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1. H Παγθφζκηα Οηθνλνκία 

Η ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζήκαλε ην ηέινο ηνπ ξπζκηδφκελνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ κεηάβαζε ζηελ πεξίνδν ηνπ δηεζληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ. Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο απνξξχζκηζεο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

λέα δνκή ζπζζψξεπζεο  ζην παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πιαίζην. 

Η απνξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

επνπηεία, ζπλνδεχζεθε απφ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ζθηψδνπο 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ. Η ρξεκαηηζηηθνπνίεζε (financialization) ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο απνηέιεζε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Η πςειή ξεπζηφηεηα, ε 

ππνηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε άγλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο αγνξάο κε 

ζπλαθφινπζν, πέξαλ ησλ άιισλ, ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρξένπο.  

Σε λέα δνκή ζπζζψξεπζεο, πέξαλ ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, κε θπξίαξρν ξφιν γηα ην ζθηψδεο ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, θαζνξίδνπλ, αθ’ ελφο κελ ην κείδνλ γηα ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε 

δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ιήςεο 

ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, αθ’ εηέξνπ  δε ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο θαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηε ζπληεινχκελε 4
ε
 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε (ηερλεηή λνεκνζχλε vs εξγαζία) πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ λέα νηθνλνκία κε έλαλ ηειηθά ζπληειεζηή ην 

ηερλνινγηθφ θεθάιαην, κε ήδε εκθαλή ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

απνδφκεζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζηε 
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δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ ζε επίπεδν εζληθψλ νηθνλνκηψλ φζν θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηεο κεζαίαο ηάμεο.  

Η παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 αλέθνςε πξνζσξηλά 

ηελ έσο ηφηε απξφζθνπηε πνξεία ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζπλέβαιε φκσο θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε θαη επηβάξπλζε 

ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ (αληζφηεηα, αλεξγία, πεξηζσξηνπνίεζε, 

απνδηάξζξσζε δνκψλ) ζην πιαίζην ηνπ ζπληεινχκελνπ 

νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  

Μάιηζηα δε, ε πεξηζσξηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο πάιαη πνηέ 

θξαηαηάο κεζαίαο ηάμεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ, ππφ ηελ πίεζε,  ηεο 

δηεχξπλζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο (επέιηθηε θαη κεξηθή απαζρφιεζε, θαηάξγεζε 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, απειεπζέξσζε απνιχζεσλ)  θαη ηεο απμεκέλεο 

αλεξγίαο, ζεσξείηαη φηη επζχλεηαη γηα ηελ εκθαληδφκελε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηελ άλνδν ιατθίζηηθσλ θηλεκάησλ θαη 

θνκκάησλ θαζψο ην έζλνο θξάηνο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ην θαηά Rodrik πνιηηηθφ “ηξίιεκκα” ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν “είλαη αδύλαην λα 

πξνσζήζνπκε ηαπηόρξνλα, ηε δεκνθξαηία, ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε”. 

Οη αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Δ, επηβαξχλζεθαλ 

πεξαηηέξσ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο γεσπνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή (Οπθξαλία, πξία, Β. Αθξηθή, Ιξάλ) θαη ηδηαίηεξα 

απφ ηηο αλεμέιεθηεο πξνζθπγηθέο ξνέο. 

Η ζπλερηδφκελε αδχλακε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γηα 

φγδνν ήδε ρξφλν απφ ην 2008, θαζψο θαη ε δξακαηηθή επηβξάδπλζε ηνπ 
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δηεζλνχο εκπνξίνπ, αλαδεηθλχεη ηελ “πξφζθαηξε ” ζηαζηκφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε λέα “θαλνληθφηεηα”. 

