Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καραϊσκου 111, 185 32 Πειραιάς
Τηλ: 210-4110443, 210-4174765
Fax: 210-4179495, 210-4174152
Δημοσιεύτηκε στις 09-07-2013 στην κατηγορία Δελτία Τύπου
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Στην διαπίστωση ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, στις στρεβλώσεις στο
υπόλοιπο φάσμα της ενεργειακής πολιτικής, αλλά και στο ότι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την
επίτευξη της ισορροπίας της ενεργειακής αγοράς σε επίπεδο διάσωσης, στη μετάβασή μας στο
επόμενο και απολύτως απαραίτητο βήμα του εξορθολογισμού της αγοράς ενέργειας καθώς και στον
σχεδιασμό μεγάλων έργων από το Υπουργείο, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, κος Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση
της Διοίκησης του Επιμελητηρίου παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΕΠ,
την 8η Ιουλίου 2013.
Ο κος Υφυπουργός στην ομιλία του, αλλά και απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που
υπεβλήθησαν από Συμβούλους και μέλη του Επιμελητηρίου, που κατέκλυσαν την αίθουσα
συνεδριάσεων, ανέφερε, μεταξύ άλλων:
*Η Κυβέρνηση είναι πάντοτε δίπλα στον αγώνα που δίνουν οι επιχειρήσεις για
ανταγωνιστικότητα και ανάκαμψη. Ο παραγωγικός ιστός και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η
ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, είναι χιλιάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους, που ενισχύουν
τη ζήτηση και τονώνουν την οικονομία.
Από τη στιγμή που αναλάβαμε ως Κυβέρνηση καταβάλλουμε μεγάλο αγώνα, καταρχάς να
σταθεροποιήσουμε την ενεργειακή αγορά. Βρεθήκαμε σε μία δύσκολη καμπή που απαιτούσε
ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς και δύσκολες αποφάσεις. Διαπιστώθηκαν μεγάλα ελλείμματα
στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, και στρεβλώσεις στο υπόλοιπο φάσμα της ενεργειακής αγοράς,
που έθεταν σε κίνδυνο το σύνολο της οικονομίας της χώρας.
*Κατά το παρελθόν, η είσοδος και ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών και μορφών ενέργειας έφερε
καινούριες ρυθμίσεις, η μία πάνω στην άλλη. Τελικά δημιουργήθηκε μία συνολική στρέβλωση, στην
προσπάθεια να βοηθήσουμε την κάθε καινούρια πηγή ενέργειας. Το αποτέλεσμα το αποδεικνύουν οι
αριθμοί. Δημιουργήθηκαν μεγάλα ελλείμματα.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ειδικά στην παρούσα κατάσταση που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε
την ελληνική οικονομία να σταθεί στα πόδια της. «Μαγικό ραβδί» δεν υπάρχει για να τα
εξαφανίσουμε αυτά τα ελλείμματα, όμως μπορούμε με προσεκτικά βήματα, μεθοδικά και
αποφασιστικά, να εξομαλύνουμε σταδιακά την κατάσταση κατά τρόπο δίκαιο. Οφείλουμε να

διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στις οποίες έχουν προβεί οι παραγωγοί ενέργειας
από ΑΠΕ, αλλά παράλληλα να μην πλήξουμε υπέρμετρα το εισόδημα των καταναλωτών και δη του
παραγωγικού κλάδου.
Το μεγάλο μας στοίχημα παραμένει αυτά τα ελλείμματα να τα εκμηδενίσουμε και κυρίως να
εξαλείψουμε τις αιτίες που τα δημιουργούν.
*Σήμερα αυτό που έχουμε πλέον πετύχει είναι η ισορροπία της ενεργειακής αγοράς σε επίπεδο
διάσωσης. Προχωρούμε στο επόμενο και απολύτως απαραίτητο βήμα, που είναι να εξορθολογίσουμε
την αγορά ενέργειας ώστε αυτή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών.
Πιο συγκεκριμένα, αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, διότι εκεί υπήρχαν αρκετές
στρεβλώσεις που επηρεάζουν μεταξύ άλλων και το κόστος. Προχωρούμε στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με το οποίο διαμορφώνουμε σταδιακά συνθήκες
υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού.
Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε οκτώ
μήνες, πράγμα που δεν έχει γίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέχρι σήμερα.
