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Άρθρο ςτο Energyin
Στέλιοσ Λουμάκησ: Η οικονομική βλάβη των παραγωγών θα επιφέρει ευθφνεσ ςτουσ
ιθφνοντεσ
Δυςτυχϊσ το «ςκοτάδι» ςτθν οικονομία και τθν αγορά ενζργειασ ειδικότερα ςυνεχίηεται
δριμφτερο, παρά τισ περί του αντικζτου πυκνζσ «ευχζσ» τθσ Πολιτείασ για δικεν ταχεία
ανάρρωςθ και ανάκαμψθ. Εκείνο που ωςτόςο δεν φαίνεται να γίνεται αντιλθπτό ςτουσ
διοικοφντεσ τθν υπερ-ρυκμιηόμενθ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, είναι οι ευκφνεσ που φζρουν
για τθν οικονομικι βλάβθ που θ ανεπάρκεια των πρωτοβουλιϊν, των μθχανιςμϊν αλλά και
των πρακτικϊν τουσ προκαλεί ςτουσ επενδυτζσ – παραγωγοφσ.
Στον κλάδο τθσ επαγγελματικισ θλεκτροπαραγωγισ από φωτοβολταϊκά ηοφμε το τελευταίο
διάςτθμα τθν απόλυτθ παράνοια, με τθν Πολιτεία από τθν μία πλευρά να ζχει επιβάλει
οριηόντια ιςοπεδωτικι ειςφορά επί του τηίρου 25 – 30%, εφαρμοηόμενθ από 1/7/12 και
χωρίσ να είναι ακόμθ βζβαιο αν κα εκπίπτει φορολογικά των εςόδων, δικεν για να
εξυγιανκοφν οι κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των παραγωγϊν και από τθν άλλθ το
πρόβλθμα πλθρωμϊν δραματικά να επιτείνεται. Τάςθ βεβαίωσ που πλζον δεν ζχει να κάνει
με τθν επαγγελματικι θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β που υποφζρει τα μζγιςτα, αλλά με τθν
ανοχι ι ςυναίνεςθ των διοικοφντων τθν αγορά ςε μια ςειρά ςτρεβλϊςεων και ανεπάρκειασ.
Και για να μθν γινόμαςτε μονότονοι με τισ «ιερζσ» ςτρεβλϊςεισ υπζρ του φυςικοφ αερίου
που ζχουν δικαίωσ πολφ-αναφερκεί, δυςτυχϊσ το «μενοφ» εμπλουτίςτθκε και με πολλζσ
άλλεσ ταμειακοφ τφπου. Στθν λειτουργία και εκκακάριςθ λοιπόν τθσ αγοράσ με ζναν
μακθματικά «ευρεςιτεχνικό» τρόπο δια μζςου τθσ ΟΤΣ όλα τα ελλείμματα τθσ αγοράσ
καταλιγουν ωσ επί τω πλείςτον νομοτελειακά ςτισ ΑΠΕ. Επιπλζον ο «κρατιςμόσ» που
επικρατεί ςτθν λιανικι θλεκτρικισ ενζργειασ αλλά πολφ περιςςότερο ςτουσ Διαχειριςτζσ και
τον Λειτουργό τθσ αγοράσ, δθμιουργεί ςε αρκετοφσ από αυτοφσ τθν ψευδαίςκθςθ ότι θ
μαηικι οικονομικι βλάβθ ι πτϊχευςθ παραγωγϊν ΑΠΕ που επίκειται, είναι κάτι που κα
περάςει ςτα «ψιλά γράμματα» και που οπωςδιποτε δεν κα άπτεται των προςωπικϊν
ευκυνϊν τουσ αλλά τθσ άλλοτε κακϊσ νοοφμενθσ «Υπθρεςίασ». Η ευρεία φαίνεται «κρατικι
καταγωγι» -ςε ςυντριπτικό ζςτω ποςοςτό- των υπευκφνων που χειρίηονται τα καυτά αυτά
κζματα, τουσ ζχει απονευρϊςει εςφαλμζνα τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ που
φζρουν για τισ ενζργειεσ ι παραλείψεισ τουσ και τον αντίκτυπο τουσ ςε ςειρά ανεξάρτθτων
ιδιωτικϊν επιχειριςεων. Και για να δϊςουμε ζνα παράδειγμα, οι ςυμψθφιςμοί ςτισ
εκκακαρίςεισ μεταξφ ΔΕΗ Προμικειασ (λιανικισ) και ΔΕΗ Παραγωγισ που ηθμιογόνα για
όλουσ τουσ ιδιϊτεσ θλεκτροπαραγωγοφσ από τον Οκτϊβριο του 2011 γίνονται ανεκτοί, οι
ςυμψθφιςμοί πάλι μονομερϊσ από τθν ΔΕΗ Προμικεια πλθρωμϊν ΗΕΠ προσ τον Λειτουργό
με πλθρωμζσ τθσ ωσ διαχειριςτι προσ ΑΠΕ του μθ διαςυνδεδμζνου ι του οικιακοφ Φ/Β
προγράμματοσ, ζχουν δθμιουργιςει ζνα εκρθκτικό κοκτζιλ αςυμμετρίασ μονομερϊσ εισ
βάροσ των μονάδων ΑΠΕ του θπειρωτικοφ ςυςτιματοσ, που ςχεδόν μόνεσ φζρουν το βάροσ
τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ τθσ αγοράσ μεταφραηόμενο ςε υπερθμερίεσ 150 θμερϊν και άνω.
Τζλοσ το χάοσ και θ αναντιςτοιχία που επικρατεί μεταξφ εκδοκζντων από τθν Πολιτεία
αδειϊν και εκνικϊν ςτόχων (ςε αναλογία 4 προσ 1 ακόμα και με βάςθ τον ςτόχο του 2020),
που ςθμειωτζον παραδόξωσ ουδζποτε ανακαλοφνται ενϊ κα ζπρεπε, απειλεί να εκτροχιάςει
οποτεδιποτε ςτο μεςοπρόκεςμο μζλλον τθν αγορά εκ νζου.

