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Ομιλία Προζδρου τησ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ κου Ε. Σςοτςοροφ 

 ςτην Ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη των Μετόχων τησ Πζμπτησ 2/06/2016 

Κύξηε Υπνπξγέ                                                                       

Κπξίεο θαη Κύξηνη πξνζθεθιεκέλνη 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη 

 

Η εηαηξηθή ρξήζε ηνπ 2015, ν απνινγηζκόο ηεο νπνίαο απνηειεί ην θύξην ζέκα ηεο 

ζεκεξηλήο Δηήζηαο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ, 

ζεκαδεύηεθε από ην ηξαγηθό δπζηύρεκα ηεο 8
εο

 Ματνπ 2015 ζηα δηπιηζηήξηα 

Αζπξνπύξγνπ θαη ηελ απώιεηα ηεο δσήο ηεζζάξσλ εξγαδνκέλσλ κηα εκέξα κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο λέαο Γηνίθεζεο. Από ηελ πξώηε ζηηγκή ε Γηνίθεζε 

εμέθξαζε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

ζπκάησλ, ηηο νπνίεο θαη έκπξαθηα ζηήξημε. Δπίζεο, ε Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο νιηζηηθήο αζθάιεηαο κε ηελ εθαξκνγή ελόο δηεζλνύο 

ζπζηήκαηνο δηακόξθσζεο ζηξαηεγηθώλ εξγαζίαο κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή 

δηαδηθαζηώλ αζθάιεηαο θαη ηελ απζηεξή ηήξεζή ησλ ρσξίο απνθιίζεηο.   

Η παξαηεηακέλε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ δύν θύξησλ δηπιηζηεξίσλ 

Αζπξνπύξγνπ θαη Διεπζίλαο θαη ηα Capital Controls απνηέιεζαλ δύν επηπιένλ 

ζεκαληηθά γεγνλόηα κε πξνθαλείο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηηο 

απνδόζεηο ηεο παξαγσγήο  θαη ηηο επηδόζεηο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο επη πιένλ 

βαξύλνληαη από έλαλ αληηθεηκεληθά πςειό δαλεηζκό δηα ηνπ νπνίνπ θαη κόλν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζεκαληηθέο επελδύζεηο πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ.  

Παξά όκσο ηηο όπνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ ζεκαληηθώλ απηώλ γεγνλόησλ θαη 

παξαγόλησλ, ην 2015 ν Όκηινο αύμεζε ηελ παξαγσγή ηνπ ζηνπο 12,8 εθαη. ηόλνπο 

θαη ηηο πσιήζεηο ζηνπο 14,1 εθαη. ηόλνπο, ήηνη ζηα  πςειόηεξα επίπεδα ησλ 

ηειεπηαίσλ έμε (6) εηώλ θαη επέηπρε λέν ηζηνξηθό πςειό εμαγσγώλ ζηνπο 6,9 

εθαη. ηόλνπο. Σπλαθόινπζα επέηπρε ηζηνξηθό ξεθόξ εηήζησλ ζπγθξίζηκσλ θεξδώλ 

(EBITDA) ύςνπο 758 εθαη. επξώ, απμεκέλσλ έλαληη ηνπ 2014 θαηά 81,8 % θαη 

ιεηηνπξγηθά θέξδε 245 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 289 εθαη. επξώ ην 2014, θαζώο 
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επίζεο θαη πςειή θεξδνθνξία κε EBITDA 169 εθαη. επξώ ην α΄ ηξίκελν  ηνπ 2016
1
. 

Σηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  ν Όκηινο πξνέβε ηελ 16-05-2016 ζε εμόθιεζε 

ηνπ Οκνιόγνπ ιήμεο 2016 ύςνπο $ 400 εθαη., όπσο θαη ηεο πξώηεο δόζεο 100 

εθαη. επξώ πξνο ηελ Ιξαληθή εηαηξεία NIOC ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο 

απνπιεξσκήο ηεο ξπζκηζκέλεο παιαηάο νθεηιήο ε νπνία ζεκεησηέσλ ήηαλ ε πξώηε 

ζρεηηθή ζπκθσλία εηαηξείαο Γπηηθήο ρώξαο κεηά ηελ άξζε ησλ θπξώζεσλ (sanctions) 

κε ηελ ΔΔ. 

Παξάιιεια, κεηά ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΣ, ν Όκηινο πξνέβε ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο, αθ’ ελόο κελ γηα  ηελ δξνκνιόγεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηξνπνπνπνίεζεο 

ησλ όξσλ ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.526 εθαη. 

επξώ  (Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα 400 εθαη. επξώ, Γάλεην Δπξσπατθήο Τξάπεδαο 

Δπελδύζεσλ 333 εθαη. επξώ, Οκόινγν ιήμεο 2019 ύςνπο 500 εθαη. επξώ θαη 

Οκόινγν ιήμεο 2019 ύςνπο 325 εθαη. δνιιαξίσλ), νη νπνίνη όξνη αθνξνύλ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύο δείθηεο (Financial ratios in Debt Covenants) κε 

ζεκαληηθόηαηεο εθηηκώκελεο επηπηώζεηο ηόζν ζηνπο Ιζνινγηζκνύο όζν θαη ζηα 

θόζηε ιεηηνπξγίαο, αθ’ εηέξνπ δε γηα ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε δαλεηαθώλ 

ζπκβάζεσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο έσο 1 δηζ. επξώ κε επλντθόηεξνπο όξνπο, κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο από ηνπο ζεζκνύο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ δηαθαηλόκελε ζηαζεξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ειιεληθνύ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θύξηα κεηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Οκίινπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έγθαηξε, πιήξε θαη νινζρεξή απνπιεξσκή ησλ 

ππνρξεώζεσλ καο ύςνπο 600 εθαη. επξώ πεξίπνπ ην ηξέρνλ έηνο 2016. 

