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ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ακινα, 7/9/12

Προσ:
Μζγαρο Μαξίμου – Γραφείο Πρωκυπουργοφ
Τπ’ όψθ κου Αντϊνθ αμαρά - Πρωκυπουργοφ
Θζμα: Καταςτροφικι θ επιβολι οποιαςδιποτε ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία
μζχρι ςιμερα Φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ.
χετ. : Επιςτολι μασ για το ίδιο κζμα από 29/7/12

Αξιότιμε κε Πρωκυπουργζ
Με τθν παροφςα επιςτολι βριςκόμαςτε δυςτυχϊσ εκ νζου ςτθν δυςάρεςτθ κζςθ να
επανζλκουμε ςτο καταςτροφικό, μθ-νόμιμο και μθ-θκικό κζμα τθσ εκ των υςτζρων επιβολισ
ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ. Ο κοσ
Τφυπουργόσ ΠΕΚΑ που χειρίηεται το χαρτοφυλάκιο τθσ Ενζργειασ, ουδζποτε ςυηιτθςε,
άκουςε ι δείχνει να αφουγκράςτθκε τα γενεςιουργά αίτια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν
χονδρεμπορικι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, που δεν οφείλονται ςτισ ΑΠΕ αλλά άπτονται
των:
Σθσ προεξζχουςασ ςτρζβλωςθσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ που
επιδοτεί απευκείασ με 300 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ τθν θλεκτροπαραγωγι από ειςαγόμενο
ακριβό φυςικό αζριο, νοκεφοντασ επίςθσ τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ εισ βάροσ των ΑΠΕ.
Αποτζλεςμα και των άλλων ςτρεβλϊςεων είναι ότι το 60% του τζλουσ ΕΣΜΕΑΡ (μελζτθ
ΙΟΒΕ, Ιοφλιοσ 2011) αντί για τισ ΑΠΕ επιδοτεί τα ορυκτά καφςιμα.
Σθσ επιχειροφμενθσ ζνταξθσ τθσ μεγάλθσ υμπαραγωγισ (ΗΘΤΑ>35 MW – τεχνολογία
με ορυκτά καφςιμα) ςε κακεςτϊσ Feed–in-Tariff, χωρίσ ςχετικι Κοινοτικι υποχρζωςθ,
που κα επιβαρφνει τον Ειδικό Λογαριαςμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με 70 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ και
επιπλζον 70 εκατ. ευρϊ αναδρομικά από τον Αφγουςτο 2011 ωσ ςιμερα.
Δυςτυχϊσ το ΤΠΕΚΑ δείχνει επίςθσ χαρακτθριςτικά να αδιαφορεί για το ότι:
Η αιχμιακι λειτουργία των Φ/Β μόνο για το 2012 γλυτώνει για τον καταναλωτι κόςτοσ
245 εκατ. ευρώ, λόγω τθσ αποφυγισ πανάκριβων θλεκτροπαραγωγικϊν εφεδρειϊν και
ειςαγωγϊν ρεφματοσ (μελζτθ ΑΠΘ, Ιοφλιοσ 2012).
Η επιβολι τθσ ειςφοράσ εκ των υςτζρων ςτισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα Φ/Β μονάδεσ,
πζραν του αντιςυνταγματικοφ, μθ-νόμιμου, μθ-θκικοφ και απόλυτα αντιαναπτυξιακοφ
χαρακτιρα τθσ, προκλθτικά αδιαφορεί για τα πανάκριβα δάνεια που οι παραγωγοί
ζλαβαν για να υλοποιιςουν αυτζσ ακριβώσ τισ επενδφςεισ, όπωσ θ Πολιτεία από το 2006
επανειλθμμζνα τουσ κάλεςε. Γιατί άραγε δεν επιδιϊκεται να «κουρευτοφν» και αυτά
ιςόποςα, αφοφ είναι μζροσ τθσ επζνδυςθσ;

