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Εκ μέρους του ΙΕΝΕ σας καλωσορίζω στην φιλόξενη αίθουσα του ΕΒΕΑ για να 
παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε το επίκαιρο θέμα Ενέργεια:  Επενδύσεις, 
Απασχόληση και Εξαγωγές. 

Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην παραγωγή και διακίνηση αγαθών σε 
όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου ενσωματώνεται και το 
κόστος της. Επομένως, ένας ανταγωνιστικός ενεργειακός τομέας μπορεί να 
συμβάλλει θετικά στην παραγωγή και διακίνηση αγαθών σε συνδυασμό με την υψηλή 
ποιότητα, ενισχύοντας τις εξαγωγές σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 
Επιπλέον, ένας ανταγωνιστικός ενεργειακός τομέας στην Ευρωπαϊκή και διεθνή 
αγορά ευνοεί τις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και του 
σχετικού εξοπλισμού, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας.  

Στις σύγχρονες οικονομίες για να καταστεί ανταγωνιστικός ο ενεργειακός τομέας που 
θα στηρίξει και την εξαγωγή ενεργειακών αγαθών και άλλων, χρειάζονται 
προηγμένες τεχνολογίες και καλά καταρτισμένο προσωπικό, με ένα ευέλικτο κράτος. 
Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε νέες ιδέες μαζί με την εκπαίδευση 
αποτελούν σήμερα τις κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγή αγαθών και τις 
εξαγωγές. Αυτό το ελπιδοφόρο και εξωστρεφές αναπτυξιακό περιβάλλον με το 
τραπεζικό σύστημα που θα υποστηρίξει τις επενδύσεις δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας με εξειδικευμένο και παραγωγικό προσωπικό, μεγιστοποιώντας τα οφέλη. 

Με την εμπειρία των τελευταίων ετών που χαρακτηρίζονται από την ύφεση στην 
οικονομία και την μεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, θα ήθελα να κάνω μερικές 
επισημάνσεις, χρήσιμες για τον αναγκαίο προβληματισμό. 

• Το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας και κατά τον 
21ο αιώνα και σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομίας. Τα ΕΛΠΕ 
με σύγχρονες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και καταρτισμένο προσωπικό 
παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα για την εγχώρια αγορά και για εξαγωγές 
σε ανταγωνιστικές αγορές.  

• Στο φυσικό αέριο και LNG, η θέση της χώρας ευνοεί επενδυτικές 
δραστηριότητες με εξωστρέφεια, στοχεύοντας στην αποθήκευση και στις 



εξαγωγές με μεγάλα οφέλη για τη χώρα και την απασχόληση, απαραίτητη 
όμως η στήριξη της κυβέρνησης όπως γίνεται σε όλες τις χώρες για τις 
παραγωγικές επενδύσεις. 

• Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία οι ηλιακές εφαρμογές ζεστού 
νερού χάρις στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργώντας κατασκευαστικές και 
βιομηχανικές δραστηριότητες και αναπτύσσοντας τεχνογνωσία. Ο κλάδος 
αυτός απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους άμεσα και έμμεσα και είναι 
εξαγωγικός με ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα σημειώσω όμως ότι 
δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα υποστήριξης των εφαρμογών, όπως σε άλλες 
χώρες, που θα πολλαπλασίαζε τα οφέλη, ενώ αντιθέτως υποστηρίχθηκαν 
προγράμματα που πολλαπλασίασαν τις εισαγωγές. 

• Το υπουργείο αποφάσισε να κάνει τον επιχειρηματία στα φωτοβολταϊκά με το 
“Project Helios” για εξαγωγή ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία, μια ιδέα 
βασισμένη στο εγχώριο στρεβλό θεσμικό πλαίσιο και στην άγνοια. Το ΙΕΝΕ 
παρενέβη τότε στην ουτοπική ιδέα που εξέθετε τη χώρα, όπως κατά καιρούς 
και σε άλλα θέματα του θεσμικού πλαισίου. Θα σημειώσω όμως την αδράνεια 
της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε τέτοιες χιμαιρικές 
πρωτοβουλίες που βλάπτουν τη χώρα.  

• Έχοντας υπόψη το υψηλό ηλιακό δυναμικό της χώρας τίθεται το ερώτημα εάν 
η Ελλάς μπορεί να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά στις 
βόρειες χώρες της Ευρώπης. Λαμβάνοντας υπόψη τους τελευταίους 
διαγωνισμούς σε Ελλάδα και Γερμανία προκύπτει ότι στην Ελλάδα παρά την 
υψηλή ηλιακή ακτινοβολία η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στη 
Γερμανία. Επομένως, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα  για την ακριβή 
ενέργεια των ΑΠΕ στην Ελλάδα εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, με 
αποτέλεσμα την αδυναμία εξαγωγών. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στο 
γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, στο αρνητικό επενδυτικό κλίμα και στους 
υψηλούς φόρους και άλλες επιβαρύνσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

• Οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα πρέπει να απαλλαγούν από τα λεγόμενα 
“soft costs” με την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, περιορίζοντας τον 
χρόνο και το κόστος των διαδικασιών. Οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις 
που συνήθως γίνονται βιαστικά, σε έναν δύσκολο και απαιτητικό τομέα όπως 
η ενέργεια, περιπλέκουν τα πράγματα πολλαπλασιάζοντας την γραφειοκρατία. 
Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής και 
διεθνούς πρακτικής στην σύνταξη των νόμων με την συνεργασία 
τεχνοκρατών, εκτιμώντας και τις επιπτώσεις πριν την ψήφιση, το impact 
assessment.  

• Η γεωργία αντί της ιδέας των αγροτικών φωτοβολταϊκών πρέπει να θέσει 
στόχους για παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων για εξαγωγές, 
με την υποστήριξη του ενεργειακού κόστους της παραγωγής. 



• Η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να απαλλαγεί από τις μεγάλες εισφορές των 
ΥΚΩ και να αναθεωρήσει άλλα τέλη εκτός αγοράς, που επιβαρύνουν την 
παραγωγή αγαθών και την κοινωνία. Εδώ απαιτούνται πρωτοβουλίες για 
αύξηση παραγωγικότητας και για παραγωγικές επενδύσεις με σημαντικό 
αριθμό νέων θέσεων εργασίας, αλλά χρειάζεται ισχυρή  πολιτική βούληση, 
πέραν της φραστικής διατύπωσης που επαναλαμβάνεται κατά καιρούς. 

Θα ήθελα να επισημάνω ακόμη ότι ο τομέας της ενέργειας εξελίσσεται και προσφέρει 
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για να είναι ανταγωνιστικός, διευρύνοντας τις 
εξαγωγές και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Μια εξωστρεφής πολιτική θα 
απελευθερώσει τις εγχώριες δυνάμεις της παραγωγής και της αγοράς που θα 
ενισχύσουν τον εξαγωγικό χαρακτήρα της χώρας για την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνο 
Μίχαλο και την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κα Χριστίνα 
Σακελλαρίδη για την συνδιοργάνωση αυτής της Ημερίδας, είναι οι συνέργειες που 
απαιτούνται στον τόπο μας για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, που αποτελεί και 
στόχο του ΙΕΝΕ.  

Στην Ημερίδα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές και εύχομαι να γίνει μία 
εποικοδομητική συζήτηση και εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων για την 
διατύπωση προτάσεων. Καλή Επιτυχία! 

 


