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Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές, 

Θέμα:  Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενέργεια 

Σχετ.:  Το από 10.12.2012 ηλεκτρονικό σας μήνυμα 

 

Επιθυμούμε κατ΄ αρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκθέσουμε 

συνοπτικά τα προβλήματα του κλάδου της Αιολικής Ενέργειας που σχετίζονται με τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων. 

Η αιολική ενέργεια είναι μια φτηνή μορφή ενέργειας που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα πιο φτηνό από 

όσο ένας σύγχρονος σταθμός φυσικού αερίου και συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία. 

Συγκεκριμένα, κατά το α’ εξάμηνο του 2012 η συνολική αποζημίωση που έλαβαν από 

τους καταναλωτές οι σταθμοί φυσικού αερίου ήταν 101,5 €/MWh έναντι 87,85 €/MWh 

για τα αιολικά πάρκα. Περαιτέρω, οι μελέτες που έχουν παρουσιαστεί κατά την τελευταία διετία1 

αποδεικνύουν ότι η αυξημένη διείσδυση αιολικής ενέργειας οδηγεί το 2020 σε μείωση το συνολικό 

κόστος ηλεκτροπαραγωγής. 

Και μόνο για αυτό το λόγο –πέραν των λοιπών αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ωφελειών- είναι εξαιρετικά σημαντική η προώθηση των επενδύσεων αιολικής ενέργειας. Η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων χρηματοδότησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού. 

Τρείς είναι οι βασικοί άξονες προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 

στον κλάδο μας: 

1) Το γενικότερο οικονομικό κλίμα της κρίσης και η αβεβαιότητα που προκαλεί 

2) Η ανασφάλεια των εσόδων που προκαλείται εξαιτίας του ελλείμματος του Ειδικού 

Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ 

3) Η ανασφάλεια που έχει αυξηθεί κατακόρυφα στους επενδυτές, εξαιτίας των  

αιφνιδιαστικών αντιαναπτυξιακών αποφάσεων και ανακοινώσεων του ΥΠΕΚΑ κατά 

τον τελευταίο μήνα (ψήφιση αναδρομικής έκτακτης εισφοράς, ανακοινώσεις για 

εγγυοδοσία, φορολόγηση των αδειών παραγωγής και νέα διοικητικά εμπόδια). 

                                            
1 http://www.eletaen.gr/drupal/company/474 
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Ειδικότερα: 

1) Το γενικότερο οικονομικό κλίμα επιβάλει να καταβληθεί προσπάθεια για την διαμόρφωση 

εργαλείων που θα καθιστούν κατά το δυνατό διαχειρίσιμο τον σχετικό κίνδυνο. Ενδεικτικά 

αναφέρεται: 

 Πολιτική ενεργοποίηση και την αξιοποίηση ξανά των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων 

και πολιτική υποστήριξη στην προσπάθεια ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, όπως έγινε πρόσφατα με την παροχή εγγυοδοσίας από το Κράτος για δάνεια 

της EIB σε άλλες περιπτώσεις.   

 Διερεύνηση της δυνατότητας για εγγύηση της αξιοπιστίας και επάρκειας των συμβάσεων 

πώλησης ενέργειας (bankability των Power Purchase Agreements) μέσω των ευρωπαϊκών 

μηχανισμών. 

2) Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ οφείλεται αφ’ ενός μεν στην επί 

μακρό χρόνο αβελτηρία της Πολιτείας να εξασφαλίσει με ομαλό τρόπο επαρκείς πόρους για τον 

Λογαριασμό αφ’ ετέρου στην έλλειψη ουσιαστικής βούλησης να αντιμετωπίσει τις χρόνιες 

στρεβλώσεις που σχετίζονται με τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους ΕΤΜΕΑΡ εξαιτίας των 

οποίων το ΕΤΜΕΑΡ επιδοτεί το κόστος των Προμηθευτών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το 

γεγονός ότι ακόμα και μετά τις αιφνιδιαστικές αναδρομικές περικοπές στις τιμές των Α.Π.Ε. είδε 

το φως της δημοσιότητας μελέτη του ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με την οποία το έλλειμμα θα συνεχίσει 

να αυξάνεται. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος: 

 Απαιτείται κατ’ αρχήν διαφανής και αξιόπιστη αποτίμηση των Α.Π.Ε. και του αληθινού 

κόστους/οφέλους που προκαλούν στις τιμές της χονδρεμπορικής και της λιανικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας: 

- διαφανής λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και αποτίμηση του 

συνολικού κόστους παραγωγής, 

- σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, απαιτείται ο υπολογισμός της πραγματικής 

επίπτωσης/οφέλους των Α.Π.Ε. να γίνεται με σύγκριση της αποζημίωσης που 

λαμβάνουν με το συνολικό αποφευγόμενο και όχι μόνο το μεταβλητό κόστος 

παραγωγής. Διευκρινίζεται ότι σήμερα η ΟΤΣ με την οποία συγκρίνονται οι τιμές 

Α.Π.Ε. προκειμένου να καθορισθεί το Ειδικό Τέλος ΕΤΜΕΑΡ –ακόμα και αν αυτή 

καθορίζεται τίμια και με διαφάνεια από την αγορά – δεν ενσωματώνει όλα τα στοιχεία 

κόστους για τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως την αξία που 

προσφέρουν οι Α.Π.Ε. στο Σύστημα και η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ. 

