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Αθήνα, 27/7/13
Στέλιος Λουμάκης: Οι πρόχειρες πολιτικές βλάπτουν
Σε συνέχεια πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Άρτας ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος
Λουμάκης παρέστη κεντρικός ομιλητής σε ειδική εκδήλωση του Επιμελητηρίου σχετικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ. Από το βήμα της εκδήλωσης ο κος
Λουμάκης αναφέρθηκε στα εξής:
 Η σημερινή κατάσταση που βιώνουν οι παραγωγοί όσον αφορά τα ελλείμματα του
ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, τις δραματικές υπερημερίες που αυτά επιφέρουν στις
πληρωμές τους, αλλά και το ζητούμενο βαθύ και μόνιμο «κούρεμα» των ταριφών από το
ΥΠΕΚΑ, έχουν όλα την ρίζα τους στην άφρονα πολιτική υπεραδειοδότισης που
ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε συνδυασμό με απίθανες στρεβλώσεις που
προκλητικά διατηρήθηκαν για χρόνια. Η παντελής απουσία ενεργειακού σχεδιασμού και
ρυθμιστικής πολιτικής πρόχειρα καλύφθηκε από ένα «αρεστό» και φιλολαϊκό πέπλο
αχαλίνωτης υπεραισιοδοξίας και υπεραδειοδότησης, όσον αφορά τις προοπτικές και
αντοχές του συτήματος με μοναδικό γνώμονα την εφήμερα τέρψη των λογής αιτουμένων.
Σήμερα δυστυχώς τον λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν μόνο όσοι έβαλαν
πραγματικά χρήματα στα φωτοβολταϊκά και όχι όσοι τα «εμπορεύτηκαν».
 Αν και φυσιολογικά θα περίμενε κανείς η δεινή παρούσα κατάσταση να αλλάξει οριστικά
τον τρόπο διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για σοβαρά και απολύτως τεχνικά
ζητήματα όπως είναι τα ενεργειακά, δυστυχώς οι «σειρήνες» της εύκολης ανάπτυξης
συνεχίζουν απτόητες. Υπό το όχημα του net metering καλλιεργούνται νέες προσδοκίες και
υπεραπλουστεύσεις όσον αφορά τις δυνατότητες του συστήματος στην απορρόφηση της
παραγόμενης ισχύος. Συγχέοντας πολλοί εσφαλμένα την δυναμικότητα των δικτύων με
αυτήν της τελικής ζήτησης, όσον αφορά την πραγματική δυνατότητα κατανάλωσης της
παραγόμενης ισχύος, παραγνωρίζονται πρόχειρα μια σειρά από έργα υποδομής στην
αποθήκευση ενέργειας (π.χ. αντλησιοταμίευση) που πρέπει να προηγηθούν. Η άνευ όρων
και περιορισμών περαιτέρω ανάπτυξη της εγκατεστημένης ισχύος, υπό το οποιοδήποτε
σχήμα ή τεχνολογία –συμπεριλαμβανομένου του net metering το οποίο επίσης
χρησιμοποιεί το δίκτυο ως αποθήκη ενέργειας- είναι σαν να επιχειρούν κάποιοι να
νηολογήσουν υπερωκεάνιο σε ποταμό και μάλιστα χωρίς πηδάλιο. Αν αυτή η κατάσταση
συνεχιστεί, είναι αρκετά πιθανό οι μελλοντικοί Φ/Β παραγωγοί οιασδήποτε μορφής και
δυστυχώς όχι μόνο, λόγω της υφιστάμενης τεχνολογίας ανελαστικής διαχείρισης της
χαμηλής και μέσης τάσης, να βιώσουν αναπάντεχα «κουρέματα» στην απορρόφηση της
παραγωγής τους και μάλιστα στην αιχμή λόγω υπερδυναμικότητας.
 Υπό το ανωτέρω ολισθηρό τοπίο, είναι απολύτως αναγκαίο ο κάθε σκεπτόμενος
επενδυτής να προστατεύσει μόνος του όσο περισσότερο μπορεί τον εαυτό του και να μην
γίνεται έρμαιο της «βιομηχανίας» των εύκολων υποσχέσεων και επενδύσεων που δήθεν
τους «χωράνε όλους». Όσο αποκαρδιωτικό και αν ακούγεται αυτό ευρύτερα στους
διοικούμενους αυτής της χώρας, η πραγματικότητα των «κουρεμάτων» δεν αφήνει
κανένα περιθώριο άλλης ερμηνείας. Θα ήταν πολύ καλύτερο η Πολιτεία να έθετε από την

αρχή περιορισμούς και πλαφόν στην υπεραισιοδοξία κάποιων, παρά εκ των υστέρων να
βάζει αναδρομικά «ψαλίδι» στην τσέπη όλων.