Η δξνκνιόγεζε ηεο επίιπζεο ηνπ κείδνλνο δεηήκαηνο ηεο αλαρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ βειηηώλεη απνθαζηζηηθά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

Οκίινπ γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ θεληξηθό ζηξαηεγηθό ζηόρν ηεο ζηαδηαθήο 

νινθιήξσζεο ηεο κεηεμέιημεο ζε ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό θαη εμσζηξεθή 

ελεξγεηαθό Όκηιν κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

Οη αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ ηειεπηαία επηαεηία, άζθεζαλ 

ηδηαίηεξεο πηέζεηο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά πεηξειαηνεηδώλ, ε δήηεζε ηεο νπνίαο 

κεηώζεθε θαηά 38 % κεηαμύ ησλ εηώλ 2009 θαη 2015, θαζηζηώληαο κνλόδξνκν 

                                                           
1
 ΕΛΠΕ Ετήςιοσ Απολογιςμόσ 2015 
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ηελ ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ, πνπ αλέδεημε ηνλ Οκηιν ζηνλ 

πιένλ ζεκαληηθό εμαγσγηθό θνξέα ηεο ρώξαο, κε εμαγσγέο πνπ ήδε μεπεξλνύλ ην 

50 % ηεο εηήζηαο παξαγσγήο. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο δηεζλνύο εκπνξίαο θαη εθνδηαζκνύ, ν 

Όκηινο ζύλαςε αμηόινγεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ζεκαληηθνύο πξνκεζεπηέο, 

όπσο  ε Ιξαληθή εηαηξεία NIOC θαη ε Ρσζζηθή Rosneft, ελώ παξάιιεια δηεύξπλε 

ηνλ θαηάινγν ησλ πξνκεζεπηξηώλ ρσξώλ θαη εηαηξεηώλ, κε ζηόρν ηε κεγέζπλζε ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ επηινγώλ θαη ησλ όξσλ πξνκήζεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο.  

Πιελ, όκσο, όπσο είλαη πξνθαλέο ε δηαρξνληθά επηηπρήο ζπκκεηνρή ζην δηεζλή 

αληαγσληζκό θαη ε βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ 

θαηαλόεζε ησλ δνκώλ θαη ηνπ ζπληεινύκελνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη εκβάζπλζεο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ δηεζλνύο ελεξγεηαθνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ πεηξειατθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη νπσζδήπνηε ησλ ξαγδαίσλ αιιαγώλ ζην ζεζκηθό θαη 

νηθνλνκηθνθνηλσληθό ειιεληθό θαη επξσπατθό ζύζηεκα. 
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Ι. Παγθόζκηα Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμε 

Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα έλα αθόκα έηνο θαζνδεγείηαη από ηελ 

ζπλερηδόκελε κε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ λα 

απαιιαγνύλ από ηελ  αλεπηζύκεηε θιεξνλνκηά ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο: ηνπ πςεινύ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηξαπεδηθνύ ρξένπο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ  

επελδύζεσλ θαη ησλ ρακειώλ ξπζκώλ αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, κε απνηέιεζκα 

ηελ παξαηεηακέλε ρακειή θαη ειιεηπή αλάπηπμε ηεο παγθόζκηαο Οηθνλνκίαο θαη ηελ 

αδπλακία αληηζηάζκηζεο ηεο κείσζεο ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ησλ αλαδπόκελσλ 

νηθνλνκηώλ, όπσο ηεο Κίλαο θαη ηεο Βξαδηιίαο.  

Οινέλ θαη απμαλόκελνο αξηζκόο νηθνλνκνιόγσλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο άπνςεο όηη 

δηάγνπκε κηα αθόκα καθξύηεξε πεξίνδν ρακειήο κεγέζπλζεο, απηό πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο “πξόζθαηξε”  ζηαζηκόηεηα ή “λέα θαλνληθόηεηα”, ε νπνία αζθεί 

αλεζπρεηηθέο θαζνδηθέο πηέζεηο ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο  “λέαο θαλνληθόηεηαο” θαζνξηζηηθόο είλαη ν ξόινο ησλ Κεληξηθώλ Τξαπεδώλ, νη 

νπνίεο ζην πιαίζην ηεο ππεξ-αλάζεζεο ξπζκηζηηθώλ αξκνδηνηήησλ, πξνσζνύλ δέζκεο 

κε ζπκβαηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη επεθηαηηθώλ κέηξσλ, δηα ησλ νπνίσλ 

αληηκεησπίδνπλ, θαηά θαλόλα, κε ζρεηηθή επηηπρία ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο κεηαβνιέο, 

απνηξέπνληαο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα
2
. 

Η κεηαβιεηόηεηα ησλ θπξίαξρσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ ζην απνξπζκηζκέλν 

παγθόζκην ζύζηεκα θαζνδεγείηαη από ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη ελδείμεηο κεηαβνιήο 

βαζηθώλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ θύξησλ 

παηθηώλ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, όπσο ηεο Κίλαο, ησλ Η.Π.Α, ηεο ΔΔ αιιά θαη 

ησλ αλαδπόκελσλ νηθνλνκηώλ. 

