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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε φια ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ, ην δήηεκα ηεο 
Δλέξγεηαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. ηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 
ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, έλα απφ ηα νπνία είλαη ην αξγφ πεηξέιαην. Έηζη, εδψ θαη 
ρξφληα ν θιάδνο ηεο δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, ηαιαλίδεη ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 
αθνχ επηδξά αιπζηδσηά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δσή θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπο.   

Κχξηνη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη α) ε αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ θαπζίκσλ 
θαη ζπγθεθξηκέλα, ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ β) ε αλαγλψξηζε 
ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ θαη ηνλ κεηαβάιινπλ δηαξθψο θαη γ) ε 
ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα, ε νπνία πξσηνζηαηεί ζηνλ 
θιάδν απηφ. 
 
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ, πσο ν θιάδνο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε 
νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα καζηίδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θπξίσο ηελ Διιάδα. 
Δπηπιένλ ζηνλ θιάδν αζθείηαη κία γεληθεπκέλε πίεζε, πξνεξρφκελε απφ ηηο ηάζεηο ηνπ 
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πιαλήηε Γε. πγθεθξηκέλα, δίλεηαη 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ 
δηελεξγνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζε 
απηφ, ε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. Ζ επίδξαζε ησλ δχν απηψλ θξίζηκσλ 
παξακέηξσλ ζηνλ θιάδν, είλαη εκθαλήο, θαηαξράο κέζσ ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο 
δήηεζεο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηνλ Έιιελα θαηαλαισηή, θαη θαηά δεχηεξνλ 
κέζσ ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
θιάδν, γηα εθζπγρξνληζκφ, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο λένπο πεξηβαιινληηθνχο 
λφκνπο αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία 
ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα παξακείλνπλ δσληαλέο ζην «θπλήγη» ησλ 
θεξδψλ. 
 
ε απηφ ην αθηιφμελν πεξηβάιινλ, ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα θαίλεηαη πσο έρεη 
πξνζαξκνζηεί εππξεπψο, κε ηα Δηήζηα Απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα ην 
απνδεηθλχνπλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα ηξία ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε (2015,2016,2017), 
ηα νπνία απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη εθηφο 
ηνπ θιάδνπ ησλ θαπζίκσλ.  
 
Σν απνηέιεζκα δελ είλαη ηπραίν, αθνχ ην ηξέρνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ, 
εθαξκφδεη πηζηά ηηο κεζφδνπο πνπ ππνδεηθλχεη ε ζχγρξνλε ζεσξία ηνπ ηξαηεγηθνχ 
Μάλαηδκελη, κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θπξίσο 
ππνζηεξηθηψλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο απηνί απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 
Οκίινπ, κέζσ δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηνλ ζχγρξνλν θαηαλαισηή θαη θαηά ζπλέπεηα 
δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα. 
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THE HELLENIC FUEL INDUSTRY AND ITS ADVANTAGES            
STRATEGIC ANALYSIS OF INDUSTRY’S COMPANY 

 
 

ATHANASIOS DIMITRIOU 
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SUMMARY 

 
The Energy issue is of utmost importance in Greece, as in all developed countries of 
the world. The Energy field includes the use of fossil fuels, one of which is the crude oil. 
Thus, for years, the crude oil refining industry has plagued the developed countries, 
since it has a knock-on effect on their economic life and their growth. 

The main targets of this thesis are a) to analyze the Greek fuel industry and specifically 
the Greek crude oil refining industry, b) to identify the critical factors which affect 
continuously change it and c) a strategic analysis of Hellenic Petroleum Group, which 
is the leader in this industry. 

The results reveal that the industry has been affected by the economic crisis, which 
has plagued the European Union and particularly Greece in recent years. In addition, 
there is a generalized pressure from the trends of modern civilization to protect the 
Earth. Specifically emphasis is placed on the environmental pollution which is caused 
by the chemical processes that are carried out during the production process, as well 
as on the impact of the use of the products that the industry produces. The 
consequences of these two critical parameters in the industry are obvious, first of all 
through the redistribution of demand for oil products by the Greek consumer, and 
secondly through the constant effort of the companies which are engaged in the 
industry, to modernize in order to adapt to the new environmental laws, but also to be 
able to adapt their production process to the new industry data in order to sustain 
themselves in their pursuit of profit. 

In this inhospitable environment, the Hellenic Petroleum Group seems to have been 
well adapted, with its Annual Operating Results proving it, with emphasis on the last 
three financial years (2015,2016,2017), which are a good example for many Greek 
companies , even outside the fuel industry. 

The result is not a coincidence, since the current Board of Directors of the Group 
faithfully applies the methods suggested by the Modern Strategic Management theory, 
with emphasis on the creation of quality products but mainly on supportive services. 
These factors increase the Group's profitability by creating value for the modern 
consumer and thus creating a competitive advantage for the Hellenic Petroleum Group. 
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1 |  ε λ ί δ α  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1                                                                                

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

1.1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Σν πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ιφγσ 

ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν απηή είλαη 

ηθαλή λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, θάηη ην νπνίν θάλεη απαξαίηεηε ηελ 

χπαξμε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη έλα απαξαίηεην ζρέδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή είλαη 

ν δξφκνο γηα ην ηη ζέιεη λα πεηχρεη ε επηρείξεζε θαη πφηε, ζηα πιαίζηα ηνπ νξάκαηνο θαη 

ηεο απνζηνιήο πνπ ε ίδηα έρεη ζέζεη. Δπίζεο ηε βνεζά λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ, θαη ησλ 

επθαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη ηξεηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

1. Πνχ είκαζηε ηψξα - πνηα είλαη ε θαηάζηαζε; 

2. Πνχ ζέινπκε λα βξεζνχκε; 

3. Πψο ζα θηάζνπκε εθεί; 

Απηέο νη εξσηήζεηο απνηεινχλ ηεο γξακκέο ράξαμεο ηνπ δξφκνπ-ζηξαηεγηθήο, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.1.: 

Γιάγπαμμα 1.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ 3 θαίξησλ εξσηήζεσλ ζηξαηεγηθήο ζθέςεο. 

ΠΖΓΖ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012 



2 |  ε λ ί δ α  
 

Κάζε ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζείηαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο θάζεηο. Απηέο νη 

θάζεηο είλαη: 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ 

2. Μαθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο κία πξφβιεςε γηα ηα 

επφκελα πέληε έηε 

3. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο  

4. ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

 

1.2. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη ε δηαδηθαζία ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαηαξράο ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ θαη ηέινο έξρεηαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή 

ησλ ζρεδίσλ. 

Με ιίγα ιφγηα ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη αζρνιείηαη κε ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε κία επηρείξεζε. Ζ δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε είλαη 

φξνη απζηεξψο αιιειέλδεηνη θαζψο δελ πθίζηαηαη ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ππφ ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ απφ ηνπο δχν φξνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη κία δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία αζρνινχληαη φια ηα ζηειέρε κέζα ζε κία επηρείξεζε. 

 

1.3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ππφδεηγκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξεηο θάζεηο: 

1. Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο  

2. Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηελ απνζηνιή 

3. Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο  

4. Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ζηξαηεγηθήο  

 

Ζ απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ ηεζζάξσλ βεκάησλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, γίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.2 πνπ αθνινπζεί: 
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ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

  

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟ 

ΑΜΔΟ 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΓΟΜΖ 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

ΠΟΡΟΗ 

ΑΠΟΣΟΛΖ        

 ΚΟΠΟΗ 

 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 ΠΡΟΓ/ΣΑ 

 ΠΡΟΤΠ/ΟΗ 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 ΔΠΗΓΟΖ 

 

 

 

Γιάγπαμμα 1.2: Μνληέιν ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη                                                                                                                                                                             
ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, 13th edition, 2012 

ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΘΘ 
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1.3.1.  ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο αθνξά ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ παξάγνληεο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ειεγρζνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην Γεληθεπκέλν Πεξηβάιινλ ή 

Μάθξν-πεξηβάιινλ θαη ην Άκεζν Πεξηβάιινλ ή Μίθξν-πεξηβάιινλ.  

Σν Γεληθεπκέλν Πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηε 

βξαρπρξφληα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ επηρείξεζε 

κέζσ ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. Οη παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλεη 

είλαη : 

 Πνιηηηθνί 

 Οηθνλνκηθνί 

 Κνηλσληθνί 

 Σερλνινγηθνί 

Σν Άκεζν Πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία θαη νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ θαη 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε γηα απηφ θαη απνηεινχλ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε επηρείξεζε. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

 Μέηνρνη 

 Πξνκεζεπηέο 

 Αληαγσληζηέο 

 Πηζησηέο 

 Δκπνξία-Γίθηπα Γηαλνκήο 

 Οκάδεο αηφκσλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

 Κπβεξλήζεηο 

 Σνπηθέο νξγαλψζεηο 

 Πειάηεο-Γίθηπα Γηαλνκήο 

 Δξγαηηθέο ελψζεηο 

 θ.ά 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη 

εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία ζπλήζσο βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Απηέο νη κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη 

ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο.  
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ην δηάγξακκα 1.3 πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη φια φζα αλαιχζεθαλ ιεπηνκεξψο γηα ην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα1.3: Πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012 

 

1.3.1.1. ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ησλ δπλάκεσλ θαη 

αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαδηθαζία ε νπνία είλαη γλσζηή σο 

αλάιπζε S.W.O.T (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).  

 

H αλάιπζε SWOT, ζπλήζσο, μεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ην νπνίν είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα ειεγρζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Σν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ επθαηξίεο θαη απεηιέο, κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ ην πεξίγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ                                                  ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

ΑΜΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΛΑΔΟ) 

ΜΔΣΟΥΟΗ                                                                                

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΔΗΓΗΚΔ ΟΜΑΓΔ                                                   

ΠΔΛΑΣΔ 

ΠΗΣΧΣΔ                                                                                 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ                                                   

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ/ΔΝΧΔΗ 

 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΔ 

 

ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΓΟΜΖ 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

ΠΟΡΟΗ 
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Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο νη νπνίεο 

ελππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηε δηνίθεζε κε 

γλψκνλα ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηελ επηρείξεζε. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε SWOT, αθνχ κεηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνζθέξεη, ε επηρείξεζε κπνξεί λα γλσξίδεη 

ηε ζέζε ηεο κέζα ζηελ αγνξά θαη κε βάζε ηελ απνζηνιή ηεο ζηε ζπλέρεηα λα πνξεπηεί. 

 

1.3.2. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Χο δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαινχκε ηελ αλάπηπμε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππφ ην πξίζκα ησλ 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο. Πην 

αλαιπηηθά: 

 Απνζηνιή (mission): Δίλαη ν ιφγνο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν. 

 θνπνί (objectives): Δίλαη ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξίδνπλ ην ηη θαη ζε πνην ρξφλν πξέπεη λα 

επηηεπρζεί. Οη ζθνπνί δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ζην φηη νξίδνληαη πνζνηηθά 

θαη ρξνληθά, ζπλεπψο είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη. 

 ηξαηεγηθέο (strategies): Δίλαη ζρέδηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Γηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα ζην επηρεηξεζηαθφ, ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ. Σν επίπεδν επηρεηξεζηαθήο ή εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο (corporate 

strategy) εμεηάδεη ζε πνηνπο θιάδνπο αληαγσλίδεηαη ν φκηινο θαη πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα αλάπηπμε θαη δηνίθεζε. Σν επίπεδν 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο (business strategy) πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο κε 

ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζθνπεχεη λα αληαγσληζηεί ζε επηιεγκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πιένλ. 

Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο (functional strategy) πεξηιακβάλεη 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε θαηαξράο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εθφζνλ ππάξρεη φκηινο ζηε ζπλέρεηα θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. πλεπψο ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 

ηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο.  
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 Πνιηηηθέο: Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ θάζε 

ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, 

ε νπνία επηδηψθεη λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

απνζηνιή. πλεπψο ζπλδένπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ 

πινπνίεζή ηεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ δηαγξακκαηηθή πνξεία απφ ηελ απνζηνιή έσο θαη ηελ πνιηηηθή κίαο επηρείξεζεο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.4: 

 

Γιάγπαμμα 1.4: Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012 

 

1.3.3. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ ηξίηε θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ πινπνίεζε γίλεηαη κέζσ θάπνησλ πξνγξακκάησλ, 

πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη επηηειείηαη θπξίσο απφ ηα κεζαία θαη θαηψηεξα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο.  

Αποςτολι κοποί τρατθγικι Πολιτικζσ
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 Πξνγξάκκαηα: είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ.  

 Πξνυπνινγηζκνί: απνηεινχλ ηελ πνζνηηθή απεηθφληζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

αλαιχνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έλα πξφγξακκα. 

 Γηαδηθαζίεο: πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο. 

 

1.3.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξάθνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα επηζπκεηά. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο ζχγθξηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Σέινο ε ζπγθεθξηκέλε θάζε κπνξεί λα ππνδείμεη ιάζε ηα νπνία έρνπλ 

ζπκβεί ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αλακφξθσζε ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                                

ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

2.1. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο είλαη απηφ πνπ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλίρλεπζεο ηνπ ζα θάλεη γλσζηέο ζηελ επηρείξεζε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ 

ππάξρνπλ γηα απηή. Ζ αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γίλεηαη πξηλ απφ ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαζψο ην δεχηεξν είλαη απηφ πνπ εκπεξηέρεη 

αδηαπξαγκάηεπηα δεδνκέλα γηα ηελ επηρείξεζε. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη 

ζην γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ κε ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ επηρείξεζε θαη ην 

άκεζν πεξηβάιινλ ή θιάδν πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα. 

 

2.1.1. ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο P.E.S.T. Ζ 

αλάιπζε P.E.S.T. είλαη έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ Μάθξν-πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο. Με ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο δελ 

ελλννχκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο πνπ πεξηβάιινπλ κία 

επηρείξεζε. Έηζη ε αλάιπζε P.E.S.T. αλαιχεη: 

 ην Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Political) 

 ην Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economical) 

 ην Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Social) 

 ην Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological) 

Σν φλνκα P.E.S.T. πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ παξαπάλσ πεξηβαιιφλησλ (ζηα 

αγγιηθά). Ζ αλάιπζε P.E.S.T. ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ην Μάθξν-πεξηβάιινλ. Χζηφζν απνηειεί απφ κφλε ηεο 

αλεμάξηεην εξγαιείν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε1. 

Αθνινπζεί κηθξή αλάιπζε ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο: 

 Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ: ε απηφ νξίδεηαη ην πνιηηηθφ πιαίζην φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Σν πνιηηηθφ απηφ πιαίζην θαζνξίδεηαη θπξίσο 

απφ ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη : 

                                                           
1
 el.wikipedia.org/wiki/Ανάλυςθ_PEST 
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o ηηο ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο  

o ηηο δηεζλήο πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο(ηηκή πεηξειαίνπ, πξνζθνξά πξψησλ 

πιψλ θ.ι.π.) 

ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ εκπίπηεη επίζεο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νη λφκνη, ην 

πνιηηηθφ θαζεζηψο θαη ε κνξθή θπβέξλεζεο. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. ην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ εληάζζεηαη επίζεο θαη ην ηνπηθφ επίπεδν πνιηηηθήο (π.ρ. ηνπηθή θαη 

λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θ.ι.π.). 

 Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ: Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο δπλάκεηο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο επξχηεξεο 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη: 

o Δπηηφθηα 

o Ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο 

o Πιεζσξηζκφο 

o Μεξίδην αγνξάο 

 Κνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ: Σν θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο, αμίεο, ζπλήζεηεο θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο 

θνηλσλίαο-πνιηηηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη κία ηνκνγξαθία ηεο θνηλσλίαο 

κε βάζε: 

o Γεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

o Σξφπν δσήο 

o πλζήθεο εξγαζίαο  

o Μφξθσζε  

 Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ: Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ έρεη θαη απηφ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ Μάθξν-πεξηβάιινληνο. Οη θαηλνηνκίεο, ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηεο 

ηερλνινγίαο απνηεινχλ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηφ ην 

ζεκείν. Πιένλ ππάξρνπλ λένη ηξφπνη δηαλνκήο κίαο ππεξεζίαο κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο θαζψο θαη εθηεηακέλεο επηινγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Όια απηά 

πξέπεη λα ηα ιάβεη ππφςε ηεο ε επηρείξεζε. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κειέηεο ηνπ γεληθεπκέλνπ 

πεξηβάιινληνο απφ κία επηρείξεζε πνπ αλήθεη είηε ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ είηε ζηνλ 

θιάδν ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο εμεηάδνληαη επηπιένλ ην λνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη 

ην εζηθφ πεξηβάιινλ. 
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 Ννκηθφ πεξηβάιινλ: Δμεηάδνληαη λνκνζεζίεο γηα κνλνπψιηα θαη ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, λφκνη γηα ην ηελ πεξηβαιινληηθή κφιπλζε πεξηνξηζκνί ζηε 

ρξήζε ελέξγεηαο θ.ι.π. 

 Ζζηθφ πεξηβάιινλ: Δμεηάδνληαη ηνκείο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε επηρεηξεκαηηθή 

εζηθή, θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη γεληθά ιεπηά ζέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ άξδελ ηηο ηζνξξνπίεο ππέξ ε θαηά ηεο επηρείξεζεο ζε έλα επαίζζεην 

ζε απηνχο ηνπο ηνκείο θιάδν. 

 

2.1.2. ΑΜΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΑΓΟ 

 

Σν άκεζν πεξηβάιινλ απνηειεί ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

επεξεάδεη άκεζα ηελ επηρείξεζε. Απνηειείηαη απφ φινπο φζνπο ελδηαθέξνληαη θαη 

εκπιέθνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε πξψηε θάζε (stakeholders). Ζ 

αλάιπζε ηνπ θιάδνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ θαζεγεηή M. Porter (1980), ην 

νπνίν απνηππψλεη ζρεδφλ πιήξσο ηνλ θιάδν. Σν ππφδεηγκα Porter κεηξάεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηα πιαίζηα φρη ηεο επθνιίαο εηζφδνπ, αιιά ηεο επθνιίαο 

θεξδνθνξίαο. εκαληηθή ζεκείσζε γηα ηελ αλάιπζε Porter είλαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο αλάιπζεο γίλεηαη κειέηε ηνπ θιάδνπ θαη φρη ηεο επηρείξεζεο, θάηη ην νπνίν ζα θαλεί 

θαη ζηελ αλάιπζε Porter ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη πέληε δπλάκεηο 

αληαγσληζκνχ θαη ην ηη αλαιχεηαη ζηελ θάζε κία αλαθέξεηαη παξαθάησ : 

1. Απεηιή εηζφδνπ λέσλ Δπηρεηξήζεσλ: Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε έλαλ 

θιάδν, απνηειεί απεηιή γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηνλ θιάδν θαη επνκέλσο ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο απμάλεηαη. Ζ είζνδνο λέν-εηζεξρφκελσλ ζηνλ θιάδν 

κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ησλ αθφινπζσλ εκπνδίσλ: 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθνο 

 Απαηηήζεηο ζε θεθάιαην γηα ηελ είζνδν 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο  

 Πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο 

 Μεηνλέθηεκα θφζηνπο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο παξαγσγήο 

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

 

2. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ: Οη πξνκεζεπηέο επεξεάδνπλ έλαλ 

θιάδν κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηελ επηρείξεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ ηνπνζεηψληαο ην έηζη, κέζα ζηνλ θιάδν. Οη 
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παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

είλαη νη εμήο:  

 πγθέληξσζε πξνκεζεπηψλ 

 Με χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πεγψλ αλεθνδηαζκνχ 

 Τςειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο ζε άιινπο πξνκεζεπηέο(switching cost) 

 Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα εκπξφο  

 εκαληηθφηεηα πειαηψλ γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ: Οη αγνξαζηέο ελφο θιάδνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηνλ θιάδν, αθνχ πηέδνπλ γηα ρακειέο ηηκέο ζε ζπλδπαζκφ κε θαιή 

πνηφηεηα. Όηαλ νη αγνξαζηέο αζθνχλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ηφηε νη 

επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηηο ηηκέο, έηζη κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κε 

απνηέιεζκα ν θιάδνο λα κελ είλαη ειθπζηηθφο. Ζ δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 πγθέληξσζε αγνξαζηψλ 

 Όρη ζπνπδαίν πξντφλ- αδηαθνξνπνίεην  

 Υακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο ζε άιιν πξντφλ 

 Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ εάλ αγνξαζηήο ηνπ πξντφληνο 

είλαη θάπνηα επηρείξεζε  

 Πιεξνθφξεζε, ε νπνία γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ  

4. Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ: Τπνθαηάζηαην πξντφλ είλαη έλα πξντφλ ην 

νπνίν κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην αξρηθφ κε έλα άιιν, δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ 

θαη ρακειφηεξεο ηηκήο. πλεπψο ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα επεξεάδνπλ ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαζψο ζέηνπλ αλψηαηε ηηκή ζηνλ θιάδν ησλ 

αληαγσληζηψλ, ζπκπηέδνληαο έηζη ηα θέξδε. 

5. Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ: Ζ έληαζε αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο: 

 Αξηζκφο αληαγσληζηψλ 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

 ηαζεξά θφζηε, έμνδα απνζήθεπζεο, θζαξηφ πξντφλ 

 Βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο  

 Κφζηνο κεηαθίλεζεο 
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 Δγθαηάζηαζε πξφζζεηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ζε κεγάια 

κεγέζε απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

 Δκπφδηα εμφδνπ 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεη ηε δνκή ηνπ 

θιάδνπ θαη ε έληαζή ηνπ θαζνξίδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

θεξδνθνξία ελφο θιάδνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιένλ ην ππφδεηγκα ηνπ M. Porter έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε 

κηα έθηε δχλακε, ζχκθσλα κε ηνλ Freeman, ε νπνία νλνκάδεηαη δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ (other stakeholders), φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί: 
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Γιάγπαμμα 2.1: Τπόδεηγκα Michael Porter  

ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, 13th edition, 2012
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2.1.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν πξνο κειέηε θιάδνο είλαη αξθεηά αλνκνηνγελήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ Porter, ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ θιάδνπ ην 

νπνίν νλνκάδεηαη ζηξαηεγηθή νκάδα. 

Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα ινηπφλ πεξηιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο κε παξφκνηνπο πφξνπο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο έγθεηηαη ζηελ εχξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ-θχξησλ αληαγσληζηψλ έηζη 

ψζηε λα δψζνπλ ζηα ζηξαηεγηθά ζηειέρε θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπο. 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

1. Δπηινγή δχν ζηξαηεγηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο 

κέζα ζηνλ θιάδν κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαθφξπθνπ άμνλα δχν 

δηαζηάζεσλ 

2. Δχξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην επίπεδν 

xy 

Πξνο απνθπγή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο νη δχν επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθέο κεηαβιεηέο δελ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιν βαζκφ ζπζρέηηζεο. 

 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 2.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ 

ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012. 

 

ΣΡΑΣ. 

ΟΜ.2 

ΣΡΑΣ.

ΟΜ.1 

y 

x 
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Σέινο πξέπεη λα εμεηαζηεί ε επθνιία κεηαπήδεζεο κίαο επηρείξεζεο απφ κία 

ζηξαηεγηθή νκάδα ζε κία άιιε, λα εμεηαζηνχλ δειαδή ηα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο 

(mobility barriers). 

 

2.2. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαιχεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο ελππάξρνπλ ζηελ 

επηρείξεζε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Οη 

παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε δνκή, ε θνπιηνχξα θαη νη πφξνη ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Γνκή: είλαη ν ηξφπνο πνπ νξγαλψλεηαη κηα επηρείξεζε ζηελ ηεξαξρία 

(νξγαλφγξακκα), ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο/παξαγσγήο.  

 Κνπιηνχξα: είλαη έλα ζηνηρείν κνλαδηθφ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε θαη ηε δηαθξίλεη 

απφ ηηο ππφινηπεο. Κνπιηνχξα είλαη ηα πηζηεχσ, νη πξνζδνθίεο θαη νη αμίεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Πφξνη: είλαη πιηθά θαη άπια ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα λα επηηχρεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

πφξνη δηαθξίλνληαη ζε πιηθνχο πφξνπο (πξψηεο χιεο, εμνπιηζκφο, θηίξηα), ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο (θεθάιαηα, ζρέζεηο κε δαλεηζηέο θαη 

πηζησηέο),ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, εκπεηξία) θαη ηέινο ζε 

άπινπο πφξνπο (ηερλνγλσζία, εηθφλα ε θήκε ηεο επηρείξεζεο, παηέληεο). 

 

2.2.1. ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

 

Καηαξράο σο ηθαλφηεηα κίαο επηρείξεζεο, ζπλήζσο ζεσξείηαη, κία δέζκε πφξσλ γηα 

ηελ εθηέιεζε κίαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηθαλφηεηα = ελνπνηεκέλνη πφξνη).Ζ 

ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ επηθεληξψλεηαη ζηε δηάθξηζε θαη αλάπηπμε ησλ 

πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηθαλφηεηεο, φκσο ε επηρείξεζε εζηηάδεη ή ηνπιάρηζηνλ ζα 

πξέπεη λα εζηηάδεη ζε απηέο νη νπνίεο είλαη ζπλεπείο κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο. Οη πιένλ 

ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο κίαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ππεξνρή γηα ηελ επηρείξεζε αθνχ 

απνηεινχλ εζσηεξηθή ηθαλφηεηα ε νπνία εθηειείηαη θαιχηεξα απφ ηηο ππφινηπεο 
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εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο. Αλ ην ζεκείν ππεξνρήο εθκεηαιιεπηεί ζσζηά ζα πξνζδψζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε κέζα ζηελ αγνξά. Αλ ηψξα ζην ζεκείν 

ππεξνρήο πξνζηεζεί θαη ην ππφδεηγκα V.R.I.O. (Value, Rarity,Imitability, Organization),  

ηφηε ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζε κία δηαθξηηή ππεξνρή. Ζ δηαθξηηή ππεξνρή είλαη κηα 

αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα πνπ εθηειείηαη θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, θαη εάλ ε 

επηρείξεζε ηελ εθκεηαιιεπηεί ζσζηά, ηφηε ε δηαθξηηή ππεξνρή πξνζδίδεη δηαηεξήζηκε 

αμία θαη νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Σα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ηα δηαθξίλνπλ έλαληη 

άιισλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα V.R.I.O. είλαη: 

 Value: Ζ αμία ηνπο ε νπνία επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα εμνπδεηεξψλεη 

απεηιέο ή λα εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 Rare: Ζ ζπαληφηεηα ηνπο. 

 Imitability: Δάλ κπνξνχλ λα ηνπο κηκεζνχλ νη αληαγσληζηέο.   

 Organization: Δάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε γηα λα ηνπο 

εθκεηαιιεπηεί. 

 

2.2.2. ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ 

 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ε επηρείξεζε εμεηάδεηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο ην πξντφλ ε 

ηελ ππεξεζίαο ηεο. Καηά ηελ αλάιπζε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζζήθεο αμίαο ζε 

θάζε δηεξγαζία, έιεγρνο γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ππεξέρνπλ έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ θαζψο θαη πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ζε φζεο είλαη θνηλέο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε θχξηεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο. 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο κίαο επηρείξεζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη: 

 Γηαρείξηζε εηζξνψλ  

 Λεηηνπξγίεο 

 Γηαρείξηζε εθξνψλ  

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο 

 Τπεξεζίεο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο κίαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Πξνκήζεηα 
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 Αλάπηπμε ηερλνινγίαο 

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

 Τπνδνκή ηεο επηρείξεζεο 

Ζ επηρείξεζε δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλ εθηειέζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νηθνλνκηθφηεξα ή απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ο ζηφρνο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εθάζηνηε ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία, εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξφβιεκα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                            

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

3.1. ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ιίζν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο. Ζ απνζηνιή πξνέξρεηαη απφ ην φξακα πνπ έρεη κία 

επηρείξεζε γηα ηνλ εαπηφ ηεο ζην κέιινλ, νθείιεη λα είλαη μεθάζαξε θαη πιήξσο 

θαηαλνεηή ηφζν απφ ηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο, ελψ 

ηέινο απνηειεί ηνλ ιφγν χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. 

πλεπψο, πξνθχπηεη φηη γηα λα είλαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο νξζά δηακνξθσκέλε 

πξέπεη λα πεξηέρεη: 

1. Σε βαζηθή αγνξά ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επηρείξεζε  

2. Σε ζπλεηζθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά 

3. Σε δηάθξηζε πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη ζηνλ αληαγσληζκφ 

 

3.2. ΚΟΠΟΗ 

 

Ο ζθνπφο είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξέπεη λα 

απαληάεη, ζην ηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο θαη ζην πφηε, ζε ρξνληθφ επίπεδν. 

Αξθεηέο θνξέο ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ φξσλ ζηφρνο (goal) θαη ζθνπφο 

(objective). Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν ζηφρνο αλαθέξεηαη ζηελ επίδεημε κε 

πξνζδηνξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο, ελψ ν ζθνπφο είλαη πιήξσο πξνζδηνξηζκέλνο ηφζν 

πνζνηηθά φζν θαη ρξνληθά.  

 

3.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή έξρεηαη σο ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ζσζηή επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαζνξίδεη ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

 



22 |  ε λ ί δ α  
 

3.3.1. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy) θάλεη αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ( Strategic business Unit - S.B.U.) θαη πξνζδηνξίδεη ηε γεληθή 

ζηάζε ηνπ νκίινπ απέλαληη ζηηο επηινγέο αλάπηπμεο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη : 

 ηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο  

 ηξαηεγηθέο ραξηνθπιαθίνπ  

 Γνληθέο ζηξαηεγηθέο  

 

3.3.1.1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

Ζ επηρείξεζε επηιέγεη ζηξαηεγηθά αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε, ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη 

ηέινο ηελ πεξηζπιινγή. 

 ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο: ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ε επηρείξεζε έρεη 

απνθαζίζεη φηη ζέιεη λα αλαπηπρζεί, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη θαη λα είλαη ηθαλή 

γηα λα ην επηηχρεη. Σα δχν ηκήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο είλαη ε αλάπηπμε 

κε νινθιήξσζε θαη ε αλάπηπμε κε δηαπνίθηιζε. 

o ηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε νινθιήξσζε: Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη 

είηε θάζεηε είηε νξηδφληηα νινθιήξσζε. ηελ θάζεηε νινθιήξσζε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ησλ 

πξνκεζεπηψλ, γλσζηή σο ζηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα 

πίζσ , είηε ζηνλ θιάδν ησλ αγνξαζηψλ, γλσζηή σο ζηξαηεγηθή θάζεηεο 

νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο. ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε, ε κνλαδηθή 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο φπνπ ε επηρείξεζε δελ αιιάδεη θιάδν, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα δηάρπζεο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν ηεο, κέζσ 

αγνξάο αληαγσληζηψλ, ζπγρσλεχζεσλ, λέσλ θαηαζηεκάησλ θ.ι.π.  

o ηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε δηαπνίθηιζε: ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε αιιάδεη πάληα θιάδν θαη δεκηνπξγεί είηε λέα πξντφληα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνεγνχκελν θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, 

ζηξαηεγηθή ε νπνία νλνκάδεηαη ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε, είηε πξντφληα 

ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ζπζρέηηζε κε ηνλ αξρηθφ θιάδν 
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δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, ζηξαηεγηθή ε νπνία νλνκάδεηαη αζπζρέηηζηε 

δηαπνίθηιζε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νξηδφληηα νινθιήξσζε, ε θάζεηε νινθιήξσζε θαζψο 

θαη ε δηαπνίθηιζε είλαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ είηε κε εζσηεξηθή είηε κε εμσηεξηθή αλάπηπμε. ηελ εζσηεξηθή 

αλάπηπμε ε επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη απφ ηελ αξρή εμνινθιήξνπ, ελψ ζηελ 

εμσηεξηθή ε νπνία ζπκβαίλεη ζπλήζσο κεηά απφ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, ε λέα 

δηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη κε ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηελ ππάξρνπζα 

επηρείξεζε ρσξίο λα επέκβεη εζσηεξηθά ζε πξνζσπηθφ, εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. 

 ηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνίεζεο: Δπηιέγεηαη ζηαζεξνπνίεζε ζηηο ππάξρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζηαζεξφηεηαο:  

o ηαζεξνπνίεζε κέζσ θακίαο αιιαγήο: Ζ επηρείξεζε δηαηεξεί ηελ 

ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή ηεο θαη δελ ππάξρεη θακία απνιχησο αιιαγή 

ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

o ηαζεξνπνίεζε κέζσ ζπγθνκηδήο θεξδψλ: Γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ κε ζηφρν ηελ άκεζε αχμεζε ησλ θεξδψλ κε ζθνπφ λα 

παξακείλεη ε επηρείξεζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη λα κε 

ρεηξνηεξέςεη. 

o ηαζεξνπνίεζε κέζσ παχζεσλ: Ζ επηρείξεζε θαηά δηαζηήκαηα 

ζηακαηάεη εληειψο, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 ηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο: Δθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο είλαη: 

o ηξαηεγηθή δηάζσζεο - αλαζηξνθή (turnaround): Απνηειεί ηε 

δπζθνιφηεξε ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο, θαζψο ε επηρείξεζε κεηψλεη 

δξαζηηθά ηελ επίδνζε ηεο, κε ζηφρν λα θαηαθέξεη λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη 

έπεηηα λα μαλά αλεβάζεη ηελ επίδνζε ηεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα. 

o ηξαηεγηθή ηεο αηρκαισζίαο: Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί πιένλ ζαλ 

δνξπθφξνο κε ην λα γίλεηαη ν κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ή δηαλνκέαο κηαο 

άιιεο επηρείξεζεο, κε αληάιιαγκα καθξνρξφληαο δέζκεπζεο απφ ηελ 

επηρείξεζε απηή. 

o ηξαηεγηθή απνεπέλδπζεο: Πσιείηαη κέξνο ηεο επηρείξεζεο. 

o ηξαηεγηθή ρξενθνπίαο: Δγθαηάιεηςε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο κε 

αληάιιαγκα έλα είδνο δηαθαλνληζκνχ γηα ηα ππάξρνληα ρξέε.   

o ηξαηεγηθή ξεπζηνπνίεζεο: Πψιεζε νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. 



24 |  ε λ ί δ α  
 

3.3.1.2. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 

 

Ζ κήηξα Boston Consulting Group (Β.C.G.) πξνζπαζεί λα απεηθνλίζεη ην ραξηνθπιάθην 

κίαο επηρείξεζεο, ηνπνζεηψληαο ην θάζε πξντφλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο είλαη ην ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο πνπ θαηαιακβάλεη ην θάζε πξντφλ, 

άξα αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ν θάζεηνο αλαθέξεηαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη αλαπαξηζηά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο. Ζ απεηθφληζε ηνπ θάζε πξντφληνο ζην εθάζηνηε ηεηαξηεκφξην γίλεηαη κε έλα 

θχθιν κεγέζνπο αλάινγνπ κε ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. Κάζε πξντφλ έρεη έλα θχθιν δσήο, θαη θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο αληηπξνζσπεχεη έλα δηαθνξεηηθφ πξνθίι θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ γηα λα είλαη ηζνξξνπεκέλε κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θαη έλα 

ηζνξξνπεκέλν ραξηνθπιάθην. 

Οη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ραξηνθπιαθίνπ φπσο θαηαλέκνληαη ζηε κήηξα 

B.C.G. είλαη :  

 «Υξπζνξπρεία»: Δίλαη ηα πξντφληα πνπ είλαη επηηπρεκέλα ζηελ αγνξά θαη 

θέξλνπλ πνιιά κεηξεηά ζηελ επηρείξεζε. Σα θέξδε απηά δαπαλψληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ην νπνίν αλ θαη πςειφ, αλαπηχζζεηαη αξγά ή 

θαη θαζφινπ αθνχ ε αγνξά είλαη πιένλ θνξεζκέλε. Σα πεξαηηέξσ θέξδε 

επελδχνληαη ζηα ακθίβνια πξντφληα. 

 «Ακθίβνια»: Δίλαη ηα πξντφληα ηα νπνία έρνπλ κηθξφ κεξίδην αγνξάο θαη 

αλαθέξνληαη ζε αγνξέο κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Μεξηθά απφ απηά ζα 

αλαπηπρζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ θεξδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πξντφληα 

ρξπζνξπρεία θαη ζα κεηαηξαπνχλ ζε πξντφληα αζηέξηα, ελψ άιια ζα 

απνηειέζνπλ ηα πξνβιεκαηηθά πξντφληα. 

 «Αζηέξηα»: Δίλαη ηα πξντφληα ηα νπνία πξνεξρφκελα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ακθίβνισλ θαηαθέξλνπλ θαη απνθηνχλ πςειφ ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο ζε κία 

αγνξά κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή ηελ 

θαηεγνξία πξντφλησλ, επελδχνληαη ζηα ίδηα κε ζηφρν λα δηαηεξήζνπλ ην πςειφ 

κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα απνηειέζνπλ κειινληηθά 

πξντφληα «ρξπζνξπρεία» ηεο επηρείξεζεο, φηαλ πιένλ ε αγνξά ζα έρεη 

θνξεζηεί. 

 «Πξνβιεκαηηθά»: Δίλαη ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ φπσο θαη ηα «αζηέξηα» 

απφ ηα «ακθίβνια» θαη ηα νπνία έρνπλ κηθξά κεξίδηα αγνξάο θαη ρακειφ ξπζκφ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Consulting_Group
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αλάπηπμεο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απηά νλνκάδνληαη 

«πξνβιεκαηηθά», γηαηί δελ επηθέξνπλ ηα θέξδε πνπ επηζπκεί ε επηρείξεζε. 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο κήηξαο Β.C.G. γίλεηαη ζην δηάγξακκα 3.1 πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 

Γιάγπαμμα3.1: Μήηξα Boston Consulting Group. 

ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012 

 

3.3.1.3. ΓΟΝΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ  

 

Οη γνληθέο ζηξαηεγηθέο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο 

κε βάζε ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ηφζν 

ζηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ φζν θαη ζηε κεηέξα εηαηξεία. Απηφ γίλεηαη κε ηελ 

εζηίαζε ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεηέξαο εηαηξείαο θαη ην ηαίξηαζκα 

<<ΑΣΕΡΙΑ>> <<ΑΜΦΙΒΟΛΑ>>

<<ΧΡΤΟΡΤΧΕΙΑ>> <<ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΚΑ>>
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κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ηεο, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επθαηξίεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Απηή ε αλάιπζε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή λέσλ κνλάδσλ 

αιιά θαη ζηελ θαζνδήγεζε απηψλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ.  

Σα ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη: 

 Δμέηαζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θάζε κνλάδαο. 

 Δμέηαζε ησλ πξννπηηθψλ απφδνζεο θάζε κνλάδαο.  

 Αλάιπζε ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο κε ηελ κεηέξα επηρείξεζε. 

 

3.3.2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο ζχκθσλα κε ηνλ M. Porter είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζγεζία θφζηνπο: Ζ επηρείξεζε απνζθνπεί ζηε δηάζεζε πξντφλησλ κε ηδηαίηεξα 

ρακειφ θφζηνο αθνχ απεπζχλεηαη ζε αγνξαζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα 

ηελ ηηκή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί θπζηθά φηη ζε θάζε θιάδν ν εγέηεο ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο είλαη έλαο θαη απηφο δηαηεξεί ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαηά ζπλέπεηα νη 

ππφινηπνη απιά πξνζπαζνχλ λα θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα ηηκψλ. 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 20% ελφο θιάδνπ αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο 

θφζηνπο. Φπζηθά ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνυπνζέηεη ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα θξαηήζεη ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. 

 Γηαθνξνπνίεζε: Δίλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ δηαθνξνπνηεί ην πξντφλ ζηα κάηηα θαη 

ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή θαη έηζη ην θαζηζηά κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ. Ζ 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο απαηηεί πςειφηεξν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ έρεη πςειή ηηκή. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρεη ε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε πξνζπκία ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξψζεη παξαπάλσ 

πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ηα κνλαδηθά πξνλφκηα ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο. 
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 ηξαηεγηθή εζηίαζεο: Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο 

θαη κφλν ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, κέζσ είηε ηεο δηαθνξνπνίεζεο είηε ηεο εγεζίαο 

θφζηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν, επηιεγκέλν θνκκάηη ηεο αγνξάο.   

 

3.3.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή έξρεηαη γηα λα εθπιεξψζεη απηά πνπ νξίδνπλ ε επηρεηξεζηαθή 

θαη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηηο 

δξάζεηο ηνπ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ. 

πλεπψο θπξίσο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ. 

Σα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή είλαη ηα 

αθφινπζα : 

 Μάξθεηηλγθ: Αζρνιείηαη κε ηε δνκή, ηελ πξνβνιή, ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο 

θ.ι.π. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά: ηεξίδεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα νξίζεη ηη είλαη θαιχηεξν λα ζπκβεί, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε: Αζρνιείηαη κε ηελ εμέιημε ησλ πξντφλησλ, ηελ εχξεζε 

λέσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ. 

 Παξαγσγή: Αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  

 Αλζξψπηλνη πφξνη: Αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: ρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεηαη λα ξέεη ε 

πιεξνθνξία ηφζν εληφο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ . 

 

3.3.4. ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζε επηρεηξεζηαθφ (εάλ ππάξρεη φκηινο), 

επηρεηξεκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν δελ είλαη κία εχθνιε δηαδηθαζία θαζψο ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζε έλα δπλακηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
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ην νπνίν δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ε ίδηα. πλήζσο κεηά απφ κία νξζά εθηειεζκέλε 

αλάιπζε S.W.O.T. ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα γλσξίδεη ζε πνηα επίπεδα 

ζηξαηεγηθήο ζα θηλεζεί. 

Έλαο άιινο ηξφπνο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο είλαη κέζσ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζελαξίσλ. Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλνη νξγαληζκνί γηα λα θάλνπλ επέιηθηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα. 

Απνηειεί κείδνλ κέξνο ηεο πξνζαξκνγήο θαη γελίθεπζεο ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ζηξαηησηηθνχο ζρεδηαζκνχο2. Ζ ηαθηηθή απηή ζπλδπάδεη 

γλσζηά γεγνλφηα γηα ην κέιινλ, φπσο δεκνγξαθηθά, γεσγξαθηθά, ζηξαηησηηθά, 

πνιηηηθά, βηνκεραληθά ζηνηρεία θαη απνζέκαηα νξπθηψλ, κε ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο λα εληνπίδνληαη απφ θνηλσληθέο, ηερληθέο, νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

πνιηηηθέο (STEEP) ηάζεηο3. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζελαξίσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε ζην γεγνλφο  φηη πνιινί 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε πνιχπινθνπο ηξφπνπο, δεκηνπξγψληαο 

θάπνηεο εθπιεθηηθέο κειινληηθέο εμειίμεηο. Ζ κέζνδνο επηηξέπεη επίζεο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ παξάγνληεο πνπ είλαη δχζθνιν λα επηζεκνπνηεζνχλ, φπσο λέεο 

ηδέεο γηα ην κέιινλ, βαζηέο κεηαβνιέο ζηηο αμίεο, πξσηνθαλείο θαλνληζκνί ή 

εθεπξέζεηο.4   

                                                           
2
 Bradfield, Ron & Wright, George & Burt, George & Cairns, George & Heijden, Kees Van Der Heijden, 

October 2005 . 
3
 https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning#cite_note-4 

4
  Mendonça, Sandro; Cunha, Miguel Pina e; Ruff, Frank; Kaivo-oja, Jari, February 2009. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                                                              

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

4.1. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πινπνίεζε ηεο. Ζ 

πινπνίεζε γίλεηαη απφ ηα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηειέρε κίαο επηρείξεζεο, ππφ ηε 

δηνίθεζε ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ. Γηα λα είλαη μεθάζαξεο νη πξάμεηο πνπ πξέπεη λα 

δηελεξγεζνχλ θαζψο θαη ν ιφγνο πίζσ απφ απηέο ζα πξέπεη ε απνζηνιή λα είλαη 

γλσζηή θαη θαηαλνεηή ζε φια ηα ζηειέρε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ππνθεθάιαην 

1.3.3. ε πινπνίεζε έξρεηαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Δάλ φκσο απνηχρνπλ νη ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ,πφξσλ θαη νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 

ηε ζηξαηεγηθή, ηφηε πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή απηψλ ζηελ επηιερζείζα ζηξαηεγηθή 

κε ηξφπν ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθφ. Φπζηθά πξέπεη λα παξαηεξεζεί θαη ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο θαζψο είλαη ην πξψην ζεκείν δηεπαθήο κεηαμχ ζηξαηεγηθήο θαη πινπνίεζεο. 

Λάζε ζε απηφ ην ζεκείν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηεο νξζήο ξνήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, πξνο ηα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηειέρε, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ επηρείξεζε. 

Πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε λα απνθχγεη ηα ιάζε πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο5:  

 πζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηψλ: Πξνζδηνξίδνπλ αθξηβψο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ρξφλν πινπνίεζεο θαη ην 

απνηέιεζκα ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

 Γηνίθεζε βάζε ζηφρσλ: Οη πξντζηάκελνη νξίδνπλ ζηφρνπο ζηνπο πθηζηάκελνπο 

ηνπο. 

 Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο: Δζηηάδεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη 

πξνζπάζεηαο ρακεινχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 

                                                           
5
 Wheelen T. & D. Hunger, 2012, ςελ.316-319 
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4.2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ 

 

Σειεπηαίν ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη, ε αμηνιφγεζε 

θαη ν έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη ην ζηάδην ζην νπνίν ειέγρεηαη θαηά πφζν 

εθαξκφζηεθε ε ζηξαηεγηθή θαη ηη απνηειέζκαηα είρε, ζπλεπψο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ. 

Αλ εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα ηφηε ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε πξνο φια ηα ζηάδηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Σα ζηάδηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνζδηνξηζκφο απνηειεζκάησλ πξνο κέηξεζε: Ζ αλψηαηε δηνίθεζε θαζνξίδεη 

ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα κεηξεζνχλ ζην ηέινο. 

2. Καζνξηζκφο πξνηχπσλ: ε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδνληαη ηα πξφηππα γηα ηε 

κέηξεζε ηεο επίδνζεο, ζε έλα δηάζηεκα απνδεθηψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδεη θάζε 

απνδεθηή απφθιηζε. Σα πξφηππα δελ αθνξνχλ κφλν ηηο ηειηθέο εθξνέο αιιά θαη 

ηα ελδηάκεζα ζηάδηα παξαγσγήο ησλ εθξνψλ απηψλ.  

3. Μέηξεζε ηεο επίδνζεο: Ζ κέηξεζε ηεο ηειηθήο επίδνζεο απαηηεί ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξζά πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

o Balanced Scorecard: Σν πιένλ θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο 

επίδνζεο κίαο επηρείξεζεο θαζψο κεηαηξέπεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο ζε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία κεηξνχζαλ ηελ επίδνζε βαζηδφκελα ζε 

βξαρππξφζεζκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο (ηζνινγηζκνί, θ.α.ρ.). 

Σν balanced scorecard απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

ζπληζηψζεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή: Δίλαη ε κνλαδηθή πνπ έρεη λα θάλεη κε ην 

παξειζφλ, είλαη πνζνηηθή θαη δίλεη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη 

κέηνρνη γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Πειαηεηαθή: Αθνξά ην κέιινλ είλαη πνηνηηθή θαη πξνζθέξεη ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ νη πειάηεο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 Δζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ: Δπίζεο κειινληηθή θαη πνηνηηθή, ε 

νπνία πξνζθέξεη ζηε δηνίθεζε ηελ εηθφλα ησλ ζεκείσλ ζηα 

νπνία ε επηρείξεζε πξέπεη λα ππεξέρεη γηα λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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 Μάζεζεο θαη αλάπηπμεο: Ζ ηειεπηαία κειινληηθή θαη πνηνηηθή 

ζπληζηψζα ε νπνία ζαλ ιεηηνπξγηθή κέηξεζε πξνζθέξεη ζηα 

αλψηαηα ζηειέρε ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ζεκείσλ βειηίσζεο, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία αμίαο ζηνλ πειάηε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ζηελ επηρείξεζε. 

4. χγθξηζε επίδνζεο θαη πξνηχπσλ: Δάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα επηζπκεηά, 

ηφηε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην. Δάλ φκσο ε επίδνζε δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα 

πξφηππα πνπ έρνπλ νξηζηεί, ηφηε ε επηρείξεζε ζπλερίδεη ζην επφκελν ζηάδην.  

5. Γηνξζσηηθή δξάζε: Δθφζνλ ηα πξφηππα απνθιίλνπλ γίλνληαη θάπνηεο ελέξγεηεο 

γηα λα επηζηξέςεη ε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα. Ζ 

δηνίθεζε νθείιεη λα εμεηάζεη ηα αίηηα ηεο απφθιηζεο, λα δεη εάλ είλαη ηπραία ή 

νθείινληαη ζε ιάζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ή αθφκα θαη ζε ιάζνο 

δηαδηθαζίεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθφζνλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε έλα εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ειάρηζηα κπνξεί λα επεξεάζεη, αληηζέησο πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ 

δηαξθψο, ζα πξέπεη ηα πξφηππα επίδνζεο λα αλαπξνζαξκφδνληαη δηαξθψο ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5                                                                                                

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

5.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηνπ 

ειιεληθνχ θιάδνπ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ θιάδν. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη γίλεη ρξήζε ησλ πην πξφζθαησλ 

ρξνληθά, δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

5.2. Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

Ο θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ παξφιν πνπ επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Δίλαη βαζηθφ γξαλάδη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηάζεσλ θαη εμειίμεσλ ηεο νηθνλνκία ηεο. ην δηάγξακκα 5.1 

θαίλεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα. 

 

Γιάγπαμμα 5.1: Γηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα. 

ΠΗΓΗ: Danchev Svetoslav θαη Γηώξγνο Μαληάηεο, «Ο Κιάδνο Γηύιηζεο Πεηξειαίνπ ζηελ 

Διιάδα: πκβνιή ζηελ Οηθνλνκία θαη Πξννπηηθέο»,2014 

 

Σα παξάγσγα πξντφληα ηνπ πεηξειαίνπ είλαη απαξαίηεηα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, απνηειψληαο ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηεζλψο θαη θπζηθά γηα ηελ ειιεληθή 
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νηθνλνκία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκία «πεηξειαίνπ». Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο 

πξνθχπηεη απφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ θαη εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο πνπ 

δηαλχνπκε, ηφζν ζε φξνπο πνζνηήησλ φζν θαη ζε φξνπο αμίαο. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ ην 50%6 ησλ ειιεληθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαιχπηνληαη απφ πεηξειαηνεηδή 

πξντφληα. Απνηέιεζκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη νη πνιιαπιέο θαη 

αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ζε ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, φπσο νη 

κεηαθνξέο, ε βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά, ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη νη ππεξεζίεο.  

Σα πξντφληα ηνπ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θιάδν πεηξειαίνπ, 

επηδξνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:  

 ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο ηα πξντφληα ηνπ 

πεηξειατθνχ θιάδνπ απνηεινχλ θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ 

ηεο ρψξαο.  

 ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ θαη ηνλ επαξθή εθνδηαζκφ κε θαχζηκα φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ 

δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ησλ λεζηψλ θαη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ.  

 ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ, αθνχ ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, 

θαζψο θαη ζηελ άκεζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ζην βαζκφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ηδησηηθά Απηνθίλεηα (Η.Υ.) απηνθίλεηα, πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο θαη θπζηθφ αέξην.  

Ζ θάιπςε ησλ παξαπάλσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ζπλδέεηαη κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα λα επηδξνχλ απνθαζηζηηθά ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ ηφζν 

ζχγρξνλεο επελδχζεηο κεγάιεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πεηξνρεκηθά, ιηπαληηθά) φζν θαη 

επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαηηθέο θαηαθηήζεηο, αθνχ ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ πνιχηηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη ηέινο 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

Οη παξαπάλσ ζηφρνη θαη αλάγθεο, εηδηθά κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, επεξεάδνληαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επξσπατθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο εμάιινπ 

                                                           
6
 ΕΣΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 2015, Ζκδοςθ Ιανουαρίου 2017, Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & 

Ενζργειασ. 
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απνηεινχλ θαη ην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο δηεζλνχο ζέζεο ηεο Διιάδαο ζηελ 

ελεξγεηαθή αγνξά.  

Οη πνιηηηθέο πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), αθνξνχλ δηεπξσπατθά ελεξγεηαθά 

δίθηπα, δεκηνπξγία εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηέινο 

πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ εθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αλάπηπμεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δεκηνπξγίαο 

θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αιιειεκπινθή νηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ αιιάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο. 

Ζ εκθάληζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ ελεξγεηαθφ ρψξν, νη εμαγνξέο θαη νη 

ζπγρσλεχζεηο, ε εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ, κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξαγσγή 

θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ, απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, κεξηθνχο κφλν παξάγνληεο πνπ 

πξνζδίδνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ αληαγσληζκφ.  

Σα παξαπάλσ καδί κε ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεηξειατθνχ θιάδνπ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο καο ζηα ελεξγεηαθά δίθηπα 

απνηεινχλ νξηζκέλνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ.  

Δπηπιένλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεηξειατθνχ θιάδνπ θαη ησλ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζε απηφλ, απαηηνχλ ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ζην βαζκφ πνπ απηνί επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ θιάδν. Σα ηειεπηαία ρξφληα, αθελφο ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ κε ηηο ζπρλά απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο, θαζηζηνχλ πην επάισηε ηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ ε εμαζθάιηζε 

λέσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη δηθηχσλ, επηδξνχλ, ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ απφ άιινπο 

θιάδνπο, ζηνπο γεσπνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο, θαζηζηψληαο ηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία επάισηε ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο. 

Σέινο, ε ρψξα καο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, δελ κέλεη ακέηνρε ζηα δηάθνξα 

ζελάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο γεσπνιηηηθήο έληαζεο θαη έρνπλ ζην επίθεληξφ 

ηνπο ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειατθψλ πεγψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ αγσγψλ 

κεηαθνξάο πεηξειαίνπ. 
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5.3. ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΧΝ7 

 

Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε ζηελ Δπξψπε, έρνπλ 

επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηνλ θιάδν δηχιηζεο ζηελ Διιάδα, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή 

αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα. 

Δηδηθφηεξα, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην εγρψξην θαη δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, ν θιάδνο αληηκεησπίδεη πςειφ θφζηνο εθνδηαζκνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, 

ρακειά πεξηζψξηα δηχιηζεο, θαηαθφξπθε πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη απμεκέλν 

θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελέξγεηαο.  

Ζ ζηξνθή ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα έδσζε δηέμνδν ζηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα, ηα 

νπνία, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, βξέζεθαλ αληηκέησπα κε ηνλ θίλδπλν 

ρακειήο αμηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο, θάηη πνπ ζα ηα 

απνκάθξπλε απφ ηελ ειάρηζηα απνδνηηθή θιίκαθα παξαγσγήο επηβαξχλνληαο 

πεξαηηέξσ ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. Έηζη, κεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ 

επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο θαη ππφ ηελ 

πίεζε ηεο ρακειήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ αζζελψλ πξννπηηθψλ ηεο, αλαδήηεζαλ 

λέεο αγνξέο θαη επεθηάζεθαλ ζηηο πθηζηάκελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζε ρψξεο εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Απηή ε επηινγή, σζηφζν, εκπεξηέρεη αξθεηέο πξνθιήζεηο θαη ππνινγίζηκνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί βηψζηκε. Οη αληαγσληζηηθέο 

πηέζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα είλαη ζήκεξα ηδηαίηεξα ηζρπξέο θαη 

αλακέλεηαη λα νμπλζνχλ, εθπνξεπφκελεο απφ ηελ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Ννηηναλαηνιηθή Αζία. ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ε δπλακηθφηεηα δηχιηζεο κεηψζεθε θαηά 5,5% ην 2012 ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2008, ελψ πεξαηηέξσ κείσζε ζεκεηψζεθε ην 2013. Έηζη, αξθεηά δηπιηζηήξηα 

παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα ή ππνιεηηνπξγνχλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δνκή ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ έρεη κεηαβιεζεί κε ηηο ξνέο πεηξειαίνπ θίλεζεο (diesel) θαη 

θαπζίκσλ γηα αεξησζνχκελα (jet fuel) απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) 

θαη ηελ Αζία λα θαιχπηνπλ ην έιιεηκκα πξνζθνξάο ζηελ Δπξψπε θαη ηε δήηεζε γηα 

βελδίλεο λα ζπξξηθλψλεηαη. Σα πην επάισηα δηπιηζηήξηα ζηελ Δπξψπε είλαη ηα 

παιαηφηεξα πνπ δελ έρνπλ αλαβαζκηζηεί θαη ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο εμαγσγέο 

βελδίλεο.  

                                                           
7
 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 

ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 5-6 



39 |  ε λ ί δ α  
 

Δπηπιένλ, ηα εθηφο Δ.Δ. δηπιηζηήξηα δελ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαη ηηο απνδεθηέο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δ.Δ. Απηφ ην γεγνλφο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία παξφκνησλ πξνδηαγξαθψλ ζηηο εθηφο Δ.Δ. αγνξέο ζηηο 

νπνίεο απεπζχλεηαη ε πιεηνλφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ν θιάδνο, ζέηεη ηα 

ειιεληθά δηπιηζηήξηα ζε κεηνλεθηηθή αληαγσληζηηθή ζέζε, κε ηε δπζκελή πξννπηηθή, ε 

ζέζε απηή λα ρεηξνηεξεχζεη ζην άκεζν κέιινλ. ε απηφ ζπκβάιινπλ ηφζν ην θφζηνο 

αγνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν έρεη απμεζεί ππέξκεηξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, φζν θαη νη εθθξεκφηεηεο ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ επηκέξνπο 

απνθάζεσλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πνιηηηθήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο 

ηεο Δ.Δ., φπσο ε Οδεγία 2010/75/ΔΔ γηα ηηο βηνκεραληθέο εθπνκπέο. Ζ πινπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο δεκηνπξγεί ζνβαξή επελδπηηθή αβεβαηφηεηα θαη ζπλεπάγεηαη πξφζζεην 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο.  

ην κεηαμχ, ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο επηβάιιεη 

ζηνλ θιάδν, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (.Δ.Γ.Δ), 

πξφζζεηα θφζηε: α) απφ ηηο εθπνκπέο CO2 ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ (άκεζν θφζηνο 

εθπνκπψλ) θαη β) απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεη ν θιάδνο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ην θφζηνο ησλ εθπνκπψλ CO2 πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή (έκκεζν θφζηνο εθπνκπψλ). Δπηπιένλ, 

αβεβαηφηεηα ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ θίλδπλν 

«δηαξξνήο άλζξαθα» ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Ζ δηαξξνή 

άλζξαθα νδεγεί ζε κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη 

ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, φρη κφλν ζηνλ θιάδν αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

θιάδνπ ηεο δηχιηζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ Δ.Δ., θαζψο θαη νη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο θαη ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα εθηίζεηαη ν θιάδνο ηα επφκελα ρξφληα, έδσζαλ ην έλαπζκα ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν θαη εηδηθφηεξα ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ηεο Δ.Δ.  
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5.3.1. ΣΗΜΔ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

Οη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία νηθνλνκηθψλ θαη 

γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 ην θφζηνο εηζαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα απμήζεθε 

θαηαθφξπθα, ιφγσ ηεο εμίζνπ ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Χζηφζν, ε 

παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε δξακαηηθή πηψζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

ην 2008 ιφγσ ηεο αλακελφκελεο εμαζζέληζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο. Ο πεξηνξηζκφο 

ηεο παξαγσγήο απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ ρσξψλ νη νπνίεο εμάγνπλ πεηξέιαην, 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (O.P.E.C.) ην 2010 ζπγθξάηεζε ηελ 

πηψζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο νη 

ηηκέο μεθίλεζαλ κηα λέα αλνδηθή πνξεία. Ζ πεξαηηέξσ άλνδνο ησλ ηηκψλ 

ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ζηε Ληβχε, ην εκπάξγθν ζην Ηξάλ θαη ηηο αλαηαξαρέο 

ζηε πξία, γεγνλφηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηε δηεηία 2011 θαη 2012 ζνβαξέο αλεζπρίεο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζρεηηθά κε ηνλ απξφζθνπην εθνδηαζκφ αξγνχ πεηξειαίνπ. Χο 

απνηέιεζκα, ε αβεβαηφηεηα, φπσο αληαλαθιάηαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ, 

απμήζεθε ηδηαίηεξα ην 2011 θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2012, κε ηηο ηηκέο εηζαγσγήο αξγνχ 

ζηελ Διιάδα λα δηακνξθψλνληαη ζηα 111 $/βαξέιη θαηά κέζν φξν ην 2012. 

Γηαθπκάλζεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ην 2013, κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε, θαζψο νη απμήζεηο 

ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο Ζ.Π.Α. αληηζηάζκηζαλ ηε ζεκαληηθή 

ππνρψξεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηε Ληβχε θαη ην Ηξάλ. ηε ζπλέρεηα κέρξη θαη ην 2016 

νη ηηκέο εηζαγσγήο αλά βαξέιη αξγνχ πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ. Σν θφζηνο εηζαγσγψλ 

αξγνχ πεηξειαίνπ, ε βελδίλε θαη νη ηηκέο ληίδει απηνθηλήησλ ζηηο ρψξεο ηνπ 

International Energy Agency (I.E.A.) απμήζεθε ην 2017 ζε ζχγθξηζε κε ην 2016, κε ην 

θφζηνο εηζαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ λα απμάλεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζηηο 

κεηαθνξέο. πγθεθξηκέλα αχμεζε 28% ζηελ ηηκή ηνπ βαξειηνχ ζε ζρέζε κε ην 2016 

επέθεξε αχμεζε 11% ζηελ βελδίλε θαη 12% ζην πεηξέιαην θίλεζεο8.  

Παξαηεξψληαο ζπλνιηθά ην δηάγξακκα 5.2 θαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εηζαγσγήο 

αξγνχ πεηξειαίνπ απμήζεθε κέζα ζην 2017, ζε πεξίπνπ 60 δνιάξηα ην βαξέιη, 

θηάλνληαο λα είλαη απμεκέλν θαηά 4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2017, ε πςειφηεξε ηηκή απφ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ηάζεσλ 

ηεο ηηκήο πνπ πεξηγξάθεθαλ έσο ηψξα.9 

                                                           
8
 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 

ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 12-14 
9
 https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports 
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Γιάγπαμμα 5.2: Δμέιημε  ηηκήο εηζαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα. 

ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports 

 

ην δηάγξακκα 5.3 θαίλνληαη νη πνζφηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ έρνπλ εηζαρζεί απφ ηα 

ειιεληθά δηπιηζηήξηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Γιάγπαμμα 5.3: Δμέιημε πνζόηεηαο εηζαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα. 

ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports 

 

Σέινο παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα ζπλνιηθά ρξεκαηηθά πνζά πνπ δηαηέζεθαλ 

απφ ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ, ζην δηάγξακκα 5.4, 
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πνπ φπσο αλακέλεηαη είλαη πςειφηεξα, ζηελ πςειφηεξε ηηκή εηζαγσγήο αλά βαξέιη ην 

2012. 

 

Γιάγπαμμα 5.4: πλνιηθό θόζηνο εηζαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα. 

ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/eu-crude-oil-imports 

 

5.3.2. ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΤΛΖΖ10 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα δηχιηζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε ψζεζαλ ζηελ θαηαζθεπή λέαο ή ζηελ 

αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο. Σελ πεξίνδν 2008-2012 ε 

δπλακηθφηεηα δηχιηζεο ζηελ Αζία απμήζεθε θαηά 15%, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαηά 8% θαη 

ζηε Ρσζία θαηά 6%. Σα λέα δηπιηζηήξηα έρνπλ απμεκέλν δείθηε ζπλζεηφηεηαο, πνπ 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ πξντφληα πςειήο αμίαο, ελψ ην κέγεζφο ηνπο 

επηηξέπεη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Πεξαηηέξσ, πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ζηηο 

εμαγσγέο πξντφλησλ, θαζψο ε ηνπηθή δήηεζε είλαη αθφκα κηθξφηεξε απφ ηελ 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, ελψ ην ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θφζηνο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ην κηθξφηεξν θφζηνο ή/θαη ε απνπζία θφζηνπο ζπκκφξθσζεο 

κε πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, αιιά θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο επηηξέπνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ. Αληίζεηα, ζηελ Δπξψπε, ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

                                                           
10

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 14-15 
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ηελ Ηαπσλία έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηπιηζηεξίσλ έθιεηζε, ελψ άιια αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ θίλδπλν πξφσξεο παχζεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο δπλακηθφηεηα δηχιηζεο θαη δηεηζδχνπλ ηα ελαιιαθηηθά 

θαχζηκα. Έηζη, αξθεηά δηπιηζηήξηα παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα ή ππνιεηηνπξγνχλ θαζψο 

κεγάινη θαηαλαισηέο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία πξνηηκνχλ λα εηζάγνπλ αξγφ πεηξέιαην 

αληί γηα πξντφληα πεηξειαίνπ θαη λα παξάγνπλ κφλνη ηνπο ηα ηειηθά πξντφληα, ελψ 

παξάιιεια, νη παξαγσγνί ζηε Μέζε Αλαηνιή πξνηηκνχλ λα εμάγνπλ ηειηθά πξντφληα 

αληί γηα αξγφ. Δπηπιένλ, απμαλφκελν κεξίδην πγξψλ θαπζίκσλ απφ ηελ άληιεζε 

θπζηθνχ αεξίνπ δηαηίζεληαη απεπζείαο ζηηο αγνξέο σο ππνπξντφληα, ππνθαζηζηψληαο 

πξντφληα δηχιηζεο. Οη πηέζεηο απηέο δελ θαίλεηαη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο φηη ζα 

κεηξηαζηνχλ κεζνπξφζεζκα. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζζήθε δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο 

ηα επφκελα ρξφληα δείρλνπλ φηη ε αλαδηάηαμε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν ζα 

ζπλερηζηεί κε επέθηαζε θπξίσο ζε Κίλα, Ηλδία, Μέζε Αλαηνιή θαη Ρσζία θαη κείσζε ζε 

Δπξψπε θαη Χθεαλία φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.5: 

Γιάγπαμμα 5.5: Παγθόζκηεο πξνζζήθεο δπλακηθόηεηαο δηύιηζεο, 2013-2018 (ζε ρηι. βαξέιηα 

αλά εκέξα) 

ΠΗΓΗ: Danchev Svetoslav θαη Γηώξγνο Μαληάηεο, «Ο Κιάδνο Γηύιηζεο Πεηξειαίνπ ζηελ 

Διιάδα: πκβνιή ζηελ Οηθνλνκία θαη Πξννπηηθέο»,2014 
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5.3.3. ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ  

 

Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εμέιημε 

θαη νη ηάζεηο ηεο δήηεζεο ζε πεξηνρέο πιεζίνλ ηεο Διιάδαο, δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη ηα 

ειιεληθά δηπιηζηήξηα.  

ηελ Δπξψπε ε αγνξά πξντφλησλ πεηξειαίνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.6. Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πησηηθή ηάζε, ε 

θπξηφηεξε αιιαγή αθνξά ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο βελδηλψλ θαη καδνχη (heavy fuel oil) 

θαη ζηελ άλνδν ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη θαπζίκσλ αεξησζνπκέλσλ. Ζ 

άλνδνο ηεο δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε πξνο ηελ 

πεηξειαηνθίλεζε ζηηο ηδησηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο. Ζ ηειεπηαία νθείιεηαη ηφζν ζηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο βελδίλεο, ιφγσ θαιχηεξεο 

θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, φζν θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα πεηξειαηνθίλεησλ απηνθηλήησλ 

πνπ επηηπγράλνπλ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πεηξειαηνθίλεησλ 

απηνθηλήησλ νδεγεί επηπιένλ ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 αλά ρηιηφκεηξν 

βνεζψληαο ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ επίηεπμε ησλ απζηεξψλ ζηφρσλ 

απνδνηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δήηεζε καδνχη ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ θαη ε επξσπατθή βηνκεραλία, έρνληαο 

λα αληηκεησπίζεη απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο, έρεη ζηξαθεί ζε πην 

θαζαξά ελαιιαθηηθά θαχζηκα.11 

Οη αιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θιάδνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο. Σα παιαηφηεξα επξσπατθά 

δηπιηζηήξηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ αγνξάο, ζην νπνίν ε 

δήηεζε γηα βελδίλεο θαη καδνχη ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηε δήηεζε γηα 

ελδηάκεζα θιάζκαηα. Έηζη, κε ηηο πθηζηάκελεο ηάζεηο δεκηνπξγείηαη αληζνξξνπία 

κεηαμχ ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο δήηεζεο, ε νπνία 

εμηζνξξνπείηαη δηακέζνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ Δπξψπε, επνκέλσο, εκθαλίδεη 

ππεξβάιινπζα πξνζθνξά βελδηλψλ θαη έιιεηκκα ζηα ελδηάκεζα θιάζκαηα πνπ 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη. Χζηφζν, ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

πιενλάδνπζαο δπλακηθφηεηαο κέζσ εμαγσγψλ βελδηλψλ απφ ηα επξσπατθά 

δηπιηζηήξηα ηείλεη λα πεξηνξηζηεί κεηά ηηο δξαζηηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε, ζηε βαζηθή γηα 
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 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 16 
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ηηο επξσπατθέο εμαγσγέο, αγνξά ησλ Ζ.Π.Α., ε εθκεηάιιεπζε ηνπ Light Tight Oil 

(L.T.O.) θαη ε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζηηο Ζ.Π.Α., νη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ θαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαπζίκσλ ζηα απηνθίλεηα. Απηέο νη εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο πηέζεηο ζε αξθεηά 

επξσπατθά δηπιηζηήξηα12. 

 

 

Γιάγπαμμα 5.6: Καηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν από 1990 έσο 2015. 

ΠΗΓΗ: EU Reference Scenario 2016 Energy, Transport and Greenhouse Gas (G.H.G) 

emissions Trends to 2050, latest update 08/06/2017. 

 

5.3.4. ΔΓΥΧΡΗΑ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  
 

Ζ δήηεζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, κεηά ηελ θνξχθσζή ηεο ην 2007, έρεη 

ππνρσξήζεη δξακαηηθά αληηζηξέθνληαο κηα καθξνρξφληα αλνδηθή ηάζε ε νπνία ήηαλ 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα 5.7. Δθηφο απφ ηελ παξαηεηακέλε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηε κείσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο ζπλέβαιαλ νη δξαζηηθέο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ζηα θαχζηκα, ε 
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ππνθαηάζηαζε κε άιια θαχζηκα θαη πεγέο ελέξγεηαο, νη ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη 

νη πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

Γιάγπαμμα 5.7: Δηζαγσγέο, εμαγσγέο, δήηεζε από ηε λαπηηιία θαη αθαζάξηζηε εγρώξηα 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα από ην 1990 έσο ην 2015. 

ΠΗΓΗ: EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and G.H.G. emissions Trends to 2050, 

latest update 08/06/2017. 

 

Απφ ην 2008 πνπ μεθίλεζε ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέρξη ην 2013 ηφζν νη 

πσιήζεηο πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, φζν θαη νη δηεζλείο πσιήζεηο 

(θαχζηκα λαπηηιίαο θαη αεξνπνξηθά θαχζηκα) θαηαγξάθνπλ αξλεηηθή κεηαβνιή κε 

πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ -23% γηα ην λαπηηιηαθφ ληίδει έσο -70% γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Ο φγθνο πσιήζεσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 38% κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο, λα αθνξά ζηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά (βελδίλεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο), νη πσιήζεηο ησλ 

νπνίσλ επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηηο απμήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.), ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη ησλ 

ηειψλ θπθινθνξίαο πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ. Ζ πην 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ζεκεηψζεθε ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο εμίζσζεο 

ηνπ ζπληειεζηή Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο κε εθείλνλ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ην 

2012, ε νπνία νδήγεζε ζε θαηαθφξπθε άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πξντφληνο. Ο 

πεξηνξηζκφο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ επέηξεςε σζηφζν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
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πεηξειαίνπ θίλεζεο ην 2013 θαηά πεξίπνπ 8%, ε νπνία πεξηφξηζε ην ζπλνιηθφ ξπζκφ 

κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. ηα ππφινηπα πξντφληα νη ξπζκνί κείσζεο ησλ πσιήζεσλ 

επηβξαδχλζεθαλ ην 2013 ελψ ε ζπλνιηθή δήηεζε ζηαζεξνπνηήζεθε ζρεηηθά ην 2014 θαη 

ην 2015.13  

Με πηψζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ηεο ηάμεο ηνπ 11% θχιεζε ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 2018, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο 

Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο (.Δ.Δ.Π.Δ.), νη νπνίνη απνδίδνπλ ην γεγνλφο, θαηά θχξην 

ιφγν, ζηελ πηψζε ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ιφγσ ησλ θαιψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Αληίζεηα, ηα θαχζηκα θίλεζεο θξαηήζεθαλ θνληά ζηα πεξζηλά επίπεδα κε 

νξηαθή αχμεζε. Οη πξψηεο εθηηκήζεηο, ζην κεηαμχ, γηα ην 12κελν πνπ πξνεγήζεθε 

θάλνπλ ιφγν γηα ζπξξίθλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πγξψλ πξντφλησλ, θαηά 1,5% ζε ζρέζε 

κε ην 2016. Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ δελ αθήλεη ηδηαίηεξα 

πεξηζψξηα αηζηνδνμίαο γηα ηνλ θιάδν, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο παξνπζίαζε ζεκάδηα 

ζρεηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηε δηεηία 2015-2016. χκθσλα κε ηελ Κιαδηθή Μειέηε ηεο 

ICAP Group πνπ εθπνλήζεθε πξφζθαηα, ε επξχηεξε αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαπζίκσλ 

θαηέγξαςε πησηηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 2010- 2016 κε ζσξεπηηθή κείσζε 26%. Δηδηθφηεξα, 

ε «εζσηεξηθή αγνξά» (βελδίλε, πεηξέιαην, καδνχη, άζθαιηνο, πγξαέξην, θεξνδίλε) δελ 

παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην 2015 (νξηαθή κείσζε 0,8%). Σν 2016, ε 

δήηεζε γηα βελδίλε κεηψζεθε 1,3% ζε ζρέζε κε ην 2015. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε δηεηία 

2015-2016 ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο μεπέξαζε ηε κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε βελδίλεο. Ζ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, κεηά ηε ζεκαληηθή αχμεζε 

πνπ θαηέγξαςε ην 2015, εκθάληζε κείσζε 13,6% ην 2016. Πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5% 

εκθάληζε θαη ε θαηαλάισζε καδνχη ηελ πεξίνδν 2016/15. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ αλά πξντφλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ην 2016 απέζπαζαλ ην πεηξέιαην θίλεζεο (24,5%), νη βελδίλεο 

(22,7%) θαη ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα (21,9%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2015 ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ ην πεηξέιαην θίλεζεο εθηφπηζε απφ ηελ πξψηε ζέζε ηε βελδίλε. Χο πξνο ηα 

βηνθαχζηκα, αλαθέξεηαη φηη ην 2016 εγθξίζεθε ε θαηαλνκή 132.000 ηφλσλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, πνζφηεηα κεησκέλε θαηά 5,7% ζε ζρέζε κε ην 2015.
14 

Παξά ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ δηαηεξήζεθε ζε πςειφ επίπεδν, κε εμαίξεζε ην 2011. Ζ 

κείσζε ηεο παξαγσγήο ην 2011 ήηαλ πξφζθαηξε θαη ελ κέξεη νθείιεηαη ζηηο εξγαζίεο 

αλαβάζκηζεο ζην δηπιηζηήξην ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ (ΔΛ.ΠΔ.) ζηελ Διεπζίλα. 
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χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην 2012, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε εγρψξηα 

δήηεζε ζπξξηθλψζεθε θαηά 21%, ζεκεηψζεθε ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν παξαγσγήο 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ επίπεδνπ δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηελ 

αικαηψδε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο ην 2012 ππνζθέιηζαλ αθφκα θαη ηε 

ζπλνιηθή εγρψξηα ηειηθή δήηεζε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ ζηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία)15. 

Ζ ζηξνθή ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα έδσζε δηέμνδν ζηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα, ηα 

νπνία, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, βξέζεθαλ αληηκέησπα κε ηνλ θίλδπλν 

ρακειήο αμηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο, θάηη πνπ ζα ηα 

απνκάθξπλε απφ ηελ ειάρηζηα απνδνηηθή θιίκαθα παξαγσγήο, επηβαξχλνληαο 

πεξαηηέξσ ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα Έηζη, κεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ 

επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο θαη ππφ ηελ 

πίεζε ηεο ρακειήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ αζζελψλ πξννπηηθψλ ηεο, αλαδήηεζαλ 

λέεο ή/θαη επεθηάζεθαλ ζηηο πθηζηάκελεο αγνξέο, θπξίσο ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

ε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ην εγρψξην πεξηβάιινλ δελ πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη 

επλντθφ γηα ηνλ θιάδν. χκθσλα κε ην πην πξφζθαην ζελάξην αλαθνξάο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.8., ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα 

πξνβάιιεηαη ζην κέιινλ κε ηελ παξαδνρή ηεο εθαξκνγήο ησλ ήδε γλσζηψλ 

πνιηηηθψλ, ε δήηεζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα ζα κεησζεί κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, φκσο, θαζψο κε ηηο 

πθηζηάκελεο πνιηηηθέο δελ επηηπγράλνληαη νη καθξνρξφληνη ζηφρνη κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ CO2 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε αλάγθε πηνζέηεζεο αθφκα πην θηιφδνμσλ 

πνιηηηθψλ (κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δηείζδπζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο - Α.Π.Δ., βηνθαπζίκσλ, εμειεθηξηζκφο κεηαθνξψλ θ.ά.), ζα νδεγήζεη ζε 

αθφκα πην δπζκελή πξννπηηθή γηα ηε δήηεζε πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.16 
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 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 21 
16

 EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050, latest update 
08/06/2017 
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Γιάγπαμμα 5.8: Πξνβιέςεηο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη πξντόλησλ πεηξειαίνπ κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο 

θαη γλσζηέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ΠΗΓΗ: EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050, 

latest update 08/06/2017. 

 

5.4. ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ17 

 

Σν αθαηέξγαζην πεηξέιαην απνηειείηαη απφ έλα ζχλζεην κείγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

άιισλ δηαθφξσλ νπζηψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε ρξήζε ηνπ δίρσο 

επεμεξγαζία. Δπνκέλσο, γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα πξνηνχ 

δηνρεηεπηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, ή αθφκα θαη λα εμαρζεί, ψζηε λα παξαρζνχλ κε ηηο 

θαηάιιειεο δηεξγαζίεο πξντφληα, πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. πλεπψο ν 

θιάδνο ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ απνηειεί ζεκειηψδε θξίθν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.  

ηελ εγρψξην θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν φκηινη 

επηρεηξήζεσλ, ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) θαη ν Όκηινο 

Μφηνξ Όηι Διιάο Α.Δ. κε ζπλνιηθά ηέζζεξα δηπιηζηήξηα δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο 526 

ρηιηάδσλ βαξειηψλ αλά εκέξα ή 26,3 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ αλά έηνο. Γηα ζχγθξηζε, ε 

κέζε δπλακηθφηεηα δηχιηζεο ησλ επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ είλαη πεξίπνπ 145 ρηι. 

                                                           
17

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 28-50 
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βαξέιηα αλά εκέξα, ελψ ε κέζε δπλακηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ είλαη 

πεξίπνπ 130 ρηι. βαξέιηα αλά εκέξα. πλεπψο γίλεηαη επθφισο θαηαλνεηφ φηη ε 

δπλακηθφηεηα είλαη επαξθήο γηα λα θαιχπηεη ηελ εγρψξηα δήηεζε. Καηά ζπλέπεηα ν 

θιάδνο δηχιηζεο πεηξειαίνπ έρεη αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο είλαη νη εμήο:  

 Ζ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ βξίζθεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε επίπεδν 

αλψηεξν απφ €1 δηζ. αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο.  

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν θαη δηαηεξεί 

θαιά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε άιινπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο. πλνιηθά ζηνλ θιάδν εξγάδνληαη άκεζα πεξίπνπ 4.100 άηνκα.  

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο παξνπζηάδεη ηζρπξή επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δηφηη ε βησζηκφηεηα ηνπ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλέο νη επηρεηξήζεηο, ζην λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ε 

επξσπατθή θαη ε εζληθή λνκνζεζία, ζε κία επνρή πνπ νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο παίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαη νη νπνίεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηάζεσο γηα 

επέλδπζε, είλαη νη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο €2,7 δηζ. ηελ πεξίνδν 2009-

2012, θαηά ηελ νπνία ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.) ηεο ρψξαο 

ζπξξηθλψζεθε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 20%, κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε λα 

αθκάδεη.  

 Οη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ θιάδν ηνκείο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ πξνζθέξνπλ άκεζα ζηελ εζληθή νηθνλνκία επηπιένλ 

€500 εθαη. πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 23.000 ζέζεηο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ θαπζίκσλ απφ αλεμάξηεηνπο 

κεηαθνξείο.  

χκθσλα κε ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Η.Ο.Β.Δ.), ε ζπλνιηθή 

επίδξαζε ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη αξθεηά επξχηεξε. Αλ 

ιεθζνχλ ππφςε νη έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο επηδξάζεηο ηνπ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία, 

εθηηκάηαη φηη κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ν θιάδνο δηχιηζεο ζπλεηζέθεξε ην 2012, κηα 

ρξνληά κε εμαηξεηηθά κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε, πεξίπνπ €3,8 δηζ. εγρψξηνπ πξντφληνο 

(2% ηνπ Α.Δ.Π.) θαη πεξηζζφηεξεο απφ 40.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία.  

Μηα ιηγφηεξν εκθαλήο επεξγεηηθή επίδξαζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

δηπιηζηεξίσλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ 
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ηζνδχγην. Με ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ λα θηάλνπλ ην 2012 ηα €10,3 δηζ. 

θαηεπζπλφκελεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (86%) ζε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρψξεο, 

ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα ζπλεηζέθεξαλ ην 37,5% ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ 

ηεο ρψξαο, απφ 8,4% κηα δεθαεηία λσξίηεξα, ρσξίο λα έρεη παξνπζηαζηεί αληίζηνηρε 

ηάζε ζην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ. Χο απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ν βαζκφο θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ αξγνχ θαη πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ απφ ηηο εμαγσγέο έρεη απμεζεί απφ 25% ην 2005 ζε 42% ην 2012. 

Ζ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ψζηε ν 

θιάδνο ηεο δηχιηζεο λα ζπλερίζεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6                                                                                     

Ο ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

6.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα, ζχκθσλα 

κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, πνπ έρεη δεκνζηνπνηήζεη ν Όκηινο. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη, αθνξνχλ ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Οκίινπ, ηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ηνπ Οκίινπ, ην απνζαθεληζκέλν φξακα θαη ηελ απνζαθεληζκέλε απνζηνιή ηνπ, ηε 

δηνηθεηηθή θαη εηαηξηθή δνκή θαζψο θαη ηα πξντφληα ηα νπνία παξάγεη ν Όκηινο. 

 

6.2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

 

Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη έλαο δπλακηθφο Όκηινο κε ζηέξεεο βάζεηο, πνπ 

πξσηαγσληζηεί ζηηο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ ζηαδηαθή κεηεμέιημή ηνπ απφ πεηξειατθή ζε 

ελεξγεηαθή δχλακε ζπλνδεχεηαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, επεθηάζεηο θαη 

ζπκκαρίεο, αιιά θαη απφ έλα αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα κε επηιεγκέλεο θεξδνθφξεο 

επελδχζεηο ζε λένπο ηνκείο. Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεξηιακβάλεη:  

 Δθνδηαζκόο, Γηύιηζε θαη Δκπνξία πεηξειαηνεηδώλ, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθό: Ο ηνκέαο ηεο δηχιηζεο απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Οκίινπ, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Ο 

Όκηινο δηαζέηεη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα (Αζπξφππξγνο, Διεπζίλα θαη Θεζζαινλίθε) κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

ησλ ηξηψλ δηπιηζηεξίσλ 341 Kbpd θαη κε κεξίδην ζηελ ειιεληθή αγνξά 65%, 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ. Δπίζεο θαηέρεη ην 

κνλαδηθφ δηπιηζηήξην ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο  (Π.Γ.Γ.Μ.) θαη θαιχπηεη ην 50% ησλ αλαγθψλ απηήο, κέζσ ελφο 

δηθηχνπ 287 πξαηεξίσλ18.  

  Ληαληθή Δκπνξία πεηξειαηνεηδώλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό: Ο Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά επίγεησλ θαπζίκσλ, κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ΔΚΟ θαη ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ (πξψελ ΒΡ HELLAS, εμαγνξά ην 

                                                           
18

 https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/refining-supply-trading/ 
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2009) κε πεξίπνπ 1.800 πξαηήξηα (ζε ζχλνιν 5.500). Αθφκα παξνπζηάδεη 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ εκπνξία θαπζίκσλ ζηελ αγνξά ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ζηελ Βνπιγαξία, ζηελ εξβία, ζηελ Κχπξν θαη ζην 

Μαπξνβνχλην19.  

 Παξαγσγή θαη Δκπνξία Υεκηθώλ/Πεηξνρεκηθώλ: Ο Όκηινο δηαζέηεη ην κνλαδηθφ 

θαζεηνπνηεκέλν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ ζηελ Διιάδα γηα 

παξαγσγή πνιππξνππιελίνπ κε ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Στην 

Ελλάδα ην κεξίδην αγνξάο ηνπ Οκίινπ ππεξβαίλεη ην 50%. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

παξαγσγήο πεηξνρεκηθψλ είλαη θαζεηνπνηεκέλε κε ηνλ θιάδν δηχιηζεο. Ο 

Όκηινο έρεη ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ νη δηεζλείο πσιήζεηο 

ζε επηιεγκέλεο αγνξέο ηεο Μεζνγείνπ θαιχπηνπλ ην 60-65% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ. Σα βαζηθά πξντφληα είλαη πνιππξνππιέλην, θηικ Bi-Oriented 

Polypropylene (BOPP), δηαιχηεο θαη αλφξγαλα ρεκηθά. Ζ παξαγσγή 

πνιππξνππιελίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο Basel. Σα ρεκηθά εξγνζηάζηα 

ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ κνλάδα παξαγσγήο πνιππξνππιελίνπ 

δπλακηθφηεηαο 220 ρηι. ηφλσλ θαη δηαιπηψλ. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή πνιππξνππιελίνπ είλαη ην πξνππιέλην, ην νπνίν παξάγεηαη 

ζην δηπιηζηήξην Αζπξνπχξγνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, θαιχπηνληαο 

πεξίπνπ ην 70% ησλ αλαγθψλ ηνπ εθεί ζπγθξνηήκαηνο γηα πξψηε χιε. Ζ 

εμνινθιήξνπ ζπγαηξηθή εηαηξεία ησλ  Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ, ΝΣΗΑΞΟΝ 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία (Α.Δ.Β.Δ.), είλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο θηικ πνιππξνππιελίνπ 

(ΒΟΡΡ) ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία 

ζπζθεπαζίαο  θαη πσιείηαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ αγνξά ηεο 

Μεζνγείνπ. Σν θαζεηνπνηεκέλν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο πξνππιελίνπ, 

πνιππξνππιελίνπ θαη BOPP είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο επηηξέπεη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνδνκψλ, 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ παξνρψλ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.20 

 Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ: Καηά ην 2014, νη δξαζηεξηφηεηεο  

ηνπ θιάδνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. σο δηαρεηξηζηή κε πνζνζηφ 33,3%  ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

ζρήκα ζηε χκβαζε Μίζζσζεο γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ 

θφιπνπ, αιιά θαη ζηελ Αίγππην, κέζσ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο θνηλνπξαμίεο 
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ζηηο πεξηνρέο West Obayed (Γ. Έξεκνο) θαη Mesaha (Άλσ Αίγππηνο) κε 

πνζνζηφ 30% αλά πεξηνρή21. Σν 2017, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ Διιάδα.  

o Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 25% ζε θνηλνπξαμία κε ηελ εηαηξεία 

Calfrac Well Services Ltd (75%) ζηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Παξαρψξεζεο ηνπ Θξαθηθνχ Πειάγνπο, ζην Β. Αηγαίν, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο πεξίπνπ 1.600 η. ρικ. ηελ πεξηνρή εθηεινχληαη γεσινγηθέο 

κειέηεο. 

o Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη, σο δηαρεηξηζηήο 50% κέζσ εο 100% ζπγαηξηθήο 

ΔΛΠΔ ΠΑΣΡΑΗΚΟ ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα κε ηελ EDISON 

International SpA (50%), ζηε χκβαζε Μίζζσζεο κε ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή Παηξατθνχ Κφιπνπ (δπηηθά), ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 1.892 ηεη. ρικ. Ζ χκβαζε Μίζζσζεο θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιεληθή Βνπιή θαη έρεη ηζρχ Νφκνπ, ΦΔΚ Σεχρνο Α, 221/03-10-14. 

Καηά ηελ πξψηε εξεπλεηηθή θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ ππεξθάιπςαλ ηηο ειάρηζηεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο έγηλαλ δηζδηάζηαηεο (2D) ζαιάζζηεο ζεηζκηθέο 

θαηαγξαθέο κήθνπο 325 ρικ. θαη ηξηζδηάζηαηεο (3D) ζαιάζζηεο 

ζεηζκηθέο θαηαγξαθέο ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.822 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ. Δπίζεο, έγηλε επαλεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ησλ 

ππαξρφλησλ ζεηζκηθψλ γξακκψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 2.000 ρικ. 

Παξάιιεια, εθηειέζηεθαλ γεσινγηθέο, γεσθπζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

κειέηεο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γεσινγίαο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηνπ εληνπηζκνχ πεηξειαηνπηζαλψλ ζηφρσλ, έρεη κάιηζηα επηβεβαησζεί 

θαη ραξηνγξαθεζεί πιήξσο ν πξσηεχσλ γεσινγηθφο ζηφρνο. 

o Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ζην πιαίζην δηεζλψλ δηαγσληζκψλ θαηέρεη 

δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε δχν 

ρεξζαίεο πεξηνρέο ζηελ Άξηα – Πξέβεδα θαη ζηε Βνξεηνδπηηθή 

Πεινπφλλεζν. Δπηπιένλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα Total 50% 

(Operator), Edison (25%) θαη ΔΛ.ΠΔ. (25%) θαηέρεη δηθαηψκαηα έξεπλαο 

θαη παξαγσγήο γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή 2, Γπηηθά ηεο Κέξθπξαο. Γηα ηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή 10 (Block 10) ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο ζηνλ 

Κππαξηζζηαθφ θφιπν, φπνπ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα έρνπλ αλαθεξπρζεί 

Πξνηηκεηένο Αλάδνρνο (100%), βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο. ηε ζαιάζζηα 
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πεξηνρή 1 (Block 1) ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο βφξεηα ηεο Κέξθπξαο, φπνπ ε 

εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά, αλακέλεηαη ε 

αλαθήξπμε ηεο ζε Πξνηηκεηέν Αλάδνρν, ελψ σο κέινο θνηλνπξαμηψλ, ε 

εηαηξεία έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά γηα δχν πεξηνρέο δπηηθά θαη 

λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο (Total - δηαρεηξηζηήο 40%, Exxon Mobil 40%, 

ΔΛΠΔ 20%) θαη κία ζην Ηφλην (Repsol – δηαρεηξηζηήο 50%, ΔΛΠΔ 

50%)22. 

 Παξαγσγή θαη Δκπνξία Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Φπζηθό Αέξην: Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρνπλ σο βαζηθφ άμνλα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ηεο ELPEDISON POWER θαη ηε δηαζπλνξηαθή 

εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  θαη ηελ εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά κέζσ ηεο ELPEDISON ENERGY. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ θαη 

ζηηο δχν εηαηξείεο είλαη κέζσ ηεο ELPEDISON BV (50% ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., 50% EDISON), ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε θάζε κία απφ ηηο 

ELPEDISON POWER θαη ELPEDISON ENERGY κε πνζνζηφ 76%. ηνλ ηνκέα 

ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ν Όκηινο ζπκκεηέρεη κέζσ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.Δ.Π.Α.) Α.Δ. (35% ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ, 

65% Διιεληθφ Γεκφζην). Ο Όκηινο ΓΔΠΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνκήζεηα 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα κέζσ αγσγψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 

αεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηε Ρεβπζνχζα θαη ηελ εκπνξία 

Φπζηθνχ Αεξίνπ ζε επηιέμηκνπο πειάηεο (θαηαλάισζε >100 GWh εηεζίσο). Ο 

Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (Γ.Δ..Φ.Α.), ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο Γ.Δ.Π.Α., δηαρεηξίδεηαη θαη αλαπηχζζεη ην Δζληθφ χζηεκα 

Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε 51% ζηηο ηνπηθέο 

Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ, δηαλέκεη Φπζηθφ Αέξην ζηνπο θαηαλαισηέο κε κέζε 

θαηαλάισζε <100 GWh εηεζίσο κέζσ ησλ δηθηχσλ ρακειήο πίεζεο. Ζ 

Γ.Δ.Π.Α. ζπκκεηέρεη επίζεο ζε δηαζπλνξηαθά έξγα κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ. 23  

 Παξαγσγή θαη Δκπνξία Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο: Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. (ΔΛ.ΠΔ. Αλαλεψζηκεο) 

ηδξχζεθε ην 2006 θαη είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε κειέηε, εκπνξία εμνπιηζκνχ, 

θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
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 ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Ετιςιοσ Απολογιςμόσ 2017, ςελ.41 
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(αηνιηθψλ, θσηνβνιηατθψλ, βηνκάδαο θηι.). Ζ ΔΛ.ΠΔ. Αλαλεψζηκεο ιεηηνπξγεί 

ήδε θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζε αθίλεηα ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 1,4 MW θαη έλα αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 7 MW ζηελ Πχιν ηνπ Ν. 

