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Ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί στην 

ειδησεογραφία και αποτελεί τη βασική παράμετρο 

που επηρεάζει πλέον την αγορά ενέργειας και τα 

δικαιώματα εκπομπών σε όλο τον πλανήτη. Οι 

τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου 

παραμένουν υψηλές σε σχέση με την προ κρίσης 

εποχή και παρουσιάζουν έντονες ημερήσιες 

μεταβολές ως αντίδραση σε οτιδήποτε συμβαίνει 

γύρω από την Ουκρανία. 

Η Ευρώπη καταστρώνει σχέδια απεξάρτησης από 

το Ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ωστόσο 

προς το παρόν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό και 

πιθανότατα θα περάσουν 3 – 5 χρόνια μέχρι να 

επιτευχθεί. Η βασική υπόθεση είναι πως ένα 

σημαντικό ποσοστό του φυσικού αερίου που 

έρχεται από την Ρωσία μπορεί να αντικατασταθεί 

από υγροποιημένο αέριο από πηγές εκτός 

Ευρώπης ενώ παράλληλα να αυξηθεί η παροχή 

από Νορβηγία και Αλγερία. 

Σημαντικές ανατιμήσεις παρατηρούνται και σε 

βασικά τρόφιμα (σιτηρά, καλαμπόκι) και μέταλλα 

καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούν 

βασικούς παραγωγούς αυτών των 

εμπορευμάτων.  Μια παράταση της κρίσης στην 

Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές 

αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.    
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News in brief 

 Στις 2 Μαρτίου η αγορά των δικαιωμάτων 

γνώρισε ένα μικρό κραχ. Η αγορά ήταν 

πτωτική ήδη από τις 23 Φεβρουαρίου. Η 

τιμή είχε πέσει σε μόλις πέντε μέρες από 

τα 95 στα 68 €. Στις 2 Μαρτίου η απότομη 

αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου 

οδήγησε σε μεγάλες ρευστοποιήσεις στην 

αγορά των δικαιωμάτων από επενδυτές 

που αναζητούσαν χρήματα για να 

καλύψουν τις θέσεις τους στο φυσικό 

αέριο. Αυτό οδήγησε σε μια απότομη 

πτώση από τα 70 στα 55€ (μια πτώση 

27,3%). Την ίδια μέρα συνέβη κάτι 

εξαιρετικά σπάνιο. Στην προγραμ-

ματισμένη δημοπρασία δεν υπήρξαν 

αρκετές προσφορές για να καλύψουν την 

δημοπρατούμενη ποσότητα δικαιωμάτων 

με αποτέλεσμα η δημοπρασία να μην 

ολοκληρωθεί και να θεωρηθεί 

αποτυχημένη (failed auction).  Στη 

συνέχεια ωστόσο η τιμή επανάκαμψε και 

για το υπόλοιπο του Μαρτίου κινείται στο 

εύρος 76 – 81 €/EUA. 

 Στις 8 Μαρτίου η Ευρ. Επιτροπή 

ανακοίνωσε το πρόγραμμα REPourerEU με 

το οποίο σκοπεύει να απεξαρτηθεί από το 

ρωσικό φυσικό αέριο πριν το 2030. Το 

πρόγραμμα προβλέπει μείωση των αγορών 

από τη Ρωσία κατά 2/3 έως το τέλος του 

2022. Αυτό αντιστοιχεί σε μια ποσότητα 

περίπου 100 δις κυβικών μέτρων (bcm). 

Σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής, τα 

50 bcm θα προκύψουν από την 

αντικατάσταση του ρωσικού αερίου με 

υγροποιημένο φυσικό αέριο και άλλα 10 

bcm θα προκύψουν από διαφοροποίηση 

των εισαγωγών μέσω αγωγών. Αυτή η 

διαφοροποίηση μπορεί να προέλθει από τη 

Νορβηγία, την Αλγερία και το 

Αζερμπαϊτζάν. Τα υπόλοιπα 40 bcm θα 

καλυφθούν με διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης. 
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 Η διαφοροποίηση του ενεργειακού 