 Όσον αφορά το φλέγον ζήτημα του «new deal» στις ταρίφες των εν λειτουργία Φ/Β και
ΑΠΕ εν γένει, ο ΣΠΕΦ θα καταθέσει τις προτάσεις του για την βιωσιμότητα των
υλοποιημένων επενδύσεων και του λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, «μακριά» όμως από το
μεσοσταθμικό εξωπραγματικό 45% που ζήτησε το Υπουργείο. Οι παραδοχές των
σεναρίων υπολογισμού του ΥΠΕΚΑ αλλά και η κατά το δυνατόν πιο ακριβοδίκαια και
παραμετροποιημένη βάση ανάλυσης των παρεμβάσεων, θα αποτελέσουν τον πυλώνα της
προσέγγισης μας στο θέμα της οικονομικής ισοδυναμίας των επενδύσεων σε ορίζοντα
όγκου ελέγχου 20ετίας. Ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι αφενός η μη εξαίρεση κανενός
που πληρώνεται από τον λογαριασμό ΑΠΕ από τις ρυθμίσεις με βάσει πολιτικά,
ψηφοθηρικά ή «άλλα» κριτήρια και βεβαίως η συμμετοχή των τραπεζών στο «κούρεμα»
δανείων-επιτοκίων εντός της ίδιας νομοθετικής ρύθμισης. Οι επενδύσεις των παραγωγών
στο πλαίσιο του μόνιμου κουρέματος που θέτει το Υπουργείο πρέπει να θεωρούνται
«πυρόπληκτες» και ως τέτοιες πρέπει να τύχουν ανυπερθέτως ειδικής μεταχείρισης στον
υφιστάμενο δανεισμό τους. Όσον αφορά τα επιπλέον ανταποδοτικά κίνητρα για την
συμμετοχή στις ρυθμίσεις (π.χ. επέκταση στις συμβάσεις ΛΑΓΗΕ, προτεραιότητα
πληρωμών, διασφάλιση από μελλοντικές στρεβλώσεις κλπ) εξίσου θα ζητήσουμε τις
καθαρές εξασφαλίσεις του Υπουργείου.
 Σχετικά με την αναδιοργάνωση της αγοράς αλλά και την άρση των στρεβλώσεων
(εφαρμογή του πρόσφατου ν. 4152/13) τέλος, ο ΣΠΕΦ έχει προτείνει συγκεκριμένο
μαθηματικό μοντέλο εκκαθάρισης του Μεσοσταθμικού Συμβατικού Μεταβλητού Κόστους
(ΜΣΜΚ) σε 24ωρη και όχι ωριαία βάση, αποτυπώνοντας έτσι το «αποφευγόμενο» κόστος
από την λειτουργία τους, ώστε να αποκλεισθούν προβλήματα παρόμοια με αυτά που
συσσώρευσε για χρόνια στο λογαριασμό ΑΠΕ η τεχνητά απομειωμένη Οριακή Τιμή
Συστήματος (ΟΤΣ) και που σήμερα καλούνται κα καλύψουν οι παραγωγοί σε μεγάλο
βαθμό, χωρίς να ευθύνονται.
Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κλείνοντας ανέφερε, πως η θεσμική αξιοπιστία που πρέπει επιτέλους
να χτίσουμε στην χώρα μας, δεν «περνάει» από τα οφίτσια κυβερνώντων και βουλευτών
ούτε από το μέτρημα ψήφων. Με τα σαθρά αυτά «εργαλεία» επιχειρήθηκε το απολύτως
παράδοξο η Πολιτεία να μεγεθύνει μόνη της το πρόβλημα και λίγο αργότερα ωσάν να μην
συμβαίνει τίποτα να επανέρχεται με εξωφρενικό κούρεμα. Ο κλάδος της ενέργειας είναι
τεχνικός και μόνο μέσα από συμμετοχή αξιόπιστων και καταρτισμένων φορέων σε καλά
συντονισμένες τεχνικές ομάδας εργασίας και διαλόγου στο ΥΠΕΚΑ, μπορεί να υπάρξει
βιώσιμος μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός για όλους. Ο ΣΠΕΦ αιτείται την
συμμετοχή του στην εξαγγελθείσα από το Υπουργείο ομάδα εργασίας με ορίζοντα
ενεργειακού σχεδιασμού την επόμενη εικοσαετία.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση.
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