ην πιαίζην ηεο λέαο (αξλεηηθήο) “θαλνληθφηεηαο” γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ε νηθνλνκηθή θξίζε κεηεμειίζζεηαη ζε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή θξίζε θαη αλαδεηθλχεη ηηο επηινγέο ηνπ πνιηηηθνχ ηξηιήκκαηνο 

σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ παγθφζκηεο εμειίμεηο 

εηδηθφηεξα γηα ηνλ επξσπατθφ ρψξν, κε εκθαλείο ηνπο θηλδχλνπο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

“…..αλ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα 

εγθαηαιείςνπκε ην έζλνο-θξάηνο. Αλ πάιη δηαηεξήζνπκε θαη εκβαζύλνπκε 

ηε δεκνθξαηία, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζην έζλνο-θξάηνο θαη ηε 

δηεζλή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Τέινο, αλ επηζπκνύκε λα δηαηεξήζνπκε  

ηελ εζληθή θπξηαξρία, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζηελ εκβάζπλζε 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο….”. 

Οη επηινγέο απηέο ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλζήθεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιππνιηθνχ θφζκνπ, ηεο ζπλερηδφκελεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο κεηαπεηξειαηαθήο θαη 

κεηαιηγληηηθήο επνρήο (γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο) 

θαη ηέινο ηεο κεηαςεθηαθήο επνρήο ηεο επεξρφκελεο θπξηαξρίαο ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ θεθαιαίνπ κε πξνθαλείο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ ηελ πιήξε απνδηάξζξσζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ φπσο ηηο γλσξίδακε κέρξη ζήκεξα. 

ηνλ θφζκν ηεο “λέαο νηθνλνκίαο” νη κέρξη ζήκεξα εξγαδφκελνη ζηηο 

ιεγφκελεο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο ηεο Γχζεο, ζα βξίζθνληαη 

ζηαδηαθά εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο επίζεο θαη έλα πιήζνο 

επαγγεικάησλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ , δηακνξθψλνληαο έλα 

ζηξαηφ καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 
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ηερλνινγηθνχ θεθαιαίνπ ζπλερψο ζα δηεπξχλεη έζησ θαη κε κεησκέλνπο 

ξπζκνχο, αλαδεηθλχνληαο ην δήηεκα απηφ σο ην κείδνλ γηα ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ θνληηθνχ καο αχξην. Δλδεηθηηθέο ηνπ 

αδηεμφδνπ είλαη νη πξφζθαηεο πξνηάζεηο γηα βαζηθφ ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζφδεκα πξνο φινπο κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ.       

Γηα ηελ άξζε ησλ αδηεμφδσλ ηεο  “λέαο θαλνληθφηεηαο” ηεο ρακειήο 

αλάπηπμεο, θαίλεηαη φηη ηζρπξή πιένλ δηακνξθψλεηαη ε άπνςε φηη κφλν 

κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ είλαη ζε 

ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηνλ αλαγθαίν αλαπξνζαλαηνιηζκφ  

πξνο κηα πςειφηεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

  

2. Ο Δλεξγεηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο 

Oη ελεξγεηαθέο επηινγέο γηα ηηο πξνζερείο δεθαεηίεο δηαηξέρνληαη απφ ηελ 

απφθαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα αλάιεςε δξάζεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο θεληξηθφο 

ζηφρνο ηεο απαιιαγήο απφ ηηο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο επηρεηξείηαη λα 

επηηεπρζεί κε πνιηηηθέο δεζκεχζεηο, δξάζεηο θαη κέηξα κε θνηλνχο 

ζηφρνπο: 

 ηελ πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

 ηελ αληαγσληζηηθή παξνπζία θαη απνδνρή ηερλνινγηψλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ εθπνκπψλ (ππξεληθή ελέξγεηα, δέζκεπζε, 

απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (carbon capture and storage, 

CCS)  

 ηελ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ  
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 ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

ελέξγεηαο (ΑΠΔ) 

Oη εθηηκήζεηο ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ ζε Η.Π.Α, Δ.Δ θαη Ιαπσλία, θαζψο 

θαη ηεο ΙΔΑ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ζπγθιίλνπλ 

ζηελ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2015-2030-2050, πνπ 

πξνβιέπεηαη σο ζπλαθφινπζν, αθ’ελφο κελ, ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο απμεκέλεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, αθ’ εηέξνπ δε, ησλ, αλακελφκελσλ ρακειψλ ξπζκψλ 

αλάπηπμεο,  ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

ε επξσπατθφ επίπεδν νη πξνβιέςεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο 

