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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/2012

Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων
της ∆ΕΗ Α.Ε. και Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο προς ανάκτηση
από τους πελάτες Χαµηλής Τάσης (ΧΤ), για το έτος 2013

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 20η ∆εκεµβρίου 2012, και
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το Νόµο 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των
Άρθρων 140 και 195 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1, Άρθρο 32 του νόµου 4038 (ΦΕΚ Α΄
14/02.02.2012).
2. Το Νόµο 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/ 06.05.2010), και ειδικότερα το Παράρτηµα 3 στην ενότητα
«Επιχειρηµατικό Περιβάλλον», όπου καθορίζεται η έναρξη εξορθολογισµού των τιµολογίων
(ηλεκτρισµού) για τους τελικούς καταναλωτές, το αργότερο µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2010.
3. Τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια του Προγράµµατος
Οικονοµικής Στήριξης1, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα εξής:
•

Να εκδώσει τις απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις (∆εκέµβριος 2012 και Μάρτιος
2013), ώστε να διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό τµήµα των ρυθµιζόµενων τιµολογίων
χαµηλής τάσης (µε εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές) θα αντανακλά, το αργότερο
µέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιµές χονδρικής πώλησης, και

•

Να καταργήσει τα ρυθµιζόµενα από αυτήν τιµολόγια για όλους τους πελάτες, µε εξαίρεση
τους ευάλωτους καταναλωτές, τον Ιούνιο του 2013.

4. Την από 06.06.2011 Απόφαση 692/2011 της ΡΑΕ, σχετικά µε τις «Βασικές Αρχές
Τιµολόγησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 2529/07.11.2011).
5. Τις Γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ υπ. αριθµ. 237/2010, 353/2010 και 381/2010, σχετικά µε τα
τιµολόγια ρυθµιστικού ελέγχου της ∆ΕΗ Α.Ε.

1

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf
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6. Τις Γνωµοδοτήσεις της ΡΑΕ 36/2011 και 39/2011, σχετικά µε το Μέσο Επιτρεπόµενο Έσοδο
Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ΕΗ Α.Ε., ανά κατηγορία ρυθµιζόµενου τιµολογίου,
για το έτος 2012, καθώς και το σχετικό Τιµοκατάλογο Ανταγωνιστικών Χρεώσεων.
7. Την από 28.12.2010 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ/∆5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 28241, ΦΕΚ Β΄ 2031) για
το «Μέσο Επιτρεπόµενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και Τιµοκατάλογος Ανταγωνιστικών
Χρεώσεων Τιµολογίων Ρυθµιστικού Ελέγχου µέσης και χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε., για το
έτος 2011», µε την οποία εφαρµόστηκε το πρώτο βήµα της µεταβατικής περιόδου που
προβλεπόταν στο σχετικό 2.
8. Τις από 29.12.2011 (Αριθµ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.30094, ΦΕΚ Β΄ 3044/30.12.2011) και
03.01.2012 (Αριθµ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.77, ΦΕΚ Β΄ 7/05.01.2012) Υπουργικές Αποφάσεις,
σχετικά µε τα Τιµολόγια Προµήθειας της ∆ΕΗ Α.Ε. και τον Τιµοκατάλογο Ανταγωνιστικών
Χρεώσεων Τιµολογίων Προµήθειας Χαµηλής Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε., για το 2012, αντίστοιχα.
9. Τις επιστολές της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο-51527/13.06.2012, Ο-52225/06.08.2012 και Ο52455/06.09/2012, µε τις οποίες η Αρχή έδωσε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και οδηγίες στη
∆ΕΗ για τον τρόπο ανάλυσης και τεκµηρίωσης των προϋπολογιζόµενων στοιχείων κόστους
της και των αιτούµενων µεταβολών των τιµολογίων της για τους πελάτες χαµηλής τάσης.
10. Το από 07.12.2012 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. (Γρ∆/4067, ΡΑΕ Ι-165894/10.12.2012), µε το
οποίο η ∆ΕΗ υπέβαλε στη ΡΑΕ τη συνολική της πρόταση σχετικά µε τη «∆ιαµόρφωση
τιµολογίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. στη Χαµηλή Τάση για το έτος
2013».

