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  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντίθετος με την μείωση τιμών ενέργειας από
φωτοβολταϊκά ο ΣΒΒΕ

Ο ΣΒΒΕ έστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό

09 Σεπ 2013 - 15:13

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

εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή του προς

τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαμαρά και με κοινοποίηση προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ

κ. Α. Παπαγεωργίου.

 

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι οι εταιρίες που επένδυσαν στην

κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων υπέγραψαν εικοσαετείς

συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο και την ΛΑΓΗΕ Α.Ε., 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 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 Α.Ε.,

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 Α.Ε. 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
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14:26 Θεσσαλονίκη: Εκμάθηση ξένων

γλωσσών στις δημοτικές βιβλιοθήκες

14:17 Περίπου 1,5 εκατ. ευρώ μηνιαίως

σε συντάξεις βουλευτών και

ευρωβουλευτών

14:14 Περπέρογλου: Έχουμε σκληρή

δουλειά μπροστά μας

14:11 Συνάντηση Βενιζέλου - Παπούλια
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13:27 H Grupo Dolphin/Pampa Energia
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ζητά η ΟΕΕΘ

13:14 Διαψεύδει τα περί μαζικών

απολύσεων στα δημοτικά ραδιόφωνα ο

Μιχελάκης
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12:59 Πάνω από 100.000 πτήσεις το

καλοκαίρι του 2014 από την EasyJet

12:57 Πέρασε από εξετάσεις ο Μάντλουγκ

12:53 Την πρόταση της Ρωσίας στηρίζει η

Κίνα
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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 ανήκει σε 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.
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