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Θζμα: Θ διαχειριςτικι ενοποίθςθ των λογαριαςμϊν αποπλθρωμισ των θλεκτροπαραγωγϊν
(ςυμβατικϊν και ΑΡΕ) μπορεί να αντιςτακμίςει τισ ςτρεβλϊςεισ μζχρι τθν άρςθ τουσ.

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, Κφριοι
Το τελευταίο διάςτθμα ζχουμε αναφερκεί εκτενϊσ ςτθν ςθμαςία των ςτρεβλϊςεων ςτθν
λειτουργία τθσ θλεκτρικισ χονδρεμπορικισ αγοράσ υπζρ των ορυκτϊν καυςίμων, όπου όπωσ
πολλάκισ ζχει ειπωκεί μόνο θ πλιρθσ κατάργθςθ τουσ κα μποροφςε να εξαςφαλίςει τθν
δομικι τουλάχιςτον ευςτάκεια κάκε πτυχισ τθσ αγοράσ, περιλαμβανομζνων δθλαδι και των
ΑΡΕ.
Στθν περίπτωςθ ωςτόςο που θ Ρολιτεία δεν επικυμεί να προβεί άμεςα ςτισ αναγκαίεσ αυτζσ
τομζσ, όπωσ θ κατάργθςθ τθσ ςτρζβλωςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ
(ΜΜΚ) και θ ενςωμάτωςθ ζςτω λογιςτικά ςτθν Οριακι Τιμι Συςτιματοσ (ΟΤΣ) των
Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) προσ αποτφπωςθ του πραγματικοφ και πλιρουσ
χονδρεμπορικοφ κόςτουσ τθσ ςυμβατικισ ενζργειασ, οφείλει οπωςδιποτε να διαςφαλίςει
τθν βιωςιμότθτα των ΑΡΕ με αντιςτακμιςτικά μζτρα ςτθν βάςθ του πραγματικοφ

χαμθλότερου του πλαςματικοφ κόςτουσ τουσ αλλά και τθσ ίςθσ και ςφμμετρθσ μεταχείριςθσ
που αποτελεί κεμζλιο τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ.
Θ διαχειριςτικι ενοποίθςθ των λογαριαςμϊν αποπλθρωμισ των θλεκτροπαραγωγϊν
(ςυμβατικϊν και ΑΡΕ) όπωσ αναλφεται διεξοδικά ςτθν παροφςα πρόταςθ, μπορεί να
αποτελζςει βιϊςιμθ μεταβατικι ταμειακι λφςθ για όλουσ, ζωσ τθν πλιρθ άρςθ των
ςτρεβλϊςεων μζςα από το όποιο νζο μοντζλο αγοράσ ικελε υιοκετθκεί.
Ευχαριςτϊντασ προκαταβολικά για τθν προςοχι ςασ, αναμζνουμε νεϊτερα ςασ.