Η δηαδνρή γεγνλόησλ αλεζπρίαο θαη εθεζπραζκνύ δηακνξθώλνπλ έλα πεξηβάιινλ 

έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ πνπ αθ’ ελόο κελ νδεγνύλ ζε αζηνρία ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο απμάλνληαο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα, κε αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο ζηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ πιένλ αζζελώλ νηθνλνκηθώλ πεξηνρώλ, είηε θαηόπηλ θάπνηνπ 

“αηπρήκαηνο” ζηηο αγνξέο είηε θαηόπηλ πνιηηηθώλ ιαζώλ, αθ’ εηέξνπ δε 

αλαδεηθλύνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο πιένλ νιηζηηθήο πνιηηηθήο απάληεζεο γηα 

                                                           
2
 Mohamed A El Erian Recording 3 Narratives About Global Growth , www.Bloomberg.com,  May 16 

2016  

http://www.bloomberg.com/
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ηελ   κεζνπξόζεζκε θαη απνηειεζκαηηθή απνηξνπή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αζηάζεηαο. 

Η ζεκεξηλή θπξίαξρε επηινγή ηεο αλεμέιεγθηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη ηεο βξαρππξόζεζκεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο κεηαβιεηόηεηαο κε ηα κε ζπκβαηά παξεκβαηηθά κέηξα ησλ 

Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ,  αλαδεηθλύνπλ ηηο Κεληξηθέο Τξάπεδεο ζε θύξηνπο ξπζκηζηέο 

ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ κεραληζκώλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο “λέαο θαλνληθόηεηαο” ηεο 

ρακειήο αλάπηπμεο. Η έζησ θαη πξνζσξηλή αιιά γηα καθξά πεξίνδν παγίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ ρακειήο αλάπηπμεο απνηειεί έλαλ αδηέμνδν δξόκν κε νξαηέο πιένλ ηηο 

νδπλεξέο επηπηώζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζηελ ηνπιάρηζηνλ αλεζπρεηηθά πςειή 

αλεξγία ησλ λέσλ, ζηηο κεγάιεο απμήζεηο ζην ηξίπηπρν ηεο αληζόηεηαο (εηζόδεκα, 

πινύηνο θαη επθαηξίεο) θαη ηέινο ζηελ δηαξθώο απμαλόκελε απώιεηα εκπηζηνζύλεο 

ζηελ πνιηηηθή θαη ηε δηαθπβέξλεζε πνπ θύξηα εθθξάδεηαη κε ηελ απνδπλάκσζε 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθηζκνύ θαη ησλ 

αθξνδεμηώλ θνκκάησλ 

Γηα ηελ άξζε ησλ αδηεμόδσλ ηεο  “λέαο θαλνληθόηεηαο” ηεο ρακειήο αλάπηπμεο, 

θαίλεηαη όηη ηζρπξή πιένλ δηακνξθώλεηαη ε άπνςε όηη κόλν κηα νινθιεξσκέλε 

αληίιεςε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ 

ξόινπ ησλ Κεληξηθώλ Τξαπεδώλ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ επαξθώο ηνλ 

αλαγθαίν αλαπξνζαλαηνιηζκό  πξνο κηα πςειόηεξε θαη νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα. 

Η αλαγθαηόηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ 

απεγθισβηζκό ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο από ηε “λέα θαλνληθόηεηα” ηεο ρακειήο 

αλάπηπμεο εληζρύεηαη πέξαλ ησλ άιισλ θαη από ην γεγνλόο όηη ε παγθόζκηα 

αλάπηπμε επηβαξύλεηαη από ηηο επηπηώζεηο θαη ζπλέπεηεο ηεο ζύκθσλα κε ηνλ 

Schumpeter “δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο” πνπ ζπλνδεύεη ηε ζπληεινύκελε 

κεηάβαζε από ηελ Τξίηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, γλσζηή  σο ςεθηαθή 

επαλάζηαζε, ζηελ Σέηαξηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

21
νπ

 αηώλα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο λέεο ηερλνινγίεο ελνπνηνύλ ηνλ θπζηθό, ηνλ 

ςεθηαθό θαη ηνλ βηνινγηθό θόζκν
3
, θαζώο επίζεο όηη επηβαξύλεηαη πεξαηηέξσ από ηηο 

                                                           
3
 Klaus Schwab, “Shaping the Fourth Industrial Revolution”, Project Syndicate 11.1.2016 
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ζεκαληηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Ι.1 Η κεηάβαζε ζηελ Σέηαξηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε: Η πεξίπησζε ηεο 

Κίλαο 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο παγθόζκηεο εμειίμεηο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εκβάζπλζε ζηνλ επεξρόκελν νηθνλνκηθνθνηλσληθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο 

παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, θξίλεηαη ην πξόγξακκα κεηάβαζεο ζηελ Τέηαξηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ηεο Κίλαο “Made in China 2025”, θαζώο θαη ε ζπλέρεηα 

απηνύ “Created in China”
4
  

«Τν ζρέδην πξσηναλαθέξζεθε ζηελ εηήζηα ζύλνδν ηνπ Δζληθνύ Λατθνύ Κνγθξέζνπ, 

ζηηο 25 Μαΐνπ 2015, θαη μεθίλεζε από ηνλ Πξσζππνπξγό Li Kequiang ζηελ 

Κπβεξλεηηθή ηνπ Έθζεζε. Εεηνύζε πην πξάζηλε, πην έμππλε παξαγσγή, κε έκθαζε ζηελ 

πνηόηεηα θαη πηνζεηώληαο ηελ απμαλόκελε ηάζε γηα ελζσκάησζε ηνπ Ίληεξλεη. Οη 

Κηλέδνη νηθνλνκνιόγνη θαη νη εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο βιέπνπλ ην ζρέδην σο ηελ 

απάληεζε ηνπ έζλνπο ζηε «Βηνκεραλία 4.0» , κηα έλλνηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

βηνκεραλίαο, ε νπνία εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζε κηα Γεξκαληθή θπβεξλεηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πςειή ηερλνινγία ην 2013. 

