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Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ τους οργανωτές του συνεδρίου που για
άλλη µία φορά µας δίνουν την ευκαιρία για αλληλοενηµέρωση, ανταλλαγή
απόψεων και έκφραση προβληµατισµών σε ζητήµατα κρίσιµα για την εύρυθµη
και ανταγωνιστική λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας και της χώρας
γενικότερα. Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω την ίδρυση του Ινστιτούτου
Ενέργειας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο
συζήτησης, προβληµατισµού και ανάδειξης των ενεργειακών ζητηµάτων της
ευρύτερης περιοχής και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ευόδωση των στόχων
του.
Είναι λογικό ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών να επιδεικνύει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε ότι αφορά τα τεκταινόµενα στον χώρο της ενέργειας,
δεδοµένου ότι αυτή κινεί τη βιοµηχανία επηρεάζοντας όχι µόνον το κόστος
παραγωγής αλλά και αυτήν την ίδια την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Γι’ αυτόν τον λόγο και είχε ανέκαθεν αναγάγει την ποσοτική και ποιοτική
επάρκεια του παραπάνω αγαθού σε όλες τις προσφερόµενες µορφές σε ένα
απ’ τα κύρια θέµατα της παρεµβατικής του πολιτικής, επιδιώκοντας παράλληλα
επίπεδα τιµών που θα εξασφάλιζαν την επιβίωση της βιοµηχανίας στο
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που αυτή καλείται να
λειτουργήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Με βάση τα προαναφερθέντα και µε την ευκαιρία της σηµερινής εκδήλωσης
θα προσπαθήσω να θίξω εν συντοµία ορισµένα ζητήµατα τα οποία
προβληµατίζουν τον ΣΕΒ και τα µέλη του.
Το πρώτο ζήτηµα αφορά τις εξελίξεις που παρατηρούνται ως προς την πρόοδο
της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη υπολείπονται τρεις
µήνες από τη συµπλήρωση τριετίας από την τύποις απελευθέρωση η οποία
είχε συνοδευτεί και από εκδήλωση εντονότατου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Αυτό όµως στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχει αρχίσει
να µετουσιώνεται σε επενδυτικό έργο.
Βέβαια, το περασµένο καλοκαίρι το Υπουργείο Ανάπτυξης τροποποιώντας τον
2773/99 προσπάθησε να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για υλοποίηση 2-3
µονάδων συνδυασµένου κύκλου από ιδιώτες, εξασφαλίζοντας παράλληλα
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στην ∆ΕΗ ένα πλαίσιο ευελιξίας που θα της επέτρεπε να αντικαταστήσει ή να
εκσυγχρονίσει το απαξιωµένο παραγωγικό της δυναµικό.
∆υστυχώς αν και έχει παρέλθει από τότε σχεδόν ένα εξάµηνο δεν
σηµειώθηκαν εξελίξεις που να επιτρέπουν κάποια περιθώρια αισιοδοξίας, και
αυτό παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες είναι επιτακτικές µε ανύπαρκτο
ουσιαστικά περιθώριο ασφαλείας κατά τις θερινές αιχµές, και µε διεθνείς
διασυνδέσεις οι οποίες λόγω των συνθηκών που επεκράτησαν στις γειτονικές
χώρες δεν κατέστη δυνατόν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους.
Και αν οι δροµολογούµενες πυροσβεστικές θα έλεγε κανείς πρωτοβουλίες για
δηµιουργία µιας στοιχειώδους υποδοµής κάλυψης περιόδων αιχµής µέσω
αεριοστροβίλων διασφαλίζουν ενδεχοµένως την απρόσκοπτη τέλεση των
Ολυµπιακών Αγώνων, εντούτοις δεν απαλλάσσουν τη βιοµηχανία από το
άγχος του εξαναγκασµού σε περικοπές φορτίων και µάλιστα σε περιόδους που
οι ανάγκες της παραγωγής για κάποιες από τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα
ηυξηµένες. Και βέβαια οι τάσεις που χαρακτηρίζουν ορισµένες κατηγορίες
καταναλωτών όπως τα νοικοκυριά και οι υπηρεσίες σε συνδυασµό µε το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση νέων µονάδων βάσης
δεν δηµιουργούν περιθώρια αισιοδοξίας για τα επόµενα χρόνια.
