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Θέμα: «Συνέπειες της αύξησης του κόστους ενέργειας για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Πρόσφατη έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Β.Ε.Α.] καταγράφει ότι η 

αύξηση των τιμολογίων στην ενέργεια επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο 66% των επιχειρήσεων αυτών η λειτουργία 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ενέργειας και για το 28% αρκετά. 

Ένας στους τρεις επιχειρηματίες δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια 

το ποσοστό αύξησης των τιμολογίων ενέργειας για την επιχείρησή του. Από τα 

συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις, 

αυξήθηκε κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο κατά 85%, με τις μισές επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν να διαπιστώνουν αύξηση στα τιμολόγιά τους πάνω από 90% και το 40% 

να βιώνει αύξηση μεταξύ 21 – 50%. Γεγονός το οποίο μεταφράζεται σύμφωνα με την 

έρευνα του Β.Ε.Α ως κόστος ενέργειας που αντιπροσωπεύει πλέον κατά μέσο όρο το 

36% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων, όταν πριν από τις προαναφερόμενες 

αυξήσεις κυμαίνονταν στο 25%.  

Παράλληλα, ένας στους τρεις επιχειρηματίες (36%) έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση 

των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει εξαιτίας της εκτόξευσης του 

κόστους της ενέργειας, ενώ πολλοί επιχειρηματίες (23%) απέφυγαν να απαντήσουν σε 

αυτήν την ερώτηση. Ο μέσος όρος αύξησης των τιμών το τελευταίο διάστημα λόγω της 

εκτόξευσης του κόστους ενέργειας κυμάνθηκε στο 14% και το τελικό ύψος των 

ανατιμήσεων είναι άγνωστο, καθώς το 55% όλων όσων απάντησαν θετικά δεν ήταν σε 

θέση να το γνωρίζουν. Το 80% όσων επιχειρήσεων σκοπεύουν να κάνουν αύξηση 

τιμών έχει ήδη πραγματοποιήσει μια ανάλογη αύξηση το τελευταίο διάστημα, ενώ το 

19% που είχε κάνει αύξηση δεν σκοπεύει κάτι τέτοιο για το προσεχές διάστημα. Το 

34% που δεν έχει πραγματοποιήσει αύξηση δεν σκοπεύει επίσης, ενώ το υπόλοιπο 

66% που δεν είχε κάνει αύξηση τιμών προγραμματίζει να το πράξει το προσεχές 

διάστημα. Αν λάβουμε υπόψη ότι το 80% των επιχειρήσεων που πρόκειται να 

πραγματοποιήσουν αυξήσεις μέσα σε βραχύτατο χρονικό διάστημα – έχουν ήδη 

ανεβάσει τις τιμές κατά μέσο όρο 14% εξαιτίας του ενεργειακού κόστους, τότε 

δημιουργείται ένα εκρηκτικός συνδυασμός ανατιμήσεων.  
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Ανησυχητικά επίσης είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών 

[ΙΝ.ΕΜ.Υ.] της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας [Ε.Σ.Ε.Ε.] 

στην έρευνα που πραγματοποίησε για τις χειμερινές εκπτώσεις και τις επιπτώσεις της 

ακρίβειας στον τζίρο των μικρότερων εμπορικών επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία αυτά 

προκύπτει ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι – 

παρόλο που η αγορά φέτος λειτούργησε χωρίς τους περιορισμούς λόγω πανδημίας 

εκείνης της περιόδου. Η κατάσταση είναι πολλαπλώς χειρότερη, αν η σύγκριση 

πραγματοποιηθεί με το τελευταίο έτος προ πανδημίας, καθώς το 89% είχε χειρότερες 

επιδόσεις σε σύγκριση με το 2019. Το 94% των επιχειρήσεων χαρακτήρισε τους 

καταναλωτές πιο συγκρατημένους στις αγορές τους. 