Για τον ΣΡΕΦ με εκτίμθςθ,
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Ρρόεδροσ
Δρ. Κϊςτασ Δανιθλίδθσ – Αντιπρόεδροσ
Πλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ
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1. Ειςαγωγι
Το τελευταίο διάςτθμα ζχουμε αναφερκεί εκτενϊσ ςτθν ςθμαςία των ςτρεβλϊςεων ςτθν
λειτουργία τθσ θλεκτρικισ χονδρεμπορικισ αγοράσ υπζρ των ορυκτϊν καυςίμων, όπου όπωσ
πολλάκισ ζχει ειπωκεί μόνο θ πλιρθσ κατάργθςθ τουσ κα μποροφςε να εξαςφαλίςει τθν
δομικι τουλάχιςτον ευςτάκεια κάκε πτυχισ τθσ αγοράσ, περιλαμβανομζνων δθλαδι και των
ΑΡΕ.
Στθν περίπτωςθ ωςτόςο που θ Ρολιτεία δεν επικυμεί να προβεί άμεςα ςτισ αναγκαίεσ αυτζσ
τομζσ, όπωσ θ κατάργθςθ τθσ ςτρζβλωςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ
(ΜΜΚ) και θ ενςωμάτωςθ ζςτω λογιςτικά ςτθν Οριακι Τιμι Συςτιματοσ (ΟΤΣ) των
Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) προσ αποτφπωςθ του πραγματικοφ και πλιρουσ
χονδρεμπορικοφ κόςτουσ τθσ ςυμβατικισ ενζργειασ, οφείλει οπωςδιποτε να διαςφαλίςει
τθν βιωςιμότθτα των ΑΡΕ με αντιςτακμιςτικά μζτρα ςτθν βάςθ του πραγματικοφ
χαμθλότερου του πλαςματικοφ κόςτουσ τουσ αλλά και τθσ ίςθσ και ςφμμετρθσ μεταχείριςθσ
που αποτελεί κεμζλιο τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ.
Θ διαχειριςτικι ενοποίθςθ των λογαριαςμϊν αποπλθρωμισ των θλεκτροπαραγωγϊν
(ςυμβατικϊν και ΑΡΕ) μπορεί να αποτελζςει βιϊςιμθ μεταβατικι ταμειακι λφςθ για όλουσ,
ζωσ τθν πλιρθ άρςθ των ςτρεβλϊςεων μζςα από το όποιο νζο μοντζλο αγοράσ ικελε
υιοκετθκεί.
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2. Η ολιςτικι προςζγγιςθ
Ξεφεφγοντασ από τον αδιζξοδο υπολογιςμό των πλαςματικϊν λόγω των ςτρεβλϊςεων
πόρων ΑΡΕ που δικεν απαιτοφνται για τθν οικονομικι εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ
από τον Λειτουργό, προτείνεται να εξεταςτεί θ αποπλθρωμι τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτο
ςφνολο τθσ ςε πιο «μακρο-οικονομικι» βάςθ. Αντλϊντασ ςτοιχεία από τουσ ιςολογιςμοφσ
και ςυγκεκριμζνα τα αποτελζςματα χριςθσ του ΔΕΣΜΘΕ από το 2007 και μετά
(επιςυνάπτονται) φαίνεται ότι ςυνολικά ωσ αγορά το πρόβλθμα είναι ακόμθ
διαχειρίςιμο. Στα αποτελζςματα χριςθσ ςυγκεκριμζνα, θ ηθμία μιασ επιχείρθςθσ δείχνει το
κακαρό δομικό ζλλειμμα λειτουργίασ τθσ επί των ςυνολικϊν τθσ πωλιςεων (τηίρου).
Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ του ΔΕΣΜΘΕ όπου μζχρι 31/1/2012 εκπροςωποφςε το ςφνολο
τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα και που ςτα αποτελζςματα
χριςθσ παρεμβάλλονται μάλλον αμελθτζα ποςά αποςβζςεων τόςο ωσ προσ το τηίρο αλλά και
ωσ προσ τισ ηθμίεσ, μπορεί εφκολα να ειπωκεί ότι με βάςθ το δομικό αυτό ζλλειμμα δφναται
φυςιολογικά να χαράηεται θ όποια οικονομικι πολιτικι απαιτείται επί των αυξιςεων ςτα
χονδρεμπορικά τιμολόγια τθσ επιχείρθςθσ ϊςτε αυτό το ζλλειμμα (ηθμία) να μθδενίηεται ςε
βάκοσ χρόνου.
Ρζραν βεβαίωσ του δομικοφ ελλείμματοσ υπάρχει και το ςυγκυριακό, δθλαδι αυτό που
προκφπτει όταν οι πελάτεσ (Ρρομικεια) κακυςτεροφν τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων τουσ,
αυτό όμωσ δεν αποτυπϊνεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ, αλλά ςτο ενεργθτικό του
ιςολογιςμοφ.

2.1 Σο δομικό ζλλειμμα τθσ αγοράσ
Με βάςθ τα ανωτζρω ο ΔΕΣΜΘΕ, δθλαδι το ςφνολο τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ ςτο
διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα, ζχοντασ ηθμιζσ μονό από το 2009 και φςτερα, παρουςιάηει τθν
ακόλουκθ εικόνα βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν και των αποτελεςμάτων χριςθσ
του:
Πίνακασ 1
Εκατ. ευρϊ

2009

2010

2011

Τηίροσ

3.561

3.902

4.430

Ηθμία

- 63

- 63

- 107

- 1,7%

- 1,6%

- 2,4%

%

Ποσά σε εκατομμφρια ευρώ
Το άκροιςμα των ελλειμμάτων αυτϊν είναι 233 εκατ. ευρϊ και ςυνάδει με το υπολογιςκζν
από τθν PWC για τα τζλθ του 2011 ταμειακό του ζλλειμμα (200 εκατ. ευρϊ περίπου), με
δεδομζνο ότι θ μελζτθ τθσ PWC ζγινε πριν τθν δθμοςίευςθ του επίςθμου ιςολογιςμοφ του
2011. Συνεπϊσ 233 εκατ. ευρϊ είναι το ςωρευτικό δομικό ζλλειμμα με το οποίο ειςιλκε θ
αγορά του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ςτο 2012 το οποίο και αντιπροςωπεφει το 5,2%
επί του αναμενόμενου τηίρου τθσ αγοράσ για φζτοσ, ο οποίοσ ωςτόςο πλζον κα
αποτυπϊνεται ςτο άκροιςμα των αποτελεςμάτων ΛΑΓΘΕ και ΑΔΜΘΕ κατόπιν του πρόςφατου
διαχωριςμοφ τουσ ζνεκα του ν. 4001/2011. Το ζλλειμμα αυτό ςε μζςο επίπεδο για όλουσ
τουσ παραγωγοφσ ευκφνεται από τθν 1/1/12 για 19 θμζρεσ υπερθμερία ςτισ πλθρωμζσ τουσ.
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2.2 Σο ςυγκυριακό ζλλειμμα
Με βάςθ τα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του ΔΕΣΜΘΕ για τισ τρεισ τελευταίεσ χριςεισ, ςτο
ενεργθτικό του το ςφνολο των απαιτιςεων από πελάτεσ παρουςιάηει τθν ακόλουκθ εικόνα:

