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Θέμα: Θέζειρ ηηρ ΔΒΙΚΔΝ ζηη διαβούλεςζη με θέμα: «Φπημαηοδοηικόρ μησανιζμόρ
ζηήπιξηρ ηων ΑΠΔ: Αποηίμηζη – Πποοπηικέρ»
Κύξηε Τπνπξγέ,
ε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμήρζε ηελ Παξαζθεπή 7 Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ην
κεραληζκό ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ, ζαο παξνπζηάδνπκε ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο
Έλσζεο Βηνκεραληθώλ Καηαλαισηώλ Δλέξγεηαο, δηαζέζηκεο γηα αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Η ΔΒΙΚΔΝ εθπξνζσπεί βηνκεραληθνύο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο θαη εηδηθόηεξα θιάδνπο πςειήο
εληάζεσο ελέξγεηαο. Μέιε ηεο είλαη δεθαέμη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, δπλακηθέο θαη εμσζηξεθείο
γηα ηηο νπνίεο ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο απνηειεί βαζηθό κνριό δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, ζε
έλα πεξηβάιινλ εληνλόηαηνπ θαη ζπρλά αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ.
Από ην 2011 ε ΔΒΙΚΔΝ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο Βηνκεραληώλ Δληάζεσο
Δλέξγεηαο «IFIEC Europe».
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Με ηηκή,

Μέιε ηεο ΔΒΙΚΔΝ: ΑΓΔΣ ΗΡΑΚΛΗ ΑΔ, ΓΙΟΤΛΑ ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΔ, ΔΛΒΑΛ ΑΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΜΑΣΑ
& ΥΗΜΙΚΑ ELFE ABEE, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΑΛΤΒΟ ΑΔ, ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΔ, ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΥΑΡΣΟΤ ΑΔ, ΙΓΔΝΟΡ ΑΔ, SOVEL ΑΔ, ΧΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΑΔ, ΣΙΜΔΝΣΑ ΣΙΣΑΝ ΑΔ, ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ,
ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ, ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΗ ΑΔ, ΥΑΛΤΦ ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΔ, ΥΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΒΔΔ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Θέζειρ ΔΒΙΚΔΝ ζηη διαβούλεςζη για ηο μησανιζμό ζηήπιξηρ ηων ΑΠΔ

A. Σηπαηηγική και κόζηορ πποώθηζηρ ηων ΑΠΔ


Σν πξαγκαηηθό πξόβιεκα είλαη ην θόζηνο ηνπ κεραληζκνύ πξνώζεζεο ησλ ΑΠΔ θαη όρη ην
εξγαιείν είζπξαμεο. Σν «ηέινο ΑΠΔ» είλαη ζπλέπεηα, όρη ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο.
o

Οη πξνηεηλόκελεο ελαιιαθηηθέο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ή ππνλννύλ κε ηνλ έλα ή ηνλ
άιιν ηξόπν αύμεζε ησλ ηηκώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα επίπεδα ηνπ θόζηνπο ησλ ΑΠΔ.

o

Η αύμεζε ηεο ΟΣ ζα κέζνδνο κείσζεο ηνπ ηέινπο ΑΠΔ δε κεηώλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο
γηα ηελ νηθνλνκία. Αληίζεηα, ζα απμήζεη ηελ επηβάξπλζε ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή ιόγσ
ηνπ πςειόηεξνπ θέξδνπο (windfall profit) πνπ ζα θαξπσζνύλ νη εηζαγσγείο.

o


Υξεηάδεηαη αξρηθά εμνξζνινγηζκόο θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο αλάπηπμεο ΑΠΔ ζηε ρώξα.

Υξεηάδεηαη άκεζα κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκώλ όισλ ησλ κνξθώλ ΑΠΔ κε βάζε
πξαγκαηηθά ζεκεξηλά θνζηνινγηθά δεδνκέλα, κε αλαδξνκηθή ηζρύ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη
ηα ζπκβνιαηνπνηεκέλα έξγα.
o

Οη εγγπεκέλεο ηηκέο έρνπλ θαζνξηζηεί από ην 2006 (ΦΔΚ 129/2006) θαη ε απνθιηκάθσζε
πνπ πξνβιέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνινπζεί ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.

o

Γηα παξάδεηγκα, ην θόζηνο αγνξάο ησλ Φ/Β παλέισλ ην 2006 ήηαλ 3,4 €/Wp ελώ έθηνηε
έρεη κεησζεί θαηά 73,5% ζην 0,9 €/Wp! Οη εγγπεκέλεο ηηκέο όκσο παξακέλνπλ πςειέο.



Με δεδνκέλε ηε δπζκελέζηαηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ
ζηόρνπ αιιά θαη ηνπ επηδησθόκελνπ κίγκαηνο ΑΠΔ κε νξίδνληα ην 2020.
o

Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο θζελόηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο κνξθέο. ην θόζηνο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη αλαγθαίεο επελδύζεηο ζε δίθηπα θαη ππνδνκέο, πνπ ηειηθά
κεηαθπιύνπλ επίζεο ζηνλ θαηαλαισηή.



