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Αξιότιμε Κύριε Γενικέ, 
Κύριοι Πρόεδροι 
Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 
 
 
Καταρχήν εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Εξαγωγέων θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω 
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Μίχαλο και τον 
Πρόεδρο του ΙΕΝΕ, κ. Χατζηβασιλειάδη για την ιδέα 
και την πρωτοβουλία διοργάνωσης της σημερινής 
ημερίδας. 

 
Οφείλω να ομολογήσω οτι σήμερα αισθάνομαι ακάλυπτη 

προσόντων για να αναπτύξω το επίκαιρο θέμα της 
ενέργειας ανάμεσα σε τόσο εκλεκτούς ειδήμονες για 
την Ενέργεια. 

 
Γιαυτό θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθώ για το 

σημαντικό ρόλο της ενέργειας μόνο όσον αφορά στην 
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. 

 
Αλλωστε εκ μέρους του ΠΣΕ δεχθήκαμε αμέσως την 

πρόσκληση υποστήριξης και αιγίδας για την σημερινή 
Ημερίδα, όχι μόνο γιατί η ενέργεια αντιστοιχεί περίπου 
στο 28% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, αλλά 
και γιατί το σύνθημα που θέλουμε να στείλουμε 
σήμερα από τον πάντα φιλόξενο χώρο του ΕΒΕΑ 
που συνάδει με το όραμα του Συνδέσμου για την 
έξοδο από την κρίση. 
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Αν και ο ΠΣΕ χρησιμοποιεί το τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη, 
Επενδύσεις, Εξαγωγές, σήμερα γινόμαστε 4 ΕΨΙΛΟΝ: 
Εμπιστοσύνη, Επενδύσεις, Εξαγωγές, Ενέργεια! 

 
Το 2016, οι εξαγωγές ενέργειας (πετρελαιοειδή, 

ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ) άγγιξαν τα 7 δις 
ευρώ ή ποσοστό σχεδόν 28% των συνολικών 
εξαγωγών της χώρας. Αντίστοιχα, η Ελλάδα εισήγαγε 
ενεργειακά προϊόντα και πρώτες ύλες αξίας 9,8 δις 
ευρώ ή ποσοστό 23% των συνολικών εισαγωγών. 

 
Με άλλα λόγια το εξωτερικό εμπόριο ενεργειακών 

προϊόντων ξεπερνάει τα 17-18 δις ευρώ ετησίως, 
δηλαδή αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ 
ταυτόχρονα ο κλάδος απασχολεί σχεδόν 100.000 
εργαζομένους. 

 
Ωστόσο, ο κλάδος της ενέργειας είναι αυτός που βαραίνει 

δυστυχώς σημαντικά και το εμπορικό έλλειμμα της 
χώρας. Πέρυσι, το συνολικό έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο υπολογίστηκε στα 17,7 δις ευρώ, εκ των 
οποίων τα 3 δις ευρώ από τα καύσιμα και την ενέργεια. 

 
Αυτός θεωρώ θα πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος του 

κλάδου τα επόμενα χρόνια. Η παραγωγή ενεργειακών 
προϊόντων από εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές, 
που αφενός θα μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τα 
ορυκτά καύσιμα και αφετέρου θα επιτρέπει αντίστοιχες 
εξαγωγές ενέργειας σε γειτονικές και άλλες χώρες. 
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Σαφώς προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουν οι 
επενδύσεις γύρω από τον αγωγό φυσικού αερίου, 
καθώς και οι εξελίξεις γύρω από την παραγωγή λιγνίτη 
και βωξίτη, σε συνδυασμό με το μέλλον της ΔΕΗ. 

 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην 

παραγωγή λιγνίτη και βωξίτη και πρέπει να 
αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική πλέον σε όρους 
εξωστρέφειας, έναντι της εγχώριας παραγωγής. 

 
Θα πρέπει όμως, να διδαχθούμε και από την ιστορία του 

βαμβακιού ή του καπνού, που αν και σήμερα 
παραμένουν ανεπιθύμητα παραγόμενα προϊόντα από 
την ΕΕ, βρίσκονται ακόμα στις κορυφαίες θέσεις των 
εξαγόμενων  ελληνικών προϊόντων. Στο μεταξύ όμως 
σχεδόν εκμηδενίστηκε η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία 
και καπνοβιομηχανία. 

 
Για το λόγο αυτό, περιμένουμε πολλά από τις επενδύσεις 

στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, τον ήλιο, τον 
αέρα, ακόμα και τα κύματα της θάλασσας, που 
σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να δημιουργήσουν 
πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας, χαμηλότερο κόστος 
ενέργειας και γενικά υπεραξία ανταγωνιστικότητας 
στην ελληνική οικονομία. 

 
Πριν κλείσω θα ήτανε μεγάλη παράλειψη να μην συγχαρώ 

το ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας) και ειδικότερα τον 
Αντιπρόεδρο & Εκτελεστικό Διευθυντή του κ. 
Σταμπολή για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στις 
στοχευμένες παρεμβάσεις τους προς την Πολιτεία και 
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τη χορήγηση πλήρους ενημέρωσης και προς τους 
πολίτες/καταναλωτές. 

 
Κλείνοντας πιστεύω οτι πρέπει να δείξουμε Εμπιστοσύνη 

στους ειδικούς της Ενέργειας και κυρίως στους 
Επενδυτές του κλάδου, που θα μας δείξουν τρόπους 
για περαιτέρω ενίσχυση και των Εξαγωγών. Ας μην 
ξεχνάμε οτι η μείωση ή η αύξηση των πετρελαιοειδών 
επηρεάζει άμεσα τις Εξαγωγές μας, και στις οποίες οι 
Διεθνεις Οργανισμοί βασίζουν την έξοδο της Χώρας 
από την κρίση. 

 
 
 
 
 