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύµφωνα µε τον ν.4001/2011 όπως ισχύει (σχετικό 1), έως τον Ιούνιο του 2013, η ΡΑΕ
γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά µε τα τιµολόγια προµήθειας της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη
χαµηλή τάση (Άρθρο 195, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1, Άρθρο 32 του ν.4038/2012).
«Προπαρασκευαστικό στάδιο» για την κατάρτιση των τιµολογίων αυτών συνιστά ο υπολογισµός
του µέγιστου επιτρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ Α.Ε. από τους πελάτες χαµηλής τάσης για τις
ανταγωνιστικές δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 140 του ν.4001/2011, «η ΡΑΕ δύναται ιδίως να επιβάλλει ειδικά
ρυθµιστικά µέτρα επί των προσφερόµενων από τις επιχειρήσεις τιµολογίων προµήθειας, ιδίως των
επιχειρήσεων που κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στη σχετική αγορά και είναι δυνατόν να ασκούν
δεσπόζουσα επιρροή σε αυτή, υπό το πρίσµα του ελέγχου του υποκείµενου κόστους των παρεχόµενων
υπηρεσιών, των στοιχείων και παραµέτρων που χρησιµοποιούνται για τη διαφοροποίηση των
τιµολογήσεων ανά κατηγορία πελατών και της ενδεχόµενης ύπαρξης καταχρηστικών όρων στην
τιµολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.».

