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Κυρίεσ και Κφριοι καλθςπζρα ςασ 

Από το βιμα του ςυνεδρίου, κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ διοργανωτζσ, για τθν ευκαιρία 
που μου δίνεται, να εκφράςω κάποιεσ, ελπίηω, χριςιμεσ ςκζψεισ, που ενδεχόμενα κα 
ςυμβάλλουν ςτο γενικότερο προβλθματιςμό, για το ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και τισ 
αποφάςεισ, που κα καταςτιςουν δυνατι τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ τθσ πατρίδασ μασ, 
που ιδθ διανφει τον ζβδομο χρόνο τθσ πιο βακειάσ και μεγάλθσ ςε διάρκεια κρίςθσ ςτθ 
ςφγχρονθ ιςτορία τθσ. 

Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Α. Η Ελλθνικι Κρίςθ 2009-2015 

Δυςτυχϊσ οι διαπιςτϊςεισ για τθν κατάςταςθ, τα δομικά προβλιματα και αίτια τθσ 
παρατεταμζνθσ κρίςθσ παραμζνουν ςχεδόν τα ίδια ακόμα και ςιμερα. 

Μεταξφ άλλων ςυνοπτικά μποροφμε να αναφερκοφμε: 

1. το αςτακζσ, μεταβαλλόμενο και γραφειοκρατικό πλαίςιο, ρυκμίςεων και 
παρεμβάςεων (φορολογικό, αναπτυξιακό, χρθματοπιςτωτικό πλαίςιο, 
ιδιωτικοποιιςεισ) 

2. τισ ελάχιςτεσ επενδφςεισ και τθ διακοπι μεγάλων ζργων 
3. τθ διαρκι μείωςθ χρθματοδότθςθσ επενδφςεων ςτθν εκπαίδευςθ 

4. τθν αποδιάρκρωςθ των παραγωγικϊν δομϊν και τθ ςυρρίκνωςθ των παραγωγικϊν 
μονάδων 

5. τα ζντονα προβλιματα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ με καίρια ζκφανςθ τθν 
περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ του ιδιωτικοφ τομζα 

6. τθ βίαιθ και διαχρονικι περικοπι μιςκϊν και ςυντάξεων και τθ δραςτικι μείωςθ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων κυρίωσ τθσ αξίασ τθσ κατοικίασ 

7. τθν ανεργία και τθ μετανάςτευςθ νζων επιςτθμόνων 

8. τθν επιδείνωςθ δεικτϊν ανταγωνιςτικότθτασ 

9. τθ ςυρρίκνωςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ (φτωχοποίθςθ) 

10. τθ διαφκορά, τθ διαπλοκι και τθν εκτεταμζνθ φοροδιαφυγι 

11. το μθ βιϊςιμο χρζοσ 

12. τθν θκικι πολιτικι και πολιτιςμικι κρίςθ αξιϊν 

Δεδομζνου ότι, το ηθτοφμενο για το ςθμερινό ςυνζδριο είναι θ ανάκαμψθ και ο ρόλοσ τθσ 
ενζργειασ, κα αναφερκϊ κατ’ αρχιν ςτα αυτονόθτα κοινισ αποδοχισ «προαπαιτοφμενα» 
για όποιο εγχείρθμα ανάκαμψθσ , παρά το ότι αυτό αποτελεί προφανϊσ κοινοτυπία για 
τουσ ακαδθμαϊκοφσ και τα ςτελζχθ τθσ βιομθχανίασ που παρευρίςκονται ςιμερα. 

τα προαπαιτοφμενα αυτά περιλαμβάνονται:  

1. Η ςτακερότθτα του πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
2. Σο ςτακερό περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, αντιγραφειοκρατικό και ευζλικτο πλαίςιο, των 

άκρωσ απαραίτθτων και ςφμφωνων με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, κρατικϊν 
ρυκμίςεων 

3. Οι αξιόπιςτεσ μεταρρυκμίςεισ για τθν πρόλθψθ και τθν πάταξθ τθσ εκτεταμζνθσ 
φοροδιαφυγισ, διαπλοκισ και διαφκοράσ 

4. Η εξυγίανςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 
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5. Οι επιλεγμζνεσ δράςεισ και παρεμβάςεισ εξαςφάλιςθσ «διαχρονικά» 
πλεοναςματικϊν προχπολογιςμϊν 

6. Η ςαφισ αναπτυξιακι ςτρατθγικι και ςτόχοι (επιλογι παραγωγικϊν τομζων και 
αναπτυξιακϊν πολιτικϊν ςτθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ τθσ διεκνοφσ 
ανταγωνιςτικότθτασ) 

