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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έως και 40% περισσότερο κοστίζει το βιομηχανικό ρεύμα στην Ελλάδα σε σχέση
με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΣΤΙΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η πολύ υψηλή τιμή της βιομηχανικής ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα) που στην Ελλάδα
φθάνει να είναι έως και 40% πάνω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μειώνει δραματικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών
καθώς αυξάνει το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το εμπορικό
ισοζύγιο και να εμποδίζει τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
Αυτό ήταν το συμπέρασμα εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες στις Βρυξέλλες, ο
Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της ομάδας της Συμμαχίας των
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και Πρόεδρος της
Δράσης.
Η εκδήλωση είχε ως θέμα την ενέργεια και την επιρροή της στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής και
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, εκπρόσωποι φορέων ενέργειας κ.α.
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
εταιρειών, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη πιέζεται από τις υψηλές τιμές της
ενέργειας. Ενδεικτική είναι η διαφορά της τιμής του φυσικού αερίου για
βιομηχανική χρήση, η οποία είναι 4 φορές υψηλότερη στην Ευρώπη από την
αντίστοιχη τιμή στις ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα, η τιμή της ενέργειας για βιομηχανική χρήση, που όπως προέκυψε από
τις παρουσιάσεις στη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι έως και 40% μεγαλύτερη από
την τιμή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλεί δραματική μείωση της
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και υπονομεύει τις προσπάθειες της
οικονομικής ανάκαμψης.
Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση λόγω του φόρου επί της βιομηχανικής ενέργειας,
ανέρχεται στα 5,5 ευρώ/MWH, έως και δεκαπλάσια από τη φορολογία που ισχύει σε

άλλες χώρες της Ευρώπης.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να προκαλούνται απαράδεκτες στρεβλώσεις στην
ελληνική αγορά ενέργειας. Μια από αυτές αφορά την έλλειψη εναλλακτικών
προμηθευτών φυσικού αερίου, που οδηγεί τους υπάρχοντες προμηθευτές να
παρέχουν αέριο την Ελλάδα σε τιμές ακριβότερες κατά 30%, σε σχέση με τις
υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.
Οι ομιλητές της εκδήλωσης, ζήτησαν επειγόντως διαρθρωτικά μέτρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση της τιμής της ενέργειας, την
αναζωογόνηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη της
οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Από την πλευρά του, ο Θ. Σκυλακάκης τόνισε: "Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην
Ελλάδα είναι κυρίως εξαγωγικές. Η μείωση της τιμής ενέργειας θα αύξανε τις
εξαγωγές, θα μείωνε την ανεργία και θα έφερνε καθαρά έσοδα στο δημόσιο. Πόσο
δύσκολο είναι να το καταλάβει η δική μας κυβέρνηση αλλά και η ευρωπαϊκή
πλευρά;"
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