιχειριςεισ και για τθν 

επίτευξθ ςθμαντικών ςτόχων πολιτικισ. 

Η ενίςχυςθ του ρόλου των κλάδων τθσ οικονομίασ που παράγουν διεκνϊσ εμπορεφςιμα αγακά και 

υπθρεςίεσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιςτροφι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε κετικοφσ 

ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Τπό αυτό το πρίςμα, πρζπει να αναηθτθκοφν, μεταξφ άλλων, 

τρόποι ευκυγράμμιςθσ τθσ φορολογικισ πολιτικισ του ελλθνικοφ κράτουσ με τθν ανάγκθ ταχείασ 

προςαρμογισ τθσ οικονομίασ προσ ζνα νζο πρότυπο εξωςτρεφοφσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

θμαντικό ςτοιχείο αυτισ τθσ πολιτικισ αποτελεί θ επανεξζταςθ τθσ φορολογίασ ςτα ενεργειακά 

αγακά που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία (πρωτίςτωσ φυςικό αζριο και θλεκτρικι ενζργεια), θ 

οποία, ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ παράγοντεσ, ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ των 

ελλθνικϊν επιχειριςεων. 

Σο πλαίςιο φορολόγθςθσ του φυςικοφ αερίου 

Η φορολογικι πολιτικι τθσ ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα, με τθν οποία οφείλει να ευκυγραμμίηεται 

θ Ελλάδα (Οδθγία 2003/96/ΕΚ), ςτθρίηεται ςε ζνα ςφςτθμα ελάχιςτων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 

που εφαρμόηονται ςτα ανταγωνιςτικά ενεργειακά προϊόντα, μόνο όταν χρθςιμοποιοφνται ωσ 

καφςιμα κίνθςθσ ι κζρμανςθσ και όχι όταν χρθςιμοποιοφνται για άλλουσ ςκοποφσ (ωσ πρϊτεσ φλεσ, 

όταν ζχουν διπλι χριςθ, θλεκτρικι ενζργεια για χθμικι αναγωγι ι ςτο πλαίςιο θλεκτρολυτικισ και 

μεταλλουργικισ ι ορυκτολογικισ κατεργαςίασ κ.ά.). Επιπλζον, απαλλάςςονται από τθν επιβολι 

ΕΦΚ τα ενεργειακά προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι 

επιπτϊςεισ τθσ φορολογίασ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων λαμβάνονται υπόψθ, κακϊσ 

προβλζπονται μζτρα περιοριςμοφ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ κυρίωσ για τισ επιχειριςεισ 

εντάςεωσ ενζργειασ.  

Η ανάγκθ ςυγκζντρωςθσ φορολογικϊν εςόδων οδιγθςε ςτθν επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο για 

πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα από τθν 1.9.2011. Ο ςυντελεςτισ του ΕΦΚ κακορίςτθκε ςε 1,5 ευρϊ ανά 

Gigajoule Μικτισ Θερμογόνου Δφναμθσ (5,4 €/MWh) για όλεσ τισ χριςεισ, πλθν αυτισ ωσ καφςιμου 

κινθτιρων, θ οποία δεν ζχει αναπτυχκεί ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα. Αυτό το επίπεδο του ςυντελεςτι 

είναι δεκαπλάςιο από το ελάχιςτο που ορίηει θ Οδθγία 2003/96/ΕΚ για τθ κερμικι επιχειρθματικι 

χριςθ και πενταπλάςιο ζναντι του ελάχιςτου ςυντελεςτι για τθ μθ επιχειρθματικι χριςθ. τθ 

φορολογικι βάςθ υπολογιςμοφ του φόρου εντάςςεται και θ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου για μθ 

ενεργειακοφσ ςκοποφσ (ωσ πρϊτθ φλθ ςτθ βιομθχανία), κάτι που δεν προβλζπεται ςτθν Οδθγία, 

όπωσ και οι καταναλϊςεισ φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι, οι οποίεσ ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία δεν υποχρεοφνται ςε επιβολι ΕΦΚ. 

Αρκετά κράτθ μζλθ ζχουν επιλζξει να εφαρμόςουν ςυντελεςτζσ ΕΦΚ κοντά ςτο ελάχιςτο φψοσ του 

φόρου (0,15€/GJ ςτθν επιχειρθματικι κερμικι χριςθ). Η Ελλάδα, με κριτιριο το φψοσ του 

ςυντελεςτι ΕΦΚ φυςικοφ αερίου για επιχειρθματικι κερμικι χριςθ, βρίςκεται ςτθν υψθλότερθ 
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κζςθ ςτθν ΕΕ-28, αν λθφκοφν υπόψθ οι εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ που εφαρμόηουν τα υπόλοιπα 

κράτθ μζλθ ςτθ φορολόγθςθ του φυςικοφ αερίου. Ο ΕΦΚ αποτελεί περίπου το 12% τθσ (κακαρισ) 

τιμισ φυςικοφ αερίου που πλθρϊνουν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ με μεγάλθ κατανάλωςθ.   

Επιπλζον, τα ςτοιχεία ςχετικά με τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ δείχνουν ότι θ Ελλάδα μαηί με τθν Ιταλία και τθ Γερμανία 

είναι οι μοναδικζσ χϊρεσ που δεν εφαρμόηουν τθν προβλεπόμενθ απαλλαγι. Ωςτόςο, ςτισ χϊρεσ 

αυτζσ πλθν τθσ Ελλάδασ, εφαρμόηεται ΕΦΚ και επί του άνκρακα. Επομζνωσ, θ επιβολι ΕΦΚ ςτο 

φυςικό αζριο ςτισ χϊρεσ αυτζσ κα μποροφςε να αποδοκεί ςε λόγουσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, 

όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθν Οδθγία 2003/96/ΕΚ.   

Σιμζσ φυςικοφ αερίου 

Η τιμι ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθν ΕΕ. Σο πρϊτο 

τετράμθνο του 2014, κατά το οποίο είχε ενςωματωκεί θ ζκπτωςθ κατά περίπου 15% από τθ Ρωςία, θ 

μζςθ τιμι ειςαγωγισ διαμορφϊκθκε ςε 30,4 €/MWh, ιταν δθλαδι κατά 33% υψθλότερθ ςε ςχζςθ 

με τισ τιμζσ φυςικοφ αερίου που διαμορφϊνονται κατά μζςο όρο ςε κόμβουσ φυςικοφ αερίου 

(trading hubs) ςτθν ΕΕ.  

Οι υψθλζσ τιμζσ ειςαγωγισ αερίου ςτθν Ελλάδα αντανακλϊνται ςτισ τιμζσ με τισ οποίεσ 

προμθκεφονται φυςικό αζριο οι επιχειριςεισ. Αν ςυνυπολογιςτοφν οι επιςτροφζσ φόρων και οι 

απαλλαγζσ ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα είχε ενδεχομζνωσ τθν υψθλότερθ τιμι φυςικοφ 

αερίου προσ τισ επιχειριςεισ ςτθν ΕΕ-28. υγκριτικά με το μζςο όρο ςτθν ΕΕ-28, θ τιμι προ φόρων 

του φυςικοφ αερίου για τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα ιταν κατά 24% υψθλότερθ, ενϊ θ 

τελικι τιμι χωρίσ ΦΠΑ και άλλουσ ανακτϊμενουσ φόρουσ και τζλθ ιταν κατά 33% υψθλότερθ, λόγω 

τθσ επίπτωςθσ που ζχει ο ειδικόσ φόροσ κατανάλωςθσ ςτισ τιμζσ. ε ςχζςθ με τθ γειτονικι 

Βουλγαρία οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα για τισ επιχειριςεισ είναι κατά 42% υψθλότερεσ, ενϊ θ διαφορά 

ζναντι τθσ Σουρκίασ φτάνει ςτο 72%. 

Σο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν αγορά φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα βρίςκεται ςε διαδικαςία 

προςαρμογισ ςτθν κατεφκυνςθ του ανοίγματοσ τθσ αγοράσ χονδρικισ και λιανικισ ςτον 

ανταγωνιςμό μεταξφ προμθκευτϊν, ςφμφωνα με τθν τρίτθ ενεργειακι δζςμθ μζτρων τθσ ΕΕ. Με τθν 

ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ εκτιμάται ότι κα διευρυνκοφν οι επιλογζσ των καταναλωτϊν και οι τιμζσ 

του αερίου κα μειωκοφν. Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ ςχετικά απομονωμζνθσ κζςθσ τθσ χϊρασ και τθσ 

ζλλειψθσ πολλαπλϊν εναλλακτικϊν πθγϊν προμικειασ, θ επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων κα απαιτιςει 

αρκετό χρόνο για τθν ανάπτυξθ πρόςκετων υποδομϊν που κα επιτρζψουν τθ διαφοροποίθςθ των 

πθγϊν προμικειασ. 

 Ζτςι, τα περικϊρια μείωςθσ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου είναι περιοριςμζνα, αφοφ ιδθ ζχει γίνει 

επαναδιαπραγμάτευςθ με το βαςικό προμθκευτι, ενϊ τα ενδεχόμενα κετικά αποτελζςματα ςτισ 

τιμζσ από το άνοιγμα τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου χρειάηονται χρόνο για να πραγματοποιθκοφν. Ζνα 

εργαλείο πολιτικισ που είναι άμεςα διακζςιμο για τθ μείωςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου, κα 

μετριάηει δθλαδι τισ επιπτϊςεισ από τθν υψθλι τιμι φυςικοφ αερίου που πλθρϊνουν οι 

επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, είναι θ προςαρμογι του ςυντελεςτι ΕΦΚ. 

Επιπτϊςεισ τθσ φορολόγθςθσ του φυςικοφ αερίου ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

Με τθν εςωτερικι ηιτθςθ να ζχει ςυρρικνωκεί, θ προςπάκεια περιοριςμοφ των οικονομικϊν 

απωλειϊν των παραγωγικϊν/βιομθχανικϊν επιχειριςεων κατζςτθςε αναγκαία τθ ςτροφι ςτισ 

εξαγωγζσ. ε αυτι τθν προςπάκεια, εκτόσ από το κόςτοσ μεταφοράσ, οι επιχειριςεισ ζχουν να 

αντιμετωπίςουν το υψθλό κόςτοσ ενζργειασ και δανειςμοφ. Ενδεικτικό των πιζςεων που δζχονται οι 

βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι το γεγονόσ ότι θ βιομθχανικι παραγωγι μειϊκθκε τθν 

περίοδο 2008-2013 κατά 27%. Σο ίδιο διάςτθμα χάκθκαν ςτθ Μεταποίθςθ περίπου 220.000 κζςεισ 

εργαςίασ.  
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Η επιβολι υψθλοφ ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο επιδείνωςε ακόμα περιςςότερο τθ κζςθ των εγχϊριων 

επιχειριςεων, οι οποίεσ ιδθ πλιρωναν υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου. Η δαπάνθ για ενζργεια 

αυξικθκε όχι μόνο ςτθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου, αλλά και ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ ο φόροσ επιβάλλεται και ςτθν θλεκτροπαραγωγι. Σο κόςτοσ παραγωγισ αυξικθκε, 

ειδικά ςτθ βιομθχανία εντάςεωσ ενζργειασ, μειϊνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα για τα διεκνϊσ 

εμπορεφςιμα αγακά. Ωσ αποτζλεςμα, μειϊκθκαν οι πωλιςεισ και θ κερδοφορία, κάτι που επιδρά 

αρνθτικά και ςτθν επενδυτικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων.  

Η κατάςταςθ είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τισ βιομθχανίεσ εντάςεωσ ενζργειασ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν 

τουσ ζχει ςχεδόν υποδιπλαςιαςτεί τθν περίοδο 2008-2013, ενϊ από το 2009 και μετά εμφανίηουν 

ςυνολικά διογκοφμενεσ ηθμίεσ. υγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, 

οι βιομθχανίεσ εντάςεωσ ενζργειασ καταγράφουν πολφ μεγαλφτερο αρνθτικό κακαρό περικϊριο 

κζρδουσ, ιδθ από το 2009. Εφόςον θ εικόνα αυτι δεν αλλάξει, τίκεται ηιτθμα ςχετικά με τθ 

βιωςιμότθτα αρκετϊν επιχειριςεων, ειδικά εκείνων ςτισ οποίεσ θ απόδοςθ επί των περιουςιακϊν 

τουσ ςτοιχείων επί μακρό διάςτθμα δεν καλφπτει το κόςτοσ κεφαλαίου. υνολικά για τθν οικονομία 

αυτό μεταφράηεται ςε απϊλεια κζςεων εργαςίασ και ΑΕΠ.  