Πίνακασ 2
Εκατ. ευρϊ

2009

2010

2011

Τηίροσ

3.561

3.902

4.430

- 61

- 71

- 216

- 1,7%

- 1,8%

- 4,9%

Απαιτιςεισ
%

Ποσά σε εκατομμφρια ευρώ

Θ αγορά λοιπόν του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ειςιλκε βάςει των δθμοςιευμζνων
ιςολογιςμϊν του ΔΕΣΜΘΕ ςτο 2012 μεταφζροντασ ανείςπρακτεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ
(Ρρομικεια) φψουσ 216 εκατ. ευρϊ που για ςυντομία τισ ονομάηουμε ςυγκυριακό ζλλειμμα.
Επί του αναμενόμενου ςυνολικοφ τηίρου τθσ αγοράσ ςτα 4,5 δισ ευρϊ του
διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ για το 2012, αυτό ποςοςτιαία αντιπροςωπεφει το 4,8%. Το
ζλλειμμα αυτό ςε μζςο επίπεδο για όλουσ τουσ παραγωγοφσ ευκφνεται από τθν 1/1/12 για
18 θμζρεσ υπερθμερία ςτισ πλθρωμζσ τουσ.

2.3 Σα ελλείμματα και οι πλθρωμζσ των παραγωγϊν
Με δεδομζνο ότι ο ΔΕΣΜΘΕ δεν ζφερε κακόλου τραπεηικό δανειςμό, οπότε θ εξυπθρζτθςθ
του αλλά πολφ περιςςότερο μια βίαιθ ανάγκθ απομόχλευςθσ του λόγω τθσ πιςτωτικισ κρίςθσ
κα επθρζαηε δραματικά τισ χρθματορροζσ του και προσ τουσ παραγωγοφσ, μπορεί με
αςφάλεια να ειπωκεί πωσ το δομικό και το ςυγκυριακό του ζλλειμμα ευκφνονται ευκζωσ και
αναλογικά με τθν υπεριμερθ εικόνα που παρουςιάηουν οι πλθρωμζσ προσ τουσ
παραγωγοφσ.
Το άκροιςμα του δομικοφ και του ςυγκυριακοφ ελλείμματοσ με τα οποία ειςιλκε ςτο 2012 ο
ΔΕΣΜΘΕ (δθλαδι το ςφνολο τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ)
όπωσ αναλφκθκε νωρίτερα ανζρχονται ςτα 449 εκατ. ευρϊ και αντιπροςωπεφουν για
προβλεπόμενο ςυνολικό τηίρο 4,5 δισ το 2012 ποςοςτό 10% ι αλλιϊσ 37 θμζρεσ υπερθμερία
ςτισ αρχζσ του 2012 (κακυςτζρθςθ πζραν του ςυνικουσ και εμπρόκεςμου χρόνου
εξόφλθςθσ) ςτισ πλθρωμζσ προσ τουσ παραγωγοφσ κατά μζςο όρο.
Για το μζχρι τθν 1/2/2012 διάςτθμα οπότε και επιλκε ςε πλιρθ εφαρμογι ο διαχωριςμόσ
του ΔΕΣΜΘΕ ςε ΛΑΓΘΕ και ΑΔΜΘΕ θ εικόνα ιταν απολφτωσ ςε αυτά τα επίπεδα το οποίο και
ςθμαίνει πωσ ο ΔΕΣΜΘΕ πλιρωνε ςυμμζτρωσ όλουσ τουσ παραγωγοφσ. Αναλυτικά οι
υπερθμερίεσ πλθρωμϊν προσ τισ ΑΡΕ εμφανίηονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα 3:
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Πίνακασ 3
Μινασ Παραγωγισ
ΑΠΕ