Αναφορικά µε τη ρύθµιση των τιµολογίων
Επειδή, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο και τις δεσµεύσεις της Ελλάδας στα πλαίσια του
Προγράµµατος Οικονοµικής Στήριξης (βλ. σχετικό 3), θα πρέπει µέχρι τον Ιούνιο του 2013:
α. να καταργηθεί η ρύθµιση των τιµολογίων για όλες τις κατηγορίες πελατών, µε εξαίρεση τους
ευάλωτους πελάτες, και
β. οι ανταγωνιστικές τιµές των τιµολογίων, µε εξαίρεση τους ευάλωτους πελάτες, να
αντανακλούν τις τιµές χονδρικής.
Επειδή, το 2012 ήδη απελευθερώθηκαν τα τιµολόγια µέσης τάσης και θα πρέπει να
απελευθερωθούν περαιτέρω και τα τιµολόγια χαµηλής τάσης. Αυτό σηµαίνει πως οι χρεώσεις των
πελατών ανά κατηγορία καθορίζονται από τη ∆ΕΗ, όπως γίνεται στην απελευθερωµένη αγορά από
κάθε άλλο προµηθευτή, βάσει δηλαδή των συνθηκών της αγοράς και των χαρακτηριστικών
φορτίου της κατηγορίας πελατών, ενώ πρέπει να τηρούνται οι Βασικές Αρχές Τιµολόγησης που
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θεσπίστηκαν από τη ΡΑΕ (σχετικό 4). Επιπρόσθετα, η ∆ΕΗ, όπως και κάθε άλλος προµηθευτής,
είναι ελεύθερη να διαπραγµατευτεί µε τους µεγάλους πελάτες της οι οποίοι δεν εµπίπτουν σε
ειδική κατηγορία πελατών, τους όρους προµήθειας και αναπροσαρµογής των τιµολογίων. Οι
χρεώσεις, καθώς και οι σχετικοί όροι που συµφωνούνται, ελέγχονται εκ των υστέρων από τη ΡΑΕ,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 140 του ν.4001/2011.
Επειδή, τα τιµολόγια που εξακολουθούν να ρυθµίζονται (οικιακά και µικρών επιχειρήσεων), στο
πλαίσιο του σταδιακού εξορθολογισµού τους, µπορούν, στα ενδιάµεσα βήµατα της µεταβατικής
περιόδου, να µην αντανακλούν πλήρως το κόστος αυτό, ανά κατηγορία. Στο σύνολό τους, όµως,
τα τιµολόγια που παραµένουν ρυθµιζόµενα κατά το 1ο εξάµηνο του 2013, πρέπει να αντανακλούν
το πραγµατικό αυτό κόστος, ώστε να µην επιδοτούνται από άλλες κατηγορίες τιµολογίων που είναι
ήδη απελευθερωµένα.
Επειδή, όσο εκκρεµεί ο πλήρης εξορθολογισµός των τιµολογίων (µέχρι την 30.06.2013) ώστε να
αντανακλούν, σταδιακά, τις τιµές χονδρικής πώλησης, και η ∆ΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να κατέχει
δεσπόζουσα θέση, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρεµπορική αγορά, µε αποκλειστική
πρόσβαση σε οικονοµικότερες, βάσει των σηµερινών δεδοµένων και συγκριτικά µε τους
ανταγωνιστές της, µονάδες παραγωγής (υδροηλεκτρικές και λιγνιτικές), θεωρείται αναγκαία η
ρυθµιστική παρέµβαση και ο καθορισµός του επιτρεπόµενου εσόδου της ∆ΕΗ και των
ρυθµιζόµενων τιµολογίων της, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το µέσο εσωτερικό κόστος των
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της, όσο και το οριακό κόστος, όπως αυτό αποκαλύπτεται από
τη χονδρεµπορική αγορά. Το µέτρο αυτό δρα τελικά προς όφελος του καταναλωτή, ιδίως
δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, ο οποίος καταναλωτής επωφελείται κατ’ αυτόν
τον τρόπο από την εκµετάλλευση των εθνικών ενεργειακών πόρων, εφόσον η τρέχουσα δοµή της
αγοράς και το επίπεδο ανταγωνισµού δεν επιτρέπει τη µετακύλιση του οφέλους σε αυτόν µέσω
των µηχανισµών της αγοράς.
Επειδή, το εύλογο Επιτρεπόµενο Έσοδο θα πρέπει µακροχρόνια να συγκλίνει στο κόστος
αναφοράς µιας επιχείρησης η οποία εφαρµόζει βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, επιτυγχάνοντας
υψηλή αποδοτικότητα του ανθρώπινου και του επενδεδυµένου κεφαλαίου της και αυξάνοντας την
αξία της επιχείρησης, διαθέτοντας έτσι υψηλής ποιότητας στοιχεία Ισολογισµού. Το κόστος
αναφοράς πρέπει να αντιπαραβάλλεται µε το κόστος που προκύπτει από τις λογιστικές
καταστάσεις, το οποίο ενδεχοµένως να επιδέχεται βελτιώσεις και περαιτέρω µειώσεις, έτσι ώστε
αφενός να δίνεται κατάλληλο κίνητρο στην επιχείρηση για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση
του κόστους της, αφετέρου ο καταναλωτής να µην επιβαρύνεται από κόστη, που µπορεί µεν να
είναι πραγµατικά, αλλά θα µπορούσαν να ήταν χαµηλότερα. Περαιτέρω, η κατανοµή της διαφοράς
µεταξύ του κόστους αναφοράς και του τρέχοντος κόστους, στις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών, πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα του Ramsey, ώστε να περιορίσει το ενδεχόµενο
θραύσης της ελαστικότητας ζήτησης των καταναλωτών που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βαθµό
ελαστικότητας, που είναι ακριβώς αυτοί των οποίων η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται δυσµενώς
από το αυξηµένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφορικά µε το κόστος των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ
Α.Ε. και µέγιστο επιτρεπόµενο έσοδο από Πελάτες Χαµηλής Τάσης
Επειδή, µε το από 07.12.2012 έγγραφό της (σχετικό 10), η ∆ΕΗ Α.Ε. κατέθεσε στη ΡΑΕ τα
προϋπολογιστικά στοιχεία για τις δαπάνες των δραστηριοτήτων της παραγωγής και της
προµήθειας για το 2013. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν,
συγκριτικά µε την πρόσφατη εκτίµηση για το 2012, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που εγκρίθηκαν
ως επιτρεπόµενο έσοδο για το 2012 από τη ΡΑΕ (σχετικό 6). Σηµειώνεται ότι τα τιµολόγια που
εγκρίθηκαν τελικά από το ΥΠΕΚΑ για το 2012 (σχετικό 8) µείωσαν έτι περαιτέρω το
επιτρεπόµενο έσοδο της ∆ΕΗ.
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Πίνακας 1 – Κόστος παραγωγής και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
(χιλ.€)
Επιτρεπόµενο
έσοδο 2012
(ΡΑΕ 36/2011)
∆ΕΗ Παραγωγή
Κόστος Καυσίµων (συµπ. τέλος
λιγνίτη και δαπάνες εκποµπών CO2)
Αγορές Ενέργειας
Λειτουργικά Έξοδα
Κόστος Κεφαλαίου (µε απόδοση
κεφαλαίου 10%)
∆ιορθώσεις (έσοδα από παροχή
υπηρεσιών και πωλήσεις)
∆ΕΗ Εµπορία
Αγορές Ενέργειας (περιλαµβάνει
επικουρικές υπηρεσίες, ΜΚΜΚ και
ΕΦΚ τρίτων)
∆ιορθώσεις (εξαγωγές και
εσωτερικές πωλήσεις)
Συνολικό κόστος ενέργειας
Ανηγµένες πωλήσεις ∆ΕΗ στο ∆Σ
(GWh)
Μέσο κόστος ενέργειας (€/MWh)

Επικαιροποιηµένος
Προϋπολογισµός
2012 (∆ΕΗ)

Προϋπολογισµός
2013
(∆ΕΗ)

2.303.399

2.616.092

2.898.733

1.334.432

1.545.334

1.835.116

71.157
345.929

39.542
347.188

39.650
346.911

586.891

716.935

703.847

-35.010

-32.907

-26.791

953.790

1.421.205

1.536.061

1.130.494

1.583.606

1.707.079

-176.704

-162.401

-171.018

3.257.189

4.037.297

4.434.794

44.797

49.184

47.913

72,71

82,08

92,56

Πίνακας 2 – Ανάλυση δαπανών Εµπορίας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (χιλ.€)

