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«Σαο θαισζνξίδσ ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, φπνπ
έρνπκε ηε ραξά λα θηινμελνχκε κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εθδήισζε. Μηα
εθδήισζε πνπ έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ ΙΔΝΔ,
γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ
αθνξά άκεζα ηελ πξνζπάζεηα γηα επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Τελ πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε ηεο απαζρφιεζεο θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, πνπ ζήκεξα απνηειεί ην ππ’ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα – ράξε ζηηο ζπζίεο ησλ πνιηηψλ ηεο – θαηάθεξε κέζα ζε
ηέζζεξα ρξφληα λα κεδελίζεη έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 24 δηζ. επξψ.
Κακία άιιε επξσπατθή ρψξα δελ έρεη πεηχρεη κεγαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή. Αιιά θαη θακία άιιε επξσπατθή ρψξα δελ έρεη ππνζηεί κεγαιχηεξε
χθεζε, ζε θαηξφ εηξήλεο.
Απφ ην 2008 κέρξη ηψξα, ην ειιεληθφ ΑΔΠ έρεη ζπξξηθλσζεί θαηά 25% πεξίπνπ. Ο
φγθνο ηεο παξαγσγήο κεηψζεθε θαηά 23,5% θαη ε απαζρφιεζε θαηά 18,2%. Μέζα ζε
πέληε ρξφληα, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ππεξηξηπιαζηάζηεθε. Απφ 7,7% πνπ ήηαλ ην
2009 έθζαζε ζην 27,6% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
Eurostat. Πεξηζζφηεξεο απφ 110.000 επηρεηξήζεηο έρνπλ θιείζεη ζην ίδην δηάζηεκα,
ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε
ρψξα βξίζθεηαη ζήκεξα ζε νξηαθφ ζεκείν. Τν κείγκα πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε
ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο δελ είλαη πιένλ δηαηεξήζηκν. Η Διιάδα
ρξεηάδεηαη άκεζα κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή ψζεζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή
απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ηεο. Αλ θάπνηνη, σζηφζν,
πηζηεχνπλ φηη ε ψζεζε απηή ζα έξζεη απηφκαηα κε ην ηέινο – ή ηε κνλνκεξή
θαηάξγεζε – ηνπ κλεκνλίνπ, θάλνπλ ιάζνο. Καη παξαπιαλνχλ ηνπο πνιίηεο.
Τν κλεκφλην, αξγά ή γξήγνξα, ζα ηειεηψζεη. Αιιά ζηε ζέζε ηεο «επάξαηεο» ηξφηθαο,
ζα είλαη πιένλ νη αγνξέο. Οη νπνίεο δαλείδνπλ κε πνιχ απζηεξφηεξα θξηηήξηα, ζε
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ζρέζε κε ην παξειζφλ. Με άιια ιφγηα, ζα πεξάζνπκε ζε έλα δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα είλαη κάιινλ απζηεξφηεξν. Οχησο ε
άιισο, φκσο, ην δεηνχκελν δελ είλαη λα βξεη μαλά δαλεηθά ην θξάηνο, γηα λα
αξρίζνπκε, φπσο πξηλ, λα θαηαλαιψλνπκε απηά πνπ παξάγνπλ άιινη. Τν δεηνχκελν
είλαη λα αξρίζνπκε λα δεκηνπξγνχκε εκείο ηνλ εζληθφ πινχην πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα
βειηησζεί ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ. Κη απηφ κπνξεί λα γίλεη αλ θαηαθέξνπκε λα
αμηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ καο. Αλ εζηηάζνπκε
ζηξαηεγηθά ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά
αληαγσληζηηθή. Σε θιάδνπο εμσζηξεθείο, δπλακηθνχο, κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία
γηα ηελ νηθνλνκία.
Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο είλαη ζίγνπξα έλαο απφ απηνχο. Παξά ην φηη ε άκεζε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νηθνλνκία, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, δελ μεπεξλά ην 4% ηεο
αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν ξφινο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο είλαη
θξίζηκνο. Καη ζα γίλεη αθφκε πην ζεκαληηθφο ηα επφκελα ρξφληα.
