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Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους οργανωτές του συνεδρίου, οι οποίοι για
τις επόµενες 2 ηµέρες θα µας προσφέρουν τη δυνατότητα αλληλοενηµέρωσης
και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε θέµατα κρίσιµα για την ανταγωνιστική
λειτουργία των επιχειρήσεων, της οικονοµίας και της χώρας γενικότερα.
Έχει δε ιδιαίτερη σηµασία ότι το συνέδριο συµπίπτει χρονικά µε µία περίοδο
σηµαντικών εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο. Αυτές δεν αφορούν
αποκλειστικά την Ελλάδα αλλά αντίθετα αναµένεται να επηρεάσουν την
ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας σε µεσοπρόθεσµη βάση ευκαιρίες
σηµαντικές για καταναλωτές, παραγωγούς και διακινητές ενεργειακών
προϊόντων. Όσοι ∆εν κατορθώσουν να προσαρµοστούν στους νέους κανόνες
που θα κυριαρχούν στις ελεύθερες και διασυνοριακές συναλλαγές και στον
υγιή ανταγωνισµό αφενός µεν µπορούν ν’ αντιµετωπίσουν προβλήµατα και
σίγουρα δε δεν θα µπορούν να εκµεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες που θα
προκύψουν.
Αναφέροµαι στην επόµενη µέρα µετά την έναρξη λειτουργίας των
απελευθερωµένων ενεργειακών αγορών στη χώρα µας και µετά την
ολοκλήρωση των υποδοµών διεθνών διασυνδέσεων, που θα επιτρέψουν την
υλοποίηση της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, στο
πλαίσιο της συµφωνίας που υπεγράφη τον περασµένο µήνα.
Είναι λογικό ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
για τις εξελίξεις αυτές, δεδοµένου ότι η ενέργεια κινεί τη βιοµηχανία,
επηρεάζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των µονάδων και το
κόστος παραγωγής.
Ο Σύνδεσµος θεωρεί επίσης ότι η απελευθέρωση αγορών που ελέγχονται
από το κράτος ή τα κρατικά µονοπώλια – όπως είναι αυτές της ενέργειας–
δηµιουργούν νέες δυνατότητες για επιχειρηµατική δράση, παραγωγή πλούτου
και αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει όµως η απελευθέρωση να ικανοποιεί
και την ποσοτική και την ποιοτική επάρκεια των προσφερόµενων ενεργειακών
αγαθών σε συνδυασµό µε επίπεδα τιµών που θα υπηρετούν την προσπάθεια
για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της µεταποίησης.
Και όλοι γνωρίζουµε πόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό είναι το περιβάλλον,
στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να πουλήσουν τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους.
Επιδιώκοντας τα παραπάνω, ο ΣΕΒ µετείχε ενεργά τους τελευταίους µήνες
στη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης ενόψει της θεσµοθέτησης των
απελευθερωµένων ενεργειακών αγορών. Πρόσφατα µάλιστα είχε την ευκαιρία
να εκφράσει τις θέσεις του στη Βουλή ως προς την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρισµού.
Ταυτόχρονα συνεχίζει την προσπάθεια για τη µείωση των φορολογικών
επιβαρύνσεων στα καύσιµα που καταναλώνει ο δευτερογενής τοµέας καθώς
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και για την υιοθέτηση ευέλικτων τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος
επιδιώκοντας το αµοιβαίο όφελος για ηλεκτροπαραγωγούς και βιοµηχανικούς
καταναλωτές.
Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος που προέρχεται από τις µη αναστρέψιµες
κλιµατικές αλλαγές, η ανάγκη για ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και
πρώτων υλών, η ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µας ισοζύγιο, η
ενθάρρυνση εγκατάστασης νέων µονάδων που βασίζονται σε ΑΠΕ και οι
τεχνολογικές βελτιώσεις ως προς τους βαθµούς ενεργειακής απόδοσης
επιβάλλουν την αναθεώρηση των επιλογών σε ότι αφορά στην ενεργειακή µας
πολιτική και στρατηγική.