*Επιπρόσθετα, πολύ σύντομα η ΔΕΗ θα υπογράψει σύντομα νέες, μειωμένες συμβάσεις με τους
μεγάλους καταναλωτές στη Μέση Τάση, ενώ οριστικοποιείται οι δυνατότητα διακοψιμότητας για
την Υψηλή Τάση, με την οποία επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση και ενίσχυση της παραγωγής από
την μεγάλη βιομηχανία.
Πέρα, όμως από τα κίνητρα που η στήριξη των ενεργοβόρων καταναλωτών παρέχει,
προκειμένου αυτοί να επιβιώσουν, να παράγουν ανταγωνιστικά εξαγώγιμα προϊόντα και να
συντηρήσουν πολύτιμες θέσεις εργασίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, οι ωφέλειες που
δημιουργούνται επεκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος της αγοράς και σε όλους τους καταναλωτές:
Όποια εξοικονόμηση επιτυγχάνουμε σε οποιοδήποτε κρίκο της αλυσίδας, έχει επιπτώσεις άμεσες ή
έμμεσες για όλους μας.
Σε κάθε περίπτωση πιστεύω πως έχουμε ήδη επιτύχει αρκετά, με μέγιστη και πολύπλευρη
προσπάθεια και με παράλληλη τήρηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών μας. Σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό, το γεγονός ότι μετά την πρόσφατη απελευθέρωση των
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαμηλή Τάση, δεν υπήρξε καμία απολύτως αύξηση για τους
καταναλωτές.
*Σήμερα έχουμε περάσει στα πλήρως απελευθερωμένα τιμολόγια. Είναι ισχυρή δέσμευσή μας
όμως και ήδη έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύει τον
ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ενέργειας υπέρ του τελικού καταναλωτή. Κάνουμε επιπλέον ότι
είναι απαραίτητο προκειμένου να προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στόχος από την πλευρά μας είναι να στηρίξουμε και τη μικρομεσαία επιχείρηση και την ελληνική
βιομηχανία, να στηρίξουμε φυσικά και τη ΔΕΗ που είναι πυλώνας της αγοράς ενέργειας και πρέπει να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί, αλλά και να τονώσουμε τον ανταγωνισμό στην παραγωγή και την

προμήθεια ηλεκτρισμού.
Και η ΔΕΗ άλλωστε, αντιμετωπίζει σήμερα τα ίδια προβλήματα όπως και οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, τα οποία οφείλονται τόσο στην μείωση της ζήτησης όσο και στην αδυναμία πολλών
συμπολιτών μας να ανταποκριθούν στις συνολικές υποχρεώσεις τους, που αφορούν και αυτές
απέναντι στο Δημόσιο. Μην ξεχνάμε, πως είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, και με έναν
εισπρακτικό ρόλο σε μία δύσκολη συγκυρία.
*Οι δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζουμε, δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να σταθούν
εμπόδιο σε κανένα από τα μεγάλα έργα-ορόσημα για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας, τα οποία
οραματιστήκαμε και τα μετατρέπουμε βήμα προς βήμα σε πράξη. Ο αγωγός φυσικού αερίου TAP ήταν
ένα τέτοιο μεγάλο βήμα, ένα έργο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο οποίο πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις θα έχουν ισότιμη ευκαιρία να συμμετέχουν.
Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και άλλα μεγάλα έργα, που ο τόπος μας δεν είδε για πολλά
χρόνια. Πολλά από αυτά μάλιστα ήδη προχωρούν: Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο διαγωνισμός για τη
διασύνδεση των Κυκλάδων. Όταν σε ορίζοντα δύο ετών το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, οι
υποχρεώσεις όλων μας να συνεισφέρουμε για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας, μέσα από τις
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, θα μειωθούν κατά πολύ. Το όφελος από τη διασύνδεση των Κυκλάδων
υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε δεύτερο χρόνο, όταν πια προχωρήσει και η
διασύνδεση της Κρήτης, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε άλλα τόσα ακόμη.
*Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν αμείωτες με την ίδια στόχευση, για τόνωση των
παραγωγικών δυνάμεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και
προστασίας του Έλληνα καταναλωτή, για υγιή, ανταγωνιστική και απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.
Τον κο Υφυπουργό ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ζητώντας παράλληλα τη
συνεργασία και τη στήριξή του προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται, γιατί, όπως είπε, και ευέλικτες και
ευπροσάρμοστες είναι και ποιοτικά προϊόντα παράγουν.
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