Σύνολο ∆ΕΗ Εµπορία
Λειτουργικά Έξοδα
Άλλα Κόστη ∆ιάθεσης
(Προβλέψεις και Αποσβέσεις)
Κόστος Κεφαλαίου
Λοιπά έσοδα
Εύλογο περιθώριο κέρδους
εµπορίας
Συνολικό έσοδο παραγωγής και
εµπορίας µε εύλογη απόδοση/
κέρδος
Μέσο έσοδο παραγωγής και
εµπορίας µε εύλογη απόδοση/
κέρδος (€/MWh)

Επιτρεπόµενο
έσοδο 2012
(ΡΑΕ 36/2011)
135.975
71.794

Επικαιροποιηµένος
Προϋπολογισµός
2012 (∆ΕΗ)
269.975
83.605

Προϋπολογισµός
2013
(∆ΕΗ)
325.211
88.760

66.281

182.416

229.126

25.900
-28.000

34.337
-30.384

36.000
-28.675

130.288

161.492

66.522

3.523.452

4.468.763

4.826.526

78,65

90,86

100,73

Επειδή, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ΕΗ, οι απαιτούµενες αυξήσεις δαπανών οφείλονται σε
σηµαντικό βαθµό στην ενσωµάτωση νέων φόρων στα τιµολόγια (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης –
ΕΦΚ – στο φυσικό αέριο, κόστος αγοράς δικαιωµάτων αερίων ρύπων), καθώς και στις αυξηµένες
προβλέψεις αναφορικά µε τις οφειλές πελατών προς τη ∆ΕΗ. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικοί
παράγοντες µεταβολής (αύξησης) των δαπανών των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ
για το 2013 (συµπεριλαµβανοµένης και εύλογης απόδοσης), συγκριτικά µε τις εγκριθείσες δαπάνες
για το 2012, είναι, κατά τη ∆ΕΗ, οι ακόλουθοι:
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•

Η κατάργηση των δωρεάν δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και η
συνακόλουθη επιβάρυνση του σχετικού κόστους της ∆ΕΗ κατά €299 εκατ. (µε εκτιµώµενη
τιµή δικαιωµάτων για το 2013 τα €7/tn CO2).

•

Η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ο οποίος επιβαρύνει το συνολικό κόστος του φυσικού
αερίου των µονάδων παραγωγής της ∆ΕΗ µε περίπου €50 εκατ., ποσό που δεν είχε
συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2012. Επιπλέον, η ∆ΕΗ επιβαρύνεται το 2013 µε
περίπου €105 εκατ. για την κάλυψη του κόστους ΕΦΚ τρίτων παραγωγών µέσω της
χονδρεµπορικής αγοράς.

•

Το κόστος του Μηχανισµού Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους για το 2012, το οποίο
εξελίσσεται απολογιστικά στα €70 εκατ. περισσότερα από το ποσό που είχε προϋπολογισθεί,
και το οποίο εκτιµάται ότι θα αυξηθεί έτι περαιτέρω, κατά €130 εκατ. το 2013.

•

Η επανάκτηση σηµαντικού αριθµού πελατών κατά το 2012, λόγω απένταξης τρίτων
προµηθευτών από την αγορά, η οποία οδήγησε στην ανάγκη για πρόσθετες αγορές ενέργειας
από την χονδρεµπορική αγορά, µε εκτιµώµενο κόστος €250 εκατ.

•

Η αναµενόµενη (εντός του 2013) έναρξη εµπορικής λειτουργίας νέων σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ (Αλιβέρι V, Μεγαλόπολη V και Ιλαρίωνας), η οποία αυξάνει
ανάλογα την κεφαλαιακή παραχώρηση, και εποµένως και την αναµενόµενη απόδοση, της
δραστηριότητας της παραγωγής.

Οι αυξηµένες δαπάνες της ∆ΕΗ για το 2013 καλύπτονται εν µέρει από περαιτέρω (συγκριτικά µε
το 2012) µικρές µισθολογικές µειώσεις. Επιπρόσθετα, στον προτεινόµενο προϋπολογισµό για το
2013, η ∆ΕΗ αποδέχεται µειωµένο περιθώριο κέρδους για τη δραστηριότητα της εµπορίας, στο
ύψος του 1,5%, δεδοµένης της σηµερινής δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας για τη χώρα και τους
πολίτες.
Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων της σχετικά µε τον καθορισµό των
τιµολογίων και τον έλεγχο του υποκείµενου κόστους, προέβη σε ανάλυση των απολογιστικών και
προϋπολογιστικών στοιχείων και των σχετικών διευκρινήσεων που παρείχε η ∆ΕΗ, µε σκοπό τη
διαµόρφωση της άποψής της αναφορικά µε ένα εύλογο (µέγιστο) συνολικό ύψος Επιτρεπόµενου
Εσόδου για τις ανταγωνιστικές της δραστηριότητες, και αντίστοιχα για ένα µέγιστο Επιτρεπόµενο
Έσοδο προς ανάκτηση από τους πελάτες χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ. Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ
παρατηρεί τα ακόλουθα:
•

