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Σοβαρούς προβληματισμούς προκαλεί στο βιομηχανικό κόσμο της χώρας και στους 

εξαγωγείς, ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει μεγεθύνει τα ενεργειακά κόστη. Τα 

προβλήματα περιπλέκονται και γίνονται οξύτερα υπό το πρίσμα της ανάγκης για 

πράσινη οικονομία, για την πλέον συμφέρουσα επιλογή στο μείγμα καυσίμων, για την 

ανάγκη επάρκειας και κυρίως της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σε 

ένα πολύ κρίσιμο μεταβατικό διάστημα, που μπορεί να διαρκέσει τα επόμενα χρόνια. 

Το θέμα έθεσε με τη γνωστή παρρησία του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Νίκος 

Βέττας καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πολύ ενδιαφέρον 3ο 

πάνελ, του Greek Exports Forum & Awards 2021, το οποίο έθιξε καυτά ζητήματα για 

την ενεργειακή πολιτική συζητώντας για τις «Προκλήσεις για τις ελληνικές εξωστρεφείς 

επιχειρήσεις από τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους». 

Το πάνελ των εκλεκτών ομιλητών αποτελούσαν επίσης και η Γενική Γραμματέας 

Ενέργειας και Ορυκτών Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υποδιοικητής της Τράπεζας 

της Ελλάδος καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς κ. 

Θεόδωρος Πελαγίδης, ο κ. Μάρκος Βερέμης Συνιδρυτής και Πρόεδρος ΔΣ της 
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Upstream, εταίρος της Big Pi Ventures, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας, ενώ συντόνιζε ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Κώνστας. 

Αθανάσιος Σαββάκης Πρόεδρος ΣΒΕ και πρόεδρος Χρηματιστηρίου Ενέργειας 

Το 50% των βιομηχανιών δεν είχαν μετακυλήσει μέχρι τον Ιανουάριο τα αυξημένα 

κόστη τους στον καταναλωτή επισήμανε ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

Επισήμανε μάλιστα ότι μιλούσε για το διάστημα πριν την έναρξη του πολέμου, όπου 

όμως είχε ήδη καταγραφεί ποσοστό μείωσης των πωλήσεων σε μερίδα των βιομηχανιών. 

Ο κ. Σαββάκης παραδέχθηκε ότι μέχρι το Φεβρουάριο τα κυβερνητικά μέτρα βοήθησαν, 

αλλά τώρα όπως τρέχουν τα γεγονότα δεν είναι σίγουρος ότι είναι αρκετά ή 

αποτελεσματικά. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να σχεδιασθούν τα μέτρα, που θα 

βοηθήσουν τις βιομηχανίες να υιοθετήσουν τις απαραίτητες τεχνολογίες μέχρι να 

λειτουργήσει το σωστό μείγμα που θα περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό των ΑΠΕ. 

 