ΔΔ ζπγθιίλνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηελ πεξίνδν 2015-2030, απφ 2,43 % (ΜΙΣ) 

θαη 6,62 % (EU Reference Scenario 2016) έσο 12,07 % (ΙΔΑ) κε 

εμαίξεζε ην Ιαπσληθφ Ιλζηηηνχην Δλέξγεηαο) ην νπνίν πξνβιέπεη 

αχμεζε 4,02 % πεξίπνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή δνκή ηεο αθαζάξηζηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, νη εθηηκήζεηο ησλ θνξέσλ ζπγθιίλνπλ, αθ’ 

ελφο κελ ζηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηεξεψλ 

θαπζίκσλ ζε πνζνζηφ απφ 37,25% (EU) έσο 57,25 % (ΙΔΑ) θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ απφ 11,5 % (EU) έσο 29,22 % (ΙΔΑ), ζηελ πεξηνξηζκέλε 

κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αθ’ εηέξνπ δε ζηε ζεκαληηθφηαηε 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), 

απφ 43,93% (EU) έσο 63,28 % (ΙΔΑ). 

Κνηλή είλαη ε ζέζε ησλ θνξέσλ φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη 

εηζέιζεη ζηε κεηαπεηξειατθή –κεηαιηγληηηθή επνρή θαη φηη ε 
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αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα έρεη 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο θαη 

ζπζηεκαηηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη απμεκέλεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

2.1 Ο Πεηξειατθφο θιάδνο ζηε κεηαπεηξειατθή επνρή 

Ο πεηξειατθφο θιάδνο ηφζν ζε επίπεδν έξεπλαο θαη παξαγσγήο φζν θαη 

ζε επίπεδν δηχιηζεο θαη retail, αληηκεησπίδεη ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δνκψλ ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδηαζκψλ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ κείδνλνο δεηήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Κξαηαηέο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, φπσο ε ανπδηθή Αξαβία, 

αλαπξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαπεηξειατθήο επνρήο.  

Αλαθέξνκαη ελδεηθηηθά, ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ Ματνπ 2016, απφ ηνλ 

δηάδνρν Πξίγθηπα Mohammed bin Salman, ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ζρεδίνπ 

Vision 2030, κεηαηφπηζεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο απφ ηε κνλνδηάζηαηε 

νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκίαο. Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ε Aramco εηνηκάδεηαη γηα δεκφζηα 

πξνζθνξά ηεο ηάμεο ησλ $ 2 ηξηζ.  

Αλαθέξνκαη επίζεο ζηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε φηη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ηαπσληθή ηερλνινγηθή εηαηξεία Softbank ε θπβέξλεζε ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο ηδξχεη ην κεγαιχηεξν επελδπηηθφ ηακείν ηνπ θφζκνπ κε 

θεθάιαηα $ 100 δηζ., θαζψο επίζεο θαη ζην πξφζθαην γεγνλφο φηη ε 

θνξπθαία παξαγσγφο ρψξα πξνζέθπγε γηα πξψηε θνξά ζηελ έθδνζε 

νκνιφγνπ πνζνχ ξεθφξ $ 17,5 δηζ, γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ, πνπ επηβεβαηψλεη ην μεθίλεκα ηεο κεηαπεηξειατθήο 

επνρήο.   

Παξάιιεια ππφ ηελ πίεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο, ν αληαγσληζκφο 

ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο εληείλεηαη θαη ζεηξά επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ 

δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο FuelsEurope ην θφζηνο δηχιηζεο ησλ 

επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ κεηά ηηο ζεκαληηθέο “λνκνζεηηθέο” 

επηβαξχλζεηο, ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, 

είλαη θαηά 1,2 δνιιάξηα αλά βαξέιη πςειφηεξν, ζε ζρέζε κε ηα 

δηαηηζέκελα ζηελ Δπξψπε πεηξειατθά πξντφληα πξνέιεπζεο 

πεξηθεξεηαθψλ δηπιηζηεξίσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ 

δηπιηζηεξίσλ ε δηαθνξά ησλ 1,2 δνιιάξηα ην βαξέιη αλεβαίλεη ζηα 4 

δνιιάξηα πεξίπνπ ην βαξέιη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο. 