Μεζζελίαο. ε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο βξίζθνληαη άιια 4 θσηνβνιηατθά 

έξγα ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 11,6 MW, θαζψο θαη 5 κνλάδεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο απφ θαχζε βηνκάδαο 

(πξνεξρφκελεο απφ ππνιεηκκαηηθή γεσξγία) ζπλνιηθήο ηζρχνο 25 MW. Δπίζεο 

έρνπλ ήδε εγθξηζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο  (Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.) 7 αηηήζεηο, 20 kW ε θάζε κία γηα απηνπαξαγσγή κε 

ηδηνθαηαλάισζε (πξφγξακκα net-metering) γηα ηζάξηζκα πξαηήξηα πγξψλ 

θαπζίκσλ ΔΚΟ θαη ΒΡ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εληφο ηνπ 2016. Παξάιιεια 

εμεηάδνληαη επελδχζεηο ζε απηνπαξαγσγή κε ηδηνθαηαλάισζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηε κέζε ηάζε. Δπηπιένλ, ε 

ΔΛ.ΠΔ. Αλαλεψζηκεο αλαπηχζζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΛΑΡΚΟ έλα 

ραξηνθπιάθην 143 MW θσηνβνιηατθψλ, θαζψο θαη αηνιηθά θαη πβξηδηθά έξγα24. 

 Παξνρή Μειεηώλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ: Ζ ΑΠΡΟΦΟ είλαη ζπγαηξηθή ηνπ 

Οκίινπ θαη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ειιεληθή εηαηξεία παξνρήο ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ (engineering) θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα θαη πξαθηηθέο θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, International Organization for Standardization (I.S.O.), 

κε ηα πξφηππα, ISO 9001,  ΔΛΟΣ1429, ISO 14001 θαη OHSAS 18001. Ζ 

ΑΠΡΟΦΟ  ππνζηεξίδεη επελδχζεηο θαη’ εμνρήλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηχιηζεο θαη 

ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ, παξέρνληαο επξχ θάζκα ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο έξγνπ θαη ζρεηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ελψ επεθηείλεη 

ζπλερψο ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζηνρεχνληαο λένπο πειάηεο εθηφο 

ηνπ Οκίινπ θαη εθηφο Διιάδνο25. 

 Γίθηπα Αγσγώλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο : Ο Όκηινο ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηηπγράλνληαη κε δχν 

ηδηφθηεηα δεμακελφπινηα: 

o Σν πγξαεξηνθφξν «ΜΔΛΗΝΑ», ην νπνίν κεηαθέξεη πξνππιέλην θαη LPG  
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o Σν  δεμακελφπινην «ΔΗΡΖΝΖ», δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη ππζκέλα, γηα ηε 

κεηαθνξά ιεπθψλ πξντφλησλ θαη VGO26. 

Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο δξαζηεξηφηεηεο, νξγαλψλνληαη ζε επίπεδν νκίινπ φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6.1 πνπ αθνινπζεί : 

 

 

Γιάγπαμμα 6.1: Γνκή ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα.                            

 ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/short-description/. 

                                                           
26

 https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/pipeline-network-shipping/ 



59 |  ε λ ί δ α  
 

ηνλ πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα θχξηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηνλ Όκηιν ΔΛ.ΠΔ. λα μερσξίδεη. 

 

Πίνακαρ 6.1: Κύξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Οκίινπ ΔΛΠΔ γηα ην έηνο 2017. 

ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2017 

ΠΟΑ Δ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ € 

Κύκλορ Δπγαζιών 7.994 

ςγκπίζιμα Κέπδη (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization - E.B.I.T.D.A.)  

834 

ςγκπίζιμα Καθαπά Κέπδη 372 

Απαζσολούμενα Κεθάλαια 4.173 

Καθαπόρ Γανειζμόρ 1.800 

ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/the-group/at-a-glance/. 

 

Με ηελ εμπγίαλζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο, ηελ δηαξθή απμεηηθή πνξεία 

παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ, ηε ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ξεθφξ θεξδνθφξσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηφρνπο 0,40 επξψ αλά κεηνρή, 

νινθιεξψλεηαη ζηνπο επφκελνπο κήλεο ε ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(Γ..), έρνληαο δξνκνινγήζεη, ηελ πινπνίεζε ηνπ πεληαεηνχο αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο 2018-2022, κε ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηνπ ζπληεινχκελνπ 

ελεξγεηαθνχ θαη ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ην ζεκαληηθφηαην γηα 

ηελ Δζληθή Οηθνλνκία πξφγξακκα Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ πεηξειατθψλ Οκίισλ, φπσο ε Exxon Mobil, ε Total θαη ε 

Edison. Οη θπξηφηεξεο ζεηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο γηα ηνλ φκηιν ΔΛ.ΠΔ 

θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 6.2: 
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Γιάγπαμμα 6.2: Θεηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ νκίινπ ΔΛ.ΠΔ γηα ην έηνο 2017. 

ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/the-group/at-a-glance/. 

 

6.3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ27 

 

 1955-1970: Σν 1955 κε απφθαζε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, ππνγξάθεηαη ε 

ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Αζπξνπχξγνπ, ηνπ πξψηνπ 

δηπιηζηεξίνπ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα.  Ζ θαηαζθεπή άξρηζε ην 1956 θαη δπν 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 1958, εγθαηληάδεηαη ην λέν δηπιηζηήξην ζηνλ Αζπξφππξγν. 

Οθηψ ρξφληα αξγφηεξα, ην 1966, ν ειιεληθήο θαηαγσγήο Σνκ Πάππαο, 

εγθαηληάδεη ην δηπιηζηήξην ηεο ESSO PAPPAS ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε. 

 1971-1980: Ηδξχεηαη ε ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Α.Δ. (Γ.Δ.Π.) θαη 

εμαγνξάδεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Α.Δ. (ΔΛ.Γ.Α.). Σν Γεκφζην ειέγρεη πιήξσο ηε δηχιηζε, ηε 

δηάζεζε θαη ηελ εκπνξία ησλ δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ. Ο Όκηινο Ησάλλε Λάηζε 

εγθαηληάδεη ην δηπιηζηήξην ηεο ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ ζηελ Διεπζίλα. Ο Όκηινο 

Ησάλλε Λάηζε εγθαηληάδεη ην δηπιηζηήξην ηεο ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ ζηελ Διεπζίλα. 

                                                           
27
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 1981-1990: Σν Γεκφζην εμαγνξάδεη ηνλ Όκηιν εηαηξεηψλ ESSO πνπ 

κεηνλνκάδεηαη ζε ΔΚΟ. Ηδξχεηαη ε ΓΔΠ-ΔΚΤ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. Ηδξχεηαη ε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Παξνρήο Αεξίνπ Α.Δ. Ζ Γ.Δ.Π. αλαιακβάλεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηε δηχιηζε θαη ηε δηάζεζε, δηπιηζκέλσλ 

πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαη απνθηά ηηο κεηνρέο ηεο ΔΛ.Γ.Α. θαη ηεο 

Γ.Δ.Π.Α. Ζ ΔΛ.Γ.Α. ηδξχεη ηελ εηαηξεία κειεηψλ ΑΠΡΟΦΟ, αξρηθά καδί κε ηε 

Foster Wheeler Italiana S.r.l., θαη ηελ εκπνξηθή Δηαηξεία ΔΛΓΑ-Δ. Ζ εκπνξηθή 

ΔΚΟ ηδξχεη ζπκκεηνρηθά ηελ ΔΚΟΣΑ-ΚΧ. 

 1991-1997: Απειεπζεξψλεηαη ε αγνξά πεηξειαίνπ θαη ε Γ.Δ.Π. αλαιακβάλεη ηε 

δηχιηζε θαη δηάζεζε πξντφλησλ γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ κέζσ ησλ δηπιηζηεξίσλ 

ΔΛ.Γ.Α. θαη ΔΚΟ. Ζ Γ.Δ.Π. απνθηά ηηο κεηνρέο ηνπ νκίινπ ΔΚΟ. Ζ εκπνξηθή 

ΔΚΟ ηδξχεη ζπκκεηνρηθά ηελ ΔΚΟ GEORGIA θαη ηελ ΔΚΟΛΗΝΑ. Ζ ΔΛΓΑ-Δ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Γ.Δ.Π. θαη ΔΛ.Γ.Α. ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ίδξπζε ηεο V.P.I., βηνκεραλίαο παξαγσγήο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ ζην Βφιν. 

Ζ ΓΔΠ-ΔΚΤ πξνρσξά ζε εθρσξήζεηο ζηε Γπηηθή Διιάδα κε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηηο θνηλνπξαμίεο έξεπλαο TRITON θαη ENTERPRISE. 

 1998-2008: πγρψλεπζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ Γ.Δ.Π. θαη κεηνλνκαζία 

ηνπ ζε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ. Δηζαγσγή ζηα  Υξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη 

Λνλδίλνπ. Καηά ηα επφκελα ρξφληα ν Όκηινο ΔΛ.ΠΔ. ηδξχεη ή ζπκκεηέρεη ζε 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο φπσο ε ΔΛ.ΠΔΣ. ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΑΔ, κέζσ ηεο νπνίαο 

απνθηά ην δηπιηζηήξην  OKTA ζηα θφπηα, ε ΔΛ.ΠΔ. ΠΟΔΗΓΧΝ Ν.Δ., ε 

GLOBAL Albania, ε HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, ε EKO Serbia AD, ε 

Jugopetrol AD Kotor θαη ε EKO Bulgaria, γηα ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ ζε Αιβαλία, Κχπξν, εξβία, Μαπξνβνχλην θαη 

Βνπιγαξία αληίζηνηρα. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηαζέηεη κε δεκφζηα εγγξαθή 

δεχηεξν παθέην κεηνρψλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. πγρσλεχεηαη ζηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ε εηαηξεία ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ., κέζσ ηεο 

νπνίαο ν Όκηινο απνθηά ην δηπιηζηήξην Διεπζίλαο. ηα επφκελα ρξφληα 

αθνινπζνχλ θη άιιεο ζπζηάζεηο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ε ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κε ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ (CCGT) ηζρχνο 390 MW ζηε Θεζζαινλίθε, ε 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ – ΑΠΟΛΛΧΝ Ν.Δ. θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ., κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, δηάζεζε 

θαη εκπνξία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη 
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θνηλνπξαμία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (20%) κε ηηο εηαηξείεο 

WOODSIDE ENERGY ηεο Απζηξαιίαο (45%) θαη REPSOL YPF ηεο Ηζπαλίαο 

(35%), γηα έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξηνρέο ηεο Ληβχεο. 

ηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεκαληηθφ βήκα απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ηηαιηθή EDISON SpA., κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ε θνηλνπξαμία 

ELPEDISON. ηνλ ηνκέα Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ 

ππνγξάθνληαη δπν ζπκβάζεηο παξαρσξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο West Obayed θαη 

Mesaha, ζηελ Αίγππην. Πξαγκαηνπνηείηαη ζεκαληηθή εκπνξηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη ηεο INEOS CHLORVINYLS, κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο ρισξίνπ-αιθαιηθψλ ζηελ Δπξψπε, γηα 

δηαλνκή ξεηηλψλ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, κεηαβηβάδνληαη ηα δηθαηψκαηα έξεπλαο 

θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Ληβχε ζηνλ Γάιιν-Βειγηθφ ελεξγεηαθφ 

φκηιν GDF Suez. Πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγνξά ηνπ 100% ηεο Opet Aygaz 

Bulgaria EAD ζηε Βνπιγαξία, εληζρχνληαο έηζη ην ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ 

ζηε Ν.Α. Δπξψπε. 

 2009-2014: Με ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ Οκίινπ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ιηαληθήο εκπνξίαο, ε 

BP HELLAS κεηαβηβάδεη ηα εκπνξηθά δηθαηψκαηά ηεο ζηελ Διιάδα ζηα  

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ 

θαπζίκσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

πειαηψλ. Οινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο αλέγεξζεο λέσλ κνλάδσλ ζην 

δηπιηζηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ζηφρν ηε δηαζπνξά ηερληθψλ θαη 

επελδπηηθψλ θηλδχλσλ απνθαζίδεηαη ε πψιεζε κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ 

έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή West Obayed ζηε 

Γπηηθή Έξεκν ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ εηαηξεία VEGAS OIL & GAS S.A. θνπφο ηεο 

θνηλνπξαμίαο (VEGAS 70% - ΔΛΠΔ 30%) είλαη ε ζπλέρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή. Σίζεηαη ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη δεχηεξε κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο (CCGT) ζηε Θίζβε Βνησηίαο, δπλακηθφηεηαο 420 MW απφ 

ηελ ELPEDISON ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο επέλδπζεο, εληζρχεη 

ζεκαληηθά ην ζχζηεκα ηεο Ννηίνπ Διιάδαο κε αμηφπηζηε θαη πεξηβαιινληηθά 

θηιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο Όκηινο, ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ, απνρσξεί απφ ηελ αγνξά ηεο Γεσξγίαο, κε ηελ πψιεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ HELLENIC PETROLEUM Georgia Ltd. 

Οινθιεξψλεηαη ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή βηνκεραληθή επέλδπζε ζηελ Διιάδα, 

πνπ αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

Διεπζίλαο. Μεηά ηελ επηηπρή έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ην λέν 
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δηπιηζηήξην  ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ, ελψ 

παξάιιεια  πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Οινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε πξψηε έθδνζε 

Δπξσνκνιφγνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ, χςνπο €500 εθ., επηβεβαηψλνληαο ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ ζηηο πξννπηηθέο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ. Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αξηζηνπνίεζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. 

Πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζε ηνπ Οκίινπ κε ηηο εμαγσγέο λα αλέξρνληαη ζην 50% 

ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Δλίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, κε ηελ έθδνζε δπν Δπξσνκνιφγσλ χςνπο άλσ ησλ €600 εθ. 

 

6.4. ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

Οη ζπκπεξηθνξέο θαη νη θηλήζεηο ηνπ Οκίινπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην φξακα πνπ απηφο 

έρεη, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6.3: 

Γιάγπαμμα 6.3: Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην όξακα ηνπ νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/the-group/the-vision/. 
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Σν φξακα θαη ε απνζηνιή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ Οκίινπ είλαη : 

 Όπαμα: Σν φξακα ηνπ Οκίινπ είλαη λα απνηειεί ηνλ πξσηνπφξν πεξηθεξεηαθφ 

ελεξγεηαθφ  Όκηιν, κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ελζσκαησκέλε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ. 

 Αποζηολή ζύμθυνα με ηον Όμιλο: Ζ απνζηνιή ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ Οκίινπ είλαη ε πξνζθνξά «Δλέξγεηαο γηα 

Εσή». Δπηπιένλ γίλεηαη επηζήκαλζε πσο ν Όκηινο επηδηψθεη λα παξάγεη θαη λα 

πξνζθέξεη θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, εμππεξεηψληαο ηνπο πειάηεο ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή αγνξά κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία.  

 Ανάλςζη Αποζηολήρ: χκθσλα κε ηελ ελφηεηα 3.1., ε απνζηνιή ηεο θάζε 

επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηελ αγνξά ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επηρείξεζε, 

ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζε απηή θαζψο θαη ηελ δηάθξηζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Καηά ζπλέπεηα: 

o Αγνξά: Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγεηαθή 

αγνξά ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηηο νπνίεο 

έρεη επεθηαζεί. Καηά ζπλέπεηα ππφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία Διιεληθά 

Πεηξέιαηα, αλαπηχζζεζαη δηαξθψο, κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε φζν γίλεηαη 

κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν, κε έκθαζε ζηνλ θιάδν 

δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ.  

o πλεηζθνξά: Ο Όκηινο πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη, θνξπθαίσλ 

πξνδηαγξαθψλ πξντφληα κέζα ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

o Γηάθξηζε: Σα πξντφληα ηα νπνία πξνζθέξνληαη  είλαη απνηειεζκαηηθά 

θαη θαηλνηφκα. Δπηπιένλ κία ζεκαληηθή δηάθξηζε γηα ηνλ Όκηιν έλαληη 

ηνπ αληαγσληζηή ηνπ ζηνλ θιάδν δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη ε 

παξνρή ελφο ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε 

πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ Όκηιν. 

Σφζν ην φξακα φζν θαη ε απνζηνιή είλαη θαζνδεγνχκελα απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο ηνπ 

Οκίινπ νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 

1. Ζ αζθάιεηα είλαη πάληα ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα. 

2. Πξνζθνξά αμίαο ζηνπο πειάηεο.  

3. Λεηηνπξγία κε ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 
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4. εβαζκφο ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο πξνάγνληαο ηελ αμηνθξαηία, ηελ 

νκαδηθή εξγαζία, ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηα απνηειέζκαηα. 

5. Δπέλδπζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

6. Γηαξθήο ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο. 

7. Τςειά πξφηππα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

8. Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη εζηίαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνξνψλ28. 

 

6.5. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. είλαη άκεζα ή έκκεζα ν κνλαδηθφο ή ν 

πιεηνςεθψλ κέηνρνο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, κε άζθεζε 

δηνίθεζεο. Κάζε εηαηξεία δηαζέηεη ην δηθφ ηεο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ζρήκα δηνίθεζεο, 

αιιά ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη νη εηήζηνη 

πξνυπνινγηζκνί ειέγρνληαη θεληξηθά απφ ππεξεζίεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Οη 

ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζηε κεηξηθή εηαηξεία ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ην νπνίν ην απαξηίδνπλ ηα αθφινπζα δεθαηξία κέιε29: 

1. ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΟΣΟΡΟ: Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

2. ΑΝΓΡΔΑ ΗΑΜΗΗΖ: Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ 

Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

3. ΗΧΑΝΝΖ ΦΤΥΟΓΤΗΟ : Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

4. ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

5. ΘΔΟΓΧΡΟ-ΑΥΗΛΛΔΑ ΒΑΡΓΑ :Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

6. ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ : Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

7. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΝΣΟΦΑΚΑ: Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

8. ΒΑΗΛΖ ΚΟΤΝΔΛΖ : Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

9. ΛΟΤΓΟΒΗΚΟ ΚΧΣΟΝΟΠΟΤΛΟ: Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ- χκβνπινο 

                                                           
28

 https://www.helpe.gr/the-group/the-vision/ 
29

 https://www.helpe.gr/the-group/group-management/ 
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10. ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΑΝΣΑΛΑΚΖ : Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ- 

Δθπξφζσπνο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μεηνςεθίαο 

11. ΠΤΡΗΓΧΝ ΠΑΝΣΔΛΗΑ : Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ- 

Δθπξφζσπνο ησλ Μεηφρσλ ηεο Μεηνςεθίαο 

12.  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ : Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ- Δθπξφζσπνο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

13. ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ- Δθπξφζσπνο ησλ Δξγαδνκέλσλ 
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6.5.1. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

Οη  εηαηξείεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Όκηιν θαη εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ, 

είλαη απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2 : 

Πίνακαρ 6.2: Δηαηξηθή δνκή ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα.                                                                               

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΟΜΖ 

Γιύλιζη ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

Δμποπία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ KAI ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΚΟ - ΚΑΛΤΦΧ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. 

Υημικά ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

ΝΣΗΑΞΟΝ Α.Β.Δ.Δ. 

Γιεθνείρ 

Γπαζηηπιόηηηερ 

(Γιύλιζη & Δμποπία) 

OKTA AD SKOPJE 

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 

RAMOIL CYPRUS LTD 

EKO BULGARIA EAD 

EKO SERBIA AD 

JUGOPETROL AD 

Έπεςνα & 

Παπαγυγή 

Τ/Α 

ΔΛΠΔ ΑΔ-EDISON INTERNATIONAL SPA-PETROCELTIC 

RESOURCES PLC 

ΔΛΠΔ ΑΔ-VEGAS WEST OBAYED LIMITED 

ΔΛΠΔ ΑΔ-PETROCELTIC MESAHA LIMITED-KUWAIT 

ENERGY COMPANY & BEACH PETROLEUM 

Παπαγυγή & 

Δμποπία 

Ζλεκηπικήρ 

Δνέπγειαρ 

ELPEDISON BV 

ΑΠΔ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 

Σεσνικέρ Μελέηερ ΑΠΡΟΦΟ Α.Δ. 

Μεηαθοπέρ Απγού/ 

Πποφόνηυν & 

Αγυγοί 

Δ.Α.Κ.Α.Α.  Α.Δ. 

VARDAX Α.Δ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - ΑΠΟΛΛΧΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ - ΠΟΔΗΓΧΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Φςζικό Αέπιο ΓΔΠΑ Α.Δ. 

ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/the-group/group-management/group-corporate-structure/. 
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6.5.2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Οκίινπ ΔΛ.ΠΔ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα-νξγαλφγξακκα 6.4 

πνπ αθνινπζεί:  

 

Γιάγπαμμα 6.4: Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

ΠΖΓΖ: https://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/. 
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6.6. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

 

Ο Όκηινο έρεη πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη πξντφληα, γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχλ ελέξγεηα θαη θπξίσο θαχζηκα. Σν θάζκα ησλ 

πξντφλησλ ηνπ απνηειείηαη απφ : 

 Πξντφληα γηα βηνκεραληθή ρξήζε: Ζ ειιεληθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία 

ηξνθνδνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη κε πεηξειατθά θαχζηκα. Αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ληίδει θίλεζεο, βηνκεραληθφ 

καδνχη θαη βηνκεραληθά πγξαέξηα (πξνπάλην, βνπηάλην θαη κίγκα) ελψ θαη, νη 

γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θάλνπλ ρξήζε φιν ην ρξφλν αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ. Ζ 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) βαζίδεηαη ζε αμηνζεκείσην πνζνζηφ 

ζην πεηξέιαην, ηφζν ζηηο δχν κεγάιεο κνλάδεο ηνπ Λαπξίνπ θαη ηνπ Αιηβεξίνπ , 

πνπ θαηαλαιψλνπλ καδνχη, φζν θαη ζηηο κηθξφηεξεο κνλάδεο ησλ λεζηψλ 

(Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καδνχη 

εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ληίδει. Μέξνο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 

ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ηα ρεκηθά πξντφληα ηεο εηαηξείαο Διιεληθά 

Πεηξέιαηα: Πνιππξνππιέλην θαη πνιπβηλπινρισξίδην σο πξψηε χιε, αιιά θαη 

δηαιχηεο (εμάλην θαη petroleum spirit)30. 

 Πξντφληα γηα θίλεζε ζην έδαθνο: Όια ηα είδε θαπζίκσλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηελ ειιεληθή αγνξά παξάγνληαη απφ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. 

Παξάγνληαη θαη θπθινθνξνχλ: 

o Ακόιπβδε βελδίλε 95 Οθηαλίσλ (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν 

ΔΝ-228) 

o Ακόιπβδε βελδίλε 96 Οθηαλίσλ κε ππνθαηάζηαην κνιχβδνπ γηα ηα 

παιαηάο ηερλνινγίαο νρήκαηα 

o Ακόιπβδε βελδίλε 100 Οθηαλίσλ κε κεδεληθφ ζείν 

o Νηίδει θίλεζεο (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ-590) 

o Τγξαέξην θίλεζεο (ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ-589) 

Δπίζεο άζθαιηνο δχν πνηνηήησλ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νδνζηξσκάησλ 

δηαηίζεηαη ζε Βνξξά θαη Νφην απφ ηα δηπιηζηήξηα ηεο εηαηξείαο31. 

 Πξντφληα γηα θίλεζε ζηνλ αέξα: Σα αεξνπνξηθά θαχζηκα, JA-1 θαη JP-8, 

παξάγνληαη ζηα ηξία δηπιηζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

                                                           
30

 https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/in-industry/ 
31

 https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/on-the-road/ 
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AFQRJOS θαη DEFENCE STANDARD 91-91 θαη ηξνθνδνηνχλ φια ηα 

αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα ην Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» 

ηξνθνδνηείηαη απεπζείαο κε αγσγφ απφ ην Γηπιηζηήξην Αζπξνπχξγνπ32. 

 Πξντφληα γηα θίλεζε ζηε ζάιαζζα: Καη απφ ηα ηξία δηπιηζηήξηα ηεο εηαηξείαο 

Διιεληθά Πεηξέιαηα δηαηίζεηαη κηα πιήξεο ζεηξά εηδηθψλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ, 

κε ζηφρν ηελ πιήξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ ζθαθψλ πνπ 

ειιηκελίδνληαη ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη: 

o Μαδνχη γηα πνληνπφξα πινία (Νν 1 θαη Νν3 ) 

o Μαδνχη γηα ηελ αθηνπινΐα (Νν 1 θαη Νν 3) 

o Marine diesel 

o Ναπηηιηαθφ πεηξέιαην κε ρακειφ ζείν ( 0,2% θαη 0,005%). 

Όια ηα πξντφληα ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ παξάγνληαη κε βάζε ηα δηεζλή 

πξφηππα (International Standard ISO 8217)33. 

 Πξντφληα γηα νηθηαθή ρξήζε: Κάζε ρεηκψλα θαηαλαιψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζε φιε ηε ρψξα θαη πνιιά λνηθνθπξηά ηξνθνδνηνχληαη 

κε πγξαέξην (πξνπάλην, βνπηάλην & κείγκα) θαη θεξνδίλε ζέξκαλζεο34. 

Μαδί κε ην άζξνηζκα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ν Όκηινο πξνζθέξεη έλα 

ζχλνιν ππεξεζηψλ, νη νπνίεο, φπσο ηνλίζηεθε ζηελ ελφηεηα 6.4., απνηεινχλ ηε 

δηάθξηζε ζηελ απνζηνιή ηνπ Οκίινπ, θαη ηνπ πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (πξαηήξηα, 

νδεγνί, θα.) ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πνηθίιεο δξάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλεο 

θαηά πεξίπησζε, νξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεχζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7                                                                               

ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

7.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν, ε πξνο κειέηε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν 

πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ρσξίδεηαη 

ζην Γεληθεπκέλν Πεξηβάιινλ ή Μάθξν-πεξηβάιινλ (societal environment), θαη ζηνλ 

θιάδν ή Άκεζν Πεξηβάιινλ ή Μίθξν-πεξηβάιινλ (task environment). ην θεθάιαην 

απηφ ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ Γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ηεο 

επηρείξεζεο Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

 

7.2. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 2.1.1., ε αλάιπζε ηνπ Γεληθεπκέλνπ 

Πεξηβάιινληνο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε P.E.S.T. Έηζη κε ζηφρν ηελ αλάιπζε 

ηνπ Μάθξν-πεξηβάιινληνο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ζα  αλαιπζνχλ: 

 

 ην Πνιηηηθφ θαη Ννκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Οκίινπ 

 ην Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Οκίινπ 

 ην Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Οκίινπ 

 ην Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ Οκίινπ 

 

7.2.1. ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί πνιηηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ θαη κάιηζηα αιιάδνπλ 

δηαξθψο ηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ. Μεξηθνί απφ απηνχο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ελψ νη ππφινηπνη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. 

 

Δπξσπατθή Έλσζε  

 

Οη θχξηεο λνκνζεηηθέο γξακκέο πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή έλσζε αθνξνχλ: 

1. Σελ Οδεγία γηα ην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ  
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2. Σελ Οδεγία γηα ηηο Βηνκεραληθέο Δθπνκπέο  

3. Σελ Οδεγία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ  

Αλαιπηηθφηεξα: 

ύστημα Δμπορίας Γικαιωμάτων Δκπομπών( .Δ.Γ.Δ.)35: Σν χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (.Δ.Γ.Δ.-Δ.Δ.) είλαη έλαο 

«κεραληζκφο αγνξάο» γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2) θαη άιισλ αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ην 

.Δ.Γ.Δ. εληάζζνληαη νη κεγάιεο, ελεξγνβφξεο, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ε πνιηηηθή αεξνπνξία. ηφρνο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφ, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Ο θιάδνο ηεο δηχιηζεο εληάζζεηαη 

ζην .Δ.Γ.Δ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

επηβάιιεη ζηνλ θιάδν, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, 

επηπξφζζεην θφζηνο: α) απφ ηηο εθπνκπέο CO2 ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ (άκεζν θφζηνο 

εθπνκπψλ) θαη β) απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεη ν θιάδνο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ην θφζηνο ησλ εθπνκπψλ CO2 πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή (έκκεζν θφζηνο εθπνκπψλ). Ζ επίηεπμε ηνπ 

επηπέδνπ έληαζεο εθπνκπψλ αλαθνξάο δελ είλαη εθηθηή γηα ηνλ θιάδν δηχιηζεο ζηελ 

Διιάδα, ιφγσ γεσγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Ζ δηαζεζηκφηεηα, γηα 

παξάδεηγκα, θζελφηεξνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Βφξεηα Δπξψπε επηηξέπεη ζηα 

δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ εθεί, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δηαδηθαζία, θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, αληί γηα ηδηνπαξαγφκελα θαχζηκα, 

κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο ηνπο. Σν θφζηνο ζπκκφξθσζεο γηα ηα δηπιηζηήξηα 

απμάλεηαη θαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ελφο δηαηνκεαθνχ ζπληειεζηή δηφξζσζεο (cross-

sectoral correction factor), κε ηνλ νπνίν ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ απφ ηελ αξρηθή 

θαηαλνκή κεηψλνληαη νξηδφληηα (δηαηνκεαθά) απφ 5,7% ην 2013 έσο 17,6% ην 2020, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ηνπ .Δ.Γ.Δ. σο πξνο ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2. Δθηηκάηαη ηειηθά φηη ζπγθξηηηθά κε ην ηζηνξηθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

θαη παξά ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνλ θίλδπλν δηαξξνήο άλζξαθα ιφγσ ηνπ άκεζνπ 

θφζηνπο εθπνκπψλ, ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα παξνπζηάδνπλ έλα έιιεηκκα δηθαησκάησλ 

πνπ θαηά κέζν φξν αλέξρεηαη ζε 25%. Απηφ πξνθχπηεη, απφ ην έιιεηκκα θαηά 12 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαηνκεαθνχ ζπληειεζηή δηφξζσζεο ηελ 

πεξίνδν 2013-2020, θαη θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο σο κέζε απφθιηζε απφ ηνπο 
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δείθηεο εθπνκπψλ αλαθνξάο. Σέινο, κηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ 

πξνζηαζίαο ηνπ θιάδνπ απφ ην θφζηνο εθπνκπψλ αθνξά ζην ζπληειεζηή εθπνκπψλ 

CO2 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

εθπνκπψλ σο πνζνζηνχ ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ θιάδνπ. ηελ 

Διιάδα, ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ κίγκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, ν ζπληειεζηήο 

εθπνκπψλ είλαη πςειφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν ζπληειεζηή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θιάδσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ 

απμεκέλν πνζνζηφ δσξεάλ δηθαησκάησλ. Δπνκέλσο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 

θφζηνο γηα ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πςειφηεξν απφ εθείλν 

πνπ πξνθχπηεη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζέηνληαο ηελ εγρψξηα παξαγσγή ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

 

Οδηγία για τις Βιομητανικές Δκπομπές36: Με ηελ Οδεγία 2010/75/ΔΚ γηα ηηο 

Βηνκεραληθέο Δθπνκπέο (Industrial Emissions Directive) ε Δπξσπατθή Έλσζε 

επηθαηξνπνίεζε θαη ζπγρψλεπζε επηά ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, ζεζπίδνληαο 

απζηεξφηεξνπο θαλφλεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ησλ κεγάισλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ζα έρεη 

νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. Σέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 

θαη ηα θξάηε κέιε φθεηιαλ λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην κέρξη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013. ην επίθεληξν ηεο Οδεγίαο, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα θαη ηνλ 

θιάδν δηχιηζεο, βξίζθεηαη ε ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ 

ηερληθψλ (Βest Αvailable Σechniques – B.A.T.), κε ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο, λα απνηεινχλ ην ζεκείν αλαθνξάο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. 

