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Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνδιοργανωτές ΓΣΕΕ και ΤΕΕ για την
πρωτοβουλία που ανέλαβαν οργανώνοντας αυτήν την τόσο επίκαιρη
εκδήλωση. Παράλληλα ευχαριστώ και για την ευκαιρία που µας δίνεται για την
έκφραση θέσεων και απόψεων του επιχειρηµατικού κόσµου σε ζητήµατα που
µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας µέχρι
το τέλος της δεκαετίας που ήδη αρχίσαµε να διανύουµε.
Είναι γεγονός ότι ο ΣΕΒ παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις
στο χώρο της ενέργειας. Αυτή κινεί τη βιοµηχανία ενώ η ποσοτική και ποιοτική
της επάρκεια καθώς και το κόστος επηρεάζουν την απρόσκοπτη και
ανταγωνιστική λειτουργία κάθε επιχείρησης και της οικονοµίας γενικότερα.
Ταυτόχρονα ο Σύνδεσµος ενθαρρύνει πολιτικές και πρακτικές που συνάδουν
µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης υπηρετώντας ισόρροπα τις επιµέρους
συνιστώσες της. Πιστεύει δε ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά µόνο υποχρέωση
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και παράγοντα ανάπτυξης.
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Παράγοντες ανάπτυξης και µάλιστα σηµαντικότατους µπορεί να αναδείξουν
µέσα στα επόµενα χρόνια οι δράσεις που θα αναλάβουµε ως χώρα για
εκπλήρωση των δεσµεύσεών µας ως προς τον στόχο 20-20-20 για το τέλος
της 10ετίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάσχεσης της κλιµατικής αλλαγής.
Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν να
εφαρµοσθούν µε µεθοδικότητα, συνέπεια, καταγραφή της προόδου σε συνεχή
βάση

και

έγκαιρη

λήψη

διορθωτικών

µέτρων

σε

περίπτωση

που

την

ενθάρρυνση

της

διαπιστώνονται αποκλίσεις από τον προγραµµατισµό.
Ιδιαίτερη

µέριµνα

θα

πρέπει

να

ληφθεί

για

επιχειρηµατικότητας που είναι συνυφασµένη µε την υλοποίηση των πολιτικών
αυτών καθώς και για την τόνωση των αγορών που θα κληθούν να
υιοθετήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από αυτή.
Την ίδια στιγµή η εφαρµογή των πράσινων πολιτικών και επιχειρηµατικών
επιλογών θα πρέπει να συνοδεύεται από παράλληλες προσπάθειες για
διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας,
της αγοραστικής δύναµης του καταναλωτή καθώς και για εξασφάλιση της
δεκτικότητας των πολιτών ως προς αυτές.
Εξειδικεύοντας στους επιµέρους στόχους της δέσµευσης 20-20-20 το 2020
αναδεικνύοντας παράλληλα και την αναπτυξιακή τους συνιστώσα θα ήθελα να
επικεντρωθώ στα ακόλουθα:
1ον Εθνικός στόχος ΑΠΕ
Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος. Ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή τα εγγυηµένα
τιµολόγια διάθεσης, η επίπτωση της αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ
στη διαµόρφωση του σχετικού τέλους, τα ποσοστά χορηγούµενων κρατικών
ενισχύσεων, η ασφάλεια δικαίου, την οποία θεµελιώνει η ύπαρξη χωροταξικού
σχεδιασµού, η δεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, η επάρκεια υποδοµών
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µεταφοράς και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε δίκτυα άλλων χωρών είναι
ζητήµατα τα οποία έχουν συζητηθεί, συζητούνται και θα συνεχίσουν να
απασχολούν τους ειδικούς.
Σηµαντικούς όµως πρόσθετους παράγοντες για την οµαλή υλοποίηση των
επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της αναβαθµισµένης πλέον
επιθυµητής συµµετοχής ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (40%) αποτελούν:
1. Η

αποσυµφόρηση

των

µηχανισµών

και

της

γραφειοκρατίας

από

λιµνάζουσες εκκρεµότητες που στην πλειονότητά τους δεν έχουν τη
δυνατότητα

να

µετουσιωθούν

σε

παραγωγικές

επενδύσεις.

Οι

εκκρεµότητες αυτές αθροιστικά υπερβαίνουν από πλευράς ισχύος το
πολλαπλάσιο

της

σηµερινής

στο

διασυνδεδεµένο

σύστηµα.