Λιξθ 20μερθσ
τακτισ
προκεςμίασ
εξόφλθςθσ ΑΠΕ

Ημερ/νία
εξόφλθςθσ
ΑΠΕ

Τπερθμερία
πλθρωμϊν
ΑΠΕ ςε θμζρεσ

Μζςθ κεωρθτικι
υπερθμερία
αγοράσ ςυνολικά
ςε θμζρεσ

Νοζμβριοσ 2011

31/12/11

8/2/12

39

37

Δεκζμβριοσ 2012

31/1/12

28/3/12

56

37

Ιανουάριοσ 2012

2/3/12

5/5/12

65

37

Φεβρουάριοσ 2012

31/3/12

5/7/12

96

40

Μάρτιοσ 2012

1/5/12

1/8/12

93

40 - 60

Απρίλιοσ 2012

31/5/12

15/9/12

107

45 -65

Μάιοσ 2012

1/7/12

όχι ακόμα

>115

45 - 65

Ρράγματι λοιπόν με τθν ζναρξθ τθσ χρονιάσ και πριν τον ουςιαςτικό διαχωριςμό του ΔΕΣΜΘΕ
ςε ΑΔΜΘΕ και ΛΑΓΘΕ οι ΑΡΕ πλθρωνόντουςαν με υπερθμερία 39 θμερϊν, που βρίςκεται
πολφ κοντά ςτθν κεωρθτικι μζςθ τιμι τθσ αγοράσ βάςει των ελλειμμάτων τθσ των 37
θμερϊν.
Φαίνεται από τον Ρίνακα 3 όμωσ πωσ θ εικόνα για τισ ΑΡΕ επιδεινϊκθκε δραματικά ςε
ςυνζχεια του διαχωριςμοφ του ΔΕΣΜΘΕ για να φκάνει ςιμερα ςε υπερθμερία άνω των 115
θμερϊν. Θ αλματϊδεισ αυτι επιδείνωςθ του ΛΑΓΘΕ προσ τισ ΑΡΕ προφανϊσ και δεν
οφείλεται ςτθν μακροοικονομικι εικόνα τθσ αγοράσ. Άλλωςτε τόςο θ ΔΕΘ ωσ μοναδικόσ
Ρρομθκευτισ (λιανικι) αλλά και ο ΑΔΜΘΕ ωσ μεςάηον ςτθν ροι του τζλουσ ΕΤΜΕΑ προσ τον
ΛΑΓΘΕ ζχουν επανειλθμμζνα με γραπτζσ δθμοςιεφςεισ τουσ τον Ιοφνιο του 2012 αναφζρει
πωσ τακτοποίθςαν εμπρόκεςμα τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τον Λειτουργό.
Ακόμθ και αν υποκζςουμε πρόςκετο δομικό ζλλειμμα ςτον ΛΑΓΘΕ 100 εκατ. ευρϊ εντόσ του
αϋ εξαμινου του 2012 (δθλαδι ςυνολικό δομικό και ςυγκυριακό ζλλειμμα 549 εκατ. ευρϊ)
λόγω τθσ μθ ζγκαιρθσ εφαρμογισ των εξαγγελκζντων μζτρων ςτισ αρχζσ του χρόνου (τζλοσ
ΕΤ και δθμοπραςίεσ CO2), αυτό κα ςιμαινε πρόςκετθ υπερθμερία 8 θμερϊν. Δθλαδι ςτισ
αρχζσ του β’ εξαμινου του τρζχοντοσ ζτουσ θ ςυνολικι υπερθμερία ςυμμζτρωσ για όλουσ
κα ζπρεπε να είναι ςτισ 45 θμζρεσ. Επιπλζον αν αλθκεφουν τα πρόςφατα δθμοςιεφματα για
διεφρυνςθ του ςυγκυριακοφ ελλείμματοσ κατά 250 εκατ. ευρϊ το β’ εξάμθνο (ςυνολικό
δομικό και ςυγκυριακό ζλλειμμα ίςο με 800 εκατ. ευρϊ) θ πρόςκετθ ςφμμετρθ υπερθμερία
είναι επιπλζον 20 θμζρεσ (κάκε 100 εκατ. ευρϊ ζλλειμμα ςυνεπάγονται 8 θμζρεσ
υπερθμερίασ ςυμμζτρωσ για όλουσ τουσ θλεκτροπαραγωγοφσ) δθλαδι ςυνολικά 65 θμζρεσ.
