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«Η ελέξγεηα αλήθεη ζηνπο θιάδνπο πνπ – γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο – ζα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ηα επφκελα ρξφληα.
Η δπλακηθή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα 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
ηηο ΑΠΔ.
Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο, απφ ηελ Παγθφζκηα Τξάπεδα αιιά θαη άιινπο εγρψξηνπο
θαη μέλνπο θνξείο, νη επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα σο ην 2020 αλακέλεηαη λα
μεπεξάζνπλ ηα 30 δηζ. επξψ.
Τν βέβαην είλαη φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε Διιάδα επηζηξέθεη κε ζηαζεξά βήκαηα
ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Κάλεη μαλά αηζζεηή ηελ
παξνπζία ηεο θαη επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ζε κηα ζεηξά απφ
θιάδνπο.
Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ μεθηλήζσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ,
πνπ αλνίγεη έλα λέν – αιιά ηαπηφρξνλα καθξχ θαη απαηηεηηθφ – δξφκν, γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.
Πξφθεηηαη γηα κηα ειπηδνθφξν πξννπηηθή. Η νπνία εθφζνλ αμηνπνηεζεί ζσζηά,
κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ξηδηθά ην γεσπνιηηηθφ ξφιν ηεο ρψξαο καο. Μπνξεί λα
παξάγεη ζπνπδαία νθέιε, γηα ηελ ειιεληθή θαη γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη
βεβαίσο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζα επελδχζνπλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα.
Γη’ απηφ αθξηβψο απαηηεί ςχρξαηκε, ππεχζπλε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε.
Δίλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ
εθθξεκνχλ γηα ην δπηηθφ άμνλα ηεο ρψξαο, αιιά θαη λα ππάξμεη αληαπφθξηζε ζε
αηηήκαηα έξεπλαο γηα άιιεο πεξηνρέο.
Δίλαη επίζεο αλάγθε λα επελδχζνπκε ζηελ νηθνδφκεζε ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ
θαη ζπκκαρηψλ – ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν – κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο
πθηζηάκελεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο.
Δμίζνπ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο
ελεξγεηαθψλ πφξσλ.
Η ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο αλάκεζα ζε παξαγσγνχο ελέξγεηαο ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο, ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο θαη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, θαη πάλσ ζε
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ζεκαληηθνχο δίαπινπο κεηαθνξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαζηζηά ηε
γεσπνιηηηθή ηεο ζεκαζία αληίζηνηρε κε απηή κηαο παξαγσγνχ ρψξαο.
Η ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ TAP
ήηαλ κηα ζεκαληηθή εμέιημε, ε νπνία αλαδεηθλχεη αθξηβψο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε επέλδπζε, ε νπνία αγγίδεη ζε πξνυπνινγηζκφ ην 1,5 δηζ.
επξψ θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 2.000
άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Κπξίσο, φκσο, είλαη κηα επέλδπζε πνπ απνδεηθλχεη φηη ε δηεζλήο ελεξγεηαθή
θνηλφηεηα εκπηζηεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο καο. Καη
δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο εηθφλαο ηεο, σο επελδπηηθνχ
πξννξηζκνχ.
Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο
Διιάδαο ζην θπζηθφ αέξην, επηηξέπνληαο ηε ζχλδεζε λέσλ πεξηνρψλ. Απηφ παξάγεη
ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, ελψ αλνίγεη ην δξφκν θαη
γηα λέεο επελδχζεηο.
Βεβαίσο, εθηφο ησλ αγσγψλ δηακεηαθνξάο, ε Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαδεηρζεί θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν εκπνξίνπ γηα ην θπζηθφ αέξην, αμηνπνηψληαο
πθηζηάκελεο θαη θηλεηνπνηψληαο λέεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο.
Ο ηνκέαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη έλα αθφκε πεδίν επθαηξηψλ θαη
πξνθιήζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Οη επθαηξίεο πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ησλ ζρεδηαδφκελσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ,
αιιά θαη ηνπ αλαγθαίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αγνξάο, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο: ζηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ, ζηελ αλάγθε γηα
εθζπγρξνληζκφ θαη πξνζαξκνγή ησλ δηθηχσλ – θαη βεβαίσο, ζην αίηεκα γηα
αληαγσληζηηθφηεξεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο.
Οη πξνθιήζεηο πξνθχπηνπλ, θπξίσο, απφ ην γεγνλφο φηη ε αγνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα ππνθέξεη απφ ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο.