Για να γίνει γλαφυρά αντιλθπτό το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ που κα επιφζρει ςτουσ
θλεκτροπαραγωγοφσ το μζτρο τθσ ειςφοράσ επί του τηίρου, ακολουκεί ενδεικτικι
οικονομικι ανάλυςθ Φ/Β μονάδασ 100 KWp επί αγροφ που διαςυνδζκθκε ςτο δίκτυο π.χ. ςτα
μζςα του 2011:
Κεφαλαιακι διάρκρωςθ
Πλιρεσ κόςτοσ ποιοτικισ καταςκευισ = 330,000 ευρϊ
Δάνειο 75% x 330,000 = 250,000 ευρϊ, 10ετοφσ διάρκειασ αποπλθρωμισ με επιτόκιο 10%.
Κδια ςυμμετοχι 25% x 330,000 = 80,000 ευρϊ πλζον τθν αγορά γθπζδου εγκατάςταςθσ π.χ.
30,000 ευρϊ, που δεν προςμετρείται ωςτόςο ςτο κόςτοσ καταςκευισ τθσ μονάδασ.
Ετιςια οικονομικι ανάλυςθ
Σηίροσ Φ/Β μονάδασ= 63,000 ευρϊ
Σοκοχρεολφςια = 40,000 ευρϊ
Λειτουργικά ζξοδα = 8,000 ευρϊ
Προ φόρων κζρδθ = 15,000 ευρϊ
Φόροσ ειςοδιματοσ = 4,000 ευρϊ
Σελικά μετά φόρων κζρδθ 11,000 ευρϊ
Από αυτά ο επαγγελματίασ παραγωγόσ ι χειρότερα ακόμθ ο κάκε ομόρρυκμοσ εταίροσ για
εταιρείεσ παραγωγϊν, πρζπει να καλφψει ατομικά και τισ αςφαλιςτικζσ του ειςφορζσ που
ανάλογα με το ταμείο κυμαίνονται π.χ. ςτισ 4,000 ευρώ ετθςίωσ.
Άρα απομζνει κακαρό μετά φόρων κζρδοσ για διαβίωςθ 11,000 – 4,000 = 7,000 ευρώ
ετθςίωσ
Αυτόσ λοιπόν ο επενδυτισ κλικθκε από το Ελλθνικό Κράτοσ διαχρονικά να επενδφςει ςτθν
πράςινθ ανάπτυξθ, ζβαλε τισ οικονομίεσ του 110,000 ευρϊ (80,000 ίδια ςυμμετοχι + 30,000
ευρϊ για τθν αγορά του γθπζδου εγκατάςταςθσ), δανείςτθκε άλλα 250,000 ευρϊ από τισ
τράπεηεσ υποκθκεφοντασ και τθν προςωπικι του περιουςία, για να καταλιξει να κερδίηει
7,000 ευρώ ετθςίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ αςφαλιςτικζσ του ειςφορζσ.
Αν λοιπόν του χρεωκεί ειςφορά επί του τηίρου π.χ. 10% = 6,300 ευρϊ, τότε αυτόσ κα κερδίηει
7,000 – 6,300 = 700 ευρώ ετθςίωσ! Δθλαδι θ επζνδυςθ του κα εργάηεται μόνο για τισ
τράπεηεσ και τθν εφορία και δεν κα πάρει οφτε τα χριματα που ζβαλε πίςω.
ε ςυνζχεια των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν άμεςθ παρζμβαςθ ςασ ϊςτε να
εγκαταλειφκεί οριςτικά κάκε ςκζψθ του ΤΠΕΚΑ για τθν άδικθ εκ των υςτζρων επιβολι
ειςφοράσ επί του τηίρου ςτισ εν λειτουργία μζχρι ςιμερα Φ/Β μονάδεσ. Μια τζτοια
αντιαναπτυξιακι πράξθ κα καταρρακώςει για δεκαετίεσ τθν επενδυτικι αξιοπιςτία τθσ
χώρασ, απομονώνοντασ τθν διεκνώσ και ςυμπαραςφροντασ ςτο κλίμα αυτό όλουσ τουσ
τομείσ τθσ οικονομίασ. Ο ΠΕΦ ζχει άλλωςτε προτείνει εγγράφωσ ςειρά μζτρων για τον
ουςιαςτικό και υγιι εξορκολογιςμό τθσ αγοράσ.

Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ

2

