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21ο Εθνικό Σςνέδπιο «Ενέπγεια & Ανάπτςξη 2016»  

Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Αζήλα, 25-26 Οθησβξίνπ 2016 

Ομιλία Γιάννη Χαηζηβαζιλειάδη 

«Επενδύονηαρ ζηην Ενέπγεια ζε ένα Αζηαθέρ Οικονομικό και Γεωπολιηικό 

Πεπιβάλλον» 

 Αμηόηηκε θε Πάλν θνπξιέηε, Τπνπξγέ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

 Αμηόηηκε θε Κσλζηαληίλε θξέθα, Βνπιεπηή Σξηθάισλ θαη Σνκεάξρε 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο,  

 Αμηόηηκε θε Γηάλλε Μαληάηε, Βνπιεπηή ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο θαη 

πξώελ Τπνπξγέ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,  

 Αμηόηηκνη Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

αο θαισζνξίδσ εθ κέξνπο ηνπ ΙΔΝΔ ζην 21o Εθνικό ςνέδπιο «Ενέπγεια & 

Ανάπηςξη 2016» κε ην επίθαηξν ζέκα «Επενδύονηαρ ζηην Ενέπγεια ζε ένα Αζηαθέρ 

Οικονομικό και Γεωπολιηικό Πεπιβάλλον». 

Πξηλ έλα ρξόλν, ζην 20
ν
 πλέδξην, ην ζέκα καο ήηαλ «Ο Ρόλορ ηηρ Ενέπγειαρ ζηην 

Ανάκαμψη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ», αιιά ελ ησ κεηαμύ αθνινύζεζαλ αιιαγέο 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

πξνζθηιέο πεδίν ηεο ελέξγεηαο, ελώ πξνθύπηνπλ εξσηήκαηα θαη γηα ηελ πνξεία ηεο 

παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. 

Δθείλν όκσο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, κεηά ηελ δηάζθεςε 

ζην Παξίζη γηα ην θιίκα ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, είλαη ε θνηλή βνύιεζε όισλ ησλ 

ρσξώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Η θαηεύζπλζε είλαη ζαθήο θαη νδεγεί ζηνλ Μεηαζρεκαηηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα 

πνπ γλσξίδακε ηνλ πεξαζκέλν αηώλα, κε αιιαγή ηνπ ελεξγεηαθνύ κίγκαηνο, κε λέεο 

πνιηηηθέο γηα θαζαξή ελέξγεηα, κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο θαη λέεο ηδέεο γηα καθξά 

πνξεία.  

Απηό απνηειεί ηελ κεγάιε πξόθιεζε γηα ηε ρώξα, νπόηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

εθπόλεζε κηαο Εθνικήρ Στπατηγικήρ γηα ηελ κεηάβαζε ζηε λέα επνρή, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από θαηλνηνκίεο θαη λέεο ηερλνινγίεο κε ηε ζύκπξαμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο, πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. 

Ο ελεξγεηαθόο ηνκέαο ρξεηάδεηαη ζπλερείο επελδύζεηο ζε έξεπλα θαη θαηλνηόκεο 

ηερλνινγίεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε θαη ζηνλ αληαγσληζκό. Η 

ρώξα δηαζέηεη ηθαλό έκςπρν δπλακηθό πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ επηηπρή αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή θαηλνηόκσλ ηδεώλ θαη ηερλνινγηώλ αληί ηεο θπγήο ζην εμσηεξηθό.  

Δίλαη απαξαίηεηε όκσο ε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο, ηδηαίηεξα ζην 

θνξνινγηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο πνπ ζήκεξα δελ αθήλεη πεξηζώξηα νύηε ελζαξξύλεη ηηο 

λέεο επελδύζεηο, όπσο θαη ην πςειό θόζηνο δαλεηζκνύ.  

Η Διιάο είλαη κηα κηθξή νηθνλνκία πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηέζηε πξνβιεκαηηθή. 

Υξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζθέςε καο κε εμσζηξέθεηα, λα αλαπηύμνπκε ηηο 
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δξάζεηο καο εθαξκόδνληαο λέεο ηδέεο θαη θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο ηόζν ζηνλ δεκόζην 

όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, λα γίλνπκε κηα ρώξα ηεο θαηλνηνκίαο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε νη επελδύζεηο ζηελ ελέξγεηα είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο θαη 

αληαγσληζηηθέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο, 

θαζώο ν ελεξγεηαθόο ηνκέαο θαη σο κνριόο αλάπηπμεο πξνζθέξεη κεγάιεο πξνθιήζεηο.  

