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Η κρίση χρέους και η παρατεταμένη οικονομική ύφεση ρίχνουν βαριά σκιά στις 
επενδύσεις και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Το δίλλημα ευρώ/δραχμή 
αναστέλλει επενδυτικές αποφάσεις. Πρέπει να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατό με 
τη συγκρότηση κυβέρνησης που, μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής 
σύμβασης, θα εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη. 
 
Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Κάθε άλλη επιλογή θα αποβεί καταστροφική. 
 
Οι ενεργειακές επενδύσεις πρόκειται να παρουσιάσουν κάμψη βραχυπρόθεσμα, αλλά 
οι προοπτικές παραμένουν θετικές σε μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Ήδη λειτουργούν έξι μεγάλες θερμικές μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς. Επείγει να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ελευθέρωσης ώστε να φτάσει στο επίπεδο οικιακού 
καταναλωτή. 
 
Νέες επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής 
υδρογονανθράκων καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων. Η 
Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα για σεισμικές έρευνες σε άξονα τριών 
συγκεκριμένων κοιτασμάτων στη Δυτική Ελλάδα. Νέες επενδύσεις σε υποδομές 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες και επείγουσες ειδικά στη μεταφορά και 
διανομή. 
 
Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα έχει πληγεί 
λιγότερο από το αρνητικό οικονομικό κλίμα, αλλά έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει 
προβλήματα λόγο έλλειψης ρευστότητας του Διαχειριστή (ΛΑΓΗΕ). Ωστόσο 
αναμένεται ότι θα συνεχίσει να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον και άμεσες ξένες 
επενδύσεις, με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Η 
νομοθεσία της ΕΕ και οι Κοινοτικοί στόχοι (20-20-20) ενθαρρύνουν τις επενδύσεις 
για παραγωγή ηλεκτρισμού με ΑΠΕ. 
 
Η Ελλάδα κατέχει στρατηγική γεω-οικονομική θέση μεταξύ των παραγωγών 
ενέργειας στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή της Κασπίας 
Θάλασσας. Θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ένας περιφερειακός ενεργειακός κόμβος 
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και να προσελκύσει μια σειρά κρίσιμων ενεργειακών επενδύσεων (αποθήκες αερίου, 
τερματικοί σταθμοί LNG, αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου κλπ). Με την 
πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων, η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 
κομβικό ρόλο στην ενεργειακή σκηνή της περιοχής. 
 
Επενδύσεις υποδομής στην ενέργεια έχουν στρατηγική σημασία για τη ανάπτυξη στη 
χώρα μας. Πρέπει να αποτελέσουν τομέα προτεραιότητας στο επενδυτικό πρόγραμμα 
που εξετάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη 
στις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου (Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ). Είναι, για το 
λόγο αυτό, επείγον να προχωρήσει, παράλληλα με την προσπάθεια εξυγίανσης και 
αναδιάρθρωσης της οικονομίας, ένας μακροχρόνιος επενδυτικός σχεδιασμός. 