7. Σο ελκυςτικό πλαίςιο προςζλκυςθσ επενδφςεων 
8. Η δραςτικι ενίςχυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ, ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ εξωςτρεφϊν ςυνεργαςιϊν και τθσ ενεργοφσ 
ςυμμετοχισ ςτα ευρωπαϊκά και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα καινοτομίασ και 
προϊκθςθσ των κλάδων αιχμισ και τζλοσ 

9. Η ςυνολικι αντιμετϊπιςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ε.Ε. του εντεινόμενου προςφυγικοφ και 
μεταναςτευτικοφ προβλιματοσ 

 

Β. Ο ενεργειακόσ Όμιλοσ ΕΛΠΕ 

 

Ο Όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ δραςτθριοποιείται ςε όλο το εφροσ τθσ ενεργειακισ 
αλυςίδασ: 

 ςτον κλάδο του πετρελαίου και των πετρελαιοειδϊν *ζρευνα και παραγωγι 
υδρογονανκράκων, διφλιςθ (ετιςιασ δυναμικότθτασ 16 εκατ. τόνων αργοφ πετρελαίου), 
χονδρικι (60-65 % των αναγκϊν εγχϊριασ κατανάλωςθσ) και λιανικι (1.700 πρατιρια 
και πωλιςεισ 30 % τθσ εγχϊριασ αγοράσ) εμπορία προϊόντων+,  

 ςτθν παραγωγι και εμπορία πετροχθμικϊν,  

 ςτθ μεταφορά αργοφ πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, καλάςςιεσ μεταφορζσ) 

 ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

 ςτθν παραγωγι και εμπορία θλεκτρικισ ενζργειασ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ κατά 50% ςτθν 
Elpedison  

 ςυμμετοχι κατά 35% ςτθ ΔΕΠΑ 

 ςε μελετθτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (ΑΠΡΟΦΟ) 

 

ιμερα, ο Όμιλοσ απαςχολεί 3.335 εργαηομζνουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, διακζτει 
ενεργθτικό αξίασ €6,9 δις και ίδια κεφάλαια φψουσ €1,8 δις (ςτοιχεία 30.9.2015). Με 
παρουςία ςε 7 χϊρεσ, θ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ είναι ζνασ από τουσ ιςχυρότερουσ 
ενεργειακοφσ ομίλουσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Οι μετοχζσ τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. είναι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια Ακθνϊν και Λονδίνου ενϊ άνω του 50% τθσ 
ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ του Ομίλου προζρχεται από διεκνι κεφάλαια. Σα ομόλογα τθσ 
εταιρείασ διαπραγματεφονται ςτο χρθματιςτιριο του Λουξεμβοφργου. Με βάςθ ςτοιχεία 
του επτεμβρίου 2015, οι κφριοι μζτοχοι τθσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ είναι το Ελλθνικό 
Δθμόςιο (35,5%) και θ Paneuropean Oil and Industrial Holdings (42,6%). Οι Ζλλθνεσ κεςμικοί 
επενδυτζσ κατζχουν 8,6% των μετοχϊν, οι ξζνοι κεςμικοί επενδυτζσ 5,8%, ενϊ οι περίπου 
80.000 ιδιϊτεσ μζτοχοι 7,6%.θμειϊνεται ότι οι μετοχζσ του Ομίλου ςυμμετζχουν ςε ςειρά 
χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν του Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου και παρακολουκοφνται από 
μεγάλο αρικμό επενδυτϊν και αναλυτϊν παγκοςμίωσ. 

Ο Όμιλοσ είναι ο μεγαλφτεροσ βιομθχανικόσ επενδυτισ ςτθν Ελλάδα, ζχοντασ 
πραγματοποιιςει ζνα πολφ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ςυνολικοφ φψουσ άνω των 3 
δις. ευρϊ τθν πενταετία 2008-2012 εν μζςω διεκνοφσ και εγχϊριασ οικονομικισ κρίςθσ 
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ενϊ παράλλθλα υλοποίθςε ςειρά προγραμμάτων βελτίωςθσ απόδοςθσ ςυνολικοφ 
ετθςιοποιθμζνου οφζλουσ €361 εκατ. μζχρι το τζλοσ του 2014. 

 

Τπό τθν πίεςθ των άμεςων ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 
ςθμαντικότατθ μείωςθ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν (-39 % θ 
δαςμολογθμζνθ και -34 % θ αδαςμολόγθτθ αγορά), ο Όμιλοσ ΕΛΠΕ αναηιτθςε διεξόδουσ 
ςτθ διεκνι αγορά αυξάνοντασ τον όγκο των εξαγωγϊν κατά 99,85 % μεταξφ των ετϊν 2008 
και 2015, με ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των εξαγωγϊν ςτισ ςυνολικζσ ετιςιεσ 
πωλιςεισ από 20,82 % το 2008 ςε 50,28 % το 2015. 

