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ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΓΟΡΕΣ  THINK TANKS

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Η Ελλάδα, χωρίς αμφιβολία, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για τους ενεργειακούς
δρόμους που διέρχονται από το έδαφός της. Η γεωγραφική θέση της χώρας την
καθιστά κρίσιμο παράγοντα για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Δυτικής
Ευρώπης.  
Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, έχει αναπτύξει
σημαντική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πεδίο, μια δραστηριότητα η οποία
θα πρέπει να συνεχισθεί με την ίδια και με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα
χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πιστεύει ότι η χώρα μας έχει
πραγματικά τεράστιες δυνατότητες να γίνει ενεργειακός κόμβος για την
ηλεκτρική ενέργεια, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ή για το φυσικό
αέριο. Εφόσον μπορούμε να συνεννοηθούμε σ΄ αυτόν τον στόχο, τότε είμαστε
σίγουροι ότι η συγκεκριμένη προοπτική μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική
ανάπτυξη της Ελλάδας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο τομέας της ενέργειας μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μεγάλης
κλίμακας επενδύσεων. Είναι γνωστές οι εκτιμήσεις για επενδύσεις ύψους 32 δις
€ στους βασικούς τομείς του ενεργειακού σχεδιασμού για τη δεκαετία 2020 –
2030. 
Και εξ΄αιτίας ακριβώς αυτής της προοπτικής, πολλοί στην Ελλάδα υποστηρίζουν
ότι η ενέργεια, ο τουρισμός και η ναυτιλία, βρίσκονται μεταξύ των τομέων που
παρουσιάζουν σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Στους παραπάνω τομείς, θα
πρέπει απαραίτητα να προσθέσουμε τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Κι αυτό, δεν το επισημαίνω επειδή ακριβώς εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Ελλάδος. Το υπογραμμίζω στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργιών

β

12:23 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στη βιομηχανική
παραγωγή τον Φεβρουάριο

12:14 Νέα άνοδος στο Χ.Α. προς τις 760 μονάδες
με οδηγό τις τράπεζες

12:13 Βραβείο Best Workplace 2019 στην Hellas
Direct

12:07
Ο Αιγύπτιος συγγραφέας Ελ Ασουάνι
προσέφυγε στον ΟΗΕ κατά των
αιγυπτιακών αρχών

12:02 Άδ. Γεωργιάδης: Η εξέλιξη στην υπόθεση
Novartis αποτελεί δικαίωση

Πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών

ΑΠΟΨΗ› Άρθρα

16 -A  +A

YYΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ TTTHINK TANKSTHINK TANKSLIBERALLIBERAL Συμφωνώ με την πολιτική cookie Ok

