ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ”
Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε
την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Συνέδριο με τίτλο: “Η Κρίση ως Ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα
Σήμερα”.
Θέμα του συνέδριου ήταν οι προοπτικές των επενδύσεων στην Ελλάδα στην πορεία για την έξοδο από
την κρίση. Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες δημιουργούν μία σειρά προκλήσεων τόσο για την
κυβέρνηση, όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν και σημαντικές ευκαιρίες για
εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ειδικότερα, θέματα που απασχόλησαν την εκδήλωση
ήταν το επενδυτικό περιβάλλον και η εμπειρία των επιχειρήσεων, οι προοπτικές που διαγράφονται στο
χρηματοπιστωτικό τομέα, οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
καθώς και οι προοπτικές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών και κορυφαία στελέχη από τον ελληνικό και διεθνή
επιχειρηματικό χώρο.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Στην εναρκτήρια ομιλία του με θέμα «Η Αλήθεια για την Οικονομία», ο Πρόεδρος του ΚΕΠΠ και
πρώην Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννος Παπαντωνίου
ανέφερε: «Μετά από δέκα μήνες εφαρμογής του Μνημονίου, το κόστος δανεισμού δεν έχει μειωθεί.
Παραμένει σε απαγορευτικά ύψη, κοντά στο 13%, 10 μονάδες πάνω από το κόστος δανεισμού της
Γερμανίας και των χωρών του πυρήνα της ευρωζώνης, και 5 έως 9 μονάδες πάνω από το κόστος
δανεισμού των άλλων χωρών του Νότου. Διαμορφώνεται η εκτίμηση ότι η συνέχιση της οικονομικής
βοήθειας προς την Ελλάδα προϋποθέτει μεγάλο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, δηλαδή χρεοκοπία. Η
οικονομία έπεσε στην παγίδα της ύφεσης χωρίς να διαμορφωθούν συνθήκες ανάκαμψης με ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και στήριξη των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Διαγράφεται προοπτική
μακρόχρονης ύφεσης και στασιμότητας, που καθιστά το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο. Η ύφεση εμποδίζει,
μέσω της υστέρησης των φορολογικών εσόδων, τη μείωση των ελλειμμάτων, επιβάλλοντας τη λήψη
νέων μέτρων που διαιωνίζουν τη στασιμότητα και το δημοσιονομικό αδιέξοδο. Μια στάσιμη οικονομία
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τους πόρους για την αποπληρωμή του χρέους. Η χρεοκοπία προκύπτει
ως η μόνη λύση. Η πεποίθηση αυτή εδραιώνεται, πλέον, στις διεθνείς αγορές. Η ανατροπή της αποτελεί
προϋπόθεση για τη διάσωση της χώρας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνει αυτοεκπληρούμενη
προφητεία. Δεν αρκεί να ξορκίζουμε τη λέξη χρεοκοπία. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πλεύσης. Κλειδί της
νέας πολιτικής είναι η ανάπτυξη.»
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «Ιδιωτικοποιήσεις, μείωση φορολογίας, καταπολέμηση γραφειοκρατίας,
απελευθέρωση αγορών, επιτάχυνση δημοσίων επενδύσεων, συνθέτουν ένα ισχυρό πλέγμα
αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Αν συνδυαστούν με αποτελεσματική προώθηση της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, και με μια συνετή και συνεπή μακροοικονομική πολιτική, η Ελλάδα μπορεί να «γυρίσει το
παιχνίδι».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαντωνίου σημείωσε ότι «η εικόνα του πολιτικού συστήματος είναι απογοητευτική.
Μια απέραντη κοκορομαχία, από τη Βουλή στα τηλεοπτικά παράθυρα, με ανταλλαγές κατηγοριών και
χαρακτηρισμών χωρίς ουσιαστικό διάλογο και θετικές προτάσεις. Σήμερα, είναι απαραίτητες οι
συγκλίσεις. Συγκλίσεις ουσιαστικές και, κυρίως, έγκαιρες. Πριν είναι πολύ αργά. Η πρόκληση για τα
κόμματα, τα ΜΜΕ και τους κοινωνικούς εταίρους είναι να αναζητήσουν κοινούς τόπους για την
υλοποίηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι περιστάσεις. Ελπίζω ότι, με πρωτοβουλία
της κυβέρνησης, αυτή η σύγκλιση θα γίνει εφικτή, για το καλό του τόπου.»
Ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης τόνισε τα
εξής: «Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς
τις επιχειρήσεις δεν αποτελεί μονάχα προϋπόθεση για την αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης, αποτελεί και
όρο επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε ήδη μες την εβδομάδα
σε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αρχικά, ξεκίνησε από τη Δευτέρα η λειτουργία της Υπηρεσίας
Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων. Πλέον, θα υπάρχει μια και μοναδική διαδικασία που διαρκεί
περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής
δραστηριότητας σε μία ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο νέος Επενδυτικός Νόμος με προκηρύξεις συνολικού ύψους 4,2 δις ευρώ
για το 2011. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου που υλοποιούμε για την
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
μέσω του ΕΤΕΑΝ, την επιτάχυνση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των εξαγωγών και της
νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην
επιχειρηματικότητα.»
Το πρώτο πάνελ εστίασε στο επενδυτικό περιβάλλον και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ανάληψη
νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε μία τέτοια περίοδο κρίσης και στις δυνατότητες για την
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Στο πάνελ μετείχαν οι εξής: Άρις Συγγρός, Εκτελεστικός
Πρόεδρος, Invest in Greece Agency, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κώστας Χασιώτης, Ειδικός Σύμβουλος Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track)
Συντονιστής: Πέτρος Σελέκος, Δικηγόρος, Πανεπιστημιακός

O Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος ανέφερε μια σειρά από προβληματικά σημεία που χαρακτηρίζουν το επενδυτικό περιβάλλον
στη χώρα μας, όπως η υψηλή φορολόγηση, η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, το
ασαφές θεσμικό περιβάλλον και η ανυπαρξία ανταγωνισμού σε κρίσιμους κλάδους. Επεσήμανε την
ανάγκη επιτάχυνσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των παραπάνω
προβλημάτων και παράλληλα προτείνει μια σειρά από μέτρα και πολιτικές, με στόχο τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
O κ. Κώστας Χασιώτης, Ειδικός Σύμβουλος Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) στην παρουσίαση
του παρέθεσε αρχικά τις βασικές έννοιες, τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, τις προϋποθέσεις καθώς
και την διαδικασία υπαγωγής μίας Στρατηγικής επένδυσης στον Ν.3894/2010, ευρύτερα γνωστό με την
συντόμευση «Fast Track». Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα επιτάχυνσης,
απλοποίησης και διαφάνειας τα οποία απολαμβάνει μία επένδυση εντασσόμενη στην εν λόγω
διαδικασία. Τέλος έγινε αναφορά στις ειδικές προβλέψεις και δυνητικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο
νόμος για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών.

Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε στις προοπτικές που διαγράφονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και
τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται για να δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για τη χώρα στην
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Στο πάνελ μετείχαν οι εξής: Παναγιώτης Θωμόπουλος, Πρόεδρος, Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO, Τράπεζα Πειραιώς,
Μαρίνα Σουγιουλτζή, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Παύλος Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής
Στρατηγικής & Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Συντονιστής: Φαίδων Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ

Ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος, Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τόνισε
ότι το τραπεζικό σύστημα θα έχει κομβικό ρόλο στο μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας από μία
οικονομία που συντηρείται με εξωτερικό δανεισμό, σε μία υγιή παραγωγική οικονομία.
Στην ομιλία του ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τράπεζα Πειραιώς τόνισε
μεταξύ των άλλων την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων για την υλοποίηση
μιας στρατηγικής ανάκτησης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των αγορών σε μια αταλάντευτη
πορεία δημοσιονομικής σταθερότητας, ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάταξης, με το τρίγωνο
κράτος-επιχειρήσεις-τραπεζικό σύστημα να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή.
Η κα. Μαρίνα Σουγιουλτζή, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μίλησε για τον εποπτικό
θεσμό στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού κανονιστικού συστήματος για τις χρηματαγορές. Το
Χρηματιστήριο ως επενδυτική ευκαιρία, μοχλό ανάπτυξης και εργαλείο για διαφανείς & ταχύτατες
διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων.
Το τρίτο πάνελ εξέτασε τις προοπτικές επένδυσης στην ενέργεια και, κυρίως, στις ανανεώσιμες πηγές, οι
οποίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα προγράμματα «πράσινης
ανάπτυξης» για τα οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στο πάνελ μετείχαν οι εξής: Γιώργος Παπαρσένος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Μαρία Φαντριδάκη, Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών
Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ Α.Ε., Ιωάννης Δεσύπρης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων, Όμιλος
Μυτιληναίος Α.Ε, Συντονιστής: Ευάγγελος Μαρκόπουλος, Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας - Διευθυντής, PwC
Ελλάδας

Ο κ. Γιώργος Παπαρσένος, Διευθύνων Σύμβουλος στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τόνισε τα εξής:
«Ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων άνω των 2 δις ευρώ σε πενταετή ορίζοντα.
Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν:
9 Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας
9 Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι
9 Κλάδος Υψηλής Πίεσης προς Μεγαλόπολη
9 2η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας
9 Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνής-Θεσπρωτίας
9 Ελληνικό Τμήμα South Stream
Επίσης σε δεκαετή ορίζοντα πρόκειται να ενταχθούν έργα όπως :
9 Υπόγεια Αποθήκη στη Νότια Καβάλα
9 Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Κρήτης
Ο τρόπος υλοποίησης των έργων αντανακλά την κυβερνητική πολιτική για επιτάχυνση όλων των
ενεργειών και έργων κατά την παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, ώστε τα έργα του
ΔΕΣΦΑ να επιδράσουνε θετικά, το συντομότερο δυνατόν, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε

πολλαπλούς τομείς της χώρας (μελετητικό, κατασκευαστικό, παραγωγικό κλπ), στην έγκαιρη αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων των έργων και εν τέλει στην ανάπτυξη της χώρας.
Ανάμεσα στα διαπιστωμένα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων του ΔΕΣΦΑ που οδηγούν εν τέλει
στην καθυστέρηση των έργων συγκαταλέγονται:
9 Η νοοτροπία εργολάβων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο των διαγωνισμών, καταχρηστικά ή
καθ’ υπερβολή την δικαστική διαδικασία προσφυγών.
9 Η άκρατη αντίθεση μερίδας τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση έργων που τις θίγουν έστω και
κατ’ ελάχιστον.
Τα προβλήματα αυτά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Εκτελεστική, Δικαστική και Νομοθετική
Εξουσία της χώρας.
Τα προ φόρων κέρδη του ΔΕΣΦΑ για το 2010 ανήλθαν σε 52,7εκ. €, αυξημένα κατά 56,1% σε ετήσια
βάση έναντι του 2009. Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμάται ότι όχι
μόνο θα διατηρήσει αλλά και θα αυξήσει τα θετικά του αποτελέσματα και τα επόμενα έτη. Το γεγονός
αυτό αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος
αξιοποιώντας ίδια και δανειακά κεφάλαια. Ο δείκτης δανειακών υποχρεώσεων (δάνεια προς ίδια
κεφάλαια) είναι μικρός υποδηλώνοντας την ιδιαίτερα υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας,
η οποία της επιτρέπει να χρηματοδοτεί το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια του 2010 ο ΔΕΣΦΑ συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού
αερίου στην Ελλάδα. Σήμερα, παράλληλα με την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματός
του, ο ΔΕΣΦΑ καλείται να δράσει προς την κατεύθυνση εντατικοποίησης της χρήσης της υφιστάμενης
υποδομής του για την κάλυψη των αναγκών διαρκώς περισσοτέρων χρηστών της τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου,
εναρμονισμένου στο τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των νέων εκδόσεων του Κώδικα
Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του νέου κανονισμού τιμολόγησης των
ρυθμιζομένων υπηρεσιών του, ο ΔΕΣΦΑ καλείται να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά προς το
συμφέρον της αγοράς φυσικού αερίου και της χώρας γενικότερα.»
Η κα. Μαρία Φαντριδάκη, Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ Α.Ε.
ανέφερε: « Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Ανώνυμος Εταιρία, μετά το νομικό διαχωρισμό των
δραστηριοτήτων μεταξύ μεταφοράς και εμπορίας αερίου, ηγείται ενός ομίλου εταιριών που υπαγορεύουν
τη μορφή των μελλοντικών της επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε έργα υποδομής για τη
διάθεση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές εντός Ελλάδος. Αφορούν επίσης σε νέες δραστηριότητες
που αναδεικνύονται μέσα από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΠΑ.
Επενδύσεις χαρακτηρίζονται και οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση συνδεδεμένων
επιχειρήσεων ή διεθνών κοινοπραξιών. Τέλος, οι επενδύσεις της ΔΕΠΑ μπορεί να είναι έμμεσες και να
αφορούν στην κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια συνδεδεμένων ήδη εταιριών με τη ΔΕΠΑ για την
υλοποίηση του προγράμματός τους.
Οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις πρέπει να έχουν και πολλαπλασιαστικά οφέλη, πέραν της
ικανοποιητικής απόδοσης στα κεφάλαια που επενδύονται. Στην παρουσίαση εξετάζονται οι δυνατοί
τρόποι χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων.»