Επιπτϊςεισ ςτθ διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτον επιχειρθματικό τομζα 

Η ζνταξθ του φυςικοφ αερίου ςτο εγχϊριο μίγμα καυςίμων αποτζλεςε βαςικι ενεργειακι επιλογι 

για τθν Ελλάδα. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000 θ διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα 

ιταν αλματϊδθσ. Σο 2009 ςθμειϊκθκε προςωρινι ανακοπι του κετικοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ λόγω 

τθσ φφεςθσ τθσ ελλθνικισ και τθσ διεκνοφσ οικονομίασ και τεχνικϊν βλαβϊν ςε μονάδεσ 

θλεκτροπαραγωγισ φυςικοφ αερίου. Η κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου επανζκαμψε τθ διετία 

2010/2011, αλλά το 2012 υποχϊρθςε και πάλι. Πιο πρόςφατα ςτοιχεία δείχνουν ςυνολικι πτϊςθ τθσ 

κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου κατά 12% το 2013 και μείωςθ τθσ παραγωγισ μονάδων φυςικοφ 

αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι κατά 42,5% το 9μθνο του 2014 (που ςυνεπάγεται παρόμοια μείωςθ 

και ςτθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι). Επομζνωσ, φαίνεται ότι θ τάςθ 

μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου που ξεκίνθςε το 2012 ςυνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό 

μζχρι ςιμερα. 

Ο τομζασ τθσ θλεκτροπαραγωγισ απορροφά τθν πλειονότθτα των ποςοτιτων φυςικοφ αερίου 

ςτθν Ελλάδα. Ακολουκεί θ χριςθ ςτθ βιομθχανία, όπου ςθμαντικι είναι και θ μθ-ενεργειακι χριςθ 

του φυςικοφ αερίου. Η ςυνολικι κατανάλωςθ ςτθ βιομθχανία κινικθκε ανοδικά μζχρι το 2011, αλλά 

το 2012 υποχϊρθςε. Μικρότερεσ καταναλϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτον οικιακό τομζα και ςτον 

τομζα των υπθρεςιϊν, ενϊ θ χριςθ αερίου ςτισ μεταφορζσ δεν ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά.  

Σο φυςικό αζριο ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ενεργειακισ 

πολιτικισ. Ζχοντασ χαμθλότερουσ ςυντελεςτζσ εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου και οξειδίων του 

κείου (SOx) ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ορυκτά καφςιμα, το φυςικό αζριο ςυμμετζχει ςτθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και τθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Επιπλζον, θ χριςθ 

του φυςικοφ αερίου ςε ευζλικτεσ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ το κακιςτά αναγκαίο καφςιμο για τθν 

αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ κατά τθ μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν. 

Παρά τα ςθμαντικά οφζλθ, ςε ςφγκριςθ με το μζςο όρο διείςδυςθσ του φυςικοφ αερίου ςτθν ΕΕ-

28, θ απόςταςθ τθσ Ελλάδασ είναι ακόμα μεγάλθ. Οι εξελίξεισ τθσ τελευταίασ διετίασ 2013/14, όπου 

ςθμειϊνεται μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, δείχνουν ότι κατά πάςα πικανότθτα θ τάςθ 

ςφγκλιςθσ με το μζςο επίπεδο διείςδυςθσ ςτθν ΕΕ ζχει ανακοπεί.  

Η μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου ςυνεπάγεται επιπλζον κόςτοσ από τθν ενεργοποίθςθ 

των ρθτρϊν που υπάρχουν ςτισ ςυμβάςεισ πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου τθσ ΔΕΠΑ με τουσ ειςαγωγείσ 

(ριτρεσ take-or-pay) οι οποίεσ μεταφζρονται και ςτισ ςυμβάςεισ με τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ 

(βιομθχανία, θλεκτροπαραγωγι). Οι ριτρεσ αυτζσ προβλζπουν αποηθμίωςθ του προμθκευτι ςε 
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περίπτωςθ που θ κατανάλωςθ δεν υπερβεί ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο, με αντάλλαγμα κάποιεσ 

εκπτϊςεισ ςτισ τιμζσ φυςικοφ αερίου. Ωσ αποτζλεςμα, μζχρι να γίνει προςαρμογι των ςυμβάςεων 

ςτα νζα δεδομζνα, το ενεργειακό κόςτοσ κα αυξάνεται και θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων 

κα επιδεινϊνεται. 

Με τισ υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου αποτρζπεται θ εναλλαγι άλλων καυςίμων με φυςικό αζριο 

ςτθ βιομθχανία, κάτι που κα επζτρεπε τθν περαιτζρω διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου, με κετικι 

επίδραςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων λόγω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων 

κερμοκθπίου (και του αντίςτοιχου κόςτουσ για τισ βιομθχανίεσ που ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα 

εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπϊν τθσ ΕΕ) ςε ευκυγράμμιςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ πολιτικισ 

για τθν ενζργεια και το περιβάλλον.  

Δθμοςιονομικό αποτζλεςμα 

Με τθν επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο το κράτοσ ςυγκζντρωςε φορολογικά ζςοδα ςε μια περίοδο 

επείγουςασ ανάγκθσ για δθμοςιονομικι προςαρμογι. Σα ζςοδα διαμορφϊκθκαν ςε €262 εκατ. το 

2012, ωςτόςο, θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ το 2013 οδιγθςε ςε ςθμαντικι μείωςθ των εςόδων από 

τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κατά 13%. Η πλειονότθτα των εςόδων προζρχεται από τον τομζα 

θλεκτροπαραγωγισ, με τθ βιομθχανία να ακολουκεί. Εκτιμάται, όμωσ, ότι το 2014 τα ζςοδα από τον 

ΕΦΚ ςτθν θλεκτροπαραγωγι κα είναι μειωμζνα κατά περίπου 40% λόγω ανάλογθσ μείωςθσ τθσ 

παραγωγισ των μονάδων φυςικοφ αερίου. υνολικά, τα ζςοδα από τον ΕΦΚ το 2014 εκτιμάται ότι 

κα είναι μειωμζνα κατά περίπου 25% ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ. 

Επιδράςεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία από τθ μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

Η μείωςθ του ςυντελεςτι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κα είχε ευεργετικά αποτελζςματα, κυρίωσ για τισ 

επιχειριςεισ εντάςεωσ ενζργειασ, με ευρφτερεσ κετικζσ επιδράςεισ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. 

Ειδικότερα, εκτιμιςαμε τθν επίδραςθ που κα είχε ςτθν ελλθνικι οικονομία: 

 Η μείωςθ του ΕΦΚ για κερμικι επιχειρθματικι χριςθ ςτο ελάχιςτο επίπεδο που ορίηει θ 

Οδθγία 2003/96/ΕΚ, δθλαδι από 1,5 ςε 0,15 €/GJ GCV και ςυγχρόνωσ,  

 Η απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι, 

όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 παρ. 1 τθσ ίδιασ Οδθγίασ. 

Λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ και των τιμϊν, θ ηιτθςθ ςτθν οικονομία αυξάνεται και 

καλφπτεται από τθν αυξθμζνθ εγχϊρια παραγωγι. Αυτι θ αφξθςθ οδθγεί ςε υψθλότερθ 

προςτικζμενθ αξία ςτθν οικονομία με αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ του υποδείγματοσ, 

το ΑΕΠ να αυξάνεται ςυνολικά κατά €754 εκατ., με το ιμιςυ τθσ επίδραςθσ να οφείλεται ςτο 

προκαλοφμενο αποτζλεςμα. θμαντικι είναι και θ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ, θ οποία εκτιμάται 

ςυνολικά αυξθμζνθ κατά 12.500 κζςεισ εργαςίασ.  

Η άνοδοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςυνοδεφεται από αυξθμζνο ειςόδθμα από εργαςία, 

φόρουσ και ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ζτςι, ενϊ θ μείωςθ/απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό 

αζριο προκαλεί απϊλειεσ εςόδων που εκτιμϊνται ςε €143 εκατ., τα πρόςκετα ζςοδα από φόρουσ 

και ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ φαίνεται να αντιςτακμίηουν πλιρωσ αυτζσ τισ απϊλειεσ, 

δθμιουργϊντασ υπό προχποκζςεισ κετικό αποτζλεςμα ςτο δθμοςιονομικό ιςοηφγιο κατά €57 εκατ.  

Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ επίδραςθσ ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ προζρχεται από τθν απαλλαγι 

του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι, ωςτόςο και θ επίδραςθ 

που προζρχεται από τθ μείωςθ του ΕΦΚ ςτθ βιομθχανία είναι ςθμαντικι. 

υμπεραςματικά, θ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε ζνα πρότυπο εξωςτρεφοφσ και 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ απαιτεί, μεταξφ άλλων, ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτθ φορολογία των 

επιχειριςεων. Η μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο, ενδεχομζνωσ μαηί με άλλεσ παρεμβάςεισ ςτθν 
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κατεφκυνςθ ελάφρυνςθσ του ενεργειακοφ κόςτουσ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, εντάςςεται ςτο 

πλαίςιο αυτό και εκτιμάται ότι κα τονϊςει ςθμαντικά τθν ελλθνικι οικονομία, χωρίσ να κζτει ςε 

κίνδυνο τθν προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ που ζχει επιτευχκεί. 
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1. Ειςαγωγι 

Η ελλθνικι οικονομία μετά από ζξι ςυνεχόμενα ζτθ φφεςθσ βρίςκεται ςε φάςθ 

ςτακεροποίθςθσ. Ωςτόςο, με τθν ανεργία ςε πρωτόγνωρα επίπεδα, είναι πλζον επιτακτικι 

θ ανάγκθ εξομάλυνςθσ κάκε πικανοφ εμποδίου ςτθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ. Είναι, ίςωσ, 

ευρζωσ αποδεκτό ότι θ ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ δεν μπορεί να προζλκει 

από ϊκθςθ που κα προςδϊςει θ εγχϊρια κατανάλωςθ, τουλάχιςτον υπό τα ςθμερινά 

δεδομζνα ςτισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ και κεφαλαίου και με τθν υφιςτάμενθ κεςμικι 

δομι οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζτςι, θ ενίςχυςθ του ρόλου των 

κλάδων τθσ οικονομίασ που παράγουν διεκνϊσ εμπορεφςιμα αγακά και υπθρεςίεσ (όπωσ 

βιομθχανία, τουριςμόσ, ποντοπόροσ ναυτιλία κ.ά.) αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ. 

Τπό αυτό το πρίςμα, πρζπει να αναηθτθκοφν, μεταξφ άλλων, τρόποι ευκυγράμμιςθσ τθσ 

φορολογικισ πολιτικισ του ελλθνικοφ κράτουσ με τθν ανάγκθ ταχείασ προςαρμογισ τθσ 

οικονομίασ προσ ζνα νζο πρότυπο εξωςτρεφοφσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. θμαντικό 

ςτοιχείο αυτισ τθσ πολιτικισ, με ςοβαρζσ αναπτυξιακζσ προεκτάςεισ, αποτελεί θ 

φορολογία ςτα ενεργειακά αγακά που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία (πρωτίςτωσ 

φυςικό αζριο και θλεκτρικι ενζργεια), θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ παράγοντεσ, ζχει 

οδθγιςει ςε αφξθςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. 

Η ςυηιτθςθ για το κόςτοσ ενζργειασ είναι επίκαιρθ και ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΕΕ), κακϊσ ςφμφωνα με πρόςφατθ μελζτθ για τισ τιμζσ και το κόςτοσ ενζργειασ ςτθν ΕΕ τθν 

περίοδο 2008-2012, θ ευρωπαϊκι βιομθχανία επιβαρφνεται με κόςτοσ ενζργειασ που είναι 

από τα υψθλότερα παγκοςμίωσ. Ενδεικτικά, το 2012 το κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθ 

βιομθχανία ςτθν ΕΕ ιταν κατά 20% υψθλότερο ςυγκριτικά με τθν Κίνα, 65% ζναντι τθσ 

Ινδίασ και διπλάςιο από τισ ΗΠΑ και τθ Ρωςία. Οι τιμζσ φυςικοφ αερίου τθν ίδια περίοδο 

ιταν τετραπλάςιεσ από ό,τι ςε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Ρωςία. Σο υψθλό κόςτοσ ενζργειασ 

επθρεάηει ακόμα περιςςότερο τθν ελλθνικι βιομθχανία εντάςεωσ ενζργειασ, κακϊσ θ 

γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ διευκολφνει τθν ανάπτυξθ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν με χϊρεσ 

εκτόσ ΕΕ, ςτισ οποίεσ το κόςτοσ ενζργειασ είναι χαμθλότερο. 