Η ΡΑΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ανάκτησης του κόστους αγοράς δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και του ΕΦΚ που έχει επιβληθεί επί του φυσικού
αερίου από το Υπ. Οικονοµικών, µέσω των τιµολογίων των τελικών καταναλωτών. Το ποσό
αυτό ανέρχεται περίπου στα €500 εκατ., σύµφωνα µε την εκτίµηση της ∆ΕΗ στον
προϋπολογισµό του 2013 (από τα οποία €299 εκατ. αφορούν την αγορά δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για την παραγωγή της ∆ΕΗ). Το απολογιστικό κόστος θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη των διεθνών τιµών αγοράς δικαιωµάτων
εκποµπών (στον προϋπολογισµό της ∆ΕΗ γίνεται η υπόθεση για µέση τιµή 2013 τα €7/tn
CO2). Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ∆ΕΗ θα έπρεπε να έχει χρησιµοποιήσει, σε σηµαντικά µεγαλύτερο
βαθµό από ότι έχει πράξει σήµερα, τα τυχόν διαθέσιµα εργαλεία διαχείρισης του κόστους
αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών, µε στόχο την ελαχιστοποίησή του (ενδεικτικά: προαγορά
δικαιωµάτων σε χαµηλότερες τιµές, δραστηριότητα εµπορίας δικαιωµάτων, κ.λπ.). Για το
σκοπό του καθορισµού του µέγιστου Επιτρεπόµενου Εσόδου, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την
αποµείωση του κόστους αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που
προτείνει η ∆ΕΗ κατά 10%, δεδοµένης και της αβεβαιότητας σχετικά µε τη µελλοντική τιµή
αγοράς των δικαιωµάτων αυτών.

•

Παρά τις σηµαντικές µειώσεις που έχουν ήδη σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στο κόστος
µισθοδοσίας της ∆ΕΗ, το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως προϋπολογίζεται
από τη ∆ΕΗ για το 2013, δεν ακολουθεί τις µειώσεις αυτές, αντιθέτως παραµένει

-5-

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΙΔΞ-ΑΨΚ

σταθερό για τη δραστηριότητα της παραγωγής, ενώ στην περίπτωση της εµπορίας
αυξάνεται κατά περίπου 24%, συγκριτικά µε το ποσό που είχε κριθεί ως εύλογο από τη ΡΑΕ
για το 2012. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιµο να δοθεί κίνητρο, ώστε να µειωθούν
περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα της ∆ΕΗ, ιδίως δεδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής
κατάστασης της χώρας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της
επιχείρησης, προς όφελος τελικά του πελάτη/ καταναλωτή. Συνεπώς, η ΡΑΕ εκτιµά ως εύλογη
την αποµείωση των προϋπολογιζόµενων λειτουργικών εξόδων της ∆ΕΗ κατά 10% για τη
δραστηριότητα της παραγωγής, και κατά 15% για τη δραστηριότητα της εµπορίας, για το
σκοπό του υπολογισµού του µέγιστου Επιτρεπόµενου Εσόδου.
•

Σχετικά µε την απόδοση της δραστηριότητας της παραγωγής, η ΡΑΕ δεν αναγνωρίζει
την αυξηµένη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση (ΡΠΒ) της παραγωγής, όπως αυτή
προτείνεται από τη ∆ΕΗ, αφού περιλαµβάνει µονάδες που δεν αναµένεται να
λειτουργήσουν εντός του 2013 (πετρελαϊκές, Μεγαλόπολη V). Αντίθετα, η ΡΑΕ προτείνει ως
βάση την ΡΠΒ που προτάθηκε από τη Ρυθµιστική Αρχή για το 2012, µε την προσθήκη των
σταθµών παραγωγής του Ιλαρίωνα και του Αλιβερίου, οι οποίοι αναµένεται να ενταχθούν στο
Σύστηµα κατά τη διάρκεια του ερχόµενου έτους (και, εποµένως, λαµβάνεται υπ’ όψη µόνο το
ήµισυ της αξίας των παγίων).

•

Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ προτείνει την αποµείωση της εύλογης απόδοσης των µονάδων
παραγωγής, από 10% σε 5% για το 2013, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας
της χώρας και τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πελάτες της ∆ΕΗ στην
αποπληρωµή των λογαριασµών τους.