Κακοί

υπολογισµοί, έλλειψη προγραµµατισµού, αρρυθµίες, κερδοσκοπία και
άλλες επιπόλαιες συµπεριφορές – γνωστές στους παροικούντες έχουν
οδηγήσει

σε

αυτήν

την

πραγµατικότητα

δεσµεύοντας

χώρο

και

χωρητικότητα και προκαλώντας εµπλοκές και καθυστερήσεις σε κάθε
σοβαρό επενδυτή. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει η κατάσταση
τουλάχιστον ως προς την πραγµατική επενδυτική δυνατότητα των
υποψηφίων και µάλιστα το ταχύτερο δυνατόν.
2. Η δροµολόγηση λύσεων για εισαγωγή υβριδικών υποδοµών µεγάλης
κλίµακας έτσι ώστε η προσδοκώµενη αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ
στο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής να µην έχει επιπτώσεις στην ευστάθεια
του συστήµατος και τη βιωσιµότητα κάποιων µονάδων συνδυασµένου
κύκλου.
3. Η αποδαιµονοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας – ΑΠΕ αδιάλειπτης
παροχής και χαµηλού κόστους εκµετάλλευσης.
4. Η αύξηση της εθνικής προστιθέµενης αξίας στα συστήµατα ΑΠΕ. Πέρα από
τις σηµερινές δραστηριότητες (ηλιακοί θερµοσίφωνες, Φ/Β) µία απογραφή
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σε επίπεδο ορισµένων βιοµηχανικών κλάδων ως προς την ύπαρξη και τις
δυνατότητες

συγκεκριµένων

τύπων

παραγωγικού

εξοπλισµού

και

τεχνογνωσίας θα µπορούσε σε συνδυασµό µε αναδυόµενες εµπορικές
προοπτικές και καλό επενδυτικό κλίµα (στο οποίο έχω ήδη αναφερθεί) να
ενθαρρύνει τη δηµιουργία κάποιων clusters για εγχώρια παραγωγή
συστηµάτων ΑΠΕ ή τµηµάτων τους για κάλυψη µέρους των αναγκών της
χώρας και για εξαγωγές στην ευρύτερη περιοχή.
2ος – 3ος Στόχος: Μείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου – Ενεργειακή
αποδοτικότητα
Σε ότι αφορά στη συγκροτηµένη βιοµηχανία σε πολλές περιπτώσεις
διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισµού µέσω της
υιοθέτησης βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, κάτι που συνεπάγεται βελτιωµένα
ενεργειακά χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα για τους δυναµικούς και διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους που
µετέχουν

στο

σύστηµα

εµπορίας

εκποµπών

(χαλυβουργία,

τσιµεντοβιοµηχανία, διύλιση) τα οικονοµικά εφικτά περιθώρια βελτίωσης των
ενεργειακών χαρακτηριστικών έχουν σχεδόν εξαντληθεί.
Με τα σηµερινά τεχνολογικά µέσα κάθε περαιτέρω προσπάθεια µείωσης των
άµεσων εκποµπών CO2 από αυτές τις εγκαταστάσεις θα οδηγήσει σε
περιορισµό της παραγωγής ή σε διατήρησή της στα σηµερινά επίπεδα µε
αύξηση

του

κόστους

πρωτογενούς

ενέργειας

και

απώλεια

διεθνούς

ανταγωνιστικότητας κάτι που σίγουρα κανείς δεν επιθυµεί. Από την άλλη
πλευρά η σταδιακή αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου για κάλυψη θερµικών
αναγκών καθώς και τα παρεχόµενα κίνητρα για υλοποίηση επενδύσεων
υποκατάστασης, εισαγωγής καθαρών τεχνολογιών, κ.λπ. ενθαρρύνει και τις
επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην οδηγία IPPC ή στο ΕΣΚ∆Ε να αναλάβουν
σχετικές πρωτοβουλίες µε αποτέλεσµα την µείωση των εκποµπών CO2 µέσα
στα επόµενα χρόνια.
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Στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής και πέρα από τον επικείµενο εµπλουτισµό
των υποδοµών µε νέες µονάδες συνδυασµένου κύκλου, οι οποίες είναι σε
φάση ολοκλήρωσης, παραµένουν σε εκκρεµότητα ο προσδιορισµός του
πρωτογενούς µίγµατος ως προς τη σύνθεση και τη συµµετοχή της κάθε
επιµέρους συνιστώσας, ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός ένταξης νέων
µονάδων στο σύστηµα (προσθετικά ή σε αντικατάσταση παλαιών), ο ρόλος
της συµπαραγωγής και της µικρής διάσπαρτης παραγωγής, η µακροχρόνια
συµβασιοποίηση

