“Project Helios: Can Solar Energy be Exported? An Assessment Study”

Σε τεχνικά, αλλά και πολιτικοοικονοµικά εµπόδια προσκρούει η υλοποίηση του Προγράµµατος
Ήλιος σύµφωνα µε τη µελέτη “Project Helios: Can Solar Energy be Exported? An
Assessment Study” που εκπόνησε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
Η µελέτη του ΙΕΝΕ υπογραµµίζει ότι η προϋποτιθέµενη “επιδότηση της παραγόµενης στην Ελλάδα
από τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας από τον Γερµανό φορολογούµενο-καταναλωτή, που
αποτελεί σαθρή βάση για την πραγµατοποίηση ενός τόσο µεγάλου σε κλίµακα έργου”, ενώ
σηµειώνονται τα τεχνικά προβλήµατα µεταφοράς ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη.
Το ΙΕΝΕ εκτιµά ότι η υλοποίηση του σχεδίου “Ηλιος” µπορεί να είναι οικονοµικά βιώσιµη
δεδοµένου ότι θα βασιζόταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την προηγµένη τεχνολογία, χωρίς
κρατικές παρεµβάσεις.
Αναλυτικότερα, το ΙΕΝΕ αναφέρει τα εξής:
Το «Σχέδιο Ήλιος» (“Project Helios”) προβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε µερικά βασικά χαρακτηριστικά και προσδοκίες για υψηλά κέρδη
που θα συνέβαλλαν στην µείωση του χρέους της χώρας. Το κράτος συµµετέχει σαν
επιχειρηµατίας στο «Σχέδιο ΗΛΙΟΣ», το οποίο βασίσθηκε σε υπερεκτιµηµένες παραδοχές µακριά
από τη δυναµική επιχειρηµατικών δράσεων και τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η
εξαγγελία για συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς όµως την αναγκαία ρευστότητα, και οι
εκτιµώµενες τιµές πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά µε βάση
το σύστηµα Feed in Tariff της Γερµανίας, απέχουν από την πραγµατικότητα.
Η θέση της κυβέρνησης για πραγµατοποίηση του έργου µέσω των ισχυόντων µηχανισµών του
Feed-in-Tariffs στη Γερµανία, ουσιαστικά σηµαίνει επιδότηση της παραγόµενης στην Ελλάδα από
τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας από τον Γερµανό φορολογούµενο-καταναλωτή, που
αποτελεί σαθρή βάση για την πραγµατοποίηση ενός τόσο µεγάλου σε κλίµακα έργου.
Στην πραγµατικότητα, όπως τίθεται το όλο έργο από την Ελληνική πλευρά, δεν µπορεί να υπάρξει
πωλητής, δηλαδή επενδυτές οι οποίοι θα επενδύσουν δικά τους χρήµατα σε ένα τέτοιο έργο, αφού
δεν υπάρχει καν αγοραστής στην Γερµανία ή άλλη χώρα της Βόρειας Ευρώπης που θ’
αγοράζει από φωτοβολταϊκά παραγόµενο ηλεκτρισµό σε µη ανταγωνιστικές τιµές. Οι δε
∆ιαχειριστές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν µπορούν να
υπογράψουν προνοµιακές συµβάσεις αγοράς παραγόµενου από ΑΠΕ ηλεκτρισµού στην Ελλάδα,
παρακάµπτοντας την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.
Από τεχνικής απόψεως, ένα σύστηµα µεταφοράς για τόσο µεγάλη ισχύ και απόσταση για χώρες
της κεντρικής Ευρώπης χρειάζεται εξειδικευµένες µελέτες, υψηλές επενδύσεις και χρονικό ορίζοντα
πλήρους λειτουργίας περί το 2020. Εποµένως, δεν υπάρχουν προοπτικές για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου Σχεδίου, όπως έχει ανακοινωθεί και κατά συνέπεια οι στόχοι για τη συµβολή του
στη µείωση του ελληνικού χρέους δεν µπορούν να επιτευχθούν. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει
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η µελέτη που µόλις ολοκλήρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Σύµφωνα µε
µελέτη που δηµοσίευσε το ΙΕΝΕ ( Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) , το
πολυσυζητηµένο σχέδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα γνωστό
και ως πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» δεν µπορεί να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει πριν το 2020 λόγω
των υψηλών τεχνολογικών αλλά και των οικονοµικών απαιτήσεων ενός έργου τέτοιας της
κλίµακας.
Η µελέτη εκτιµά ότι στις χώρες της Νότιας Ευρώπης στα αµέσως επόµενα χρόνια θα εξισωθεί το
κόστος παραγωγής των φωτοβολταϊκών µε την τιµή παροχής από το ηλεκτρικό δίκτυο µε
αποτέλεσµα την αύξηση της συµµετοχής των φωτοβολταικών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Όµως απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταφορά της ενεργείας προς τις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης είναι η ύπαρξη γραµµής µεταφοράς. Το έργο της διασύνδεσης αλλά και της παραγωγής
αποκτά έτσι µια Ευρωπαϊκή διάσταση και η πραγµατοποίησή του θα πρέπει να αναληφθεί από
κοινοπραξία εταιρειών.
Το σχέδιο είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικά βιώσιµο µε την προϋπόθεση ότι η Ελληνική
κυβέρνηση αφενός σε πολιτικό επίπεδο θα φροντίσει για την διασύνδεση του « ΗΛΙΟΣ» στα
Ευρωπαϊκά δίκτυα και αφετέρου σε επιχειρηµατικό επίπεδο θα καταφέρει να προσελκύσει
επενδυτές .
Πηγη (ΙΕΝΕ), “Project Helios: Can Solar Energy be Exported? An Assessment Study”.
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