ε προθγοφμενθ μελζτθ του ΙΟΒΕ (Δεκζμβριοσ 2011) είχαν επιςθμανκεί οι δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ για τθν ελλθνικι οικονομία, που ςυνδζονταν με τθν επιβολι (από τθν 1.9.2011) 

ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ (ΕΦΚ) ςτο φυςικό αζριο. Ο ςυντελεςτισ του ΕΦΚ ζχει 

κακοριςτεί ςε 1,5 €/GJ (περίπου 5,4 €/MWh) και εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ χριςεισ 

(ενεργειακζσ και μθ) ςτθ βιομθχανία, ςτθν θλεκτροπαραγωγι, ςτον τριτογενι τομζα 

(εμπόριο και υπθρεςίεσ) και ςτον οικιακό τομζα. Σα αποτελζςματα που είχαν προκφψει 

ιταν ανθςυχθτικά, ιδιαιτζρωσ για τθν ελλθνικι βιομθχανία εντάςεωσ ενζργειασ, θ οποία 

εκτόσ από το οφτωσ ι άλλωσ αυξανόμενο κόςτοσ ενζργειασ που οφείλεται τόςο ςε διεκνείσ 

παράγοντεσ όςο και ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ενζργειασ, είχε (και 

ζχει) να αντιμετωπίςει πρόςκετεσ χρεϊςεισ, όπωσ τον ΕΦΚ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια και τισ 

χρεϊςεισ για τθ ςτιριξθ των ΑΠΕ. 

θμαντικό τμιμα των αρνθτικϊν επιπτϊςεων που υπολογίςτθκαν ςε εκείνθ τθ μελζτθ 

ςχετιηόταν με τθν άμεςθ αφξθςθ του κόςτουσ προμικειασ φυςικοφ αερίου των τομζων 

τελικισ κατανάλωςθσ κατά το ποςό του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο. Ωςτόςο, θ κυριότερθ 



 
11 Ειςαγωγι 

επίπτωςθ ςτο ενεργειακό κόςτοσ προερχόταν από τθν πολλαπλάςια αφξθςθ που επζφερε θ 

επιβολι του ΕΦΚ ςτο κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ και κατ’ επζκταςθ ςτο κόςτοσ προμικειασ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Αναγνωρίηοντασ τθ ςοβαρι ςτρζβλωςθ που είχε δθμιουργθκεί ςτθν αγορά θλεκτριςμοφ, θ 

Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ), με ρυκμιςτικι τθσ παρζμβαςθ, απομόνωςε αυτι τθν 

πολλαπλαςιαςτικι επίδραςθ, κεςπίηοντασ μθχανιςμό όπου το κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ 

επιβαρφνεται με το ποςό του φόρου που αντιςτοιχεί ςτθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου 

ςτθν θλεκτροπαραγωγι, χωρίσ όμωσ να μεταβάλλεται θ οριακι τιμι του ςυςτιματοσ. Με 

αυτό τον τρόπο ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ, όπωσ είχε εκτιμθκεί ςτθ μελζτθ του ΙΟΒΕ, 

εκτιμάται ότι περιορίςτθκε. Ωςτόςο, αυτό δεν αναιρεί τθν ανάγκθ να εξεταςτεί θ 

δυνατότθτα περαιτζρω βελτιϊςεων ςτθ φορολόγθςθ των ενεργειακϊν προϊόντων. 

Προτεραιότθτα τθσ χϊρασ ςτθ δεδομζνθ ςτιγμι πρζπει να είναι θ εξεφρεςθ λφςεων, οι 

οποίεσ κα βοθκιςουν τθν ελλθνικι οικονομία να ορκοποδιςει όςο γίνεται ταχφτερα.  

το πλαίςιο αυτό, ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ εξζταςθ τθσ επίδραςθσ 

ςτθν ελλθνικι οικονομία από τθ μείωςθ του ΕΦΚ του φυςικοφ αερίου που χρθςιμοποιείται 

ςτθ βιομθχανία και ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, με κατεφκυνςθ τα ελάχιςτα 

δυνατά επιτρεπτά όρια, όπωσ κακορίηονται ςτο ςχετικό κοινοτικό δίκαιο. Μια τζτοια κίνθςθ 

κα μείωνε το ενεργειακό κόςτοσ, επιδρϊντασ κετικά ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των 

επιχειριςεων, αλλά κα είχε και δθμοςιονομικζσ προεκτάςεισ που πρζπει να διερευνθκοφν. 

Η δομι τθσ μελζτθσ ζχει ωσ εξισ. το επόμενο τμιμα περιγράφεται το πλαίςιο 

φορολόγθςθσ του φυςικοφ αερίου ςτθν ΕΕ και παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ΕΦΚ και οι 

εξαιρζςεισ που ιςχφουν ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. το τρίτο τμιμα παρουςιάηονται οι τιμζσ 

φυςικοφ αερίου για τον επιχειρθματικό τομζα ςτθν Ελλάδα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ 

ΕΕ. Περιγράφονται επίςθσ οι επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο για 

τισ επιχειριςεισ και για τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων πολιτικισ. το τζταρτο τμιμα 

παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ τθσ επίδραςθσ που κα είχε ςτθν ελλθνικι οικονομία θ 

προςαρμογι του ΕΦΚ φυςικοφ αερίου για τθ βιομθχανία και τθν θλεκτροπαραγωγι ςτα 

ελάχιςτα επιτρεπτά όρια. Οι ςυνολικζσ επιδράςεισ αποτυπϊνονται ςε όρουσ ΑΕΠ, 

προςτικζμενθσ αξίασ, απαςχόλθςθσ και φορολογικϊν εςόδων. Σζλοσ, ςτο πζμπτο τμιμα, 

ςυνοψίηονται τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ. 
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2. Σο πλαίςιο φορολόγθςθσ του φυςικοφ αερίου 

2.1. Η φορολόγθςθ των ενεργειακών προϊόντων ςτθν ΕΕ: Οδθγία 2003/96/ΕΚ 

Η φορολογικι πολιτικι τθσ ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα κακορίηεται ςτθν Οδθγία 

2003/96/ΕΚ1 και ςτθρίηεται ςε ζνα ςφςτθμα ελάχιςτων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που 

εφαρμόηονται ςτα ανταγωνιςτικά ενεργειακά προϊόντα. Η υποχρζωςθ εφαρμογισ 

ελάχιςτων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν παρζχει τθ διακριτικι ευχζρεια ςτα κράτθ μζλθ για 

τθν επιλογι του τελικοφ φψουσ του φόρου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 

οικονομικισ, ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ που επιδιϊκουν. 

Η πολιτικι που αναπτφςςεται ςτθν Οδθγία 2003/96/ΕΚ ςχεδιάςτθκε προκειμζνου: α) να 

αμβλφνει τισ ςτρεβλϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό μεταξφ των κρατϊν μελϊν, οι οποίεσ 

προκαλοφνται από τουσ διαφορετικοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ των ενεργειακϊν 

προϊόντων ςτα κράτθ μζλθ, β) να αμβλφνει τισ ςτρεβλϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό μεταξφ των 

καυςίμων, γ) να βελτιϊςει τα κίνθτρα για τθν αποτελεςματικότερθ χριςθ τθσ ενζργειασ, 

ϊςτε να μειωκεί θ εξάρτθςθ από ειςαγόμενα καφςιμα και να περιοριςτοφν οι εκπομπζσ 

CO2 και δ) να επιτρζψει ςτα κράτθ μζλθ να προςφζρουν φορολογικά κίνθτρα ςε 

επιχειριςεισ που λαμβάνουν μζτρα περιοριςμοφ των εκπομπϊν αερίων ρφπων. 

Η Οδθγία εφαρμόηεται μόνο όταν τα ενεργειακά προϊόντα χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα 

κίνθςθσ ι κζρμανςθσ και όχι όταν χρθςιμοποιοφνται για άλλουσ ςκοποφσ (ωσ πρϊτεσ φλεσ, 

όταν ζχουν διπλι χριςθ, θλεκτρικι ενζργεια για χθμικι αναγωγι ι ςτο πλαίςιο 

θλεκτρολυτικισ και μεταλλουργικισ ι ορυκτολογικισ κατεργαςίασ κ.ά.). Επιπλζον, 

απαλλάςςονται από τθν επιβολι ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ενεργειακά προϊόντα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, για λόγουσ 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ, τα κράτθ μζλθ μποροφν να επιβάλλουν ςτα προϊόντα αυτά 

φόρο χωρίσ να υποχρεοφνται να τθροφν τα ελάχιςτα επίπεδα που κεςπίηει θ Οδθγία (Άρκρο 

14 παρ.1). 

Η Οδθγία λαμβάνει επίςθσ υπόψθ τισ επιπτϊςεισ τθσ φορολογίασ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα 

των επιχειριςεων, παρζχοντασ μζτρα περιοριςμοφ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ κυρίωσ 

για τισ επιχειριςεισ εντάςεωσ ενζργειασ οι οποίεσ καταβάλλουν και τισ μεγαλφτερεσ 

προςπάκειεσ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενεργειακϊν προϊόντων. Ειδικότερα, εφόςον 

τθροφνται κατά μζςο όρο τα ελάχιςτα όρια, δίνεται θ δυνατότθτα ςτα κράτθ μζλθ να 

επιςτρζψουν μζροσ του φόρου ςε επιχειριςεισ που ζχουν επενδφςει ςτθν αποδοτικι χριςθ 

ενζργειασ. Η μείωςθ του φόρου ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων που ζχουν αναλάβει 

δεςμεφςεισ για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα μπορεί να είναι πλιρθσ όταν πρόκειται για 

επιχειριςεισ εντάςεωσ ενζργειασ ι να φτάνει ςτο 50% για τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ. 

Φορολογικζσ μειϊςεισ μπορεί να παρζχονται και όταν θ δαπάνθ αγοράσ ενεργειακϊν 

προϊόντων και θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί το 3% τθσ αξίασ παραγωγισ μιασ επιχείρθςθσ 

ι οι ενεργειακοί φόροι αποτελοφν τουλάχιςτον το 0,5% τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ. 

Για το φυςικό αζριο (αλλά και για τα υπόλοιπα καφςιμα), οι ελάχιςτοι ςυντελεςτζσ του ΕΦΚ 

διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ χριςθ, κακϊσ αναγνωρίηονται τόςο οι διαφορετικζσ 

                                                           
1
 Οδθγία 2003/96/ΕΚ Σου υμβουλίου τθσ 27

θσ
 Οκτωβρίου 2003 ςχετικά με τθν αναδιάρκρωςθ του κοινοτικοφ 

πλαιςίου φορολογίασ των ενεργειακϊν προϊόντων και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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«εξωτερικζσ επιδράςεισ» που επιχειρείται να διορκωκοφν με τθν επιβολι του φόρου, όςο 

και θ ςθμαςία που ζχει θ χριςθ του καυςίμου ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Ειδικότερα, 

ςτθ χριςθ φυςικοφ αερίου ωσ καυςίμου κινθτιρων εφαρμόηεται ςθμαντικά υψθλότεροσ 

ςυντελεςτισ ζναντι τθσ κερμικισ χριςθσ, ενϊ για τισ επιχειρθματικζσ χριςεισ προβλζπονται 

χαμθλότεροι ελάχιςτοι ςυντελεςτζσ (Πίνακασ 2.1).  

Πίνακασ 2.1: Ελάχιςτοι ςυντελεςτζσ ΕΦΚ φυςικοφ αερίου (ςε ευρϊ ανά Gigajoule μικτισ κερμογόνου 
δφναμθσ) 

 Κανονικόσ ςυντελεςτισ Μειωμζνοσ ςυντελεςτισ* 

Καφςιμο κινθτιρων 2,6 0,3 
 Επιχειρθματικι χριςθ Μθ επιχειρθματικι χριςθ 

Θερμικι χριςθ 0,15 0,3 

Πθγι: Οδθγία 2003/96/ΕΚ 

*Μειωμζνουσ ςυντελεςτζσ ζχουν οι τομείσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2003/96/ΕΚ 

(αγροτικόσ τομζασ, καταςκευζσ, ςτακεροί κινθτιρεσ, οχιματα που χρθςιμοποιοφνται εκτόσ δθμοςίων οδϊν). 

2.2. Οι ςυντελεςτζσ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο ςτθν Ελλάδα και ςτθν ΕΕ 

Η φορολόγθςθ του φυςικοφ αερίου και των υπόλοιπων ενεργειακϊν προϊόντων ςτθν 

Ελλάδα οφείλει να είναι εναρμονιςμζνθ με τα ιςχφοντα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ). Όπωσ 

αναφζρκθκε, μζχρι τον Αφγουςτο του 2011 δεν επιβαλλόταν φόροσ ςτο φυςικό αζριο, ςε 

ευκυγράμμιςθ με τθν Οδθγία 2003/96/ΕΚ και τουσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ ενεργειακισ 

πολιτικισ2. Ωςτόςο, θ ανάγκθ ςυγκζντρωςθσ φορολογικϊν εςόδων οδιγθςε ςε 

αναπροςαρμογι τθσ φορολογίασ ενεργειακϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα από τθν 1.9.2011, 

όταν και επιβλικθκε ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο (Ν.3986/2011).  

