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«Ευθεία απειλή 
ίο ενεργειακό kooios»

Τ
ο μεγάλο πρόβλημα του κόστους ενέργειας για 
τη βιομηχανία και ειδικά για τις ενεργοβόρες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις έχει αρχίσει πλέ
ον να γίνεται ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητά τους.

Ο ΣΒΕ, όπως και το σύνολο των φορέων που 
υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα 
μας, με επανειλημμένες παρεμβάσεις τους στις 
κυβερνήσεις τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, 
ζητούν τον εξορθολογισμό των τιμολογίων ενέργειας 
για τη βιομηχανία και ειδικά εκείνα που αφορούν 
τη μέση και υψηλή τάση.

Δυστυχώς, και παρά τις καλές προθέσεις όλων των 
κυβερνήσεων, το πρόβλημα παραμένει, και πλέον 
έχει διογκωθεί, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των 
τιμολογίων ενέργειας στην πατρίδα μας.

Αν σκεφθούμε ότι τα 
προϊόντα τα οποία παρά- 
γονται από την εγχώρια 
μεταποίηση είναι μέσης 
και χαμηλής τεχνολογίας, 
τότε αντιλαμβανόμαστε 
ότι το κόστος παραγω
γής είναι αυτό που κατά 
κύριο λόγο διαμορφώνει 
την εγχώρια και τη διε
θνή ανταγωνιστικότητά 
τους. Σύμφωνα με «πρό
χειρους» υπολογισμούς 

το κόστος αυτό έχει αυξηθεί κατά 20%-30% λόγω 
της ενεργειακής κρίσης, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστές μας.

Αρα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη, μέσω της θέσπισης 
των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, να επιτευχθεί 
ο ακόλουθος διπλός στόχος: 

α) του εξορθολογισμού του κόστους ενέργειας, και, 
β) της εξασφάλισης των κατάλληλων ενεργεια

κών αποθεμάτων, που θα οδηγούν σε «ενεργειακή 
ασφάλεια» για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση ορθά έθεσε σε προτεραιότητα την 
ενίσχυση των νοικοκυριών της χώρας, αλλά πλέον 
προτεραιότητα θα πρέπει θα δοθεί στην ενίσχυση 
των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμό- 
τητάς τους, ούτως ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος 
αναστολών λειτουργίας και αύξησης της ανεργίας. 
Με την ενίσχυση της βιομηχανίας θα μπορέσουμε 
να συγκρατήσουμε τις αναπόφευκτες αυξήσεις στα 
είδη πρώτης ανάγκης, οι οποίες, με βεβαιότητα θα 
εξανεμίσουν τις ενισχύσεις της κυβέρνησης προς 
τα νοικοκυριά της χώρας.

Σ
το πλαίσιο αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να 
επανεξετάσει την πολιτική της αναφορικά με 
τις επιβαρύνσεις στα τιμολόγια που προέρ
χονται από τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας, για το κόστος διανομής και, φυσικά, τη 
φορολογία που αφορά την ενέργεια.

Επιπλέον, αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε 
όλοι και να γίνει πράξη, είναι η μεγαλύτερη συμ
μετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στο ενεργειακό μας μείγμα. Εχουμε τη δυνατότητα 
να το πρήξουμε, αρκεί να δράσουμε με ταχύτητα 
και σχέδιο.

Ως εκ τούτου, η αδειοδότηση των ΑΠΕ, μαζί με 
τη σύναψη των διμερών συμβολαίων και τη δημι
ουργία των κατάλληλων υποδομών αποθήκευσης 
ενέργειας, είναι η επόμενη πρόκληση.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό 
και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Συνεπώς η 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να δώσει αν όχι τη 
λύση, τουλάχιστον την κατεύθυνση επίλυσης του 
προβλήματος.
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