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss14FTTuz4wT5_ai_geiyMDxSwKXCMNVVejCPi3YACbxVUUGVJwbFUW_9oFqT8XeqnJapgS41xC9arIZvdOGVItz_uvhHYV9I_xIfLqUaUZBPHFIGrrIYMKmyHg3uIWON5gEoj9mGOicODU73KppMOuWkGv_vCcwwi58hjAr4X5pN2j7t_5NfIYCz7JHrbqvlo3E58tx9ooL_j5Jit_hQV2ZpSvzx2MyBHUEgTQ5ih-c_AWRHcHC87ytX_W&sai=AMfl-YQXSbAGWzp5dSp8h5cov2nCjkmkIcwnvFOTJ91wkDuo84fKGtwsBRfYfqcI70XK_dobIIGwOQnMijiwSo9YFvYQMPeXcfpcMQh6YoIse9CjV5NdodkOkPa-_0ibnqNP9Tu8&sig=Cg0ArKJSzLnREZURv3qe&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2520.2126702LIBERAL.GR/B22514957.244304256%3Bdc_trk_aid%3D440869694%3Bdc_trk_cid%3D114352573%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
javascript:void(0);
https://www.liberal.gr/
https://www.liberal.gr/category/oikonomia.html
https://www.liberal.gr/category/politiki.html
https://www.liberal.gr/category/amyna--diplomatia.html
https://www.liberal.gr/category/agores.html
https://www.liberal.gr/category/apopsi.html
https://www.liberal.gr/category/technologia.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssR-A0IYf0gRKdy2KvefIGPA5V9sPzh4_8XRbllRSKXAIBnpZ0QILNsHFRXF7A-cTXpSMBBwddDX_oOwwBNvCLFL_FuFDupzCr8DN35tFiX_HhpCCTMHxMOOa4eahd7JAllgHL0xx2dpXUStJll06_inKnUmcrj0SnJtV2RtN9rIDaijAndF0EEEtwSlhOUTXv_EeNt8zZo956w238vA-OVLWoraoIGXn_bwS87SEEYxIjCOaky9sqeiocrZ9I&sai=AMfl-YSX8hLGGPqBqFzaeEQym7tKNJ49QCSkQsQTWUgtxgXSYzXrvBrBDzmAfZbDWdSYJB6JNAqlnvpojgRcKglyINm74DgB4qjU1Frm2-oc-6BgPHWehyuOz_rZPNnMeC1mEaH_&sig=Cg0ArKJSzGPJjO0cyQZ8&adurl=http://aphroditesrose.gr/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.facebook.com/liberalgr
http://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=LiberalGr
http://www.linkedin.com/company/fileleftheros-publications-s-a-
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstdnad0iUMWy5YwaFDV6ciOp0BQTria5oz3IazQF3UixZkAEUin5yJkxA9Il02HNtlVpqbSrozClqwnrMJSTCKzlMZEs6caor9124RoUn2-8DaxPJbgDKbnmJWZXc7RZwGDCqys74iGHYihvj5QFp_aU4L5qBxOe-KYDh9MuE-YK8ZkBhwpOyeWzoE8Y0kJsJbU_qTkAmOybDNQGQBiGeGgyJ0MbAOE4UVYO_TCBsSc9xYcfh8sxhJMy5ZQZH8dbrw&sai=AMfl-YTPsIzzfsouhUVKs2gWJC-Lu7AyQWFFqegPy3362JfyFR2kyYyx18KnwJFKbWPUVPq2B1BLcByqMwMHtkcbrOgApV0FY3sQ6hQlJXEREtKGTRuzNk6fZpFCkO00bHv_w9T0&sig=Cg0ArKJSzGUgeCdm1EU2&adurl=https://www.grecotel.com/el/easter-packages.html%3Futm_source%3Dliberal_gr%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Deaster2019_packages&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
javascript: changeroi(0);
javascript: changeroi(1);
javascript: changeroi(2);
https://www.liberal.gr/eidiseis.html
https://www.liberal.gr/arthro/247489/oikonomia/2019/elstat-auxisi-23-sti-biomichaniki-paragogi-ton-febrouario.html
https://www.liberal.gr/arthro/247488/agores/chrimatistirio-athinon/nea-anodos-sto-cha-pros-tis-760-monades-me-odigo-tis-trapezes.html
https://www.liberal.gr/arthro/247487/oikonomia/epicheiriseis/brabeio-Best-Workplace-2019-stin-Hellas-Direct.html
https://www.liberal.gr/arthro/247486/diethni-themata/2019/o-aiguptios-suggrafeas-el-asouani-prosefuge-ston-oie-kata-ton-aiguptiakon-archon.html
https://www.liberal.gr/arthro/247485/politiki/2019/ad-georgiadis-i-exelixi-stin-upothesi-Novartis-apotelei-dikaiosi.html
https://www.liberal.gr/arthro/247484/oikonomia/2019/proori-apopliromi-ton-akribon-daneion-tou-dnt-proanaggellei-o-eu-tsakalotos.html
https://www.liberal.gr/category/apopsi.html
https://www.printfriendly.com/
javascript:goletterupdown(0)
javascript:goletterupdown(1)
https://health.liberal.gr/
https://www.liberal.gr/think_tanks.html
https://www.liberal.gr/
http://liberal.gr/oroi-xrisis.html


9/4/2019 Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη - Liberal

https://www.liberal.gr/arthro/244393/apopsi/arthra/i-ellada-energeiakos-kombos-stin-notio-anatoliki-europi.html 2/4

Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα

1. Στέφανε Τζουμάκα, αντίοΣτέφανε Τζουμάκα, αντίο

2. Η συνωμοσία είναι έγκλημα που δεν έχειΗ συνωμοσία είναι έγκλημα που δεν έχει
-ακόμη- παραγραφεί-ακόμη- παραγραφεί

3. Μια απάτη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑΜια απάτη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ

4. Εθνικές εκλογές δείχνει το φιάσκο τηςΕθνικές εκλογές δείχνει το φιάσκο της
NovartisNovartis

5. Σκάνδαλο Novartis = σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ.Σκάνδαλο Novartis = σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ.
ΞεφτιλίστηκανΞεφτιλίστηκαν

6. Αποχαιρέτα το Τατόι που χάνεις...Αποχαιρέτα το Τατόι που χάνεις...