Σέινο, ζην επίπεδν ηνπ retail ν πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο πεηξειαηνεηδψλ 

θαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο γηα ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα, αλαδεηθλχεη ηα 

έζνδα πιελ θαπζίκσλ (Non Fuels Revenues) θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην ιεγφκελν πξαηήξην ηνπ κέιινληνο. 

 

3. Δπελδχνληαο ζηνλ Διιεληθφ Δλεξγεηαθφ Σνκέα 

 

3.1 Πξνβιέςεηο γηα ηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα 

εκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ελεξγεηαθέο 

εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε κε ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ηδηαίηεξα 

θηιφδνμεο εθηηκήζεηο πνζνηηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

δνκήο. 
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Πιένλ ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ Διιάδα (EU 

Refernce Scenario 2016), ε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε εγρψξηα ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε κεηψλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2015 θαη 2030 θαηά 19,84 % 

φηαλ ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 23 %. 

πλαθφινπζα απηψλ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη, ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ πξνυπνζέηεη, αθ’ ελφο κελ, απνηειεζκαηηθφ εζληθφ πξφγξακκα 

ξηδηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αθ’ εηέξνπ δε ζπγθξνηεκέλν 

πξφγξακκα παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο πξνβιέπεηαη ζεκαληηθφηαηε 

κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ 56,5 %, κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2015 θαη 2030 θαη 65,3 % κεηαμχ 2015 θαη 2040, ζεκαηνδνηψληαο 

ηελ ηαρεία κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληθηηθή επνρή πνπ ε επηηπρία ηεο 

πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθφ θαη ζπληνληζκέλν πξνγξακκαηηζκφ, νχησο 

ψζηε ην ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο εγρείξεκα λα πινπνηεζεί κε ην ειάρηζην 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο. 

εκαληηθή επίζεο είλαη θαη ε πξνβιεπφκελε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ πεηξειαίνπ θαηά 25,16 % κεηαμχ 2015 θαη 2030 θαη 29,82 % κεηαμχ 

ησλ εηψλ 2015 θαη 2040, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ δηαξθή 

βειηίσζε ηεο δηεζλνχο  αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ 

ψζηε λα ππνζηεξηρζεί απνηειεζκαηηθά ε πξνβιεπφκελε “ππνρξεσηηθή” 

δηάζεζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, κάιηζηα 

δε ζηε δηάξθεηα ηεο ιεγφκελεο κεηαπεηξειατθήο επνρήο, φπνπ ν δηεζλήο 

αληαγσληζκφο  εληείλεηαη ηδηαίηεξα. Αληίζεηα επηηεχμηκεο θξίλνληαη νη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαηά 10,07 % κεηαμχ ησλ εηψλ 2015-2030 θαη 20,27 % κεηαμχ 

ησλ εηψλ 2015-2040. 
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Σέινο, ηδηαίηεξα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ είλαη ην εγρείξεκα ηεο θαηά 

73,69 % αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ, ζηε ζπλνιηθή 

αθαζάξηζηε εγρψξηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ εηψλ 2015 θαη 

2030 θαη θαηά 94,64 % κεηαμχ ησλ εηψλ 2015-2040. Μάιηζηα δε, 

ιακβάλνληαο ππφςε, ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο απμεηηθέο κεηαβνιέο ηεο 

αηνιηθήο θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (315,75 % θαη 108,56 % αληίζηνηρα 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2015 θαη 2030) θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο 

φηη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ αλαδεηθλχεηαη ζε εγρείξεκα 

πςειφηαησλ απαηηήζεσλ ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ αιιά θχξηα γηα ηνλ 

δεκφζην ηνκέα πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληαγσληζηηθή παξνπζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ. 

 

3.2  Η γεσπνιηηηθή αζηάζεηα ζηε Ν.Α Δπξψπε 

“ Η Ε.Ε ζήκεξα παξνπζηάδεη κηα εηθόλα κεησκέλεο ζπλνρήο, 

ζπξξηθλνύκελνπ ξόινπ θαη αβέβαηνπ κέιινληνο…….,” ώζηε “θάπνηεο 

Καζζάλδξεο ηεο δηεζλνύο δηπισκαηίαο λα παξνκνηάδνπλ ηελ Ε.Ε ηνπ 

ζήκεξα κε ηελ Απζηξννπγγξηθή Απηνθξαηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηώλα” (……..). 