ε κάκε περίπτωςθ οι αποκλίνουςεσ πλθρωμζσ των ΑΠΕ, όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 3,
δυςτυχϊσ ουδεμία ςχζςθ ζχουν κατόπιν τθσ διάςπαςθσ του ΔΕΜΗΕ με τα μζςα μεγζκθ
αυτά των 45 – 65 θμερϊν βριςκόμενα ςε διπλάςια καταςτροφικά επίπεδα.
Τθν κατάρρευςθ των Energa και Hellas Power δεν τθν προςκζτουμε ςτα ελλείμματα του
ΛΑΓΘΕ διότι το άνοιγα που δθμιοφργθςαν περιλαμβάνεται ιδθ ςτισ απαιτιςεισ από πελάτεσ
βάςει του ιςολογιςμοφ του ΔΕΣΜΘΕ τθν 31/12/11.
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2.4 Οι χρθματορροζσ και τα ταμεία τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ
Κατόπιν του διαχωριςμοφ του ΔΕΣΜΘΕ ςε ΑΔΜΘΕ και ΛΑΓΘΕ διατθροφνται τα ακόλουκα τρία
ταμεία (λογαριαςμοί) αποπλθρωμισ των θλεκτροπαραγωγϊν:
Λογαριαςμόσ ΗΕΠ ςτον ΛΑΓΗΕ: ειςπράττει από τθν Ρρομικεια (λιανικι) βάςει τθσ ΟΤΣ,
δθλαδι ΟΤΣ x MWh που πωλικθκαν από το pool και
πλθρϊνει ΟΤΣ x MWh ςτουσ κερμικοφσ και τροφοδοτεί το
μζροσ που αφορά τισ ΑΡΕ ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ.
Λογαριαςμόσ ΑΠΕ ςτον ΛΑΓΗΕ : ειςπράττει από ΑΔΜΘΕ το ΕΤΜΕΑ και το Λιγνιτικό τζλοσ
και απευκείασ το τζλοσ ΕΤ και τα ζςοδα των δθμοπραςιϊν
CO2. Το ςκζλοσ τθσ ΟΤΣ που αντιςτοιχεί ςτθν παραγωγι
των ΑΡΕ (δθλαδι ΟΤΣ x MWh παραγωγισ ΑΡΕ) του
μεταφζρεται από τον λογαριαςμό ΘΕΡ εςωτερικά ςτον
ΛΑΓΘΕ. Ρλθρϊνει FIT x MWh ςτισ ΑΡΕ.
Λογ/ςμόσ Αποκλίςεων ΑΔΜΗΕ : ειςπράττει από Ρρομικεια (λιανικι) τισ χρεϊςεισ
ςυςτιματοσ, το ΕΤΜΕΑ και το τζλοσ Λιγνίτθ. Ρλθρϊνει
ςτουσ κερμικοφσ τισ αποκλίςεισ τθσ εκτζλεςθσ του ΘΕΡ, τον
Μθχανιςμό ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ) και τα
Αποδεικτικά Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ).
Επίςθσ
μεταβιβάηει το τζλοσ ΕΤΜΕΑ και λιγνίτθ ςτον ειδικό
λογαριαςμό ΑΡΕ του ΛΑΓΘΕ.
ΘΕΡ = Θμεριςιοσ Ενεργειακόσ Ρρογραμματιςμόσ
Λόγω των ςτρεβλϊςεων του ΜΜΚ και των ΑΔΙ ο μοναδικόσ δομικά προβλθματικόσ
λογαριαςμόσ από τουσ ανωτζρω τρεισ είναι ο ΑΡΕ, αφοφ οι ςτρεβλϊςεισ που τεχνθτά
απομειϊνουν τθν ΟΤΣ δείχνουν το ΕΤΜΕΑ παγίωσ να μθν επαρκεί και ζτςι τον τροφοδοτοφν
με πλαςματικό ζλλειμμα βάςει τθσ εξίςωςθσ που διζπει τα οικονομικά των ΑΡΕ:
(1)

