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Υποχώρησηκαι μάλιστα τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν οι τιμές του
ρεύματος στο πρώτο εξάμηνο του 2018 στην Ελλάδα. Η μείωση στην τιμή σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat έφτασε στο 3,6% και υπολείπεται μόνο της Πολωνίας (4,3%). Η τιμή του ρεύματος
υποχώρησε πρωτίστως για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις και οφείλεται στην εφαρμογή των νέων
κλιμακίων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2018.
Αντίθεταχωρίς φόρους οι τιμές έμειναν πρακτικά σταθερές.
Εντούτοιςη εικόνα που υπάρχει στην αγορά είναι ότι στο β εξάμηνο του έτους θα αποτυπωθούν
αυξήσεις στις τιμές καθώς τόσο η χονδρεμπορική τιμή όσο και οι ρύποι κινήθηκαν ανοδικά.
Τι πληρώνουμε
Σύμφωναμε τα στοιχεία της Eurostat, για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση από 1000 έως 2500
κιλοβατώρες, η τιμή του ρεύματος χωρίς το ΦΠΑ διαμορφώθηκε στο 1,914 ευρώ η κιλοβατώρα
στο πρώτο εξάμηνο του 2018 από 1,931 ευρώ η κιλοβατώρα (0,8% μείωση). Η μείωση είναι
μεγαλύτερη για καταναλώσεις από 2500 έως 5000 κιλοβατώρες και φτάνει το 2,4% (στο 1,1697
ευρώ η κιλοβατώρα από 1,1739 ευρώ η κιλοβατώρα).
Γιαακόμη μεγαλύτερες καταναλώσεις η μείωση φτάνει το 3,22%. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν
φόρους και τέλη (χωρίς ΦΠΑ). Όπως δείχνει και η κλιμάκωση της μείωσης (μικρότερη για χαμηλές
καταναλώσεις και μεγαλύτερη για υψηλότερες) η υποχώρηση των τιμών αποδίδεται πρωτίστως
στα νέα κλιμάκια για τα ΥΚΩ που τέθηκαν σε ισχύ από το Δεκέμβριο του 2017
Χωρίςτους φόρους για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση οι τιμές έμειναν πρακτικά σταθερές (0,6%
μείωση) ενώ για μεγαλύτερους καταναλωτές 5000 έως 15000 κιλοβατώρες υπάρχει μείωση 2,5%.
Τοφθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη το φθηνότερο ρεύμα απολαμβάνουν τα νοικοκυριά στη
Βουλγαρία, , τη Λιθουανία και την Ουγγαρία, ενώ οι υψηλότερες τιμές υπάρχουν στη Δανία, τη
Γερμανία και το Βέλγιο.
Αυξήσεις

Καθώςτο τελευταίο διάστημα εντείνονται οι πιέσεις προς τους παρόχους να ενεργοποιήσουν τη
ρήτρα καυσίμων, λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος αλλά
και στους ρύπους, πρέπει να σημειωθεί ότι αυξάνεται η ζήτηση για σταθερά τιμολόγια.
Πρόκειταιγια τιμολόγια που ενώ είναι ονομαστικά ακριβότερα (συνήθως με ένα πάγιο ποσό),
προσφέρουν στον καταναλωτή εγγυημένη τιμή για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Αυτή τη
στιγμή υπάρχουν δύο πάροχοι που προσφέρουν την εναλλακτική του σταθερού τιμολογίου χωρίς
άλλες ρήτρες.
Σεκάθε περίπτωση τον τόνο για τις τιμές στην αγορά συνεχίζει να δίνει ο κυρίαρχος παίκτης που
παραμένει η ΔΕΗ, με μερίδιο που είναι λίγο κάτω από το 80% (στο διασυνδεδεμένο σύστημα, διότι
η εικόνα διαφοροποιείται εάν συνυπολογιστούν και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, τόσο για τη ΔΕΗ
όσο και για τους υπόλοιπους παίκτες).
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