Αθήνα, 6-8-2012

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια
Επιφυλάξεις εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για τα αποτελέσματα υπολογισμών
που παρουσίασε η ΡΑΕ, σε επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τις εύλογες αποδόσεις των
φωτοβολταϊκών.
Οι επιφυλάξεις δεν αφορούν στο τι συνιστά εύλογη απόδοση (η ΡΑΕ προτείνει project IRR 12-17%
ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος), αλλά στο ότι η ΡΑΕ δεν δημοσιοποίησε όλες τις
«υποθέσεις εργασίας», που ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς της. Συγκεκριμένα, δεν γίνεται
καμία αναφορά στο λειτουργικό κόστος, ούτε στο συντελεστή φορολόγησης (αν ο τελευταίος
περιλαμβάνει και φορολόγηση μερισμάτων ή όχι).
Τόσο ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, όσο και μεγάλος αριθμός επενδυτών που
προσπάθησαν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα της ΡΑΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε
παραπλήσια έστω αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί, για παράδειγμα, απόδοση 12% σε ένα σύστημα
ισχύος 1 MW, με βάση τις δημοσιοποιηθείσες παραδοχές της ΡΑΕ, θα πρέπει το λειτουργικό κόστος
να είναι μηδενικό (πράγμα παράλογο), η δε φορολογία να εξαντλείται στα εταιρικά κέρδη και να μη
λαμβάνει υπόψη της τη φορολόγηση μερισμάτων (κάτι που αφορά αποκλειστικά εταιρίες offshore).
Προκειμένου να αρθούν λοιπόν οι όποιες επιφυλάξεις, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί
τη ΡΑΕ να δημοσιοποιήσει όλες τις παραδοχές που έκανε στους υπολογισμούς της, για να μη
δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, σε σχέση με τις αποδόσεις των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα
όταν με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ χαράσσεται η πολιτική των εγγυημένων τιμών για τα
φωτοβολταϊκά από πλευράς ΥΠΕΚΑ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το
2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση
και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εργάζεται για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης
αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα,
ενώ έχει συμβάλει τα μέγιστα στη θέσπιση εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (feed-intariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά και στην απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης.
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