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11-7-11: Σο ενεργειακό μασ μζλλον. 

Του Σταφρου Α. Ζένιου* 

Να χαράξουμε ςφγχρονθ ενεργειακι πολιτικι, με όραμα και προοπτικι.  
 

Ασ δοφμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. ε μια μζρα λφςαμε ζνα πρόβλθμα που οι Ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ ελπίηουν να λφςουν μζχρι το 2020.  
 
φμφωνα με ςτοιχεία του ΟΘΕ ζχουμε ωσ χϊρα πολφ αναποτελεςματικό «περιβαλλοντικό 
μεταβολιςμό». Δθλαδι, ικανότθτα μετατροπισ φυςικϊν πόρων ςε βελτίωςθ του βιοτικοφ 
επιπζδου. Με κατανάλωςθ 21 t/cap/yr (τόνων ανά κεφαλι ετθςίωσ) είμαςτε ςχεδόν ςτο διπλάςιο 
από ότι δικαιολογεί το κατά κεφαλι ειςόδθμα. Με τθν μείωςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ ςτο 
μιςό, και καταςτροφι 17% του ΑΕΠ περάςαμε ςτθν ομάδα των αποτελεςματικϊν χωρϊν.  
 
Όχι, δεν αςτειεφομαι. Oι αναφορζσ ςτθν υποςθμείωςθ τεκμθριϊνουν τθν τάςθ. Θζλω όμωσ να 
ςτρζψουμε τθν προςοχι ςε κάτι άλλο.  
 
Μασ δίνεται θ ευκαιρία να χαράξουμε ςφγχρονθ ενεργειακι πολιτικι, με όραμα και προοπτικι. 
 
Θ ΕΕ ζχει ενεργειακό ςτόχο το 20-20-20. Δθλαδι, βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κατά 
20%, και αφξθςθ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν κατά 20%, μζχρι το 2020. Βελτιϊνοντασ τθν 
αποδοτικότθτα  εξοικονομοφμε 200 Mwatt, προςκζτοντασ ανανεϊςιμεσ πθγζσ εξοικονομοφμε 
άλλα 200. Μασ υπολείπονται λοιπόν 100 από αυτά που χάςαμε ςτο Βαςιλικό. Αυτά τα 
εξαςφαλίηουμε ιδθ με τθν βοικεια τθσ Ελλάδασ και του Ιςραιλ. Αποφεφγουμε ζτςι εξαρτιςεισ 
από τα κατεχόμενα. (Ορκολογικοί οι χειριςμοί του κου Μαυρομμάτθ, δεν μπορεί όμωσ να 
εξαρτόμαςτε ενεργειακά από τα κατεχόμενα για μεγάλο διάςτθμα.) 
 
Βεβαίωσ δεν κα πετφχουμε τουσ ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ ςε λίγουσ μινεσ. Αυτό το αναγνωρίηουμε. 
Όμωσ ΣΩΡΑ είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι να ςχεδιάςουμε ενεργειακι πολιτικι που κα λφνει αφενόσ 
το άμεςο πρόβλθμα, αλλά κα ςτοχεφει ςτο μακροπρόκεςμο κοινό καλό.  
 
Θ Κφπροσ εξαρτάται 100% από ειςαγόμενθ ενζργεια. Αυτό είναι βαρίδι ςτθν κυπριακι οικονομία. 
Δθμιουργεί αβεβαιότθτα κόςτουσ και ενεργειακισ αςφάλειασ. Μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ κα ζχει 
πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ ςτθν οικονομία. Και ςτο περιβάλλον. Tα εναλλακτικά ςυςτιματα 
παραγωγισ βελτιϊνουν τθν ενεργειακι μασ αςφάλεια.   
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Πϊσ κα τα επιτφχουμε; Με τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό φορολογικισ πολιτικισ: θ φορολόγθςθ να 
κακορίηεται περιςςότερο από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και λιγότερο από τθν εργαςία. Οι 
δείκτεσ τθσ Κφπρου είναι ςε αυτό τον τομζα από τουσ χειρότερουσ ςτθν ΕΕ. Χρειαηόμαςτε 
επικετικά μζτρα για να ενκαρρφνουμε τουσ πολίτεσ να επενδφςουν ςε φωτοβολταικά και ςε 
αιολικι ενζργεια. Σα χριματα που κα πλθρϊναμε για πλιρθ ανοικοδόμθςθ του Βαςιλικοφ 
μποροφν να διοχετευκοφν εν μζρθ για επιδότθςθ θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ.  
 
