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Η βιομηχανία, 
αιχμή του δόρατος 

της ανάπτυξης
Καίριας σημασίας για τη χώρα η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος με 

στροφή στον πρωτογενή τομέα - Η 4η βιομηχανική επανάσταση, το νέο τοπίο 
στην αγορά ενέργειας και η απολιγνιτοποίηση στο επίκεντρο της ομιλίας του 

προέδρου του ΣΒΕ, Αθανάσιου Σαββάκη στο φόρουμ των Δελφών

C31 Του Στέφανου Μαχτσίρα

Τ
ις τεράστιες προκλήσεις με τις οποίες τίθενται αντι
μέτωπες, κι ενώ η βιομηχανική επανάσταση ήδη 
είναι γεγονός, η χώρα, η βιομηχανία και η αγορά 
ενέργειας μέσα σε ένα πανδημίκό περιβάλλον, ανέλυσε 

στην ομιλία του στο φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος του 
ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία της μείωσης του ενερ
γειακού κόστους για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 
διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

«Βρισκόμαστε ενώπιον των πολύ σημαντικών προκλή
σεων από την 4η βιομηχανική επανάσταση. Η μελέτη της 
εξέλιξης των προηγούμενων βιομηχανικών επαναστάσεων 
μας έχει διδάξει ότι η επιτυχία της καθεμιάς σχετίζεται 
με τον συνδυασμό της ύπαρξης νέων τεχνολογιών επικοι
νωνίας, με νέα, εξελιγμένα συστήματα παραγωγής και 
μεταφοράς ενέργειας. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί 
έναν θα λέγαμε ‘πανταχού παρόντα’ και ‘φθηνό’ παρά
γοντα εισροών στην κάθε παραγωγική δραστηριότητα, 
γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων. Στη χώρα μας η βιομηχανία 
αναζητά αυτόν τον ‘φθηνό’ παράγοντα εισροών μέσω της 
σύγκλισης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας τουλάχι
στον με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, σε μια προσπάθεια 
ανάκτησης μέρους της χαμένης ανταγωνιστικότητάς της, 
μετά από δύο μεγάλες κρίσεις. Είναι γνωστό ότι η εγχώ
ρια μεταποιητική δραστηριότητα παράγει προϊόντα μέσης 
και χαμηλής τεχνολογίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
στη διεθνή αγορά ανταγωνιζόμαστε με βασικό κριτήριο 
την τιμή. Συνεπώς η μείωση του λειτουργικού κόστους 
για τη βιομηχανία είναι κεντρικό ζητούμενο, αφού στους 
περισσότερους κλάδους το κόστος ενέργειας διαδραματί
ζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού κόστους 
των προϊόντων μας», σημείωσε.

«Συνήθως το θέμα ‘ενέργεια για τη βιομηχανία’ το ταυτί
ζουμε -λανθασμένα βεβαίως- με την ηλεκτρική ενέργεια. 
Όμως, ειδικά για το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας την 
τελευταία πενταετία, οι τιμές στην ελληνική χονδρεμπο
ρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν σταθερά 
έως και μο% υψηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο των 
τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
απόδειξη ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να συντηρεί 
ρυθμιστικά εμπόδια, παρεμβάσεις και επιδοτήσεις που 
οδηγούν όλα μαζί σε αύξηση του κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας και τελικά δημιουργούν άνισους όρους ανταγω
νισμού. Το ΙΟΒΕ σε μελέτη του συμπεραίνει ότι η μείωση 
του κόστους ενέργειας στη χώρα μας κατά ιο% θα οδηγή
σει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά ι δισ. και της απασχόλησης 
κατά 21.500 θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Νέο παραγωγικό μοντέλο
Στην συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο νέο παραγω

γικό υπόδειγμα, στο οποίο πρέπει να στραφεί η Ελλάδα 
και τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξουν τα κονδύλια 
από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η ορθή διάρθρωση και λειτουργία του τομέα της πα
ραγωγής και διάθεσης ενέργειας στη χώρα μας, θα δια
δραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτό που όλοι υποστηρί
ζουμε: στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της 
χώρας μας. Για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, κατά τον ΣΒΕ χρειάζεται οι προκλήσεις που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως χώρα τα επόμενα χρόνια 
για την προσαρμογή του τομέα της ενέργειας να εντα
χθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, 
το οποίο σήμερα απουσιάζει από τη χώρα. Στην μεγάλη 
αυτή προσαρμογή, σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μας 
θα διαδραματίσουν οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες με βεβαιότητα θα εισφέρουν θε
τικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονο
μίας, αφού θα συμβάλλουν στην έμπρακτη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγικής βάσης και 
ειδικά όσων επιχειρήσεων είναι ενεργοβόρες, στον περιο
ρισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς, και στην αύξηση της ενεργειακής 
παραγωγικότητας. Το μεγάλο ύψος κεφαλαίων το οποίο 
αναμένεται να διοχετευθεί για την υλοποίηση κάθε είδους 
επενδύσεων, είναι σίγουρο ότι θα υποβοηθήσει σημαντικά 
και στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, με 
πρώτη τη μεταποίηση. Στο πλαίσιο αυτό η εξειδίκευση 
των μέτρων που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση που αφο
ρούν στην ενέργεια και στο κλίμα στο ‘Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα’ με χρονικό ορίζοντα το 2030 

και η μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2050, αποτε
λούν εξαιρετικές πρωτοβουλίες».
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Είναι γνωστό ότι η εγχώρια 
μεταποιητική δραστηριότητα 
παράγει προϊόντα μέσης και 
χαμηλής τεχνολογίας, γεγονός 
που συνεπάγεται ότι στη διεθνή 
αγορά ανταγωνιζόμαστε με 
βασικό κριτήριο την τιμή. Συνεπώς 
η μείωση του λειτουργικού 
κόστους για τη βιομηχανία είναι 
κεντρικό ζητούμενο, αφού στους 
περισσότερους κλάδους το κόστος 
ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού 
κόστους των προϊόντων μας

Κυκλική οικονομία
Για τον μετριασμό των αρνητικών 
επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης, «πρέπει 
να επιτύχουμε μεγάλες επενδύσεις αφενός 
τον στόχο της αύξησης της συμμετοχής των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% ως το 
2030 και αφετέρου την υλοποίηση δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας, ούτως ώστε η 
κατανάλωση το 2030 να είναι μικρότερη 
από αυτή του 2017. Η προσδοκία υλοποίησης 
συνολικών επενδύσεων 44 δισ. έως το 2030, 
μέσω των νέων έργων ΑΠΕ, της ανάπτυξης 
και ψηφιοποίησης των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, των 
υποδομών για το φυσικό αέριο, αλλά και 
των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης για κτίρια και μεταφορές, μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα με την κατάλληλη 
πολιτική βούληση και με την ταχύτητα στη 
λήψη των σωστών αποφάσεων. Δεν θα 
πρέπει να μας διαφεύγει η παγκόσμια, αλλά 
και η ευρωπαϊκή στρατηγική κατεύθυνση, 
η μετάβαση προς το μοντέλο της ‘κυκλικής 
οικονομίας’. Η χώρα μας μπορεί την επόμενη 
δεκαετία πράγματι να εφαρμόσει τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας και να επιτύχει 
την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων».
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