Ο ςυντελεςτισ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κακορίςτθκε ςε 1,5 ευρϊ ανά Gigajoule Μικτισ 

Θερμογόνου Δφναμθσ (GCV) (5,4 €/MWh) για όλεσ τισ χριςεισ, (πλθν αυτισ ωσ καφςιμου 

κινθτιρων θ οποία δεν ζχει αναπτυχκεί ακόμα ςτθν Ελλάδα), δθλαδι ςε δεκαπλάςιο 

επίπεδο ςυγκριτικά με το ελάχιςτο που ορίηει θ Οδθγία 2003/96/ΕΚ για τθ κερμικι 

επιχειρθματικι χριςθ και πενταπλάςιο ζναντι τθσ μθ επιχειρθματικισ χριςθσ. τθ 

φορολογικι βάςθ υπολογιςμοφ του φόρου εντάςςεται και θ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου 

για μθ ενεργειακοφσ ςκοποφσ (ωσ πρϊτθ φλθ ςτθ βιομθχανία), κάτι που δεν προβλζπεται 

ςτθν Οδθγία, όπωσ και οι καταναλϊςεισ φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι, οι οποίεσ 

ςφμφωνα με τθν Οδθγία απαλλάςςονται από τθν επιβολι ΕΦΚ. 

Μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ καταγράφονται ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτο φψοσ 

του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο. Αρκετά κράτθ μζλθ ζχουν επιλζξει να εφαρμόςουν ςυντελεςτζσ 

ΕΦΚ κοντά ςτο ελάχιςτο φψοσ του φόρου (0,15€/GJ ςτθν επιχειρθματικι κερμικι χριςθ)3. Η 

Ελλάδα με τθν επιβολι ΕΦΚ βρζκθκε ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ςτθν ΕΕ-28 όςον αφορά ςτθν 

επιχειρθματικι κερμικι χριςθ. Τψθλότερθ φορολογία ζχουν μόνο οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ,  

                                                           
2
 Η Οδθγία 2003/96/ΕΚ ζδινε τθ δυνατότθτα μθ επιβολισ ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτο φυςικό αζριο, για 

μια δεκαετία από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ, ςτα κράτθ μζλθ που είχαν μικρζσ καταναλϊςεισ φυςικοφ αερίου 
(μεταξφ των οποίων και θ Ελλάδα), ωσ κίνθτρο για τθν αφξθςθ τθσ διείςδυςισ του ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο. Σθν 
ίδια ςτιγμι το φυςικό αζριο αποτζλεςε βαςικι ενεργειακι επιλογι για τθν Ελλάδα, με κφριο ςτόχο τθ βελτίωςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων του ενεργειακοφ τομζα. 
3
 Η Λικουανία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο ζχουν μθδενικό ςυντελεςτι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο για επιχειρθματικι 

χριςθ, ςε ςυμφωνία με ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2003/96/ΕΚ. 
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θ Ολλανδία (για τισ επιχειριςεισ με πολφ μικρζσ καταναλϊςεισ φυςικοφ αερίου) και θ 

Αυςτρία4. 

Διάγραμμα 2.1:Ειδικόσ φόροσ κατανάλωςθσ ςτο φυςικό αζριο για επιχειρθματικι κερμικι χριςθ ςτθν ΕΕ-28 
(Ιοφλιοσ 2014) 

 

Πθγι: European Commission, Excise Duty Tables – Energy Products and Electricity, July 2014 

NL (1): Μικροί καταναλωτζσ, NL (2): Πολφ μεγάλοι καταναλωτζσ, 

BE: Αφορά μεγάλουσ καταναλωτζσ με ςυμφωνία περιβαλλοντικϊν ςτόχων. τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ ςτα 

0,1105 ευρϊ / GJ προςτίκενται 0,0262 ευρϊ / GJ όταν υφίςταται περιβαλλοντικι ςυμφωνία και 0,2747 ευρϊ / 

GJ για όλεσ τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ. 

Η Ελλάδα, με κριτιριο το φψοσ του ςυντελεςτι ΕΦΚ φυςικοφ αερίου για επιχειρθματικι 

κερμικι χριςθ, βρίςκεται ςε ακόμα πιο υψθλι κζςθ αν λθφκοφν υπόψθ οι εξαιρζςεισ και 

απαλλαγζσ που εφαρμόηουν τα υπόλοιπα κράτθ μζλθ ςτθ φορολόγθςθ του φυςικοφ αερίου 

(Διάγραμμα 2.2). Η Δανία, θ οποία εμφανίηει τον υψθλότερο ςυντελεςτι ςτθ ςχετικι 

κατάταξθ (περιλαμβανομζνου φόρου ςτο διοξείδιο του άνκρακα, CO2), απαλλάςςει από τθν 

πλθρωμι ΕΦΚ τα εξαγόμενα προϊόντα και το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι. Η Ολλανδία εφαρμόηει κλιμακωτοφσ ςυντελεςτζσ, ζτςι ϊςτε για τισ 

μεγάλεσ καταναλϊςεισ ο ΕΦΚ μειϊνεται ςε 0,33 €/GJ. Επιπλζον, απαλλάςςει από τθν 

πλθρωμι ΕΦΚ το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι. τθ 

                                                           
4
 Η Κφπροσ δεν εμφανίηει κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου και ςυνεπϊσ μπορεί να μθν περιλθφκεί ςτισ ςυγκρίςεισ.   
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Φινλανδία και τθν Αυςτρία ακολουκείται μια προςζγγιςθ επιςτροφισ του φόρου ςτισ 

επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ οι φόροι ςτθν ενζργεια ξεπερνοφν το 0,5% τθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ τθσ επιχείρθςθσ. Σαυτόχρονα, απαλλάςςουν από τθν πλθρωμι φόρου το φυςικό 

αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι και ωσ πρϊτθ φλθ ςτθ βιομθχανία. τθ 

ουθδία ο ΕΦΚ περιλαμβάνει φόρο CO2, και μειϊνεται ςθμαντικά για τισ εγκαταςτάςεισ 

που ςυμμετζχουν ςτο φςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ CO2 τθσ ΕΕ. Επιπλζον, 

απαλλάςςεται από φόρο το φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι. 

τθν Ελλάδα δεν ιςχφει καμία εξαίρεςθ ι απαλλαγι. 

Διάγραμμα 2.2: Εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ από τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο για επιχειρθματικι κερμικι χριςθ 
ςε κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

 

Πθγι: European Commission, Excise Duty Tables – Energy Products and Electricity, July 2014 και European 

Commission, DG Taxation and Customs Union, Taxes in Europe Database. 

Από τα προθγοφμενα προκφπτει ότι ο ςυντελεςτισ ΕΦΚ φυςικοφ αζριου για τισ εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι ςτθν πραγματικότθτα ο υψθλότεροσ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ 

είναι ο δεφτεροσ υψθλότεροσ για το ςφνολο των επιχειριςεων εντάςεωσ ενζργειασ, για τισ 

οποίεσ οι δαπάνεσ αγοράσ φυςικοφ αερίου αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικό τμιμα του 

κόςτουσ παραγωγισ. Επιπλζον, τα ςτοιχεία ςχετικά με τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που 

χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ5 δείχνουν ότι θ Ελλάδα μαηί 

με τθν Ιταλία και τθ Γερμανία είναι οι μοναδικζσ χϊρεσ που δεν εφαρμόηουν τθν 

προβλεπόμενθ απαλλαγι. Ωςτόςο, ςτισ χϊρεσ αυτζσ πλθν τθσ Ελλάδασ, εφαρμόηεται ΕΦΚ 

και επί του άνκρακα. Επομζνωσ, θ επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κα μποροφςε να 

αποδοκεί ςε λόγουσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθν Οδθγία 

2003/96/ΕΚ.   

                                                           
5
 Βλζπε European Commission, DG Taxation and Customs Union, Taxes in Europe Database. 
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3. Επιπτϊςεισ από τθν επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

3.1. Τιμζσ φυςικοφ αερίου  

Η φορολογία του φυςικοφ αερίου για επιχειρθματικι κερμικι χριςθ ςτθν Ελλάδα, 

ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθν ΕΕ. Σο φψοσ του φόρου 

επθρεάηει περιςςότερο ι λιγότερο τισ τελικζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου προσ τισ επιχειριςεισ 

και τα νοικοκυριά ανάλογα με τθν εξζλιξθ και των υπόλοιπων παραγόντων που 

προςδιορίηουν τισ τιμζσ. Επομζνωσ, θ επίπτωςθ τθσ φορολογίασ κα πρζπει να αναλφεται 

ςυνδυαςτικά με το επίπεδο των τελικϊν τιμϊν, το οποίο, εκτόσ από τουσ φόρουσ, 

διαμορφϊνεται κυρίωσ από τισ τιμζσ ειςαγωγισ και ςε μικρότερο βακμό από τισ χρεϊςεισ 

του δικτφου μεταφοράσ και τα εμπορικά περικϊρια των προμθκευτϊν φυςικοφ αερίου. 

Η τιμι ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθν ΕΕ 

(Διάγραμμα 3.1). Σο πρϊτο τετράμθνο του 2014, κατά το οποίο είχε ενςωματωκεί θ 

ζκπτωςθ κατά περίπου 15% από τθ Ρωςία, θ μζςθ τιμι διαμορφϊκθκε ςε 30,4 €/MWh, 

ιταν δθλαδι κατά 33% υψθλότερθ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ φυςικοφ αερίου που 

διαμορφϊνονται κατά μζςο όρο ςε κόμβουσ φυςικοφ αερίου (trading hubs) ςτθν ΕΕ 

(Πίνακασ 3.1). Γενικότερα, διαπιςτϊνεται ότι οι τιμζσ φυςικοφ αερίου είναι υψθλότερεσ ςτισ 

χϊρεσ που δεν υπάρχουν hubs φυςικοφ αερίου και ο αρικμόσ των πθγϊν προμικειασ είναι 

περιοριςμζνοσ. 

Διάγραμμα 3.1: Μζςθ τιμι ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτα κράτθ μζλθ ΕΕ-28 (1
ο
 τετράμθνο 2014) 

 

Πθγι: DG Energy, Quarterly report on European gas markets vol. 6 and 7 (2014) 
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Πίνακασ 3.1: Σιμζσ ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν ΕΕ-28 (€/ΜWh, 1
ο
 τετράμθνο 2014) 

(σε € / MWh) Hub 
EBP1 

Ρωςία 
EBP2 

Νορβθγία 
EBP3 

Αλγερία 
EBP4 

Ολλανδία 
EBP5 
Δανία 

LNG Άλλο 
Μζςοσ 

Όροσ (ΜΟ) 

Βζλγιο 21.57 23.92     25.08   21.65   23.06 

Βουλγαρία               29.96 29.96 

Σςεχία   27.81             27.81 

Δανία 21.99               21.99 

Γερμανία 21.81             25.83 23.82 

Εςκονία     31.32           31.32 

Ελλάδα     29.81       31.00   30.41 

Ιςπανία   25.21   25.79     31.72   27.57 

Γαλλία 24.12           31.79   27.96 

Ιταλία 23.15 32.36 28.74 31.25 25.12       28.12 

Λετονία     28.86           28.86 

Λικουανία     35.20           35.20 

Ουγγαρία     27.47           27.47 

Ολλανδία 21.58               21.58 

Αυςτρία 22.55               22.55 

Πολωνία 22.22             28.80 25.51 

Ρουμανία     26.30           26.30 

λοβενία     29.19           29.19 

λοβακία     28.40           28.40 

Φινλανδία 28.80               28.80 

ουθδία           31.42     31.42 

Ηνωμζνο Βαςίλειο 21.80 17.83     25.30   21.55   21.62 

Μζςοσ όροσ 22.96 25.43 29.48 28.52 25.17 31.42 27.54 28.20 27.34 

Πθγι: DG Energy, Quarterly report on European gas markets vol. 6 and 7 (2014). 
EBP: Αναφζρεται ςτθν εκτιμϊμενθ τιμι ειςαγωγισ ςτα ςφνορα. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2005-2013 οι τιμζσ χονδρικισ αερίου ςτθν Ευρϊπθ ζχουν ςε 

μεγάλο βακμό αποςυνδεκεί από τισ τιμζσ των προϊόντων πετρελαίου μζςω μακροχρόνιων 

ςυμβολαίων και διαμορφϊνονται ανταγωνιςτικά ςε κόμβουσ εμπορίασ φυςικοφ αερίου 

(hubs)  με βάςθ τθν προςφορά και ηιτθςθ αερίου (gas-on-gas competition). Σο 2013 οι 

τιμζσ για το 53% τθσ κατανάλωςθσ αερίου διαμορφϊνονταν ανταγωνιςτικά ςε hubs 

φυςικοφ αερίου. Αρκετά hubs φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ παρουςιάηουν τθν 

απαιτοφμενθ ρευςτότθτα (liquidity)  ςτισ ςυναλλαγζσ και διαμορφϊνουν τιμζσ αναφοράσ 

ςτισ οποίεσ μποροφν να βαςίηονται τα ςυμβόλαια προμικειασ, διευκολφνοντασ επιπλζον 

τισ ςτρατθγικζσ αντιςτάκμιςθσ των κινδφνων από μεταβολζσ ςτισ τιμζσ, κακϊσ και τθν 

εξιςορροπθτικι κερδοςκοπία (arbitrage). Αυτι θ εξζλιξθ ζχει ςθμαντικι πτωτικι επίδραςθ 

ςτισ τιμζσ (Πίνακασ 3.1).  

