Ελληνικά Πετρέλαια: Ο ηγετικόσ ενεργειακόσ Όμιλοσ τησ ΝΑ
Ευρώπησ, ςε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνιςμοφ αλλά
και ςημαντικών ευκαιριών
Α. Ο Όμιλοσ ΕΛΠΕ
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ιδρφκθκε το 1998 και αποτελεί ζναν από τουσ
κορυφαίουσ Ομίλουσ με θγετικό ρόλο ςτο χϊρο τθσ διφλιςθσ αργοφ πετρελαίου και
εμπορίασ προϊόντων ςτθν Ελλάδα και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ
Ευρϊπθσ.
Ο Όμιλοσ διακζτει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων: τθ διφλιςθ (75% των λειτουργικϊν

αποτελεςμάτων), τα πετροχθμικά προϊόντα, τθν εγχϊρια και τθ διεκνι εμπορία, τθν
ζρευνα

και

παραγωγι

υδρογονανκράκων,

τθν

παροχι

μελετθτικϊν

και

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν (ΑΠΡΟΦΟ), κακϊσ και ςυμμετοχζσ ςτον Ηλεκτριςμό
(Elpedison), το Φυςικό Αζριο (ΔΕΠΑ-ΔΕΦΑ) ενϊ δραςτθριοποιείται και ςτον κλάδο
των ΑΠΕ.
Ο Όμιλοσ των Ελλθνικϊν Πετρελαίων ζχει ολοκλθρϊςει ζνα μεγάλο επενδυτικό
πρόγραμμα φψουσ 3 δις. ευρϊ εν μζςω πρωτοφανοφσ διεκνοφσ και εγχϊριασ
οικονομικισ κρίςθσ. τα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ, τα Ελλθνικά Πετρζλαια
πραγματοποίθςαν τθ μεγαλφτερθ βιομθχανικι επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα, το ζργο
εκςυγχρονιςμοφ του διυλιςτθρίου Ελευςίνασ, φψουσ 1,8 δις. ευρϊ, ενιςχφοντασ τθν
ανταγωνιςτικι τουσ κζςθ και τον εξαγωγικό τουσ προςανατολιςμό με εξαγωγζσ
πλζον άνω του 55% τθσ ςυνολικισ τουσ παραγωγισ και δθμιουργϊντασ νζεσ κζςεισ
εργαςίασ και ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ.

Παράλλθλα, υλοποίθςε ςειρά

προγραμμάτων βελτίωςθσ απόδοςθσ ςε όλεσ τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ,
επιτυγχάνοντασ ετιςιο όφελοσ άνω των 350 εκατ. ευρϊ, βελτιϊνοντασ ζτςι
ςθμαντικά τθν ανταγωνιςτικι του κζςθ.
Β. Σο πετρελαϊκό περιβάλλον ςτθν Ευρϊπθ- Η θμαςία τθσ Διφλιςθσ για τθν ΕΕ –
Διεκνισ ανταγωνιςμόσ
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.
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Ο τομζασ διφλιςθσ τα τελευταία χρόνια ζχει ειςζλκει ςε μια περίοδο
αναδιοργάνωςθσ και αναδιάταξθσ πόρων 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, 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. Ο εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ
ςτθ Μεςόγειο, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανταγωνιςτικι παρουςία των
ελλθνικϊν διυλιςτθρίων.
φμφωνα με τουσ αναλυτζσ τθσ ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ διφλιςθσ, ςθμαντικό λόγο
για τθν απϊλεια ανταγωνιςτικότθτασ των διυλιςτθρίων ςτθν Ευρϊπθ ςυνιςτά το
κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία, που επθρεάηει μεταξφ άλλων
ιδιαίτερα τα διυλιςτιρια του ευρωπαϊκοφ Νότου, τα οποία λόγω γειτνίαςθσ
υφίςτανται αυξθμζνο ανταγωνιςμό από τα διυλιςτιρια τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Αυτό
το γεγονόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία παρόμοιων ςτόχων μείωςθσ εκπομπϊν
και προδιαγραφϊν προϊόντων 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.
φμφωνα με ςτοιχεία, όπωσ αυτά περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ fitness check τθσ
Ε.Ε., θ επιβάρυνςθ του κλάδου λόγω τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ υπολογίηεται ςτα
0,47 δολάρια ανά βαρζλι και είναι υπεφκυνθ για το 25% τθσ απϊλειασ
ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου – ςε επίπεδο περικωρίων – κατά τθν περίοδο
2000-2012.
Η Fuels Europe αναφζρει πωσ, μεταξφ 2014 και 2020, θ ςυνολικι απϊλεια
ανταγωνιςτικότθτασ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ εκτιμάται ότι κα
εκτιναχκεί ςτα 4,4 δολάρια το βαρζλι δθμιουργϊντασ προβλθματιςμό ςτον κλάδο.
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Γ. Όραμα
Οι εταιρείεσ του μζλλοντοσ πρζπει τουλάχιςτον να ικανοποιοφν τα εξισ :
-