Οικονομικά αποτελζςματα 

Σα οικονομικά αποτελζςματα του Ομίλου εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από εξωγενείσ 
παράγοντεσ όπωσ ενδεικτικά τα διεκνι περικϊρια διφλιςθσ, θ ιςοτιμία € / $ και θ τιμι του 
αργοφ πετρελαίου και προϊόντων. Επιπλζον, ουςιαςτικό ρόλο παίηει θ δομι κόςτουσ και θ 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ κάκε εταιρείασ, κακϊσ ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςε μια ανοικτι 
διεκνι αγορά και ζχει να ανταγωνιςτεί με άλλα περιφερειακά διυλιςτιρια. 

Μετά μια διετία ηθμιογόνων αποτελεςμάτων (-269 εκατ. Ευρϊ το 2013 και -365 εκατ. Ευρϊ 
το 2014), ο Όμιλοσ επανιλκε ςτθν κερδοφορία το 2015, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα ιςτορικά 
υψθλά λειτουργικά αποτελζςματα 9μινου, με ςυνζπεια θ λειτουργικι κερδοφορία 
(EBITDA) ςτο τζλοσ του ζτουσ να εκτιμάται ότι κα ξεπεράςει τα 750 εκατ. ευρϊ, ςφμφωνα 
με ςυντθρθτικοφσ υπολογιςμοφσ που βαςίηονται ςτα ιδιαίτερα κερδοφόρα αποτελζςματα 
του τρίτου τριμινου, που κα ανακοινωκοφν αφριο, κακϊσ επίςθσ και ςτθ ςυνεχιηόμενθ 
υψθλι κερδοφορία και κατά το δίμθνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. 

 

ΙΙ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Γ. Οι εξελίξεισ ςτθν παγκόςμια οικονομία και οι νζεσ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ 

Μετά τισ εμπειρίεσ των τελευταίων ετϊν και τα τραγικά δυςμενι αποτελζςματα για τθ 
χϊρα, ωσ άμεςθ ςυνζπεια, πζραν των άλλων, και των ατυχϊν επιλογϊν των εκάςτοτε, 
Τπουργϊν Οικονομικϊν, τθσ παρελκοφςθσ επταετίασ, ζχουμε τθν πεποίκθςθ ότι ζχει 
καταςτεί φανερό ςτον κακζνα ότι, ο όποιοσ ςχεδιαςμόσ με ςτόχο τθν ανάκαμψθ, δεν ζχει 
τφχθ, αν δεν ζχουν αξιολογθκεί ορκά, αφενόσ μεν, οι τάςεισ και εξελίξεισ τθσ 
παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ, αφετζρου δε, οι εκφραςμζνεσ πολιτικζσ και το 
κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ και ο οδικόσ χάρτθσ των επιμζρουσ τομζων και ςτθν περίπτωςθ 
μασ τθσ ενζργειασ, που αποτελοφν το πλαίςιο δράςθσ για τα μζλθ τθσ Ε.Ε., που τυχαίνει να 
είναι και οι κφριοι δανειςτζσ μασ.  

Οι εξελίξεισ ςτθν παγκόςμια οικονομία και για το 2015, είναι κοινά αποδεκτό, ότι 
«διαμορφϊνονται υπό τθν κακοριςτικι επίδραςθ αφενόσ μεν, του φαινομζνου τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ (πολλαπλαςιαςμόσ ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, επιδείνωςθ τθσ 
ζλλειψθσ νεροφ) και τθσ πλθμμελοφσ αντιμετϊπιςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ 
παραγωγικισ δραςτθριότθτασ (αφξθςθ τθσ μόλυνςθσ ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο) 
αφετζρου δε, τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ του αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ ςφγχρονθσ 
περιόδου, απορρφκμιςθσ των κεςμικϊν πλαιςίων των εκνικϊν οικονομιϊν και τθσ 
κυριαρχίασ του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου, που ανζδειξε ωσ κρίςιμα προβλιματα: 
τθν ανάπτυξθ χωρίσ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν αφξθςθ τθσ ειςοδθματικισ ανιςότθτασ 
και τθν υπερχρζωςθ των ανεπτυγμζνων οικονομιϊν, με ςυνζπεια τθν αποδιάρκρωςθ του 
κοινωνικοφ κράτουσ, τθν αποδυνάμωςθ τθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ και τθν 
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ενίςχυςθ του εκνικιςμοφ που διευρφνεται επικίνδυνα μεταξφ άλλων και λόγω των 
ελλειμματικϊν πολιτικϊν θγεςιϊν.»(World Economic Forum, 2015). Πζραν αυτϊν, ωσ 
μείηονοσ ςθμαςίασ γεγονότα, με ιδιαίτερθ βαρφτθτα, για τισ εξελίξεισ το 2015, 
αναφζρονται θ λιξθ τθσ επταετοφσ περιόδου ποςοτικισ χαλάρωςθσ και μθδενικϊν 
επιτοκίων τθσ Ομοςπονδιακισ Σράπεηασ των ΗΠΑ (Fed), θ δρομολόγθςθ αλλαγισ του 
οικονομικοφ μοντζλου τθσ Κίνασ και τα γεγονότα ςτθν Κριμαία και ανατολικι Ουκρανία. 
(Παγκόςμια Σράπεηα, ΔΝΣ, Goldman Sachs)» 