Η τάςθ αυτι δεν επικρατεί ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. τθ Βορειοδυτικι Ευρϊπθ το 80% τθσ 

κατανάλωςθσ είχε τιμζσ που διαμορφϊνονταν ανταγωνιςτικά. τθν Κεντρικι Ευρϊπθ το 

ποςοςτό αυτό μειϊνεται ςε 50% κυρίωσ μζςω αυξθμζνθσ προςφοράσ αερίου ςτισ αγορζσ 

μετρθτοίσ (spot) από τθ Γερμανία. Αντίκετα, ςτθ Μεςόγειο κυριαρχοφν τα μακροχρόνια 

ςυμβόλαια προμικειασ που είναι ςυνδεδεμζνα με το πετρζλαιο (85% τθσ κατανάλωςθσ), με 

τον ανταγωνιςμό αερίου με αζριο να αφορά κάποια φορτία LNG. τθ Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ δεν υφίςταται ανταγωνιςμόσ αερίου με αζριο (European Commission, 2014b). 

Οι μθ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ αερίου ςτα ςυμβόλαια που ςυνδζονται με τισ τιμζσ πετρελαίου, 

ζχουν οδθγιςει αρκετζσ καταναλϊτριεσ χϊρεσ ςε επαναδιαπραγμάτευςθ των τιμϊν με τουσ 
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προμθκευτζσ τουσ. Η Ελλάδα, μζςω επαναδιαπραγμάτευςθσ, πζτυχε πρόςφατα μείωςθ 

κατά περίπου 15% των τιμϊν ειςαγωγισ αερίου  από τθ Ρωςία, θ οποία ιςχφει αναδρομικά 

από τον Ιοφλιο του 2013. Ωςτόςο, ςε ςχζςθ με τισ μζςεσ τιμζσ που διαμορφϊνονται ςε hubs 

θ τιμι ειςαγωγισ αερίου ςτθν Ελλάδα παραμζνει, όπωσ είδαμε, ιδιαίτερα υψθλι.6 

Σο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν αγορά φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα βρίςκεται ςε 

διαδικαςία προςαρμογισ ςτθν κατεφκυνςθ του ανοίγματοσ τθσ αγοράσ χονδρικισ και 

λιανικισ ςτον ανταγωνιςμό μεταξφ προμθκευτϊν, ςφμφωνα με τθν τρίτθ ενεργειακι δζςμθ 

μζτρων τθσ ΕΕ. Με τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ εκτιμάται ότι κα διευρυνκοφν οι επιλογζσ 

των καταναλωτϊν και οι τιμζσ του αερίου κα μειωκοφν. Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ ςχετικά 

απομονωμζνθσ κζςθσ τθσ χϊρασ και τθσ ζλλειψθσ πολλαπλϊν εναλλακτικϊν πθγϊν 

προμικειασ, θ επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων κα απαιτιςει αρκετό χρόνο για τθν ανάπτυξθ 

πρόςκετων υποδομϊν που κα επιτρζψουν τθ διαφοροποίθςθ των πθγϊν προμικειασ. 

Διάγραμμα 3.2: Σιμι φυςικοφ αερίου για βιομθχανικοφσ καταναλωτζσ ςε ΕΕ και Σουρκία (Ι4) (2ο εξάμθνο 
2013) 

   

Πθγι: Eurostat. Αφορά ςτθν κατθγορία κατανάλωςθσ Band I4:  100 000 GJ < Κατανάλωςθ < 1 000 000 GJ 

                                                           
6
 Αν λθφκεί υπόψθ ότι οι χαμθλζσ τιμζσ των μεγάλων hub αερίου ςτθν Ευρϊπθ βρίςκονταν το 2013 ςε διπλάςιο 

ι τριπλάςιο επίπεδο ςε ςχζςθ με τισ ΗΠΑ, γίνεται ακόμα περιςςότερο φανερι θ μειονεκτικι κζςθ των 
επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα ζναντι του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ.    
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Οι υψθλζσ τιμζσ ειςαγωγισ αερίου ςτθν Ελλάδα αντανακλϊνται ςτισ τιμζσ με τισ οποίεσ 

προμθκεφονται φυςικό αζριο οι επιχειριςεισ (Διάγραμμα 3.2). Σο 2ο εξάμθνο του 2013 

(τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία) θ Ελλάδα είχε τθ δεφτερθ υψθλότερθ τιμι προ φόρων7 ςτθν 

ΕΕ-28 μετά τθ Λικουανία και τθν τρίτθ υψθλότερθ τιμι (χωρίσ ΦΠΑ και άλλουσ 

ανακτϊμενουσ φόρουσ) μετά τθ ουθδία και τθ Φινλανδία, ςτθν κατθγορία των αρκετά 

μεγάλων καταναλωτϊν (Ι4). Αν ςυνυπολογιςτοφν οι επιςτροφζσ φόρων και οι απαλλαγζσ 

ςτισ χϊρεσ αυτζσ, θ Ελλάδα είχε ενδεχομζνωσ τθν υψθλότερθ τιμι φυςικοφ αερίου προσ τισ 

επιχειριςεισ ςτθν ΕΕ-28. 

υγκριτικά με το μζςο όρο ςτθν ΕΕ-28 θ τιμι προ φόρων του φυςικοφ αερίου για τουσ 

μεγάλουσ καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα ιταν κατά 24% υψθλότερθ, ενϊ θ τελικι τιμι χωρίσ 

ΦΠΑ και άλλουσ ανακτϊμενουσ φόρουσ και τζλθ ιταν κατά 33% υψθλότερθ, λόγω τθσ 

επίπτωςθσ που ζχει ο ειδικόσ φόροσ κατανάλωςθσ ςτισ τιμζσ. ε ςχζςθ με τθ γειτονικι 

Βουλγαρία οι τιμζσ ςτθν Ελλάδα για τισ επιχειριςεισ είναι κατά 42% υψθλότερεσ, ενϊ θ 

διαφορά ζναντι τθσ Σουρκίασ φτάνει ςτο 72%. 

υνδυάηοντασ τα ςτοιχεία τιμϊν με το ςυντελεςτι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο προκφπτει ότι 

ο ΕΦΚ αποτελεί περίπου το 12% τθσ (κακαρισ) τιμισ φυςικοφ αερίου που πλθρϊνουν οι 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ που εντάςςονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κατανάλωςθσ. 

Επομζνωσ, ο ΕΦΚ αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό παράγοντα ςτθ διαμόρφωςθ του 

τελικοφ κόςτουσ προμικειασ φυςικοφ αερίου για τισ επιχειριςεισ, με δεδομζνο ότι το 

μεγαλφτερο τμιμα τθσ τιμισ αφορά ςτο κόςτοσ ειςαγωγισ που δεν αποτελεί αντικείμενο 

ςυχνισ διαπραγμάτευςθσ με τουσ προμθκευτζσ. 

 Ζτςι, τα περικϊρια μείωςθσ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου είναι περιοριςμζνα, αφοφ ιδθ 

ζχει γίνει επαναδιαπραγμάτευςθ με το βαςικό προμθκευτι, ενϊ τα ενδεχόμενα κετικά 

αποτελζςματα ςτισ τιμζσ από το άνοιγμα τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου χρειάηονται χρόνο για 

να πραγματοποιθκοφν. Σελικά, ζνα βαςικό εργαλείο πολιτικισ που είναι άμεςα διακζςιμο 

για τθ μείωςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου, κα μετριάηει δθλαδι τισ επιπτϊςεισ από τθν 

υψθλι τιμι αερίου που πλθρϊνουν οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα, είναι θ προςαρμογι του 

ςυντελεςτι ΕΦΚ. 

3.2. Οικονομικό περιβάλλον και επιπτώςεισ τθσ φορολόγθςθσ του φυςικοφ αερίου ςτισ 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

Με τθν εςωτερικι ηιτθςθ να ζχει ςυρρικνωκεί, θ προςπάκεια περιοριςμοφ των 

οικονομικϊν απωλειϊν των παραγωγικϊν/βιομθχανικϊν επιχειριςεων κατζςτθςε 

αναγκαία τθ ςτροφι ςτισ εξαγωγζσ προκειμζνου να διατθρθκεί ζνα επίπεδο 

δραςτθριότθτασ που δεν κα ενεργοποιοφςε άμεςα τον κανόνα παφςθσ λειτουργίασ 

(αδυναμία κάλυψθσ ακόμα και του μεταβλθτοφ κόςτουσ παραγωγισ από τα ζςοδα). ε 

αυτι τθν προςπάκεια, εκτόσ από το κόςτοσ μεταφοράσ, οι επιχειριςεισ ζχουν να 

αντιμετωπίςουν το υψθλό κόςτοσ ενζργειασ και δανειςμοφ. 

Η προςπάκεια δθμοςιονομικισ προςαρμογισ των τελευταίων ετϊν ςτθν Ελλάδα είχε ωσ 

ςθμαντικι ςυνιςτϊςα τθ γενικι αφξθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Η προςζγγιςθ 

                                                           
7
 Περιλαμβάνονται τα εμπορικά περικϊρια των προμθκευτϊν και οι χρεϊςεισ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

διανομισ φυςικοφ αερίου. 
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αυτι, όμωσ, ζχει προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα και απϊλειεσ ςτον εγχϊριο παραγωγικό 

ιςτό. Οι φορολογικζσ και άλλεσ επιβαρφνςεισ που επιβλικθκαν ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία μπορεί να ζχουν άμεςο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, αλλά αυξάνουν το κόςτοσ 

παραγωγισ και επθρεάηουν τθν ανταγωνιςτικι ικανότθτα των επιχειριςεων.  

Ενδεικτικό των πιζςεων που δζχονται οι βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα είναι το 

γεγονόσ ότι θ βιομθχανικι παραγωγι μειϊκθκε τθν περίοδο 2008-2013 κατά 27%. Σο ίδιο 

διάςτθμα χάκθκαν ςτθ Μεταποίθςθ περίπου 220.000 κζςεισ εργαςίασ (Διάγραμμα 3.3).  

Διάγραμμα 3.3: Εξζλιξθ παραγωγισ και απαςχόλθςθσ ςτθ Μεταποίθςθ 

 

Πθγι: Eurostat, ΕΛΣΑΣ. 

Η επιβολι υψθλοφ ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο επιδείνωςε ακόμα περιςςότερο τθ κζςθ των 

εγχϊριων επιχειριςεων, οι οποίεσ ιδθ πλιρωναν υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου. Η δαπάνθ 
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κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ ο φόροσ επιβάλλεται και ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι. Σο κόςτοσ παραγωγισ αυξικθκε, ειδικά ςτθ βιομθχανία εντάςεωσ 
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ενδεχόμενο παφςθσ λειτουργίασ επιχειριςεων ι μετεγκατάςταςισ τουσ ςε γειτονικζσ χϊρεσ 

με χαμθλότερο κόςτοσ ενζργειασ ενιςχφεται. υνολικά για τθν οικονομία αυτό 

μεταφράηεται ςε απϊλεια κζςεων εργαςίασ και ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 3.4: Κφκλοσ εργαςιϊν και αποτελζςματα βιομθχανιϊν εντάςεωσ ενζργειασ, 2008-2013 

  

 

Πθγι: ΙΟΒΕ, Λογιςτικζσ καταςτάςεισ επιχειριςεων. 

3.3. Επιπτώςεισ ςτθ διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτον επιχειρθματικό τομζα 

Η ζνταξθ του φυςικοφ αερίου ςτο εγχϊριο μίγμα καυςίμων αποτζλεςε βαςικι ενεργειακι 

επιλογι για τθν Ελλάδα από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ του αγωγοφ μεταφοράσ από τα ςφνορα με τθ Βουλγαρία ζωσ τθν Αττικι το 

1996, θ διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα ιταν αλματϊδθσ. Σο 2009 ςθμειϊκθκε 

προςωρινι ανακοπι του κετικοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ λόγω τθσ φφεςθσ τθσ ελλθνικισ και τθσ 

διεκνοφσ οικονομίασ και τεχνικϊν βλαβϊν ςε μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ φυςικοφ αερίου. 