Δίλαη απαξαίηεηνο ν απζηεξόο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηδνηνύκελσλ κνξθώλ ΑΠΔ. Η ζπλερήο
έληαμε λέσλ κνξθώλ, όπσο ε κεγάιε ΗΘΤΑ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην δηαξθέο
«θνύζθσκα» ηνπ ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ.
o

Δλαιιαθηηθόο κεραληζκόο επηδόηεζεο ησλ ΗΘΤΑ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ
θαζώο ε εηήζηα επηβάξπλζε θπκαίλεηαη ζηα 50 εθ. €.

o

Γελ ππάξρεη παξάδεηγκα παξόκνηαο ξύζκηζεο ζηελ Δπξώπε.

o

Να κελ επηδνηεζεί ζαλ ΑΠΔ ε θαύζε RDF θαη SRF. Η αιιαγή ηνπ ηζρύνληνο
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ είλαη αζηήξηθηε επηζηεκνληθά. Σπρόλ επηδόηεζε ζα πξέπεη λα
επηβαξύλεη ηνπο ΟΣΑ, θαζώο ην θόζηνο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ
εηζπξάηηεηαη από ηνπο δεκόηεο σο αληαπνδνηηθό ηέινο.

Β. Τέλορ ΑΠΔ και βιομησανικοί καηαναλωηέρ


Σν 2010 ράζεθε κηα ζεκαληηθή επθαηξία λα κεδεληζηεί ην έιιεηκκα ηνπ ΓΔΜΗΔ. Η απόθαζε
ηεο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ ηόηε, λα εμαηξέζεη ηα νηθηαθά ηηκνιόγηα από απηή ηελ αύμεζε απηή, θαηά
παξέθθιηζε ηεο Γλώκεο ηεο ΡΑΔ, ελδερνκέλσο λα επζύλεηαη γηα ηελ αζηνρία. Όκσο, ζε κάθε
πεπίπηωζη, η Βιομησανία επιβαπύνθηκε με ηο πλήπερ κόζηορ ηος αςξημένος ηέλοςρ
(5,57 €/MWh) και ηο καηέβαλε ζηο ακέπαιο. Δίλαη επνκέλσο αδηαλόεην λα θιεζεί εθ λένπ
λα επσκηζηεί γηα δεύηεξε θνξά ην θόζηνο θάιπςεο ησλ ηδίσλ ειιεηκκάησλ.



Μείσζε ηεο αλώηαηεο ρξέσζεο (πιαθόλ) ζε επίπεδα αλάινγα ησλ κεγέζώλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο: ε ρώξεο κε πνιιαπιάζηα βηνκεραληθή βάζε ην πιαθόλ είλαη ρακειόηεξν (πρ
Γαιιία, 550.000 επξώ). ήκεξα ην επίπεδν ηνπ ειιεληθνύ είλαη ζρεδόλ άλεπ ζεκαζίαο.



Αμηνπνίεζε δηεζλώλ πξαθηηθώλ γηα ηνλ ηξόπν επηκεξηζκνύ ηνπ θόζηνπο ΑΠΔ ζηε βηνκεραλία
εληάζεσο ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε δύν παξαδείγκαηα:
o

Γεπμανία: ε βηνκεραλία βαξύλεηαη κε ηέινο 0,5 €/MWh, αληί ησλ 35 €/MWh πνπ ηζρύεη.

o

Αςζηπία: πξόζθαηα πηνζεηήζεθε λένο αληηθεηκεληθόο κεραληζκόο ππέξ ΑΠΔ κε ζηαζεξή
ρξέσζε επί ηνηο εθαηό ηεο ρξέσζεο ρξήζεο δηθηύνπ (κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο) γηα όιεο
ηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ.



ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αδηαλόεηε ε θνξνιόγεζε ηνπ ιηγλίηε θαη ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ησλ
κνλαδηθώλ θζελώλ πεγώλ ελέξγεηαο ηεο ρώξαο. Οη πεγέο απηέο απνηεινύλ ηε βάζε ηεο
όπνηαο αληαγσληζηηθόηεηαο δηαηεξεί ν εγρώξηνο θιάδνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Όπνηα
επηβάξπλζή ηνπο ζα δηαρπζεί ζηελ νηθνλνκία κε άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.

Γ. Για ηο άμεζο ππόβλημα σπημαηοδόηηζηρ ηος ΓΔΣΜΗΔ


Πέξα από ηελ άκεζε κείσζε ησλ εγγπεκέλσλ ηηκώλ γηα όιεο ηηο κνξθέο ΑΠΔ, πηνζεηνύκε ηηο
πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ γηα εμεύξεζε πόξσλ όπσο:
o

Σα έζνδα από ην ηέινο ΔΡΣ πνπ εηζπξάηηεηαη από ηε ΓΔΗ

o

Σε θνξνιόγεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ αδεηώλ ΑΠΔ
ΔΒΙΚΔΝ, Οθηώβξηνο 2011
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