(FIT – ΟΣ) x MWh παραγωγισ ΑΠΕ = ΕΣΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ

Θ παροφςα πρόταςθ δεν τοποκετείται ςτο αν κα πρζπει θ ΟΤΣ να ανζλκει ι όχι και προσ
ποίου όφελοσ ι ηθμία κα είναι αυτό. Αντικειμενικά μιλϊντασ θ χϊρα μασ ζχει υιοκετιςει το
μοντζλο αγοράσ mandatory pool το οποίο και ςθμαίνει πωσ κάκε ςτιγμι όλεσ οι ςυναλλαγζσ
ςτθν χονδρικι γίνονται μζςω του διαχειριςτι ςε μία και μοναδικι τιμι που ονομάηεται
Οριακι Τιμι Συςτιματοσ (ΟΤΣ). Συνεχίηοντασ τθν κεωρία του μοντζλου που ακολουκοφμε ωσ
χϊρα (mandatory pool) αυτό ςυνεπάγεται πωσ θ μοναδικι τιμι αυτι (ΟΤΣ) κα ζπρεπε να
αντικατοπτρίηει το πλιρεσ κόςτοσ τθσ πωλοφμενθσ ςτο ςφςτθμα ςυμβατικισ ενζργειασ. Με
αυτό το ςκεπτικό υποκζτουμε ο νομοκζτθσ κζςπιςε τθν εξίςωςθ (1) για τον υπολογιςμό του
ΕΤΜΕΑ (πρϊθν τζλουσ ΑΡΕ) κζλοντασ δθλαδι να ςυγκρίνει το πλιρεσ κόςτοσ τθσ
ςυμβατικισ ενζργειασ (ΟΤΣ) με το πλιρεσ κόςτοσ των ΑΡΕ που είναι το Feed in Tariff τουσ
(FIT), ϊςτε θ διαφορά τουσ και μόνο να καλυφκεί από το ΕΤΜΕΑ.
Θ κζςπιςθ ωςτόςο μθχανιςμϊν ςυμπλθρωματικισ αποηθμίωςθσ των ςυμβατικϊν
θλεκτροπαραγωγϊν εκτόσ του ΘΕΡ και τθσ ΟΤΣ, είναι προφανζσ ότι ζχει καταςτιςει τθν
τελευταία μθ πραγματικι και μθ πλιρθ. Μελζτεσ ζχουν αναδείξει πωσ θ ςθμερινι μζςθ ΟΤΣ
υπολείπεται κατά 22 – 23 ευρϊ / MWh (με λογιςτικι ενςωμάτωςθ και των ΑΔΙ ςε αυτιν) τθσ
πραγματικισ πλιρουσ τιμισ τθσ, αν δεν υπιρχαν δθλαδι αυτζσ οι εκτόσ ΘΕΡ
ςυμπλθρωματικζσ αποηθμιϊςεισ. Τοφτο για προβλεπόμενθ παραγωγι από ΑΡΕ 6,6 TWh
ετθςίωσ ςυνεπάγεται πλαςματικι μζςθ επιβάρυνςθ υπζρ ΑΡΕ που καλείται εςφαλμζνα το
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ΕΤΜΕΑ να καλφψει ίςθ προσ 23 ευρϊ / MWh x 6,6 TWh = 152 εκατ. ευρϊ. Αν εδϊ λθφκοφν
υπ’ όψθ και τα προθγοφμενα χρόνια δεν κα ομιλοφςαμε καν για ζλλειμμα ςτο λογαριαςμό
ΑΡΕ. Ωςτόςο για να μθν ειςζλκουμε ςτθν ςυηιτθςθ τθσ ΟΤΣ και των ςτρεβλϊςεων που, αν
και αποτελοφν τθν γενεςιουργό αιτία των οικονομικϊν προβλθμάτων των ΑΡΕ, δεν αφοροφν
τθν παροφςα πρόταςθ, κεωροφμε εφλογο να αναφζρουμε πωσ αν θ ΟΣ εν τζλει δεν αφορά
τισ ςυμβατικζσ πθγζσ γιατί πρζπει να αφορά τισ ΑΠΕ. Με άλλα λόγια αφοφ οι μονάδεσ
φυςικοφ αερίου δεν αποηθμιϊνονται απόλυτα εν τζλει με βάςθ τθν ΟΣ γιατί κα πρζπει οι
ΑΠΕ να ςυγκρίνονται εςφαλμζνα απόλυτα μαηί τθσ;
Προτείνεται λοιπόν για όςο διάςτθμα διατθροφνται οι μεταβατικοφ μθχανιςμοί
ςυμπλθρωματικισ αποηθμίωςθσ των ςυμβατικϊν μονάδων εκτόσ ΗΕΠ και ΟΣ (ΜΜΚ και
ΑΔΙ), οι ΑΠΕ να μθν υπόκεινται αδίκωσ ςτθν «Προκροφςτεια κλίνθ» τθσ εξίςωςθσ (1) και
του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ για τισ πλθρωμζσ τουσ. Από τον Πίνακα 3 φαίνεται πωσ θ
τιρθςθ του νζου μοντζλου των τριϊν πλιρωσ διαχωριςμζνων λογαριαςμϊν και μάλιςτα
ςε διαφορετικζσ εταιρείεσ (ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ) επζφερε ολζκρια αποτελζςματα για τισ ΑΠΕ
ςε υπερθμερίεσ. Αντίκετα θ ενοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των λογαριαςμϊν κα επανζφερε
τθν κατάςταςθ ςτα επίπεδα πλθςίον τθσ κεωρθτικισ μζςθσ των 45 - 65 θμερϊν
υπερθμερίασ (παράγραφοσ 2.3) αντί για 120 που δραματικά προςεγγίηουν μονομερϊσ οι
ΑΠΕ ςιμερα.

3.

Εφαρμογι τθσ ενοποιθμζνθσ διαχείριςθσ των ταμείων

Με τισ προβλζψεισ του ν. 4001/2011 διαςπάςτθκε ο ΔΕΣΜΘΕ ςε ΑΔΜΘΕ και ΛΑΓΘΕ και
ορίςτθκε επακριβϊσ θ οντότθτα και οι ροζσ των τριϊν ταμείων αποπλθρωμισ των
θλεκτροπαραγωγϊν όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. Θ προτεινόμενθ λφςθ ςτθν παροφςα
πρόταςθ προφανϊσ και δεν αφορά τθν επανζνωςθ των εταιρειϊν αυτϊν, άλλωςτε κάτι
τζτοιο δεν είναι πρακτικό και κα ιταν καταςτροφικά χρονοβόρο αφοφ υπόκειται και ςε
εγκρίςεισ οργάνων τθσ ΕΕ.
Διατθρϊντασ λοιπόν τθν οντότθτα των ΛΑΓΘΕ και ΑΔΜΘΕ αλλά και των λογαριαςμϊν,
προτείνονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:
I.

Με τροπολογία ςτον ν. 4001 ο ΑΔΜΘΕ να αποδίδει άμεςα το ςφνολο των
ειςπράξεων του λογαριαςμοφ αποκλίςεων που διατθρεί ςτον λογαριαςμό ΘΕΡ του
ΛΑΓΘΕ, αφοφ παρακρατιςει μόνο τα λειτουργικά του ζξοδα, δθλαδι να μθν
πραγματοποιεί καμία πλθρωμι παραγωγϊν. Εναλλακτικά, για λόγουσ
ιχνθλαςιμότθτασ των πόρων, κα μποροφςε να δθμιουργθκεί ςτον ΛΑΓΘΕ νζοσ
προςωρινόσ λογαριαςμόσ αποκλίςεων που να τροφοδοτείται επακριβϊσ όπωσ
αναφζρκθκε ανωτζρω από τον ΑΔΜΘΕ ϊςτε να μθν χρθςιμοποιθκεί ο λογαριαςμόσ
ΘΕΡ.