Η αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο έληαζεο ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο κε ηε 

Ρσζζία, νη εμειηζζφκελεο θξίζεηο ζηελ Οπθξαλία θαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο (ΜΑΒΑ) κε θχξηα 

πεγή αλεζπρίαο ηα γεγνλφηα ηεο πξίαο, θαζψο επίζεο θαη κηα ζεηξά 

“αζχκεηξσλ απεηιψλ” φπσο “ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε Ιζιακηθή 

Τξνκνθξαηία, ε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ε πεηξαηεία, ν πβξηδηθόο πόιεκνο, 

ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ν θπβεξλνπόιεκνο θαη ηέινο νη πξνζθπγηθέο –

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο από ην Νόην”, ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα αηηηψλ γηα ηε 
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δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο εληεηλφκελεο αλαζθάιεηαο θαη 

γεσπνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηε ΝΑ Δπξψπε. 

Πιελ φκσο, ην εκθαλέο απηφ κεηνλέθηεκα γηα ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, 

κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία νηθνδφκεζεο ελφο 

ζεκαληηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ην επηρεηξείλ θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ 

Διιάδα. 

“ Παξά ηα όρη επθαηαθξόλεηα πξνβιήκαηά ηεο ε Ειιάδα είλαη λεζίδα 

ζηαζεξόηεηαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο” (……..). Οη πνιηηηζηηθνί, 

νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί δεζκνί κε ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ε 

γλψζε ησλ δεηεκάησλ θαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη κέινο ηεο Δ.Δ  

θαη ηνπ ΝΑΣΟ εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ζηελ επίιπζε 

δηκεξψλ ή θαη πνιπκεξψλ πξνβιεκάησλ θαη “ζηην οικοδόμηζη 

κεθαλαίοσ ως τώρα ποσ ζσμβάλλει ζε επίλσζη προβλημάηων, ρξήζηκν 

αληίβαξν ζηελ εηθόλα ρώξαο κε ζεκαληηθά δηθά ηεο πξνβιήκαηα 

(νηθνλνκηθό, κεηαλαζηεπηηθό)” πνπ πξνυπνζέηεη φκσο “…..ηελ 

δηακόξθσζε ησλ ζπλζεθώλ απνδνρήο ειιεληθνύ ξόινπ θαηά πεξίπησζε 

θαη από ηε δηεζλή θνηλόηεηα”  (……). 

 

3.3 To νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

ηελ εηζήγεζή κνπ ζην πεξπζηλφ ζπλέδξην ηνπ ΙΔΝΔ κε ζέκα “ν ξφινο 

ηνπ Οκίινπ ησλ ΔΛΠΔ ζηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο” είρα 

αλαθεξζεί ζηα θνηλφηππα “πξναπαηηνχκελα” γηα ην φπνην εγρείξεκα 

αλάθακςεο πνπ θξίλσ ρξήζηκν, λα παξαζέζσ θαη ζήκεξα.   

ηα πξναπαηηνχκελα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. Η ςταθερότητα του πολιτικοφ ςυςτήματοσ 
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2. Το ςταθερό περιοριςμζνησ ζκταςησ, αντιγραφειοκρατικό και 

ευζλικτο πλαίςιο, των  άκρωσ απαραίτητων και ςφμφωνων με τισ 

ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, κρατικϊν ρυθμίςεων 

3. Οι αξιόπιςτεσ μεταρρυθμίςεισ για την πρόληψη και την πάταξη 

τησ εκτεταμζνησ φοροδιαφυγήσ, διαπλοκήσ και διαφθοράσ 

4. Η εξυγίανςη του χρηματοπιςτωτικοφ  ςυςτήματοσ 

5. Οι επιλεγμζνεσ δράςεισ και παρεμβάςεισ εξαςφάλιςησ 

«διαχρονικά» πλεοναςματικϊν προχπολογιςμϊν 

6. Η ςαφήσ αναπτυξιακή ςτρατηγική και ςτόχοι (επιλογή 

παραγωγικϊν τομζων και αναπτυξιακϊν πολιτικϊν ςτην 

κατεφθυνςη ενίςχυςησ τησ διεθνοφσ ανταγωνιςτικότητασ) 

