
Αναγκαιότητα η Δημιουργία μιας Κοινής Ενεργειακής Στρατηγικής  
για όλη την ΝΑ Ευρώπη 

 
Εκπρόςωποι όλων των κλάδων επιχειρθματικότθτάσ ςτθν Ελλάδα κροφουν τον 

κϊδωνα του κινδφνου για τθν απεκνικοποίθςθ ι τθν χρεωκοπία του ελλθνικοφ 

επιχειρείν ενϊ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν τεράςτια προβλιματα 

χρθματοδοτιςεωσ και ανταγωνιςτικότθτοσ.Οι απαγορευτικοί υψθλοί φόροι, τα μθ 

ανταγωνιςτικά επιτόκια δανειςμοφ, το πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ, αλλά και θ 

κατάςταςθ ακινθςίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ δίνουν τρείσ επιλογζσ ςτουσ 

απογοθτευμζνουσ επιχειρθματίεσ. Να πωλιςουν τισ επιχειριςεισ τουσ, οι πιο 

ςθμαντικζσ και δυναμικζσ των οποίων αποτελοφν ςτακερό ςτόχο ξζνων ομίλων, να 

χρεωκοπιςουν, και, τζλοσ να μετακομίςουν ςτο εξωτερικό. Ήδθ 15,000 ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ ζχουν μετακομίςει ςτθν Βουλγαρία, ενϊ ςειρά από εμβλθματικοφσ 

ομίλουσ ζχουν μεταφζρει τθν ζδρα τουσ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.Η Ελλάδα, με 

τον τρόπο αυτό, απεκνικοποιείται πλιρωσ, χωρίσ να δείχνει ςθμεία βάςιμθσ εξόδου 

από τθν κατάςταςθ «ςταςιμοχρεωκοπίασ» ςτθν οποία ζχει ειςζλκει.  

Mε τθν ανεργία να φτάνει κοντά ςτο 25%, (θ ανεργία ςτουσ νζουσ υπερβαίνει το 
60%), θ Ελλάδα μάλλον υποφζρει περιςςότερο από οποιαδιποτε άλλθ ευρωπαϊκι 
χϊρα. Ζξι διαδοχικά χρόνια φφεςθσ, τα οποία ςυρρίκνωςαν το ακακάριςτο εγχϊριο 
προϊόν τθσ χϊρασ (ΑΕΠ) του οποίου, ο ετιςιοσ ρυκμόσ ανάπτυξισ βρίςκεται ςε 
αρνθτικό πρόςθμο ενϊ το αντίςτοιχο των χωρϊν τθσ περιοχισ βρίςκεται πάνω από 
3%,  ιταν αρκετά για να αποςυντονίςουν ςχεδόν κάκε οικονομικι δραςτθριότθτα. 
Υποχρθματοδότθςθ, χρόνιεσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ και ζλλειψθ τθσ κατάλλθλθσ 
αξιολόγθςθσ βλάπτουν επίςθσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ επιςτιμθ και τθσ 
ζρευνασ. 
 
Στον τομζα τθσ ενζργειασ, μεγάλεσ διαρκρωτικζσ μεταβολζσ ςυντελοφνται διεκνϊσ, 
οι οποίεσ ςθματοδοτοφνται από τθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ και κατ’ επζκταςθ από τθ μεταβολι του μίγματοσ καυςίμων και 
τεχνολογιϊν. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καταγράφονται οι ίδιεσ τάςεισ διαρκρωτικϊν 
μεταβολϊν, ενταςςόμενεσ όμωσ ςε μια ςτακερι προοπτικι μετάβαςθσ προσ μία 
ανταγωνιςτικι οικονομία χαμθλοφ άνκρακα. Γίνεται ςαφζσ ότι ςτο πλαίςιο αυτό κα 
πρζπει να αναηθτιςει και θ Ελλάδα το ςτίγμα τθσ δικισ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ, 
εκμεταλλευόμενθ τα ςθμαντικά ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα και, ιδιαίτερα, τον 
φυςικό τθσ πλοφτο, τθν κομβικι γεωγραφικι τθσ κζςθ, το μεγάλο και επιςτθμονικά 
άρτια εκπαιδευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό και τθν μεγάλθ τθσ τεχνογνωςία ςε 
ενεργειακοφσ τομείσ όπωσ αυτόσ του θλεκτριςμοφ, τθσ διφλιςθσ και των ΑΠΕ.  
 
