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Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω με ένα σύντομο χαιρετισμό στην Ημερίδα που
διοργανώνει η Deloitte στα πλαίσια της εβδομάδας αειφόρου ενέργειας. Μια εκδήλωση που
εκτιμώ πως θα ασχοληθεί με τις σημαντικές στρατηγικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο
τόπος τα εμπόδια, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ένα αειφόρο ενεργειακό
μέλλον.
Κύριο θέμα της ημερίδας είναι οι συνέργιες μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και ο
ρόλος τους στην επίτευξη των εθνικών στόχων αλλά και της σημασίας που έχουν για επίτευξη
της εθνικής στρατηγικής.
Είναι γεγονός πως οι σημαντικές θετικές εξελίξεις της επιβεβαίωσης ύπαρξης κοιτασμάτων
φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου από το 2011,
σηματοδότησαν την έναρξη μιας νέας εποχής για τη χώρα, που έχει πλέον βασικά
πλεονεκτήματα να διεκδικήσει μια θέση – κλειδί στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, με τη
μετατροπή της σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.
Η σωστή και διαφανής διαχείριση του μείζονος αυτού εθνικού θέματος με τη χάραξη μιας
συνεπούς και ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής, που θα αντιμετωπίζει συνολικά την
ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου παράλληλα με τη σταδιακή και συγκροτημένη
αξιοποίηση των αειφόρων ηλιακών κοιτασμάτων του τόπου, αποτελεί μονόδρομο. Αποτελεί
διαχρονική διαπίστωση πως η στρατηγική αυτή απουσιάζει.
Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επίτευξη των ενεργειακών στόχων, θα πρέπει
να πούμε πως είναι αρκετά περιορισμένη. Στον ηλεκτρισμό, μέχρι σήμερα περιοριζόταν στην
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εξασφάλιση εγγυημένων συμβολαίων διάρκειας είκοσι ετών, για παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές μέσα από καθεστώτα στήριξης από το Κράτος. Με αυτά τα δεδομένα
δραστηριοποιήθηκε αριθμός ιδιωτικών εταιρειών σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ο νέος
σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρισμού που αποφασίστηκε μετά από ενδελεχή μελέτη από τη
ΡΑΕΚ, ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για ενεργοποίηση και άλλων εταιρειών με ιδιωτικά
κεφάλαια που μπορούν να δραστηριοποιηθούν αναπτύσσοντας ανανεώσιμες πηγές ή/και
συμβατικές μονάδες στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
Ο άλλος μεγάλος τομέας ενέργειας, αυτός των υδρογονανθράκων, προσφέρεται επίσης
ιδιαίτερα για συνέργιες και συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κύρια στον τομέα
των υποδομών. Η ΡΑΕΚ είχε εισηγηθεί από το Μάρτιο του 2012 τη δημιουργία Κρατικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων ιδιωτικού δικαίου, με σαφείς αρμοδιότητες εκπροσώπησης του
Δημοσίου και συμμετοχής στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων και στις νέες ενεργειακές
υποδομές αγωγών και τερματικού. Μια εταιρείας όμως, η οποία πρέπει να μείνει μακριά από
τα γραφειοκρατικά πρότυπα της δημόσιας διοίκησης αλλά και τα στατικά μοντέλα διοίκησης.
Εισήγησή μας ήταν πως έπρεπε να αξιοποιηθούν και να συνδυαστούν στρατηγικά και με
ευελιξία τα καλύτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα τόσο του δημόσιου τομέα, που είναι η
διαφάνεια,

ο

δημόσιος έλεγχος

και

η

ρυθμιστική

εποπτεία

των επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, όσο και του ιδιωτικού τομέα που είναι ο δυναμισμός και η ταχύτητα λήψης
αποφάσεων, η δημιουργικότητα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Η εφαρμογή των
βέλτιστων πρακτικών που ακολουθήθηκαν με επιτυχία σε άλλες χώρες προσαρμοσμένες
έξυπνα στα δεδομένα του Κυπριακού Κράτους, ίσως αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να
διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και η προοπτική για τις μελλοντικές γενιές.
Με τη συνεργασία μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εταιρειών σε σχήματα Κοινοπραξίας,
μπορούν να τύχουν επιτυχούς διαχείρισης προγράμματα δημιουργίας νέων μεγάλων
υποδομών δεδομένου ότι στηρίζονται σε τεχνοοικονομικές μελέτες, μελετημένα σχέδια δράσης
και

ρεαλιστικά

χρονοδιαγράμματα

υλοποίησης.

Προφανώς

χωρίς

τα

πιο

πάνω

προαπαιτούμενα, δεν μπορεί να αναμένεται επιτυχία, ιδιαίτερα όσον αφορά προγράμματα για
τη χρηματοδότηση και βιωσιμότητα των επενδύσεων στις νέες υποδομές.
Κυρίες και κύριοι,
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Θεωρώ πως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αντικρίζει τα ενεργειακά ζητήματα ρεαλιστικά μέσα
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και πάντοτε μέσα από πνεύμα διαβούλευσης που
εφαρμόστηκε επιτυχώς στην πράξη με τις πρόσφατες μεγάλες αποφάσεις της για την Αγορά
ηλεκτρισμού και τη μεθοδολογία διατιμήσεων.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
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