Ζ Οδεγία αλαζεσξεί ηηο ειάρηζηεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ψζηε λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. Οη απαηηήζεηο απηέο αλακέλεηαη 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

εθαξκφδνπλ ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαηά ηξφπν πην νκνηφκνξθν θαη φηη, 

ζπλεπψο, επηηπγράλνληαη ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ γηα ηε βηνκεραλία. Ζ Οδεγία 

πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο κεραληζκνχο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηε λέα λνκνζεζία απφ ηα θξάηε κέιε. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο έρνπλ γίλεη απζηεξφηεξεο. Δπίζεο, έρνπλ επέιζεη 

βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο. Οη ζαθέζηεξεο 

απαηηήζεηο εθαξκνγήο γηα ηα θξάηε κέιε δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο Δπξσπατθήο 
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Δπηηξνπήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο. Ζ Οδεγία επίζεο 

ξπζκίδεη ηηο εθπνκπέο, απαηηψληαο απφ ηηο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο λα έρνπλ 

πεξηβαιινληηθή άδεηα πνπ ζα θαιχπηεη ηηο εθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα, ζηα χδαηα θαη 

ζην έδαθνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα. Οη ζπλζήθεο αδεηνδφηεζεο θαη ηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ (Emission 

limit values – ELVs) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο θαζνξίδνληαη κε 

αλαθνξά ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. Σελ πεξίνδν 2001-2009 εθδφζεθαλ 29 

επξσπατθά εγρεηξίδηα αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο (Best 

Available Techniques reference documents – BREFs), θάζε έλα απφ ηα νπνία 

θαηέιεγε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο 

ηερληθέο γηα θάζε θιάδν. Ζ ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε κε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο 

ηερληθέο ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο γηα ηηο βηνκεραληθέο εθπνκπέο ζπλεπάγεηαη πςειφ 

θφζηνο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γηα ηα δηπιηζηήξηα. Αλ δελ δνζεί ε θαηάιιειε 

επειημία γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξίσλ εθπνκπψλ, ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο ζα είλαη 

πνιιαπιάζην θαη ζα επηδεηλψζεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ζα είλαη ζεκαληηθή 

εθφζνλ ζηε δηακφξθσζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ: α) δελ αλαγλσξηζηνχλ 

νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, β) δελ δηαθνξνπνηεζεί ην εχξνο ηηκψλ κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, γ) δελ ιεθζεί ππφςε ε εθαξκνγή κέηξσλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο, ε νπνία απαηηεί επειημία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Χο απνηέιεζκα, ηα 

δηπιηζηήξηα ζα απαηηεζεί λα δηελεξγήζνπλ επελδχζεηο κε ηηο νπνίεο ζα κεηψλνληαη κελ 

νη αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, αιιά κε κεδεληθή 

επελδπηηθή απφδνζε. ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ είλαη εθ’ ησλ πξαγκάησλ δπζρεξήο, δελ ζα είλαη εχθνιν λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ηέηνηεο επελδχζεηο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε επελδχζεσλ 

αλαβάζκηζεο γηα ηελ κείσζε ηεο αληζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κηα ηέηνηα εμέιημε ζα απνδπλακψζεη 

ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ έλαληη δηπιηζηεξίσλ εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθηηκάηαη φηη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο θπκαίλεηαη απφ €70 έσο 

€300 εθαη. αλά δηπιηζηήξην εθφζνλ δελ δνζεί ε απαηηνχκελε επειημία γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ . 

Οδηγία για την ποιότητα των κασσίμων37: Ζ Οδεγία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ 

(Οδεγία 98/70/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2009/30/ΔΚ) ππνρξεψλεη ηε 
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κείσζε ηνπ «απνηππψκαηνο» άλζξαθα ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

κεηαθνξέο. Σν άξζξν 7α ηεο Οδεγίαο ζέηεη ηελ ππνρξέσζε ζηα θξάηε κέιε λα 

απαηηνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαπζίκσλ λα κεηψζνπλ ζηαδηαθά ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλά ελεξγεηαθή κνλάδα ησλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ θαηά 10% 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020, ζπγθξηηηθά κε έλα παλεπξσπατθφ επίπεδν αλαθνξάο 

γηα ηα θαχζηκα (Low Carbon Fuel Standard). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ παξέρεηαη κηα 

ζρεηηθή επειημία: ην 2% κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ηα ειεθηξηθά 

απηνθίλεηα θαη ε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) 

θαη έλα πξφζζεην 2% κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θαζαξήο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην. Γηα ην ππφινηπν 6% ηεο κείσζεο ζηελ έληαζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

ησλ θαπζίκσλ πξνβιέπνληαη ελδηάκεζνη ελδεηθηηθνί ζηφρνη, 2% ην 2014 θαη 4% κέρξη 

ην 2017. Ζ Οδεγία πεξηιακβάλεη θαη άιια κέηξα ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

θαπζίκσλ (φπσο ε κείσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζείν) ηα νπνία ζα επηζχξνπλ επηπιένλ 

θφζηνο πξνζαξκνγήο γηα ηα δηπιηζηήξηα. Οη αιιαγέο ζηελ απνδεθηή πνηφηεηα ησλ 

θαπζίκσλ εηζάγνπλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο θαηεξγαζίαο ή θαη αιιαγέο ζηελ επηινγή 

αξγνχ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο απμάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο επελδχζεηο θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ δηπιηζηεξίσλ, θαζψο πξνθαινχλ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη αλάγθε 

αγνξάο επηπιένλ δηθαησκάησλ. 

 

Γεληθά, ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ θίλδπλν 

«δηαξξνήο άλζξαθα» ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Ζ δηαξξνή 

άλζξαθα νδεγεί ζε κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη 

ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, φρη κφλν ζηνλ θιάδν αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο λέαο ιίζηαο δηαξξνήο άλζξαθα (2015-

2019) θαη ε αλαγλψξηζε φηη ν θιάδνο ζπλερίδεη λα είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν 

δηαξξνήο άλζξαθα, έρεη δειαδή πςειφ άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο εθπνκπψλ CO2 θαη 

πςειή έληαζε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηξίηεο ρψξεο. Μαθξνπξφζεζκα, ε πνιηηηθή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε νξίδνληα ην 2030 θαη νη 

ζηφρνη θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν δηαξξνήο άλζξαθα πνπ ζα 

ζπκθσλεζνχλ ζην πιαίζην απηφ, είλαη επίζεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ.  

 

Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιακβάλεη ππφςε ηνλ 

θίλδπλν δηαξξνήο άλζξαθα θαη πξνζηαηεχεη ηνπο θιάδνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε 

απηφλ (θιάδνη πνπ εληάζζνληαη ζηε ιίζηα δηαξξνήο άλζξαθα), φπσο ν θιάδνο ηεο 

δηχιηζεο, κε ηε δηαλνκή δσξεάλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Χζηφζν, γηα κηα ζεηξά απφ 

ιφγνπο (δηαλνκή δσξεάλ δηθαησκάησλ βάζεη δεηθηψλ εθπνκπψλ αλαθνξάο, εθαξκνγή 
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δηαηνκεαθνχ ζπληειεζηή δηφξζσζεο) ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα δελ ιακβάλνπλ δσξεάλ 

ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαησκάησλ, επνκέλσο ε πξνζηαζία ηνπο είλαη κεξηθή 

θαη κάιηζηα κεηψλεηαη δηαρξνληθά38. 

Διιάδα 

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαχζηκα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2009, θαη ζην πιαίζην ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ν ζπληειεζηήο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο ζηηο 

βελδίλεο απμήζεθε θαηά 87%, ελψ ζην πεηξέιαην θίλεζεο, κεηά ηελ εμίζσζή ηνπ κε ην 

ζπληειεζηή ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, θαηά 9%. Χο 

απνηέιεζκα, ν ζπληειεζηήο Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο 

βελδίλεο ζηελ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πςειφηεξνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κείσζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο  ζην πεηξέιαην θίλεζεο ζην ειάρηζην επηηξεπηφ φξην (330 € αλά ριη.) 

έθεξε ηελ Διιάδα ζηελ νκάδα θξαηψλ κειψλ κε ηνπο ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ κεηά ηε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ είρε ζεκεησζεί ην 

2010. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α., απφ 19% 

ζε 23%, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ε νπνία επηβάξπλε ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ 

πεξηνξίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δήηεζε39. 

 

7.2.2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε , είλαη κέξνο ηεο θξίζεο ηεο Δπξσδψλεο ε νπνία μεθίλεζε 

ζηα κέζα ηνπ 2010. Μεηά ηηο απνθαιχςεηο φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Διιάδαο, 

ην νπνίν έθιεηζε γηα ην 2009 ζε επίπεδα πνιχ πάλσ απφ απηά πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ην 

δεκφζην ρξένο βηψζηκν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα δαλεηζηεί κε ινγηθά 

επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο. Απνηέιεζκα ήηαλ ν άκεζνο 

θίλδπλνο ζηάζεο πιεξσκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο 

λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα πεηχρεη κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ νδήγεζε ζε ιήςε κέηξσλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία δελ θαηάθεξαλ 

                                                           
38

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 51 
39

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 41 
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λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα. Καηφπηλ απηψλ ε Διιάδα θαηέθπγε ζηε βνήζεηα 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, (Θεζκνχο ηνπ επξσπατθνχ θαη παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ 

θαηεζηεκέλνπ) πνπ ζπγθξφηεζαλ απφ θνηλνχ κεραληζκφ γηα ηελ Διιάδα. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ππφ ηνπο φξνπο φηη ε Διιάδα ζα 

ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη, εηδηθφηεξα, ππφ ηνπο φξνπο φηη ζα 

ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην κεραληζκφ 

απνθεχρζεθε ν άκεζνο θίλδπλνο ζηάζεο πιεξσκψλ ηεο Διιάδαο, πνπ ζα είρε πηζαλέο 

αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο θαη γηα φιε ηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία  ζπλέρηζε 

λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο θαη ην επφκελν δηάζηεκα κε 

απνηέιεζκα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε θπβέξλεζε λα θαηαθχγεη ζηελ ςήθηζε ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιάκβαλε λέα κέηξα ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπέο. 

Δπίζεο ηέζεθε ζέκα πψιεζεο κέξνπο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη αλαδηάξζξσζεο ή 

«θνπξέκαηνο» ηνπ ρξένπο, κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ ρξένπο ζε 

βηψζηκα επίπεδα. Απηή ηελ ζηηγκή ην χςνο ηνπ ρξένπο αλέξρεηαη ζε 329€ δηζ.40  

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ην γεληθεπκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, 

αθφκα θαη κέρξη ζήκεξα είλαη αξθεηά αζηαζέο. Σα πην πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ πσο ην Α.Δ.Π. ην 2017 αλήιζε ζε 177,7 δηζ. € έλαληη 174,2 δηζ. € ην 2016, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 2% , κε ηελ αλεξγία σζηφζν λα παξακέλεη ζην 21,5% 

γηα ην έηνο 201741. 

Οη παξαπάλσ νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θφξνπο θαη ηελ αζηάζεηα 

ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, δχν παξάγνληεο νη νπνίνη απμάλνπλ θαηά πνιχ ηελ 

ηηκή ησλ θαπζίκσλ, έρνπλ επεξεάζεη ηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

επηρείξεζε Διιεληθά Πεηξέιαηα, θαζψο γίλεηαη δηαξθψο πξνζπάζεηα απφ ηνλ έιιελα 

θαηαλαισηή γηα κείσζε ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαλαιψλεη. Καηά ζπλέπεηα έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ κεηαθίλεζεο θαζψο θαη 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ γηα ζέξκαλζε ησλ ρεηκψλα, είηε κε 

ειεθηξηθέο ζφκπεο είηε κε ζφκπεο πνπ θαηαλαιψλνπλ βηνκάδα.  Έηζη ε θαηαλάισζε 

ησλ θαπζίκσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε κία κηθξή άλνδν 

κέζα ζηα πησηηθά ρξφληα, λα παξαηεξείηαη ην έηνο 2016. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2016 

ζε ζρέζε κε ην έηνο 2015, ε θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 3,2%, απφ 7.045.817 

κεηξηθνχο ηφλνπο ζε 7.273.713 κεηξηθνχο ηφλνπο. Ζ αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε 

πεηξειαηνεηδψλ ην έηνο 2016, πξνήιζε, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ αχμεζε ζηελ 
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θαηαλάισζε ηεο ζνχπεξ ακφιπβδεο βελδίλεο, θαηά 13,6%, ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, 

θαηά 4,3% θαη ηνπ πγξαεξίνπ, θαηά 4,3%. Παξάιιεια, ην έηνο 2016 ζπγθξηηηθά κε ην 

έηνο 2015, ζεκεηψζεθε κείσζε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πεηξειαηνεηδψλ: βελδίλε 

ζνχπεξ (-33,7%), πεηξέιαην ζέξκαλζεο (-13,6%) θαη βελδίλε ακφιπβδε (-2,2%). Ζ 

θαηαλάισζε ησλ θαηεγνξηψλ καδνχη ρακεινχ ζείνπ θαη καδνχη πςεινχ ζείνπ γηα ην 

έηνο 2016 αλήιζε αληίζηνηρα ζε 389.167 θαη 135.354 κεηξηθνχο ηφλνπο42. 

 

7.2.3. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Σν κεησκέλν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε πςειή αλαζθάιεηά ηνπο γηα απηφ, ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπο έρεη ζηξέςεη ζε αλαδήηεζε νηθνλνκηθφηεξσλ ιχζεσλ ζε 

ηνκείο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα θαχζηκα. Αξθεηέο θνξέο ε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ 

νρήκαηνο κεηαθίλεζεο θαληάδεη πεξηηηή ελέξγεηα ε νπνία ππνβάιιεη ηνλ ρξήζηε ζε 

αλνχζηα έμνδα. Γηα ην ιφγν απηφ ν θαηαλαισηήο έρεη αξρίζεη λα ςάρλεη γηα 

νηθνλνκηθφηεξα θαχζηκα φπσο είλαη ην πγξαέξην θίλεζεο. Δπίζεο ε θάιπςε βαζηθψλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ έρεη πιένλ ζηξαθεί ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ζέξκαλζε ε νπνία ζηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά γίλεηαη πιένλ 

είηε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα είηε κε θαχζε βηνκάδαο. 

 

Ο «έμππλνο θαηαλαισηήο» πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ ρψξα 

καο, έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο αλαθαηαηάμεηο ζηελ πξνηίκεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θιάδνπ. Ζ άλνδνο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο θαηαλάισζεο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε πξνο ηελ 

πεηξειαηνθίλεζε ζηηο ηδησηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο. Ζ ηειεπηαία νθείιεηαη ηφζν ζηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο βελδίλεο, ιφγσ θαιχηεξεο 

θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, φζν θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα πεηξειαηνθίλεησλ απηνθηλήησλ 

πνπ επηηπγράλνπλ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πεηξειαηνθίλεησλ 

απηνθηλήησλ νδεγεί επηπιένλ ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 αλά ρηιηφκεηξν, 

βνεζψληαο ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηελ επίηεπμε ησλ απζηεξψλ ζηφρσλ 

απνδνηηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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7.2.4. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Ζ ηερλνινγία είλαη βαζηθφο παξάγνληαο εμέιημεο θαη θαηά ζπλέπεηα επηβίσζεο ησλ 

ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ. Με ζπλερείο επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο, ηα 

ειιεληθά δηπιηζηήξηα έρνπλ επηηχρεη πςειφ δείθηε ζπλζεηφηεηαο Nelson. Γηα ζχγθξηζε, 

ε κέζε δπλακηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ είλαη πεξίπνπ 144 ρηι. βαξέιηα 

αλά εκέξα, ελψ ν κέζνο δείθηεο ζπλζεηφηεηαο Nelson είλαη 7,63. ηελ Διιάδα ε κέζε 

δπλακηθφηεηα είλαη ιίγν κηθξφηεξε, 131 ρηι. βαξέιηα αλά εκέξα, σζηφζν ν κέζνο 

δείθηεο ζπλζεηφηεηαο είλαη αξθεηά πςειφηεξνο απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, κε ηηκή 

9,5743. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πην ζχλζεηα δηπιηζηήξηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο πξντφλησλ πεηξειαίνπ κε πςειή αμία ζηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα 

επεμεξγάδνληαη πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο αξγνχ πεηξειαίνπ, θαη επνκέλσο λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά 

θαη ηηο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζπκβάινπλ ζηελ 

θαιχηεξε θεξδνθνξία, σζηφζν ε κεγαιχηεξε ζπλζεηφηεηα απαηηεί ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο θαη ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο αλάγθεο ζε εηζξνέο θαη ρξήζε ελέξγεηαο. 

 

 

7.3. ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

Ο θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ηαπηφρξνλα φκσο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηάζεσλ θαη εμειίμεσλ ζηα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο.  

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ηα πεηξειαηνεηδή είλαη απαξαίηεηα ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, απνηειψληαο ζεκαληηθφ 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηεζλψο θαη θπζηθά 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «νηθνλνκία πεηξειαίνπ». Ο 

ραξαθηεξηζκφο απηφο πεγάδεη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ θαη 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο θαη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο πνπ δηαλχνπκε, ηφζν ζε φξνπο πνζνηήησλ φζν θαη ζε φξνπο αμίαο. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ην 70% ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Διιάδαο θαιχπηεηαη απφ ηα 

πεηξειαηνεηδή. Απνηέιεζκα ηεο θπξηαξρίαο απηήο είλαη πνιιαπιέο θαη αιπζηδσηέο 

επηδξάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αγνξά πεηξειαίνπ, 

ζε ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, φπσο νη κεηαθνξέο, ε βηνκεραλία, ηα 

λνηθνθπξηά, ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη νη ππεξεζίεο44. 

 

7.3.1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΛΑΓΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ PORTER 

 

χκθσλα κε ηνλ Michael Porter θχξην κέιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα βξίζθνληαη ζε 

ζέζε λα κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ θιάδνπ 

ζηνλ νπνίν ππάγνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ζ έληαζε απηή ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαζνξίδεηαη απφ βαζηθέο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 

2.1 ηνπ 2νπ θεθαιαίνπ. Ζ έληαζε ησλ πέληε δπλάκεσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ θιάδν ζε 

θιάδν θαη κπνξεί λα αιιάμεη θαζψο ν θιάδνο εμειίζζεηαη. Ζ έληαζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο δπλάκεηο απηέο θαζνξίδεη ην ηειηθφ δπλεηηθφ θέξδνο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ν θιάδνο. Όηαλ ε πίεζε ησλ πέληε δπλάκεσλ απμάλεη, ηφηε ε θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ 

κεηψλεηαη θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ε ειθπζηηθφηεηά ηνπ. Οη πέληε δπλάκεηο θαζνξίδνπλ 

ηελ θεξδνθνξία, γηαηί επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο, ην θφζηνο θαη ηηο απαηηνχκελεο επελδχζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην δπλεηηθφ θέξδνο. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ M. Porter γηα ηνλ θιάδν ηεο 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

1. Ανηαγυνιζμόρ μεηαξύ ςθιζηάμενυν επισειπήζευν ηος κλάδος  

ηελ εγρψξην θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν φκηινη 

επηρεηξήζεσλ, ν Όκηινο ΔΛ.ΠΔ Α.Δ. θαη ν Όκηινο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ΔΛΛΑ Α.Δ. νη νπνίνη 

θαηέρνπλ αζξνηζηηθά ηέζζεξα δηπιηζηήξηα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο δηχιηζεο 526 

ρηιηάδσλ βαξειηψλ αλά εκέξα ή 26,3 εθαη. ηφλσλ αλά έηνο. Οη δχν απηνί φκηινη, ζηε 

ζπλέρεηα, πξνκεζεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. Καηά ζπλέπεηα 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ. 

Ο Όκηινο ΔΛ.ΠΔ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε εγέηηδα ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Όκηινο δηαζέηεη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα 

δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα (Αζπξφππξγνο, Διεπζίλα θαη Θεζζαινλίθε) 

κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ηξηψλ δηπιηζηεξίσλ 341 Kbpd θαη κε κεξίδην ζηελ 
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ειιεληθή αγνξά 65% ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ. Καηά 

ζπλέπεηα ν ηνκέαο ηεο δηχιηζεο απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ, 

αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ . Δπηπιένλ ν Όκηινο 

Διιεληθά Πεηξέιαηα δηαζέηεη ην κνλαδηθφ θαζεηνπνηεκέλν ζπγθξφηεκα παξαγσγήο 

πεηξνρεκηθψλ ζηελ Διιάδα γηα παξαγσγή πνιππξνππιελίνπ κε ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ45. 

Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ Α.Δ. απνηειεί ηελ δεχηεξε εηαηξεία ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο θαη 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη έλα δηπιηζηήξην ζηελ Κφξηλζν, 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 185.000 βαξειηψλ εκεξεζίσο, ην νπνίν καδί κε ηηο 

βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο θαπζίκσλ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν ακηγψο βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ηεο Διιάδνο θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα 

πην επέιηθηα δηπιηζηήξηα ηεο Δπξψπεο. Με βάζε ηελ πθηζηάκελε δπλακηθφηεηα ησλ 

ηεζζάξσλ δηπιηζηεξίσλ, ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ δηακνξθψλεηαη ζηελ 

αγνξά πεξίπνπ ζην 35% θαη ελψ επηπξφζζεηα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηψληαο πεξίπνπ ην 50% ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ46. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη απφ ηνλ θιάδν δηχιηζεο  ηνπ πεηξειαίνπ πξνθχπηεη έλα κε 

δηαθνξνπνηνχκελν πξντφλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή, ην πξντφλ θαίλεηαη 

ην ίδην, κε ηνπο δχν νκίινπο λα θπξηαξρνχλ κέζα ζηνλ θιάδν, δεκηνπξγψληαο ζηελ 

νπζία έλα νιηγνπψιην. Οη δχν φκηινη θαίλεηαη φηη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ν έλαο ηα 

θελά ηνπ άιινπ κέζα ζηνλ θιάδν ρσξίο σζηφζν ν αληαγσληζκφο λα είλαη έληνλνο 

θαζψο έρνληαο ν θαζέλαο ηα δηθά ηνπ κεξίδηα θαηαθέξλνπλ αθφκα θαη κέζα ζε πεξίνδν 

έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο λα έρνπλ απμεκέλε θεξδνθνξία.  

πκπεξαζκαηηθά ν Όκηινο ΔΛ.ΠΔ είλαη ν θπξίαξρνο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ν Όκηινο 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ αθνινπζεί δίλνληαο σζηφζν έκθαζε ζηηο εμαγσγέο, αιιά θαη νη δχν φκηινη 

ζπκβηψλνπλ ρσξίο ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ, απνιακβάλνληαο αθφκα ηα νθέιε ηνπ 

νιηγνπσιίνπ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ κε παξάγσγν έλα ζρεδφλ 

αδηαθνξνπνίεην πξντφλ, πξνζπαζψληαο βέβαηα λα είλαη πάληα ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλεο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο .     
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2. Απειλή νεοειζεπσόμενυν επισειπήζευν 

Ζ είζνδνο ζην θιάδν ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα έρεη πςειά εκπφδηα 

εηζφδνπ. Σν θπξηφηεξν εκπφδην είλαη ηα ηεξάζηηα επελδπηηθά θεθάιαηα θαζψο θαη 

θεθάιαηα θίλεζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο δηπιηζηεξίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα ζρεδφλ πάληα ζα είλαη αλαγθαία θάπνηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Όκσο 

νη ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα επηδεηλψζεθαλ 

ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ επεξέαζε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηα νπνία απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 

θηλήζεθαλ έληνλα αλνδηθά, δηεπξχλνληαο κάιηζηα ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην βαζηθφ 

επηηφθην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. ε ζχγθξηζε κε ην 

κέζν επηηφθην επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζηελ Δπξσδψλε, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ζπλάπηνπλ απφ ην 2011 δάλεηα κε επηηφθηα πςειφηεξα θαηά 200 πεξίπνπ κνλάδεο 

βάζεο (2%) (απφ πεξίπνπ 100 κνλάδεο βάζεο πξηλ ηελ θξίζε), ελψ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε, 

έρνληαο ζηαζεξνπνηεζεί απφ ην 2ν εμάκελν ηνπ 2011 ζηηο 340 κνλάδεο βάζεο, 

παξάγνληαο απνηξεπηηθφο γηα κεγάιεο επελδχζεηο47. 

Όζνλ αθνξά ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο απνηειεί έλα ππνινγίζηκν 

ηκήκα ηνπ θφζηνπο ησλ επξσπατθψλ δηπιηζηεξίσλ, θαιχπηνληαο ην 2010 θαηά κέζν 

φξν πεξίπνπ ην 60% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηελ EUROPIA. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά κε ηξίηεο (εθηφο Δ.Δ.) ρψξεο, έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξννπηηθέο 

βησζηκφηεηαο ηνπ θιάδνπ. Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα ηε βηνκεραλία έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ήηαλ ηαρεία, ζπγθξίζηκε κε ην κέζν φξν ηνπ δείθηε ηηκψλ ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), αιιά 

πνιχ πςειφηεξε απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. Οη ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

απμήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά 37% ηελ πεξίνδν 2010-2012, φηαλ ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. απμήζεθαλ θαηά κέζν φξν 12%, ελψ ζην ζχλνιν ηνπ Ο.Ο..Α. 

κεηψζεθαλ θαηά 12%48. Οη απμήζεηο ζηηο ηειηθέο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα νθείινληαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ 

κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη νηθηαθνί θαη βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο. Οη εηδηθνί θφξνη 

                                                           
47

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,Επεξεργαςία τοιχείων Ευρωπαϊκισ Κεντρικι Σράπεηασ, ςελ. 23 
48

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,Επεξεργαςία τοιχείων ΙΕΑ, ςελ. 24 
 



84 |  ε λ ί δ α  
 

θαηαλάισζεο ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην ζηελ Διιάδα είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη απφ ην ειάρηζην φξην πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή Οδεγία. 

πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζηελ νκάδα ρσξψλ κε ζρεηηθά πςεινχο ζπληειεζηέο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε 

θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη ζπληειεζηέο 

ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο. πλεπψο ρξεηάδεηαη εμαξρήο πνιχ κεγάιν 

θεθάιαην θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Ζ δπζθνιία εηζφδνπ ζηνλ θιάδν έγθεηηαη επίζεο ζην γεγνλφο φηη ζηνλ θιάδν έρνπλ ήδε 

θπξηαξρήζεη γηα πνιιά ρξφληα, δχν πνιχ κεγάινη φκηινη, ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα 

θαη ν Όκηινο Μφηνξ Όηι. Σν απνηέιεζκα είλαη λα έρνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν ζηνλ 

θιάδν αθνχ ζηελ νπζία ππάξρεη νιηγνπψιην, κε άξηηα ηερλνγλσζία θαη απφιπηε 

πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο ε νπνία ελδερνκέλσο λα είλαη θιεηζηή γηα 

λενεηζεξρφκελνπο, δηθά ηνπο θιεηζηά δίθηπα δηαλνκήο, εκπεηξία γηα ηνλ θιάδν θαη ην ηη 

δεηάεη ν έιιελαο θαηαλαισηήο (know how), θαη ηέινο ε ππνζηήξημε ε νπνία ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ νκίισλ, πξνθεηκέλνπ θαη νη δχν λα ζπλερίδνπλ θεξδνθφξνη, 

απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ ιφγσ νιηγνπσιίνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπζπείξσζε ησλ δχν απηψλ νκίισλ ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εηζφδνπ 

λένπ αληαγσληζηή ζηνλ θιάδν. 

ρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, είλαη επίζεο έλαο απνηξεπηηθφο 

παξάγνληαο, δηφηη ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο δελ απνδέρεηαη δηαθνξνπνηήζεηο, 

θαζψο θαηά θχξην ιφγσ είλαη έλα «θπζηθφ» πξντφλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε λνκνζεζία είλαη πιένλ πάξα πνιχ απζηεξή, θαζψο 

πξέπεη ε εθπνκπή ξχπσλ λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε επξσπατθή 

πεξηβαιινληηθή επηηξνπή, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 7.2.1., γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε αθξηβφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, άξα θαη ζηνλ απνηξεπηηθφ νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα. Δπίζεο νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηηκσξείηαη κε απζηεξά πξφζηηκα έσο θαη 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο.  

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα εκπφδηα εηζφδνπ γηα έλαλ λενεηζεξρφκελν ζηνλ 

ειιεληθφ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ είλαη απνηξεπηηθά.  

3. Γιαππαγμαηεςηική δύναμη ππομηθεςηών 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ νξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο. Όηαλ ν 

αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξφο ηφηε απμάλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 
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δχλακε, ελψ φηαλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεγάινο ηφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε 

κεηψλεηαη δξακαηηθά. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη πξνκεζεπηέο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη ιίγνη θαη θαηά 

θχξην είλαη νη ρψξεο νη νπνίεο είλαη πινχζηεο ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, γλσζηέο σο 

ρψξεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ. χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, ην 81,5% ησλ 

παγθνζκίσο απνδεδεηγκέλσλ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο 

κέιε ηνπ O.P.E.C., κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ ηνπ OPEC 

ζηε Μέζε Αλαηνιή λα αλέξρεηαη ζην 65,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ OPEC49. Γεγνλφο ην 

νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ απηφ, λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο 

παγθφζκηεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ή πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξε 

παξαγσγή έρνληαο έηζη κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε.  

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη κεγάιεο δηεζλείο πεηξειατθέο εηαηξείεο φπσο ε Chevron, ε Shell 

θαη ε Exxon Mobil, νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ηα θξαηηθά φξηα αιιά θαη πάιη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη ηεξάζηηα αθνχ θαηαξράο είλαη ιίγεο θαη θαηά 

δεχηεξνλ είλαη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλεο, έρνληαο πιήξε έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ν ειιεληθφο θιάδνο δηχιηζεο πεηξειαίνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ εηζαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ, ρσξίο λα έρεη θαζφινπ 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο, κε απνηέιεζκα αιιεπάιιειεο 

αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, νπνηεδήπνηε νη ιηγνζηνί 

πξνκεζεπηέο εκπιέθνληαη ζε γεσπνιηηηθά παηρλίδηα. 