II.

Εν ςυνεχεία ο ΛΑΓΘΕ ζχοντασ οικονομικά πλζον ςτα χζρια του το ςφνολο των εςόδων
χονδρικισ του διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ (κάτι ανάλογο με τον παλιό ΔΕΣΜΘΕ),
με νομοκετικι ρφκμιςθ να αποπλθρϊνει ςυμμζτρωσ όλουσ του θλεκτροπαραγωγοφσ
(δθλαδι ταυτόχρονα ςυμβατικοφσ και ΑΡΕ) χρθςιμοποιϊντασ τουσ πόρουσ και των
τριϊν αυτϊν λογαριαςμϊν.

Η εφαρμογι τθσ λφςθσ αυτισ κα φζρει τισ πλθρωμζσ όλθσ τθσ αγοράσ κοντά ςτον
κεωρθτικό μζςο των 45 – 65 θμερϊν υπερθμερία (πλζον των 20 θμερϊν ςυμβατικοφ
χρόνου π.χ. για τισ ΑΠΕ), διάςτθμα που μπορεί να γίνει μεταβατικά ανεκτό από τουσ
θλεκτροπαραγωγοφσ ζωσ ότου ςταδιακά και ςε βάκοσ χρόνου με πρόςκετουσ πόρουσ
καλυφκεί πλιρωσ το δομικό ζλλειμμα τθσ χονδρεμπορικισ αγοράσ και χρθματοδοτθκεί το
ςυγκυριακό. Ακόμθ και ςθμαντικά πρόςκετα ςυγκυριακά ελλείμματα να ζχουν προκφψει
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εντόσ του 2012 όπωσ αναφζρκθκε, θ ανωτζρω λφςθ τα επιμερίηει ςε επίπεδα ανεκτότερα
των καταςτροφικϊν και ςυνεχϊσ διευρυνόμενων υπερθμεριϊν που υφίςτανται οι ΑΠΕ
ςιμερα. Σο δάνειο των 140 εκατ. ευρϊ από το Σαμείο Παρακατακθκϊν που εκκρεμεί
παρά τισ περί του αντικζτου διαβεβαιϊςεισ τθσ Πολιτείασ εδϊ και πζντε μινεσ, αλλά και θ
αποδζςμευςθ των δεςμευμζνων ςε λογαριαςμοφσ χρθμάτων των Energa και Hellaspower
(περίπου 100 εκατ. ευρϊ) μποροφν άμεςα να χρθματοδοτιςουν το διάςτθμα αυτό.
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω λφςθσ κα απαιτθκεί ςτθν βάςθ του άρκρου 96. Ραρ. 1 του ν.
4001/2011 να τροποποιθκεί επίςθσ ο ΚΔΕΣΜΘΕ με πρωτοβουλία τθσ ΑΕ και ςτθν βάςθ του
άρκρου 120. Ραρ. 1 του ν. 4001/2011 να τροποποιθκεί επίςθσ ο ΚΣΘΕ με πρωτοβουλία του
ΛΑΓΘΕ και απόφαςθ τθσ ΑΕ.

ΚΔΕΜΗΕ = Κϊδικασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ.
ΚΗΕ = Κϊδικασ Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ
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4.

