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Ανταγωνιστικότητα, Επενδύσεις και Κόστος Ενέργειας
Τρία χρόνια και πλέον οι εγχώριες µεταποιητικές επιχειρήσεις, και ειδικά όσες από
αυτές είναι ενεργοβόρες, έχουν δεχτεί καίριο πλήγµα στην ανταγωνιστικότητά τους
απ΄ τις διαρκείς αυξήσεις των τιµολογίων του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Για το συγκεκριµένο θέµα, όλα τα προηγούµενα χρόνια ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στήριξε έµπρακτα τις άµεσα θιγόµενες επιχειρήσεις, αλλά
και το σύνολο της παραγωγικής βάσης της χώρας, µε διαρκείς παρεµβάσεις στον
Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ.
Ανάδειξε δυναµικά το θέµα και πάντα βρήκε κατανόηση. Αλλά, µέχρι εκεί … Την
επαύριο, καµία ενέργεια … Επιτέλους, πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει επανειληµµένα δηλώσει ότι κατανοεί
απόλυτα το θέµα, να λάβει τις προφανείς αποφάσεις χωρίς να υπολογίζει κανένα –
δήθεν – πολιτικό κόστος …
Άλλωστε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι άµεσα θιγόµενες βιοµηχανίες έχουν
κάνει την τελευταία πενταετία κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να µειωθεί το
λειτουργικό τους κόστος. Και το έχουν καταφέρει. Όµως, το κόστος ενέργειας, που
αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος του κόστους παραγωγής τους, εξακολουθεί να είναι
το σηµαντικότερο βαρίδι στην προσπάθειά τους να σταθούν µε αξιώσεις απέναντι
στον διεθνή ανταγωνισµό στο δύσκολο περιβάλλον της οικονοµικής κρίσης. Γι’ αυτό
κατανοούµεο ΣΒΒΕ κατανοεί απολύτως την πρόσφατη ενέργεια επιχειρήσεων –
µεγάλων καταναλωτών, αποστολής εξωδίκου προς τη ∆ΕΗ. Ίσως η δικαστική οδός
να είναι το ύστατο µέσον για να ληφθούν αποφάσεις και να πάψει να υφίσταται η
διαχρονική αδράνεια της πολιτείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν να πληρώνουν διαφορά κόστους
ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που φθάνει στο 160%. Είναι εκτός πραγµατικότητας στην Ελλάδα η
µεγαβατώρα να τιµολογείται µε 65 €, όταν το αντίστοιχο κόστος στη Γαλλία είναι
µόλις 25€.
Για όλα τα παραπάνω, η ∆ΕΗ, που κατέχει σαφώς δεσπόζουσα θέση στην αγορά
ενέργειας, έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισµό και την προστασία
των καταναλωτών. Σ’ αυτές τις υποχρεώσεις της συµπεριλαµβάνεται και η εξεύρεση
λύσεων για το µείζον αυτό θέµα – και υπάρχουν πολλές … - που θα εξασφαλίζουν τη
βιώσιµη λειτουργία σηµαντικών επιχειρήσεων της χώρας, και δεν θα τις καταδικάζουν
σε κλείσιµο. ΚαλούµεΟ ΣΒΒΕ καλεί αφενός τη ∆ΕΗ να προσέλθει σε ουσιαστικές
διαπραγµατεύσεις µε τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες, τηρώντας τις βασικές αρχές
τιµολόγησης που έχουν τεθεί από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και αφετέρου
την Κυβέρνηση, µέσω των αποφάσεων των συναρµόδιων Υπουργείων Ενέργειας και
Οικονοµικών, να διασώσουν, έστω και την ύστατη ώρα, πολλές µεγάλες επιχειρήσεις
που είναι πραγµατικοί πυλώνες της µεταποίησης και της κοινωνικής συνοχής για τη
χώρα µας.
Ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο που ως χώρα έχουµε αναλάβει την Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουµε θέσει σε προτεραιότητα τα ζητήµατα ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και συνεπακόλουθα

την αύξηση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στο σχηµατισµό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Μέσα σ΄ αυτούς τους στόχους που αφορούν τη βιοµηχανία υπάρχει ως
προτεραιότητα η µείωση του υψηλού κόστους ενέργειας. Άραγε µε ποιες προτάσεις
από την πλευρά της χώρας µας, όταν έχουµε τόσες εκκρεµότητες στο εσωτερικό
µέτωπο;