Είναι επίςθσ προφανζσ ότι, για τθ διαμόρφωςθ των μελλοντικϊν παγκόςμιων εξελίξεων, 
κακοριςτικό ρόλο κα παίξουν: 

 θ αναδιάταξθ των εμπορικϊν οδϊν ςτο πλαίςιο τθσ υμφωνίασ του Ειρθνικοφ,  

 θ περαιτζρω ενίςχυςθ του ρόλου τθσ Κίνασ ςτθν αςιατικι ιπειρο, ςτο πλαίςιο τθσ 
οποίασ εντάςςεται θ πρόςφατθ προςζγγιςθ Κίνασ – Σαϊβάν αλλά και  

 ο ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν Ευρϊπθ και τθ Δυτικι Αςία ςχεδιαςμόσ από τθν Κίνα 
του Κινζηικου δρόμου του Μεταξιοφ.  

Σα μείηονοσ ςθμαςίασ αυτά γεγονότα επιβάλλουν ςτθν Ευρϊπθ τθν ανάγκθ επανεκτίμθςθσ 
του γεωπολιτικοφ παράγοντα ςτον οποία κρίνουμε ςκόπιμο να αναφερκοφμε πιο 
αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

Όπωσ επιςθμαίνει ςε πρόςφατο άρκρο του (PROJECT SYNDICATE, 2 Νοεμβρίου 2015) ο 
Joschka Fischer Βουλευτισ των Πραςίνων και Τπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ (1998-
2005) με τίτλο «Η επιςτροφι τθσ γεωπολιτικισ ςτθν Ευρϊπθ», θ προςάρτθςθ τθσ Κριμαίασ 
από τθ Ρωςία κακϊσ και ο πόλεμοσ ςτθν Ανατολικι Ουκρανία, ζκαναν ξεκάκαρο, ότι θ 
διεκνισ τάξθ δεν τθρείται βάςει των νόμων. Δυςτυχϊσ ο κόςμοσ είναι πολφ ςκλθρόσ και 
κυβερνά ο ιςχυρόσ. Η ςτρατιωτικι επζμβαςθ τθσ Ρωςίασ ςτθ υρία και θ προςφυγικι κρίςθ 
ςτθν Ευρϊπθ, τονίηουν τθ ρεαλιςτικι αυτι προςζγγιςθ και κροφουν τον κϊδωνα του 
κινδφνου για τθν Ευρϊπθ ότι αργά ι γριγορα οι κρίςεισ ςτισ γειτονικζσ τθσ αςτακείσ 
περιοχζσ (Ανατολικι Ευρϊπθ, Μζςθ Ανατολι ι Βόρεια Αφρικι) κα φκάςουν και ςτο δικό 
τθσ ζδαφοσ. Από τθν άλλθ με τον ςχεδιαηόμενο κινεηικό Δρόμο του Μεταξιοφ ζνα γιγαντιαίο 
ζργο με επενδφςεισ που αγγίηουν τα 3 τρις. δολάρια που ςτοχεφει αφενόσ μεν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Κίνασ, αφετζρου δε ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ οικονομικισ και 
πολιτικισ επιρροισ τθσ Κίνασ ςτθν Ευρϊπθ αλλά και προφανϊσ ςτισ χϊρεσ διζλευςθσ τθσ 
Κεντρικισ και Δυτικισ Αςίασ, επιχειρείται να διαμορφωκεί μια ςτρατθγικι, εναλλακτικι ςτισ 
διατλαντικζσ δομζσ. 

Ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία, θ αςτάκεια ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, ςτθ Μζςθ Ανατολι και 
τθν Αφρικι, θ ςτρατιωτικι επζμβαςθ τθσ Ρωςίασ ςτθ υρία και θ προςφυγικι κρίςθ, 
κακϊσ επίςθσ και θ νζα πραγματικότθτα που κα διαμορφωκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 
κινζηικου δρόμου του Μεταξιοφ, επιβάλει τθν επιςτροφι τθσ γεωπολιτικισ ςτθν Ευρϊπθ ωσ 
βάςθ ρεαλιςτικϊν επιλογϊν ςτο πλαίςιο των ραγδαίων διεκνϊν μεταβολϊν και εξελίξεων.  