Σύμφωνα με την έρευνα ΙΝ.ΕΜ.Υ. - Ε.Σ.Ε.Ε. η υψηλή αύξηση του ενεργειακού κόστους 

επιδρά με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, ήτοι 

στο 80% από αυτές ο αρνητικός αντίκτυπος αξιολογείται από πολύ έως πάρα πολύ 

ισχυρός, αναλογία φανερά ενισχυμένη από την προηγούμενη καταγραφή σχεδόν δύο 

μήνες νωρίτερα (61%). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για 

τις ανατιμήσεις και τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, συνηγορεί στη συνεχή πίεση 

του επιχειρηματικού κόσμου. Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, οι επιχειρηματίες 

ρωτήθηκαν για τις αυξήσεις στις τιμές αγοράς των προϊόντων τους από τους 

προμηθευτές τους. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το 73% αγοράζει ήδη σε υψηλότερες 

τιμές. Ειδικότερα σε εκείνους που σημειώθηκαν αυξήσεις φαίνεται ότι αυτές 

κυμαίνονται έως 30%. Οι ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει πολύ έως 

πολύ αρνητικά 77 στις 100 επιχειρήσεις.  

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 28 Φεβρουαρίου δημοσίευσε ότι ο γενικός δείκτης 

τιμών παραγωγού βιομηχανίας για τον Ιανουάριο του 2022 εμφάνισε άλμα της τάξης 

του 31,6%, αύξηση κατά 4,0% σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2021. 

Πετρελαιοειδή και ρεύμα - φυσικό αέριο κατέχουν τα πρωτεία με ετήσιες αυξήσεις 

63,4% και 62% αντίστοιχα, ενώ κατά 13,3% αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγής 

οπτάνθρακα και προϊόντων διύλησης πετρελαίου τον πρώτο μήνα του 2022. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προαναφερόμενα αποτελέσματα καταγράφηκαν λίγες 

ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που 

δημιουργεί νέες συνθήκες, καθώς πολλαπλασιάζονται οι φόβοι για μεγαλύτερη 

ακρίβεια όπως επίσης και για τον κίνδυνο ελλείψεων στην αγορά. 

Εν κατακλείδι ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. κ. Παύλος Ραβάνης και η διοίκηση του 

Επιμελητηρίου συστήνουν τη λήψη άμεσων μέτρων για την αναχαίτιση της ακρίβειας 

και προτείνουν: 

1. Να δοθεί στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις ποσοστό επιδότησης 80% επί της ρήτρας 

αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, και όχι έκπτωση στην τιμή ενέργειας. 



2. Να δοθεί επιδότηση της αύξησης της ενέργειας, που καταγράφεται στα τιμολόγια 

ενέργειας, με τη μορφή άτοκου δανείου, ή επιστρεπτέας προκαταβολής, για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, έχοντας σαν βάση τις 

τιμές ενέργειας μηνός Ιουλίου 2021, να επιδοτηθεί αναδρομικά η αύξηση των 

τιμολογίων ενέργειας, για κάθε μήνα ή δίμηνο, σε κάθε βιοτεχνία στην οποία 

αποδεδειγμένα (βάση ΚΑΔ) η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση του κοστολογίου της. 

3. Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε 

περισσότερες από 6 δόσεις. 

4. Να επιδοτηθούν οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο 100% και να γίνει επαναφορά 

τους στην πρότερη κατάσταση, μετά τη λήξη της ενεργειακής κρίσης. 

5. Να πραγματοποιηθεί καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος εκ μέρους της 

ΡΑΕ για την εφαρμογή της επιδότησης από τους παρόχους, καθότι παρατηρούνται 

μεγάλες διαφορές από προμηθευτή σε προμηθευτή, ενώ υπάρχουν και φαινόμενα μη 

τήρησης των εξαγγελθέντων εκπτώσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

- Προτίθεστε να προβείτε στη λήψη άμεσων μέτρων ώστε να αποσοβηθεί το νέο κύμα 

ανατιμήσεων στην αγορά; 

- Προτίθεστε να εφαρμόσετε τα προτεινόμενα μέτρα από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Αθηνών ώστε να είναι εφικτή η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων απέναντι στη 

διόγκωση του κόστους ενέργειας;  

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