Επίλογοσ - υμπζραςμα

Από τα ανωτζρω είναι προφανζσ πωσ οποιοδιποτε μζτρο φοροειςπρακτικό ςτισ ΑΠΕ (π.χ.
ειςφορά επί του τηίρου) ουδόλωσ πρόκειται να κεραπεφςει τον ςτρεβλό ειδικό
λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Αντίκετα αφοφ καταςτρζψει τουσ χιλιάδεσ μικρομεςαίουσ
ανανεϊςιμουσ θλεκτροπαραγωγοφσ, τα πλαςματικά ελλείμματα του ειδικοφ λογαριαςμοφ κα
ςυνεχίςουν μζςω τθσ εξίςωςθσ (1) να παράγονται με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν πτϊχευςθ
τουσ και τθν κοινωνικι ζκρθξθ που αυτι κα επιφζρει. Αλικεια τι απάντθςθ κα δοκεί τότε
ςτουσ χιλιάδεσ αυτοφσ παραγωγοφσ από ΑΠΕ όταν δεν κα υπάρξει καμία βελτίωςθ ςτισ
πλθρωμζσ τουσ;
Επιπλζον οι αυξιςεισ ςτο ΕΤΜΕΑ ολοζνα και δεν κα επαρκοφν, αφοφ όςο οι εγχϊριεσ ΑΡΕ
διειςδφουν ορκϊσ περιςςότερο ςτο ενεργειακό μίγμα αλλά και όςο θ φφεςθ περιορίηει τθν
ηιτθςθ θλεκτριςμοφ, οι ακριβότερεσ του λιγνίτθ μονάδεσ ειςαγόμενου φυςικοφ αερίου όλο
και περιςςότερο κα ςτθρίηονται ςτισ ςτρεβλϊςεισ που επιδοτοφν τθν λειτουργία τουσ εκτόσ
ΘΕΡ και ΟΤΣ. Ζτςι θ τιμι αυτι κα καταςτεί οριςτικά απομειωμζνθ και απολφτωσ ελεγχόμενθ
του λιγνίτθ και των νερϊν μόνο. Φζρνει λοιπόν θ Ρολιτεία αντιμζτωπεσ ςτθν ΟΤΣ
αποκλειςτικά δφο εγχϊριεσ πθγζσ ενζργειασ (λιγνίτθσ και ΑΡΕ) και διατθρεί ςτο απυρόβλθτο
και επιδοτοφμενο με feed-in-tariff (Μεταβλθτό κόςτοσ + 10% πλζον των ΑΔΙ) το φυςικό αζριο,
το οποίο ωσ ορυκτό καφςιμο και μθ ςτοχαςτικό υποχρεοφται αυτό να ανταγωνίηεται τον
λιγνίτθ και όχι οι ςτοχαςτικζσ ΑΡΕ.
Εφ’ όςον λοιπόν θ ςυνζχιςθ των ςτρεβλϊςεων του ΜΜΚ και των ΑΔΙ εκτόσ ΟΤΣ είναι
μεςοπρόκεςμθ επιλογι ζωσ το όποιο νζο μοντζλο αγοράσ ικελε ςτο μζλλον εφαρμοςτεί, δεν
μπορεί θ εξίςωςθ (1) και ο ςτρεβλόσ υπολογιςμόσ του ΕΤΜΕΑ και του λογαριαςμοφ ΑΡΕ του
ΛΑΓΘΕ να αποτελοφν καταςτροφικό μονόδρομο για τισ ΑΡΕ. Εν πάςθ περιπτϊςει θ αγορά
ςυνολικά ςε ελλείμματα είναι ακόμθ διαχειρίςιμθ όπωσ αναλφκθκε, αρκεί όλοι οι παραγωγοί
που ευκφνονται εξ’ ίςου γι’ αυτά να τα μοιραςκοφν ςυμμζτρωσ. Χαρακτθριςτικό τθσ
ςυνευκφνθσ αυτισ των ςυμβατικϊν παραγωγϊν το γεγονόσ ότι το 60% του ΕΤΜΕΑ
ςφμφωνα με το ΙΟΒΕ επιδοτεί τθν Ρρομικεια και κατά ςυνζπεια τα ορυκτά καφςιμα που
κυριαρχοφν ςε αυτιν αντί των ΑΡΕ. Πςον αφορά το ΕΤΜΕΑ κακεαυτό και ςε αντίκεςθ με
όςα «πρόχειρα» γράφονται, ςτθν χϊρα μασ ανζρχεται ςτα 7,5 ευρϊ/MWh επιβαρφνοντασ το
μζςο νοικοκυριό μόλισ με 30 ευρϊ το χρόνο. Στθν Γερμανία αντίκετα κινείται ςτα 36
ευρϊ/MWh και από τον προςεχι Ιανουάριο κα ανζλκει ςτα 52 ευρϊ/MWh οδθγϊντασ ζτςι
το μζςο νοικοκυριό ςε επιβάρυνςθ 250 ευρϊ/χρόνο. Βεβαίωσ θ αγοραςτικι δφναμθ των
πολιτϊν ςτθν Ελλάδα ουδεμία ςχζςθ ζχει με τθν Γερμανία, ωςτόςο θ κατά οκτϊ φορζσ
μικρότερθ επιβάρυνςθ ςτθν χϊρα μασ ςυγκριτικά δεν εμπνζει αντικειμενικά ανθςυχία.
Διαφορετικά θ μόνθ εναλλακτικι επιλογι τθσ ενοποιθμζνθσ διαχείριςθσ των ταμείων που
προτείνεται ςτθν παροφςα πρόταςθ, είναι θ «ορκόδοξθ» λφςθ τθσ «εδϊ και τϊρα»
κατάργθςθσ των ςτρεβλϊςεων θ οποία όμωσ κα πτωχεφςει τουσ μιςοφσ περίπου
θλεκτροπαραγωγοφσ από φυςικό αζριο, αφοφ θ φφεςθ ςτθν εγχϊρια κατανάλωςθ που
ςχεδόν αποκλειςτικά απευκφνονται, τουσ κακιςτά μθ απαραίτθτουσ τισ περιςςότερεσ ϊρεσ
του 24ϊρου και μθ βιϊςιμουσ ςυνεπϊσ λειτουργικά ζναντι του φκθνοφ λιγνίτθ. Επιπλζον θ
ςυνεπαγόμενθ άνοδοσ τθσ ΟΤΣ με τθν κατάργθςθ των ςτρεβλϊςεων κα επζφερε αφξθςθ των
τιμολογίων τθσ λιανικισ.
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