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Ακινα, 20/11/12
Προσ:
Εκνικι Τράπεηα
Αιόλου 86, 102 32 Ακινα
Υπ’ όψθ Προζδρου κου Γ. Ηανιά
Διευκ. Συμβοφλου κου Αλ. Τουρκολιά
Τράπεηα Πειραιώσ
Αμερικισ 4, 105 64 Ακινα
Υπ’ όψθ Προζδρου κου Μ. Σάλλα
Διευκ. Συμβοφλου κου Στ. Λεκκάκου
Alpha Bank
Σταδίου 40, 102 52 Ακινα
Υπ’ όψθ Προζδρου κου Ι. Κωςτόπουλου
Διευκ. Συμβοφλου κου Δ. Μαντηοφνθ
Τράπεηα Κφπρου – Συγκρότθμα Ελλάδοσ
Λ. Αλεξάνδρασ 170, 115 21 Ακινα
Υπ’ όψθ Γεν. Διευκυντι κου Ι. Σειραδάκθ
Εμπορικι Τράπεηα
Σοφοκλζουσ 11, 102 35 Ακινα
Υπ’ όψθ Προζδρου κου Ν. Εμπζογλου
Διευκ. Συμβοφλου κου Alain Strub
Τράπεηα Eurobank
Όκωνοσ 8, 105 57 Ακινα
Υπ’ όψθ Προζδρου κου Ε. Χριςτοδοφλου
Διευκ. Συμβοφλου κου Ν. Νανόπουλου
Τράπεηα Probank
Πειραιϊσ 74, 183 46 Μοςχάτο
Υπ’ όψθ Προζδρου & Διευκ. Συμβοφλου κου Μ. Δαμανάκθ
Κοινοποίθςθ:
Ένωςθ Ελλθνικών Τραπεηών
Αμερικισ 21 Α, 106 72 Ακινα
Υπ’ όψθ: Προζδρου κου Γ. Ηανιά
Γεν. Γραμματζα κου Χρ. Γκόρτςου
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
Νίκθσ 5-7, 101 80 Ακινα
Υπϋοψθ : Υπουργοφ κου Κωςτι Χατηθδάκθ
Υφυπουργοφ κου Νότθ Μθταράκθ

Θζμα: Επιβολι ειςφοράσ 25 – 30% επί του κφκλου εργαςιϊν των φωτοβολταϊκϊν μονάδων