Και αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τη χώρα µας, η οποία έχει να
επιδείξει µία αρνητική πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ενεργειακή
ένταση και τις συνεπαγόµενες ανά κάτοικο εκπεµπόµενες ποσότητες
διοξειδίου του άνθρακα.
Ήδη και σε συνέχεια των διεθνών δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει ως
χώρα, οι ελληνικές βιοµηχανίες έχουν κάνει στο πρόσφατο παρελθόν
σηµαντικές προσπάθειες µείωσης των εκποµπών CO2, τις οποίες και
συνεχίζουν, εκµεταλλευόµενες τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες
τεχνολογίες, η υποκατάσταση καυσίµου και το σύστηµα ανταλλαγών
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Ανάλογη αναµένεται να είναι τα επόµενα χρόνια και η συµπεριφορά της
ηλεκτροπαραγωγής. Πράγµατι, τόσο η απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου
για την εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων ΑΠΕ όσο και η ένταξη στο
σύστηµα θερµικών σταθµών υψηλής απόδοσης και περιβαλλοντικά συµβατής
λειτουργίας, θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της κατάστασης τόσο άµεσα σε
ό,τι αφορά στους ίδιους τους ηλεκτροπαραγωγούς όσο και έµµεσα σε ό,τι
αφορά στους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρώ όµως σκόπιµο να επισηµάνω ότι κάπου εδώ εξαντλούνται τα
περιθώρια του δευτερογενούς τοµέα και της ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον
βέβαια επιθυµούµε τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς µας αλλά και ενός
βαθµού ενεργειακής αυτάρκειας, τον οποίο κάθε χώρα πρέπει να επιδιώκει.
Η µείωση της ενεργειακής έντασης και των παράπλευρων επιπτώσεών της
δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά υπόθεση της βιοµηχανίας και της
ηλεκτροπαραγωγής. Αφορά εξίσου τις µεταφορές, τις υπηρεσίες αλλά και τον
κάθε πολίτη, πολλώ δε µάλλον εάν λάβει κανείς υπόψη ότι στις περιπτώσεις
αυτές και µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα η αλλαγή των συνηθειών ως προς
την κατανάλωση ενέργειας µε στόχο την αποδοτικότητα συνεπάγεται και
σηµαντικό οικονοµικό όφελος για τον καταναλωτή.
Τέλος, ο ΣΕΒ παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σταδιακά
προωθούµενη χρήση βιοκαυσίµων ως απόρροια σχετικής πολιτικής της Ε.Ε.
Τούτο δε επειδή τα προϊόντα των ενεργειακών καλλιεργειών, πέρα από τη
συνεισφορά τους στη µείωση της συσσώρευσης CO2 στην ατµόσφαιρα,
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δηµιουργούν προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στη βιοµηχανία και για µία
νέα διέξοδο για µέρος του αγροτικού πληθυσµού της χώρας.
Κυρίες και κύριοι,
Στο σηµείο αυτό, ολοκληρώνω την παρέµβασή µου δεδοµένου ότι αφενός δεν
θέλω να καταχραστώ τη φιλοξενία των οργανωτών, αφετέρου δε επειδή είµαι
βέβαιος ότι η θεµατολογία που ακολουθεί θα καλύψει µε το παραπάνω τους
προβληµατισµούς όλων µας ενώ η γνώση και η εµπειρία των εισηγητών
εύλογα προκαλεί αδηµονία και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για εύστοχα και
εποικοδοµητικά συµπεράσµατα.
Επιθυµώ και πάλι να ευχαριστήσω τους οργανωτές, να τους συγχαρώ για την
πρωτοβουλία τους και να ευχηθώ παράλληλα η σηµερινή εκδήλωση να
αποτελέσει την αφετηρία για µια ακόµα πιο ενεργή συµµετοχή του Ινστιτούτου
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών στα τεκταινόµενα στον ενεργειακό
χώρο.
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