- Πξψηνλ γηαηί ε αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο επεξεάδεη
άκεζα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
- Γεχηεξνλ, ε ελέξγεηα αλήθεη ζηνπο θιάδνπο πνπ – γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο – ζα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ηα επφκελα ρξφληα. Η έξεπλα
πδξνγνλαλζξάθσλ, ε κεηαθνξά ελεξγεηαθψλ πφξσλ, νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο θαη ε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο κε ην επξσπατθφ πιαίζην ζηφρσλ γηα ην
2020, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη νη πξνθιήζεηο
πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, αλακέλεηαη λα
απνηειέζνπλ πεδία αηρκήο.
Η δπλακηθή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα έρεη γίλεη ήδε εκθαλήο. Παξά ην αληίμνν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη επελδχζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ήηαλ
ζεκαληηθέο, θζάλνληαο ζπλνιηθά ηα 9 δηζ. επξψ, κε πξσηαγσληζηή βεβαίσο ηηο ΑΠΔ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ ΙΔΝΔ, ηελ πεξίνδν 2008 – 2012 επελδχζεθαλ
πεξηζζφηεξα απφ 3 δηο επξψ ζηνλ θιάδν ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη πεξίπνπ 1,6 δηο,
ζηνλ θιάδν ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Μεγάιεο επελδχζεηο φκσο έγηλαλ θαη ζηνπο
θιάδνπο ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ, ζηηο ππνδνκέο θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ παξαγσγή θαη
ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε απαζρφιεζε ζην ζχλνιν
ησλ ελεξγεηαθψλ θιάδσλ απμήζεθε ζεκαληηθά, ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεληαεηίαο. Τν
2008 ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ 82.000 εξγαδφκελνη απαζρνινχληαλ ζηελ ελέξγεηα. Τν
2012 ν αξηζκφο απηφο είρε απμεζεί ζηνπο 93.630, κε ηηο ΑΠΔ λα έρνπλ ζπλεηζθέξεη
ηηο πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη άκεζεο θαη έκκεζεο
ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν θαίλνληαη λα ηξηπιαζηάζηεθαλ ζρεδφλ, κεηαμχ ηνπ 2008
θαη ηνπ 2011. Δλψ δελ είλαη θαζφινπ ακειεηέα ε δεκηνπξγία άκεζσλ θαη έκκεζσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Οη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ζην επφκελν δηάζηεκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Όπσο εθηηκά ην ΙΔΝΔ,
νη ζπλνιηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα σο ην 2020, ζα αγγίμνπλ
ηα 40 δηζ. επξψ.
Σχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο εηαηξείαο McKinsey κε ηίηιν «Η Διιάδα 10 ρξφληα
κπξνζηά», ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 9
δηο επξψ άκεζεο θαη έκκεζεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο σο ην 2020. Απηφ
κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ κηα ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή, κε έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο
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εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ζηε
βειηηζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε
πξννπηηθή γηα δεκηνπξγία αθφκε πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ θαη ζέζεσλ απαζρφιεζεο,
εηδηθά ζε αλεξρφκελνπο θιάδνπο φπσο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ησλ ΑΠΔ, ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ζπκπαξαγσγήο, ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο
πδξνγνλαλζξάθσλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλνπλ δχν βαζηθέο επηζεκάλζεηο.
- Πξψηνλ, φηη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιχ
πηζαλφλ λα ζπλνδεπηεί απφ δηαθνξνπνίεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Με
άιια ιφγηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα απμεζνχλ ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο θαη λα
κεησζνχλ αληίζηνηρα ζε άιιεο. Δίλαη γη’ απηφ απαξαίηεην λα απνηππσζνχλ απηέο νη
ηάζεηο, λα εληνπηζηνχλ νη αλεξρφκελεο εμεηδηθεχζεηο θαη λα ππάξμεη έγθαηξε
πξνεηνηκαζία: ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σε απηφ ην ζηφρν, πηζηεχσ
φηη ε εξγαζία πνπ έρεη γίλεη απφ ην ΙΔΝΔ ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά.
- Έλα δεχηεξν ζεκείν πξνζνρήο, είλαη φηη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ
ελέξγεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο επελδχζεηο. Καη – φζα θη αλ είλαη ηα θπζηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα απηφ – νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα πέζνπλ
εχθνια «ζχκα» ησλ γλσζηψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ρψξν.
