
 

 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Η ανάπτυξη της χώρας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων δεν µπορούν να επιτευχθούν µε παράλογες 

χρεώσεις στην ενέργεια 

 

Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), µε επιστολή της, 
την Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013, προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαµαρά, τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθ. Ε. Λιβιεράτο, τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. 
Κ. Χατζηδάκη, και τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ, κ. Α. Ζερβό, 
διαµαρτύρεται έντονα για τη µετακύλιση από τη ∆ΕΗ στις επιχειρήσεις – καταναλωτές 
µέσης και υψηλής τάσης του κόστους αγοράς των δικαιωµάτων αερίων ρύπων.  

∆υστυχώς, επισηµαίνεται στην επιστολή, η εγχώρια µεταποιητική δραστηριότητα, 
που στην κυριολεξία µε ηρωισµό αντιµετωπίζει την οικονοµική κρίση, για άλλη µια 
φορά τίθεται στο στόχαστρο του κράτους, καλούµενη να πληρώσει άντ’ αυτού τα 
ελλείµµατα της χώρας και της ίδιας της ∆ΕΗ.  

Αντί να ληφθεί άµεσα από το κράτος η απόφαση που προβλέπεται σε σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία δίνει το δικαίωµα στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να επιστρέφουν στις ενεργοβόρες βιοµηχανίες το 60% της επιπλέον 
χρέωσης για τα δικαιώµατα αερίων ρύπων, η Ελλάδα, θεωρεί ότι η εγχώρια 
βιοµηχανία αντέχει και µπορεί να πληρώσει τα υπέρογκα ποσά των σχετικών 
χρεώσεων. Άλλωστε, εξ’ αιτίας και τέτοιου είδους αποφάσεων, η Ελλάδα τα αρκετά 
τελευταία χρόνια αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγήν για τη χωροθέτηση ξένων 
επενδύσεων, αφού το κόστος ενέργειας για τη µεταποίηση είναι από τα υψηλότερα 
στην Ευρώπη.  

Αναρωτιόµαστε αν η Ελληνική πολιτεία θέλει πραγµατικά να υπάρχει µια 
διεθνοποιηµένη και ανταγωνιστική βιοµηχανία, που θα βοηθήσει καταλυτικά στην 
ανάκαµψη της χώρας. Γιατί η συγκεκριµένη απόφαση µε βεβαιότητα έχει τα αντίθετα 
αποτελέσµατα και τις ακόλουθες οδυνηρές συνέπειες:  

1. πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας, λόγω 
υπέρογκης αύξησης του κόστους παραγωγής της, καθιστώντας τα Ελληνικά 
προϊόντα ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές,  

2. ενθαρρύνει όλους εκείνους τους επιχειρηµατίες που σκέπτονται ως λύση 
επιβίωσης τη µερική ή ολική µεταφορά των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων 
στο εξωτερικό, και κυρίως τις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ενεργοβόρες 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό, και,  

3. αποτρέπει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα, σε µια χρονική 
συγκυρία που το µόνο που χρειάζεται η Ελλάδα είναι επενδύσεις για δηµιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.  

Ο ΣΒΒΕ καλεί την πολιτεία να άρει την άδικη απόφασή της για τη βιοµηχανία άµεσα 
και να θεσπίσει το ανώτατο πλαφόν επιστροφής στο 60% κατά το παράδειγµα της 
Γερµανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, διασώζοντας έστω και την τελευταία στιγµή 
χιλιάδες θέσεις εργασίας και πράττοντας αυτό που είναι αυτονόητο: την προστασία, 
ως έχει υποχρέωση, της εγχώριας µεταποιητικής βάσης.  


