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Ενεργειακές επιδοτήσεις και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Οι κρατικές παρεµβάσεις οικονοµικής φύσεως στον τοµέα της
ενέργειας είναι συνηθισµένο φαινόµενο εδώ και αρκετά χρόνια. Οι
κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τις επιδοτήσεις για να αυξήσουν την
ασφάλεια εφοδιασµού, να µειώσουν την ατµοσφαιρική ρύπανση και
τις εκποµπές αερίων που προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, να παρέχουν κοινωνικές
παροχές και να προστατεύσουν την απασχόληση.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες διαφωνίες σχετικά µε το πόσο
αποτελεσµατικές υπήρξαν µέχρι σήµερα. Επιπλέον, οι πολιτικές
προτεραιότητες και οι τεχνολογικές δυνατότητες αλλάζουν διαρκώς.
Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που παρέχονται σήµερα πρέπει να
αξιολογηθούν, για να διαπιστωθεί εάν αποτυπώνουν τις κοινωνικές
ανάγκες στο σύνολό τους. Ο υπολογισµός των επιδοτήσεων που
παρέχουν σήµερα τα «παλαιά» κράτη µέλη της ΕΕ (ΕΕ των 15), µε
έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποτελεί συµβολή σε
αυτή την αξιολόγηση.

Τι είναι οι ενεργειακές επιδοτήσεις
Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριµένος όρος για τις ενεργειακές
επιδοτήσεις ούτε και εναρµονισµένος µηχανισµός αναφορών.
Ο ΕΟΠ, για να µπορέσει να παράσχει µία κατά το δυνατόν
πληρέστερη εικόνα, εξέτασε ένα ευρύ φάσµα άµεσων και
έµµεσων µηχανισµών στήριξης (ΕΟΠ, 2004). Οι επιδοτήσεις
εντός προϋπολογισµού είναι µεταφορές που εµφανίζονται στους
εθνικούς λογαριασµούς ως κυβερνητικές δαπάνες. Παραδείγµατα
αποτελούν οι µεταφορές χρηµάτων σε παραγωγούς ενέργειας,
καταναλωτές και συναφείς φορείς, καθώς και τα χορηγούµενα
µε τη συµπαράσταση του κράτους δάνεια χαµηλού ή µειωµένου
επιτοκίου. Παραδείγµατα επιδοτήσεων εκτός προϋπολογισµού είναι
οι φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές, η προνοµιακή πρόσβαση
στην αγορά, οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί στήριξης και η προνοµιακή
πρόσβαση στους φυσικούς πόρους.
Πίνακας 1. Υπολογισμός του συνόλου των ενεργειακών
επιδοτήσεων το 2001, ΕΕ των 15, δις ευρώ
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Υπολογισμός των
ενεργειακών επιδοτήσεων
στην ΕΕ των 15
Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν
στοιχεία από πολλές πηγές και µε κριτήριο
τη διαθεσιµότητά τους το πεδίο µελέτης
περιορίστηκε στην ΕΕ των 15 κρατών µελών.
Οι συνολικές επιδοτήσεις (εκτός των
εξωτερικών εξόδων) υπολογίζονται ότι
ανέρχονται περίπου σε 29 δις ευρώ ετησίως
(πίνακας 1). Ενώ το µεγαλύτερο µέρος των
επιδοτήσεων διατέθηκε στα στερεά καύσιµα,
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες έλαβαν
σηµαντικά µεγαλύτερη στήριξη ανά µονάδα
παραγόµενης ενέργειας από άλλα καύσιµα.
Οι κυβερνήσεις φαίνεται, εποµένως, να
αναγνωρίζουν ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας είναι ένας πολύ λιγότερο
ανεπτυγµένος κλάδος που χρειάζεται
περισσότερη στήριξη από τεχνολογικής
πλευράς αλλά και στην αγορά, για να
µπορέσει να έχει πλήρη εµπορική ανάπτυξη.
Στερεά καύσιµα. Σηµαντικές επιδοτήσεις
εντός προϋπολογισµού εξακολουθούν να
παρέχονται στις βιοµηχανίες άνθρακα στη
Γερµανία (άνω των 4 δις ευρώ) και στην
Ισπανία (άνω του 1 δις ευρώ). Η στήριξη
εκτός προϋπολογισµού είναι ιδιαιτέρως
υψηλή στη Γερµανία (περίπου 3,5 δις ευρώ).
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η στήριξη του
πετρελαίου είναι µικρή. Το φυσικό αέριο
λαµβάνει σηµαντική στήριξη, κυρίως εκτός
προϋπολογισµού, στις Κάτω Χώρες (0,9–2,4
δις ευρώ), στο ΗΒ (περίπου 1,4 δις ευρώ) και
στην Ιταλία (περίπου 0,9 δις ευρώ).