7. Έμεινε μόνο το δάκρυ του Πικραμμένου καιΈμεινε μόνο το δάκρυ του Πικραμμένου και
το χάχανο του Πολάκητο χάχανο του Πολάκη

και των τριών αυτών τομέων της οικονομίας με τη μεταποιητική βάση της
χώρας. Μάλιστα, οι συνέργιες αυτές μπορούν να εισφέρουν τα μέγιστα στην
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας στην υποστήριξη, με
έμπρακτο τρόπο, της μεταποιητικής βάσης της πατρίδας μας. Επιπρόσθετα, θα
σας έλεγα το εξής: βασικό συμπέρασμα στον δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη
της χώρας μας είναι η αύξηση της συνεισφοράς της μεταποίησης στο ΑΕΠ της
χώρας.

Σήμερα από κάτι λιγότερο από 9% συνεισφοράς της μεταποίησης, θα πρέπει να
το ανεβάσουμε στο 12% μέσα στα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια. Θεωρώ
λοιπόν, με την ευκαιρία που μου δίνεται από το βήμα αυτού του σημαντικού
συνεδρίου, ότι μια από τις προϋποθέσεις για να συμβεί μια τέτοιου είδους
«επανάσταση» είναι ακριβώς η στενότερη συνεργασία όλων των τομέων της
οικονομίας με την εγχώρια μεταποίηση.

Εν κατακλείδι, στην Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του ενεργειακού τομέα. Στη χώρα μας όντως έχουμε πολλές και
ποικίλες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων σ΄αυτές και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. 
Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, κι αυτό
αντανακλάται στα δίκτυα διασύνδεσης με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική
ενέργεια, ενώ σιγά – σιγά βελτιώνεται το πλαίσιο για την υλοποίηση
επενδύσεων.

Επιπλέον, έχει ήδη θεσμοθετηθεί και έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, που έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος.
Αποστολή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι η υλοποίηση του Μοντέλου –
Στόχος (Target Model) που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Ενιαία αγορά ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όντως μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, και
γι΄αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έργα δικτύων και υποδομών μεγάλης εμβέλειας
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται: αγωγοί φυσικού αερίου TAP, ICB,
Θεσσαλονίκη – Σκόπια, East Med, αναβάθμιση τερματικού σταθμού LNG στη
Ρεβυθούσα, FSRU στην Αλεξανδρούπολη, κλπ.

Επίσης, θεωρούμε ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προοπτικής για την
παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με όρους παρόμοιους μ΄αυτούς που
έχουν υπάρξει στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Έτσι, έρχεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο αγωγός East Med, ο οποίος θα μπορούσε να
αξιοποιήσει τη μεταφορά φυσικού αερίου, απ΄ όλες αυτές τις περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες της Ευρώπης για ενέργεια μεγαλώνουν κάθε
χρόνο, με αποτέλεσμα να επιδιώκει διαρκώς την ύπαρξη πολλαπλών πηγών
τροφοδοσίας και όσο γίνεται περισσότερες απευθείας συνδέσεις. Για την
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά η Ελλάδα,
γενόμενη πραγματικός ενεργειακός κόμβος. Μόνο που ο σχεδιασμός και οι
προοπτικές του, πρέπει να δομηθούν σωστά, ούτως ώστε αυτός να διακρίνεται
για τη σταθερότητά του, διεθνώς.

Εν κατακλείδι, ο τομέας της ενέργειας θεωρείται σημαντικός πυλώνας για τη
μετάβαση της χώρας μας σε μια βιώσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη. Γι΄ αυτό
πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα πρέπει να συμβάλλει στην ανεξαρτησία της
Ευρώπης από ενέργεια, οπότε η συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να είναι
κυρίαρχη στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, αφού συνδέεται ευθέως με την
εξωτερική πολιτική και τα διαρκή εθνικά συμφέροντα. Κατ΄ουσίαν θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη γεωπολιτική ενδυνάμωση της χώρας μας μέσω
της ενέργειας.

Ας σκεφθούμε μόνον την περίπτωση της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού
του Αιγαίου, και πόσο αυτό το γεγονός θα ενίσχυε περαιτέρω τα συμφέροντα της
Ευρώπης στο Αιγαίο, γεγονός το οποίο θα είχε προφανή εθνικά και γεωπολιτικά
οφέλη…

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) 
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