υν-καινοτομία

-

Ανταγωνιςτικότθτα

-

Εξωςτρζφεια

-

Άνκρωποι

-

Κοινωνικι Ευαιςκθςία

Δ. τρατθγικι-Ρόλοσ των ΕΛΠΕ
το δφςκολο αυτό επιχειρθματικό περιβάλλον ο Όμιλοσ ΕΛΠΕ ζχει χαράξει τθ
ςτρατθγικι του, με κφριουσ πυλϊνεσ τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, τθν Ανταγωνιςτικότθτα
και τθν Αςφάλεια. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι κφριοι ςτόχοι είναι οι εξισ:
1. Εφαρμογι προγράμματοσ ολιςτικισ αςφάλειασ ςε όλεσ μασ τισ λειτουργίεσ
2. Περαιτζρω

αξιοποίθςθ

υφιςταμζνων

επενδφςεων

για

ενίςχυςθ

αποτελεςμάτων
3. Απομόχλευςθ Ομίλου και μείωςθ κόςτουσ δανειςμοφ
4. Μεγιςτοποίθςθ αξίασ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων
5. Ζμφαςθ ςτθν Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και ςτθν Εταιρικι Κοινωνικι
Ευκφνθ
Οι ιςχυρζσ πιζςεισ ςτον κλάδο τθσ διφλιςθσ, που προαναφζρκθκαν, επιβάλλουν, ωσ
πρωταρχικό μεςοπρόκεςμο ςτόχο του Ομίλου, τθν διαςφάλιςθ τθσ διεκνοφσ
ανταγωνιςτικισ παρουςίασ του κλάδου τθσ διφλιςθσ, ωσ προαπαιτοφμενο για
οποιοδιποτε περαιτζρω ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ του Ομίλου.
Ζτςι, οι κφριοι μοχλοί επίτευξθσ των ςτόχων είναι:
-

Αυξθμζνθ εξωςτρζφεια (εξαγωγζσ > 50%)

-

Εκμετάλλευςθ των ευκαιριϊν που παρουςιάηονται ςτον κλάδο διεκνοφσ
εμπορίασ και εφοδιαςμοφ (υγρά καφςιμα, ζρευνα και παραγωγι
υδρογονανκράκων, Φ.Α., θλεκτριςμόσ, κυγατρικζσ εξωτερικοφ κλπ) τα
πλαίςια αυτά , ςυνάφκθκαν ςυμφωνίεσ με NIOC για τθν κάλυψθ του 25%
των αναγκϊν ςε πετρζλαιο του Ομίλου από ιρανικό αργό, και με Rosneft,
SOMO και EGPC για τθν προμικεια αργοφ και προϊόντων πετρελαίου. τόχοσ
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είναι να δθμιουργθκεί ζνα ιςορροπθμζνο καλάκι 50%-50% προμθκειϊν από
traders και πετρελαιοπαραγωγοφσ, με ςτόχο τθ βζλτιςτθ επίπτωςθ ςτα περικϊρια
και τα αποτελζςματα και ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ μασ.