•

Σχετικά µε το κόστος λιγνίτη, η ΡΑΕ θεωρεί πως υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης της
αποδοτικότητας της δραστηριότητας των ορυχείων, καθώς και του περιορισµού του κόστους
και της απόδοσης επί των απασχολούµενων κεφαλαίων που περιλαµβάνεται στην εσωτερική
τιµολόγηση του λιγνίτη, µεταξύ των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Εν όψει της ανάθεσης
και εκπόνησης της αναλυτικής µελέτης που προκήρυξε η ΡΑΕ µε τίτλο «Κοστολογικό
έλεγχο/ συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(∆ΕΗ Α.Ε.) και των θυγατρικών της σε Σύστηµα και ∆ίκτυο (Α∆ΜΗΕ Α.Ε. & ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε.). Προτάσεις στρατηγικής και ρυθµιστικών µέτρων για την επίτευξη του
υφιστάµενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους αυτού. Συναφής οδικός χάρτης /
χρονοδιάγραµµα», η Αρχή δεν είναι ακόµα σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς το εύλογο
κόστος του λιγνίτη, κατά τούτο και εισηγείται την αποµείωση του προτεινόµενου από τη ∆ΕΗ
(αυξηµένου) κόστους λιγνίτη, για τον σκοπό του υπολογισµού του µέγιστου επιτρεπόµενου
εσόδου του 2013, στο επίπεδο που είχε εγκριθεί από τη ΡΑΕ για το 2012 (€804 εκατ.).

•

Η ΡΑΕ θεωρεί ως εύλογο ύψος του κόστους του Μηχανισµού Κάλυψης Μεταβλητού
Κόστους (ΜΚΜΚ) για το 2013 τα €300 εκατ., το οποίο είναι κατά €30 εκατ. αυξηµένο
συγκριτικά µε το αντίστοιχο εκτιµώµενο κόστος για το 2012, δεδοµένης της αύξησης του
κόστους αυτού λόγω της απαιτούµενης αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.

•

Σχετικά µε το εύλογο περιθώριο κέρδους της δραστηριότητας της εµπορίας, η ΡΑΕ συµφωνεί
µε την πρόβλεψη της ∆ΕΗ για µείωσή του, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας,
και σε συνδυασµό µε τις (εύλογα κατά την άποψη της Αρχής) αυξηµένες προβλέψεις που
αιτείται η επιχείρηση (€228 εκατ.), προτείνει την περαιτέρω αποµείωση του ζητούµενου από
την επιχείρηση ποσοστού περιθωρίου κέρδους, από 1,5% σε 1% για το 2013.

Συνεπώς, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η εκτίµηση των εύλογων συνολικών δαπανών της ∆ΕΗ
για την παραγωγή και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 3), καθώς και για τη δραστηριότητα
της εµπορίας (Πίνακας 4), στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα για το 2013, αποτυπώνεται ως εξής:
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Πίνακας 3 – Εύλογες δαπάνες για την παραγωγή και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (χιλ.€) το 2013
Αρχικός
Προϋπολογισµός
2012 (∆ΕΗ)
∆ΕΗ Παραγωγή
Κόστος Καυσίµων (συµπ.
τέλος λιγνίτη και δαπάνες
εκποµπών CO2)
Αγορές Ενέργειας
Λειτουργικά Έξοδα
Κόστος Κεφαλαίου
∆ιορθώσεις (έσοδα από
παροχή υπηρεσιών και
πωλήσεις)
∆ΕΗ Εµπορία
Αγορές Ενέργειας
(περιλαµβάνει
επικουρικές υπηρεσίες,
ΜΚΜΚ και ΕΦΚ τρίτων)
∆ιορθώσεις (εξαγωγές και
εσωτερικές πωλήσεις)
Συνολικό κόστος
ενέργειας
Ανηγµένες πωλήσεις ∆ΕΗ
στο ∆Σ (GWh)
Μέσο κόστος ενέργειας
(€/MWh)

Εύλογες
δαπάνες 2012
(ΡΑΕ)

Προϋπολογισµός
2013
(∆ΕΗ)

Εύλογες
δαπάνες 2013
(ΡΑΕ)

2.446.853

2.303.399

2.898.733

2.480.749

1.332.019

1.334.432

1.835.116

1.721.218

71.157
398.985
679.703

71.157
345.929
586.891

39.650
346.911
703.847

39.650
312.220
434.451

-35.010

-35.010

-26.791

-26.791

873.790

953.790

1.536.061

1.436.061

1.050.494

1.130.494

1.707.079

1.607.079

-176.704

-176.704

-171.018

-171.018

3.659.430

3.257.189

4.434.794

3.916.809

44.797

44.797

47.913

48.000

74,13

72,71

92,56

81.60

Πίνακας 4 – Εύλογες δαπάνες Εµπορίας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (χιλ. €) το 2013