Αξιότιμε Κφριοι
Όπωσ γνωρίηετε θ Κυβζρνθςθ δια του Νόμου 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.12 παρενζβθ
νομοκετικά ςτα οικονομικά των επιχειριςεων θλεκτροπαραγωγισ από φωτοβολταϊκά
επιβάλλοντασ οριηόντια ειςφορά επί του κφκλου εργαςιϊν των μονάδων τουσ από 1/7/12 εφρουσ
25 – 30%.
Θ εν λειτουργία επαγγελματικι θλεκτροπαραγωγι από Φ/Β ςιμερα φκάνει ςε ιςχφ τα 1,100
MWp πανελλαδικά αρικμϊντασ περίπου 7,500 ςυνολικά μονάδεσ.
Θ ανάπτυξθ των
εγκαταςτάςεων αυτϊν αποκεντρωμζνα γεωγραφικά αλλά και κοινωνικά ςυνζςτθςε τα
προθγοφμενα δφςκολα και υφεςιακά χρόνια μοναδικι εςτία ανάπτυξθσ για τθν εκνικι οικονομία
αλλά και πθγι αξιόπιςτθσ δανειοδότθςθσ για το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα. Σε αξία το ςφνολο
των εν λειτουργία μζχρι ςιμερα επενδφςεων φκάνει τα 4 δισ ευρϊ.
Δυςτυχϊσ θ Κυβζρνθςθ με τθν επιβολι τθσ άδικθσ, οριηόντιασ και ιςοπεδωτικισ αυτισ ειςφοράσ
επί του κφκλου εργαςιϊν των εγκαταςτάςεων αλλά και με δεδομζνο τον υποχρεωτικό χαρακτιρα
τθσ διάκεςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ των μονάδων αποκλειςτικά ςτον Λειτουργό τθσ αγοράσ
(ΛΑΓΘΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ) δεν αφινει κανζνα περικϊριο διαφοροποίθςθσ. Θ άνευ προθγουμζνου
και με νόμο παρζμβαςθ αυτι τθσ Πολιτείασ ςτα οικονομικά ανεξάρτθτων επιχειριςεων
οπωςδιποτε ςυνιςτά «ςπουδαίο λόγο» ραγδαίασ μεταβολισ τθσ οικονομικισ ευςτάκειασ και
λειτουργίασ τουσ. Στθν απόςβεςθ τθσ δραματικισ αυτισ μεταβολισ εξ’ οριςμοφ κεωροφμε πωσ
δεν είναι δυνατόν το τραπεηικό ςφςτθμα, που ςυμμετείχε δανειοδοτϊντασ τισ επενδφςεισ αυτζσ,
να απουςιάςει.
Στα πλαίςια λοιπόν τθσ προςπάκειασ για τθν «επόμενθ μζρα» τθσ ειςφοράσ που ιδθ διανφουμε,
επικυμοφμε να ςασ κζςουμε ςτο ςκζλοσ που ςασ αφορά τισ κάτωκι προτάςεισ ρφκμιςθσ για τo
δανειακό χαρτοφυλάκιο των θλεκτροπαραγωγϊν από Φ/Β:
Μείωςθ των επιτοκίων των δανείων που ζχουν χορθγθκεί, ϊςτε να αποςβεςτεί από το
κόςτοσ δανειςμοφ κατά το ιμιςυ περίπου θ ειςφορά αυτι, για όςο ιςχφςει. Ενδεικτικά
για περιπτϊςεισ δανείων ςτο 75% του κόςτουσ επζνδυςθσ αυτό ςυνεπάγεται μείωςθ του
επιτοκίου κατά περίπου 350 μονάδεσ βάςθσ. Αυτό αποτελεί πραγματικι και ςφμμετρθ
λφςθ αφοφ οι παραγωγοί δια τθσ ειςφοράσ υπόκεινται ςε ουςιαςτικι μείωςθ τθσ
παροφςασ αξίασ των επενδφςεων τουσ αλλά και των χρθματοροϊν που προκφπτουν από
αυτζσ. Ζτςι μζροσ τθσ πραγματικισ μείωςθσ αυτισ οφείλει να διαχυκεί ςε όλθ τθν
ςυμμετζχουςα αλυςίδα λειτουργίασ των μονάδων αυτϊν, εξζχον κρίκοσ τθσ οποίασ είναι
το τραπεηικό ςφςτθμα.
Επζκταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ αποπλθρωμισ των δανείων των παραγωγϊν ςτο
μζγιςτο των ςυμβάςεων ΛΑΓΘΕ / ΔΕΔΔΘΕ όπωσ αυτό υπολείπεται τθσ αρχικισ 20ετίασ.
Με τον τρόπο αυτό αφενόσ ελαφρφνεται θ χρθματοροι εξυπθρζτθςθσ των δανείων των
παραγωγϊν ϊςτε να καταςτεί βιϊςιμθ, αφετζρου δίδεται θ ευκαιρία ςτο τραπεηικό
ςφςτθμα να ανακτιςει ςε απόλυτα ποςά τθν απϊλεια κερδϊν από τόκουσ που κα ζχει
από τθν προτεινόμενθ ςτο προθγοφμενο εδάφιο μείωςθ των επιτοκίων.
Αξιότιμοι κφριοι
Το ερχόμενο διάςτθμα ςτα Υποκαταςτιματα και τισ Διευκφνςεισ ςασ, πλικοσ παραγωγϊν
αναμζνεται να αποτακεί για τθν ρφκμιςθ τθσ κατάςταςθσ ςε ςυνζχεια τθσ επιβολισ τθσ ειςφοράσ
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από τθν Κυβζρνθςθ. Πιςτεφοντασ πωσ όλοι ςυμμεριηόμαςτε τθν ανάγκθ επίτευξθσ λφςθσ ςτο
ςκζλοσ των δανείων των παραγωγϊν που ςασ αφορά, ηθτοφμε να ζχουμε το ςυντομότερο
ςυνάντθςθ μαηί ςασ ϊςτε από κοινοφ άμεςα να καταλιξουμε ςε αναλυτικότερο ςχζδιο δράςθσ
και ρυκμίςεων.
Αναμζνοντασ τθν κετικι ςασ ανταπόκριςθ,

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμθςθ
Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ
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