μείγματος δεν είναι κάτι που μπορεί να 

γίνει εν μια νυκτί καθώς απαιτεί σημαντικές 

επενδύσεις και χρονοβόρες διαδικασίες 

αδειοδότησης. Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει 

έως το τέλος του 2022: (i) να αυξηθεί η 

παραγωγή βιομεθανίου για να καλύψει 

περίπου 3,5 bcm ρωσικού αερίου, (ii) να 

προχωρήσουν τάχιστα οι ενεργειακές 

αναβαθμίσεις σε κτίρια έτσι ώστε να 

εξοικονομηθούν περίπου 14 bcm αερίου, 

(iii) ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας έτσι ώστε να 

αντικαταστήσουν περίπου 24 bcm αερίου. 

Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι 

καμία από τις τρεις προτάσεις δεν θα 

αποδώσει αυτά που ανακοινώθηκαν. 

Άλλωστε η ίδια η Ευρ. Επιτροπή έκανε 

μνεία στην τραγική καθυστέρηση της 

αδειοδότησης των σχετικών έργων στα 

κράτη μέλη, αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι μια περιβαλλοντική άδεια ΑΠΕ στην 

Ιταλία χρειάζεται περίπου έξι χρόνια για να 

εκδοθεί. 

 Στις 16 Μαρτίου ο πρωθυπουργός 

ανακοίνωσε ένα ακόμη πακέτο στήριξης 

των καταναλωτών σε σχέση με τις 

αυξημένες τιμές ενέργειας και άλλων 

αγαθών λόγω του πολέμου στην 

Ουκρανία. Στην ανακοίνωση έγινε και 

έμμεση αναφορά στο πρόγραμμα 

ανεύρεσης και εκμετάλλευσης εγχώριων 

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. Ωστόσο, μια τέτοια προσπάθεια 

απαιτεί μια δεκαετία τουλάχιστο και 

τεράστιες επενδύσεις που θα πρέπει στη 

συνέχεια να αποσβεστούν. Είναι κρίμα να 

μην δίνεται προτεραιότητα σε ενεργειακές 

πηγές όπως η βιομάζα και τα βιορευστά 

που θα μπορούσαν να αποδώσουν 

ενέργεια πολύ πιο γρήγορα, πιο φθηνά και 

με μηδενικές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 Στις 28 Μαρτίου η ESMA (European 

Securities and Markets Authority) 

κυκλοφόρησε πολυσέλιδη έκδοση για την 

αγορά δικαιωμάτων ρύπων και των 

παραγώγων αυτών. Βασικό συμπέρασμα 

είναι ότι στις αγορές άνθρακα δεν 

παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 

οργάνωσης. Στις συστάσεις της ESMA 

περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη διαφάνεια 

στις συναλλαγές ιδιαίτερα των παραγώγων 

άνθρακα, τροποποίηση του Κανονισμού 

των Δημοπρασιών, τακτικές αναφορές για 

την αγορά άνθρακα και τροποποίηση της 

δομής των λογαριασμών στο Μητρώο έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερη η 

παρακολούθησή τους. Υπενθυμίζεται ότι 

τα δικαιώματα άνθρακα είναι το μόνο 

εμπόρευμα που περιλαμβάνεται στην 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα (MiFID) σε 

αντίθεση με τα βασικά ενεργειακά 

εμπορεύματα όπως η ηλεκτρική ενέργεια, 

το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που 

συνεχίζουν να διαπραγματεύονται χωρίς 

αντίστοιχη εποπτεία από δημόσιες αρχές.   

 Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι οι 

επαληθευμένες εκπομπές για το 2021 θα 

είναι αυξημένες σε σχέση με το 2020 στο 

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι 

επαληθευμένες εκπομπές θα ξεπεράσουν 

τα 1,35 δις τόνους CO2 σε σχέση με τα 

1,25 δις τόνους που είχαν επαληθευτεί το 

2020. Η εκτιμώμενη αύξηση θα είναι της 

τάξης του 8% και θα προέρχεται κατά 

κύριο λόγο από την ηλεκτροπαραγωγή 

(αύξηση 12%) και τον κλάδο των 

μετάλλων (αύξηση 13,5%). Η αύξηση των 

εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής 

οφείλεται στην αύξηση χρήσης στερεών 

καυσίμων λόγω του ράλι των τιμών του 

φυσικού αερίου. Οι υπόλοιποι κλάδοι θα 

έχουν αυξημένες εκπομπές λόγω 

αυξημένης ζήτησης που προήλθε από την 

υποχώρηση της πανδημίας. Η χώρα με την 

μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών θα είναι 

πιθανότατα η Πολωνία. 