Σύνολο ∆ΕΗ Εµπορία
Λειτουργικά Έξοδα
Άλλα Κόστη ∆ιάθεσης
(Προβλέψεις και Αποσβέσεις)
Κόστος Κεφαλαίου
Λοιπά έσοδα
Εύλογο περιθώριο κέρδους
εµπορίας
Συνολικό έσοδο παραγωγής
και εµπορίας µε εύλογη
απόδοση/ κέρδος
Μέσο έσοδο παραγωγής και
εµπορίας µε εύλογη
απόδοση/ κέρδος (€/MWh)

Αρχικός
Προϋπολογισµός
2012 (∆ΕΗ)
172.755
80.574

Εύλογες
δαπάνες 2012
(ΡΑΕ)
135.975
71.794

Προϋπολογισµός
2013
(∆ΕΗ)
325.211
88.760

Εύλογες
δαπάνες 2013
(ΡΑΕ)
311.897
75.446

66.281

66.281

229.126

229.126

25.900
-

25.900
-28.000

36.000
-28.675

36.000
-28.675

166.032

130.288

66.522

39.168

3.659.430

3.523.452

4.826.526

4.267.874

81,69

78,65

100,73

88,91

Επειδή, η εφαρµογή της ως άνω πρότασης της ΡΑΕ για το συνολικό επιτρεπόµενο έσοδο
παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, σε σχέση µε
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τον αιτούµενο από τη ∆ΕΗ προϋπολογισµό του 2013, οδηγούν σε µία µείωση των
προτεινόµενων από τη ∆ΕΗ δαπανών (προς ανάκτηση) το 2013, κατά περίπου €560 εκατ.
Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα, αφ’ ενός τη µείωση κατά 11,7% του προτεινόµενου από τη
∆ΕΗ Α.Ε. µέσου προς ανάκτηση εσόδου, αφ’ ετέρου το σηµαντικό περιορισµό της
απαιτούµενης µέσης αύξησης των ανταγωνιστικών χρεώσεων των τιµολογίων για το 2013 σε
13%, συγκριτικά µε το µέσο επιτρεπόµενο έσοδο που είχε αναγνωριστεί ως εύλογο για το
2012.
Επειδή, σε σχέση µε τις ως άνω εύλογες δαπάνες της ∆ΕΗ Α.Ε. το 2013, δηλ. τα €4.267,9 εκατ., η
ΡΑΕ θεωρεί ότι τα €3.090 εκατ. εξ αυτών αφορούν τους Πελάτες Χαµηλής Τάσης (στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα), λαµβάνοντας υπ’ όψη: α) το κόστος που δηµιουργεί η ισχυρή
µεταβλητότητα φορτίου των πελατών αυτών, πράγµα που σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε τις µη
προβλέψιµες καιρικές συνθήκες και την επισφάλεια που επιφέρει η αβεβαιότητα αυτή, β) τη
συσχέτιση της ζήτησης των πελατών αυτών µε την καµπύλη φορτίου του συστήµατος, και γ) το
επίπεδο των προϋπολογιζόµενων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους εν λόγω Πελάτες.
Επειδή, το ως άνω συνολικό, εκτιµώµενο από τη ΡΑΕ, µέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο της ∆ΕΗ
Α.Ε. για το 2013 αντικατοπτρίζει την τρέχουσα εκτίµηση του κόστους της επιχείρησης κατά το
έτος αυτό, και βασίζεται σε µια σειρά παραδοχών και εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά δεδοµένα, κατά
τη διάρκεια του 2013, πιθανότατα να αποκλίνουν από τις παραδοχές αυτές, ιδίως ως προς τις
κοστολογικές παραµέτρους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των προµηθευτών (ενδεικτικά
διεθνείς τιµές καυσίµων, κόστος δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου,
υδραυλικότητα, ρυθµιστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εγχώριας και της ευρωπαϊκής
αγοράς, ύψος κατανάλωσης/ πωλήσεων) αλλά και την ενέργεια που εκτιµά η ∆ΕΗ πως θα
προµηθεύσει στους πελάτες της. Σε περιβάλλον αυξηµένου κόστους παραγωγής και προµήθειας, η
διατήρηση των τιµολογίων στα επίπεδα του 2012 θα καθιστούσε το σύνολο της αγοράς ως προς
τον κλάδο παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ζηµιογόνο και θα έθετε σε κίνδυνο τη
βιωσιµότητα των περισσότερων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ΕΗ Α.Ε. Ας
σηµειωθεί ότι το 2012, έτος κατά το οποίο το ΥΠΕΚΑ δεν αποφάσισε να αναπροσαρµόσει τα
τιµολόγια της ∆ΕΗ Α.Ε., όπως είχε προταθεί στη Γνωµοδότηση της ΡΑΕ 39/2011, ώστε να ληφθεί
υπόψη το αυξηµένο κόστος της επιχείρησης σε σχέση µε το εγκεκριµένο για το 2012 έσοδο, η
επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει ζηµίες χρήσης. Συνεπώς, κρίνεται ρυθµιστικά
απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων κόστους παραγωγής και προµήθειας, έτσι ώστε το
ανταγωνιστικό σκέλος των ρυθµιζόµενων τιµολογίων της ∆ΕΗ Α.Ε. να αντανακλά µεταβολές στο
υποκείµενο κόστος της επιχείρησης (αυξήσεις, αλλά και µειώσεις). Η διαδικασία αυτή είναι
απαραίτητη προκειµένου να προληφθούν περιπτώσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε
χρηµατοπιστωτική ασφυξία τη δραστηριότητα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως
λαµβάνοντας υπ’ όψη την επιδείνωση των συνθηκών που επικρατούν στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα, και επιβαρύνουν δυσµενώς την αγορά δανειακών κεφαλαίων, για την εξασφάλιση της
αναγκαίας ρευστότητας των επιχειρήσεων, και στη συγκεκριµένη περίπτωση της ∆ΕΗ Α.Ε.

