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Εισαγωγή 

Το κόστος παραγωγής της βιοµηχανίας επηρεάζεται ση-
µαντικά από τα ενεργειακά τιµολόγια. Ιδιαίτερα δε για τις 
βιοµηχανίες έντασης ενέργειας, οι οποίες συνθέτουν ένα 
από τα πλέον δυναµικά και εξωστρεφή δείγµατα του πα-
ραγωγικού µας ιστού, το ενεργειακό κόστος ανέρχεται 
στο 30-50% του κόστους παραγωγής.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ένα ανταγωνιστικό συνολικό 
κόστος ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ανταγωνιστι-
κότητα της βιοµηχανίας, δηλαδή για εξαγωγές, παραγω-
γικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά για τις 
ενεργοβόρες βιοµηχανίες, το κόστος ενέργειας συνιστά 
παράγοντα που επηρεάζει αποφασιστικά την ίδια τη βιω-
σιµότητά τους.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν την εθνική τους 
βιοµηχανία, εξασφαλίζοντας µε τη χρήση διαφόρων ερ-
γαλείων, πρόσβαση σε ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας 
και χαµηλές ρυθµιζόµενες χρεώσεις και φόρους που δι-
αµορφώνουν ένα συνολικό κόστος ενέργειας σηµαντικά 
χαµηλότερο του ελληνικού έως και 30-40%.

Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι για να εξασφαλισθεί η επι-
βίωση των παραγωγικών µονάδων στο περιβάλλον της 
παγκοσµιοποίησης, χρειάζεται δραστική µείωση του τελι-
κού κόστους των ενεργειακών προϊόντων που χρησιµο-
ποιεί η βιοµηχανία και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου σε επίπεδα ανάλογα των Ευρω-
παίων ανταγωνιστών. 

Οι πρόσφατα θεσµοθετηθείσες αλλαγές στη φορολόγη-
ση του φυσικού αερίου ηλεκτροπαραγωγής και βιοµηχα-
νικής χρήσης, η ενεργοποίηση από τις αρχές του 2016 
της πρόβλεψης για συµβάσεις παροχής υπηρεσιών δια-
κοπτόµενου φορτίου καθώς και η από το 2014 αντιστάθ-
µιση του έµµεσου κόστους δικαιωµάτων εκποµπών θερ-
µοκηπίου συνιστούν βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση.

“Η άµεση µείωση του κόστους 
των ενεργειακών προϊόντων, 
σε επίπεδα ανάλογα του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισµού, 
είναι σηµαντικός παράγοντας 
για την επιβίωση των 
εξωστρεφών παραγωγικών 
µονάδων”. 
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ΟΚΤΩ ∆ΕΣΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ:

1.  Κατάργηση της διάκρισης Μέσης Τάσης (5 Ευρώ/
MWH) και Υψηλής Τάσης (2,5 Ευρώ/MWH) στην 
εφαρµογή του Ενιαίου Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 
στην ηλεκτρική ενέργεια µε την υιοθέτηση του συντε-
λεστή της υψηλής και για τη µέση τάση. 

2.  Ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο των κατευθυ-
ντηρίων γραµµών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις 
στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για 
την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). 
Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Απριλίου 2014 στοχεύ-
ουν, κατά κύριο λόγο, στην υιοθέτηση µέτρων για 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας σε αντιστάθµιση των εφαρ-
µοζόµενων πολιτικών στους τοµείς της ενέργειας και 
της κλιµατικής αλλαγής. Παρέχεται έτσι δυνατότητα 
ελαφρύνσεων επιλεγµένων κλάδων της ενεργοβό-
ρου βιοµηχανίας, µε τρόπο συµβατό µε το ευρωπαϊ-
κό δίκαιο ανταγωνισµού.

3.  Θεσµοθέτηση της δυνατότητας της ηλεκτροβό-
ρου βιοµηχανίας για απευθείας εισαγωγή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος καθώς και για σύναψη διµερών συµ-
βάσεων µε ηλεκτροπαραγωγούς.

4.  Απόλυτη εξασφάλιση των πόρων για την αντιστάθ-
µιση του κόστους έµµεσων εκποµπών για τα έτη 
2016-2020 από τα έσοδα δηµοπράτησης δικαιωµά-
των εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.

5.  Ενεργοποίηση του µηχανισµού ΝΟΜΕ µε τρόπο 
που να εξασφαλίζει όφελος για τη βιοµηχανία.

6.  Εξορθολογισµός των τελών µεταφοράς και διανο-
µής φυσικού αερίου.

7.  Επέκταση των ισχυουσών απαλλαγών από τον 
ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας και για την περίπτωση της 
ορυκτολογικής κατεργασίας.

8.  Έναρξη λειτουργίας του προσωρινού συστήµατος 
πληρωµών δυναµικότητας εν αναµονή του σχεδια-
σµού και υλοποίησης του µόνιµου µηχανισµού. 