 

Δ. Σο πετρελαϊκό περιβάλλον 

Η οικονομικι κρίςθ είχε ωσ ςυνζπεια τθν κατακόρυφθ πτϊςθ ςτθ ηιτθςθ των 
πετρελαιοειδϊν και ςτα περικϊρια διφλιςθσ, με άμεςθ επίπτωςθ ςτθν κερδοφορία του 
κλάδου παγκοςμίωσ.  

Ο τομζασ διφλιςθσ τα τελευταία χρόνια ζχει ειςζλκει ςε μια περίοδο αναδιοργάνωςθσ και 
ανακατάταξθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Η οικονομικι κρίςθ ζχει αναγκάςει πολλζσ μεγάλεσ 
εταιρίεσ του χϊρου (όπωσ ENI, Shell, Total, INEOS) να επαναξιολογιςουν τθ ςτρατθγικι 
τουσ λαμβάνοντασ τθν απόφαςθ να μειϊςουν τθ ζκκεςθ τουσ ςτθ δραςτθριότθτα ςε 
οριςμζνεσ χϊρεσ είτε, κλείνοντασ/πωλϊντασ λιγότερο ανταγωνιςτικά διυλιςτιρια είτε, 
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μετατρζποντάσ τα ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Ειδικά ςτθν Ευρϊπθ ζχουν διακόψει τθ 
λειτουργία τουσ ι αλλάξει χριςθ από το 2008, 22 διυλιςτιρια ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2,6 
εκατ. βαρελιϊν θμερθςίωσ, δθλαδι το 13% τθσ ςυνολικισ διυλιςτικισ δυναμικότθτασ τθσ 
Ευρϊπθσ, εκ των οποίων τα 15 ςυνολικισ δυναμικότθτασ 1,8 εκατ. βαρελιϊν θμερθςίωσ 
αφοροφν χϊρεσ τθσ ΕΕ. φμφωνα με τισ προβλζψεισ των αναλυτϊν, κα πρζπει να 
αποςυρκεί επιπλζον διυλιςτικι ικανότθτα φψουσ 1,5-2 εκατ. βαρελιϊν θμερθςίωσ για να 
επζλκει ιςορροπία ςτο ιςοηφγιο προςφοράσ/ηιτθςθσ. 

Οι πιζςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ απόςυρςθσ διυλιςτικισ ικανότθτασ αυξικθκαν από τον 
ολοζνα και εντεινόμενο ανταγωνιςμό ςτθ Μεςόγειο. Όπωσ είναι γνωςτό ςτθ γειτονικι 
Σουρκία ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί ζνα ςθμαντικό ζργο αναβάκμιςθσ του διυλιςτθρίου Izmit με 
επζνδυςθ μεγαλφτερθ των $3,0 δις., ενϊ ξεκινά θ καταςκευι του διυλιςτθρίου STAR ςτθ 
μφρνθ ςυνολικισ επζνδυςθσ $ 5 δις.   

Επιπλζον, μεγάλα ζργα που κα προςκζςουν ςθμαντικι διυλιςτικι ικανότθτα, είναι ςε 
εξζλιξθ ςτθ Μ. Ανατολι. Ήδθ ζχουν ολοκλθρωκεί 3 νζα μεγάλα διυλιςτιρια (Jubail, 
Yanbou, Ruwais) ςυνολικισ δυναμικότθτασ 1,2 εκατ. Βαρζλια/θμζρα, τα οποία εξάγουν, 
κυρίωσ ενδιάμεςα κλάςματα, τόςο ςτθν Αςία όςο και ςτθν Ευρϊπθ και αναμζνεται να 
καλφψουν μζροσ του ελλείμματοσ προςφοράσ ςτθ Μεςόγειο. Σζλοσ, ςθμαντικι αφξθςθ 
δυναμικότθτασ, αλλά και αναβάκμιςθσ διυλιςτθρίων, πραγματοποιθκικαν ςτθ Ρωςία. 

Ο εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ ςτθ Μεςόγειο, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν 
ανταγωνιςτικι παρουςία των ελλθνικϊν διυλιςτθρίων, πζραν των άλλων και δεδομζνου 
ότι, όπωσ προαναφζρκθκε και υπό τθν πίεςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, ιδθ 
περιςςότερο από το 50 % τθσ παραγωγισ εξάγεται. 

Επιπλζον, τα εκτόσ ΕΕ διυλιςτιρια δεν επιβαρφνονται με το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
ποιοτικζσ προδιαγραφζσ των προϊόντων και τισ αποδεκτζσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ που ιςχφουν ςτθν ΕΕ. Αυτό το γεγονόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
απουςία παρόμοιων προδιαγραφϊν ςτισ εκτόσ ΕΕ αγορζσ, ςτισ οποίεσ απευκφνεται θ 
πλειονότθτα των προϊόντων που παράγει ο κλάδοσ, κζτει τα ευρωπαϊκά και τα ελλθνικά 
διυλιςτιρια ςε μειονεκτικι ανταγωνιςτικι κζςθ, με τθ δυςμενι προοπτικι, θ κζςθ αυτι να 
χειροτερεφςει ςτο άμεςο μζλλον.  

