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> ΕΡΕΥΝΑ IBE
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΩΣ 40% ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σημαντικές αυξήσεις έως και 40% καταγρά
φονται στο κόστος παραγωγής της Βιομηχα
νίας ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών 
στα τιμολόγια ενέργειας, όπως προκύπτει 
από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
1.88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξη
ση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό με
γαλύτερο από 40%
2. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια 
ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 
20% έως 40%:
• Το κόστος παραγωγής για περισσότερες 

από μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%)
• Τις τιμές των πρώτων υλών για μία στις 

τρεις επιχειρήσεις (31 %)
• Τις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων για 

μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)
• Τις δαπάνες μεταφοράςτων προϊόντων 

για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)
3. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχει
ρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυ
ξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλι- 
ση έχουν προΒεί περισσότερες από τις πέντε 
στις δέκα επιχειρήσεις (57%)
4. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις 
τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι 
δυσοίωνες:
• Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι 

θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με 
σήμερα

• Μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα 
αυξηθούν περαιτέρω

• Μία στις δέκα (11 %) προβλέπει μείωση 
τιμολογίων ενέργειας

5. Αναφορικά με το τι θα συμβεί στην περί

πτωση περαιτέρω αύξησηςτωντιμών ενέρ
γειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις 
προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:
• Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρή

σεις (19%)
• Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχει

ρήσεις (25%)
• Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρή

σεις (25%)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ
Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββά- 
κης, δήλωσε: Ή έρευνα του ΣΒΕ καταγρά
φει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 
40% στο κόστος παραγωγής της Βιομηχα
νίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέ
σων προϊόντων, καθώς και στο κόστος με
ταφοράς. Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών, 
που επίσης, καταγράφεται στην έρευνα, είναι 
προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών 
αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συ
νέπειες στη Βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
και φυσικά, στη διακράτηση των υφιστάμε
νων θέσεων εργασίας".

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΕ
θεσυικές παρευβάσειε ενεονειακήε πολιτι
κής και αναβάθυιση υποδουών:
• Επανεξέταση του ενεργειακού μείγμα

τος της χώρας
• Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου δια

μόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευ
σης ενέργειας από ΑΠΕ

• Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

• θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονό
μησης ενέργειας για τη Βιομηχανία

• Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύ

ρυνση και άμεση λειτουργία των ενερ
γειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια 
εγκατάστασης virtual net metering και 
για την υπογραφή διμερών συμβολαίων

• Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης 
φωτοΒολταϊκών για επιχειρήσεις που 
υιοθετούν τη διαδικασία net metering

• Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης 
του πράσινου μετασχηματισμού των εγ
χώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Μεσοποόθεσυα και βραχυπρόθεσυα υέτοα:
• Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων Βι

ομηχανιών, με επιδότηση που θα εί
ναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματι
κό κλάδο

• θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε 
περισσότερες από έξι δόσεις

• Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας στα
θερών τιμολογίων για τους μικρούς 
καταναλωτές

• θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρι
κής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 
με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός 
Χρηματιστηρίου.