7. Το ελκυςτικό πλαίςιο προςζλκυςησ επενδφςεων 

8. Η δραςτική ενίςχυςη τησ χρηματοδότηςησ τησ Εκπαίδευςησ και 

τησ Έρευνασ, ςτην κατεφθυνςη τησ ανάπτυξησ εξωςτρεφϊν 

ςυνεργαςιϊν και τησ ενεργοφσ ςυμμετοχήσ ςτα ευρωπαϊκά και 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα καινοτομίασ και προϊθηςησ 

των κλάδων αιχμήσ και τζλοσ 

9. Η ςυνολική αντιμετϊπιςη, ςτο πλαίςιο τησ Ε.Ε, του εντεινόμενου 

προςφυγικοφ και μεταναςτευτικοφ προβλήματοσ  

Οη εμειίμεηο ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ απηψλ ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ειθπζηηθέο ή φρη ηηο επελδχζεηο ζηελ ρψξα καο, 

απνηππψλνληαη ζηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο 

δείθηεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηα δεηήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ειθπζηηθφηεηαο ηνπ επηρεηξείλ, δηαθζνξάο θαη ξχζκηζεο αγνξψλ θαη 

δηθηχσλ. 

Η δηαρξνληθή πζηέξεζε ηεο Διιάδαο απνηππψλεηαη ζηελ θαηάηαμε ηεο 

ρψξαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο ΔΔ αιιά θαη πεξί ή αθφκα θαη θάησ 
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απφ ηε ζέζε γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο (60
ε
 ζέζε επί 189 ρσξψλ 

ζην δείθηε Doing Business 2016 ηεο World Bank, 34
ε
 ζέζε επί 42 ρσξψλ 

ζην δείθηε δηαθζνξάο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο (CPI), 40
ε
 ζέζε ζην 

δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ 

Management (IMP World Competitiveness Center), 42
ε
 ζέζε επί 42 

ρσξψλ ζην  δείθηε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο 2016/17 ηνπ  

World Economic Forum (GCI). 

Οη αξλεηηθέο απηέο δηαπηζηψζεηο δελ επηηξέπνπλ πνιηηηθέο ζξηακβνινγίεο 

ή αθνξηζκνχο γηα ηελ αλεπαίζζεηε κεηαβνιή ζηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο 

πνπ παξακέλεη νπξαγφο ησλ εμειίμεσλ, αιιά αληίζεηα επηβάινπλ ηελ 

επξεία ζπλαίλεζε θαη θνηλή απνδνρή ηεο δηαρξνληθά επαλαιακβαλφκελεο 

θνηλφηππεο δηαπίζησζεο φηη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα  έμνδν απφ 

ην ηέικα ηεο ζηαζηκφηεηαο απνηεινχλ ε ζπζηεκαηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη 

ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Ernst & Young (EY) γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε Διθπζηηθφηεηαο  Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

(Renewable Energy Country Attractiveness Index RECAI) ε Διιάδα ζε 

ζχλνιν 40 ρσξψλ θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κε βαζηθέο αηηίεο 

ηελ πζηέξεζε ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο: 

 Σελ χπαξμε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο δίθηπα, καθξνρξφληεο 

ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε 

 Σν γεληθφηεξν επελδπηηθφ θιίκα, ε επθνιία ηνπ επηρεηξείλ θαη ε 

καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ηζρχνπζεο πνιηηηθέο ελζαξξχλνπλ ή 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  
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 Οη πξννπηηθέο γηα ηηο επη κέξνπο κνξθέο ΑΠΔ 

Μάιηζηα δε ζα πξέπεη  λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλερηδφκελεο αξλεηηθέο 

απηέο επηδφζεηο, ζεκεηψλνληαη παξά ην φηη ηα ηειεπηαία πέληε έηε ε 

Διιάδα έρεη αλαθηήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο  ρψξεο κε βάζε ην δείθηε πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (real effective exchange rate). 