Η πνιηηηθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο θαη απνδνηηθόηεηαο κε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε θαη ε ππνζηήξημε ησλ επελδύζεσλ απνηειεί κέγηζηε 

πξνηεξαηόηεηα, αλεμαξηήησο ησλ ρακειώλ ή πςειώλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο, γηαηί κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ε κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ εθπνκπώλ CO2 είλαη παληνηηλά. 

Πξνηεξαηόηεηα απνηειεί επίζεο ε έξεπλα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εγρώξησλ ελεξγεηαθώλ 

πεγώλ κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, από ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο έσο ηηο αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, κε αληίζηνηρεο ζύγρξνλεο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςεινύ δπλακηθνύ ησλ ΑΠΔ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνύ κίγκαηνο απαηηνύληαη λέεο πξσηνβνπιίεο, απνθεύγνληαο ηα ιάζε ηνπ 

παξειζόληνο.  

Δίλαη καθξά ε πνξεία γηα ηελ κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό κείγκα θαη 

ρξεηάδεηαη ζύλεζε θαη πξόγξακκα κε ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο.  

Ήδε, κε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ ε παξαγσγή ησλ ΑΠΔ νδεγείηαη ζηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηνλ αληαγσληζκό.  

Ο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ γηα λα ελζσκαηώζνπλ ηηο δηεζπαξκέλεο 

κνλάδεο, ηδηαίηεξα ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ηελ δηαιείπνπζα παξαγσγή 

ηνπο, είλαη έλα δύζθνιν έξγν πνπ απαηηεί ρξόλν θαη επελδύζεηο πξνο ηα έμππλα 

ειεθηξηθά δίθηπα ηνπ 21
νπ

 αηώλα κε λέεο ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ 

απνζήθεπζε.  

Μέγηζηε πξνηεξαηόηεηα όκσο είλαη ε κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηα λεζησηηθά 

ζπζηήκαηα. Πξνο ηνύην, ε επηηάρπλζε ησλ ειεθηξηθώλ δηαζπλδέζεσλ ησλ λεζηώλ κε 

ην εζληθό ζύζηεκα, όπσο νη Κπθιάδεο θαη ε Κξήηε, ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ ΤΚΩ καδί κε ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ.  

ηα λεζηά ην αζύιιεπηα πςειό θόζηνο παξαγσγήο πνπ επηβαξύλεη ζεκαληηθά όινπο 

ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε κεγάιε πξόθιεζε γηα θαηλνηόκεο εθαξκνγέο θαη πςειή 

δηείζδπζε ησλ θζελώλ ΑΠΔ έσο θαη 100%, θαη ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη επηηπρώο θαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο γηα άκεζα απνηειέζκαηα. 

Γεληθά, ν ζηόρνο είλαη κηα πην δηαζπλδεδεκέλε Διιάδα ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνύ κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο θαη λέεο ηδέεο, κε δηεζλείο θαη εζληθέο 

δηαζπλδέζεηο, ηόζν ζην ειεθηξηθό δίθηπν όζν θαη ζην θπζηθό αέξην, γηα ηελ αζθάιεηα 

ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο κε πξνζηηέο ηηκέο ζηνπο 

θαηαλαισηέο.  

Σν ΙΔΝΔ κε ην 21
ν
 Δζληθό πλέδξην, όπσο έρεη θαζηεξσζεί θάζε ρξόλν, επηδηώθεη λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε θαη αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ ζεκάησλ ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα 
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κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, κέζα από έλαλ θαξπνθόξν δηάινγν κε ηελ ζπκβνιή 

επηιεγκέλσλ νκηιεηώλ θαη εθιεθηνύ αθξναηεξίνπ.  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο εηαηξείεο «Διιεληθά Πεηξέιαηα», ηελ 

ΓΔΠΑ, ηελ ΓΔΗ ΑΔ, ηελ ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή, ηελ εηαηξεία K&G Κπξηαθίδεο-

Γεσξγόπνπινο, ηελ Energean Oil and Gas, ηελ Volterra θαη ηελ εηαηξεία Φπζηθό Αέξην 

Αηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ πλεδξίνπ, θαζώο θαη ην ελεκεξσηηθό 

πόξηαι energia.gr, ηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή θαη ην ελεκεξσηηθό site Fmvoice. gr γηα 

ηελ πξνβνιή ηνπ.  

Δπραξηζηώ θαη όινπο εζάο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην πλέδξην θαη εύρνκαη έλαλ 

επνηθνδνκεηηθό δηάινγν,   

Καλή Επιτςσία! 

 


