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Φόβουςότι πιθανή νέα αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος θα προκαλέσει αλυσιδωτές
αντιδράσεις με οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τα οικονομικά της ΔΕΗ όσο και συνολικά για την
οικονομία εκφράζει η εταιρεία. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, τονίζει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης. “Θα μας γονατίσει καθώς θα μειώσει την
εισπραξιμότητά μας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμη και οι συνεπείς να γίνουν ασυνεπείς”.
Σύμφωναμε πληροφορίες, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν φανεί κάποια έστω και δειλά
σημάδια βελτίωσης της κατάστασης στο κομμάτι των ανεξόφλητων, καθώς υπήρξε ανταπόκριση
στην έκκληση της ΔΕΗ να προσέλθουν οι καταναλωτές και να διευθετήσουν τις οφειλές τους, η
πιθανότητα να υπάρξει νέα αύξηση προκαλεί την έντονη αντίδραση της επιχείρησης. Άλλωστε ήδη
οι λογαριασμοί του ρεύματος χαρακτηρίζονται ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός καθώς
περιλαμβάνουν μια σειρά από χρεώσεις και τέλη ακόμη και άσχετα με το ρεύμα. Εξάλλου
υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη έκρηξη των ανεξόφλητων λογαριασμών έγινε όταν επιβλήθηκε η
είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ από τους λογαριασμούς ρεύματος με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να
ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ οι λογαριασμοί σε καθυστέρηση.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποκλιμάκωση των ανεξόφλητων από τα υψηλά του 1,8
δις ευρώ, η δυσκολία καταναλωτών αλλά και επαγγελματιών λόγω της κρίσης και της ύφεσης να
είναι συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ συνεπάγεται για την εταιρεία αυξημένο κόστος. Θυμίζουμε ότι
στα αποτελέσματα α τριμήνου η εταιρεία οδηγήθηκε σε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις πελατών από 158 σε 187 εκ. Ευρώ. Όπως μάλιστα επισήμανε η διοίκηση της εταιρείας
κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, η εισπραξιμότητα της ΔΕΗ
επηρεάστηκε και από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.
Σημειώνεταιτέλος ότι η εταιρεία έχει θέσει ως μια από τις βασικές της προτεραιότητες να βελτιώσει
την εισπραξιμότητα αλλά και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι ευνόητο ότι και οι δύο στόχοι υπονομεύονται από την προοπτική να υπάρξει
αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΦΠΑ που επιβαρύνει το ρεύμα.
Σήμεραο λογαριασμός επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13% που σημαίνει ότι για έναν τετραμηνιαίο
λογαριασμό 2000 κιλοβατωρών (συνολική χρέωση ρεύματος περίπου 220 ευρώ) ο ΦΠΑ από 28,5

ευρώ που είναι σήμερα θα εκτιναχθεί στα 50 ευρώ.
Εάντελικώς εφαρμοστεί το μέτρο θα επιβαρύνει πρωτίστως τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται
σήμερα από την κρίση, αφού για τις επιχειρήσεις αλλά και τις βιομηχανίες επί της ουσίας ο ΦΠΑ
συμψηφίζεται και άρα δεν αποτελεί κόστος όπως π.χ. είναι τα άλλα τέλη και φόροι όπως ο ΕΦΚ
που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το μέτρο
αναμένεται να έχει επίπτωση στο τελικό κόστος των προϊόντων που παράγονται με χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας και άρα πιθανόν να επηρεάσει τη ζήτηση αλλά και την ανταγωνιστικότητα
των εξαγωγών.
Τώραγια τα νοικοκυριά, εκφράζονται φόβοι ότι πιθανή αύξηση του ΦΠΑ στο ρεύμα μπορεί για
συγκεκριμένες πιο ευάλωτες κατηγορίες να λειτουργήσει όπως και η αύξηση του ΕΦΚ στο
πετρέλαιο θέρμανσης, που τελικά οδήγησε σε πτώση την κατανάλωση και άρα σε συνολική
μείωση των κρατικών εσόδων. Θυμίζουμε ότι η κατανάλωση ρεύματος έχει και αυτή υποστεί
σημαντική υποχώρηση κατά την περίοδο της κρίσης, ιδιαίτερα εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι
πρόκειται για ανελαστική δαπάνη. Θυμίζουμε ότι οι πωλήσεις ενέργειας της ΔΕΗ το 2014 έφτασαν
τα 5,6 δισ. ευρώ (49,457 Gwh) που μεταφράστηκαν σε έσοδα από ΦΠΑ 730 εκατ. ευρώ, ενώ με
συντελεστή 23% το ποσό θα έφτανε το 1,3 δισ.
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