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών είχε εξ’ αρχής εκφράσει τον έντονο
προβληµατισµό του ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της
απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας, εξαιτίας των
αρχικών επιλογών ως προς τον τρόπο και τα µέσα για την επίτευξη του
ζητούµενου.
Ίσως ο διάχυτος ενθουσιασµός και η υπέρµετρη αισιοδοξία εκείνη την εποχή
να παρεγκώνισαν τις ενστάσεις του. Όµως, οι συνθήκες που διαµορφώνονται
σήµερα καθιστούν περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ την αναθεώρηση των
επιλογών αυτών ιδιαίτερα σε ότι αφορά το προς χρήσιν καύσιµο. Μπορεί οι
επιλογές αυτές να υπηρετούν ένα µοντέλο απελευθερωµένης αγοράς δεν
δηµιούργησαν όµως τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υλοποίησή της στην
πράξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
βιοµηχανίας.
∆εύτερο ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας είναι η τιµολόγηση του φυσικού αερίου.
Είναι γεγονός ότι η τιµή του σε ότι αφορά τη βιοµηχανική χρήση εµφανίζεται
στη χώρα µας κατά 30% περίπου ηυξηµένη σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές
των αµέσως ακριβότερων τιµολογίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο
δε παρά το γεγονός ότι η χώρα µας προµηθεύεται το φυσικό αέριο σε τιµές
που είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη.
Η πραγµατικότητα αυτή απορρέει από το υψηλό κόµιστρο µεταφοράς και
λειτουργεί αρνητικά στις προσπάθειες για ένταξη του παραπάνω καυσίµου στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας πέρα βέβαια από τα προβλήµατα που
δηµιουργεί στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
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Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών ζητεί την προσαρµογή του κόστους
µεταφοράς σε επίπεδα που να καθιστούν το φυσικό αέριο ανταγωνιστικό
καύσιµο δηµιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για απελευθέρωση της
αγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση τα πρόσφατα εξαγγελθέντα φορολογικά
κίνητρα που αφορούν την υιοθέτηση της χρήσης του από τις επιχειρήσεις
κινδυνεύουν να καταστούν δώρον άδωρον.
Ένα τρίτο ζήτηµα που επιθυµεί να θέσει ο ΣΕΒ απευθυνόµενος αυτήν την
φορά στη ∆ΕΗ αφορά την τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γεγονός
ότι µε βάση στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT και του ΟΟΣΑ οι τιµές του
βιοµηχανικού ρεύµατος στη χώρα µας κυµαίνονται εκ πρώτης όψεως σε
επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα του µέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε συγκρίσεις οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε
εσφαλµένα συµπεράσµατα.
Τούτο οφείλεται στο ότι σε αντίθεση µε τα εµφανιζόµενα στοιχεία τα οποία
αναδεικνύουν κάποιες µέσες τιµές οι βιοµηχανίες άλλων χωρών πέραν του ότι
απολαµβάνουν περίοδο χαµηλής τιµολόγησης που είναι µεγαλύτερες από τις
ισχύουσες στη χώρα µας έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν ειδικές
συµφωνίες µε τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι συµφωνίες αυτές κατά κανόνα δεν είναι ανακοινώσιµες και προβλέπουν
ρυθµίσεις επ’ ωφελεία αµφοτέρων των συµβαλλοµένων (π.χ. σηµαντικές
εκπτώσεις έναντι ρήτρας διακοπής που για ορισµένους ενεργοβόρους κλάδους
µπορεί να φθάσει µέχρι και 25% σε σχέση µε τα επίσηµα τιµολόγια).
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι προφανές και ο ΣΕΒ επιθυµεί να
επανατεθεί επί τάπητος το ζήτηµα. Σχετικό µε το θέµα της τιµολόγησης
ηλεκτρικής ενέργειας είναι και το ζήτηµα που έχει προκύψει από την συνολική
επιβάρυνση των βιοµηχανικών τιµολογίων λόγω της προσθήκης σε αυτά του
κόστους υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος.