Η ανταπόκριςθ ςτισ μεγάλεσ αυτζσ προκλιςεισ τθσ εποχισ είναι εφικτι αλλά 
προχποκζτει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο, ςυντονιςμό και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ 
τθσ εφαρμογισ των αναγκαίων δράςεων. 
 
Ζνασ βαςικόσ διαχρονικόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ είναι θ ζλλειψθ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ με μακροπρόκεςμθ προοπτικι, ςαφι 
ςτόχευςθ και χάραξθ οδικοφ χάρτθ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων. Τα ςενάρια και 



ςχζδια δράςθσ που κατά καιροφσ δθμοςιοποιοφνται, αποτελοφν απλϊσ μία 
αποςπαςματικι αποτφπωςθ υποχρεϊςεων και προςδοκιϊν, χωρίσ μελζτθ των 
αντικειμενικϊν περιοριςμϊν και προχποκζςεων. Αντίκετα, κα ζπρεπε να 
απορρζουν από μία ςυςτθματικι και ςφαιρικι ανάλυςθ, να εντάςςονται ςε μία 
μακροπρόκεςμθ προοπτικι, να παρακολουκείται θ εφαρμογι τουσ και να 
λαμβάνονται ζγκαιρα 
οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ δράςεισ. Απαραίτθτο ςτοιχείο ενόσ αξιόπιςτου 
ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ είναι ο κατάλλθλοσ χρονιςμόσ των αναγκαίων δράςεων. 
Για παράδειγμα, θ ανάπτυξθ των ΑΠΕ, προχποκζτει τθν ενίςχυςθ των υφιςτάμενων 
δικτφων, τθν προϊκθςθ των διαςυνδζςεων των νθςιωτικϊν ςυςτθμάτων και τθν 
ενίςχυςθ τθσ αποκθκευτικισ ικανότθτασ του ςυςτιματοσ. Χωρίσ αυτά τα μζτρα 
κανζνα Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ δεν ζχει 
πραγματικό αντίκριςμα. 

Δυςτυχϊσ πλζον οφτε θ επιτυχθμζνθ εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ ενόσ Εκνικοφ 
Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ είναι πλζον αρκετι. Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που κάτι 
τζτοιο γινόταν πραγματικότθτα από μια υποτικζμενθ ικανι θγεςία ο Εκνικόσ 
Ενεργειακόσ Σχεδιαςμόσ κα ιτο ελλιπισ κακϊσ αυτό το οποίο επιτάςςουν πλζον οι 
ςυνκικεσ είναι μια προςεκτικι διαμόρφωςθ μιασ κοινισ ενεργειακισ ςτρατθγικισ 
ςε επίπεδο ΝΑ Ευρϊπθσ. Ο κοινόσ ενεργειακόσ διάλογοσ των χωρϊν τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ (που ς’ αυτό ζχει ςυμβάλλει κατά πολφ το ΙΕΝΕ), θ εφρεςθ κοινϊν 
ενεργειακϊν ςυηεφξεων και ςυμφερόντων, θ ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, θ κοινι 
ενεργειακι διπλωματία και θ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων αξόνων ςυμμαχίασ ςτα 
Βαλκάνια όχι μόνον ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου ιςτισ γεωςτρατθγικζσ αςκιςεισ 
επί χάρτουμε αντικείμενο αβζβαιουσ αγωγοφσ αλλά κυρίωσ ςε τομείσ όπωσ 
crossborderelectricityinterconnections, τεχνολογίεσ χαμθλοφ άνκρακα, 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, ζξυπνα δίκτυα, τεχνολογίεσ αιχμισ, ενεργειακι 
αποδοτικότθτα, ζρευνα και κυρίωσ εξάλειψθ τθσ ενεργειακισ φτϊχιασ πρζπει να 
είναι ςτο επίκεντρο μιασ κοινισ ενεργειακισ πολιτικισ.  

Η Ελλάδα ζχει όλα τα απαραίτθτα προςόντα που χρειάηονται για να παίξει 
ςπουδαίο ρόλο ς’ αυτό το παιχνίδι αρκεί να δείξει τθν ανάλογθ εξωςτρζφεια και 
διπλωματικό δυναμιςμό χαρακτθριςτικά που τθν χαρακτθρίηουν και τθν 
ξεχωρίηουν, με ςτόχο μια παμβαλκανικι ενεργειακι ςτρατθγικι.  

 

 

 

 

 


