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Βαράγαµε το σαµάρι επειδή δεν µπορούσαµε να βαρέσουµε το γάιδαρο! 

Αυτό είναι το συµπέρασµα από την ανάλυση της προβληµατικής κατάστασης της 

αγοράς ηλεκτρισµού στη χώρα, η οποία οφείλεται στο ότι η Κυβέρνηση δεν 

µπόρεσε να διαγνώσει έγκαιρα τις πραγµατικές αιτίες της, που είναι οι διαρκώς 

αυξανόµενες επισφάλειες στον κλάδο της Προµήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, 

και να κάνει τις αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις. Αντ’ αυτού, από το 

φθινόπωρο το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε µια  µακρά διελκυστίνδα συζητήσεων µόνον για 

τις  Α.Π.Ε., η οποία µάλιστα ξέφυγε από τα όρια της εύλογης παρέµβασης , και 

καλλιέργησε την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια σε βάρος της αγοράς των ΑΠΕ, 

που φέρνει ακόµα και τώρα επενδύσεις και απασχόληση στην εθνική οικονοµία. 
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Α. Το ταµειακό πρόβληµα 

Ήδη από το φθινόπωρο είχε επισηµανθεί ότι το ταµειακό πρόβληµα της Προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας µεταφέρεται στον τότε ∆ΕΣΜΗΕ και τον γονατίζει. Ήδη από το 

φθινόπωρο είχε επισηµανθεί ότι το έλλειµµα του Λογαριασµού Α.Π.Ε. (πέραν του γεγονότος 

ότι ούτως ή άλλως δεν οφείλεται στις Α.Π.Ε.) δεν σχετίζεται µε τα πραγµατικά αίτια του 

προβλήµατος ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρισµού. 

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σήµερα: 

� Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ∆ΕΗ της 8.3.2012, το συνολικό ποσό των 

ανεξόφλητων λογαριασµών των καταναλωτών προς τη ∆ΕΗ ανερχόταν σε 819 εκατ. 

ευρώ στις 31.12.2011. Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα δηµοσιεύµατα, σήµερα το ποσό 

αυτό αγγίζει πλέον το ιλιγγιώδες ποσό των 1,2 δις Ευρώ. Αιτία για αυτό δεν είναι 

µόνο η οικονοµική κρίση, αλλά και το γεγονός ότι η ∆ΕΗ συνεχίζει να 

αντιµετωπίζεται από την Πολιτεία ως ο βολικός φορο-εισπράκτορας. Και αν αυτό 

ήταν ανεκτό κατά τους χρόνους της εικονικής ευµάρειας, σήµερα είναι πλέον 

απαράδεκτο. Η ΡΑΕ µε ανακοίνωσή της στις 27.3.2012 επισηµαίνει τις δυσµενείς 

επιπτώσεις όχι µόνον από την εξαντλητική φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά και από την ενσωµάτωση στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, για 

καθαρά εισπρακτικούς λόγους, χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες µε την 

ηλεκτρική ενέργεια (τέλος ΕΡΤ, χαράτσι, κ.λπ.). 

� Το συνολικό ποσό που οφείλεται στην Προµήθεια, εκτοξεύεται σε περίπου 1,5  δις 

Ευρώ, αν ληφθούν υπόψη οι οφειλές των µεγάλων και µικρών ιδιωτών 

προµηθευτών. 

� Την ίδια στιγµή, οι συνολικές οφειλές του ΛΑΓΗΕ προς τις Α.Π.Ε. για την περιόδο 

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 162 εκατ. Ευρώ. 

Είναι σαφές ότι οι υποχρεώσεις προς τις Α.Π.Ε. δεν συγκρίνονται µε το συνολικό µέγεθος 

του προβλήµατος. 

 

Β. Οι Α.Π.Ε. …γάιδαρος 

Παράλληλα, το έλλειµµα του Λογαριασµού Α.Π.Ε. παραµένει στα 200 εκατ. Ευρώ. Η έκθεση 

της PWC που δηµοσιοποίησε πρόσφατα η ΡΑΕ καταγράφει γλαφυρά τι έχει πάει στραβά και 

που οφείλεται η υστέρηση σε σχέση µε την προσδοκώµενη πορεία του ελλείµµατος αυτού 

(µη ενεργοποίηση τέλους ΕΡΤ, καθυστέρηση στην επιβολή του ειδικού τέλους λιγνίτη, 

µειωµένα έσοδα δηµοπρατήσεων δικαιωµάτων ρύπων, πρόσθετο κρυφό έλλειµµα από την 

αξιοποίηση των εσόδων από τις διασυνδέσεις). ∆υστυχώς, ο χρόνος που κερδήθηκε χάρη 

στην Απόφαση της ΡΑΕ τον Νοέµβριο του 2011 για την αναπροσαρµογή του Ειδικού 

Τέλους, δεν αξιοποιήθηκε από την Κυβέρνηση. 