Δπίζεο, σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηνπ επηρεηξείλ, πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ 

δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα, δπζκελέο είλαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ θιίκα απφ ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο ρξήκαηνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο παξακέλεη απαγνξεπηηθφ, αθνχ ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα 

ζηελ Διιάδα δηακνξθψλνληαη 50 % πεξίπνπ πςειφηεξα απφ ηελ 

Πνξηνγαιία θαη 200 % πςειφηεξα απφ ην Βέιγην θαη αληίζηνηρα ηα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα κε ζηαζεξνχο θφξνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ, είλαη 

7,9 % ζηελ Διιάδα, έλαληη 3,7 % ζηελ Πνξηνγαιία θαη 1,3 % ζην 

Βέιγην. 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δηεζλή αγνξά, 

ζεκαληηθά αξλεηηθή επίπησζε ζην εγρείξεκα έρεη ε εμέιημε ηνπ 

ιεγφκελνπ “country risk” ζην νπνίν ζπλδπαζκέλα ελζσκαηψλνληαη:  

 ην πνιηηηθφ ξίζθν,  

 ην ξίζθν ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο,  

 ην νηθνλνκηθφ ξίζθν θαη  

 ην ξίζθν κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε capital controls. 

To country risk ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηηκέο 

ησλ 5εηψλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ (Credit Default Swaps, CDS) θαη 

απνηππψλεηαη ζηελ απφδνζε ησλ 19εηψλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ 
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ζήκεξα είλαη 8,04 % έλαληη 3,09 % ζηελ Πνξηνγαιία θαη 1,17 % ζηελ 

Ιζπαλία. 

Γηαρξνληθά ην ειιεληθφ   CDS απφ 0,5 % ην 2008 θαη ηα πςειά 38 % ην 

2011 θαη 67 % ην 2015, ζήκεξα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 10 % αζθψληαο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηελ δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

        

4. Η επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ 

Ο ελεξγεηαθφο Όκηινο ΔΛΠΔ έρεη δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

πεξίνδν 2016-2021 κε βαζηθνχο άμνλεο ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Οκίινπ ζην 

πιαίζην ηνπ ζπληεινχκελνπ ελεξγεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή θαη θεξδνθφξα ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ.  

ην πιαίζην απηφ έρνπλ ηεζεί σο βαζηθνί ζηφρνη: 

 Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

 Η άκεζε πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ 

 Η αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηάρπζε θαη εκπέδσζε 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνγλσζίαο 

 Η δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

 Η δηεμνδηθή παξαθνινχζεζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ δηεζλψλ αγνξψλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

Ο Όκηινο ΔΛΠΔ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πινπνίεζε έλα επξχ επελδπηηθφ 

πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηπιηζηεξίσλ Διεπζίλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο θαη βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ 
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Αζπξνπχξγνπ πνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 2,5 δηζ. επξψ πεξίπνπ, ην 

νπνίν ηνπ εμαζθάιηζε ηελ αληαγσληζηηθή παξνπζία ηελ πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε. 

Με ζηφρν ηελ παξακνλή ησλ δηπιηζηεξίσλ ζην 25% ησλ πξψησλ 

κνλάδσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπλέρηζεο 

επελδπηηθψλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

ελζσκάησζεο λέσλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ θαη ηερλνγλσζίαο, κε 

επελδπηηθέο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 400 εθαη. επξψ ηελ πεξίνδν 2016-

2021. 

Παξάιιεια, κε ζηφρν ηελ δηέξπλζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ηφζν 

ζηελ εζσηεξηθή αιιά θχξηα ζηελ εμαγσγηθή αγνξά πεηξειαηνεηδψλ, φπνπ 

ηειηθά εθηηκάηαη φηη ζα θαηεπζχλεηαη ην 70% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο, ν 

Όκηινο αλαδηακνξθψλεη ηελ εκπνξηθή ηνπ πνιηηηθή θαη επηρεηξεί 

ζπζηεκαηηθά ηελ είζνδν ηνπ ζε λέεο αγνξέο . 