Η κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου επανζκαμψε τθ διετία 2010/2011, αλλά το 2012 

υποχϊρθςε και πάλι (Διάγραμμα 3.5). Πιο πρόςφατα ςτοιχεία8 δείχνουν ςυνολικι πτϊςθ 

τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου κατά 12% το 2013 και μείωςθ τθσ παραγωγισ μονάδων 

                                                           
8
 Ετιςιοσ απολογιςμόσ ΔΕΦΑ για το 2013 και Δελτία Ενζργειασ ΑΔΜΗΕ. 
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φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι κατά 42,5% το 9μθνο του 2014 (που ςυνεπάγεται 

μείωςθ με παρόμοιο ποςοςτό και ςτθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι). Επομζνωσ, φαίνεται ότι θ τάςθ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ 

αερίου που ξεκίνθςε το 2012 ςυνεχίηεται με ζντονο ρυκμό μζχρι ςιμερα. 

Διάγραμμα 3.5: Ακακάριςτθ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ανά χριςθ 

 

Πθγι: Eurostat 

Ο τομζασ τθσ θλεκτροπαραγωγισ απορροφά τθν πλειονότθτα των ποςοτιτων φυςικοφ 

αερίου ςτθν Ελλάδα (Διάγραμμα 3.6). Ακολουκεί θ ενεργειακι χριςθ ςτθ βιομθχανία, όπου 

ςθμαντικι είναι και θ μθ-ενεργειακι χριςθ του φυςικοφ αερίου. Η ςυνολικι κατανάλωςθ 

ςτθ βιομθχανία κινικθκε ανοδικά μζχρι το 2011, αλλά το 2012 υποχϊρθςε. Μικρότερεσ 

καταναλϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτον οικιακό τομζα και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, ενϊ 

θ χριςθ αερίου ςτισ μεταφορζσ δεν ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά.  

Διάγραμμα 3.6: Κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ανά χριςθ, 2012 

  

Πθγι: Eurostat, Επεξεργαςία ςτοιχείων ΙΟΒΕ 
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Σο φυςικό αζριο ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ενεργειακισ 

πολιτικισ. Ζχοντασ χαμθλότερουσ ςυντελεςτζσ εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου και οξειδίων 

του κείου (SOx) ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ορυκτά καφςιμα, το φυςικό αζριο ςυμμετζχει 

ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ. Επιπλζον, θ χριςθ του φυςικοφ αερίου ςε ευζλικτεσ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ 

το κακιςτά αναγκαίο καφςιμο για τθν αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ κατά τθ 

μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν. 

Παρά τα ςθμαντικά οφζλθ, ςε ςφγκριςθ με το μζςο όρο διείςδυςθσ του φυςικοφ αερίου 

ςτθν ΕΕ-28, θ απόςταςθ τθσ Ελλάδασ είναι ακόμα μεγάλθ (Διάγραμμα 3.7). Σο μερίδιο του 

φυςικοφ αερίου ςτθ ςυμβατικι θλεκτροπαραγωγι ζχει αυξθκεί ςτθν Ελλάδα μειϊνοντασ 

τθν απόςταςι του από το μζςο όρο ςτθν ΕΕ, όπου το μερίδιο του φυςικοφ αερίου το 2012 

διαμορφϊκθκε ςε 29%, ζναντι περίπου 19% ςτθν Ελλάδα. Σάςθ ςφγκλιςθσ παρατθρείται 

και ςτθ βιομθχανία, όπου θ διείςδυςθ φυςικοφ αερίου ςτθν ΕΕ-28 ζχει ςτακεροποιθκεί ςε 

επίπεδα κοντά ςτο 32%, ενϊ ςτθν Ελλάδα αυξάνεται ςταδιακά, φτάνοντασ περίπου 17% το 

2012. 

Διάγραμμα 3.7: Διείςδυςθ φυςικοφ αερίου ςτθ βιομθχανία και ςτθν θλεκτροπαραγωγι 

  

Πθγι: Eurostat. Επεξεργαςία ςτοιχείων ΙΟΒΕ 
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νζα δεδομζνα, το ενεργειακό κόςτοσ κα αυξάνεται και θ ανταγωνιςτικότθτα των 

επιχειριςεων κα επιδεινϊνεται. Με τισ υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου αποτρζπεται θ 

εναλλαγι άλλων καυςίμων με φυςικό αζριο ςτθ βιομθχανία, κάτι που κα επζτρεπε τθν 

περαιτζρω διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου, με κετικι επίδραςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα 

των επιχειριςεων λόγω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου (και του 

αντίςτοιχου κόςτουσ για τισ βιομθχανίεσ που ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα εμπορίασ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν τθσ ΕΕ) ςε ευκυγράμμιςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ πολιτικισ 

για τθν ενζργεια και το περιβάλλον.  

3.4. Δθμοςιονομικό αποτζλεςμα 

Με τθν επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο το κράτοσ ςυγκζντρωςε φορολογικά ζςοδα ςε μια 

περίοδο επείγουςασ ανάγκθσ για δθμοςιονομικι προςαρμογι. Σα ζςοδα διαμορφϊκθκαν 

ςε €262 εκατ. το 2012, ωςτόςο, θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ το 2013 οδιγθςε ςε ςθμαντικι 

μείωςθ των εςόδων από τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κατά 13%, ενϊ ςτον προχπολογιςμό για 

το 2014 υπάρχει ςτόχοσ είςπραξθσ €220 εκατ. από τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο (Διάγραμμα 

3.8). 

Η πλειονότθτα των εςόδων από τον ΕΦΚ προζρχεται από τον τομζα θλεκτροπαραγωγισ, με 

τθ βιομθχανία να ακολουκεί (Διάγραμμα 3.9). Εκτιμάται, όμωσ, ότι το 2014 τα ζςοδα από 

τον ΕΦΚ ςτθν θλεκτροπαραγωγι κα είναι μειωμζνα κατά περίπου 40% λόγω ανάλογθσ 

μείωςθσ τθσ παραγωγισ των μονάδων φυςικοφ αερίου, θ οποία προζκυψε κυρίωσ από τθν 

κατάργθςθ των ςυμπλθρωματικϊν μθχανιςμϊν τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Εφόςον επιβεβαιωκεί αυτι θ εκτίμθςθ κα υπάρξει ςθμαντικι απόκλιςθ από το 

ςτόχο του Προχπολογιςμοφ, θ οποία ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ κα κινθκεί κοντά ςτα 

€40 εκατ.  

Σα ζςοδα από τθν κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι, εφόςον θ τάςθ 

μείωςθσ τθσ παραγωγισ διατθρθκεί ςτθν περιοχι του 40%, κα κινθκοφν κοντά ςτα €90 

εκατ. από €150 εκατ. τα προθγοφμενα χρόνια. υνολικά, τα ζςοδα από τον ΕΦΚ το 2014 

εκτιμάται ότι κα είναι μειωμζνα κατά περίπου 25% ζναντι του προθγοφμενου ζτουσ. 

Διάγραμμα 3.8: Ζςοδα από ΕΦΚ ςτο Φυςικό αζριο 

 

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν. 
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Διάγραμμα 3.9: Εκτίμθςθ εςόδων από ΕΦΚ φυςικοφ αερίου ανά χριςθ 

 

Πθγι: Εκτιμιςεισ ΙΟΒΕ. Οι διαφοροποιιςεισ των εκτιμιςεων ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία των εςόδων από το ΤΠΟΙΚ 

ενδζχεται να οφείλονται ςτο χρόνο είςπραξθσ του φόρου από τουσ υπόχρεουσ. 

Κακϊσ, όμωσ, υπάρχουν ευρφτερεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τθν υψθλι φορολογικι 

επιβάρυνςθ του φυςικοφ αερίου, ςτθν αξιολόγθςθ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ απϊλεια εςόδων από τθ μείωςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ που προκαλεί θ επιβολι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο. Σο ηιτθμα αυτό 

αναλφεται ςτο επόμενο τμιμα, ςτο οποίο εξετάηονται οι οικονομικζσ επιδράςεισ που κα 

είχε θ μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθ βιομθχανία ςτο ελάχιςτο 

επίπεδο που ορίηεται ςτθν Οδθγία 2003/96/ΕΚ, κακϊσ και θ απαλλαγι του ΕΦΚ για το 

φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι.  
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4. Επιδράςεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία από τθ μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

4.1. Ειςαγωγι 

Είδαμε ότι ο ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο επθρεάηει το κόςτοσ παραγωγισ, ιδιαίτερα των 

επιχειριςεων που καταναλϊνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου. Επιπλζον, θ επιβολι 

ΕΦΚ και ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι επθρεάηει εμμζςωσ 

το κόςτοσ παραγωγισ μζςω των τιμολογίων θλεκτριςμοφ9. Κατά ςυνζπεια, θ επιβολι ΕΦΚ 

ςτο φυςικό αζριο, ςε επίπεδο που ουςιαςτικά είναι το υψθλότερο ςτθν ΕΕ, επιδεινϊνει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ςε μια δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία για τθν Ελλάδα. 

Μία μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κα είχε ευεργετικά αποτελζςματα, κυρίωσ για τισ 

επιχειριςεισ εντάςεωσ ενζργειασ, με ευρφτερεσ κετικζσ επιδράςεισ ςτο ςφνολο τθσ 

οικονομίασ. το τμιμα αυτό εξετάηουμε τθν επίδραςθ που κα είχε ςτθν ελλθνικι 

οικονομία: 

 Η μείωςθ του ΕΦΚ για κερμικι επιχειρθματικι χριςθ ςτο ελάχιςτο επίπεδο που 

ορίηει θ Οδθγία 2003/96/ΕΚ, δθλαδι από 1,5 ςε 0,15 €/GJ GCV και ςυγχρόνωσ,  

 Η απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 14 παρ. 1 τθσ ίδιασ Οδθγίασ. 

Για να υπολογίςουμε τισ ευρφτερεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία από τθ μείωςθ του ΕΦΚ ςτθ 

βιομθχανία και τθν κατάργθςι του ςτθν θλεκτροπαραγωγι χρθςιμοποιιςαμε τθν ανάλυςθ 

ειςροϊν – εκροϊν, ακολουκϊντασ δφο βαςικά βιματα.  

Εικόνα 4.1: Παράδειγμα εφαρμογισ υποδείγματοσ ειςροϊν εκροϊν για τον υπολογιςμό τθσ επίδραςθσ ςτισ 

τιμζσ 

 

                                                           
9
 Με απόφαςθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ (ΡΑΕ) (Απόφαςθ 1528-15.12.2011) τροποποιικθκαν οι 

διατάξεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του υςτιματοσ και υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, ζτςι ϊςτε: α) να μθν 
περιλαμβάνεται ο ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο ςτο κόςτοσ καυςίμου που αναφζρεται ςτισ δθλϊςεισ 
τεχνοοικονομικϊν ςτοιχείων των θλεκτροπαραγωγϊν και β) να ανακτάται το ςυνολικό ποςό που αντιςτοιχεί 
ςτον ΕΦΚ για το φυςικό αζριο που καταναλϊνουν οι παραγωγοί θλεκτρικισ ενζργειασ (βάςει των ςχετικϊν 
τιμολογίων προμικειασ φυςικοφ αερίου) ςτο πλαίςιο των προςαυξιςεων για το λογαριαςμό επικουρικϊν 
υπθρεςιϊν. Ο λογαριαςμόσ προςαυξιςεων περιλαμβάνει διάφορεσ χρεϊςεισ, οι οποίεσ πλθρϊνονται από τουσ 
εκπροςϊπουσ φορτίου (προμθκευτζσ) αναλογικά με βάςθ τθν ενζργεια που αγοράηουν ςτθν αγορά χονδρικισ 
για λογαριαςμό των πελατϊν τουσ (τελικοί καταναλωτζσ). 
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Αρχικά, προςδιορίςαμε τθν επίδραςθ του μειωμζνου ΕΦΚ ςτισ τιμζσ των προϊόντων των 

κλάδων που επθρεάηονται άμεςα, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν το κόςτοσ 

παραγωγισ των κλάδων που χρθςιμοποιοφν τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα ωσ ειςροζσ και 

τελικά, με βάςθ τον ίδιο ςυλλογιςμό, επθρεάηουν το ςφνολο των τιμϊν των εγχϊριων 

αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθν οικονομία (Εικόνα 4.1). 

τθ ςυνζχεια προςδιορίςαμε τθν επίδραςθ που ζχει θ μείωςθ των τιμϊν που εκτιμικθκε 

ςτο προθγοφμενο βιμα ςτθν τελικι ηιτθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν και ςτισ 

εξαγωγζσ (άμεςθ επίδραςθ). Η μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ των προϊόντων κάκε κλάδου 

ζχει πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτθν οικονομία, κακϊσ επθρεάηει όλο το φάςμα τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ του (ζμμεςθ επίδραςθ). Σζλοσ, θ μεταβολι του ειςοδιματοσ από 

εργαςία που προκφπτει από τθν άμεςθ και ζμμεςθ επίδραςθ, επθρεάηει τθ ηιτθςθ για 

καταναλωτικά αγακά, επομζνωσ και τθ ςχετικι δραςτθριότθτα (προκαλοφμενθ επίδραςθ), 

ολοκλθρϊνοντασ τον κφκλο επιδράςεων ςτθν οικονομία (Εικόνα 4.2).   