των

απαραίτητων

ποσοτήτων

φυσικού

αερίου,

νέες

εκµεταλλεύσεις λιγνιτικών πεδίων, και η συµπλήρωση των υποδοµών
µεταφοράς.
Τα παραπάνω θα καταστήσουν δυνατό τον προσδιορισµό του ισοζυγίου
ηλεκτροπαραγωγής για το τέλος της δεκαετίας και κατ’ επέκταση της
δυνατότητας για µείωση εκποµπών.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για κάποιο διάστηµα µετά το
2013 η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ηλεκτροβόρων επιχειρήσεων της
χώρας, θα επηρεάζεται αρνητικά από τις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Aυτές θα επιβαρύνονται από το υψηλό κόστος αγοράς δικαιωµάτων
εκποµπών, τα οποία δεν θα διανέµονται πλέον δωρεάν στις µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής.
Με δεδοµένη τη δοµή του ισοζυγίου ηλεκτροπαραγωγής και την χαµηλή
αποδοτικότητα των παλαιότερων µονάδων (που είναι και οι περισσότερες) η
επιβάρυνση αναµένεται υψηλή.
Θα πρέπει για τον λόγο αυτό να ενθαρρυνθεί και να υιοθετηθεί σε επίπεδο
Ε.Ε. κάθε πρόσφορο µέτρο που θα αντισταθµίζει κάθε δυσανάλογα υψηλή
έµµεση επιβάρυνση από δικαιώµατα εκποµπών των ηλεκτροπαραγωγών για
µία µεταβατική περίοδο κατά την οποία αυτοί θα πρέπει αναγκαστικά να
µειώσουν τις εκποµπές τους.
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Κάποιες µάλιστα από τις σχετικές επενδύσεις πιθανόν να θεωρηθούν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο επιλέξιµες για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης (π.χ. µονάδες
δυνάµενες να προσαρµοσθούν µεταγενέστερα σε συστήµατα συγκράτησηςαποθήκευσης CO2, µονάδες ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης).
Τολµώ να επισηµάνω ότι κάπου εδώ εξαντλούνται τα περιθώρια του
δευτερογενούς τοµέα και της συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής εφόσον βέβαια
επιθυµούµε τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς µας και ενός βαθµού
ενεργειακής αυτάρκειας και ευελιξίας που κάθε χώρα πρέπει να επιδιώξει.
Κυρίες και κύριοι,
Τρεις είναι οι εναλλακτικές δυνατότητες για συνολική ελάττωση των
εκποµπών θερµοκηπίου: Μείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, αλλαγή
του πρωτογενούς ενεργειακού µίγµατος µε προώθηση καυσίµων χαµηλότερης
ανθρακικής έντασης και βελτίωση της ενεργειακής ανταποδοτικότητας.
Τις επιπτώσεις της ύφεσης στις ενεργειακές καταναλώσεις και κατ’ επέκταση
στις εκποµπές, τις έχουµε ήδη διαπιστώσει στη χώρα µας. Όλοι όµως
ελπίζουµε η οικονοµική συγκυρία να πάψει το συντοµότερο δυνατό να
συνεισφέρει στην επίτευξη των δεσµεύσεων µας.
Η χρήση ενεργειακού µίγµατος χαµηλής ανθρακικής έντασης είναι σίγουρα
παράγων σηµαντικός που στη χώρα µας µέχρι στιγµής µεταφράζεται σε
στρατηγικές για µεγαλύτερη συµµετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου στο
ισοζύγιο µε επίγνωση των επιπτώσεων στο ενεργειακό κόστος και την
εξάρτηση µέχρι στιγµής από έναν κύριο προµηθευτή. Κάποιες πρόσθετες
δυνατές επιλογές είτε προσκρούουν στη µη δεκτικότητα των κοινωνιών είτε
δεν είναι ακόµα διαθέσιµες µε όρους αγοράς.
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Αντίθετα πολλές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι
ώριµες για χρήση εύκολα διαθέσιµες ενώ συνδυάζουν µετά την απόσβεσή
τους το περιβαλλοντικό όφελος µε το οικονοµικό.
Αναφέρθηκα πριν από λίγο στις δράσεις, πρωτοβουλίες και δυνατότητες
µείωσης εκποµπών θερµοκηπίου από τη βιοµηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή
της χώρας. Είναι γεγονός ότι πολλά από τα παραπάνω αφορούν στη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόµηση. Σίγουρα όµως η
εκπλήρωση των δεσµεύσεών µας δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο στους
παραπάνω τοµείς. Η προσπάθεια πρέπει να συµπεριλάβει την ενεργειακά
αποδοτική λειτουργία των µεταφορών των υπηρεσιών και των κτηρίων, τη
διεύρυνση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο πέραν της
ηλεκτροπαραγωγής, την ανάπτυξη και υιοθέτηση από την αγορά προϊόντων
και όχι µόνον.
Πρέπει να στοχεύσει και στην ευαισθητοποίηση του κάθε ενός από εµάς, του
κάθε πολίτη µε παράλληλη παροχή αξιόπιστων λύσεων και σύγχρονων
χρηµατοδοτικών εργαλείων για διευκόλυνση της υλοποίησής τους.
Το γεγονός ότι πολλές από τις προσφερόµενες λύσεις συνάδουν µε τις
δυνατότητες

