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Το κόστος ενέργειας 
απειίΐεί τη βιομηχανία

ΑΝ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΜΕ στα όσα προβλέπαμε όλοι 
μας πέρυσι τέτοιον καιρό, θα διαπιστώναμε 
ότι για το 2021 οι προβλέψεις όλων μας ήταν 
ευοίωνες, μιας και θεωρούσαμε ότι μέσα 
στο έτος η πανδημία θα είχε υποχωρήσει 
και θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην 
κανονικότητα: κοινωνική και αναπτυξιακή. Στην 
τρέχουσα συγκυρία, η πανδημία «φρενάρει» 
ακόμη την ανάπτυξη και «συνδυάζεται» αρνητικά 
με το μεγάλο πρόβλημα της κατακόρυφης 
αύξησης των τιμών του κόστους ενέργειας. Είναι 
φανερό ότι το 2022 μας έχει κάνει «ποδαρικό» 
με δυσβάστακτο κόστος ενέργειας. Παρά 
τις άοκνες προσπάθειες των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων της χώρας μας, οι τελευταίες 
καλούνται, για άλλη μία φορά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, να αντιμετωπίσουν μία 
ακόμη κρίση: αυτή του πολύ υψηλού κόστους 
ενέργειας. Πλέον, το πραγματικά μεγάλο 
πρόβλημα του κόστους ενέργειας για τη 
βιομηχανία αποτελεί ευθεία απειλή για τη 
βιωσιμότητά της.
Ο ΣΒΕ και το σύνολο των φορέων που 
υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα 
μας, με επανειλημμένες παρεμβάσεις τους 
στις κυβερνήσεις, τουλάχιστον την τελευταία 
δεκαετία, ζητούσαν τον εξορθολογισμό των 
τιμολογίων ενέργειας για τη βιομηχανία και 
ειδικά εκείνα τα τιμολόγια που αφορούν τη μέση 
και την υψηλή τάση.
Ομως -και παρά τις καλές προθέσεις όλων των 
κυβερνήσεων-το πρόβλημα παραμένει και πλέον 
έχει διογκωθεί.
Για τον ΣΒΕ αποτελεί αδήριτη ανάγκη, μέσω 
της θέσπισης των κατάλληλων μέτρων από την 
πολπεία, να εππευχθεί ο ακόλουθος διπλός 
στόχος:
Β Του εξορθολογισμού του κόστους ενέργειας, 
β Της εξασφάλισης των κατάλληλων 
ενεργειακών αποθεμάτων, που θα οδηγούν σε 
«ενεργειακή ασφάλεια» τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά.
Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα 
για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους 
των επιχειρήσεων είναι προφανώς σε θετική 
κατεύθυνση και δίνουν μια μικρή ανάσα στις 
επιχειρήσεις μας την τρέχουσα περίοδο.
Ομως, θα πρέπει να συνεχιστούν, ούτως ώστε 
να αποφύγουμε την αναστολή λεπουργίας 
αρκετών μεταποιητικών επιχειρήσεων και την 
απώλεια πολλών θέσεων εργασίας, ειδικά στην 
περιφέρεια. Ο ΣΒΕ προτείνει την επανεξέταση 
της κυβερνητικής ποληικής αναφορικά με τις 
επιβαρύνσεις στα τιμολόγια που προέρχονται 
από τις χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, για το κόστος διανομής και φυσικά για 
τη φορολογία που αφορά την ενέργεια.
Η κυβέρνηση, μέχρι σήμερα, έχει δείξει θετικά 
αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης. Είμαστε βέβαιοι ότι και 
στην περίπτωση του ενεργειακού κόστους θα 
πράξει το καλύτερο δυνατό.