Σύκθσλα κε ην ζρέδην, ε Κίλα ζηνρεύεη λα επηηύρεη ηε βαζηθή εθβηνκεράληζε έσο ην 

2020 κε πξνεγκέλε πιεξνθνξηθή, ζα θάλεη έλα κεγάιν άικα ζηελ θαηλνηνκία όπσο θαη 

ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο παξαγσγήο έσο ην 2025, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί 

αλεπηπγκέλεο δπλάκεηο παξαγσγήο έσο ην 2035, θαη λα εγεζεί ζηελ παγθόζκηα 

παξαγσγή έσο ην 2049. 

Ο Miao Wei, ν Υπνπξγόο Βηνκεραλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ζε ζπλέληεπμε 

ηύπνπ όηη ην ζρέδην είρε θνηλνύο ζηόρνπο κε ηεο Γεξκαλίαο ηε «Βηνκεραλία 4.0», 

θαη ηα δπν ζηνρεύνπλ ζηε «ζε βάζνο ελζσκάησζε» ηεο πιεξνθνξηθήο κε κηα 

πξνεγκέλε παξαγσγή, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζε έλα λέν θύκα βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ, ε Κίλα κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε γξήγνξα λα 

πεξηνξίζεη ηε δηαθνξά κε ηα αλεπηπγκέλα έζλε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

Ίληεξλεη ζηελ παξαγσγή. Παξόια απηά, ην έζλνο αθόκε αληηκεηώπηδε πνιιέο 

πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο θνξπθαίσλ ηαιέλησλ, πόξσλ, θαη 

πεξηβαιινληηθώλ ζηελνηήησλ θαη κηαο ζπξξηθλνύκελεο πξνζθνξάο νηθνλνκηθώλ 

κεηαλαζηώλ. Ο αμησκαηνύρνο αλέθεξε όηη, κεξηθέο Κηλέδηθεο εηαηξείεο πξέπεη αθόκε 

                                                           
4
 Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ News Focus No. 11,  12-6-2015, Αβραμίδου Ελενα αν. Καθηγήτρια 

Πανεπιςτημίου του Πεκίνου “Κίνα-Γερμανία και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάςταςη”, Εφημ των 

Συντακτών 23 Νοεμ. 2015 
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λα πεξάζνπλ από ηηο εθδόζεηο 2.0 θαη 3.0, ελώ νη πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί παξαγσγνί 

ήηαλ ζε έλα ζηάδην πεξίπνπ κεηαμύ 3.0 θαη 4.0. Δπνκέλσο, ν δξόκνο είλαη καθξύο εσο 

όηνπ ε Κίλα κπνξέζεη λα θηάζεη ηελ θνξπθή ηεο παγθόζκηαο θιάζεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε Κηλέδηθε θπβέξλεζε θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο  ζηελ πξνώζεζε 

ηεο εζληθήο κεηαξξύζκηζεο δεκηνπξγίαο εκπνξηθώλ ζεκάησλ πςειήο πνηόηεηαο  θαη 

ζηηο θξαηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη ζηηο ΜΜΔ. Σε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ 

πνπ έθεξε ε πξσηνβνπιία «Μηα Εώλε θαη Έλαο Γξόκνο», (γηα ην ιεγόκελν δξόκν ηνπ 

κεηαμηνύ) ε Κίλα επηηαρύλεη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ εμάιεηςε 

ηεο μεπεξαζκέλεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο θαη ζηεξίδνληαο ηηο ΜΜΕ κε 

πξνλνκηαθέο δεκνζηνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο. Σην κεζνδηάζηεκα, 

ελζαξξύλεηαη  ε ελζσκάησζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε άιιεο βηνκεραλίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιιηεξγήζνπλ λέεο βηνκεραλίεο θαη λένπο κνρινύο αλάπηπμεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ηαρέσο αλαπηπζζόκελνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, ην ζρέδην αλακέλεηαη λα θαηαζηήζεη 

ηηο θηλέδηθεο βηνκεραλίεο ηθαλέο λα κεηαβνύλ ζε κηα πην λέα θνπιηνύξα πςειήο 

πνηόηεηαο, πςειήο επέλδπζεο θαη επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο πξνζαλαηνιηζκέλνπ 

ζην πνηνηηθό εκπνξηθό ζήκα, ππό ηε ζπλερή θαζνδήγεζε ηεο θπβέξλεζεο»
5
. 

 

Ι.2 Η Κιηκαηηθή Αιιαγή 

H αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (πνιιαπιαζηαζκόο 

αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, επηδείλσζε ηεο έιιεηςεο λεξνύ, εξεκνπνίεζε) θαη 

ηεο πιεκκεινύο αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο (απμαλόκελε κόιπλζε ζηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν), 

απνηειεί αληηθείκελν ησλ ζπλνκηιηώλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθώλ ζπλόδσλ ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ (Η.Δ) θαηά ηελ παξειζνύζα 25εηία πνπ θαηέιεμαλ ζηε 

ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. 

