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ΠΟΛΙΤΙΚΗΜέτρα-ανάχωμα στην κρίση
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 ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ για ενεργειακή επάρκεια και πιο 
φθηνή θέρμανση βάζει μπροστά η κυβέρνηση 
ενόψει του χειμώνα προκειμένου να στηρίξει 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς 
του ρεύματος να φαίνεται πως απορροφούν 
μεγάλο κομμάτι από τον δημοσιονομικό χώρο 
που έχει δημιουργηθεί, η κυβέρνηση εξετάζει 
όλα τα σενάρια για την ανάσχεση της ενεργει-
ακής κρίσης. Από μια γενναία αυξημένη επιδό-
τηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ώστε οι κατα-
ναλωτές να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο αντί 
για φυσικό αέριο έως τη νέα αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, ακόμα και την οριζόντια μεί-
ωση ενός φόρου. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα λάβουν τις τελι-
κές αποφάσεις τους για τα μέτρα που θα ανα-
κοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι την Τετάρτη, χω-
ρίς να αποκλείονται και αλλαγές της τελευταί-
ας στιγμής. Τότε θα υπάρχει πιο καθαρή εικό-
να για το ποιο θα είναι το ύψος των εσόδων, 
σε συνδυασμό και με τις προβλέψεις για τους 
πόρους από τον τουρισμό, ενώ αναμένεται να 
δοθεί στη δημοσιότητα και το προσχέδιο της 
Κομισιόν για πλαφόν στο ρεύμα, που θα δείχνει 
κατά πόσο αποτελεσματικό θα είναι το μέτρο.

Το «κλειδί» στον όλο σχεδιασμό είναι το 
φυσικό αέριο και το πόσα χρήματα θα διατε-
θούν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές 
αυξάνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η 
επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ώστε 
οι καταναλωτές να το χρησιμοποιήσουν αντί 
του φυσικού αερίου. Ετσι, και η κατανάλωση 
του ρεύματος μπορεί να μειωθεί, αλλά και οι 
λογαριασμοί δεν θα αυξάνονται περαιτέρω, 
κάτι που δεν θα οδηγεί σε επιπλέον μηνιαίες 
επιδοτήσεις.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, στη συνεδρίαση 
του υπουργικού συμβουλίου μέσα στην εβδο-
μάδα επιχείρησε να χαμηλώσει τον πήχυ των 
προσδοκιών για ένα γενναιόδωρο πακέτο, με 
δεδομένο ότι πρέπει να διατηρηθούν δυνάμεις 
ενόψει του χειμώνα, ενώ οι αγορές παρακολου-
θούν στενά τη δημοσιονομική πορεία και η κυ-
βέρνηση στοχεύει στην επενδυτική βαθμίδα.

Στο οικονομικό επιτελείο έχουν ήδη καταθέ-
σει την γκάμα των μέτρων που προτείνουν και 
τα έχουν κοστολογήσει προκειμένου να απο-
φασίσει ο πρωθυπουργός, με τον σχεδιασμό 
να κινείται σε δύο φάσεις. Μία έως τα Χριστού-
γεννα και μία έως το πρώτο εξάμηνο του 2023, 
όταν και θα στηθούν οι κάλπες.

Με δεδομένο ότι κύριος στόχος είναι η επι-
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δότηση των λογαριασμών του ρεύματος προ-
κειμένου να μην παγώσει κανένα νοικοκυριό, 
από την κυβέρνηση εξετάζονται τα εξής: 
f Η επιδότηση της τιμής του πετρελαίου θέρ-
μανσης. 
f Η παροχή κινήτρων στους πολίτες που χρη-
σιμοποιούν φυσικό αέριο ώστε να επιστρέψουν 
στο πετρέλαιο. 

Ετσι, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν πλέ-
ον τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί η τιμή 
του πετρελαίου.

Το σχέδιο προβλέπει να αυξηθεί -ακόμα και 
να διπλασιαστεί- το επίδομα θέρμανσης, με 
παράλληλη διεύρυνση της περιμέτρου των δι-
καιούχων.

Συνδυαστικά, θα μπορούσε να επιδοτηθεί 
και η τιμή, όπως σήμερα, στο πετρέλαιο κίνη-
σης κατά 15 λεπτά μέσω του fuel pass, ώστε να 
στηριχθούν περισσότερα ακόμα νοικοκυριά. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μένει να αποφα-
σιστεί αν ο κάθε δικαιούχος θα πληρώνει πρώ-
τα την παραγγελία και μετά θα λαμβάνει την 
επιδότηση, αφού γίνει η διασταύρωση, ή θα 
ακολουθηθεί ένα μοντέλο όπως αυτό του fuel 
pass, όπου, ανάλογα με τα εισοδηματικά κρι-
τήρια, ο δικαιούχος μπορεί να προεισπράξει 
το ποσό, που εξαρτάται και από το πού είναι ο 
τόπος κατοικίας. Αλλωστε, άλλες είναι οι ανά-
γκες στη βόρεια Ελλάδα και άλλες στην Αττική. 
Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν είναι σίγου-
ρο ότι ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει τα χρή-
ματα για πετρέλαιο και όχι για άλλες ανάγκες, 
όπως έγινε και με τα καύσιμα. 

Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν όλα τα 
δεδομένα, αλλά αυτό που φαίνεται πως έχει 
«κλειδώσει» είναι να δοθούν κίνητρα σε όσους 
έχουν φυσικό αέριο ώστε να επιστρέψουν στο 
πετρέλαιο, ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξουν 
καυστήρα μέσω επιδότησης.

Πάντως,  υπάρχει βούληση και για ενίσχυση 
όσων επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν φυσικό 
αέριο για θέρμανση.

Οσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του 
θέματος, η κυβέρνηση θα επιμείνει στη δική της 
πρόταση, που είχε καταθέσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από τον περασμένο Μάρτιο. Δηλαδή 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και απο-
σύνδεση του αερίου από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν 
πως από τότε το Μέγαρο Μαξίμου είχε ξεκα-
θαρίσει πως, αν η Ευρώπη δεν κινηθεί άμεσα, 
τότε θα κινηθεί η κυβέρνηση με εθνικούς πό-
ρους, όπως και έκανε. 

Οπως προσθέτουν τα ίδια στελέχη, η κυβέρ-
νηση έχει λάβει πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπε-
δο και, αν η Ευρώπη τώρα λάβει ουσιαστικά μέ-
τρα, αυτό μπορεί να βοηθήσει και την Ελλάδα 
με ενισχύσεις. Πάντως, στο κυβερνητικό επιτε-
λείο αναγνωρίζουν πως το διεθνές περιβάλλον 
αναμένεται να είναι δύσκολο τον χειμώνα, κά-
τι που σημαίνει μεγάλη ύφεση για πολλές χώ-
ρες, αλλά στο Μαξίμου τονίζουν πως η χώρα 
μας έχει θωρακιστεί. Ετσι, δεν αναμένεται ύφε-
ση όπως σε άλλες χώρες, αλλά ίσως επιβράδυν-
ση του ρυθμού ανάπτυξης.
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εξετάζονται διάφορες επιλογές, με τρεις να εί-
ναι οι βασικότερες. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή 
της επιβολής δασμών στο φυσικό αέριο που η 
Ευρώπη προμηθεύεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, 
αυτό θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμο-
στεί, καθώς προκύπτουν νομικά εμπόδια λόγω 
των υφιστάμενων συμβολαίων με την Gazprom.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την επιβολή «πλα-
φόν» στο φυσικό αέριο της Ολλανδίας (TFF), 
το οποίο καθορίζει και τις τιμές στην Ευρώπη. 
Ομως, και αυτή η επιλογή θεωρείται ιδιαίτερα 
πολύπλοκη, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για 
τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια αγο-
ρά ενέργειας, αλλά και στους κανόνες ανταγω-
νισμού της Ε.Ε.

Η τρίτη επιλογή, που αυτή τη στιγμή φαίνε-
ται να είναι η λιγότερο δύσκολα εφαρμόσιμη 
νομικά, είναι η αποσύνδεση των τιμών του φυ-
σικού αερίου που χρησιμοποιείται για παραγω-
γή ηλεκτρικού ρεύματος - το μοντέλο που ήδη 
εφαρμόζεται στις χώρες της Ιβηρικής Χερσο-
νήσου, Ισπανία και Πορτογαλία. Η πρόκληση, 
ωστόσο, για την εφαρμογή του μοντέλου αυ-
τού σε πανευρωπαϊκή κλίμακα είναι μεγάλη, 
καθώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί είτε από 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς είτε από την 
Ε.Ε. Τα ποσά εκτιμάται ότι θα είναι τεράστια, 
ενώ προκύπτει και θέμα κερδοσκοπίας.

H Μόσχα συνεχίζει  
τους εκβιασμούς
Την ώρα που οι Ευρωπαίοι εργάζονται πυρε-
τωδώς για να συμφωνήσουν στα μέτρα που 
θα συγκρατήσουν την τιμή του ρεύματος πριν 
από τον χειμώνα, η Μόσχα εντείνει τον εκβια-
σμό και «στραγγαλίζει» την τροφοδοσία της Ευ-
ρώπης. Το βράδυ της Παρασκευής, η ρωσική 
εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε ότι δεν θα διο-
χετεύσει αέριο στον σημαντικότερο ευρωπα-
ϊκό αγωγό, τον Nord Stream 1, λόγω διαρρο-
ής στην τουρμπίνα. Η Gazprom είχε σταματή-
σει τη ροή επικαλούμενη έργα συντήρησης για 
ένα τριήμερο και είχε υποσχεθεί ότι ο αγωγός 
θα λειτουργούσε ξανά το Σάββατο, κάτι που 
δεν συνέβη. Διπλωματικές πηγές θεωρούν ότι 
τα περί διαρροής είναι πρόσχημα και ότι η πα-
ράταση της διακοπής της ροής χρησιμοποιείται 
ως όπλο από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να εκβι-
άσει τους Ευρωπαίους. Η Μόσχα ενοχλήθηκε 
σφόδρα από την απόφαση του G7 να επιβά-
λει πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου 
και δείχνει τα δόντια της… 