µεγάλου

φάσµατος

επιχειρηµατικών

και

επαγγελµατικών

δραστηριοτήτων στη χώρα µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η δροµολόγηση
δράσεων που σχετίζονται µε τα παραπάνω µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιώδες
µέσο για αναθέρµανση της οικονοµίας.
Προϋπόθεση

για

κάτι

τέτοιο

είναι

η

βελτίωση

του

επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος µέσα από πολιτικές απλοποίησης και επιτάχυνσης διαδικασιών
αδειοδότησης

εγκατάστασης

ασφάλειας

δικαίου

και

δηµιουργίας

υποστηρικτικών υποδοµών. Οι επιχορηγήσεις σταδιακά θα αποδυναµωθούν
αρχής γενοµένης από το 2011.
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Σε ότι αφορά στην ενθάρρυνση και τόνωση των αγορών προς τις οποίες θα
απευθυνθεί

η

ενεργειακή

πράσινη

επιχειρηµατικότητα

η

ανάγκη

µεγιστοποίησης του αποτελέσµατος σε συνδυασµό µε τα δηµοσιονοµικά
προβλήµατα κατά τη γνώµη µου δεν παρέχουν δυνατότητες για φιλόδοξες
πολιτικές επιχορηγήσεων ή/και φορολογικών απαλλαγών.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ καλύτερα αποτελέσµατα µπορούν να προέλθουν
από

µηχανισµούς

όπως

είναι

πρακτικές

ανακυκλούµενων

πιστώσεων

στηριζόµενων στη λογική του TPF ενώ η ενίσχυση των funds που θα
αναδειχθούν µε κοινοτικά κονδύλια θα βελτίωνε σηµαντικά το leverage των
δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στις κάθε είδους εγκαταστάσεις και στα νοικοκυριά.
Αναφέρθηκα στην αρχή της οµιλίας µου στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να
συνοδεύουν µία τέτοια απόφαση όπως µεθοδικότητα, συνέπεια, διορθωτικές
παρεµβάσεις.
Ειδικά σε ότι αφορά στη µεθοδικότητα ο ΣΕΒ επανειληµµένα έχει ζητήσει της
δροµολόγησης

των

δράσεων

να

προηγηθεί

ο

προσδιορισµός

και

προγραµµατισµός τους καθώς και η πλήρης εγκατάσταση του θεσµικού και
διαδικαστικού πλαισίου που θα διέπει την υλοποίησή τους (ΚΕΝΑΚ, εταιρίες
παροχής

ολοκληρωµένων

ενεργειακών

υπηρεσιών,

πιστοποιήσεις

–

επιθεωρητών, διαπιστεύσεις φορέων πιστοποίησης, θεσµικό πλαίσιο για
δραστηριότητες TPF κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να
αντιµετωπίσουµε

προβλήµατα

και

καθυστερήσεις

ανάλογα

µε

όσα

παρατηρούνται στον χώρο των ΑΠΕ
Κρίσιµο είναι και το θέµα της πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων και
υλικών ως προς την τήρηση προδιαγραφών που σχετίζονται µε την ενεργειακή
συµπεριφορά.
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Ως προς τον προσδιορισµό των ίδιων των δράσεων για κάθε επιµέρους τοµέα
(Μεταφορές, ∆ηµόσια Κτίρια, Κατοικίες, Επιχειρήσεις, κ.λπ.) κρίνεται αναγκαία
η εκπόνηση ενός εθνικού κυλιόµενου προγράµµατος δράσεων για βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας κατά 20% µέχρι το 2020.
Το πρόγραµµα αυτό θα διατρέχει όλους τους τοµείς και θα στηρίζεται σε
προτεραιότητες ιεραρχηµένες µε βάση το κόστος αποφυγής εκποµπών CO2
(€/t) ανά δράση και ανά τοµέα σε συνδυασµό και µε το συνολικό ενεργειακό
όφελος που θα προκύψει από την εφαρµογή της.
Σίγουρα τα παραπάνω που ήδη εφαρµόζονται σε πολλές χώρες συνιστούν µία
φιλόδοξη προσέγγιση ιδιαίτερα για µία χώρα που δεν φηµίζεται για την
συνέπεια των καταγραφών, την ποιότητα των καταγραφόµενων στοιχείων και
την προσβασιµότητα σε αυτά.
Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι η πρόκληση είναι µπροστά µας, τα οφέλη που θα
προκύψουν πολλά και οι κίνδυνοι αποτελµάτωσης δράσεων, σπατάλης
πολύτιµων πόρων και ασυνέπειας εφόσον δεν ανταποκριθούµε στα παραπάνω
κάτι περισσότερο από υπαρκτοί.
Αξίζει νοµίζω τον κόπο να προχωρήσουµε!
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