Ωςτόςο, τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ τα περικϊρια διφλιςθσ ζχουν ςθμειϊςει ςθμαντικι 
αφξθςθ ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ και τθ Βόρειο Αμερικι. Κφριοι παράγοντεσ είναι θ 
κατακόρυφθ πτϊςθ των διεκνϊν τιμϊν του πετρελαίου που ςυμβάλλει ςτο χαμθλότερο 
κόςτοσ ενζργειασ για τα διυλιςτιρια, αλλά και θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ βενηίνθσ 
ςτισ ΗΠΑ.  

Επιπλζον, θ περιοχι τθσ Μεςογείου ζχει ωφελθκεί από αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ βενηίνθσ από 
τθ Δυτικι & Βόρεια Αφρικι και τον Περςικό κόλπο, αλλά από τθ αυξθμζνθ ηιτθςθσ ςε ντίηελ 
κίνθςθσ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου, μζροσ τθσ οποίασ όμωσ 
ολοζνα και περιςςότερο καλφπτεται από ειςαγωγζσ από τθ Βόρειο Αμερικι, τθ Ρωςία και 
τθ Μζςθ Ανατολι. 
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ΙΙΙ. Ο ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΣΩΝ ΕΛΠΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΧΑΡΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 2050 

Ε. Ο ευρωπαϊκόσ ενεργειακόσ χάρτθσ για το 2050  

Ο εν ιςχφ ευρωπαϊκόσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ διατρζχεται από τθν κεντρικι απόφαςθ 
ανάλθψθσ δράςθσ, ςε παγκόςμιο επίπεδο, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ο 
κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ απαλλαγισ από τισ ανκρακοφχεσ εκπομπζσ επιχειρείται να επιτευχκεί 
με πολιτικζσ δεςμεφςεισ, δράςεισ και μζτρα για: 

 Τψθλι ενεργειακι απόδοςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Ανταγωνιςτικι παρουςία τεχνολογιϊν διαφοροποιθμζνων εκπομπϊν με τθν 
παραδοχι ότι το κοινό αποδζχεται τόςο τθν πυρθνικι ενζργεια όςο και τθν 
τεχνολογία δζςμευςθσ και αποκικευςθσ διοξειδίου του άνκρακα (CCS). 

 Τψθλό μερίδιο ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) με ςτόχο για το 2050 
ςυμμετοχι ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ 75 % και ςτθν κατανάλωςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ 97 % και τζλοσ 

 Χαμθλό μερίδιο πυρθνικισ ενζργειασ. 

Διαφοροποιθμζνεσ εμφανίηονται οι εκτιμιςεισ για τισ εξελίξεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο τθσ 
International Energy Agency (IEA), ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι μεν ΑΠΕ από 13,1 % τθσ 
ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ το 2012, αυξάνουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 25,4 % το 2030 
και 43,3 % το 2050. Αντίκετα, ο άνκρακασ και το πετρζλαιο μειϊνουν τθ ςυμμετοχι τουσ 
από 28,2 % και 32,6 % αντίςτοιχα το 2012 ςε 19,7 % και 25,1% το 2030 και ςε 11,1 % και 
17,4 % το 2050. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ εκτίμθςθ τθσ 
μείωςθσ ςταδιακά κατά 16,8% ζωσ το 2030 και ςυνολικά ζωσ το 2050 κατά 36,9 % τθσ 
ςυνολικισ κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν από 179 Exa (1018 ) Joule το 2012 ςε 149 Exa 
Joule το 2030 και τελικά ςε 113 Exa Joule το 2050.   

Για το μεταςχθματιςμό του ευρωπαϊκοφ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ προωκοφνται δζκα 
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που ζχουν άμεςεσ και ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ για το ςυνολικό κόςτοσ 
του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ και τθ διάρκρωςθ των επενδφςεων. φμφωνα με τισ 
προτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν “Ενεργειακι Ενοποίθςθ και τθν Πολιτικι για 
τθν Κλιματικι Αλλαγι ”  (Energy Union and Climate Change Policy): 

