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Έκκληση για άµεση αποτροπή της µείωσης των τιµών πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή της
από φωτοβολταϊκά

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µε επιστολή του, τη ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου 2013,
προς τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαµαρά και µε κοινοποίηση προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Α.
Παπαγεωργίου, εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για το µέλλον των επιχειρήσεων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αν υλοποιηθεί η ανακοίνωση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ
που αφορά στη µείωση των συµβασιοποιηµένων τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και
µεσοσταθµικά ανέρχεται σε 45% περίπου.
Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι, οι εταιρείες που επένδυσαν στην κατασκευή και
λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων υπέγραψαν εικοσαετείς συµβάσεις µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, ανταποκρινόµενες στην πολιτική της πράσινης ανάπτυξης και της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις, τονίζει ο ΣΒΒΕ, έρχονται να ανατρέψουν τις παραπάνω εθνικές και
ευρωπαϊκές επιταγές, καθώς, οι εταιρίες που ανταποκρίθηκαν βάλλονται πλέον συστηµατικά, αν
µάλιστα στις τελευταίες ανακοινώσεις συνυπολογίσουµε το πρόσφατο µέτρο της επιβολής έκτακτης
εισφοράς επί των ακαθαρίστων εσόδων για δύο χρόνια.
Εξάλλου, η τυχόν µείωση των εγγυηµένων τιµών πώλησης, σύµφωνα µε τις συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί, αποτελεί επέµβαση στην οικονοµική ελευθερία, έστω και αν το ΥΠΕΚΑ κάνει λόγο για
εθελοντική συµµετοχή µε την παροχή κινήτρων.
Στην επιστολή σηµειώνεται επίσης ότι, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, πολλές επιχειρήσεις
έχουν εκχωρήσει τις συµβάσεις αυτές σε τράπεζες µε σκοπό τη δανειοδότησή τους και εποµένως,
για τις επιχειρήσεις αυτές θα ήταν καταστροφική η οποιαδήποτε εκ των υστέρων αλλαγή των όρων
που έχουν υπογραφεί.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί, τονίζει ο ΣΒΒΕ, η παραπληροφόρηση που δέχεται ο
καταναλωτής, ότι το έλλειµµα της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και συνακόλουθα η αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού
ρεύµατος, προέρχεται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για το θέµα αυτό, το Υπουργείο θα
έπρεπε να εξετάσει τα δηµοσιεύµατα και τις απόψεις των φορέων ότι ο πόρος ΑΠΕ καταλήγει,
παράνοµα, στην επιδότηση των ορυκτών καυσίµων.
Είναι εξάλλου κοινώς αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ενισχύουν µε την λειτουργία τους τις τοπικές οικονοµίες
αποτελώντας έναν από τους λίγους υγιείς κλάδους της µεταποιητικής οικονοµίας.
Επειδή το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον αποτελεί προαπαιτούµενο για ελληνικές και ξένες
επενδύσεις, υπογραµµίζει ο ΣΒΒΕ στο τέλος της επιστολής του, είναι αναµφίβολα αναγκαίο να
προστατευθούν τουλάχιστον εκείνοι οι κλάδοι της οικονοµίας, και η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά που ανήκει σ’ αυτούς, που σήµερα, παρά τις αντιξοότητες,
συνεχίζουν να προσφέρουν πολλαπλασιαστικά στην ελληνική οικονοµία και στις τοπικές κοινωνίες
και να ενισχύουν την εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό.