Ο κ. Ιωάννης Δεσύπρης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε
ανέφερε: «Δεν είναι τυχαίο ότι οι σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του 2004 τόσο σε όγκο όσο και σε τεχνολογία έγιναν, και συνεχίζουν να γίνονται, στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής. Οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή απλά επέτειναν τις επενδύσεις σε τεχνολογία,
εντούτοις ο στοχαστικός χαρακτήρας των ανανεώσιμων συμπαρέσυρε την αναγκαιότητα σε
συμβατικούς θερμικούς σταθμούς, φυσικά τεχνολογικά εξελιγμένους, ώστε να ανταποκρίνονται στις

τρέχουσες πολιτικές. Είναι γνωστό ότι οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Και ενώ οι
αποφάσεις για τις επενδύσεις αυτές ελήφθησαν με βάση μία απελευθερωμένη αγορά το 2006,
διαπιστώνεται ότι από την πρώτη έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών μέχρι τον σημερινό έγιναν πολλές
παρεμβάσεις προς το χειρότερο, με αποτέλεσμα να επιτραπεί η στρέβλωση της αγοράς αυτής και να
τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο οι επενδύσεις.
Ο Όμιλός μας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας στη χώρα, με 1200 MW θερμικών σταθμών, 32 MW αιολικών και 800 MW αιολικών σε
διάφορες φάσεις ανάπτυξης, μέσω της 100% θυγατρικής του PROTERGIA A.E.. Ο Όμιλος ταυτόχρονα,
μέσω της γνωστής συνεργασίας με τη Motor Oil στην εταιρία αερίου M&M Gas, απετέλεσε τον
πρωτοπόρο στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Και είναι αλήθεια ότι ενώ όλη η Ευρώπη διαμορφώνει το επόμενο πακέτο απελευθέρωσης με χρονικό
ορίζοντα το 2015, στη Χώρα μας ακόμα συζητάμε πως θα κλείσουμε τα θέματα των Οδηγιών της
δεκαετίας του ενενήντα, με αποτέλεσμα η πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει καταστεί αφόρητη
και να απαιτείται να γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα αυτά που δεν έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια.
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ορθολογικοποιηθεί και να γίνει κοστοστρεφής, να θεσμοθετηθεί
ο εμπορικός ρόλος των νερών για κάλυψη αιχμών, να ενταχθεί το πραγματικό κόστος του διοξειδίου του
άνθρακα ώστε να ποινολογούνται οι ρυπογόνες μονάδες, να θεσμοθετηθεί η αγορά βοηθητικών
υπηρεσιών, να μπουν οι διμερείς συμβάσεις στην αγορά που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία να είναι
ανταγωνιστική και να επιβιώσει τις δύσκολες αυτές ώρες, να διευκολυνθεί εν τέλει η πρόσβαση σε
ηλεκτρική παραγωγή από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά, και να θεσμοθετηθούν οι εμπορικές και
χρηματιστηριακές διεργασίες μέσα από μία ελεύθερη δευτερογενή αγορά. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
χρειάζεται ανασχεδιασμό ώστε ο τελικός καταναλωτής να είναι αυτός που θα καρπούται τις χαμηλές
τιμές παραγωγής.
Είναι φανερό ότι ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι κομβικός στη διαδικασία αυτή. Η
ΡΑΕ, όπως σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, πρέπει να έχει τη διοικητική, οικονομική και τεχνική
αυτοτέλεια να ρυθμίζει, να ελέγχει και να επιβάλλει με βάση τους νόμους και τους Κώδικες, όπως
ακριβώς επιβάλλει το τρίτο νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως επιβάλλουν οι
υποχρεώσεις της χώρας.»
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ε. Μαρκόπουλος, Director της PwC-Ελλάδας και υπεύθυνος για τον
κλάδο της ενέργειας, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Η ελληνική ενεργειακή αγορά βρίσκεται εν μέσω
σημαντικών εξελίξεων οι οποίες αναμένεται ότι θα αλλάξουν ριζικά το ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα.
Τόσο οι θεσμικοί φορείς της ενεργειακής αγοράς όσο και οι συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν ανακοινώσει
στόχους, η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επιτυχής
υλοποίηση των επενδύσεων αυτών βασίζεται στην υιοθέτηση διαφοροποιημένων στρατηγικών και
λειτουργικών μοντέλων, συνεργασίες και εξεύρεση κεφαλαιακών πόρων με βιώσιμο χρηματοοικονομικό
κόστος σε μία αγορά με κατάλληλο νομικό, ρυθμιστικό και επικοινωνιακό υπόβαθρο που θα
αντισταθμίζει τον επενδυτικό κίνδυνο των εταιρειών και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των
επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ και του Ομίλου
Μυτιληναίου, ανέπτυξαν τις θέσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, τα επενδυτικά
πλάνα των εταιρειών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχούς
υλοποίησης τους.»
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