4. Γιαππαγμαηεςηική δύναμη αγοπαζηών 

Οη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο πεηξειαίνπ είλαη νη εηαηξείεο εκπνξίαο 

πεηξειαηνεηδψλ , ηα αλεμάξηεηα πξαηήξηα θαζψο νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα ειιεληθά 

δηπιηζηήξηα θάλνπλ εμαγσγέο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο απηψλ ησλ αγνξαζηψλ ζηε 

βηνκεραλία πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή ιφγσ ηεο θχζεο απηήο ηεο βηνκεραλίαο. Οη 

αγνξαζηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε φκσο, δηεζλείο δείθηεο πεηξειαίνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ θαηά θχξην ιφγν θαη φρη νη αγνξαζηέο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ νη αγνξαζηέο είλαη 

νκαδνπνηεκέλνη θαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο δχν νκίινπο δηχιηζεο νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο πξνέθηαζε - νινθιήξσζε ηνπο. 
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Καηά ζπλέπεηα ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ δελ είλαη κεγάιε αληηζέησο 

πνιιέο θνξέο εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνκεζεπηψλ. ηνλ πίλαθα 7.1 θαίλεηαη 

θαιχηεξα ε ζρέζε αγνξαζηψλ πξνκεζεπηψλ πνπ επηθξαηεί ζηνλ ειιεληθφ θιάδν 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

 

Πίνακαρ 7.1: ρέζε πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ ζηνλ θιάδν δηύιηζεο πεηξειαίνπ. 

ΟΜΗΛΟΗ ΓΗΤΛΗΖ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

ΔΚΟ 

BP 

CORAL 

AVIN OIL 

AEGEAN OIL 

 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

SHELL 

JETOIL 

ΔΛΗΝ 

REVOIL 

ΔΣΔΚΑ 

 

ΠΖΓΖ: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ,πγθεληξσηηθά ηνηρεία θαη Αξηζκνδείθηεο ηνπ Κιάδνπ Δηαηξεηώλ 

Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ γηα ην έηνο 2016, Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ. 

 

Σέινο φζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο γίλνληαη εμαγσγέο θαη θαηά ζπλέπεηα 

απνηεινχλ αγνξαζηέο γηα ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα, φπσο αλαθέξζεθε νη δηεζλείο 

δείθηεο πεηξειαίνπ, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ είλαη απηνί νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ηελ ηηκή ηνπ θαη φρη νη αγνξαζηέο. 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο πεηξειαίνπ, είλαη εθ’ 

θχζεσο έλα πξντφλ, ην νπνίν ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ χπαξμε θαη ηε ρξήζε 

ηνπ, δελ επηδέρεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο πνξείαο ηνπ κέζα ζηελ αγνξά, πςειή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

5. Απειλή από ςποκαηάζηαηα πποφόνηα 

Με ηε ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, κεγάιεο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο σο πηζαλά ππνθαηάζηαηα. Ο Μ. Porter 

αλαθέξεη φηη ε απεηιή ελφο ππνθαηάζηαηνπ είλαη πςειή φηαλ πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθφ 

αληίηηκν ηηκψλ ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ ή φηαλ ην θφζηνο αιιαγήο ηνπ γηα ηνλ 

αγνξαζηή είλαη ρακειφ.  
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Έλα ππνθαηάζηαην ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε είλαη ηα 

βηνθαχζηκα. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε έρεη δξνκνινγεζεί ε ππνρξεσηηθή ρξήζε 

βηνθαπζίκσλ ζηα θαχζηκα θίλεζεο μεθηλψληαο κε έλα πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 2% ην 

1/1/2006 κέρξη 5,75% ζηηο 31/12/2010, κε βάζε ηελ νδεγία 2003/30/ΔC ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ αγνξά 

θαπζίκσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 20% έσο ην 2020. ηα πνζνζηά απηά ην βηνληίδει 

ππνθαζηζηά ην ζπκβαηηθφ ληίδει, ελψ ε βηναηαζαλφιε ηε βελδίλε. ήκεξα ζηε ρψξα 

καο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βηνληίδει ζην ληίδει θίλεζεο αλέξρεηαη ζην 6-7%50.Χζηφζν 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ είλαη ηεξάζηην 

εηδηθά γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ ην θφζηνο αιιαγήο γηα ηνλ έιιελα 

θαηαλαισηή, είλαη εμίζνπ κεγάιν θαζψο νπνηαδήπνηε Μεραλή Δζσηεξηθήο Καχζεο 

(Μ.Δ.Κ.) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε γηα ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ ή ησλ παξαγψγσλ ηνπ. 

Έλα άιιν ππνθαηάζηαην είλαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. ηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ζηξνθήο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο (αηνιηθέο θαη ειηαθέο) αιιά θαη πάιη είηε ιφγσ ηεο θνξνινγίαο απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο  είηε ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ 

απνδψζεη ηα αλακελφκελα. Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα πξνζπάζεζε λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηή ηελ ηάζε γηα ζηξνθή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

ίδξπζε ην 2006 ηελ εμνινθιήξνπ ζπγαηξηθή εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο Α.Δ. (ΔΛ.ΠΔ. Αλαλεψζηκεο). θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή, 

δηάζεζε θαη εκπνξία ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε κειέηε, εκπνξία 

εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(αηνιηθψλ, θσηνβνιηατθψλ, βηνκάδαο). 

πλεπψο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη εθφζνλ ηφζν ην θφζηνο παξαγσγήο ππνθαηάζηαησλ 

φζν θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνλ έιιελα θαηαλαισηή είλαη αθφκε ζε πςειά 

επίπεδα, ηα ππνθαηάζηαηα απηά δελ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

6. Λοιποί ενδιαθεπόμενοι (Other stakeholders) 

ην εμειηγκέλν ππφδεηγκα ηνπ M. Porter ελππάξρεη θαη κία έθηε δχλακε πνπ είλαη ε 

δχλακε ησλ ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη απηνί είλαη νη θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, νη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο 
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Δλέξγεηαο, νη πηζησηέο, νη νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη κέηνρνη. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ νκάδσλ δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν. ηνλ θιάδν ηεο 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ ε θπβέξλεζε έρεη άκεζε επηξξνή κε ηελ επηβνιή θφξσλ 

θαηαλάισζεο θαη λνκνζεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν ηνπ θιάδνπ ηνπ πεηξειαίνπ. Μάιηζηα αξθεηέο απφ ηηο λνκνζεζίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο 

ηα δηπιηζηήξηα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απνδεθηά απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, θπξίσο πεξηβαιινληηθήο 

θχζεσο φπσο ε ξχπαλζε ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ 

αλεπηζχκεηα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 |  ε λ ί δ α  
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 7ΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

1. Γεσξγφπνπινο Ν., ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, 2006 
2. Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business 

Policy, Prentice Hall, 13th edition, 2012 
3. Β. Παπαδάθεο, ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία, 

Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 2016   
4. Danchev Svetoslav θαη Γηψξγνο Μαληάηεο (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, Μάηνο 2014), «Ο Κιάδνο Γηχιηζεο Πεηξειαίνπ ζηελ 
Διιάδα: πκβνιή ζηελ Οηθνλνκία θαη Πξννπηηθέο» 

5. Δπαγγειία Βαιαβαληψηε (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 
Οθηψκβξηνο 2017), «πγθεληξσηηθά ηνηρεία θαη Αξηζκνδείθηεο ηνπ Κιάδνπ 
Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ γηα ην έηνο 2016» 

6. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ, ΔΛΛΑ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟΤ, Ηαλνπάξηνο - Μάξηηνο 
2018 

7. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ, ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ, ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ 2016, Πεηξαηάο, 13 Ηνπλίνπ 2017 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ 7ΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

1. https://el.wikipedia.org/wiki/ Διιεληθή_νηθνλνκηθή_θξίζε_2009-ζήκεξα 
2. https://www.popek.gr/index.php/el/news/5218-greek-energy-2017-gia-ekti-

xronia-i-aktinografia-tou-energeiakoy-tomea 
3. https://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/our-businesses/refining-supply-

and-trading/ 
4. http://www.moh.gr/newsItem.aspx?a_id=10834&nc_id=129&ni_id=1527 
5. http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 
6. http://www.agroenergy.gr/categories/βηνθαχζηκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 |  ε λ ί δ α  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8                                                                                   

ΑΝΑΛΤΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

8.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα έρεη πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη, ζα πξέπεη ε αλψηαηε 

δηνίθεζε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, θαη ζηε ζπλέρεηα εθηηκψληαο ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ζην εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαία κηα ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ηφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί, νη θπζηθνί θαη 

νη αλζξψπηλνη πφξνη, φζν θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

πινπνηνχλ ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ δηεξεπλψληαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, ηε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο, ηα πιεξνθνξηαθά ηεο 

ζπζηήκαηα, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

ηνπ νκίινπ. 

 

8.2. ΒΑΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ51 

 

Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθή νξγαλσηηθή δνκή. 

Σαπηφρξνλα έρεη πηνζεηήζεη θαη πξνζαξκφζεη ζην νξγαλσηηθφ ηνπ ζρήκα ηηο αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν αξρψλ, 

κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε επαξθήο νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο 

κηαο επηρείξεζεο, κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε 

                                                           
51

 https://www.helpe.gr/investor-relations/corporate-governance/ 
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δηαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο εθαξκφδνληαη πιένλ απφ φιεο ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ 

Οκίινπ είλαη ν Δπζηάζηνο Σζνηζφξνο, ν νπνίνο πιαηζηψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν Αλδξέα ηακηζίε, ηνλ Γηεπζπληή Δθνδηαζκνχ Γηχιηζεο θαη 

Πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ , ην Γηεπζπληή Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ, 

ηνλ Γηεπζπληή Γεληθήο Δκπνξίαο, ηνλ Γηεπζπληή Γηεζλνχο εκπνξίαο, ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

εηαηξείαο Αζπξνθφο, ηνλ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ηνλ Γηεπζπληή Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνλ Γηεπζπληή Δηαηξηθψλ ρέζεσλ θαη 

ηέινο ηνλ Γηεπζπληή Τγηεηλήο, Αζθάιεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ 

Οκίινπ. 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο κεηέρνπλ θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Απφ ηα 

ζπλνιηθά δεθαηξία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα ηέζζεξα είλαη εθηειεζηηθά κέιε 

ελψ ηα ππφινηπα ελληά είλαη κε εθηειεζηηθά .  

Γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Οκίινπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, ε νπνία κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ 

επηθνηλσλεί κε ηνλ  Δθηειεζηηθφ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν. Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

θαη απνηειείηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη: 

 Να επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη λα εμεηάδεη ηα 

βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο 

θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο. 

 Να παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

εηαηξείαο. 

 Να επηβιέπεη ηελ πνξεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 Να παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ χπαξμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή θαη 
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ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πηζαλέο επηπξφζζεηεο κε ειεγθηηθέο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο απφ απηφλ. 

Δπηπιένλ ε εηαηξεία έρεη ζπζηήζεη Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη ρεδηαζκνχ Γηαδνρήο, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ δχν κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα εθηειεζηηθφ κέινο. Ζ Δπηηξνπή 

Ακνηβψλ θαη ρεδηαζκνχ Γηαδνρήο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Πξνηείλεη ηηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ θαη παξνρψλ ηεο εηαηξείαο ζε 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζηηο νπνίεο ζα βαζίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ Γηεπζχλνληα 

πκβνχινπ. 

 Πξνηείλεη ηελ αθνινπζεηέα εθάζηνηε πνιηηηθή ακνηβψλ θαη παξνρψλ ησλ 

αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ζηελ νπνία ζα βαζίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ 

Γ.. 

 Πξνηείλεη ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ (ζηαζεξψλ θαη 

κεηαβιεηψλ – πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο 

κεηνρψλ) ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.., σο θαη ησλ αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο. 

 Δηζεγείηαη ζην Γ.. θαη δη’ απηνχ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην ζχλνιν 

ησλ ακνηβψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ αλά πάζα ζηηγκή χπαξμε θαηάιιειεο δηαδνρήο  ησλ Γεληθψλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη ππνβάιιεη 

ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. 

Σν έξγν ηνπ Γ.., ζην παξαπάλσ πιαίζην ελίζρπζεο ησλ δνκψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζπλεπηθνπξείηαη θαη απφ άιιεο Δπηηξνπέο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζή 

ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηζρχνπζεο επηηξνπέο είλαη νη εμήο: 

 Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ 

 Δπηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ & Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ 

 Δπηηξνπή Δξγαζηαθψλ Θεκάησλ 

 

 

8.3. ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα φπσο αλαθέξζεθε έρεη πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηηο νπνίεο θαη πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δξάζεο ηεο, απνηειψληαο έηζη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ηεο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνζπαζεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηα θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ κέζσ 
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ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζεη. Δπηπιένλ δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην 

έκςπρν δπλακηθφ κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο νκαδηθήο θνπιηνχξαο θαζψο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηφηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

επηρείξεζεο πνιιέο θνξέο είλαη ζπλπθαζκέλε κε επηβιαβή απνηειέζκαηα γηα ην 

πεξηβάιινλ . 

 Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην θνηλσληθφ θνκκάηη ε πξνζθνξά θαη ε ππεχζπλε ζηάζε 

απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή 

χθεζε ζηελ Διιάδα, ηα πξνγξάκκαηα θαηεπζχλζεθαλ ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο θαη λέα γεληά, κε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ λέσλ, ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θαη 

ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Σν πνιπδηάζηαην πξφγξακκα δξάζεσλ ηνπ Οκίινπ 

ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, πέξαλ ησλ δχν  παξαπάλσ βαζηθψλ αμφλσλ, 

ζηεξίδεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έξγα ππνδνκήο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο 

δσήο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηνλ αζιεηηζκφ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ δξάζεσλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο νπνίεο επελδχεη ν Όκηινο, ζπκβάιινληαο ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε52. 

 Γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ν Όκηινο αζρνιείηαη ηφζν κε ην εζσηεξηθφ φζν θαη 

κε ην εμσηεξηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζεζπίζεη ηελ 

εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία53. 

o Ζ εζσηεξηθή επηθνηλσλία Οκίινπ, σο ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οκίινπ, πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ελεξγεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη αληηζηξφθσο) θαη 

κεηαμχ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ-νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ. Οη δξάζεηο απηέο 

πεγάδνπλ απφ ην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ν 

Όκηινο, ζηεξίδνληαο θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο νκαδηθήο 

θνπιηνχξαο. Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη θαη κέζα γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη: 

 Μέζνδνη & Μέζα Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο Οκίινπ 

 Δζσηεξηθφ δίθηπν (intranet) MyHELPe 

                                                           
52

 https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/contribution-to-the-broader-society/ 
53

 https://www.helpe.gr/media-center/GroupCommunication/ 
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 Θπξίδα πξνηάζεσλ εξγαδνκέλσλ 

 Πξφγξακκα «Οηθνινγηθφ Γξαθείν» 

 Οπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

 Ζιεθηξνληθή ελεκέξσζε κέζσ emails 

 Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ / εθδειψζεσλ 

 Έξεπλεο 

o Ζ εμσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ Οκίινπ, είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαξθή θαη 

απνηειεζκαηηθή πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ 

Οκίινπ, κε βάζε ην εγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ πιάλν θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην εθάζηνηε δηακνξθνχκελν 

πιαίζην ζην πεξηβάιινλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) θαη 

ηεο αγνξάο. Βαζηθέο εξγαζίεο ηεο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ Οκίινπ 

είλαη: 

 Καζεκεξηλή παξαθνινχζεζε δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζε 

ηεο Γηνίθεζεο 

 Μεληαία, εμακεληαία θαη εηήζηα αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

δεκνζηφηεηαο 

 Γεκηνπξγία ζεκαηηθνχ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ δεκνζηεπκάησλ 

 χληαμε εβδνκαδηαίνπ ζπλνπηηθνχ δειηίνπ δεκνζηεπκάησλ 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

 Γηαρείξηζε πξνβνιήο Οκίινπ ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα 

κέζα 

 χληαμε θαη δηαλνκή Γειηίσλ Σχπνπ, αλαθνηλψζεσλ, 

πξνζθιήζεσλ, πξνθεξχμεσλ 

 Απαληήζεηο, δεκνζηεχζεηο, επηθνηλσλία κε ηα Μ.Μ.Δ. 

 Γηαρείξηζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη ινηπψλ δξάζεσλ 

Οκίινπ 

 Τπνζηήξημε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ηνπ Οκίινπ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θνπιηνχξα ηνπ Οκίινπ γηα ην πεξηβάιινλ, ε ζηξαηεγηθή 

ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο εζηηάδεη ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 

εθαξκφδνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα, πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο ζε νιφθιεξν 

ηνλ θχθιν πξντφληνο, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ζρήκαηνο θαη ηελ 

πηζαλή εθαξκνγή αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο κέρξη ηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε. Βειηηψλνληαο ζπλερψο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ην 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, ν Όκηινο πξνζπαζεί λα επηηχρεη αχμεζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ ελέξγεηαο θαζψο θαη κείσζε 

ησλ αέξησλ εθπνκπψλ θαη πγξψλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ζηελ 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο, ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, παξάιιεια 

κε ζηνρεπκέλεο πεξηβαιινληηθέο επελδχζεηο θαη εθηεηακέλα πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

επίηεπμε αμηνζεκείσησλ επηδφζεσλ, ζε ηνκείο φπσο ε κείσζε ησλ αέξησλ 

εθπνκπψλ, ε δηαρείξηζε λεξνχ θαη απνβιήησλ, ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο. Ζ νινθιήξσζε, ηα 

πξνεγνχκελα έηε, ησλ δπν κεγάισλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο ησλ δηπιηζηεξίσλ Διεπζίλαο θαη Θεζζαινλίθεο, χςνπο  €1.7 

δηζ. κε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή βειηίσζε ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ 

δηπιηζηεξίσλ θαη ηεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ησλ πεξηνρψλ, απνηειεί ηελ 

επλντθφηεξε ζπλζήθε θαη αθεηεξία γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηα λέα επίπεδα 

εθπνκπψλ, πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί πξφζθαηα ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα 

ηα δηπιηζηήξηα.54 

 

8.4. ΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ   

 

Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζεί ε θάζε επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα είλαη 

επηηπρεκέλε, έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Σν έξγν 

νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο είλαη λα παξαδίδεη αμία ζηνλ πειάηε κε επηθεξδή γηα απηήλ 

ηξφπν. ε κία πάξα πνιχ αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, κε νινέλα θαη πην νξζνινγηθνχο 

αγνξαζηέο πνπ έρνπλ πιεζψξα επηινγψλ, κία εηαηξεία κπνξεί λα πξννδεχεη κφλν κε 

ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο αμίαο θαη κε ηελ επηινγή, ηελ παξνρή, θαη ηελ 

επηθνηλσλία αλψηεξεο αμίαο55. Ζ επηηπρία ινηπφλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ 

αθνινπζεί κία επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ: 

1. Σελ θαηαλφεζε ηνπ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

2. Σελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ν πειάηεο λα βξεζεί θνληά κε ην πξντφλ. 

3. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κέζσ ελφο πιάλνπ 

κάξθεηηλγθ γηα λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηνί ζηφρνη.   
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 https://www.helpe.gr/health-and-safety/environmental-protection/ 
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 Marketing Management, 12th Edition, by Philip Kotler, Kevin Lane Keller, ςελ. 40 
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Καη νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε 

επηηπρία ή ε αδπλακία ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε επηηπρία ή 

αθφκα θαη απνηπρία. Έλα εμαηξεηηθά πνηνηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία είλαη αδχλαην λα έρεη 

σο βάζε κία ειιηπή νξγάλσζε θαη ην αληίζηξνθν. ην ζεκείν απηφ έξρεηαη ην κίγκα 

ηνπ κάξθεηηλγθ γηα λα ηνλίζεη ηα ηέζζεξα ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή: 

1. Σηκή 

2. Πξνψζεζε  

3. Γηαλνκή 

4. Πξντφλ 

Σα ηέζζεξα απηά ζεκεία πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ56.   

Σν πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ γηα 

ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα, είλαη ε πξνζπάζεηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

κε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ θαη ηαπηφρξνλα εμειηζζφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα βξίζθεηαη έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο, 

ν νπνίνο είλαη ε εηαηξεία Μφηνξ Όηι. 

 

8.4.1. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Ζ εηαηξεία  Διιεληθά Πεηξέιαηα, ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε νπνησλδήπνηε ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ έρεη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιχπηεη αλάγθεο νη νπνίεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε : 

 Σε βηνκεραλία 

 Σν ζπίηη 

 Σε κεηαθίλεζε : 

o ηνλ δξφκν 

o ηνλ αέξα 

o ηε ζάιαζζα 

 Σηο κεηαθνξέο θαπζίκσλ57 

Καηά ζπλέπεηα πειάηεο γηα ηελ εηαηξεία είλαη ζρεδφλ φινη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο, ζην 

κεγαιχηεξν ειηθηαθφ ηνπο θάζκα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο 

                                                           
56

 Harrison, J. & Thompson, D. & Flanagan, H. & Tonks, P., (1994)  
57

 https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/ 
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Διιάδνο. Ο ιφγνο είλαη φηη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη πιένλ πνιιέο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ ην επίπεδν ηεο δσήο ηνπ, λα ζπκβαδίδεη κε ην ζχγρξνλν βηνηηθφ 

επίπεδν. 

 

8.4.2. ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ ηδηαηηέξσο ζηελ επνρή 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχεη ε Διιάδα. Σαπηφρξνλα ν θαηαλαισηήο επηδεηεί θαη 

ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζε απηή ηελ ηηκή, φπσο νξίδεη θαη ν λφκνο ηεο δήηεζεο.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ηηκνιφγεζε ζηνλ ειιεληθφ θιάδν θαπζίκσλ θαίλεηαη λα 

κελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. Ο ιφγνο είλαη φηη ε 

πξψηε χιε γηα ηα παξάγσγα πξντφληα είλαη έλα ακηγψο εηζαγφκελν πξντφλ κε ηνλ 

έιεγρν ηεο ηηκήο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρψξεο πξνκεζεπηέο. Έηζη φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ ππνελφηεηα 5.2.1., ν έιεγρνο ηεο ηηκήο γίλεηαη θπξίσο απφ ηηο ρψξεο 

παξαγσγνχο- πξνκεζεπηέο ηεο πξψηεο χιεο. 

 

8.4.3. ΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΧΘΖΖ  

 

Ζ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαζψο είλαη 

απηή ε νπνία γλσζηνπνηεί ην πξντφλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

επηθέξεη πσιήζεηο ελ ηέιεη. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν 

ζρέδην πξνψζεζεο, κε έλα ιεπηνκεξέο πιάλν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζρεδίνπ πνπ λα 

ζπλδέεηαη θπζηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο  επηρείξεζεο. ε απηφ ην πιάλν πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη νη αγνξέο ζηφρνη θαζψο θαη ηα κέζα πξνψζεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Σα δηαζέζηκα κέζα πξνψζεζεο είλαη : 

1. Ζ ηειεφξαζε 

2. Σν ξαδηφθσλν 

3. Ζ ηειεθσληθή πξνψζεζε 

4. Σα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

5. Σν Γηαδίθηπν 
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6. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media)58 

Σν Γηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδνπλ κεγάιε 

άλζεζε θαη θαηά ζπλέπεηα πιένλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηά, θαζψο ν κέζνο 

έιιελαο θαηαλαισηήο είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνο καδί ηνπο. Φπζηθά κέζσ απηψλ ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίδεη θαιχηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ηνλ 

θαηαλαισηή κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ απηά ηα κέζα. 

Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα ρξεζηκνπνηεί φια ηα αλσηέξσ κέζα ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βάζε ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην 

Γηαδίθηπν. 

 

8.4.4. ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ59 

 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά επίγεησλ θαπζίκσλ, κέζσ  ηεο 

ζπγαηξηθήο ηνπ Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα Αλψλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 

Δηαηξεία, κε ηα ζήκαηα EKO θαη BP. ηηο 31 Απγνχζηνπ 2016 νινθιεξψζεθε επηηπρψο 

ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Διιεληθά Καχζηκα Αλψλπκε Δκπνξηθή 

Δηαηξεία θαη ΔΚΟ Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδψλ κε 

απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε. Παξάιιεια, ηξνπνπνηήζεθε ε επσλπκία 

ηεο Διιεληθά Καχζηκα Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία ζε Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα 

Αλψλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία. 

Γηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν κε πάλσ απφ 1681 πξαηήξηα (εθ ησλ νπνίσλ 907 είλαη 

πξαηήξηα ΔΚΟ θαη 774 ιεηηνπξγνχλ κε ην ζήκα ηεο ΒΡ), ζε ζχλνιν αγνξάο πεξίπνπ 

5.500 πξαηεξίσλ,  15 εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ, 23 

ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, 2 

εκθηαισηήξηα πγξαεξίνπ ζε Βνξξά θαη Νφην θαη κία κνλάδα παξαγσγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ. Απηή ε εθηεηακέλε ππνδνκή εθνδηαζκνχ είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο εμαγνξάο θαη ηεο ελνπνίεζεο κηαο ζεηξάο εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ιηαληθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Όκηιν λα έρεη κία ζεκαληηθή παξνπζία, ηφζν ζηελ επεηξσηηθή 

ρψξα φζν θαη ζηε ιηαληθή αγνξά ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαζψο θαη ζηηο γεσγξαθηθά 

δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο αεξνδξνκίσλ. 

                                                           
58

Martensen, Α. & Dahlagaard, J. ,(1999)  
59

 http://m.helpe.gr/the-group/what-we-do/retail-marketing-petroleum/ 
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Ζ εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΒΡ ζηελ Διιάδα επέηξεςε ζηνλ Όκηιν λα 

ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά, λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο 

ηνπ, αιιά θαη λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπλέξγηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δχν 

εηαηξεηψλ εκπνξίαο θαη ηνπ ηνκέα ηεο δηχιηζεο. 

 

8.4.5. ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ 

 

Πξντφληα ηνπ νκίινπ απνηεινχλ ηα θαχζηκα, θαζψο θαη κεξηθά παξάγσγα ηνπ 

πεηξειαίνπ (π.ρ. πξντφληα αζθαιηφζηξσζεο θιπ.), αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 6.4. 

Καηά ζπλέπεηα γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ φηη ζε επίπεδν πξντφλησλ, ν Όκηινο δελ 

κπνξεί λα επέκβεη θαη λα δηαθνξνπνηεζεί αξθεηά απφ ηνλ αληαγσληζηή ηνπ, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα έλα θαηεμνρήλ θπζηθφ πξντφλ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θπζηθέο δηεξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εκπνξεχζηκν. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 

επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο. ηφρνο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, 

δίλνληαο έκθαζε ζε απηφλ θαη δεκηνπξγψληαο αμία γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. ε 

απηφ ην πιαίζην ν Όκηινο, παξέρεη έλα ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (πξαηήξηα, νδεγνί, 

θα.) ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πνηθίιεο δξάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά 

πεξίπησζε, νξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεχζεηο.60 

Φπζηθά κε θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, ν Όκηινο 

πξνζπαζεί δηαξθψο, κέζσ ηεο πξνζθνξάο αληαγσληζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθψλ λα δηαηεξείηαη ζε εγεηηθή ζέζε. ην πιαίζην απηφ, νινθιεξψζεθαλ δχν 

επηηπρείο εηζαγσγέο λέσλ θαηλνηφκσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ηνπ ΔΚΟ Diesel 

Avio θαη ηνπ BP Ultimate Diesel, ηα νπνία αχμεζαλ πεξαηηέξσ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ 

Οκίινπ ζηελ αγνξά. 

 

                                                           
60

 https://www.helpe.gr/the-group/products-and-services/ 



100 |  ε λ ί δ α  
 

8.5. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ Οκίινπ. Ο θάζε 

εξγαδφκελνο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα είλαη απφιπηα πξνζαλαηνιηζκέλνο κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο 

ζηνλ Όκηιν είλαη αξθεηά πςειά. Υαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ  Όκηιν, φιν ην 

ζχλνιν ησλ 3.500 άκεζα εξγαδφκελσλ έρνπλ έλα θνηλφ φξακα: ηελ αλάδεημή ηνπ 

Οκίινπ ζε πξσηνπφξν ελεξγεηαθφ Όκηιν, κε ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ελζσκαησκέλε ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ61. Δπηπιένλ ε ζπλερήο αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε 

βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ζηφρσλ 

ηνπ Οκίινπ. Παξάιιεια, ν Όκηινο πξνζπαζεί λα απνηειεί έλαλ ηδαληθφ εξγνδφηε, ν 

νπνίνο εκπλέεη αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θαζψο θαη ππεξεθάλεηα ζε φζνπο 

εξγάδνληαη ζε απηφλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θαη δξάζεηο ηηο νπνίεο πινπνηεί ν Όκηινο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεί ζην επηζπκεηφ επίπεδν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε : 

 Σελ ελζάξξπλζε ηεο αξηζηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κέζα απφ ηε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αμηνθξαηίαο, αλαγλψξηζεο θαη αλάπηπμεο. 

 Σελ πξνζέιθπζε, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ζχκθσλα κε  ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ Οκίινπ. 

 Σε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα 

εκπλέεη αζθάιεηα θαη ζα παξέρεη θίλεηξα γηα δηάθξηζε. 

 Σελ επζπγξάκκηζε ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ 

επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

ηνπ Οκίινπ. 

 Σελ θαιιηέξγεηα κηαο εληαίαο θνπιηνχξαο κέζα ζηνλ Όκηιν, ζηεξηγκέλεο ζε 

θνηλέο αξρέο θαη αμίεο. 

 Σε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πνιηηηθέο 

πνπ πξνάγνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ εμσζηξέθεηα. 

 Σελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αθνζίσζεο θαη ηεο δηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή 

ζηηο εηαηξηθέο δξάζεηο. 

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκβνιήο φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. 
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 Σελ Οπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Οκίινπ.62 

 

8.6. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

Οη πξνκήζεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ ζπληνλίδνληαη θεληξηθά θαη θαιχπηνληαη κέζσ 

ζπκβάζεσλ δηαξθείαο (term-contracts) θαζψο θαη κε κεκνλσκέλεο αγνξέο (spot). Ζ 

ππεξπξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ φισλ ησλ ηχπσλ ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2017, σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ παγθνζκίσο 

αιιά θαη ηεο Μεζνγείνπ, κε επλντθφ απνηέιεζκα ζηηο ηηκέο γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά 

Πεηξέιαηα, ηδηαίηεξα ησλ βαξχηεξσλ ηχπσλ αξγνχ ζηελ πεξηνρή καο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιε θαη ε νκαινπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο αξγνχ 

απφ ηε Ληβχε. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2017 νη πξνζπάζεηεο ηνπ O.P.E.C. γηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο θαη αχμεζε ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ.  