Σηε ζύλνδν απηή ζπκθσλήζεθε εύξνο ζηόρνπ αύμεζεο ησλ κέζσλ παγθόζκησλ 

ζεξκνθξαζηώλ 1,5-2 
o
C, θαη επίηεπμε κηαο ηζνξξνπίαο ζην δεύηεξν κηζό ηνπ αηώλα 

κεηαμύ ησλ εθπνκπώλ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ “ζπιιεθηώλ” πνπ απνξξνθνύλ ηνλ 

άλζξαθα, όπσο είλαη ηα δάζε, ελώ θάζε ρώξα δεζκεύεηαη λα εθδίδεη έλα πξόγξακκα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα θάζε πέληε ρξόληα από ην 2020 θαη 

εμήο. 

                                                           
5
 Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ News Focus No. 11,  12-6-2015 
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Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ζύκθσλα κε ηνλ Niklas Hohne, έλαλ από ηνπο 

ζπγγξαθείο ηεο ηειεπηαίαο αλαθνξάο ηνπ δηαθπβεξλεηηθνύ πάλει ησλ Η.E γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ησλ 2 
ν
C ζεκαίλεη όηη όιεο νη εθπνκπέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα ζα έπξεπε λα κεδεληζηνύλ κέρξη ην 2060 ή ην 2070
6
, 

αλαδεηθλύνληαο ην κέγεζνο θαη ην εύξνο ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ θαη 

επελδύζεσλ γηα ηνλ απαηηνύκελν ελεξγεηαθό κεηαζρεκαηηζκό απεμάξηεζεο από ηα 

νξπθηά θαύζηκα. 

 

Ι.2.1 Ο Δπξσπατθόο Δλεξγεηαθόο Χάξηεο γηα ην 2050 

Ο ελ ηζρύεη επξσπατθόο ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο δηαηξέρεηαη από ηελ θεληξηθή 

απόθαζε αλάιεςεο δξάζεο, ζε παγθόζκην επίπεδν, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο θεληξηθόο ζηόρνο ηεο απαιιαγήο από ηηο αλζξαθνύρεο 

εθπνκπέο επηρεηξείηαη λα επηηεπρζεί κε πνιηηηθέο δεζκεύζεηο, δξάζεηο θαη κέηξα γηα: 

 Υςειή ελεξγεηαθή απόδνζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 Αληαγσληζηηθή παξνπζία ηερλνινγηώλ δηαθνξνπνηεκέλσλ εθπνκπώλ κε ηελ 

παξαδνρή όηη ην θνηλό απνδέρεηαη ηόζν ηελ ππξεληθή ελέξγεηα όζν θαη ηελ 

ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS). 

 Μείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ, ην 2050 

έλαληη ηνπ 2010, ζηε κελ πξσηνγελή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έσο θαη 67,97% 

(κείσζε έσο 86,88% γηα ηα ζηεξεά θαύζηκα θαη 61% γηα ην πεηξέιαην), ζηε 

δε ηειηθή θαηαλάισζε κείσζε έσο θαη 66,4% (κείσζε έσο 92,7% γηα ηα 

ζηεξεά θαύζηκα θαη 63,7% γηα ην πεηξέιαην) 

 Αληηθαηηθά ζελάξηα γηα ην κεξίδην ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πξσηνγελή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2050 (min 2,60%-max 17,50%) 

 Αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ πξσηνγελή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο έσο θαη 59,6% θαη ζηελ ηειηθή έσο θαη 54,6% (εθ ησλ νπνίσλ 30% 

άκεζα θαη 24,6% κέζσ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο)
7
 

Γηαθνξνπνηεκέλεο εκθαλίδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηηο εμειίμεηο ζε παγθόζκην επίπεδν 

ηεο International Energy Agency (IEA), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη κελ ΑΠΔ από 13,1 

% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2012, απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

25,4 % ην 2030 θαη 43,3 % ην 2050. Αληίζεηα, ν άλζξαθαο θαη ην πεηξέιαην 

κεηώλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο από 28,2 % θαη 32,6 % αληίζηνηρα ην 2012  ζε 19,7 % 

                                                           
6
 Pilita Clarc, “Climate deal: Carbon dated?”, www.ft.com, 15 Dec. 2015 

Martin Wolf, “The Paris climate change summit is one small step for human kind ”, FT 16 Dec. 2015 

7
 Commission Staff Working Paper, Energy Roadmap 2050, Impact Assessment, SEC(2011) 1565 final 

http://www.ft.com/
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θαη 25,1% ην 2030 θαη ζε 11,1 % θαη 17,4 % ην 2050. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε εθηίκεζε ηεο κείσζεο ζηαδηαθά θαηά 16,8% έσο ην 

2030 θαη ζπλνιηθά έσο ην 2050 θαηά 36,9 % ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

πεηξειαηνεηδώλ από 179 Exa (10
18 

) Joule ην 2012  ζε 149 Exa Joule ην 2030 θαη 

ηειηθά ζε 113 Exa Joule ην 2050.   

Γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ επξσπατθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνσζνύληαη 

δέθα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ άκεζεο θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο γηα ην 

ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ επελδύζεσλ. 

ύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ “Ελεξγεηαθή 

Ελνπνίεζε θαη ηελ Πνιηηηθή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ”  (Energy Union and 

Climate Change Policy): 

“Θα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύκε από κηα νηθνλνκία ε νπνία κέρξη ζήκεξα 

βαζίδεηαη ζηα νξπθηά θαύζηκα, κηα νηθνλνκία ζηελ νπνία ε ελέξγεηα βαζίδεηαη ζε 

κηα ζπγθεληξσηηθή, από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, πξνζέγγηζε θαη ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε παιηέο ηερλνινγίεο θαη μεπεξαζκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Θα 

πξέπεη λα ελδπλακώζνπκε ηνπο θαηαλαισηέο παξέρνληαο ηνπο πιεξνθνξίεο, επηινγή 

θαη δεκηνπξγώληαο επειημία  γηα δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο εμίζνπ θαιά όπσο θαη ηελ 

πξνζθνξά. Θα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύκε από έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ζύζηεκα, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από κε ζπληνληζκέλεο εζληθέο πνιηηηθέο, εκπόδηα αγνξάο θαη 

ελεξγεηαθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο”. (Energy Union Framework strategy, adopted on 

25 February 2015) 

ην πιαίζην απηό, ν πεηξειατθόο θιάδνο πθίζηαηαη ζεκαληηθόηαηεο πηέζεηο, 

ιακβάλνληαο ππόςε πέξαλ ησλ άιισλ, αθ’ ελόο κελ ηελ πνιηηηθή επηινγή ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηα ελαιιαθηηθά θαύζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, αθ’ εηέξνπ δε, πέξαλ ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

επηινγή ησλ ΑΠΔ σο  θνκβηθνύ παξάγνληα, ηελ επηινγή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ σο 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Με ηηο 

επηινγέο απηέο  “Τν πεηξέιαην κάιινλ ζα παξακείλεη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηαθνύ 

κείγκαηνο αθόκε θαη ην 2050, θαη ζα απνηειεί θπξίσο ην θαύζηκν γηα κέξνο ησλ 

επηβαηηθώλ θαη εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ κεγάισλ απνζηάζεσλ. Ζ πξόθιεζε 

γηα ηνλ πεηξειατθό ηνκέα έγθεηηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο 

πεηξειαίνπ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζηξνθή πξνο αλαλεώζηκα θαη ελαιιαθηηθά 

θαύζηκα, θαη ζηελ αβεβαηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ κειινληηθό εθνδηαζκό θαη ηηο 

ηηκέο. Ζ δηαηήξεζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά πεηξειαίνπ θαη ε δηαηήξεζε 

επξσπατθήο παξνπζίαο ζηνλ εγρώξην ηνκέα δηύιηζεο –παξνπζίαο πνπ ζα είλαη ηθαλή 

λα πξνζαξκόδεη ηα επίπεδα δπλακηθόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα κηαο 

ώξηκεο αγνξάο – είλαη ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ, ζε ηνκείο πνπ 

εμαξηώληαη από πξντόληα δηύιηζεο σο αξρηθά πιηθά, π.ρ. ε βηνκεραλία πεηξνρεκηθώλ, 

θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ”. (COM (2011) 885 ηειηθό, 25.12.2011, ζ. 15)  
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ΙΙ. Σν πεηξειατθό πεξηβάιινλ 

Μεηά ηα ρακειά επίπεδα δσδεθαεηίαο, νη ηηκέο ηνπ αξγνύ εθηηλάρζεθαλ ηνλ Μάτν 

ζρεδόλ θαηά 80 % ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο Ιαλνπαξίνπ 2016. Σύκθσλα κε ηνπο 

αλαιπηέο πέληε παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηηο επόκελεο εμειίμεηο
8
. 

 Η κείσζε ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηε Νηγεξία (1,4 εθαη. βαξέιηα 

/εκέξα), ε δηαηήξεζε κεησκέλεο παξαγσγήο ζηε Ληβύε, ιόγσ ηεο 

ζπλερηδόκελεο αζηάζεηαο  θαη ζηε Βελεδνπέια, ε νπνία έρεη  θεξπρζεί ζε 

60εκεξε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Οη δηαηαξαρέο ζηνλ εθνδηαζκό, κεηά ηηο αλεμέιεγθηεο ππξθαγηέο ζηελ 

πνιηηεία Αικπέξηα ηνπ Καλαδά (κείσζε 1 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα), ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ θαηά 500.000 βαξέιηα ηελ εκέξα ιόγσ 

ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηηκώλ θαη ηέινο πεξαηηέξσ κείσζε θαηά 400.000 

βαξέιηα ηελ εκέξα ιόγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ηεο Κίλαο. 

 Η πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε ανπδηθή Αξαβία, ε κόλε ρώξα κε 

ζεκαληηθή πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλόηεηα, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ βεηεξάλνπ Υπνπξγνύ πεηξειαίνπ Αli al-Naiwi από ηνλ κεηαξξπζκηζηή 

αλαπιεξσηή δηαδόρνπ Mohammed bin Salman θαη ηηο εμαγγειίεο γηα 

δηαθνξνπνίεζε ηεο κνλνδηάζηαηεο πεηξειατθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαζρεκαηηζκνύ θαη απεμάξηεζεο από ην πεηξέιαην “Vision 

2030”, ην νπνίν ζα ππνζηεξηρζεί από πόξνπο 2 ηξηζ. δνιι. κε ηελ κεξηθή 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο Aramco
9
. 

 Η κείσζε θαηά 1,2 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο (8,2 εθαη. βαξέιηα έλαληη 9,4 

εθαη. βαξέιηα πέξπζη) ηεο εηήζηαο παξαγσγήο αξγνύ από ηηο ΗΠΑ, 

                                                           
8
 David Sheppard and Neil Hume “Oil price revival reaches a crossroads”, Financial Times 19 May 2016 

9
 Anjli Raval, “A Fix for one-trick economy?”, Financial Times, 19 May 2016: 
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ζύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε Δλεξγεηαθήο Πιεξνθόξεζεο (Energy Information 

Administration, EIA), όζν νη ηηκέο αξγνύ παξακέλνπλ πεξί ηα 50 δνιιάξηα ην 

βαξέιη. 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ δηαρεηξηζηώλ θεθαιαίσλ αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ, νη 

νπνίνη πξνέβεζαλ ζε αγνξέο 420 εθαη. βαξειηώλ όηαλ νη ηηκέο είραλ πέζεη 

πεξί ηα 30 δνιιάξηα  ην βαξέιη θαη είλαη πιένλ πηζαλό κεηά ηελ αύμεζε ησλ 

ηηκώλ λα αζθεζεί πίεζε ζηελ αγνξά γηα πσιήζεηο. 