-

Μεγιςτοποίθςθ απόδοςθσ βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων

-

Εςτίαςθ ςτον πελάτθ και ικανοποίθςθ των μελλοντικϊν του αναγκϊν

-

Βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ

Εκ των πραγμάτων, τα Ελλθνικά Πετρζλαια προςαρμόηουν τθ ςτρατθγικι τουσ
ϊςτε να διατθριςουν υψθλι ανταγωνιςτικότθτα και αυξθμζνθ ευελιξία.
το πλαίςιο του μεςομακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ, ο Όμιλοσ υιοκετεί τουσ
ςτόχουσ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ ενεργειακισ πολιτικισ, όπωσ θ ενεργειακι
αςφάλεια και θ ςυνειςφορά του ενεργειακοφ τομζα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ και ςτθν ανταγωνιςτικότθτα. Ζτςι, με τθν καινοτομία ωσ υψθλι
προτεραιότθτα, προςανατολίηεται προσ τα ενεργειακά προϊόντα τθσ νζασ εποχισ
(ΑΠΕ, δίκτυα φυςικοφ αερίου, θλεκτρικι ενζργεια), με παράλλθλθ ιςχυροποίθςθ
ςτον πετρελαϊκό κλάδο.
Σα Ελλθνικά Πετρζλαια ζχουν αποφαςίςει τα επόμενα χρόνια να παίξουν
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε όλο το ενεργειακό φάςμα και να εκμεταλλευκοφν όποια
ευκαιρία παρουςιαςκεί ϊςτε να ιςχυροποιιςουν ακόμθ περιςςότερο τθ κζςθ
τουσ ωσ ο θγετικόσ ενεργειακόσ Όμιλοσ ςτθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ.
Η Ελλάδα ενεργειακι πφλθ για τθν Ευρϊπθ.
Είναι ςαφζσ ότι θ χϊρα μασ διακζτει ιδιαίτερα πλεονεκτικι γεωγραφικι κζςθ κοντά
ι εντόσ τρεχόντων και μελλοντικϊν ενεργειακϊν διαδρόμων για τθ διάκεςθ
ενζργειασ από τθ Μζςθ Ανατολι, τθν Κεντρικι Αςία και τθ Βόρεια Αφρικι ςτθν
Ευρϊπθ, και κα πρζπει να αξιοποιθκεί. Σθν αξιοποίθςθ τθσ, ςυνεπάγονται
γεωπολιτικά και οικονομικά οφζλθ π.χ. από τθν ζνταξθ ςε διεκνι ενεργειακά δίκτυα
(αγωγοί και τερματικοί ςτακμοί φυςικοφ αερίου, ζρευνεσ υδρογονανκράκων,
ανάπτυξθ περιφερειακϊν ενεργειακϊν αγορϊν). Πολφ ςθμαντικά ενεργειακά ζργα
λαμβάνουν χϊρα ςτθν περιοχι, χαρακτθριςμζνα ωσ Ζργα Κοινοφ Ενδιαφζροντοσ
από τθν ΕΕ. Μεταξφ αυτϊν, ο υπερ-αδριατικόσ αγωγόσ φυςικοφ αερίου (TAP) από
τθν Ελλάδα προσ τθν Ιταλία μζςω τθσ Αλβανίασ, ο αγωγόσ διαςφνδεςθσ ΕλλάδασΒουλγαρίασ (ICGB) αλλά και οι ευρω-αςιατικζσ γραμμζσ διαςφνδεςθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ και φυςικοφ αερίου που κα ςυνδζουν τθν Ελλάδα με τθν Κφπρο και το
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Ιςραιλ. Η καταςκευι τουσ κα ςυμβάλει ςτθ διαφοροποίθςθ και κατά ςυνζπεια ςτθν
αςφάλεια των πθγϊν εφοδιαςμοφ, ενϊ κα καταςτιςει τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ
μία ενεργειακά αςφαλι περιοχι και τθν Ελλάδα ζνα μείηονα ενεργειακό κόμβο ςτθν