Εικόνα 4.2: Παράδειγμα εφαρμογισ υποδείγματοσ ειςροϊν εκροϊν για τον υπολογιςμό τθσ επίδραςθσ ςτθν 
οικονομικι δραςτθριότθτα 

 

4.2. Διαδικαςία εκτίμθςθσ 

Για τθν ανάλυςθ τθσ επίδραςθσ από τθ μείωςθ του ςυντελεςτι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

χρθςιμοποιιςαμε ζνα υπόδειγμα γενικισ ιςορροπίασ που ςτθρίηεται ςτουσ πίνακεσ 

ειςροϊν – εκροϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, που δθμοςιεφει θ Eurostat10.  

Αρχικά, προςδιορίςαμε τθ δαπάνθ για τον ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο από τουσ τομείσ τελικισ 

κατανάλωςθσ (βιομθχανία και θλεκτροπαραγωγι) με βάςθ τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ 

φυςικοφ αερίου και τθ μοναδιαία τιμι του ςυντελεςτι ΕΦΚ. υνδυάηοντασ τα ςτοιχεία τθσ 

αξίασ παραγωγισ ςτον τομζα θλεκτριςμοφ (Κλάδοσ 35-NACE Rev.2) και τθσ αξίασ 

                                                           
10

 Σο υπόδειγμα υποκζτει ςτακερζσ αποδόςεισ κλίμακασ, μθδενικι ελαςτικότθτα υποκατάςταςθσ μεταξφ των 
ειςροϊν και επαρκι παραγωγικι δυναμικότθτα και ανκρϊπινο δυναμικό ςτθν οικονομία. Για το ςχετικά μικρό 
μζγεκοσ τθσ μεταβολισ που κεωροφμε ςτθν παροφςα μελζτθ, οι υποκζςεισ αυτζσ δεν επθρεάηουν ςθμαντικά τα 
αποτελζςματα. Ακόμα όμωσ και αν τα επθρζαηαν, κακϊσ θ μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο μεταβάλλει υπζρ 
του τισ ςχετικζσ τιμζσ, τα αποτελζςματα είναι πικανϊσ υποεκτιμθμζνα κακϊσ θ ελαςτικότθτα υποκατάςταςθσ 
μεταξφ των καυςίμων είναι κατά πάςα πικανότθτα κετικι. 
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βιομθχανικισ παραγωγισ ανά κλάδο, προςδιορίςαμε τθ μείωςθ των τιμϊν ενζργειασ και 

των βιομθχανικϊν προϊόντων ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ με τθν υπόκεςθ ότι θ μείωςθ 

του φόρου μετακυλίεται ςτισ τιμζσ11.  

τθ ςυνζχεια, με χριςθ των πινάκων ειςροϊν – εκροϊν, αναπτφξαμε ζνα υπόδειγμα τιμϊν 

ϊςτε να προςδιορίςουμε τθν επίδραςθ ςτισ τιμζσ όλων των κλάδων ςτθν οικονομία12. Οι 

μειϊςεισ των τιμϊν των προϊόντων επθρεάηουν τθν τελικι ηιτθςθ (εςωτερικι τελικι 

κατανάλωςθ και εξαγωγζσ) ανάλογα με τθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ, τον κφκλο εργαςιϊν 

(αξία παραγωγισ) και το μερίδιο των εξαγωγϊν κάκε κλάδου. Σζλοσ, εκτιμιςαμε τθ 

ςυνολικι οικονομικι επίδραςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα 

από τθ μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ το υπόδειγμα ειςροϊν – εκροϊν 

ωσ προσ τισ ποςότθτεσ13.  

Διάγραμμα 4.1: Διαδικαςία εκτίμθςθσ οικονομικισ επίδραςθσ από μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο ςτθ 
βιομθχανία και απαλλαγι από τον ΕΦΚ ςτθν θλεκτροπαραγωγι  

 

Η ςυνολικι οικονομικι επίδραςθ ζχει τρεισ ςυνιςτϊςεσ: τθν άμεςθ, τθν ζμμεςθ και τθν 

προκαλοφμενθ επίδραςθ. Η άμεςθ επίδραςθ αναφζρεται ςτο οικονομικό αποτζλεςμα που 

προκφπτει από τθν εξεταηόμενθ μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ ςτθν οικονομία, χωρίσ να 

λαμβάνονται υπόψθ οι διαςυνδζςεισ μεταξφ των κλάδων ςτθν οικονομία.  

Η ζμμεςθ επίδραςθ προκφπτει όταν ςυνυπολογιςτοφν οι παραγωγικζσ διαςυνδζςεισ και οι 

χρθματικζσ ροζσ μεταξφ των κλάδων τθσ οικονομίασ. Η δραςτθριότθτα ενόσ κλάδου 

επθρεάηει τουσ κλάδουσ με τουσ οποίουσ ςυνδζεται και ςυναλλάςςεται, κακϊσ απαιτεί 

                                                           
11

 τθν πραγματικότθτα θ μετακφλιςθ τθσ μείωςθσ του φόρου ςτισ τιμζσ μπορεί ςε κάποιουσ κλάδουσ να μθν 
είναι πλιρθσ για διάφορουσ λόγουσ. Η μερικι μετακφλιςθ, ωςτόςο, ενιςχφει τθν κερδοφορία και τισ προοπτικζσ 
βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων, ειδικά ςε ζνα περιβάλλον, όπωσ το ςθμερινό, όπου τα περικϊρια κζρδουσ 
είναι κατά μζςο όρο αρνθτικά. Επομζνωσ, αποτρζποντασ τθν οριςτικι παφςθ λειτουργίασ ι τθ μετεγκατάςταςθ 
επιχειριςεων ζχει επίςθσ κετικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα.     
12

 Οι τφποι υπολογιςμοφ παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα. 
13

 Βλζπε Εικόνα 4.2 ςτο Παράρτθμα. 
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ειςροζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ κλάδουσ οι οποίοι τον προμθκεφουν. Η δαπάνθ 

για τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν αποτελεί ειςόδθμα για τουσ προμθκευτζσ του 

κλάδου, το οποίο δεν κα είχε δθμιουργθκεί άνευ τθσ αρχικισ ηιτθςθσ του υπό εξζταςθ 

κλάδου. Επιπλζον, οι προμθκευτζσ του εν λόγω κλάδου κα πρζπει επίςθσ να προμθκευτοφν 

ειςροζσ από τουσ δικοφσ τουσ προμθκευτζσ, δαπανϊντασ για τον ςκοπό αυτό χριματα τα 

οποία αποτελοφν ειςόδθμα για τουσ προμθκευτζσ τουσ κ.ο.κ. Η τελικι ζμμεςθ επίδραςθ 

ςτθν οικονομία είναι το ςυνολικό αποτζλεςμα το οποίο προκφπτει μζςα από όλθ αυτι τθν 

αλυςίδα οικονομικϊν διαςυνδζςεων. 

Σζλοσ, θ προκαλοφμενθ επίδραςθ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ θ οποία προκαλείται από τθ 

μεταβολι τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ των εργαηομζνων ςτουσ κλάδουσ που επθρεάηονται 

άμεςα ι ζμμεςα από τθν εξεταηόμενθ μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ. Οι εργαηόμενοι 

μιςκοδοτοφνται και δαπανοφν εν ςυνεχεία το μιςκό τουσ για τθν αγορά αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, δθμιουργϊντασ ζτςι ειςόδθμα για τουσ κλάδουσ και τισ επιχειριςεισ που 

παρζχουν αυτά τα αγακά και υπθρεςίεσ. Η αυξθμζνθ ηιτθςθ για τα προϊόντα των κλάδων 

τθσ οικονομίασ που ςυμμετζχουν ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ των καταναλωτικϊν αγακϊν 

προκαλεί αφξθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ κλάδουσ 

αυτοφσ. 

4.3. Αποτελζςματα 

φμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ θ μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο (και θ κατάργθςι του 

ςτθν θλεκτροπαραγωγι) οδθγεί ςε μείωςθ των τιμϊν ενζργειασ κατά 1,9% και ςωρευτικι 

μείωςθ ςτισ τιμζσ των βιομθχανικϊν προϊόντων κατά 2,2%. Αυτι θ μείωςθ ζχει κετικι 

επίδραςθ ςτθν ανταγωνιςτικι κζςθ κλάδων και επιχειριςεων, ιδιαίτερα εκείνων για τουσ 

οποίουσ θ ενζργεια ςυνιςτά ςθμαντικό ςτοιχείο του κόςτουσ παραγωγισ. 

Εικόνα 4.3: Εκτίμθςθ επίδραςθσ ςτισ τιμζσ ενζργειασ και βιομθχανικϊν προϊόντων από τθ μείωςθ/απαλλαγι 
του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

 

1
 Πθγι: Eurostat – Energy Balances και εκτιμιςεισ ΙΟΒΕ 

2
 Πθγι: Eurostat (2011) 

Αφορά ςτα ζτθ με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία  

Λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ και των τιμϊν, θ ηιτθςθ ςτθν οικονομία 

αυξάνεται και καλφπτεται από τθν αυξθμζνθ εγχϊρια παραγωγι. Ειδικότερα, θ αξία του 

προϊόντοσ ςτθν οικονομία εκτιμάται ότι αυξάνεται άμεςα κατά €567 εκατ., ενϊ αν λθφκοφν 

υπόψθ οι πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ (ζμμεςο και προκαλοφμενο αποτζλεςμα) θ αξία 
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παραγωγισ εκτιμάται ότι αυξάνεται ςυνολικά κατά €1,5 δις.14 Αυτι θ αφξθςθ οδθγεί ςε 

υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία ςτθν οικονομία με αποτζλεςμα το ΑΕΠ να αυξάνεται 

ςυνολικά κατά €754 εκατ., με το ιμιςυ τθσ επίδραςθσ να οφείλεται ςτο προκαλοφμενο 

αποτζλεςμα (Διάγραμμα 4.2). θμαντικι είναι και θ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ, θ οποία 

εκτιμάται ςυνολικά αυξθμζνθ κατά 12.500 κζςεισ εργαςίασ.  

Διάγραμμα 4.2: Επίδραςθ ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ 

 
Πθγι: ΙΟΒΕ 

Η άνοδοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςυνοδεφεται από αυξθμζνο ειςόδθμα από 

εργαςία, φόρουσ και ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (Πίνακασ 4.1). Ζτςι, ενϊ θ 

μείωςθ/απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο προκαλεί απϊλειεσ εςόδων που εκτιμϊνται 

ςε €143 εκατ., τα πρόςκετα ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

εκτιμάται ότι αντιςτακμίηουν πλιρωσ αυτζσ τισ απϊλειεσ, δθμιουργϊντασ υπό 

προχποκζςεισ κετικό αποτζλεςμα ςτο δθμοςιονομικό ιςοηφγιο κατά €57 εκατ.15  

Πίνακασ 4.1: Επιδράςεισ από τθ μείωςθ/απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο 

ςε εκ. ευρϊ Άμεςθ Ζμμεςθ Προκαλοφμενθ υνολικι 

Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ  567 331 622 1,520 

Προςτικζμενθ αξία  223 101 299 623 

ΑΕΠ  261 110 383 754 

Ειςόδθμα από εργαςία  67 46 95 209 

φνολο φόροι  42 12 84 139 

Ειςφορζσ εργοδοτϊν  21 15 26 61 

Φόροι και ειςφορζσ  63 26 110 200 

Ζςοδα ΕΦΚ*  -143 0 0 -143 

Κακαρά ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ  -80 26 110 57 

Απαςχόλθςθ  
(κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ) 

2,306 2,747 7,463  12,515 

Πθγι: ΙΟΒΕ 

*Με βάςθ τθν εκτίμθςθ εςόδων για το 2014 
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 Σα αποτελζςματα ζχουν ωσ περίοδο αναφοράσ το ζνα ζτοσ από τθν αλλαγι του ςυντελεςτι του ΕΦΚ. 
15

 Σα αποτελζςματα τθσ επίδραςθσ ανά τομζα παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα (Πίνακασ 7.2 και Πίνακασ 7.3). 
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Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ επίδραςθσ ςτο ΑΕΠ (περίπου τα 2/3) προζρχεται από τθν 

απαλλαγι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτροπαραγωγι. Η 

απαλλαγι του ΕΦΚ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ δθμιουργεί απϊλειεσ από τα ζςοδα ΕΦΚ 