Σημείωση: Οι επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατανέμονται στα καύσιμα βάσει
των εισροών (inputs) παραγωγής. Δεν περιλαμβάνονται τα εξωτερικά έξοδα.
Πηγή: ΕΟΠ.
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Πυρηνική ενέργεια. Η στήριξη εντός
προϋπολογισµού της πυρηνικής ενέργειας
προέρχεται από επιχορηγήσεις στην έρευνα
και ανάπτυξη που διαθέτουν τα κράτη µέλη
(κυρίως η Γαλλία, η Γερµανία και η Ιταλία)
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στα αριθµητικά
στοιχεία δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα
ασφαλιστικής κάλυψης πλήρους ευθύνης.

Η σηµερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από απελευθέρωση και
ιδιωτικοποίηση της ενεργειακής αγοράς, µε συνέπεια οι τιµές
ενέργειας να είναι χαµηλότερες από αυτές που θα ήταν σε
διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει µεγαλύτερη διακύµανση
τιµών και αυξηµένος εµπορικός κίνδυνος σε σχέση µε τις
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Οι
αρµόδιοι φορείς ενεργειακού σχεδιασµού έχουν ήδη αρχίσει να
εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις περιορισµένες επενδύσεις
του ιδιωτικού τοµέα σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς προβλέπεται
αύξηση της ζήτησης ενέργειας στα επόµενα 30 χρόνια.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στον οριστικό παροπλισµό παλαιών
εργοστασίων που λειτουργούν µε ορυκτά καύσιµα µε σκοπό την
εξασφάλιση του εφοδιασµού θα καταστήσει ακόµη δυσκολότερη
τη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλεί το φαινόµενο
του θερµοκηπίου, και που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τις
διεθνείς υποχρεώσεις.

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η στήριξη
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχει
πλέον παγιωθεί και στα 15 κράτη µέλη
της ΕΕ. Κάθε κράτος µέλος παρέχει έναν
συνδυασµό στήριξης τιµών µε τιµολόγια
τροφοδότησης (feed-in tariﬀs), υποχρεωτική
αγορά ενέργειας ή προκήρυξη διαγωνισµών,
καθώς και µε ποικίλες επιδοτήσεις
κεφαλαίου και φορολογικούς µηχανισµούς
(πίνακας 2). Το 2001, η Γερµανία και η
Ιταλία παρείχαν την υψηλότερη στήριξη
συνολικά, αξίας άνω του 1 δις ευρώ, κυρίως
µε τιµολόγια τροφοδότησης.

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να συµβάλλουν
σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλεί το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, εξασφαλίζοντας παροχή ενέργειας
και περιορισµό της διακύµανσης τιµών. Τα οφέλη αυτά
αποτυπώνονται σε πολιτικούς στόχους, όπως οι ενδεικτικοί
στόχοι της ΕΕ για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για το 2010.
Οι στόχοι αυτοί δεν µπορούν, εντούτοις, να επιτευχθούν µε τα
σηµερινά επίπεδα πολιτικής και οικονοµικής στήριξης.

Ηλεκτρισµός. Οι Κάτω Χώρες (άνω του 1,5
δις ευρώ), το ΗΒ (περίπου 1,5 δις ευρώ) και
η Γερµανία (περίπου 1,8 δις ευρώ) παρείχαν
σηµαντική εκτός προϋπολογισµού στήριξη
στην κατανάλωση ηλεκτρισµού.

Πίνακας 2. Πολιτική στήριξης των τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ των 15
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Σημείωση: Χ = υφιστάμενος μηχανισμός, Η = ιστορική πολιτική, διαφορετική σήμερα.
Πηγή: Προσαρμογή από Stenzel, Foxon and Gross (2003).

Οι σύντομες ενημερώσεις του ΕΟΠ είναι
συνοπτικές, ευανάγνωστες εισαγωγές στα τρέχοντα
περιβαλλοντικά θέματα και βασίζονται στις πιο
πρόσφατες πληροφορίες. Οι σύντομες ενημερώσεις
διατίθενται στην ιστοθέση του ΕΟΠ: www.eea.eu.int
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