
 

 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 

Πιθανή αύξηση του κόστους ενέργειας και των τιµών της ∆ΕΗ θα 
οδηγήσει σε κλείσιµο πλήθος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα 

 

Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µε αφορµή την πρόταση 
για διψήφιο ποσοστό αύξησης των τιµών των τιµολογίων της ∆ΕΗ, απέστειλε 
επιστολή, την Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2011, προς τον κ. Ε. Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, και Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ζητώντας την αποτροπή της 
πιθανής – φηµολογούµενης αύξησης των τιµολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας, και 
την εξέταση θέσπισης ειδικού τιµολογίου για τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες. 

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επιστολής:  

«….Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  

Σε µια περίοδο κατά την οποία κεντρικό ζητούµενο από τις κυβερνητικές πολιτικές θα 
έπρεπε να είναι η διατήρηση, τουλάχιστον, των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, το 
κράτος, για ακόµα µία φορά, αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή προσπάθεια των 
επιχειρήσεων αυξάνοντας άκριτα το κόστος ενέργειας, συµπαρασύροντας έτσι 
ανάλογα το κόστος παραγωγής τους. 

∆υστυχώς, οι χρόνιες καθυστερήσεις στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, σε 
συνδυασµό µε την υψηλή φορολόγηση, δηµιουργούν αυξηµένα κόστη ενέργειας για 
τις ελληνικές βιοµηχανίες, τα οποία είναι από τα υψηλότερα στον κόσµο.  

Η αύξηση της τάξης του 15% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το 2010, σε συνέχεια 
των αυξήσεων κατά 10% κατ΄ έτος την αµέσως προηγούµενη τριετία (2007 – 2009), 
έχουν εκτινάξει στα ύψη τις τιµές της ενέργειας στη χώρα µας σε σχέση µε τις 
ανταγωνίστριές της, καθιστώντας την Ελλάδα µια από τις ακριβότερες ενεργειακά 
χώρες στον κόσµο. 

Παράλληλα µε την αύξηση του κόστους ενέργειας οι επιχειρήσεις καλούνται να 
πληρώσουν αύξηση στο τέλος ΑΠΕ, αύξηση στον ΕΦΚ και την εισφορά ∆ΕΤΕ, 
αυξήσεις που επέφεραν σηµαντικό πλήγµα στην ανταγωνιστικότητα τους.  

Από την ανεπιθύµητη αυτή κατάσταση πλήττονται ιδιαίτερα οι εξαγωγικές 
βιοµηχανίες οι οποίες πρέπει να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό, έχοντας 
µεγαλύτερο κόστος ενέργειας έναντι των ανταγωνιστών τους. Αν ληφθεί υπόψη ότι 
σε πολλούς κλάδους το κόστος ενέργειας αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο στοιχείο 
κόστους παραγωγής µετά την προµήθεια πρώτων υλών, τότε γίνεται αντιληπτό πόσο 
µεγάλης έκτασης είναι το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις αγορές του εξωτερικού.  

Σε κάθε περίπτωση, η µειωµένη ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων 
αποµειώνεται περαιτέρω µε την αύξηση του κόστους ενέργειας, την ίδια στιγµή που 
οι περισσότερες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας, λόγω ακριβώς της οικονοµικής 
κρίσης, καθιερώνουν ειδικά τιµολόγια ενέργειας για τις ενεργοβόρες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις, επιδοτώντας έτσι έµµεσα το κόστος λειτουργίας τους, και 
υποβοηθώντας µε τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. 



Είναι συνεπώς προφανές ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας στη χώρα µας και 
η πρόταση για διψήφιο ποσοστό αύξησης των τιµών της ∆ΕΗ, µε βεβαιότητα θα 
οδηγήσει την πλειοψηφία των εγχώριων ενεργοβόρων βιοµηχανιών σε κλείσιµο.  

∆υστυχώς στο βωµό της διάσωσης της κερδοφορίας µιας δηµόσιας επιχείρησης, 
κινδυνεύει να θυσιαστεί ένα σηµαντικό µέρος του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή, σας ζητούµε: 

α) να αποτρέψετε την πιθανή – φηµολογούµενη αύξηση των τιµολογίων της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πλήξει καίρια την εγχώρια βιοµηχανία, και,  

β) επιπρόσθετα, να εξετάσετε τη θέσπιση ειδικού τιµολογίου για τις ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες. 

Με τις ενέργειές σας αυτές θα συµβάλετε στην επιβίωση των επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ώστε να διατηρήσουν το µεγάλο αριθµό 
εργαζοµένων που απασχολούν, και, να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές σε 
διεθνές επίπεδο.  

Είναι φανερό ότι την εποχή της οικονοµικής κρίσης απαιτείται συνολική επανεξέταση 
του τρόπου τιµολόγησης της ενέργειας στη χώρα µας, αφού είτε ένας νέος φόρος ή 
ένα νέο τέλος ή µία αύξηση, αυτόµατα µεταφράζεται σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ 
επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις.  

Αντίθετα, ο εξορθολογισµός των τιµολογίων και της τιµολογιακής πολιτικής, είναι 
βέβαιον ότι θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους ενέργειας, γεγονός που θα έχει 
θετική επίδραση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων 
επιχειρήσεων…» 

 

 