Αναφορικά µε τους προτεινόµενους τιµοκαταλόγους
Επειδή, η ΡΑΕ, κατά την εξέταση των προτεινόµενων τιµοκαταλόγων της ∆ΕΗ, λαµβάνει υπ’ όψη
της τις Βασικές Αρχές Τιµολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ 692/2011/ΦΕΚ Β’
2529/07.11.2011, σχετικό 4).
Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την κατάργηση της διαφοροποίησης µεταξύ τιµολογίων γενικής και
βιοµηχανικής χρήσης στη χαµηλή τάση, καθώς και το σταδιακό εξορθολογισµό των τιµολογίων
στην αγροτική χρήση, µε ταυτόχρονη διατήρηση τριών (3) διαφοροποιηµένων τιµολογίων,
δίνοντας εναλλακτικές επιλογές στους µη οικιακούς Πελάτες ΧΤ, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
της κατανάλωσής τους (τιµολόγιο µε πάγιο και ενιαία χρέωση ενέργειας, τιµολόγιο µε χρέωση
ισχύος, τιµολόγιο µε ζωνική/ νυχτερινή χρέωση).
Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη τη σταδιακή κατάργηση, µέχρι την 30.06.2012, της
κατηγοριοποίησης των οικιακών τιµολογίων βάσει της συνολικής κατανάλωσης, καθώς και την
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κατάργηση, αφενός της διαφοροποίησης της πάγιας χρέωσης βάση τύπου παροχής στο οικιακό
τιµολόγιο (µονοφασική ή τριφασική παροχή), και αφετέρου της πάγιας χρέωσης στο νυχτερινό
οικιακό τιµολόγιο. Σχετικά µε την χρέωση ενέργειας για τη νυχτερινή κατανάλωση, η ΡΑΕ
θεωρεί υπερβολικό και µη τεκµηριωµένο το προτεινόµενο από τη ∆ΕΗ επίπεδο αύξησης.
Επειδή, για την εφαρµογή των προτεινόµενων τιµοκαταλόγων εντός του 2013 για τους πελάτες
ΧΤ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και προτάσεις της ΡΑΕ, σχετικά µε το
Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο και τη δοµή των τιµολογίων, καθώς και η εξέλιξη σηµαντικών
παραµέτρων καθορισµού του κόστους (ενδεικτικά, κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου, κόστος αγορών από ΗΕΠ και ΜΚΜΚ).

Για τους παραπάνω λόγους

Γνωµοδοτεί:
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της κατά τις διατάξεις του Άρθρου 140 του ν.4001/2001 και του Άρθρου 32 του
ν.4038/2012, όπως ισχύουν:
Α. Ως εύλογες, συνολικές προς ανάκτηση, δαπάνες της ∆ΕΗ για τις ανταγωνιστικές
δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας, το έτος 2013, τα €4,268 εκατ. (έναντι των
€4.827 εκατ. που προτείνει η επιχείρηση, δηλ. µείωση €559 εκατ., ή 11,7%). Εξ αυτών των
εύλογων δαπανών (€4,268 εκατ.), τα €3.090 εκατ. αφορούν τους πελάτες Χαµηλής Τάσης.
Β. Οι ως άνω δαπάνες θεωρούνται ως µέγιστες (δεδοµένης της πρόβλεψης των πωλήσεων της
∆ΕΗ), και εποµένως η επιχείρηση δύναται να παρεκκλίνει προς τα κάτω.

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2012
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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