 Περαιτέρω απαιτείται διασφάλιση επαρκούς και μακροχρόνιας χρηματοδότησης για το 

μηχανισμό στήριξης με μείωση του ρυθμιστικού ρίσκου. Το σύστημα συλλογής των 

απαραίτητων πόρων πρέπει να αναδιαρθρωθεί και επανασχεδιασθεί πλήρως. Η 

χρηματοδότηση δεν πρέπει να εξαρτάται από την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που 

μπορεί να καθυστερεί.  

Η βιώσιμη λύση είναι: 



 

1. η ευθύνη πληρωμής του ΕΤΜΕΑΡ να μεταφερθεί πλήρως στους προμηθευτές και να 

ενσωματωθεί στο κόστος τους, 

2. το ΕΤΜΕΑΡ, ως διακριτό στοιχείο κόστους του προμηθευτή, να μετονομαστεί ώστε η 

ονομασία του να αντιπροσωπεύει την αληθή του φύση που είναι η κάλυψη μιας 

χρηματικής διαφοράς (feed in tariff μείον οριακή τιμή συστήματος), η οποία δεν 

σχετίζεται και δεν αντανακλά κανένα κόστος, ούτε των Α.Π.Ε. ούτε της μείωσης των 

εκπομπών. Ως ορθή ονομασία προτείνεται το Τέλος Εξισορρόπησης, 

3. παράλληλα με τα ανωτέρω, προκειμένου ο καταναλωτής να λαμβάνει με διαφάνεια 

πλήρη ενημέρωση για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, θα πρέπει να 

υπολογισθεί το αληθινό πρόσθετο κόστος/όφελος χάρη στις Α.Π.Ε. 

Η ανωτέρω πρόταση είναι πλήρως συμβατή με το σημερινό και το μελλοντικό μοντέλο της 

αγοράς ηλεκτρισμού όπως επίσης και με την Ευρωπαϊκή νομολογία περί κρατικών 

ενισχύσεων.  

3) Δυστυχώς τίποτα από τα ανωτέρω δεν θα έχουν σημασία, αν το ΥΠΕΚΑ συνεχίσει να 

αιφνιδιάζει αρνητικά την αγορά με απανωτά αντιαναπτυξιακά και αναδρομικά μέτρα τα οποία 

έχουν ήδη κλονίσει ανεπανόρθωτα την ελάχιστη επενδυτική εμπιστοσύνη που είχε απομείνει. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η έντονη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον 

Πρωθυπουργό και τους λοιπούς αρχηγούς της Κυβέρνησης των ξένων επενδυτών στη χώρα 

(βλ. δημοσίευμα του energypress.gr της 6.12.2012 με τίτλο «"Φεύγουμε από την Ελλάδα" - 

Επιστολή ξένων ομίλων αιολικών προς Σαμαρά»2). Όμως η έκτακτη εισφορά δεν ήταν το 

τέλος. Πριν από μερικές μέρες το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ένα καταστροφικό πακέτο μέτρων 

(εγγυοδοσία, φορολόγηση αδειών κλπ) που μοναδικό αποτέλεσμα θα έχει το κλείσιμο της 

αγοράς, την αύξηση του κόστους επένδυσης κατά 30-35%, την διαμόρφωση ολιγοπωλειακών 

καταστάσεων, την συρρίκνωση των επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας. 

Είναι πράγματι οξύμωρο την περίοδο που όλοι αναγνωρίζουν τα προβλήματα χρηματοδότησης, 

η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να επιδιώκει, με το σχέδιο που ανακοίνωσε, να ποινολογήσει τις 

επιχειρήσεις Α.Π.Ε. εάν δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.  

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωσή μας. Εντός των ημερών θα υπάρξει αναλυτικότερη 

τεκμηρίωση των απαράδεκτων σημείων του σχεδίου του ΥΠΕΚΑ και θα ακολουθήσει η 

παρουσίαση των αναλυτικών προτάσεων μας. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

 Πρόεδρος Δ.Σ.  

                                            
2 http://www.energypress.gr/news/Epistolh-xenwn-omilwn-aiolikwn-pros-Samara:-Feygoyme-apo-thn-Ellada 
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