Το µέγιστο ύψος της επιβάρυνσης αυτής όπως προσδιορίσθηκε το περασµένο
καλοκαίρι µε την ευκαιρία της τροποποίησης του Ν. 2773, συγκρινόµενο µε τις
αντίστοιχες οροφές άλλων χωρών επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα κρίσιµων
κλάδων της βιοµηχανίας.
Έχουµε ήδη ζητήσει την εκλογίκευση αυτής της οροφής, πιστεύουµε δε ότι η
παράλληλη προώθηση του λογιστικού διαχωρισµού των δραστηριοτήτων της
∆ΕΗ θα δηµιουργήσει συνθήκες µεγαλύτερης διαφάνειας στο συγκεκριµένο
ζήτηµα, το οποίο και λόγω της εµφάνισης της επιβάρυνσης της προερχόµενης
από την εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ έχει προκαλέσει τους τελευταίους µήνες
πολλές συζητήσεις στο χώρο της βιοµηχανίας.
Όλα αυτά τα οποία προανέφερα έχουν αποτελέσει τον τελευταίο καιρό
αντικείµενο αρκετά ευρείας δηµοσιότητας και όχι µόνον από την πλευρά του
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ΣΕΒ. Τελειώνοντας την παρέµβασή µου θα ήθελα να επικεντρωθώ και σε ένα
άλλο θέµα, η αντιµετώπιση του οποίου αν και επιτακτική δεν έχει τύχει µέχρι
στιγµής της ανάλογης προετοιµασίας και αυτό ενδέχεται να δηµιουργήσει
προβλήµατα στην ηλεκτροπαραγωγή και κατ’ επέκταση στους χρήστες.
Ήδη από τα τέλη του περασµένου χρόνου έχουν ληφθεί οι τελικές πολιτικές
αποφάσεις για ένταξη στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία του συστήµατος
εµπορευσιµότητας αερίων θερµοκηπίου ως νέου εργαλείου περιβαλλοντικής
πολιτικής στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που απορρέουν από την κύρωση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στη χώρα µας ο δευτερογενής τοµέας φέρει µικρό
µερίδιο ευθύνης τόσο από πλευράς ποσοτήτων εκπεµποµένων CO2 όσο και
από πλευράς συνεισφοράς στις αυξητικές τάσεις που παρατηρήθηκαν τα
τελευταία χρόνια και που έχουν ουσιαστικά οδηγήσει στην υπέρβαση της
συµφωνηθείσας για την Ελλάδα οροφής. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο µε την
υποδοµή ηλεκτροπαραγωγής η οποία αναµένεται να υποστεί σοβαρές
συνέπειες λόγω της δοµής της, το δε πρόσθετο κόστος το οποίο θα προκύψει
θα µετακυληθεί σε σηµαντικό βαθµό στους καταναλωτές µε ότι αυτό
συνεπάγεται από πλευράς απώλειας ανταγωνιστικότητας.
Ενόψει αυτής της πραγµατικότητας επιβάλλεται να αναληφθούν επειγόντως
πρωτοβουλίες που θα προσδώσουν την απαιτούµενη ευελιξία στους
ηλεκτροπαραγωγούς και τους βιοµηχανικούς κλάδους που θα κληθούν να
µετάσχουν στο σύστηµα.
Ο ΣΕΒ κρίνει ιδιαίτερα χρήσιµη την συνεργασία µε την ∆ΕΗ και το Υπουργείο
Ανάπτυξης προς αυτήν την κατεύθυνση, προτίθεται δε λόγω του επείγοντος
του θέµατος να αναλάβει άµεσα τη σχετική πρωτοβουλία.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να ολοκληρώσω την παρέµβασή
µου αφενός επειδή δεν θα ήθελα να καταχρασθώ τη φιλοξενία σας αφετέρου
δε επειδή η θεµατολογία του συνεδρίου καλύπτει µε το παραπάνω τους
προβληµατισµούς που σας παρέθεσα ενώ η γνώση και εµπειρία των συνέδρων
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για εύστοχα και εποικοδοµητικά συµπεράσµατα.
Θα ήθελα για άλλη µία φορά να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ.

4/4

