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“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
BIOMHXANIA & ANTAΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

 

 

Κυρίες & Κύριοι, 

 

Θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση του ΠΣΕ, η οποία 

έγινε αμέσως δεκτή & συγχαρητήρια για την διογράνωση. 

 

Δεχθήκαμε την πρόσκληση υποστήριξης όχι μόνο γιατί η 

ενέργεια αντιστοιχεί στο 28% του εξωτερικού εμπορίου 

της χώρας, αλλά και γιατί το σύνθημα που θέλουμε να 

στείλουμε σήμερα συνάδει με το όραμα του Συνδέσμου 

για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη της Οικονομίας μετά την 

έξοδο από τα Μνημόνια. 

 

Θα μου επιτρέψετε να επικεντρώσω τον χαιρετισμό μου 

στις εξαγωγές & στον ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια 

στην αύξηση της Βιομηχανίας & της Ανταγωνιστικότητας. 

 

Οι εξαγωγές το 2018 έσπασαν το φράγμα των 30 δις 

ευρώ, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ήτοι είχαν μια 

αύξηση 17,06% έναντι του 2017, συμπεριλαμβανομένων 

των πετρελαιοειδών. 

 

Παρόλα τα αντικίνητρα, «ελλειψη ρευστότητας, υψηλή 

φορολόγηση, υψηλές ασφαλιστικές επιβαρύνσεις κλπ», 

ολοι οι εξαγωγικοί κλαδοι είχαν αύξηση. 

 

Η ενέργεια συνετέλεσε στην αύξηση των εξαγωγών 

δεδομένου οτι αποτελεί το 28% του εξωτερικού εμπορίου. 
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Το 2017, οι εξαγωγές ενέργειας (πετρελαιοειδή, 

ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ) άγγιξαν τα 9 δις 

ευρώ ή ποσοστό σχεδόν 31,5% των συνολικών εξαγωγών 

της χώρας. Αντίστοιχα, η Ελλάδα εισήγαγε ενεργειακά 

προϊόντα και πρώτες ύλες αξίας 12,2 δις ευρώ ή ποσοστό 

26,5% των συνολικών εισαγωγών. 
 

Με άλλα λόγια το εξωτερικό εμπόριο ενεργειακών 

προϊόντων ξεπερνάει τα 21 δις ευρώ ετησίως 
 

Ωστόσο, ο κλάδος της ενέργειας είναι αυτός που βαραίνει 

σημαντικά και το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Πέρυσι, 

το συνολικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

υπολογίστηκε στα 17,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 δις 

ευρώ από τα καύσιμα και την ενέργεια. 
 

Όπως διαπιστώνεται μετά από έρευνα του ΠΣΕ το 

μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 

εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, μετά την έλλειψη 

ρευστότητας, είναι το ενεργειακό κόστος. Θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση σε προγράμματα ΕΣΠΑ στα οποία θα 

συμμετάσχουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με σκοπό να 

αναβαθμίσουν ενεργειακά το βιομηχανικό τους κέλυφος, 

να αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο μηχανολογικό τους 

εξοπλισμό με άλλον, λιγότερο κοστοβόρο ενεργειακά και 

να μπορέσουν τα προϊόντα τους να γίνουν ανταγωνιστικά 

σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα από άλλες ευρωπαϊκές 

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Γίνεται αντιληπτό πως η 

ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί 

προτεραιότητα  για την ανταγωνιστικότητα  των 

ελληνικών προϊόντων που αγωνίζονται να ανοίξουν νέες 

αγορές και να συμβάλουν θετικά στο ΑΕΠ της χώρας. 
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Πάροχοι μόνο για ιδιώτες? Δεν έχω ακούσει ή δει 

διαφημισεις για Επιχειρήσεις Βιομηχανικές. 

 

 

Αξιοποίηση κινήτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι ανοικτές και πρόθυμες 

να αξιοποιήσουν  κάθε παρεχόμενο   κίνητρο  για 

εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη ενεργειακή 

αποδοτικότητα στα πλαίσια του  ΕΣΠΑ , αλλά και στα 

πλαίσια ειδικών προγραμμάτων. Ο ΠΣΕ τα θεωρεί  όχι 

απλώς χρήσιμα αλλά και αναγκαία καθώς  σύμφωνα με 

την επίσημη εκτίμηση της Γενικής Γραμματείας 

Ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία  

συνολικότερα έχει περιθώριο να βελτιωθεί  από 10 -  40% 

περίπου… 

Ειδικό ενδιαφέρο υπάρχει για το αναμενόμενο πρόγραμμα 

για τη βιομηχανία, ύψους  300 περίπου εκ. ευρώ που θα 

παράσχει στις εταιρείες, κίνητρα για την ενεργειακή 

αναβάθμιση τόσο του βιομηχανικού κελύφους όσο και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα σχετικά κίνητρα, 

αναμένεται να προτρέψουν αφενός επενδύσεις σε έναν  

σημαντικό τομέα  και  μέσω  αυτών να  μειωθεί  το 

κόστος ενέργειας στις εξαγωγές.  
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Αυξηση θεσεων εργασίας- καταθεση στη βουλή 

Ενεργειακό κόστος και εξαγωγές  
Επίσης αναμένονται με ενδιαφέρον και τα μέτρα μείωσης 

του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, που αποτελεί, 

έναν επιπλέον στόχο  του πολύ νομοσχεδίου για θέματα 

της βιομηχανίας που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. 

Ιδιαίτερα  για τις εξαγωγικές βιομηχανίες  η ενίσχυση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί προτεραιότητα για 

την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων που 

δίνουν τη μάχη τους στο εξωτερικό.    

Ο ΠΣΕ πάντα τόνιζε οτι η Εξοδος από την Κρίση 

βασίζεται σε 3Ε, Εμπιστοσύνη, Επενδύσεις, Εξαγωγές. 

Ας δείξουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στους ειδικούς της 

Ενέργειας και κυρίως στους Επενδυτές του κλάδου, που 

θα μας δείξουν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση και των 

Εξαγωγών. 

 

 

2,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙς ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ. 

  

 