Ακόµα και έτσι όµως, το ποσό του ελλείµµατος αυτού δεν συγκρίνεται µε το πραγµατικό 

µέγεθος του προβλήµατος, που ξεπερνά - όπως αναφέρθηκε - το 1,5 δις Ευρώ. Πολύ 

περισσότερο που η ωρίµανση των δροµολογηµένων µέτρων αναµένεται να συµβάλει στον 

περαιτέρω περιορισµό του συγκεκριµένου ελλείµµατος. 
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Σε κάθε περίπτωση επαναλαµβάνεται ότι, το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. δεν 

οφείλεται στις Α.Π.Ε. Αυτό αποδεικνύεται: 

1. Από το γεγονός ότι οι Α.Π.Ε. µειώνουν το κόστος του ρεύµατος, αφού η επίτευξη των 

στόχων Α.Π.Ε. το 2020 µε βάση το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, οδηγεί σε χαµηλότερο 

κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση µε αυτό στην περίπτωση αποτυχίας, και 

2. Από το απλό γεγονός ότι, η συνολική αποζηµίωση που λαµβάνουν οι σύγχρονοι 

σταθµοί φυσικού αερίου σήµερα είναι τελείως συγκρίσιµη µε τη µέση τιµή αποζηµίωσης 

των Α.Π.Ε. 

Η δηµιουργία και διατήρηση του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. οφείλεται 

στο γεγονός ότι, εξαιτίας του τρόπου υπολογισµού του Ειδικού Τέλους που τον 

χρηµατοδοτεί, το Ειδικό αυτό Τέλος επιδοτεί το κόστος του ρεύµατος. Με άλλα λόγια, το 

έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. του ∆ιαχειριστή είναι στην πραγµατικότητα και 

αυτό, έλλειµµα της Προµήθειας και δεν οφείλεται στις Α.Π.Ε. Αναγνωρίζοντας τα ανωτέρω, 

οι φορείς των Α.Π.Ε. έχουν προτείνει την ενσωµάτωση του συγκεκριµένου Ειδικού Τέλους 

στο κόστος Προµήθειας. 

 

Γ. Τι πρέπει να γίνει; 

Είναι γεγονός ότι το αµέσως επόµενο διάστηµα αναµένεται να ωριµάσουν και να 

παραγάγουν αποτελέσµατα µερικά από τα µέτρα που έχουν ήδη δροµολογηθεί σύµφωνα 

και µε την απόφαση της ΡΑΕ 1453/2011 του Νοεµβρίου 2011. Αυτό όµως δεν αρκεί. 

Πρέπει άµεσα να υπάρξουν παρεµβάσεις σε δύο επίπεδα: 

1. Εξόφληση της παραχθείσας ενέργειας από Α.Π.Ε. ενός τουλάχιστον µήνα, 

ώστε να υπάρξει ένεση απαραίτητης ελάχιστης ρευστότητας στην αγορά, 

2. Πλήρης ενηµέρωση των φορέων της αγοράς για όλα τα αριθµητικά δεδοµένα 

του προβλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της αναλυτικής µελέτης της PWC 

και των υπολοίπων µελετών και εκτιµήσεων των ∆ιαχειριστών και του 

Υπουργείου. 

Απαιτείται ένας σαφής καθορισµός προτεραιοτήτων σε σχέση µε τη βραχυπρόθεσµη 

εξόφληση των υποχρεώσεων από τους ∆ιαχειριστές. Η πλήρης καταγραφή των αριθµητικών 

δεδοµένων θα συµβάλει στον καθορισµό αυτό. 

 

Ταυτόχρονα όµως απαιτείται η δροµολόγηση της συνολικής, µόνιµης και 

βιώσιµης λύσης του προβλήµατος σε συνεργασία µε την Τρόικα. 

Οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. είναι έτοιµοι να συµβάλουν µε προτάσεις για αυτό. Η 

απόλυτη συγκεκριµενοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτεί την ακριβή γνώση των 

αριθµητικών δεδοµένων, η οποία λείπει. Η λύση µπορεί να περιλαµβάνει αναθεώρηση της 

φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατεύθυνση της αποθάρρυνσης της χρήσης 

ορυκτών καυσίµων και της  χρήσης της ∆ΕΗ ως φοροεισπρακτικού µηχανισµού, αξιοποίηση 

του Μηχανισµού Χρηµατοπιστωπιτικής Σταθερότητας (ΜΧΣ), υιοθέτηση προτάσεων που 

περιλαµβάνονται στην έκθεση της PWC που δηµοσιοποίησε η ΡΑΕ και υιοθέτηση των 

προτάσεων του κλάδου Α.Π.Ε. σε σχέση µε τον µηχανισµό στήριξης. 
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Πιο αναλυτικά, πρέπει να αναληφθούν άµεσες πρωτοβουλίες στις εξής κατευθύνσεις: 

1. Απαλλαγή της ∆ΕΗ από τις φορο-εισπρακτικές της αρµοδιότητες. 

2. Ριζική αναθεώρηση και ελάφρυνση του υπερβολικού φορολογικού βάρους που έχει 

επιβληθεί στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Ο επανασχεδιασµός 

πρέπει να περιλαµβάνει τη µετατόπιση του φορολογικού βάρους από την κατανάλωση 

ενέργειας γενικά, στην κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, µε στόχο την 

ενίσχυση του πράσινου ενεργειακού ισοζυγίου. 

3. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µέσω του ελληνικού ΜΧΣ για την ενίσχυση 

του ηλεκτρικού συστήµατος, κατά τα πρότυπα της επανακεφαλαιοποίησης του 

τραπεζικού συστήµατος. Αυτό πιθανόν να µπορεί να συµβεί µε µεταφορά του συνόλου 

του ελλείµµατος, περιλαµβανοµένων των επισφαλειών της Προµήθειας, στους 

∆ιαχειριστές, άµεση τιτλοποίησή του και κάλυψη των εκδιδόµενων τίτλων από τον 

Μηχανισµό1.  

4. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας παροχής εγγυήσεων από τον Μηχανισµό για τις πληρωµές 

των παραγωγών Α.Π.Ε., ώστε να εξοµαλυνθεί το country risk και να διευκολυνθεί η 

χρηµατοδότηση. 

5. Ενσωµάτωση του Ειδικού Τέλους µε το οποίο χρηµατοδοτείται ο Λογαριασµός Α.Π.Ε. 

στο κόστος Προµήθειας και απαλοιφή της απευθείας διακριτής/ρυθµιζόµενης είσπραξής 

του από τους καταναλωτές. 

6. Υιοθέτηση των σηµαντικότερων από τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στην έκθεση 

της PWC που δηµοσιοποίησε η ΡΑΕ ή και πιο ριζοσπαστική εφαρµογή τους. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η τροποποίηση του Κώδικα, ώστε η συνολική χρηµατοδότηση του ΛΑΓΗΕ 

να γίνεται απευθείας από την Προµήθεια χωρίς µεσολάβηση του Α∆ΜΗΕ. 

Το Υπουργείο οφείλει να στηριχθεί στη γνώση και την εµπειρία του Λειτουργού 

της Αγοράς και της Ρυθµιστικής Αρχής. Οφείλει επίσης να συνοµιλήσει ισότιµα 

και µε διαφάνεια µε τον κλάδο των Α.Π.Ε. Οι επικείµενες εκλογές δεν είναι 

άλλοθι. Αντίθετα, η ύπαρξή τους καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση, εντός της 

εβδοµάδας, των δύο άµεσων αιτούµενων παρεµβάσεων (µερική εξόφληση, 

παροχή συγκεκριµένης ενηµέρωσης). Η µόνιµη και βιώσιµη λύση είναι εφικτή. 

∆ιευκολύνεται από την ωρίµανση των ήδη δροµολογηµένων µέτρων για το 

έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. Απαιτεί όµως κοινή λογική, λίγα λόγια 

και πολλή δουλειά, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν. 

                                           
1 Τιτλοποίηση του ελλείµµατος θεσπίσθηκε τον Απρίλιο του 2009 στην Ισπανία µε πρόβλεψη για 

διάθεση των τίτλων από τον Ρυθµιστή στις αγορές και εξόφλησή τους µέσω ειδικής προσαύξησης 

στους λογαριασµούς λιανικής. Η διαδικασία προχώρησε αλλά όχι όπως αναµενόταν, εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης. 


