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Η  Ενέργεια και ο ρόλος της
στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο



Τα επτά ιερά αποφθέγματα 
της σύγχρονης ελληνικής ενεργειακής διαλέκτου….

1. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί εν δυνάμει αναπτυξιακό 
εργαλείο.

2. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού  θα οδηγήσει σε 
μείωση του ενεργειακού κόστους.

3. Τα υπό ανακάλυψη κοιτάσματα φυσικού αερίου (και 
πετρελαίου?)  θα επιταχύνουν την έξοδο από την κρίση. 

4. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιες ανεξάντλητες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ). 

5. Η συμμόρφωση προς τους δεσμευτικούς Ευρωπαϊκούς στόχους 
(3Χ20) ενισχύει την νέα  αναπτυξιακή προοπτική. 

6. Τα τιμολόγια του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου μπορούν 
και πρέπει να μειωθούν σε επίπεδα που θα κάνουν 
ανταγωνιστικά τα βιομηχανικά μας προϊόντα.

7. Η ενέργεια θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στο 
νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας .



Κύρια χαρακτηριστικά του Νέου Προτύπου 

• Πρώτον,  ο εξωστρεφής προσανατολισμός. 
Σύνθεση του ΑΕΠ  με  σχετικά μικρότερη κατανάλωση και υψηλότερη 
συμμετοχή των εξαγωγών και των επενδύσεων.

• Δεύτερον, έμφαση στο Τρίγωνο Γνώσης (Παιδεία, Έρευνα, 
Καινοτομία). 
Αναζήτηση του χώρου (niche) ανάμεσα στις οικονομίες που βασίζονται 
σε φθηνά εργατικά και εκείνων με την ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία. 



Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί εν δυνάμει αναπτυξιακό 
εργαλείο.

• Γρήγορο συμπέρασμά μου είναι ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας αποτελεί στόχο απόλυτα επιθυμητό αλλά 
δυσεπίτευκτο που πολύ λίγο θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της εξωστρέφειας ή με το τρίγωνο της γνώσης.



Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού θα 
οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους



Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού θα οδηγήσει σε 
μείωση του ενεργειακού κόστους

Συμπέρασμα δεύτερο: Η απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρισμού είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει αλλά που 
δύσκολα βλέπω να συμβάλλει στην  εξωστρέφεια ή στο 
τρίγωνο της γνώσης...



Τα υπό ανακάλυψη κοιτάσματα φυσικού αερίου θα 

επιταχύνουν την έξοδο από την κρίση.

• Φυσικό Αέριο: Η γέφυρα ανάμεσα στο ρυπογόνο παρόν και 
στο καθαρό ενεργειακό μέλλον....

Αποκαλούμε το φυσικό αέριο τη γέφυρα προς το μέλλον αλλά 
καλά θα κάνουμε να βεβαιωθούμε ότι κάτι υπάρχει 
στην άλλη άκρη του γεφυριού.

Henry Jacoby
MIT Professor

MIT News, January 2012



Τι μπορεί να υπάρχει στην «άλλη άκρη του γεφυριού» για το 
φυσικό αέριο?

• Μια αγορά με τόσο χαμηλές τιμές ώστε το δικό μας 
αέριο να μην είναι ανταγωνιστικό??

• Μια ανύπαρκτη σχεδόν αγορά λόγω κυριαρχίας 
των ΑΠΕ στην ευρωπαϊκή ηλεκτροπαραγωγή???



Τα υπό ανακάλυψη κοιτάσματα φυσικού αερίου θα επιταχύνουν 
την έξοδο από την κρίση.

Συμπέρασμα τρίτο: Οι προσπάθειες για ανακάλυψη 
κοιτασμάτων πρέπει να συνεχιστούν με συνέπεια και με 
αισιοδοξία. 
Αλίμονο όμως αν περιμένουμε τα έσοδα από τους εγχώριους 
υδρογονάνθρακες για να βγούμε από την κρίση. 



Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιες 
ανεξάντλητες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).