Θα έιεγα φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο απνηειεί παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
αληηκεησπίζηεθαλ αξθεηέο κεηαξξπζκίζεηο, ζηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ
δεθαεηηψλ. Η απειεπζέξσζε ζρεδηάζηεθε πεξηζζφηεξν κε γλψκνλα ηελ ηππηθή
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Καη
εθαξκφζηεθε ρσξίο λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί πξνυπνζέζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ
πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ.
Σήκεξα, βεβαίσο, ην δεηνχκελν δελ είλαη λα απαξηζκήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο. Τν
δεηνχκελν είλαη λα δξνκνινγήζνπκε ηαρχηεξα θαη απνθαζηζηηθά ηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο.
Με ηε λέα ρξνληά, αλακέλνπκε ηελ επηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, κε
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη μεθάζαξα αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε.
Αλακέλνπκε θπξίσο – θαη είκαζηε έηνηκνη λα ζπκκεηέρνπκε – ζε έλαλ νπζηαζηηθφ
δηάινγν, κε ζηφρν λα δηακνξθσζεί έλα ζχγρξνλν, πγηέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Τν νπνίν
ζα επηηξέπεη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ είζνδν λέσλ παηθηψλ ζηελ αγνξά,
ηε δηαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο
πξνκεζεπηέο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
Σε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα
εμεηάζνπκε θαη ηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ.
Έλα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη
ζε επξσπατθφ επίπεδν, είλαη ην πψο ζα ζπλδπαζηνχλ ηξεηο εμίζνπ ζεκαληηθνί ζηφρνη:
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ν ζηφρνο γηα αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ν ζηφρνο ηεο πξνζέιθπζεο βηψζηκσλ επελδχζεσλ
αιιά θαη ε αλάγθε γηα κηα αληαγσληζηηθή βηνκεραλία θαη παξαγσγή.

Γηα ηε ρψξα καο ε πξφθιεζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε.
Η Διιάδα έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα επηηχρεη ηε ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ θαηά 20% ζηελ
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέρξη ην 2020.
Ο ζηφρνο απηφο είλαη ζαθέζηαηα θηιφδνμνο, δελ είλαη φκσο αλέθηθηνο γηα κηα ρψξα
κε ην θιίκα θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο Διιάδαο. Πέξα απφ ηηο επξσπατθέο καο
ππνρξεψζεηο, αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ απνηειεί κνλφδξνκν, ηφζν ζην πιαίζην ηεο
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα αμηνπνίεζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο.
Ωζηφζν, απηφ απαηηεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα πξνζθέξεη κελ θίλεηξα γηα
επελδχζεηο, αιιά ζα είλαη ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθφ, νξζνινγηθφ θαη ζηαζεξφ.
Δίλαη ιάζνο λα αλαγθάδεηαη θάζε ηφζν ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα ρξεκαηνδνηεί ηηο
πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο γηα ηηο ΑΠΔ, πιεξψλνληαο φιν θαη πςειφηεξα εηδηθά ηέιε θαη
θφξνπο. Δίλαη ιάζνο λα ππνλνκεχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζχζηεκα.
Δίλαη φκσο εμίζνπ ιάζνο λα ελνρνπνηνχληαη νη ΑΠΔ γηα ηηο αζηνρίεο ελφο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο. Η αζέηεζε ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο επελδπηέο θαη ε επηβνιή αλαδξνκηθψλ κέηξσλ, είλαη πξαθηηθέο
πνπ εθπέκπνπλ κήλπκα αζηάζεηαο θαη απνηξέπνπλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
Πεξηκέλνπκε, ινηπφλ, απφ ηελ Πνιηηεία λα αλαθνηλψζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη λα γίλεη
έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο. Έλαο δηάινγνο πνπ ζα νδεγήζεη ζε νξηζηηθέο απνθάζεηο,
κεηά απφ ζνβαξή απηή ηε θνξά εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ ζα έρνπλ ζηελ αγνξά,
βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα. Η αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα πξέπεη λα ιήμεη.
