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Μείωση της μέγιστης τιμής αερίου στην Ισπανία κατά 6% στους λογαριασμούς 

ρεύματος την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου 

 

Η θεσμοθέτηση του μέτρου περί ανώτατης τιμής φυσικού αερίου, σε Ισπανία και Πορτογαλία («η 

ιβηρική εξαίρεση»), θα έχει ισχύ έως και την 31η Μαΐου του 2023. Η μεταρρύθμιση πήρε το 

πράσινο φως την προηγούμενη εβδομάδα (8/6) από την Ε.Ε. και, πλέον, έχει τεθεί σε ισχύ στη 

χώρα. Η ανώτατη τιμή για τους πρώτους έξι μήνες θεσπίζεται στα 40 ευρώ ανά 

μεγαβατώρα/MWh, ενώ από τον έβδομο μήνα θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά μήνα (έως ότου 

φθάσει το όριο των 70 ευρώ ανά MWh), με στόχο τα 50 ευρώ ανά MWh, ως μέση τιμή για τους 

επόμενους 12 μήνες, το οποίο θα είναι σχεδόν το ήμισυ του μέσου κόστους του φυσικού αερίου 

από τον περασμένο Ιανουάριο.  

Από τη χθεσινή εφαρμογή του μέτρου απορρέουν τα εξής συμπεράσματα: η μέση τιμή χονδρικής 

ηλεκτρισμού έφθασε τα 165,59 ευρώ ανά MWh, μειωμένη κατά 22,6%, σε σύγκριση με την 

προηγούμενη ημέρα, οπότε η μέση τιμή ήταν 214,05 ευρώ ανά MWh. Εντούτοις, το ποσό, το 

οποίο καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, που έχουν συμβόλαιο ελεγχόμενης τιμής (PVPC), 

μειώθηκε κατά 6%. Αυτό συνέβη, διότι οι καταναλωτές, που έχουν παρόμοια συμβόλαια, 

οφείλουν, επίσης, να χρηματοδοτήσουν την αγορά χονδρικής, κάτι που σημαίνει ότι κατά την 

περίοδο υψηλής ζήτησης (όπως την τρέχουσα εβδομάδα, που υπάρχει πρωτοφανές κύμα 

καύσωνα στην Ισπανία) και χαμηλής παραγωγής από Α.Π.Ε., η εν λόγω χρηματοδότηση μειώνει 

σημαντικά τα αποτελέσματα, που επιφέρει η ανώτατη τιμή στο αέριο. Εχθές, οι πολίτες αυτοί 

πλήρωσαν επιπλέον 59 ευρώ τη MWh, με την τελική τιμή τους να φθάνει τα 224,59 ευρώ ανά 

MWh, συνεπώς μόλις 6% χαμηλότερη από την τιμή των 237 ευρώ την προηγούμενη ημέρα. 

Πέραν των τελικών καταναλωτών, η διαφορά, που δημιουργείται από τη θέσπιση ανώτατης 

τιμής, πληρώνεται και από τη διαφορά των τιμών εμπορίου ρεύματος μεταξύ Ισπανίας και 

Γαλλίας, με τους ειδικούς να σημειώνουν, ωστόσο, ότι η συμβολή αυτή είναι πολύ μικρότερη από 

αυτή των καταναλωτών.  

Σύμφωνα με την ισπανική Κυβέρνηση, η μείωση του τελικού λογαριασμού θα φθάσει περί το 

15,3% για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις, οι μειώσεις υπολογίζονται μεταξύ 18% και 

20%. Εντούτοις, οι προβλέψεις αυτές αφορούν το σύνολο του έτους. Επομένως, δεν είναι 

δυνατόν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου και, 

ιδιαίτερα, κατά την περίοδο, που στη χώρα σημειώνονται ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες 20ετίας 

και οι Α.Π.Ε. δεν αποδίδουν στο βαθμό, που συμβαίνει τον υπόλοιπο καιρό.  
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