ευρφτερθ περιοχι.
Σα Ελλθνικά Πετρζλαια δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ του ΦΑ και του
θλεκτριςμοφ μζςω των ςυμμετοχϊν κατά 35% ςτον Όμιλο ΔΕΠΑ και κατά 38% ςτθν
Elpedison και παρακολουκοφν ςτενά τισ εξελίξεισ.
Επίςθσ, οι τομείσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και ενεργειακϊν δικτφων, ςυγκεντρϊνουν μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφζρον, κακϊσ ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και μζτρα ςτιριξθσ ζχουν υιοκετθκεί
και εφαρμόηονται ι πρόκειται να εφαρμοςτοφν για το μεταςχθματιςμό τθσ δομισ
και τθσ οργάνωςθσ των εγχϊριων ενεργειακϊν αγορϊν και του ενεργειακοφ
ςυςτιματοσ. Σα Ελλθνικά πετρζλαια ςυμμετζχουν και ςε αυτό τον κλάδο μζςω τθσ
κυγατρικισ “ΕΛΠΕ Ανανεϊςιμεσ”.
το τομζα τθσ ζρευνασ και παραγωγισ υδρογονανκράκων, τα Ελλθνικά Πετρζλαια
ζχουν ερευνιςει 29 πετρελαιοπικανζσ περιοχζσ ςτον ελλαδικό χϊρο και ςτο
εξωτερικό ωσ operator. Επιπλζον ζχουν ςθμαντικι διεκνι εμπειρία, με ςυμμετοχι
τα τελευταία χρόνια ωσ ιςότιμοσ εταίροσ ςε 17 κοινοπραξίεσ με αναγνωριςμζνεσ
μεγάλεσ διεκνείσ πετρελαϊκζσ εταιρίεσ και διεξαγωγι εκτεταμζνων ερευνϊν ςε
Λιβφθ, Αίγυπτο, Αλβανία και, Μαυροβοφνιο.
Η ανακάλυψθ και παραγωγι πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα είναι
ζνασ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ ςτον οποίο προςβλζπουμε και επενδφουμε. Βαςιηόμαςτε
ςτα μεγάλα ςυγκριτικά μασ πλεονεκτιματα που είναι θ τεράςτια ςυςςωρευμζνθ
εμπειρία των ανκρϊπων μασ από τισ μζχρι ςιμερα ζρευνεσ και θ γνϊςθ του
ελλαδικοφ χϊρου, θ κατοχι ςθμαντικισ τεχνογνωςίασ και θ γεωπολιτικι μασ κζςθ.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ κα δοκοφν από τον κ. Γ. Γρθγορίου, Γενικό Δ/ντθ
Ζρευνασ & Παραγωγισ Τδρογονανκράκων ςτθν ομιλία του ςτθ ςυνζχεια.
Όπωσ είναι φανερό, θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ κεωρείται ωσ
βαςικι προτεραιότθτα κακϊσ και ηωτικισ ςθμαςίασ για τον όμιλο εταιρειϊν
Ελλθνικά Πετρζλαια, προκειμζνου να διατθριςει τθ κζςθ του ωσ ζνασ από τουσ πιο
δυναμικοφσ ενεργειακοφσ Ομίλουσ ςτθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και τθ Μεςόγειο.
Σα Ελλθνικά Πετρζλαια κα ςυνεχίςουν να πορεφονται ςτο δρόμο τθσ ενιςχυμζνθσ
ανταγωνιςτικότθτασ με εςτίαςθ ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, μετριάηοντασ ζτςι
τισ επιπτϊςεισ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ φφεςθσ και διατθρϊντασ τθν κερδοφορία
ςε υψθλά επίπεδα.
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