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα αμηνπνίεζε ηε βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ξεπζηφηεηα θαζψο θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δνκή 

ηηκνιφγεζεο δηαθφξσλ ηχπσλ αξγνχ ζηε Μεζφγεην. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην κίγκα 

εθνδηαζκνχ πξψησλ πιψλ πξνζαξκφζηεθε, αληαλαθιψληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αξγνχ ζε ζρέζε κε άιια, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν 

εθνδηαζκφο βαξχηεξσλ ηχπσλ αξγνχ απφ Ηξάλ θαη Ηξάθ (22%), κε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ αγνξψλ απφ Ρσζία ζην 10% θαη ην Καδαθζηάλ ζην 10%, ελψ ζηαζεξή 

παξέκεηλε ε ζπλεηζθνξά απφ ανπδηθή Αξαβία (5%). Αλαθνξηθά κε ην αξγφ ηεο 

Μεζνγείνπ, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκείσζε ε πξνκήζεηα απφ Ληβχε (9%), κε αληίζηνηρε 

κείσζε απφ Αίγππην (4%), ελψ κηθξή αχμεζε ζεκείσζε ε ζπλεηζθνξά απφ άιιεο 

πεγέο (13%)63 φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 8.1: 
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Γιάγπαμμα 8.1: Γηαθνξνπνηεκέλν κίγκα πξνκήζεηαο πξώησλ πιώλ ηνπ νκίινπ Διιεληθά 

Πεηξέιαηα. 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο απνινγηζκόο νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 

 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, αιιά θαη ε επειημία ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ λα 

επεμεξγαζηνχλ κηα κεγάιε πνηθηιία αξγνχ πεηξειαίνπ, απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Οκίινπ, πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

ηφζν γηα ηελ θεξδνθνξία, φζν θαη γηα ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ ζε απφηνκεο 

κεηψζεηο πξνζθνξάο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αξγνχ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ νκαιή 

ηξνθνδνζία ησλ αγνξψλ, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. 

 

8.7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ζπληάμεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη εγθεθξηκέλνο απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη απφιπηα ζχκθσλνο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ νξίδνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη  φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη νη επζχλεο ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνάγνληαο έηζη 

ηνλ επαξθή δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ εληφο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ ε απνζηνιή 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ λα είλαη μεθάζαξε θαη λα κελ ππάξρνπλ επ’ νπδελί επηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ.  

 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ζην πιαίζην ηεο ζεκειηψδνπο ππνρξέσζεο νξζήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, έρεη θαηαξηίζεη θαη πηνζεηήζεη απφ ην 2011, θψδηθα δενληνινγίαο, ν 

νπνίνο είλαη επίζεο εγθεθξηκέλνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Ο 
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θψδηθαο δενληνινγίαο ζπλνςίδεη ηηο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε άηνκν, 

εξγαδφκελνο ή ηξίηνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη θάζε ζπιινγηθφ 

ηνπ φξγαλν, πξέπεη λα ελεξγεί θαη λα πξάηηεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν θψδηθαο απνηειεί πξαθηηθφ νδεγφ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνχ Οκίινπ, αιιά θαη ησλ ηξίησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν Όκηινο πξνζπαζεί κέζσ ηνλ θαλνληζκψλ ηνπ, λα 

δηαζθαιίζεη φζν κπνξεί πεξηζζφηεξν ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

8.8. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Ο Όκηινο δηαζέηεη δηθφ ηνπ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν θέξεη ηελ επζχλε ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ φπνησλ αλαγθψλ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ. Δπηπξφζζεηα, ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εθαξκνγψλ κέζσ ηεο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο, φπνπ απαηηείηαη. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ δηθνχ ηεο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ε εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη έλα επαξθέο πιαίζην 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο, ην νπνίν νξίδεηαη 

απφ επηκέξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο.  

 

8.9. ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ64 

 

Ζ έξεπλα πνπ γίλεηαη ζηα Διιεληθά Πεηξέιαηα έρεη σο θχξην άμνλα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. Καηά ην 2014, νη δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ θιάδνπ 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. σο 

δηαρεηξηζηή κε πνζνζηφ 33,3% (Operator) ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα ζηε 

χκβαζε Μίζζσζεο γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ θφιπνπ, αιιά θαη 

ζηελ Αίγππην, κέζσ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο θνηλνπξαμίεο ζηηο πεξηνρέο West Obayed 

(Γ. Έξεκνο) θαη Mesaha (Άλσ Αίγππηνο) κε πνζνζηφ 30% αλά πεξηνρή. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ Κφιπνπ, ην πξφγξακκα ειάρηζησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

πξψηε ηξηεηή εξεπλεηηθή θάζε ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαηαγξαθή 

ζεηζκηθψλ ηξηζδηάζηαησλ πεξηθεξεηαθψλ γξακκψλ έθηαζεο 800 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ θαη δπζδηάζηαησλ πεξηθεξεηαθψλ γξακκψλ, κήθνπο 300 ρηιηνκέηξσλ. Σν 
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ηέηαξην ηξίκελν 2014 μεθίλεζαλ νη αξρηθέο γεσινγηθέο κειέηεο ζηελ πεξηνρή. 

Παξάιιεια, ε ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ. ζπλέρηζε ηελ κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο πεξηνρέο ηεο Γ. Διιάδαο, πξνεηνηκαδφκελε γα ηελ πηζαλή 

ππνβνιή πξνζθνξψλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.). ε απηφ ην πιαίζην, ε 

Δηαηξεία θαηέζεζε πξνζθνξέο γηα ηηο ππφ παξαρψξεζε πεξηνρέο ηεο Άξηαο - 

Πξέβεδαο  θαη ηεο Βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

(Τ.Π.Π.Α.Π.Δ.). 

Σαπηφρξνλα ζην West Obayed, ηνλ Οθηψβξην 2014 ε θνηλνπξαμία (ΔΛ.ΠΔ. 30%, 

VEGAS 70%) εθηέιεζε ηελ ηειεπηαία ππνρξεσηηθή εξεπλεηηθή γεψηξεζε, πνπ δελ 

απέδσζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Μεηά απφ ηελ άξλεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο EGPC γηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο θαη εθηέιεζεο επηπιένλ 

γεσηξήζεσλ, ε θνηλνπξαμία απνθάζηζε νκφθσλα ηελ επηζηξνθή ηεο πεξηνρήο (5 

Γεθεκβξίνπ 2014). 

Σέινο ζηελ πεξηνρή Mesaha, ε θνηλνπξαμία (Petroceltic, HELPE, KEC θαη Beach 

Petroleum) νκφθσλα απνθάζηζε ηελ επηζηξνθή ηεο πεξηνρήο ζηελ θξαηηθή εηαηξεία 

GANOPE κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο  εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο «Mesaha 1x» ρσξίο 

ππνιεηπφκελεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

8.10. ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Διιεληθά 

Πεηξέιαηα, παξφιε ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ζπλερίδεη λα 

βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε απμεκέλα θέξδε ηηο ηειεπηαίεο ρξνληέο. 

Σα πγθξίζηκα Κέξδε E.B.I.T.D.A. ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ αλήιζαλ ζηα 

€834 εθαη. (+14%), ην πςειφηεξν επίπεδν ηζηνξηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

επηδφζεσλ φισλ ησλ δηπιηζηεξίσλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηχιηζεο ζε πςειά επίπεδα, ελψ 

παξάιιεια, ηα πγθξίζηκα Καζαξά Κέξδε αλήιζαλ ζηα €372 εθαη. ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε 40%65.  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη θαηά ζεηξά, ηα ηνηρεία 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηνπ Οκίινπ (Πίλαθαο 8.1), ηα ηνηρεία Σακεηαθψλ Ρνψλ ηνπ 
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Οκίινπ (Πίλαθαο 8.2)  θαη ηέινο ν Δηήζηνο Απνινγηζκφο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά 

Πεηξέιαηα (Πίλαθαο 8.3)  γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2013 έσο θαη 2017. 

Πίνακαρ 8.1: ηνηρεία Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα γηα ηα νηθνλνκηθά 

έηε 2013-2017. 

ηοισεία 

Αποηελεζμάηυν 

Υπήζηρ 

2017 2016 2015 2014 2013 

Κύκλορ 

Δπγαζιών 

7.995  6.613  7.303  9.478  9.674 

ςγκπίζιμα 

Κέπδη EBITDA 

834  731 758 417  178 

Λειηοςπγικά 

Κέπδη 

662  632  245  (289) (195) 

Κέπδη ππό 

θόπυν 

520  
 

466 39  (485)  (338) 

Γικαιώμαηα 

μειοτηθίαρ 

(3)  1  2  (3)  (3) 

Καθαπά Κέπδη 

μεηόσυν 

μηηπικήρ 

381  330  47  (365)  (269) 

ςγκπίζιμα 

Καθαπά Κέπδη 

372  265  (268) 2 (117) 

Κέπδη ανά 

μεηοσή (EPS) 

1,25  1,08  0,15  (1,20)  (0,88) 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο Απνινγηζκόο Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 
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Πίνακαρ 8.2: ηνηρεία Σακεηαθώλ Ρνώλ ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2013-2017. 

ηνηρεία Σακεηαθψλ Ρνψλ 2017 2016 2015 2014 2013 

Διζποέρ / (εκποέρ) από 

λειηοςπγική δπαζηηπιόηηηα 

443   (334)  460  853  493 

Δκποέρ για επενδςηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ 

(185)  (116)  (136) (83)  (89) 

Διζποέρ / (εκποέρ) 

σπημαηοοικον.δπαζηηπιόηηηερ 

(300)  (589)  (74) 85  (339) 

Αύξηζη / (μείυζη) διαθεζίμυν (42)  (1,039)  250  855  64 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο Απνινγηζκόο Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 

Πίνακαρ 8.3: ηνηρεία Ιζνινγηζκνύ ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2013-

2017. 

ηνηρεία 

Ηζνινγηζκνχ 

2017 2016 2015 2014 2013 

ύνολο 

Δνεπγηηικού 

7.160 7.189  8.029  7.719  7.177 

Πάγιο Δνεπγηηικό 4.282 4.282  4.506 4.526  4.470 

Γιαθέζιμα και 

σπεόγπαθα 

1.019  1.082  2.108  1.848 960 

Μακποππόθεζμερ 

ςποσπεώζειρ 

1.220  1.879  1.768  1.974  1.475 

Μακποππόθεζμορ 

δανειζμόρ 

920  1.456  1.598  1.812  1.312 

Μακποππόθεζμορ 

δανειζμόρ 

1.900  1.386  1.633  1.178  1.338 

Γικαιώμαηα 

μειοτηθίαρ 

63  102  106  110  116 

Ηδία Κεθάλαια 2.372  2.142  1.790  1.729  2.214 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο Απνινγηζκόο Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9                                                                            

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

9.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο πξνυπνζέηεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ απφ απηέο 

πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ εθηίκεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο κέζα ζηνλ θιάδν. Ζ αλάιπζε απηή γλσζηή σο S.W.O.T. 

Analysis, πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ εζσηεξηθψλ 

Γπλάκεσλ (Strengths) θαη Αδπλακηψλ (Weaknesses) θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

Δπθαηξηψλ (Opportunities) θαη Απεηιψλ (Threats) θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα 

δηελεξγεζεί γηα ηελ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

 

9.2. ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα γηα ηελ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα θαζψο θαη γηα ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε επηρείξεζε (θεθάιαην 5 θαη θεθάιαην 6), παξνπζηάδνληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο, θαη ελ γέλεη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 Αύμεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νρεκάησλ εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Υψξεο εθηφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηε Ληβχε, ηε Σπλεζία, ην Μαξφθν, ηελ Αιγεξία, ηελ 

Αίγππην, κέρξη ην Λίβαλν, ηε πξία, ην Ηζξαήι, θαη ηελ Σνπξθία, παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε αλάπηπμε θαη γηα ην ιφγν απηφ δηαξθψο βγαίλνπλ ζην δξφκν λένη ζηφινη απφ 

θνξηεγά θαη γεληθά νρήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θίλεζε ηνπο ην 

θαχζηκν ληίδει. Καηά ζπλέπεηα έρνπλ κεγάιε αλάγθε γηα ληίδει, ην νπνίν είλαη έλα 

απμαλφκελα ειιεηκκαηηθφ πξντφλ.   

 Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο: Σα ηειεπηαία ρξφληα εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαηεξήζεθε επίζεο αχμεζε ζηε δήηεζε ηνπ ληίδει 
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θαπζίκνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε πξνο ηελ πεηξειαηνθίλεζε ζηηο 

ηδησηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο. Οη ιφγνη είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηε βελδίλε, ιφγσ θαιχηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, αιιά 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα λα είλαη νηθνλνκηθφηεξνο θαη θηιηθφηεξνο 

πξνο ην πεξηβάιινλ, βνεζψληαο ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ επίηεπμε ησλ 

απζηεξψλ ζηφρσλ απνδνηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο: Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(Α.Π.Δ.) απνηεινχλ κία ηεξάζηηα επθαηξία γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο ηνπο θιάδνπ ησλ 

θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαηεμνρήλ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε 

ηεο Διιάδαο, ε νπνία είλαη ηδαληθή γηα εθκεηάιιεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, 

φπσο είλαη ν αέξαο ,ην λεξφ θαη ν ήιηνο θαη επνκέλσο γίλεηαη εθηθηή ε ρξήζε 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο νη νπνίεο αθζνλνχλ ζηελ Διιάδα. Καηά ζπλέπεηα 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνζπαζεί δηαξθψο λα κεηψζεη ην πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο θαη ηελ έσο ηψξα κε επηηπρεκέλε εθκεηάιιεπζε 

ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα, απνηειεί επθαηξία ε παξνρή 

«πξάζηλεο» ελέξγεηαο ζε κεγάιε θιίκαθα κέζσ ηεο νξζήο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πεγψλ απηψλ. 

 Απμαλόκελε ρξήζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ: Σν θπζηθφ αέξην επίζεο απνηειεί επθαηξία 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, θαζψο έρεη εηζβάιιεη ηφζν ζηνλ θιάδν ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, φζν θαη ζηελ νηθηαθή ρξήζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ηηκήο 

ηνπ θαη ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Απμαλόκελε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ: Σέινο ε ζεκαληηθφηεξε επθαηξία ηαπηφρξνλα 

φκσο θαη ε καθξηλφηεξε ζηνλ νξίδνληα γηα ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα, θαίλεηαη λα είλαη 

ε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Δίλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν γίλεηαη κεγάιε έξεπλα θαη 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ 

βηνληίδει θαη ηεο βηναηζαλφιεο. Αλ ν ηνκέαο απηφο είλαη πξνζνδνθφξνο ηφηε ηα 

νθέιε γηα ηνλ πξσηνπφξν ζηνλ θιάδν απηφλ ζα είλαη κεγάια θαζψο ζα γίλεη 

κεηάβαζε πιένλ ζηελ ρξήζε θαπζίκσλ κε κεδακηλφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 

ΑΠΔΗΛΔ 

 Οηθνλνκηθή θξίζε: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξσπατθή αγνξά έρεη νδεγήζεη ζε 

πηψζε ηεο δήηεζεο ηεο βελδίλεο θαη ηνπ καδνχη. Ζ δήηεζε καδνχη ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ θαη ε επξσπατθή βηνκεραλία, 

έρνληαο λα αληηκεησπίζεη απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο, έρεη ζηξαθεί 

ζε πην θαζαξά ελαιιαθηηθά θαχζηκα. Οη αιιαγέο απηέο βξήθαλ απξνεηνίκαζηα ηα 
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επξσπατθά δηπιηζηήξηα ηα νπνία ήηαλ ηερληθά εμνπιηζκέλα γηα ηελ παξαγσγή 

θπξίσο βελδίλεο θαη καδνχη θαη φρη ηφζν γηα ηα ελδηάκεζα θιάζκαηα πεηξειαίνπ, ησλ 

νπνίσλ ε δήηεζε απμήζεθε. Έηζη ζηελ Δπξψπε ππάξρεη πιεφλαζκα βελδίλεο θαη 

έιιεηςε ησλ δεηνχκελσλ παξαγψγσλ ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν εηζάγνληαη.66 

 Απζηεξή ειιεληθή θνξνινγία: ηελ Διιάδα εθηφο απφ ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή 

χθεζε, ππήξμαλ δξαζηηθέο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ζηα θαχζηκα, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε θαπζίκσλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα παξάγσγα 

ησλ ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ θαζψο θαη ζε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ε βηνκάδα. 

 Ήπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο: Οη ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο καδί κε ηε κεγάιε 

πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

 Σηκή εηζαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ: Οη ηηκέο εηζαγσγήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη 

απφιπηα ειεγρφκελεο απφ ηηο ρψξεο κέιε ηνπ O.P.E.C., θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ν 

έιεγρνο ησλ ηηκψλ είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα. 

Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.2, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε 

ζηελ ηηκή εηζαγσγήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη αξθεηά πςειή κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα 

είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Απηφ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε κείσζε ηεο 

ρξήζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Τςειό θόζηνο ηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηπιηζηεξίσλ: Σν 

ελεξγεηαθφ θφζηνο έρεη απμεζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Απηφ ην 

γεγνλφο νδεγεί ζε κεγάιε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γηα ηα ειιεληθά 

δηπιηζηήξηα, θαζψο νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεσλ είλαη 

εμαηξεηηθά απμεκέλεο. πγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ.67 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εθ’ θχζεσο αληίζεην κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηπιηζηεξίσλ. ην πιαίζην απηφ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

απζηεξέο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα ρξνληθά 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ ηα επξσπατθά θαη θαη’ επέθηαζε 

ηα ειιεληθά δηπιηζηήξηα φπσο αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 7.1.1. 

                                                           
66

 Danchev Svetoslav και Γιώργοσ Μανιάτθσ, «Ο Κλάδοσ Διφλιςθσ Πετρελαίου ςτθν Ελλάδα: υμβολι 
ςτθν Οικονομία και Προοπτικζσ»,2014,ςελ. 17 
67

 Optimize Energy Costs in Petroleum Refineries, Part I. Improve refining margins with more energy 
efficient measures, by Ven V. Venkatesan, Energy Columnist,2012 
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ΓΤΝΑΜΔΗ 

 Κπξηαξρία ζηνλ ειιεληθό θιάδν δηύιηζεο αξγνύ πεηξειαίνπ: Ζ ζεκαληηθφηεξε 

δχλακε ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα είλαη ν θπξίαξρνο 

ζηνλ ειιεληθφ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ, θαηέρνληαο πεξίπνπ ην 65% ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ68. Σν 

γεγνλφο νθείιεηαη θαηεμνρήλ ζηελ θαηνρή ησλ ηξηψλ απφ ηα ζπλνιηθά ηέζζεξα 

δηπιηζηήξηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηα νπνία κάιηζηα είλαη ζε 

ζηξαηεγηθά ζεκεία ζέζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηε 

ζάιαζζα, θαζψο θαη ηνλ εθνδηαζκφ φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο.  

 Απμαλόκελα θέξδε: Απνθιεηζηηθή ζπλέπεηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Οκίινπ ζηνλ θιάδν 

είλαη ε θεξδνθνξία ηνπ ελ κέζσ κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο ζηελ 

Διιάδα. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ηα θέξδε ηνπο κέζα 

ζε απηά ηα δχζθνια ρξφληα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 6.1 θαη ζην θεθάιαην 8.10, ν Όκηινο ζπληεξεί ηελ δηαξθή απμεηηθή 

πνξεία ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ ηνπ, κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 λα 

απνηειεί ηελ ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, ε νπνία επηθέξεη ξεθφξ θεξδνθφξσλ 

απνηειεζκάησλ, κε ηαπηφρξνλε δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηφρνπο 0,40 επξψ 

αλά κεηνρή. 

 Απνθιεηζηηθόο πξνκεζεπηήο ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο»: Έρεη ηελ θχξηα επζχλε παξνρήο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζην Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Ο ππάξρσλ αγσγφο κε κήθνο 53 

ρηιηφκεηξα, ζπλδέεη ην δηπιηζηήξην ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ ζηνλ Αζπξφππξγν, 

κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Οιπκπηαθήο Δηαηξείαο Καπζίκσλ, ζην λέν Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ ζηα πάηα θαη νδεχεη θαηά κήθνο ηεο Αηηηθήο Οδνχ.  

 Δθζπγρξνληζκέλεο εγθαηαζηάζεηο: Μεγάιε δχλακε γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά 

Πεηξέιαηα απνηεινχλ νη ζεκαληηθέο αλαβαζκίζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ ηεο, κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ 

πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηπιηζηεξίσλ ππφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. πγθεθξηκέλα ην δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξφππξγνπ ήηαλ ην πξψην πνπ 

αλαβαζκίζηεθε ην 2004 κε εθηεηακέλεο βειηηψζεηο ησλ κνλάδσλ κεηαηξνπήο. ηε 

ζπλέρεηα θαη ελ κέζσ κεγάιεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, 

πξνρσξάεη ηελ πεληαεηία 2007-2012 ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο 

Διεπζίλαο, έλα έξγν χςνπο €1,4 δηζ. Ζ αλαβάζκηζε πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε 

                                                           
68

 https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/refining-supply-trading/ 



112 |  ε λ ί δ α  
 

ηξηψλ θχξησλ κνλάδσλ, ηεο κνλάδαο πδξνγνλνππξφιπζεο πςειήο πίεζεο 

(hydrocracker) δπλακηθφηεηαο 39.000 βαξειηψλ/εκέξα, ηεο κνλάδαο ζεξκηθήο 

ππξφιπζεο (flexicocker) δπλακηθφηεηαο 20.000 βαξειηψλ/εκέξα θαη ηεο κνλάδαο 

απφζηαμεο ππφ θελφ68. Σν έηνο 2014 μαλαέγηλαλ επηπξφζζεηεο εξγαζίεο βειηίσζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

θαη ηεο επηπιένλ κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ηνπ. Σέινο ην 2011 

νινθιεξψζεθαλ θαη νη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Καηά ζπλέπεηα ν Όκηινο δηαζέηεη έλα ζηφιν ππεξζχγρξνλσλ δηπιηζηεξίσλ ηα νπνία 

ηνπ πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα ζηνλ ειιεληθφ αιιά θαη 

επξσπατθφ θιάδν δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 Καιή θήκε ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε εηαηξεία Διιεληθά 

Πεηξέιαηα, κε ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κφληκεο πξνζιήςεηο 

γηα εξγαζία ζηνλ Όκηιν, έρεη πξνζθέξεη αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο, θάηη πνπ ηελ θάλεη 

λα έρεη θαιή θήκε ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εξγαδφκελν ηεο δίλεη ηελ θήκε ηνπ θαινχ εξγνδφηε. 

 Δηαηξηθή θνπιηνύξα: Ζ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί κέζα ζηνλ Όκηιν νδεγεί ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα απνδίδνπλ ηα κέγηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «νκπξέια» ηεο 

αμηνθξαηίαο πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Όκηιν. 

 Κνηλσληθή δξάζε: Ζ θνηλσληθή ηεο δξάζε ηε δηαθξίλεη αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηαρσξίδεη απφ έλαλ ακηγψο θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. 

 Θέιεζε γηα αλάπηπμε ζην εμσηεξηθό: Ζ εηαηξεία έρεη ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε εθηφο 

Διιάδνο θαη θπξίσο ζηα Βαιθάληα. πγθεθξηκέλα ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαηέρνληαο 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εκπνξία θαπζίκσλ ζε Κχπξν, Βνπιγαξία, εξβία, 

Μαπξνβνχλην θαη θφπηα, κε ζπλνιηθφ δίθηπν 295 πξαηεξίσλ, θαζψο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ΟΚΣΑ (θφπηα)69.   

 Πξσηνπόξνο ζηνλ θιάδν ηεο δηύιηζεο ζηα θόπηα: Δπίζεο ν Όκηινο έρεη ην 

πιενλέθηεκα θαηνρήο ηνπ κνλαδηθνχ δηπιηζηεξίνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα θφπηα, ην 

νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε αγσγφ 210 ρηιηνκέηξσλ κε ην δηπιηζηήξην ησλ 

Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 ύλδεζε κε ην ειιεληθό δεκόζην: Σέινο, κεγαινκέηνρνο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά 

Πεηξέιαηα είλαη ην ειιεληθφ δεκφζην κε πνζνζηφ 35,5% θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ν 

Όκηινο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην ειιεληθφ θξάηνο.   
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ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

 Δμάξηεζε από ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξώηεο ύιεο: Ζ ζεκαληηθφηεξε αδπλακία ηεο 

εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

απηνλνκίαο γηα ηελ παξνρή ηεο πξψηεο χιεο, ε νπνία είλαη ην εηζαγφκελν αξγφ 

πεηξέιαην. 

 Αδπλακία ειέγρνπ ηεο ηηκήο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ ηεο: Ζ εηαηξεία 

παξνπζηάδεη αδπλακία ειέγρνπ ηεο ηηκήο ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηθήο ηεο πξψηεο χιεο.  

 Με παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ: Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θπζηθνχ 

αεξίνπ, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή αδπλακία ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, 

θαζψο ππάξρεη ζηξνθή ζε νηθνλνκηθφηεξα θαη πην νηθνινγηθά θαχζηκα φπσο είλαη ην 

θπζηθφ αέξην. 

Κάλνληαο κία ζχλνςε ζηελ αλάιπζε S.W.O.T. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ, 

κπνξνχλ λα βγνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα: 

 Οη πεξηζζφηεξεο απεηιέο πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηφζν ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 Οη επθαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ εχξεζε 

νηθνλνκηθφηεξσλ θαη θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαπζίκσλ αιιά θαη κε ηηο 

ιηγνζηέο ρψξεο πνπ επεκεξνχλ αθφκε νηθνλνκηθά. 

 Οη δπλάκεηο πεγάδνπλ απφ ηελ πγηή θαη δπλαηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν Όκηινο. 

 Οη αδπλακίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ κε νινθιήξσζε ηνπ Οκίινπ ζε 

επίπεδν πξψησλ πιψλ. 

 

9.3. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Με ηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο πξνζδηνξίδεηαη ε γεληθή ζηάζε ηνπ Οκίινπ απέλαληη 

ζηηο επηινγέο αλάπηπμεο φπσο αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 3.3.1. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα ζα γίλεη αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεχζπλζεο νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, ζηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηέινο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο. 

Όπσο αλαιχζεθε έσο ηψξα, ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ν θπξίαξρνο ζηνλ 

ειιεληθφ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ, απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα θαη κε κεγάια θέξδε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καηά ζπλέπεηα ε ζηξαηεγηθή 
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πεξηζπιινγήο θαη ε ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο απνξξίπηνληαη. ηελ επηινγή απηή 

θαηαιήγνπκε θαη έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ M. Porter ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην θεθάιαην 7.2 κε ζθνπφ ηεο εχξεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ 

δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ. Δθηφο απφ ην φηη ε ειθπζηηθφηεηα κηαο αγνξάο πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην χςνο ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ - εμφδνπ ηα νπνία είλαη αξθεηά κεγάια 

ζηνλ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ, ε ειθπζηηθφηεηα έγθεηηαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα 

θεξδνθνξίαο κία επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν. Καηά ζπλέπεηα κε κηθξά πεξηζψξηα 

θέξδνπο γηα λέεο επηρεηξήζεηο αθνχ ν θιάδνο έρεη θπξηαξρεζεί θαη ηαπηφρξνλα 

θαηνρπξσζεί ήδε απφ ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ηνλ Όκηιν Μφηνξ Όηι, ν 

θιάδνο είλαη κε ειθπζηηθφο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηψλνληαη 

θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θιάδν εάλ δελ 

αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη δηαξθψο. ηνλ πίλαθα 9.1 παξνπζηάδνληαη νη 

δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 

θιάδνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηνλ θιάδν. 

Πίνακαρ 9.1: Τπόδεηγκα Δπηρεηξεζηαθώλ ηξαηεγηθώλ. 
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ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΘΔΖ 

 ΓΤΝΑΣΖ ΜΔΣΡΗΑ ΑΓΤΝΑΣΖ 

ΤΦΖΛΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

ΜΔΣΡΗΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

ΥΑΜΖΛΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

 

ΠΖΓΖ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012. 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο επηιέγεηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

ηθαλέο λα αλαπηπρζνχλ θαη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ην θαηαθέξνπλ. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ αλήθεη θαη ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε κία πξνζπάζεηα αλάπηπμεο έρεη εθζπγρξνλίζεη ηα δηπιηζηήξηα ηνπ, 

κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο θαη αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ δηχιηζεο 

πεηξειαίνπ, ηφζν ζε παξάγσγα πξντφληα, φζν θαη ζε επεμεξγαζία ηνπ ηχπνπ πξψηεο 

χιεο αξγνχ πεηξειαίνπ.  

Δπηπιένλ ν Όκηινο έρεη θάλεη πξνζπάζεηεο γηα ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε κπαίλνληαο 

ζηνλ ρψξν εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ, παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ 
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αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηελ έξεπλα γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, 

ζηε δηελέξγεηα ηερληθψλ κειεηψλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΠΡΟΦΟ, ζηελ 

παξαγσγή πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηέινο ζηα δίθηπα αγσγψλ θαη ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. 

ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε έρεη κπεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο κε 

πξνζπάζεηεο γηα έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν 2014, νη 

δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ θιάδνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ Διιάδα, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα σο δηαρεηξηζηή κε πνζνζηφ 33,3% ζε δηεζλέο 

επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Παηξατθνχ 

θφιπνπ, αιιά θαη ζηελ Αίγππην, κέζσ ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο θνηλνπξαμίεο ζηηο 

πεξηνρέο West Obayed (Γ. Έξεκνο) θαη Mesaha (Άλσ Αίγππηνο) κε πνζνζηφ 30% αλά 

πεξηνρή70. Δπηπιένλ Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά επίγεησλ 

θαπζίκσλ, κέζσ  ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ, Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα Αλψλπκνο 

Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία, κε ηα ζήκαηα EKO θαη BP, ππφ ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ηα πξαηήξηα, φπνπ πξνκεζεχνπλ κε θαχζηκα ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ εμαγνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΒΡ ζηελ Διιάδα 

επέηξεςε ζηνλ Όκηιν λα ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά, λα 

απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ, αιιά θαη λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπλέξγηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ εκπνξίαο θαη ηνπ ηνκέα ηεο δηχιηζεο. 

Σέινο ζηα πιαίζηα ηε αλάπηπμεο ηνπ, ν Όκηινο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί εθηφο Διιάδνο 

ζε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο έρνληαο 1 δηπιηζηήξην ζηα θφπηα θαη 

πεξίπνπ 300 πξαηήξηα ζπλνιηθά  εθηφο Διιάδνο. 

πκπεξαζκαηηθά είλαη μεθάζαξν φηη ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα έρεη πξνζπαζήζεη λα 

αθνινπζήζεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο κε νπνηνδήπνηε εθηθηφ 

ηξφπν, εθηφο ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο ζηνλ θιάδν ηεο δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη βηψζηκε αλάπηπμε, θαη φπσο θαίλεηαη κε βάζε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο ελφηεηαο 8.10., ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ην έρεη επηηχρεη. 

 

9.4. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

χκθσλα κε ηνλ M. Porter ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο: ε 

εγεζία θφζηνπο (cost leadership) θαη ε δηαθνξνπνίεζε (differentiation) ελψ βάζεη 

απηψλ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 
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πιενλεθηήκαηνο, πξνθχπηεη θαη ε ηξίηε ζηξαηεγηθή ε νπνία είλαη ε εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο κε βάζε είηε ηε δηαθνξνπνίεζε είηε ην θφζηνο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 9.2: 

 

Πίνακαρ 9.2: Δπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο . 
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ΠΗΓΗ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

ηελ εγεζία θφζηνπο νχηε θαη λα εζηηάζεη ζε ηκήκα ηεο αγνξάο κε βάζε ην θφζηνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ν έιεγρνο ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Καηά ζπλέπεηα θακία απφ ηηο δχν ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν δελ 

είλαη ζε ζέζε λα έρεη απφιπην έιεγρν ζην θφζηνο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ ηεο θαη 

επηπιένλ νη ηηκέο ησλ δχν αληαγσληζηψλ είλαη ζρεδφλ ίδηεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο, πηνζεηείηαη  απφ επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα έρνπκε παξαγφκελα πξντφληα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θαη γεληθά ζηνλ άλζξσπν πνπ δεη ζηνλ 21ν 

αηψλα. Καηά ζπλέπεηα θαη πάιη δελ κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο 

είηε κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε είηε κε βάζε ην θφζηνο. 