“Θα πρζπει να απομακρυνκοφμε από μια οικονομία θ οποία μζχρι ςιμερα βαςίηεται ςτα 
ορυκτά καφςιμα, μια οικονομία ςτθν οποία θ ενζργεια βαςίηεται ςε μια ςυγκεντρωτικι, από 
τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, προςζγγιςθ και θ οποία ςτθρίηεται ςε παλιζσ τεχνολογίεσ και 
ξεπεραςμζνα επιχειρθματικά μοντζλα. Θα πρζπει να ενδυναμώςουμε τουσ καταναλωτζσ 
παρζχοντασ τουσ πλθροφορίεσ, επιλογι και δθμιουργώντασ ευελιξία για διαχείριςθ τθσ 
ηιτθςθσ εξίςου καλά όπωσ και τθν προςφορά. Θα πρζπει να απομακρυνκοφμε από ζνα 
κατακερματιςμζνο ςφςτθμα, το οποίο χαρακτθρίηεται από μθ ςυντονιςμζνεσ εκνικζσ 
πολιτικζσ, εμπόδια αγοράσ και ενεργειακά απομονωμζνεσ περιοχζσ”. (Energy Union 
Framework strategy, adopted on 25 February 2015) 

το πλαίςιο αυτό, ο πετρελαϊκόσ κλάδοσ υφίςταται ςθμαντικότατεσ πιζςεισ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ πζραν των άλλων, αφ’ ενόσ μεν τθν πολιτικι επιλογι τθσ ςτροφισ προσ τα 
εναλλακτικά καφςιμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτροκίνθτων οχθμάτων, αφ’ ετζρου 
δε, πζραν τθσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ επιλογι των ΑΠΕ ωσ κομβικοφ παράγοντα, τθν 
επιλογι του φυςικοφ αερίου ωσ καίριασ ςθμαςίασ για το μεταςχθματιςμό του ενεργειακοφ 
ςυςτιματοσ. Με τισ επιλογζσ αυτζσ “Το πετρζλαιο μάλλον κα παραμείνει ςτοιχείο του 
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ενεργειακοφ μείγματοσ ακόμθ και το 2050, και θα αποτελεί κυρίωσ το καφςιμο για μζροσ 
των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποςτάςεων. Η πρόκλθςθ για 
τον πετρελαϊκό τομζα ζγκειται ςτθν προςαρμογι του ςτισ μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ 
πετρελαίου, που προκφπτουν από τθ ςτροφι προσ ανανεώςιμα και εναλλακτικά καφςιμα, 
και ςτθν αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηει τον μελλοντικό εφοδιαςμό και τισ τιμζσ. Η 
διατιρθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν παγκόςμια αγορά πετρελαίου και η διατήρηςη ευρωπαϊκήσ 
παρουςίασ ςτον εγχώριο τομζα διφλιςησ –παρουςίασ που κα είναι ικανι να προςαρμόηει 
τα επίπεδα δυναμικότθτασ ςτθν οικονομικι πραγματικότθτα μιασ ώριμθσ αγοράσ – είναι 
ςθμαντικά ηθτιματα για τθν οικονομία τθσ ΕΕ, ςε τομείσ που εξαρτώνται από προϊόντα 
διφλιςθσ ωσ αρχικά υλικά, π.χ. θ βιομθχανία πετροχθμικών, και για τθν αςφάλεια του 
εφοδιαςμοφ”. (COM (2011) 885 τελικό, 25.12.2011, ς. 15)  

Πζραν των μεςο-μακροπρόκεςμων αυτϊν πιζςεων που κα αντιμετωπίςει θ πετρελαϊκι 
βιομθχανία, ιδιαίτερθ ςθμαςία, ςτο πλαίςιο ενόσ μεςοπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ, ζχει το 
γεγονόσ του ολοζνα και εντεινόμενου ανταγωνιςμοφ ςτθ Μεςόγειο, όπωσ ιδθ ζχει 
προαναφερκεί. 

  

Σ. Η ςτρατθγικι, ο ρόλοσ και οι ςτόχοι του Ομίλου των ΕΛΠΕ ςτο 

εγχείρθμα τθσ ανάκαμψθσ 

Σ1. Η ςτρατθγικι και ο  ρόλοσ των ΕΛΠΕ 

Οι ιςχυρότατεσ πιζςεισ ςτον κλάδο τθσ διφλιςθσ, που προαναφζρκθκαν, αναδεικνφουν, 
αλλά και επιβάλλουν, ωσ κεντρικό μεςοπρόκεςμο ςτόχο του Ομίλου, τθν διαςφάλιςθ τθσ 
διεκνοφσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ του κλάδου τθσ διφλιςθσ, που αποτελεί 
προαπαιτοφμενο για οποιοδιποτε ςχεδιαςμό ι αναηιτθςθ ρόλου ςτο εγχείρθμα τθσ 
ανάκαμψθσ. 

Επομζνωσ, θ διατιρθςθ των δεικτϊν ανταγωνιςτικότθτασ των ΕΛΠΕ ςτο 25 % των πλζον 
ανταγωνιςτικϊν διυλιςτθρίων, ςφμφωνα με τθν κατά Solomon κατάταξθ, αποτελεί για τθν 
εταιρεία πρωταρχικό ςτόχο και βαςικι υποχρζωςθ προσ τουσ μετόχουσ τθσ. 