 

ΙΙ.1 Ο ηνκέαο δηύιηζεο 

Ο ηνκέαο δηύιηζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν 

αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαθαηάηαμεο ζε παγθόζκην επίπεδν. Η νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη αλαγθάζεη πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρώξνπ (όπσο ENI, Shell, Total, INEOS) 

λα επαλαμηνινγήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ιακβάλνληαο ηελ απόθαζε λα κεηώζνπλ 

ηελ έθζεζε ηνπο ζηε δξαζηεξηόηεηα ζε νξηζκέλεο ρώξεο είηε, θιείλνληαο/πσιώληαο 

ιηγόηεξν αληαγσληζηηθά δηπιηζηήξηα είηε, κεηαηξέπνληάο ηα ζε απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο.  

Σύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία δηύιηζεο 

Fitness Check ηα επξσπατθά δηπιηζηήξηα ηελ πεξίνδν 2000-2012 απώιεζαλ ην 25 % 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο εμαηηίαο ηνπ λνκνζεηηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ πςεινύ 

θόζηνπο ελέξγεηαο πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 60 % ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ησλ 

θόζηνπο, ελώ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ απώιεηα αληαγσληζηηθόηεηαο από ηα λνκνζεηηθά 

θόζηε πνπ ζα επηβιεζνύλ από ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Βηνκεραληθέο 
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Δθπνκπέο (Industrial Emissions Directive) επηδεηλώλνληαο ηε ζέζε ησλ ζην δηεζλή 

αληαγσληζκό κε ηηο εθηόο ΔΔ ρώξεο
10

.  

Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2005-2014, ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο 

δηπιηζηηθήο δπλακηθόηεηαο ζηελ ΔΔ ιόγσ θιεηζίκαηνο κνλάδσλ αλήιζε ζε 1,70 εθαη. 

βαξέιηα/εκέξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 585.000 βαξέιηα /εκέξα ζηε Γαιιία, 400.000 

βαξέιηα /εκέξα ζηε Γεξκαλία, 455.000 βαξέιηα /εκέξα ζηελ Αγγιία θαη 320.000 

βαξέιηα /εκέξα ζηελ Ιηαιία
11

..    

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκό Δλέξγεηαο (ΙΔΑ) ηα κηζά δηπιηζηήξηα 

ηεο Β.Γ Δπξώπεο είλαη ππνςήθηα γηα αλαδηάξζξσζε ή θιείζηκν. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δλέξγεηαο « O επξσπατθόο  θιάδνο δηύιηζεο, 

ζα έξζεη κειινληηθά αληηκέησπνο κε κεγάιεο αιιαγέο, ιόγσ κείσζεο ηεο δνκηθήο 

δήηεζεο θαη αληαγσληζκνύ, γη’ απηό ζρεδόλ ηα κηζά δηπιηζηήξηα ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Δπξώπεο είλαη ππνςήθηα γηα αλαδηάξζξσζε ή θιείζηκν. Από ηα ζπλνιηθά 34 

δηπιηζηήξηα ηεο ΒΓ Δπξώπεο (NWE trading hub) -ζε Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλ. Βαζίιεην, 

Οιιαλδία θαη Βέιγην- κόλν ηα 12 από απηά πιεξνύλ ηα θξηηήξηα βησζηκόηεηαο θαη 

ζπλεπώο ζρεδόλ ε κηζή από ηελ, ύςνπο 7 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα, δηπιηζηηθή 

δπλακηθόηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη καθξνπξόζεζκα ππνςήθηα γηα αλαδηάξζξσζε. Τα 

ππόινηπα 22 δηπιηζηήξηα ζα κπνξνύζαλ απιά λα εμαθαληζηνύλ από ηνλ επξσπατθό 

ράξηε, αλ έλα δηπιηζηήξην από απηά δελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα ησλ ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηώλ πνπ θξίλνπλ ηε βησζηκόηεηα κίαο κνλάδαο (δήηεζε, νινθιεξσκέλε 

πεηξνρεκηθή δηαδηθαζία, νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δηύιηζεο(downstream 

integration), πιενλάδνπζα δπλακηθόηεηα κεηαηξνπήο βαξέσλ θιαζκάησλ (coking 

capacity), ηόηε ζεσξείηαη εθηεζεηκέλν ζε θηλδύλνπο»
12

. 

 

                                                           
10

 Fuels Europe 24 May 2016, Post-Refining Forum 1st March 2016, Joint Declaration on EU refining 

industry Competitiveness   

11
 Commission Staff Working Document, “ Sectoral fitness check for the petroleum refining sector”, 

SWD(2015) 284 final 

12
 IEA “Gravitational forces to pull down European refining”, ICIS News, 12 May 2016 

www.icis.com/resources/news 
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 ΙΙΙ. Η ηξαηεγηθή ησλ ΔΛΠΔ ζην πιαίζην ησλ Παγθόζκησλ 

ξαγδαίσλ αιιαγώλ 

  Η ζπληεινύκελε κεηάβαζε ησλ πξσηνπόξσλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ ζηελ 

Τέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε παξάιιειε νινθιήξσζε ηεο επηθξάηεζεο 

ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο  ζην ινηπό θόζκν, ν ελεξγεηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ηα 