Γηα λα επελδπζνχλ λέα θεθάιαηα ζηελ ελέξγεηα, πξψηε πξνυπφζεζε είλαη κηα
πξαγκαηηθά ειεχζεξε αγνξά, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ.
Γπζηπρψο, ζηνλ ηνκέα απηφ ε Διιάδα δελ ηα έρεη θαηαθέξεη κέρξη ηψξα. Αθήζακε
λα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, ζε πξφρεηξεο θαη πξνζρεκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε κφλν
ζθνπφ ηελ ηππηθή εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.
Αθήζακε λα πεξάζνπλ ρξφληα, ρσξίο λα δηαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ
πξνζέιθπζε ζνβαξψλ επελδπηψλ θαη ηελ αλάπηπμε πγηψλ πξσηνβνπιηψλ. Τα
απνηειέζκαηα ηα έρνπκε δεη, δπζηπρψο, ζην ρψξν ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ.
Αληίζηνηρεο ζηξεβιψζεηο, φκσο, παξαηεξνχληαη θαη ζηελ αγνξά ησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο. Καη εθεί απαηηείηαη έλα νξζνινγηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Τν νπνίν ζα
είλαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο επελδπηέο, αιιά ηαπηφρξνλα βηψζηκν θαη ζηαζεξφ. Με άιια
ιφγηα, είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιίδνληαη εχινγεο απνδφζεηο ζηηο επελδχζεηο, ρσξίο
φκσο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Χσξίο λα
θηλδπλεχεη θάζε ηφζν λα ηηλαρηεί ζηνλ αέξα ε αγνξά, ρσξίο λα αλαγθάδεηαη ν
ηδησηηθφο ηνκέαο – θαη εηδηθά ε βηνκεραλία – λα ρξεκαηνδνηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ
θξάηνπο, κέζσ φιν θαη πςειφηεξσλ εηδηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ. Καη βεβαίσο, ρσξίο λα
έρνπκε ην απαξάδεθην θαηλφκελν ηεο επηβνιήο έθηαθησλ εηζθνξψλ ή άιισλ
αλαδξνκηθψλ κέηξσλ, ζε ήδε ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο.
Τν ζέκα ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ίζσο
ην ζνβαξφηεξν πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ε Πνιηηεία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα
– φπσο βεβαίσο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, κηα παξαηήξεζε,
φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο Διιάδαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαθνξάο ελεξγεηαθψλ πφξσλ, φζν θαη ηεο έξεπλαο θαη
παξαγσγήο
πδξνγνλαλζξάθσλ. Πξφθεηηαη γηα ηνκείο κε εζληθή ζεκαζία, νη νπνίνη απαηηνχλ
ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα απφ φινπο. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ζε απηά
ηα ζέκαηα δεηήκαηα δελ ππάξρεη ρψξνο γηα πνιηηηθά παηρλίδηα θαη θνληφθζαικεο
επηδηψμεηο. Ο έιεγρνο, ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ
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εζληθνχ ζπκθέξνληνο, επηβάιινληαη. Όκσο νη θξαπγέο, ν ιατθηζκφο, ε
ζπλσκνζηνινγία θαη ε δηαθίλεζε αβάζηκσλ ζελαξίσλ, κφλν θαθφ κπνξνχλ λα
θάλνπλ.
Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο είλαη απηφο πνπ κπνξεί φρη κφλν λα πξσηαγσληζηήζεη ζηελ
αλάθακςε απφ ηελ θξίζε, αιιά λα αιιάμεη ζπλνιηθά ην πξφζσπν θαη ηηο πξννπηηθέο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ
ηεο ρψξαο καο ζηελ ελέξγεηα, δελ απνηειεί πηα επηινγή αιιά κνλφδξνκν. Δίλαη κηα
κεγάιε πξφθιεζε, ζηελ νπνία νθείινπκε λα αληαπνθξηζνχκε, αθήλνληαο νξηζηηθά
πίζσ αδπλακίεο θαη ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Πηζηεχσ φηη ε εξγαζία πνπ
παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, απμάλνληαο ην απφζεκα γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν, καο
βνεζά λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα κπξνζηά».
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