Η επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για
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Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΦ Σ. Καπέλλου
Κυρίες και κύριοι,
Καλώς ήρθατε στην
Φωτοβολταϊκών.
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Τις τελευταίες μέρες, το γεγονός που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι
ενεργειακού περιεχομένου. Πρόκειται για τον αγωγό ΤΑΡ, ένα πολύ σημαντικό έργο
με μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε μάλιστα το
“γεγονός της δεκαετίας”. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο θα δαπανηθούν 1,5 δις
ευρώ την επόμενη πενταετία και το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 2.000
άμεσες και 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
Σας προσκαλώ να συγκρίνουμε τα νούμερα αυτά με τα παρακάτω:
-

Μόνο το 2013, επενδύθηκε στα φωτοβολταϊκά στη χώρα μας 1,5 δις ευρώ.

-

Αντίστοιχο ποσό επενδύθηκε και πέρσι. Συνολικά, την τελευταία πενταετία,
επενδύθηκαν στα φωτοβολταϊκά 4,5 δις ευρώ.

-

Οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν 20.000 άμεσες και 30.000 έμμεσες
θέσεις εργασίας. Αν προσθέσει κανείς και τους επενδυτές φωτοβολταϊκών
(38.000 οικιακούς καταναλωτές και 13.500 εταιρίες που επένδυσαν όλα
αυτά τα χρόνια σε φωτοβολταϊκά πάρκα), προκύπτει ότι πάνω από 100.000
νοικοκυριά ή ισοδύναμα 300.000 άτομα ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από
τις δραστηριότητες της αγοράς φωτοβολταϊκών, εξασφαλίζοντας μέρος ή και
το σύνολο του εισοδήματός τους.

-

Τα φωτοβολταϊκά θα καλύψουν φέτος το 6% των αναγκών της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια.

-

Τουλάχιστον το 40% των υλικών, υπηρεσιών και εξοπλισμού έχει εγχώρια
προστιθέμενη αξία, διότι παράγεται στην Ελλάδα και παρέχεται από Έλληνες
εργαζόμενους.
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-

Ο κλάδος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενεργειακή
ασφάλεια, στη δημοκρατία μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής, στην
καινοτομία, στα δημόσια έσοδα και την ανάπτυξη.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν ως πραγματικό γεγονός της δεκαετίας την
εντυπωσιακή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Μια ανάπτυξη για την οποία
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Σε πόσους άλλους τομείς, και μάλιστα εν μέσω
κρίσης, έχει να επιδείξει η Ελλάδα τέτοιες αποδόσεις; Σημειώστε ότι η Ελλάδα είναι
5η στον κόσμο σε ότι αφορά την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών.
Είναι επίσης για τρία συνεχή χρόνια στο top-10 διεθνώς σε ότι αφορά στη νέα
ετήσια εγκατεστημένη ισχύ.
Όλα τα παραπάνω έγιναν εφικτά χάρη στην εφαρμογή του επιτυχημένου (σε 60
χώρες) μοντέλου των σταθερών εγγυημένων τιμών (feed-in-tariffs).
Ενώ όμως τα τελευταία επτά χρόνια, το μέσο επενδυτικό κόστος μειώθηκε σχεδόν
κατά 70%, οι “ταρίφες” παρέμειναν υψηλές και δεν ακολούθησαν, μέχρι πρόσφατα,
την πτωτική τάση του επενδυτικού κόστους. Το αποτέλεσμα ήταν μεν υψηλότερες
αποδόσεις για τους επενδυτές, αλλά και μία εκτίναξη των ποσών που καλείται να
πληρώσει ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ, δηλαδή όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα, τον τελευταίο χρόνο, γίναμε μάρτυρες μιας σειράς αρνητικών
θεσμικών ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά που περιλαμβάνουν:
-

Δραστική μείωση των ταριφών.

-

Αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων (με εξαίρεση τα οικιακά).

-

Επιβολή έκτακτης εισφοράς 25%-42% σε λειτουργούντες φωτοβολταϊκούς
σταθμούς.

Η αγορά φωτοβολταϊκών βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Η αναστολή
αδειοδότησης νέων έργων έχει παγώσει κάθε προοπτική και ήδη τα αποτελέσματα
είναι ορατά στις εταιρίες του κλάδου.
Γι’ αυτό και ο ΣΕΦ προχώρησε στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Γιατί
πιστεύουμε πως η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών μπορεί να προχωρήσει χωρίς
περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών. Γιατί με έξυπνες επιλογές μπορούμε να
ξεπεράσουμε τα όποια εν δυνάμει προβλήματα προκύπτουν στα δίκτυα με τη
μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών.
Η ημερίδα αυτή πραγματεύεται δύο μεγάλα θέματα:
1. Το μέλλον της αγοράς, και
2. Τις δυνατότητες των δικτύων.
Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470
info@helapco.gr, www.helapco.gr

Το πρώτο θέμα τελεί υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ, ενώ το δεύτερο υπό την αιγίδα του
PV GRID, ενός κοινοτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΦ,
εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι,
Η αγορά των φωτοβολταϊκών μπορεί να παρομοιασθεί με την ιστορία του Οδυσσέα.
Η κατάκτηση της Τροίας ήταν μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσμα της δικής του ιδέας
του Δούρειου Ίππου. Δούρειος Ίππος για τα φωτοβολταϊκά ήταν οι υψηλές ταρίφες.
Η «κατάρα» λοιπόν των θεών που ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης επιτυχίας μας, μας
οδηγεί στην Οδύσσεια. Περνάμε «Κύκλωπες», δηλαδή μονόφθαλμες και
κοντόφθαλμες προσεγγίσεις έναντι της προόδου, «Σκύλες και Χάρυβδες» που
βγάζουν χολή και προσπαθούν να κατασπαράξουν την αγορά των φωτοβολταϊκών,
ενώ ήταν μέσα και επωφελήθηκαν από αυτή όσο διαρκούσε η ανάπτυξη.
Εμείς όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών,
πιστεύουμε στην παρακαταθήκη του υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού
που απαρτίζει την αγορά μας,
πιστεύουμε στην θετική επίδραση της αγοράς μας στην εθνική οικονομία και την
προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή,
πιστεύουμε στην θετική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον,
και τέλος
πιστεύουμε ότι το ταξίδι προς την Ιθάκη δεν θα διαρκέσει για πολύ, διότι όπως
εύστοχα είπε και ο Βίκτωρ Ουγκώ, τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα της
οποίας ο καιρός έχει φτάσει.
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