 

 

Market trends 

 

Χάρτης των αγωγών φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων παραλαβής υγροποιημένου αερίου 

[Πηγή: Le Monde diplomatique, May 2021] 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EU Monthly averages 01/2022 02/2022 

EUA1 (€/CO2eq) 84,21 90,73 

EUAA (€/tnCO2) 83,61 90,13 

EUA auctions2 (€/CO2eq) 83,30 90,34 

Auction volume (CO2eq) 32.980.000 44.188.500 

Futures (Dec.213 €/CO2eq) 84,59 91,18 

Futures vol. (contracts3) 489.107 569.357 

GOs4 (€/MWh) (12/2021) 0,800 

Brend5 ($/bbl) 86,50 97,13 

WTI5 ($/bbl) 83,29 91,64 

EGSI6 (€/MWh) 86,59 81,82 

 

1. EUA: European Union Allowance equivalent to 1 CO2eq. 

Monthly average settlement price as published daily by 

EEX. 

2. Primary market auction monthly average as published 

by EEX for each auction. 

3. EUA Futures price monthly average and monthly sum 

of contracts as published daily by ICE. A contract refers 

to 1.000 EUAs.  

4. GO: Guarantee of Origin as published by PowerNext. 

Price refers to latest French auction: December 2021. 

5. Brend & WTI (West Texas Intermediate): as published 

by Bloomberg.  

6. EGSI: European Gas Spot Index. Price refers to CEGH 

end of day as published by Power Next.  

 

Global indexes 01/2022 02/2022 

UKA (£/CO2eq) 76,80 84,75 

BEA1 (CNY/CO2eq) 71,23 62,98 

CARB2 ($/CO2eq) (11/2021) 34,01 

RGGI3 ($/CO2eq)   14,03 13,94 

NZU4 (NZ$/ CO2eq) 74,76 80,75 

KAU5 (KRW/CO2eq) 35.135,71 32.310,00 

 

1. UKA: UK Allowance Futures price monthly average as 

published daily by ICE. 

2. BEA: Beijing Emissions Allowance. Secondary market 

settlement price. Data obtained from Beijing Green 

Exchange (BJET) 

3. CARB: California Air Resources Board. Auctions market 

settlement price. Data obtained from CARB. Latest 

auction: November 2021 

4. Regional Greenhouse Gas Initiative. Data obtained 

from ICE daily for 2019 Vintage (Reported in short 

tons, one short ton = 0,91 metric ton) 

5. NZU: New Zealand Unit, indicative monthly price as 

published in CarbonNews, NZ. 

6. KAU: Korean Allowance Unit. Prices for KAU that equals 

1 tnCO2eq. Data obtained from Korea Exchange (KRX)  

Greek Indexes 2019 2020 

Total GHG emissions 
(tnCO2e) 

85.630.940 n.a.1 

ETS emissions 

(tnCO2e) 

39.398.840 32.214.831 

Non ETS emissions 
(tnCO2e) 

43.134.932 n.a.1 

Carbon intensity 
(tnCO2e/1,000 €) 

0,467 n.a.1 

Carbon intensity2 

(tnCO2e/MWh) 

0,569 0,487 

1. Are published in April of n+2 year 

2. As referred by ΔΑΠΕΕΠ 

Electricity Greece 
Energy (MWh) 

2020 2021 

Interconnected 
Lignite 5.724.000 5.341.000 

Natural Gas 17.817.000 20.874.000 

Oil 6.000 20.200 

Large Hydro 2.900.000 5.293.000 

RES 14.800.000 17.193.000 

Not interconnected islands 
Thermal (HFO, diesel) 3.831.723 3.989.863 

RES 975.977 951.730 

Total production 46.054.000 53.662.794 

Balance imports-exports 8.864.000 3.683.000 

Total consumption 54.918.000 57.346.159 

 