Παξάιιεια ζρεδηάδεη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηεχξπλζεο ηεο 

παξνπζίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κνξθψλ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δξάζεο ησλ κνλάδσλ πψιεζεο, αθνχ ηα θέξδε εθηφο πξντφλησλ 

πεηξειαηνεηδψλ (NFR) εθηηκάηαη φηη έσο ην 2030 ζα απνηεινχλ ην 50% 

ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο 

βνξεηνεπξσπατθέο  ρψξεο ζήκεξα πιεζηάδεη ην 60 %. 

Δπίζεο, ν Όκηινο εληφο ηνπ έηνπο ζα έρεη νινθιεξψζεη ηηο αλαιπηηθέο 

κειέηεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επελδπηηθψλ δξάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο αλαδηακφξθσζεο ηεο δνκήο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην, 

φπνπ ήδε έρεη ζεκαληηθή παξνπζία. 
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Σέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ επελδπηηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ Οκίινπ ζηελ Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ. Ο Όκηινο 

έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο 

αλαιπηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξπθαίνπο δηεζλείο εμεηδηθεπκέλνπο Οκίινπο. 

Δζηηάδνπκε ζηηο πεξηνρέο πνπ είηε έρνπκε δηθαηψκαηα είηε ζα 

απνθηήζνπκε ζχληνκα, φπσο είλαη νη δχν ρεξζαίεο θζη νη ηξεηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο ζηε Γ. Διιάδα. Σα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο 

ζεηζκηθέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε πξσηεχνληνο γεσινγηθνχ 

ζηφρνπ, ν νπνίνο αλ πεξηέρεη πεηξέιαην εθηηκάηαη φηη ζα είλαη  ηεο 

ηάμεσο ησλ 100 εθαη. βαξειηψλ. Η επεμεξγαζία, φκσο, ησλ ζεηζκηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπλερίδεηαη θαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

γεψηξεζεο εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζνχλ ηνλ Ινχιην ηνπ 2017.    

Με ηνπο πιένλ ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο ην πεληαεηέο επελδπηηθφ 

πιάλν ηνπ Οκίινπ ζα αλέιζεη ζηα 750 εθαη. επξψ κε πξνθαλείο ηηο 

πηζαλφηεηεο αχμεζεο πεξί ην 1 δηζ. επξψ. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν Όκηινο έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηηο παξεκβάζεηο 

εμπγίαλζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ δνκήο, έρνληαο αθελφο ήδε 

απνπιεξψζεη θαη αλαρξεκαηνδνηήζεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018 ζπλνιηθνχ χςνπο 1,5 δηζ. επξψ, πεξίπνπ,  

ελψ παξάιιεια νινθιήξσζε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

(debt covenants) πξνεγνχκελσλ νκνιφγσλ θαη δαλείσλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ηεο ηάμεο ησλ 

30 εθαη. επξψ. 



19 
 

Η πξφζθαηε έμνδνο ηνπ Οκίινπ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, παξά ην 

απαγνξεπηηθφ country risk, ζηέθζεθε κε απφιπηε  επηηπρία, αθνχ 

πξνζθέξζεθαλ ππεξδηπιάζηα πνζά απφ ηα αηηεζέληα θαη αληιήζεθαλ 

375 εθαη. επξψ κε επηηφθην 4,875% έλαληη 8% ηνπ παιαηνχ νκνιφγνπ. 

Η ζεκαληηθή θεξδνθφξνο ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ, EBITDA 758 εθαη. 

επξψ ην 2015 κε πξφβιεςε έσο 700 εθαη. επξψ γηα ην 2016, παξά ηα 

ρακειά δηεζλή πεξηζψξηα, δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην αηζηνδνμίαο γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιήζεη, αλ ρξεηαζζεί, ζεκαληηθφηεξα 

πνζά γηα έλα αθφκα κεγαιχηεξν επελδπηηθφ πξφγξακκα, κε πξνυπφζεζε 

ηα ζηειέρε θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ απαξέγθιηηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο 

δηαξθνχο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζαξκνγήο ζηνλ 

ζπληεινχκελν ελεξγεηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο 

βηψζηκεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, κε επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 