Γηα καο, ζεκαληηθφηεξε αθφκα θαη απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ,
είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο πνπ αλαδεηά θάζε
ζνβαξφο επελδπηήο. Κη απηφ βεβαίσο δελ ηζρχεη κφλν ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο, αιιά
ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Τέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη
ζην ρψξν ηεο ιεγφκελεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο»:
-

νη κε ειεθηξηθέο ρξήζεηο ησλ ΑΠΔ γηα παξαγσγή θαη ρξήζε ζεξκφηεηαο θαη
ςχμεο
ε παξαγσγή θαη ρξήζε βηνθαπζίκσλ
ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ
θαη βεβαίσο ν ηνκέαο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο

δεκηνπξγνχλ έλα πεδίν επθαηξηψλ γηα επελδχζεηο κηθξφηεξεο θιίκαθαο, κε κεγάια
σζηφζν νθέιε ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο.
Απηφ πνπ πεξηκέλνπκε απφ ηελ Πνιηηεία είλαη λα δηαζθαιίζεη επλντθφηεξεο
ζπλζήθεο, ηφζν ζε επίπεδν ζεζκηθψλ θηλήηξσλ φζν θαη ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο
επελδχζεσλ.
Ο λένο Δπελδπηηθφο Νφκνο έθεξε κηα ζεηξά απφ ζεηηθέο ξπζκίζεηο – θπξίσο ζην ζέκα
ηεο επίιπζεο γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζε εγθεθξηκέλσλ
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επελδχζεσλ. Μπνξνχλ, σζηφζν, λα γίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο, ηδηαίηεξα
σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξναπαιιαγήο.
Τν λέν ΔΣΠΑ, πνπ μεθηλά επηζήκσο απφ θέηνο, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο
επθαηξίεο, θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ηνκεαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνξά ην
πεξηβάιινλ θαη ηα ελεξγεηαθά δίθηπα.
Παξακέλεη, φκσο, ε αλάγθε γηα απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη πεξηνξηζκέλεο ρνξεγήζεηο, ην πςειφ θφζηνο θαη νη
πςειέο εγγπήζεηο, είλαη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ
αλάπηπμε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο – θαη επεξεάδνπλ βεβαίσο θαη ηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηαο.
Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξνθαλψο πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο θαη απαηηεί
δηαρείξηζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Αλακέλνπκε φηη νη εμειίμεηο πνπ δξνκνινγνχληαη
ζην ζέκα ηεο ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο, ζα βνεζήζνπλ ψζηε νη ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ
μαλά ην ξφιν πνπ ηνπο αλαινγεί ζηε ζηήξημε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Θα θιείζσ απηή ηελ εηζήγεζε, κε έλα ζρφιην: ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, νθείιεη ζήκεξα λα αληηκεησπηζηεί σο κηα εζληθή
πξνζπάζεηα.
Μηα πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί ζαθή θαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ,
απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη ππεπζπλφηεηα απφ φινπο: απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ
φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα,
απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Απηφ πνπ επηβάιιεηαη – θαη πνπ νθείινπκε λα απαηηήζνπκε – είλαη ν έιεγρνο, ε
δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία ζε φια ηα επίπεδα, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο.
Αο αθήζνπκε φκσο ηηο επελδχζεηο έμσ απφ πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη
ζθνπηκφηεηεο. Αο πάςνπκε λα ηηο ελνρνπνηνχκε εθ πξννηκίνπ θαη λα ηηο
κεηαηξέπνπκε ζε πεδίν «επαλαζηαηηθήο γπκλαζηηθήο». Αο πάςνπκε λα πξηνλίδνπκε
ην θιαδί ζην νπνίν θαζφκαζηε.
Αο ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα βξνχκε ιχζεηο ζηηο φπνηεο ζεζκηθέο θαη δνκηθέο
αδπλακίεο παξακέλνπλ. Γηα λα εληζρχζνπκε ηελ εμσζηξέθεηα, ηε δηθηχσζε θαη ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα
ελεκεξψζνπκε ζσζηά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηα λα πξνβάινπκε ηα πιενλεθηήκαηα
θαη λα ηζρπξνπνηήζνπκε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ελεξγεηαθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο.
Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ζπλνιηθά ην πξφζσπν θαη
ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Δίλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε, ζηελ νπνία νθείινπκε λα αληαπνθξηζνχκε, αθήλνληαο
νξηζηηθά πίζσ αδπλακίεο θαη ιάζε ηνπ παξειζφληνο.
Διπίδσ φηη ε ζεκεξηλή δηνξγάλσζε ζα καο βνεζήζεη λα θάλνπκε έλα βήκα κπξνζηά
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε».
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