Όλα αυτά απαιτοφν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και κυβερνθτικά προγράμματα. Χρειάηεται 
προςεκτικι μελζτθ των δθμοςιονομικϊν επιπτϊςεων, των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. Χρειάηεται 
διαςφνδεςθ με πολιτικζσ ςε άλλουσ τομείσ: δθμόςια ςυγκοινωνία, γεωργία, τουριςμόσ. Θα 
χρειαςτεί αναμζτρθςθ με κεκτθμζνα. 
 
Αν κάποιοσ από το πολιτικό κατεςτθμζνο ι τθν κυβερνθτικι γραφειοκρατία απαντιςει «Σα 
ζχουμε» τότε δεν καταλαβαίνει τθν ςυηιτθςθ. Βεβαίωσ ζχουμε: θμίμετρα που δεν δοφλεψαν. 
Αλλά ασ απαντιςω κετικά: Βεβαίωσ ζχουμε, αλλά οι ςυνκικεσ μετά τισ 11 -7-11 ζχουν αλλάξει. 
 
Θζματα ενζργειασ είναι κζματα διεκνϊν ςχζςεων. τθν Σουρκία ςυηθτοφν ιδθ τθν παροχι 
ρεφματοσ ςτθν Κφπρο από πυρθνικό ςτακμό που κζλουν να καταςκευάςουν ςτθν Μερςίνα. 
Αξιοποιοφν τθν κατάςταςθ για να προωκιςουν ζνα αμφιλεγόμενο ζργο: καταςκευι πυρθνικοφ 
ςτακμοφ ςε ςειςμογενι περιοχι. Θ προςφορά των Γερμανϊν για βοικεια ζπρεπε να γίνει από 
εμάσ αποδεκτι. Σθν αντιμετωπίςαμε ςτενόμυαλα, με κακαρά οικονομικά κριτιρια. Κακϊσ. Οι 
Γερμανοί είναι πρωτοπόροι ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Θζλουν τθν ςυνεργαςία μασ, 
χρειάηονται θλιοφάνεια και επιηθτοφν προςβάςεισ ςτθν μζςθ ανατολι. Πωσ κα γίνουμε 
ευρωπαϊκό προπφργιο ςτθν ανατολικι μεςόγειο χωρίσ ευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ!  
 
Τπάρχει ελπίδα να τα καταφζρουμε; Τπάρχει ακόμθ ελπίδα, κε Πρόεδρε.  
 
Ηθτείςτε από εμπειρογνϊμονεσ να ετοιμάςουν ςυγκροτθμζνθ Ενεργειακι Πολιτικι 2011-2012-
2020. Γιατί 2012 και όχι 2013; Διότι τα προβλιματα ζχουν το δικό τουσ ρυκμό, δεν κινοφνται όλα 
ςε ρυκμοφσ εκλογϊν.  
 
Εγϊ γνωρίηω ότι δεν γνωρίηω εισ βάκοσ αυτά τα κζματα. Γνωρίηω όμωσ ότι υπάρχουν λφςεισ που 
δοφλεψαν καλά ςτθν Γερμανία και Κίνα. Δουλεφουν ακόμθ καλφτερα ςε μικρότερεσ κλίμακεσ. 
Γράφω αυτό το άρκρο για να γνωρίηετε και εςείσ. Θα ςασ ζχει μάλλον υποβάλει 
εμπεριςτατωμζνο μνθμόνιο και ο αρμόδιοσ Τπουργόσ ςασ. Αν και ζχω κάποιεσ αμφιβολίεσ...  
 
Γνωρίηω κάτι άλλο επίςθσ. Ότι αυτοί που μασ ζφεραν ςε αυτι τθν κατάςταςθ δεν μποροφν να 
χαράξουν ενεργειακι πολιτικι με όραμα και προοπτικι. Δεν ςασ βοικθςαν να προλάβετε τθν 
κρίςθ. Δεν κα δουν ξαφνικά τθν μελλοντικι προοπτικι.  
 
Γιϋ αυτό, κε Πρόεδρε, να ρωτιςω κάτι. Αν ιταν δικό ςασ το εργοςτάςιο κα αφινατε τον πρόεδρο 
του υμβουλίου ςτθν κζςθ του; Εγϊ πάντωσ όχι. Κςωσ διαφωνείται. Θα  μου πείτε μάλλον ότι δεν 
γνωρίηω από πολιτικι. Ζχετε δίκαιο. Αν και για αυτό ζχω τελευταίωσ κάποιεσ αμφιβολίεσ…  
 
ΘΜ. τοιχεία από το UNEP (2011) Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic 
growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., 
Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., 
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Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A., Figure 2.6, και  Περςιάνθσ, Μ.Σουλάχιςτον 17% του ΑΕΠ 
«ζφαγε» θ ζκρθξθ, Κακθμερινι, 20 Ιουλίου 2011.  
 

Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι Καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου, και πρόεδροσ τησ υνόδου 
των Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  

 


