ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΛΛΑ…
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
Την διακοπή της χρηματοδότησης
των
ρυπογόνων
ενεργειακών
μονάδων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), σε μία
προσπάθεια να στρέψει τα 28
κράτη-μέλη
σε
διαφορετικές
μορφές παραγωγής ενέργειας.

Η διακοπή της χρηματοδότησης θα συμπεριλαμβάνει τις μονάδες
παραγωγής άνθρακα που εκπέμπου περισσότερα από 550 γραμμάρια
διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα (kwh).
Αναμφισβήτητα αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη, αν η ΕΤΕ δεν
αποδειχτεί ανακόλουθη, όπως έκανε στο παρελθόν, και αν τα
“παραθυράκια” που περιλαμβάνει η απόφαση δεν μετατραπούν σε
“λάστιχο”…

Ο Μιχάι Τανασέσκου, αντιπρόεδρος της ΕΤΕ και υπεύθυνος για
θέματα ενέργειας χαρακτήρισε την απόφαση ως «σημαντικό
βήμα» προς την πολιτική ενεργειακών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η πρόταση, εάν βεβαίως εφαρμοστεί αναμένεται να προξενήσει
σημαντικά προβλήματα σε χώρες που βασίζουν την παραγωγή
ενέργειας στα ορυκτά καύσιμα σε μεγάλο βαθμό, όπως η Ελλάδα, η
Πολωνία, αλλά και η Γερμανία. Σύμφωνα μάλιστα με τον Guardian,
ο αντιπρόσωπος της Γερμανίας στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ
εμφανίστηκε αντίθετος με την διακοπή των χρηματοδοτήσεων. Σε
μία περίοδο βαθύτατης οικονομικής κρίσης πάντως, μοιάζει

αδύνατο κράτη όπως η Ελλάδα (για την οποία θεωρητικά η
λιγνιτική παραγωγή αποτελεί ένα από τα ελάχιστα
“ανταγωνιστικά” πλεονεκτήματα της διαλυμένης παραγωγής της) να
καταφέρουν να εναρμονιστούν με νέες φιλικές περιβαλλοντικά
πολιτικές, όταν δεν το έπραξαν σε πολύ καλύτερες οικονομικά
περιόδους.
Σύμφωνα με επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους το όριο των 550
γραμ. CO2/kwh είναι πολύ υψηλό, επιτρέποντας σε πολλές παλιές
και εξαιρετικά ρυπογόνες μονάδες όχι μόνο να συνεχίσουν
κανονικά τη λειτουργία τους, αλλά και να συνεχίσουν να
λαμβάνουν κανονικά χρηματοδότηση. Επιπλέον το όριο αυτό
επιτρέπει την λειτουργία της συντριπτικής πλειοψηφίας των
μονάδων φυσικού αερίου.
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To όριο των 400-450 γραμ. CO /kwh το οποίο θα ανάγκαζε τεράστιο
αριθμό λιγνιτικών μονάδων να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, θεωρήθηκε εξαιρετικά
χαμηλό, με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ να προσδιορίζει
αόριστα την δυνατότητα «πιθανής μείωσης» του ορίου στο μέλλον
σε συνάρτηση με τις επικρατούσες συνθήκες.
Επιπλέον, αν και ως απόφαση δεν παύει –αν βεβαίως εφαρμοστείνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, η απόφαση διακοπής της
χρηματοδότησης αφήνει δύο πολύ σημαντικά «παραθυράκια». Έτσι,
τη χρηματοδότηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά μονάδες,
ανεξαρτήτως του πόσο ρυπογόνες είναι,
-άν «συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια» μιας περιοχής, ή
-άν «συνεισφέρουν στην εξάλειψη της φτώχειας προοθώντας την
οικονομική ανάπτυξη κάποιας περιοχής εκτός Ε.Ε».
Η ΕΤΕ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανακολουθία δηλώσεων
και πράξεων καθώς κατά την περίοδο 2007-2010 η χρηματοδότησή
της σε μονάδες ενέργειας ορυκτών καυσίμων διπλασιάστηκε, παρά
την υποτιθέμενη βούλησή των κρατών-μελών της Ε.Ε. για μείωση
των εκπομπών ρύπων (κατά 80% έως το 2050).
Δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν προς ρυπογόνες μονάδες

ορυκτών καυσίμων, την στιγμή που η Ε.Ε. διακύρρητε την
προσήλωσή της προς την ανάπτυξη καθαρότερων μορφών ενέργειας,
εμφανίζοντας μάλιστα τον εαυτό της στην διεθνή σκηνή
περιβαλλοντικής πολιτικής ως την πλέον προοδευτική –σε σχέση
πάντα με τις ΗΠΑ και την Κίνα- δύναμη.
Πηγές: Guardian, BusinessGreen, Reuters
Φωτό: wikipedia
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