το πλαίςιο του μεςο-μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ, ο Όμιλοσ υιοκετεί τισ ευρωπαϊκζσ 
κζςεισ μεταςχθματιςμοφ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, καινοτόμα επιχειρθματικά μοντζλα 
και αναπροςανατολιςμό προσ τισ ενεργειακζσ δράςεισ και προϊόντα τθσ νζασ εποχισ (ΑΠΕ, 
δίκτυα φυςικοφ αερίου, θλεκτρικι ενζργεια), με παράλλθλθ ιςχυροποίθςθ ςτον πετρελαϊκό 
κλάδο, όπωσ προςδιορίηεται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ ενεργειακοφ μεταςχθματιςμοφ. 

Ο Όμιλοσ, με διεκνι ανταγωνιςτικι παρουςία και προςανατολιςμό, φιλοδοξεί να 
διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτο εγχείρθμα τθσ ανάκαμψθσ ςυμμετζχοντασ ενεργά και 
αποτελεςματικά: 

 ςτθν ενεργό ςυμμετοχι ςτον ενεργειακό μεταςχθματιςμό τθσ χϊρασ 

 ςτθν υλοποίθςθ μεςο-μακροπρόκεςμου επενδυτικοφ προγράμματοσ 

 ςτθ βελτίωςθ του ιςοηυγίου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ χϊρασ 

 ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ 

 ςτθν απρόςκοπτθ τροφοδοςία τθσ ελλθνικισ αγοράσ με πετρελαϊκά και 
πετροχθμικά προϊόντα. 

 ςτθν εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ των ςτρατθγικϊν αποκεμάτων τθσ χϊρασ 

 ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ λακρεμπορίασ ςτα 
πετρελαιοειδι. 
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Σ.2 Οι ςτόχοι των ΕΛΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτον 

ενεργειακό μεταςχθματιςμό και τθν ανάκαμψθ τθσ χϊρασ.  

 

1. Διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ 

1.1 Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ με ςτόχο τθ 
μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν των ευνοϊκϊν περικωρίων διφλιςθσ και τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των μελλοντικϊν μειωμζνων περικωρίων, 
ςτο πλαίςιο τθσ κυκλικισ κίνθςθσ των πετρελαϊκϊν τιμϊν. 

1.2 Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ προμθκειϊν και των δαπανϊν εμπορίασ 

1.3 Επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ και μθχανολογικισ 
απόδοςθσ 

1.4 τακεροποίθςθ τθσ κζςθσ των διυλιςτθρίων ςτο 25 % των πλζον ανταγωνιςτικϊν 
διυλιςτθρίων διεκνϊσ. 

1.5 τακεροποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ παρουςίασ του Ομίλου ςτθ Ν.Α Ευρϊπθ. 
Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ 

2. Δράςεισ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο για τθν προςαρμογι ρυκμιςτικών 
παρεμβάςεων ςτισ ςυνκικεσ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ 

Ενεργι, ςυνεχισ και ςυςτθματικι ςυμμετοχι ςτα όργανα, τισ επιτροπζσ, φορείσ και 
οργανϊςεισ διαμόρφωςθσ, ςχεδιαςμοφ και ζγκριςθσ των κανονιςτικϊν πλαιςίων ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα με: 

α. υντονιςμζνεσ δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ εναρμόνιςθσ των κρατικϊν παρεμβάςεων 
διαμόρφωςθσ των τιμϊν με αυτζσ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ και κατ’ ελάχιςτο του 
ανταγωνιςμοφ, ςτο πλαίςιο των περιοριςμϊν τθσ ΕΕ. 

β. υντονιςμζνεσ δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ περιοριςμοφ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων 
οριςμζνων ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 
ευρωπαϊκϊν διυλιςτθρίων ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου. 

3. Ενίςχυςθ των επενδυτικών ςχεδίων και εντατικοποίθςθ των δράςεων ςτον τομζα 
τθσ ζρευνασ και εξόρυξθσ υδρογονανκράκων (upstream). 

4. Ενίςχυςθ των ςυμμετοχών ςτθ λειτουργία εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ των 
παραγωγικών μονάδων και δικτφων φυςικοφ αερίου και θλεκτριςμοφ. 

5. Εντατικοποίθςθ των δράςεων ανάπτυξθσ νζων επιχειρθματικών πεδίων, ςτο 
πλαίςιο των επιλογών τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ (ΑΠΕ, εξοικονόμθςθ, δίκτυα). 

5.1 Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα προετοιμαςίασ ςτελεχϊν με τθν υλοποίθςθ 
προγράμματοσ υποτροφιϊν μεταπτυχιακισ εξειδίκευςθσ ςτουσ υπό ανάπτυξθ 
επιχειρθματικοφσ τομείσ αναπροςανατολιςμοφ του Ομίλου, ςτο πλαίςιο του 
ευρωπαϊκοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ. 


