Χαιρετισμός Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Προέδρου ΙΕΝΕ,
στο 1st Energy Tech Forum την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του ΙΕΝΕ, του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, σας
καλωσορίζω στο 1ο Energy Tech Forum που οργάνωσε το energia.gr,
πρωτοπόρος δικτυακή πύλη ενημέρωσης για την ενέργεια και το
περιβάλλον.
Η ενέργεια είναι βασικός παράγων ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας
και αποτελεί την πλέον κρίσιμη υποδομή των σύγχρονων οικονομιών και
κοινωνιών, αλλά και σημαντικό γεωπολιτικό παράγοντα. Καθίσταται
κορυφαίο θέμα διεθνώς με τις προσπάθειες και συνεργασίες που
στοχεύουν στον δραστικό περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Για τις κρίσιμες αυτές οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και
γεωπολιτικές παραμέτρους και την ανάπτυξη, η μεγάλη πρόκληση είναι η
καινοτομία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μια ανατροπή
εκείνων που ίσχυαν τον περασμένο αιώνα.
Τόσο η οικονομία όσο και η ενέργεια στον σύγχρονο κόσμο δεν
γνωρίζουν εθνικά σύνορα με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα εξόχως
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανταγωνιστικότητα και η
ανάπτυξη θα βασισθούν κυρίως στις καινοτόμες τεχνολογίες και στο
εξειδικευμένο και υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι
σκέπτονται και δραστηριοποιούνται έξω και δεν μένουν στα κεκτημένα
του περασμένου αιώνα!
Είναι απογοητευτικό που μεγάλες κρατικές εταιρείες του ενεργειακού
τομέα στην χώρα δεν διαθέτουν μονάδες R&D και δεν ασχολούνται ή δεν
υποστηρίζουν την έρευνα.
Η Ελλάς έχει ένα έξοχο δυναμικό νέων επιστημόνων με άρτια κατάρτιση
που μπορεί να συμβάλλει στις καινοτομίες, για την βιομηχανία και τις
εφαρμογές.
Επ’ αυτού έχω προσωπική αντίληψη από τις εμπειρίες μου επί τρεις
δεκαετίες στην έρευνα με την ΕΕ, όπου συνεργάσθηκα με εκατοντάδες
ερευνητές εντός και εκτός της Ευρώπης, οι Έλληνες συμμετέχοντες είτε
με εγχώριους είτε με ξένους οργανισμούς ήταν σε υψηλό επίπεδο..

Παρόλα τα προβλήματα από την απουσία στρατηγικής έρευνας στην
χώρα και την διάθεση των αναγκαίων πόρων στην επιστημονική και
τεχνολογική έρευνα, αλλά και τα εμπόδια για την ανάπτυξη των σχετικών
δραστηριοτήτων, υπάρχουν οι νέοι με στόχους που προσπαθούν και
επιτυγχάνουν και είναι εδώ σήμερα.
Η διάθεση πόρων στην έρευνα και την εκπαίδευση αποτελούν την
καλύτερη επένδυση με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για ένα
καλύτερο μέλλον της χώρας και της κοινωνίας, κατά το επιτυχημένο
παράδειγμα άλλων χωρών, μικρών και μεγάλων, με έντονη παρουσία στο
Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Χρειάζονται εγχώριες και ιδιαίτερα
διεθνείς συνεργασίες και δραστηριοποίηση του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, δημιουργώντας πυρήνες R&D με κρίσιμη μάζα για να
ανταποκριθούν στην πρόκληση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων.
Το ΙΕΝΕ επιδιώκει την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην
εκπαίδευση με ειδικά σεμινάρια, καθώς και την εκπόνηση
εξειδικευμένων μελετών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών
και τεχνολογιών. Είναι αναγκαία μια εθνική στρατηγική στην έρευνα και
ολοκληρωμένα προγράμματα για ερευνητικά έργα κατά το παράδειγμα
άλλων χωρών, όπως κυρίως στις ΗΠΑ.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο 1ο Energy Tech Forum που οργάνωσε το
energia.gr και στις προτάσεις με τις νέες ιδέες και καινοτομίες που θα
παρουσιασθούν σήμερα.