περίπου €89 εκατ., τα οποία όμωσ αναπλθρϊνονται από τα ζςοδα που προκφπτουν από τθν 

άνοδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Μικρότερθ απϊλεια εςόδων δθμιουργείται από τθ 

μείωςθ του ΕΦΚ για τθ βιομθχανία, ςτθν οποία επίςθσ τα κακαρά ζςοδα από φόρουσ και 

ειςφορζσ καταλιγουν κετικά. Ζτςι, και θ επίδραςθ που προζρχεται από τθ μείωςθ του ΕΦΚ 

ςτθ βιομθχανία δεν μπορεί να κεωρθκεί αμελθτζα κακϊσ εμφανίηονται ιςχυρά 

πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα (Διάγραμμα 4.3). Παρόμοια είναι και τα αποτελζςματα 

τθσ επίδραςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

Διάγραμμα 4.3: Ανάλυςθ ςυνολικισ επίδραςθσ ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ  

 

 

Πθγι: ΙΟΒΕ 

Πίνακασ 4.2: Εκτίμθςθ ςυνολικισ επίδραςθσ ανά τομζα μείωςθσ ΕΦΚ 

ςε εκ. ευρϊ Βιομθχανία Ηλεκτριςμόσ φνολο 

Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ  565 955 1,520 

Προςτικζμενθ αξία  200 423 623 

ΑΕΠ  242 511 754 

Ειςόδθμα από εργαςία  79 130 209 

φνολο φόροι  45 93 139 

Ειςφορζσ εργοδοτϊν  23 38 61 

Φόροι και ειςφορζσ  68 132 200 

Ζςοδα ΕΦΚ*  -54 -89 -143 

Κακαρά ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ  14 43 57 

Απαςχόλθςθ  
(κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ) 

5,257 7,258 12,515 

Πθγι: ΙΟΒΕ  
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5. υμπεράςματα 

Με το κόςτοσ φυςικοφ αερίου να είναι υψθλότερο ζναντι ανταγωνιςτριϊν χωρϊν, και με 

δεδομζνθ τθ ςυρρίκνωςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ, ιδίωσ οι 

βιομθχανίεσ εντάςεωσ ενζργειασ, αντιμετωπίηουν ζντονεσ πιζςεισ ςτισ αγορζσ που 

δραςτθριοποιοφνται. θμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ υψθλισ τελικισ τιμισ φυςικοφ αερίου είναι 

ο ΕΦΚ, ο οποίοσ αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν και επθρεάηει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. Η Ελλάδα μετά το ςυνυπολογιςμό των απαλλαγϊν, 

μειϊςεων και επιςτροφϊν φόρου ζχει ζναν από τουσ υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ ΕΦΚ ςτο 

φυςικό αζριο για επιχειρθματικι κερμικι χριςθ ςτθν ΕΕ-28. Επιπλζον, όμωσ, το κόςτοσ 

ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα είναι από τα υψθλότερα ςτθν ΕΕ. 

Σο υψθλό κόςτοσ ειςαγωγισ και ο ΕΦΚ του φυςικοφ αερίου ςυμπαραςφρουν τισ τελικζσ 

τιμζσ προμικειασ φυςικοφ αερίου από τισ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα ςε υψθλό επίπεδο ςε 

όλεσ τισ κατθγορίεσ κατανάλωςθσ (δεφτερθ υψθλότερθ τιμι προ φόρων και από τισ 

υψθλότερεσ τελικζσ τιμζσ). Η επιβολι του ΕΦΚ ζγινε ςε μια περίοδο κατά τθν οποία οι 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ είναι ιδιαίτερα δυςμενείσ για τθν ελλθνικι βιομθχανία και πολφ 

περιςςότερο για τισ βιομθχανίεσ εντάςεωσ ενζργειασ, οι οποίεσ παρουςιάηουν κατακόρυφθ 

πτϊςθ των πωλιςεων και μεγάλεσ ηθμιζσ. Οι άμεςεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ βιομθχανία 

από τθν επιβολι ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ (αφξθςθ κόςτουσ 

παραγωγισ, μείωςθ ανταγωνιςτικότθτασ για τα διεκνϊσ εμπορεφςιμα αγακά, μείωςθ 

προςτικζμενθσ αξίασ, κερδοφορίασ, επενδφςεων, απϊλεια κζςεων εργαςίασ και ΑΕΠ, 

ςτροφι ςε άλλα περιςςότερο ρυπογόνα καφςιμα, παφςθ λειτουργίασ επιχειριςεων, 

μετεγκατάςταςθ ςε γειτονικζσ χϊρεσ με χαμθλότερο κόςτοσ ενζργειασ κ.ά.). 

το μεταξφ, θ διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτθ βιομθχανία και ςτθν θλεκτροπαραγωγι 

ζχει ενιςχυκεί από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, αλλά απζχει ςθμαντικά από το μζςο 

όρο ςτθν ΕΕ-28. Σθν τελευταία διετία, ωςτόςο, καταγράφεται ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, θ οποία εκτιμάται ότι ανατρζπει τθν πορεία ςφγκλιςθσ προσ 

το μζςο πρότυπο κατανάλωςθσ ςτθν ΕΕ-28. Η μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ επθρεάηει επίςθσ 

τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν ςτόχων τθσ πολιτικισ για τθν ενζργεια και το κλίμα ςτθν Ελλάδα, 

ενϊ δθμιουργεί ςυνκικεσ περαιτζρω αφξθςθσ του κόςτουσ ενζργειασ, λόγω ςχετικϊν 

ρθτρϊν ςτισ ςυμβάςεισ των επιχειριςεων με τουσ προμθκευτζσ τουσ. 

Η βιομθχανία (ενεργειακι και μθ-ενεργειακι χριςθ) είναι ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ 

καταναλωτισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα μετά τθν θλεκτροπαραγωγι. Ζτςι, θ 

πλειονότθτα των εςόδων από τον ΕΦΚ προζρχεται από τον τομζα θλεκτροπαραγωγισ, με τθ 

βιομθχανία να ακολουκεί. Εκτιμάται ότι το 2014 τα ζςοδα από τον ΕΦΚ ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι κα είναι μειωμζνα κατά περίπου 40% λόγω ανάλογθσ μείωςθσ τθσ 

παραγωγισ των μονάδων φυςικοφ αερίου. 

Με δεδομζνεσ τισ ςυνκικεσ και τουσ περιοριςμοφσ ςτθ διαμόρφωςθ των τιμϊν του 

φυςικοφ αερίου, μία άμεςθ λφςθ ανακοφφιςθσ του ενεργειακοφ κόςτουσ για τισ ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ κα ιταν θ προςαρμογι του ΕΦΚ ςτα ελάχιςτα δυνατά επίπεδα που 

προβλζπονται από τθν κοινοτικι νομοκεςία. Μια μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο κα 

βελτίωνε τισ δυνατότθτεσ τιμολόγθςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και κα βοθκοφςε ςτθ 

διατιρθςθ του παραγωγικοφ δυναμικοφ μζχρι να ενιςχυκεί θ εγχϊρια ηιτθςθ. Η 

ενςωμάτωςι τθσ ςτισ τιμζσ των προϊόντων, βελτιϊνει επομζνωσ τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ 
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εγχϊριασ παραγωγισ, με ευρφτερεσ επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Η μείωςθ των 

τιμϊν των εγχϊριων προϊόντων οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ και των εξαγωγϊν 

και δφναται να αναςτρζψει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και 

τθν απαςχόλθςθ από τθ μζχρι ςιμερα εφαρμογι του. 

Ειδικότερα, εκτιμιςαμε ότι θ προςαρμογι του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο μπορεί να αυξιςει το 

ΑΕΠ κατά €754 εκατ. και τθν απαςχόλθςθ κατά 12.500 κζςεισ εργαςίασ. θμαντικό μζροσ 

τθσ επίδραςθσ προζρχεται από τθν κατάργθςθ του ΕΦΚ φυςικοφ αερίου ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι, κακϊσ οι τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ επθρεάηουν το ςφνολο των 

κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Η ςυνειςφορά από τθ μείωςθ του ΕΦΚ φυςικοφ 

αερίου ςτθ βιομθχανία (ενεργειακι και μθ ενεργειακι χριςθ) δεν είναι αμελθτζα, κακϊσ 

παρά το γεγονόσ ότι θ μείωςθ είναι μικρότερθ, ο τομζασ τθσ βιομθχανίασ εμφανίηει ιςχυρά 

πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα. Σζλοσ, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ, παρά το γεγονόσ 

ότι τα ζςοδα από τον ΕΦΚ μειϊνονται, τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από φόρουσ και 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζχουν κετικό πρόςθμο, λόγω τθσ ανόδου τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. 

Η προςαρμογι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε ζνα πρότυπο εξωςτρεφοφσ και βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ απαιτεί, μεταξφ άλλων, ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτθ φορολογία των 

επιχειριςεων. Η μείωςθ του ΕΦΚ ςτο φυςικό αζριο, ενδεχομζνωσ μαηί με άλλεσ 

παρεμβάςεισ ςτθν κατεφκυνςθ ελάφρυνςθσ του ενεργειακοφ κόςτουσ για τισ ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ, εντάςςεται ςτο πλαίςιο αυτό και εκτιμάται ότι κα τονϊςει ςθμαντικά τθν 

ελλθνικι οικονομία, χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τθν προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ 

δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ που ζχει επιτευχκεί. 
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35 Παράρτθμα 

7. Παράρτθμα 

Εικόνα 7.1: Τπόδειγμα ειςροϊν – εκροϊν του Leontief ωσ προσ τισ τιμζσ και τισ ποςότθτεσ 

 

Πίνακασ 7.1: Κλαδικζσ ελαςτικότθτεσ τιμισ για τθν εγχϊρια ηιτθςθ και τισ εξαγωγζσ 

Κλάδοσ 
Ελαςτικότθτα τιμισ 
εγχϊριασ ηιτθςθσ 

Ελαςτικότθτα 
εξαγωγϊν 

Γεωργία, δαςοκομία & Αλιεία  -0.2 -0.7 

Ορυχεία  -0.2 -1.2 

Σρόφιμα και Καπνόσ  -0.5 -1.2 

Ζνδυςθ  -1.0 -1.2 

Προϊόντα ξφλου  -1.0 -1.2 

Χαρτί & εκτυπϊςεισ  -0.5 -0.7 

Χθμικά προϊόντα  -1.0 -1.2 

Μθ-μεταλλικά ορυκτά  -3.5 -4.5 

Μεταλλουργία  -5.9 -4.2 

Μθχανιματα & εξοπλιςμόσ  -1.0 -1.2 

Οχιματα  -1.0 -1.2 

Ηλεκτριςμόσ & Φυςικό αζριο  -0.5 -1.2 

Καταςκευζσ  -0.2 -1.2 

Άλλθ βιομθχανία  -0.5 -1.2 

Μεταφορζσ  -0.2 -1.5 

Τπθρεςίεσ & Δθμόςια Διοίκθςθ  -0.2 -1.2 

Πθγι: *1+ και *2+ και εκτιμιςεισ ΙΟΒΕ 
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Πίνακασ 7.2: Εκτίμθςθ επίδραςθσ από τθ μείωςθ του ΕΦΚ ςτθ βιομθχανία 

ςε εκ. ευρϊ Άμεςθ Ζμμεςθ Προκαλοφμενθ υνολικι 

Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ  184 147 235 565 

Προςτικζμενθ αξία  46 41 113 200 

ΑΕΠ  53 45 145 242 

Ειςόδθμα από εργαςία  21 22 36 79 

φνολο φόροι  8 5 32 45 

Ειςφορζσ εργοδοτϊν  6 7 10 23 

Φόροι και ειςφορζσ  14 12 42 68 

Ζςοδα ΕΦΚ*  -54  0  0  -54  

Κακαρά ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ  -40  12  42  14  

Απαςχόλθςθ  
(κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ) 

965 1,470 2,823 5,257 

Πθγι: ΙΟΒΕ 

Πίνακασ 7.3: Εκτίμθςθ επίδραςθσ από τθν απαλλαγι του ΕΦΚ ςτθν θλεκτροπαραγωγι 

ςε εκ. ευρϊ Άμεςθ Ζμμεςθ Προκαλοφμενθ υνολικι 

Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ  383 185 387 955 

Προςτικζμενθ αξία  177 60 186 423 

ΑΕΠ  208 65 238 511 

Ειςόδθμα από εργαςία  46 24 59 130 

φνολο φόροι  34 7 53 93 

Ειςφορζσ εργοδοτϊν  14 8 16 38 

Φόροι και ειςφορζσ  49 15 69 132 

Ζςοδα ΕΦΚ*  -89  0  0  -89  

Κακαρά ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ  -40  15  69  43  

Απαςχόλθςθ  
(κζςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ) 

1,341 1,278 4,640 7,258 

Πθγι: ΙΟΒΕ 