ζπλαθή πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζπζηεκαηηθά θαη ζηαζεξά πξνσζεί ε ΔΔ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηα νπνία κέηξα αζθνύλ αζθπθηηθέο πηέζεηο 

ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ δηύιηζεο, θαζώο θαη ε “λέα θαλνληθόηεηα” ηεο 

παξαηεηακέλεο πεξηόδνπ ρακειήο αλάπηπμεο, αλαδεηθλύνπλ σο θαζνξηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο ζηξαηεγηθήο καο αθ’ ελόο κελ ηνλ ηερλνινγηθό εθζπγρξνληζκό θαη ηελ δηαξθή 

αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ζηηο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, αθ’ 

εηέξνπ δε ηνλ ελεξγεηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηνπ Οκίινπ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ 

ελεξγεηαθνύ ράξηε γηα ην 2050, γηα ηελ δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο δηεζλνύο 

αληαγσληζηηθήο ηνπ παξνπζίαο. 

Σην πιαίζην ηνπ κεζνπξόζεζκνπ ζρεδηαζκνύ νη επελδύζεηο εθζπγρξνληζκνύ θαη 

ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο απόδνζεο θαη ε δηαξθήο βειηίσζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο, αθ’ ελόο κελ δηα ησλ ζπζηεκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

αθ’ εηέξνπ δε κέζσ δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ, ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ζην 25% ησλ πιένλ 

αληαγσληζηηθώλ δηπιηζηεξίσλ δηεζλώο. 

Η δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ επελδύζεσλ ζα 

δώζεη ηε δπλαηόηεηα γηα ζπζηεκαηηθή θαη δηεμνδηθή δηεξεύλεζε επθαηξηώλ 

αλάπηπμεο θαη ζηξαηεγηθώλ ελεξγεηαθώλ ζπλεξγαζηώλ κε θύξην ζηόρν ηε βαζκηαία 

κεηεμέιημε ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ από δηπιηζηεξηαθό ζε πξαγκαηηθά θαηλνηόκν, 

αμηόπηζην θαη αληαγσληζηηθό ελεξγεηαθό πξνκεζεπηή ηνπ κέιινληνο, κε ζηξνθή ζε 

ζύγρξνλεο ελεξγεηαθέο δξάζεηο θαη πξντόληα (αλάπηπμε ραξηνθπιαθίνπ 

ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ, δηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ελεξγεηαθώλ 

ηερλνινγηώλ). 

Ο Όκηινο ΔΛΠΔ κόλν σο αλεμάξηεηνο θαηλνηόκνο, εμσζηξεθήο θαη αληαγσληζηηθόο 

πεξηθεξεηαθόο Όκηινο, πξσηνπόξνο ζηνλ ελεξγεηαθό κεηαζρεκαηηζκό ζην πιαίζην 

ηνπ επξσπατθνύ ελεξγεηαθνύ νδηθνύ ράξηε γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ κεζνκαθξνπξόζεζκε αλεμάξηεηε θαη 
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αληαγσληζηηθή επηβίσζε θαη λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ςεθηαθήο νινθιήξσζεο ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ζηελ Τέηαξηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηηο ξαγδαία κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ πνπ 

δηακνξθώλνληαη από ηελ παγθόζκηα αιιαγή θαη ην λέν ελεξγεηαθό ηνπίν ηεο 

κεηαπεηξειατθήο επνρήο. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη 

Ο Όκηινο ησλ ΔΛΠΔ κε επηηπρία αληηκεηώπηζε ην θξίζηκν γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία έηνο 2015 θαη ζήκεξα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηηο 

βάζηκεο πιένλ ειπίδεο γηα ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

κπνξεί κε αηζηνδνμία λα αηελίζεη ην κέιινλ θαη λα ζρεδηάζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ 

παξνπζία ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζηε λέα επεξρόκελε πξαγκαηηθόηεηα. 

Βηώλνπκε κηα πεξίνδν ηαρύηαησλ κεηαβνιώλ. Καζήθνλ καο, είλαη λα εμαζθαιίζνπκε 

ηελ δηαρξνληθά βηώζηκε θαη αληαγσληζηηθή παξνπζία καο. Με ζπζηεκαηηθέο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζηειερηαθνύ καο δπλακηθνύ θαη ησλ 

ζεκαληηθώλ καο επελδύζεσλ, κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη έγθαηξεο εθζπγρξνληζηηθέο 

παξεκβάζεηο ζα βξηζθόκαζηε ζηελ αηρκή ησλ ηερλνινγηθώλ κεηαβνιώλ κε 

εληεηλόκελε  ζπζζώξεπζε ηερλνγλσζίαο θαη έγθαηξε απνξξόθεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Η εκπεηξία από ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ησλ θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

παξειζόληνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παξαηεηακέλεο ειιεληθήο θξίζεο θαη ν 

αμηόπηζηνο ζρεδηαζκόο γηα θαηλνηόκν αληαγσληζηηθή θαη εμσζηξεθή παξνπζία ζην 

θόζκν ησλ ξαγδαίσλ αιιαγώλ, θύξηα όκσο ε ζθιεξή, δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή 

καο  πξνζπάζεηα θαη ε πίζηε ζην όξακά καο γηα ηελ αλεμάξηεηε, θαηλνηόκν, 

εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή δηεζλή παξνπζία ηνπ Οκίινπ εγγπώληαη ηε 

ζπλέρεηα ηεο επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο καο θαη ππνζηεξίδνπλ ζηέξεα ην ζηόρν ηεο 

βηώζηκεο αλάπηπμήο ηνπ. 