Φωτοβολταϊκό Δυναμικό



Αιολικό Δυναμικό
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Πηγή: European Environmental Agency (2009), Europe’s onshore and offshore wind energy potential



Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιες 
ανεξάντλητες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 

Συμπέρασμα τέταρτο: Ασφαλώς η χώρα διαθέτει δυναμικό 
ΑΠΕ, ασφαλώς μπορούμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε, 
αλλά το δυναμικό αυτό αποτελεί εσωτερική μας υπόθεση 
που δύσκολα μπορεί να συμβάλει στην  εξωστρέφεια. 



ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ
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ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΠΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
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Η συμμόρφωση προς τους δεσμευτικούς Ευρωπαϊκούς 
στόχους (3Χ20) ενισχύει την νέα  αναπτυξιακή προοπτική.



Η συμμόρφωση προς τους δεσμευτικούς Ευρωπαϊκούς στόχους 
(3Χ20) ενισχύει την νέα  αναπτυξιακή προοπτική.

Συμπέρασμα πέμπτο: Η συμμόρφωση προς τους 
δεσμευτικούς Ευρωπαϊκούς στόχους δεν φαίνεται, προς το 
παρόν τουλάχιστον, να συμβάλει στην προώθηση των 
χαρακτηριστικών του νέου αναπτυξιακού προτύπου. 
(Μήπως, αντίθετα, ευθύνεται για το ακριβό ενεργειακό κόστος??) 



Τα τιμολόγια του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου μπορούν 
και πρέπει να μειωθούν σε επίπεδα που θα κάνουν 
ανταγωνιστικά τα βιομηχανικά μας προϊόντα.

Η τιμή του βιομηχανικού ρεύματος είναι υψηλή επειδή:

1. Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής είναι ακριβό.

2.  Η Ελλάδα σχεδόν μοναδική χώρα με τιμή βιομηχανικού >οικιακού 

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι ακριβή επειδή: 

1. Η τιμή αγοράς από την Gasprom είναι συγκριτικά υψηλή.

(Αυτό ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί εν μέρει...)

2.  Το κόστος κατασκευής του κεντρικού αγωγού υπήρξε – στην 
αρχή τουλάχιστον – πολύ μεγάλο.

(Αυτό σιγά-σιγά αποσβένεται)

3.  Το 70% περίπου του αερίου που καταναλώνεται (κατά πολύ το 
υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη) κατευθύνεται στην 

ηλεκτροπαραγωγή.

(Αυτό πολύ δύσκολα διορθώνεται)



Τα τιμολόγια του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου μπορούν 
και πρέπει να μειωθούν σε επίπεδα που θα κάνουν 
ανταγωνιστικά τα βιομηχανικά μας προϊόντα.

• Συμπέρασμα έκτο: Θέλουμε ασφαλώς στο αναπτυξιακό 
πρότυπο να έχουμε βιομηχανική παραγωγή αλλά, με τις 
τωρινές συνθήκες και τα κοστολόγια, δεν μπορούμε να 
φιλοδοξούμε ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό 
πλεονέκτημα, κυρίως για τις ενεργοβόρες επεξεργασίες. 



Έβδομο και ανακεφαλαιωτικό συμπέρασμα :
Ο τομέας της ενέργειας παρουσιάζει δυνατότητες για επενδύσεις,
θέσεις εργασίας και συνεπώς συμβολή στη δημιουργία
Εθνικού Προϊόντος με σημαντικά έργα.
Όμως η συμβολή αυτή έχει περισσότερο την μορφή των έργων
υποδομής που ενισχύουν την εσωτερική κατανάλωση που ήταν τα
χαρακτηριστικά στοιχεία του αναπτυξιακού προτύπου του
παρελθόντος που θέλουμε να αντικαταστήσουμε και όχι του νέου
της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.



Ανακεφαλαίωση : Αιτιολόγηση Παρουσίασης

• 1.  Αποφυγή μη ρεαλιστικών στόχων (Θέμα αξιοπιστίας).

• 2.  Κριτική της εφαρμοζόμενης πολιτικής για την 
ηλεκτροπαραγωγή  (Λιθάνθρακας).

• 3.  Προϋποθέσεις με τις οποίες οι ΑΠΕ μας μπορούν να 
παράγουν εξαγώγιμο προϊόν (Αποθήκευση) .

• 4.  Τομέας για Έρευνα και Καινοτομία (Μεταφορά 
Ηλεκτρισμού)