Ζ κνλαδηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ απνκέλεη είλαη ε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο. Αθφκα θαη απηή ε ζηξαηεγηθή είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζηνλ 

θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ, θαζψο κηιάκε γηα έλαλ θιάδν ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα 

πξνθχπηνπλ, έπεηηα απφ πξνθαζνξηζκέλεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 
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ρεκηθέο δηεξγαζίεο. Δπηπιένλ ζηνλ ειιεληθφ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ ν κνλαδηθφο 

αληαγσληζηήο ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ε εηαηξεία Μφηνξ Όηι, ε νπνία 

κάιηζηα θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλεη ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα κέζα ζηνλ θιάδν ρσξίο λα 

ππάξρεη ηδηαίηεξνο αληαγσληζκφο θαη θαηά ζπλέπεηα αλάγθε γηα κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Δμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα αλαπηχζζεη 

ζπλερψο ην Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο ηεο ηθαλφηεηεο γηα απηφ θαη έρεη πξνβεί ζε εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ηεο. Παξάιιεια δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη 

Πσιήζεσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. Σαπηφρξνλα 

πξέπεη λα δηαηεξεί θαιή θήκε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη θπζηθά ηε βνεζά θαη ε καθξά 

παξάδνζε πνπ έρεη ζηνλ ειιεληθφ βηνκεραληθφ ρψξν. 

Με δεδνκέλε ηε θχζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία έρεη 

πξνζπαζήζεη λα αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ 

αληαγσληζηή ηεο, παξέρνληαο έλα ζχλνιν ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (πξαηήξηα, νδεγνί, 

θα.) ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πνηθίιεο δξάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά 

πεξίπησζε, νξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεχζεηο.71 ε επίπεδν πξντφλησλ 

δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο, κε θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξεζεί ε εγεηηθή ζέζε ηνπ 

Οκίινπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη λα απμεζνχλ ηα κεξίδηα 

αγνξάο, κέζσ ηεο πξνζθνξάο αληαγσληζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ. ην πιαίζην απηφ, νινθιεξψζεθαλ δπν επηηπρείο εηζαγσγέο λέσλ 

θαηλνηφκσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ηνπ ΔΚΟ Diesel Avio θαη ηνπ BP Ultimate 

Diesel72. 
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9.5. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξζφηεξν λα 

ιεηηνπξγήζεη ην θάζε ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ, θάησ απφ ηηο γξακκέο ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο73. Πξνθεηκέλνπ θπζηθά λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη θαιά ηα ζεκεία 

ππεξνρήο ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζηή, αιιά θαη λα ηα εθκεηαιιεπηεί κέζσ ησλ 

ζσζηψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηα επηκέξνπο 

Σκήκαηα ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα θαζψο θαη ε επηινγή ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ νπνία έρεη πξνβεί ε εηαηξεία γηα ην θάζε ηκήκα ηεο.  

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Οη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε αθνξνχλ ηελ 

ηηκή, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ελψ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ δχν 

θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο: 

1. ηελ αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο  

2. ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο 73 

Καηά ζπλέπεηα γηα θάζε επηρείξεζε δηακνξθψλνληαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

κάξθεηηλγθ νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 9.3: 

Πίνακαρ 9.3: Λεηηνπξγηθέο ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ.  
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ΠΖΓΖ: Wheelen T., D. Hunger, Concepts in Strategic Management and Business Policy, 

Prentice Hall, 13th edition, 2012.  
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ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εθφζνλ ε εηαηξεία Διιεληθά  Πεηξέιαηα απεπζχλεηαη ήδε 

ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο αγνξάο πνπ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο, κπνξεί λα επηιέμεη σο 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ αλάκεζα ζηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη ζηελ αλάπηπμε 

πξντφληνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα, 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πξντφληα ληίδει ηεο εηαηξείαο, ζηα νπνία πξνζπαζεί λα 

πξνζδψζεη λέα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο λέεο ηάζεηο 

ηεο αγνξάο γηα νηθνλνκηθφηεξα, νηθνινγηθφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα θαχζηκα. 

Ζ ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ φπσο ε ηηκνινγηαθή έθπησζε ζηελ αγνξά δχν πξντφλησλ καδί, 

ε πξνζθνξά, είηε πεξηζζφηεξσλ γξακκαξίσλ ηνπ ίδηνπ πξντφληνο ζηελ ίδηα ηηκή, είηε 

κε ηελ πξνζθνξά θάπνησλ αλεμάξηεησλ δψξσλ πνπ πξνζδίδνπλ επηπιένλ αμία ζηνλ 

θαηαλαισηή. Σν κφλν επηηξεπηφ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ζην νπνίν έρεη 

πξνρσξήζεη θαηά θαηξνχο ε εηαηξεία Διιεληθά πεηξέιαηα, είλαη ε  παξνρή θάπνησλ 

δψξσλ απφ ηα πξαηήξηα ηεο φηαλ νη πειάηεο ζπκπιεξψζνπλ ηνλ αλάινγν αξηζκφ 

θνππνληψλ. ην θνκκάηη απηφ θαίλεηαη πσο ε εηαηξεία πζηεξεί θαζψο ηα πξαηήξηα κε 

ηελ επσλπκία ηεο Shell, δηαζέηνπλ εμαηνκηθεπκέλεο θάξηεο επηβξάβεπζεο ησλ πειαηψλ 

ηνπο κε πφληνπο, θαζψο θαη εκέξεο κέζα ζηελ εβδνκάδα ζηηο νπνίεο θάπνηα απφ ηα 

πξντφληα ηνπο δηαηίζεληαη ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα έρεη λα 

επηιέμεη αλάκεζα ζηε ζηξαηεγηθή «push» θαη ηε ζηξαηεγηθή «pull». Με ηε ζηξαηεγηθή 

«push», ε επηρείξεζε πξνζπαζεί ε ίδηα λα «ζπξψμεη» ηα πξντφληα ηεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο, ελψ κε ηε ζηξαηεγηθή «pull» επελδχεη ζηελ πξνβνιή εθηφο 

θαηαζηήκαηνο θαη θπξίσο κέζσ δηαθήκηζεο, ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο πειάηεο ηεο. 

Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη κία επηρείξεζε ε νπνία θπξηαξρεί ζηνλ θιάδν ηεο κε 

ηζρπξφ φλνκα, θαιή θήκε , ‘brand loyalty’ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζήζεη ηελ ζηξαηεγηθή «push». Δμάιινπ ε θχζε ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ δηχιηζεο 

πεηξειαίνπ θάλεη ηα πξάγκαηα πην εχθνια γηα ηνπ δχν κεγάινπο αληαγσληζηέο θαζψο 

νη θαηαλαισηέο έρνπλ αλάγθε ηα πξντφληα ηνπο θα θαηά ζπλέπεηα ηα δεηάλε απφ κφλνη 

ηνπο. πλεπψο ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα αξθνχληαη ζηελ ζηξαηεγηθή «pull» θαη ηελ απιή 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

ηνλ ηνκέο ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ κίαο επηρείξεζεο ππάξρνπλ δχν δηαζέζηκεο 

επηινγέο  : 
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1. Γηαλνκή κέζσ ρνλδξεκπφξσλ 

2. Ληαληθή δηαλνκή 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα έρεη αθνινπζήζεη θαη ηηο δχν νδνχο. Καηέρεη πεξίπνπ ην 

65% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ74 θαη 

επηπιένλ δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν κε πάλσ απφ 1681 πξαηήξηα (εθ ησλ νπνίσλ 

907 είλαη πξαηήξηα ΔΚΟ θαη 774 ιεηηνπξγνχλ κε ην ζήκα ηεο ΒΡ), ζε ζχλνιν αγνξάο 

πεξίπνπ 5.500 πξαηεξίσλ,  15 εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ, 

23 ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, 2 

εκθηαισηήξηα πγξαεξίνπ ζε Βνξξά θαη Νφην θαη κία κνλάδα παξαγσγήο θαη 

ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ. Απηή ε εθηεηακέλε ππνδνκή εθνδηαζκνχ είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο εμαγνξάο θαη ηεο ελνπνίεζεο κηαο ζεηξάο εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ιηαληθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Όκηιν λα έρεη κία ζεκαληηθή παξνπζία, ηφζν ζηελ επεηξσηηθή 

ρψξα φζν θαη ζηε ιηαληθή αγνξά ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαζψο θαη ζηηο γεσγξαθηθά 

δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο αεξνδξνκίσλ.75 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ δχν επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο: 

1. Ζ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε (κε ηδία θεθάιαηα)  

2. Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε (κε μέλα θεθάιαηα). 

Ζ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί αζθαιέζηεξε ζηξαηεγηθή αιιά δελ βνεζά κία 

επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ επηιέγεηαη θπξίσο απφ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζέινπλ 

λα παξακείλνπλ αζθαιείο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηνπ δαλεηζκνχ. ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

φκσο νη νπνίεο επηδεηνχλ κεγάιε αλάπηπμε είλαη ζρεδφλ αλαγθαίνο ν δαλεηζκφο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα δηαζέηεη θαη ηδία θεθάιαηα αιιά θαη 

θεθάιαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δαλεηζκφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δηήζην Απνινγηζκφ γηα 

ην έηνο 2017, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ 

χςνπο €79 εθαη. κε απφδνζε 3,33% κέζσ επηπιένλ νκνινγηαθήο έθδνζεο (retap) ηνπ 

πεληαεηνχο νκνιφγνπ €375 εθαη., ην νπνίν ιήγεη ηνλ Οθησβξίνπ 2021, κε ηνθνκεξίδην 
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4,875%. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ην 2017 αλήιζαλ ζηα €165 εθαη., ηα ρακειφηεξα 

επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ, κεηά ηηο αλαρξεκαηνδνηήζεηο νκνιφγσλ θαη 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ πλνιηθνχ Γαλεηζκνχ θαηά €600 εθαη. 

ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία αλαρξεκαηνδφηεζεο ηξαπεδηθψλ 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ιήγνπλ εληφο ηνπ 2018 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί, κε 

ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζην κέζν θφζηνο θαη ηε δηάξθεηα δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ, 

αιιά θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (πγθξίζηκα 

Κέξδε E.B.I.T.D.A. – επελδπηηθέο δαπάλεο) ηνπ 2017 αλήιζαλ ζηα €625 εθαη., 

ζεκεηψλνληαο κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη, παξά ηηο απμεκέλεο επελδπηηθέο 

δαπάλεο, πνπ αλήιζαλ ζηα €209 εθαη., ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη έξγσλ βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο 

θαζαξφο δαλεηζκφο αλήιζε ζηα €1,8 δηζ., κε ην δείθηε κφριεπζεο λα αλέξρεηαη ζην 

43%.76 Οη πεγέο δαλεηζκνχ γηα ηα μέλα θεθάιαηα θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 9.1. 

 

Γιάγπαμμα 9.1: Πεγέο δαλεηζκνύ ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο απνινγηζκόο νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Καη ζε απηφ ην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ππάξρνπλ δχν δηαζέζηκεο ιεηηνπξγηθέο επηινγέο:    

1. κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπηνπ θαη θηελνχ πξνζσπηθφ ή  
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2. πξνζεθηηθή επηινγή έκπεηξνπ θαη ζσζηά θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.  

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο θαη γηα απηφ ζπγθαηαιέγεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία επηινγήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. Μάιηζηα πξνθεηκέλνπ νη λένη εξγαδφκελνη λα ηαηξηάδνπλ απφιπηα κε 

ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, πεξλάλε απφ 

αξθεηέο δηαδηθαζίεο επηινγήο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θξίλεηαη νξζή  θαζψο κφλν κε 

επηινγή αλζξψπσλ κε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία πξνζαξκνζκέλα ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί απηή λα νδεγεζεί ζηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε. 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Ο ηνκέαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ππιψλεο γηα κία επηηπρεκέλε επηρείξεζε θαη είλαη ηθαλφο λα πξνζδψζεη κεγάιν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ θάηνρν ηεο. Καη απηφ γηαηί ηα ζσζηά νξγαλσκέλα θαη 

ζχγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ζσζηήο επηθνηλσλίαο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φζν 

θαη απφ ην εμσηεξηθφ απηήο. 

Γηα ηε ζηξαηεγηθή ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξθεηά ζηνηρεία, πξνθαλψο ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρνπλ 

απηά ηα ζπζηήκαηα γηα ηνλ Όκηιν θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ηνπ 

πξνζδίδνπλ. Οη κφλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο εηήζηνπο 

απνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θάζε ρξφλν επελδχνληαη αξθεηά κεγάια 

πνζά ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ γηα ηνλ Όκηιν. 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (R&D) 

Μία εηαηξεία ε νπνία αθνινπζεί ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ρξεηάδεηαη έλα 

νξγαλσκέλν δεκηνπξγηθφ θαη ηαπηφρξνλα θαηλνηφκν Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο γηα 

λα κπνξεί λα ππεξέρεη ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα απηφ θαη ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα 

πξνζπαζνχλ λα έρνπλ έλα αλεπηπγκέλν Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ εζηηάδεη 

ζηε δεκηνπξγία, φζν γίλεηαη κέζα ζηνλ θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ, λέσλ θαηλνηφκσλ 

θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη πνπ ηα βνεζά λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ηεο εηαηξείαο Μφηνξ Όηι. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, ε εηαηξεία δηελεξγεί 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ην Δξγαζηήξην Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, ζην νπνίν εμεηάδεηαη ε δνθηκαζηηθή εηζαγσγή ηεο 
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βηναηζαλφιεο σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή  αηζπιφ-ηξηηνηαγή-βνπηηιαηζέξα (βην-

ΔΣΒΔ), ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζηαηηθφ ησλ βελδηλψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

ην θαχζηκν ηνπ κέιινληνο. 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο πνπ ζηνρεχεη λα είλαη εγέηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιά 

θαη πνιχ αληαγσληζηηθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή 

πνηνηηθψλ θαη πιένλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν νηθνινγηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ θιάδν 

ησλ θαπζίκσλ. Έηζη, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα έρνπλ ζαθψο σο επίθεληξν ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, αιιά εζηηάδνπλ πνιχ θαη 

ζηε θηιηθφηεηα ηφζν ησλ πξντφλησλ ηνπο φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ, πξνο ην πεξηβάιινλ, ζην επίπεδν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ δηφηη ζηνλ θιάδν 

δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχληαη θαηεμνρήλ απφ 

ρεκηθέο δηεξγαζίεο. 

 

9.6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά πεηξέιαηα, σο κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα, 

ζεσξεηηθά έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ηηο αθφινπζεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο: 

1. Αλάπηπμε  

2. ηαζεξνπνίεζε  

3. Πεξηζπιινγή 

Ζ επηρείξεζε έσο ηψξα αθνινπζεί ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο φπσο 

αλαιχζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 9.3. Με ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ειιεληθφ θιάδν 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ Οκίινπ κέζα ζηνλ θιάδν, ν Όκηινο δελ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη θακία απφ ηηο ππφινηπεο δχν ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Καηά 

ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ φκηιν Διιεληθά 

Πεηξέιαηα. 

 

9.7. ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΓΗΑ ΣΑ 

ΔΣΖ 2018-202277 

 

Ο Όκηινο έρεη ήδε, ζρεδηάζεη θαη αξρίζεη λα πινπνηεί ην Πεληαεηέο Αλαπηπμηαθφ 

Πξφγξακκα 2018-2022, βαζηζκέλν ζηελ εμσζηξέθεηα, ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηελ πηνζέηεζε 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ λένπ 

Πεληαεηνχο Πιάλνπ βξίζθνληαη, ε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζε πςειά επίπεδα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επκεηαβιεηφηεηα ησλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο, κε παξάιιειε κείσζε 

ηνπ δαλεηζκνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά €1 δηζ., πεξηνξηζκφ θαηά 50% ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ζπλερή θαηαβνιή θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνχ 

ησλ κεξηζκάησλ.  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο πεξηφδνπ αθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή επηινγή 

ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε πηζαλψλ εγρψξησλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, κηα δξαζηεξηφηεηα κε έληνλν επηρεηξεκαηηθφ θαη γεσπνιηηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. Με ην θχξνο πνπ δηαζέηεη δηεζλψο ν Όκηινο, 

έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, απνθηψληαο δηθαηψκαηα 

έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ραξηνθπιάθην πεξηνρψλ ζηε Γπηηθή 

Διιάδα, ηφζν ζε ρεξζαίεο φζν θαη ζε ζαιάζζηεο, ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο. 

Ζ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα πινπνηεί απαξέγθιηηα ηνλ βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ηεο ζηφρν 

γηα ελεξγεηαθή κεηεμέιημε κε γλψκνλα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλερίζεη λα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ Διιάδα, ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Ν.Α. Μεζφγεην. Γξνκνινγεί 

επελδχζεηο άλσ ησλ €500 εθαη. θαηά ηελ ηξηεηία 2018-2020, γηα ην ηξηεηέο πξφγξακκα 

Γηχιηζεο, ηε βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ Οκίινπ. 

Παξάιιεια, ε πξνεηνηκαζία ηνπ Οκίινπ γηα ηα θαχζηκα λαπηηιίαο ρακεινχ ζείνπ ην 

2020 θαη ε αλάπηπμε ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, νινθιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

9.8. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Καηφπηλ ηελ αλάιπζεο νιφθιεξνπ ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε 

S.W.O.T. θαη ηηο εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

αλαθνξά ζε νξηζκέλεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

 ε επίπεδν επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε κφλε δηαζέζηκε επηινγή είλαη ε 

αλάπηπμε. Πξνηείλεηαη ε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πξνο ηα πίζσ θάζεηε 

νινθιήξσζε, θαζψο ε ηειεπηαία κεγάιε πξνζπάζεηα θαίλεηαη πσο έγηλε ην 
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201478, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα γίλεη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηε ζηελ πξψηε 

χιε ηεο, ε νπνία είλαη ην αξγφ πεηξέιαην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνθηήζεη 

έιεγρν ζηελ ηηκή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο, κε ζηφρν λα θάλεη ηε 

ρξήζε ησλ θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα, νηθνλνκηθφηεξε θαη ζπλεπψο λα αιιάμεη γηα 

πάληα ηνλ θιάδν δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, θαηνρπξψλνληαο εθ’ φξνπ δσήο 

ηε ζέζε ηνπ εγέηε ζε απηήλ. ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη ε πγηήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. 

 ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πάιη ε κνλαδηθή επηινγή ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε. Πξνηείλεηαη φκσο λα ππάξμεη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ζηα πιαίζηα ζηα νπνία 

είλαη εθηθηά ζηνλ θιάδν. Ζ γθάκα ησλ πξντφλησλ θαίλεηαη λα είλαη ζηάζηκε θαη 

ηα δχν λέα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα πνπ εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ,ην ΔΚΟ 

Diesel Avio θαη ην BP Ultimate Diesel, αθνξνχλ ην πεηξέιαην θίλεζεο ελψ ε 

αγνξά ηεο βελδίλεο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη ζηαζεξνχο ππνζηεξηθηέο.   

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίδεη θάζε 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη λα δίλεη έκθαζε ζε απηά, αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθά ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ζα δηαηεξεί ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ 

αγνξά, απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, θαίλεηαη πσο είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηε ζηξαηεγηθή, ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Όκηινο θαηαθέξλεη θαη ιεηηνπξγεί ππφ 

απφιπηε θεξδνθνξία. Οη κφλεο πξνηάζεηο βειηίσζεο αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθή 

ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη ηε ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά 

θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. ην πιαίζην 

απηφ, γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

κίαο εμαηνκηθεπκέλεο θάξηαο πειαηψλ, ζηελ νπνία λα πηζηψλνληαη νη πφληνη 

χζηεξα απφ ηελ αγνξά ησλ θαπζίκσλ, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία κίαο 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηα ζχγρξνλα θηλεηά, ψζηε ν πειάηεο λα έρεη 

άκεζε πξφζβαζε ζηνπο πφληνπο θαη ηα δηαζέζηκα δψξα ή ηηο πξνζθνξέο πνπ 

δηθαηνχηαη αλάινγα κε απηνχο. Δπηπιένλ θαιφ ζα ήηαλ λα πξνρσξήζεη ζε 

θάπνηεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα πξντφληα ηεο, δηαζέηνληαο ηα, θάπνηεο 

κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ζε ρακειφηεξεο ηηκέο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ιηαληθήο 

εκπνξίαο πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο. Γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη 

                                                           
78

 https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/research-and-production-of-hydrocarbons/ 
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Αλάπηπμεο πξνηείλεηαη λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ έξεπλα γηα ηα 

βηνθαχζηκα θαζψο επξφθεηην λα απνηειέζνπλ ηα θαχζηκα ηνπ κέιινληνο.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10                                                                             

ΤΛΟΠΟΗΖΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

10.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ζπλερίδεη λα είλαη επηηπρεκέλε κέζα ζηνλ θιάδν ηεο, 

πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, 

εθηφο απφ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζηάδηα θαηά ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζηξαηεγηθψλ, νη 

νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα, θαη αλαιχζεθαλ ζην 

θεθάιαην 9. ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζεί ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

 

10.2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ζεκείν, θαζψο κία 

ζηξαηεγηθή φζν θαιά δηακνξθσκέλε θαη αλ είλαη, δελ ζα είλαη επηηπρεκέλε αλ δελ 

πινπνηεζεί απνδνηηθά. Χζηφζν, ε πινπνίεζε είλαη επίζεο κία αξθεηά δχζθνιε 

δηαδηθαζία δηφηη απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία ζρεδφλ φισλ ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο 

πξνθεηκέλνπ λα έξζεη εηο πέξαο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα θξηηήξηα 

εηζαγσγήο ζηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ηφζν πςειά θαη απαηηεηηθά. 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη ε επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, απαηηεί ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. Ο θάζε 

εξγαδφκελνο κέζα ζηνλ Όκηιν ζα πξέπεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηα νπνία ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζχκθσλα  πάληα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

Σν πξφβιεκα φκσο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε θάζε επηρείξεζε, έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηα ρακειφβαζκα ζηειέρε ζην ζρεδηαζκφ απηφ κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαηαλννχλ ηνλ ιφγν χπαξμεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αθφκε ρεηξφηεξα 

κεξηθέο θνξέο λα δηαθσλνχλ. 

Οη ιχζεηο γηα ην παξαπάλσ πξφβιεκα είλαη δχν:  

1. Καηαξρήλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηειέρε, ηα νπνία 
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ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ψζηε ζηε ζπλέρεηα 

λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζέιεζε λα ηελ πινπνηήζνπλ ζσζηά θαη λα ηε 

κεηαδψζνπλ.  

2. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ θαιή ελεκέξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο 

απνζηνιήο, ησλ ζθνπψλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο επίζεο θαη λα ηνληζηνχλ νη αλαγθαηφηεηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

ηνπο, ζε θάζε εξγαδφκελν εληφο ηεο επηρείξεζεο.  

Καη ηηο δχν αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ιχζεηο πξνζπαζεί λα ηηο εθαξκφδεη  ν Όκηινο 

Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

 

10.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην κεξίδην ηεο ζηελ 

αγνξά, δηαηεξψληαο ηα θέξδε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ ηίηιν ηνπ εγέηε ζηνλ ειιεληθφ 

θιάδν δηχιηζεο πεηξειαίνπ . Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

πξνζειθχεη λένπο πειάηεο, δηαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηνπ ππάξρνληεο πειάηεο κε 

ζεβαζκφ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

Ζ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα νξηζκέλα πξντφληα, θαζψο θαη κε 

λέεο ππεξεζίεο φπσο αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 9.7, θαη κε ηελ θαηάιιειε πξνβνιή θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο αιιαγέο απηέο. Χζηφζν, ε εηαηξεία δελ ζα 

πξέπεη λα μερλά ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηελ έρνπλ θάλεη ήδε επηηπρεκέλε ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Γηα λα πινπνηεζεί θαη λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ε θάζε 

πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή απαηηείηαη έλα πξφγξακκα γηα ηελ πξνβνιή, ηελ ηηκνιφγεζε, 

ηε δηαλνκή, ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ηέινο ηε δηνίθεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

ΠΡΟΒΟΛΖ 

Γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα ρξεζηκνπνηεί ηε 

δηαθήκηζε ζε φια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θπξίσο ζην Γηαδίθηπν. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ηνληζκφ 

ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη θπξίσο ζε πνηα ππεξέρνπλ έλαληη ηεο 

εηαηξείαο Μφηνξ Όηι. Σέινο, εθφζνλ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα έρνπλ έληνλν θνηλσληθφ 
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ραξαθηήξα θαιφ είλαη ε επηρείξεζε λα πξνβάιεη ηα πξντφληα ηεο ζηηο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλεη, κε δηαθξηηηθφ αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ηνλ ηνκέα ηεο ηηκνιφγεζεο φπσο έρεη αλαιπζεί αξθεηέο θνξέο ζηελ παξνχζα κειέηε, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα παξέκβεη αξθεηά ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα. Παξφια απηά 

θξίλεηαη νξζφ λα αλαπηπρζεί ην πξφγξακκα αληακνηβήο ησλ πειαηψλ κε πφληνπο θαη 

ηηο αλάινγεο εθπηψζεηο αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ πνπ θάλεη ν θάζε 

πειάηεο, θαζψο θαη θάπνηεο εκέξεο ζηηο νπνίεο ζα ππάξρεη πξνλνκηαθή ηηκή γηα 

απηνχο πνπ επηιέγνπλ ηα λέα θαχζηκα ηεο εηαηξείαο, κέζσ ησλ πξαηεξίσλ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζην δίθηπν ιηαληθήο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, δελ ρξεηάδεηαη θάπνην επηπξφζζεην πξφγξακκα 

θαζψο ην δίθηπν ησλ Διιεληθψλ πεηξειαίσλ γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο, 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη νξζψο αλεπηπγκέλν γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Δπίζεο 

θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηαλνκήο θαζψο ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ (πξαηήξηα, νδεγνί, θ.α.) ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πνηθίιεο δξάζεηο, 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά πεξίπησζε, νξγαλψλνληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο, παξέρνληαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη εθπαηδεχζεηο.79 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

Πξέπεη λα ππάξμνπλ λέα πξνγξάκκαηα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή 

πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 9.7 ην ηειεπηαίν 

πξφγξακκα έιαβε ρψξα ην 2014. Δπηπιένλ ην Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεη δηθφ ηνπ πξφγξακκα γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαγσγή ηνπο απφ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ε κνλαδηθή ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο επηιεγείζαο ζηξαηεγηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα, ε επηιεγκέλε ζηξαηεγηθή θαζψο θαη νη επηκέξνπο πνιηηηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα θαη 
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απνζηνιή ηεο, κε ηαπηφρξνλν ζεβαζκφ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Όια ηα αλσηέξσ 

θαίλεηαη πσο ε ησξηλή δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ηα έρεη θαηαθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάηη 

πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθεπκέλεο εηθφλαο ηνπ Οκίινπ θαη ηα 

απμεκέλα θέξδε. Καηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη θακία αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ. 

 

10.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο εμεηάδνπλ θαηά πφζν ε επηρείξεζε έρεη 

πινπνηήζεη ηνπ ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ε δηνίθεζε είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί φρη κφλν 

αλαδξαζηηθά αιιά θαη πξνιεπηηθά, ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη έρεη αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζηελ ελφηεηα 4.2. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά 

κνληέια. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζα γίλεη αλάιπζε κε βάζε ην αθφινπζν κνληέιν80: 

 Δπζπγξακκίδεηαη ε ζηξαηεγηθή κε ηελ απνζηνιή ηνπ νκίινπ Διιεληθά 

Πεηξέιαηα;  

 Δίλαη πξντφλ ηνπ Οκίινπ θαη φρη αληηγξαθή θάπνηαο άιιεο ζηξαηεγηθήο; 

 Δίλαη πξνζαξκνζκέλε ζην πνιπηάξαρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο;  

 Δίλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ηνπ Οκίινπ, ηνπο ζηφρνπο, 

ηηο πνιηηηθέο, ηνπο πφξνπο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ;  

 Καιχπηεη θάπνηα ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ ηελ Μφηνξ Όηι;  

 πγθξνχεηαη κε άιιεο εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο;  

 Έρεη επαιεζεπηεί ε ζηξαηεγηθή κε ηα θαηάιιεια θξηηήξηα θαη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία αλάιπζεο;  

 Έρνπλ αλαπηπρζεί ηα θαηάιιεια θαη ηαπηφρξνλα εθηθηά πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο;  

 Δίλαη ε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή;  

 Έρεη γίλεη εηιηθξηλήο θαη αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ αληαγσληζκνχ;  
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Παξαηεξψληαο ην θάζε ζεκείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη 

ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ Οκίινπ, δελ 

παξαβηάδεη θάπνην θξηηήξην. Καηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη θακία δηνξζσηηθή επέκβαζε 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, θάηη ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο επηηπρεκέλεο 

πνξείαο ηεο εηαηξείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ΔΛΔΓΥΟ 

Ο έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα έξρεηαη κε ηε κέηξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία έρεη νξίζεη ε ίδηα εμαξρήο φηη ζα 

κεηξεζνχλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηα πξφηππα ηα νπνία έρεη 

επίζεο ζέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ.  

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 10.1, ην νπνίν παξνπζηάδεη ν Όκηινο ζηνλ Δηήζην 

απνινγηζκφ ηνπ γηα ην έηνο 2017, έηνο ην νπνίν ηπγράλεη λα είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηνπ 

παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαίλεηαη φηη ν Όκηινο εθαξκφδεη ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ην νπνίν κεηξνχληαη, νη πσιήζεηο, ηα θέξδε, ε 

κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ην κέξηζκα ησλ κεηνρψλ, ην κεξίδην 

αγνξάο, θ.ά. 

 

Γιάγπαμμα 10.1: Απνινγηζκόο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα γηα ην έηνο 

2017. 

ΠΖΓΖ: Δηήζηνο απνινγηζκόο νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα 2017. 
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Σν γεγνλφο φηη ν Όκηινο δίλεη έκθαζε ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη φρη 

ζην θαηά πφζν ζπλεηζθέξεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζε απηά, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηνλ αξηζκφ ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφλ φζν θαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Οκίινπ. 

Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηνλ Όκηιν Διιεληθά Πεηξέιαηα, είλαη έλα έηνο κε ηα 

απνηειέζκαηα λα αλαθνηλψλνληαη επηζήκσο απφ ηελ επηρείξεζε, ζηνλ εθάζηνηε εηήζην 

απνινγηζκφ. Πξνθαλψο φκσο γίλνληαη έιεγρνη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε 

ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάζε κήλα ή ηξίκελν, ψζηε λα έρεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο πιήξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

ειιεληθή βηνκεραλία, νη επηρεηξήζεηο πνπ δεκνζηνπνηνχλ θαη δεκνζηνπνηνχζαλ θάζε 

ρξφλν, εηδηθά ζηα ρξφληα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εηήζηνπο απνινγηζκνχο, 

έρεη κεησζεί αηζζεηά.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11                                                                       

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ΚΑΤΗΜΧΝ 

 

11.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, γίλεηαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο κειέηεο πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 

θαζψο θαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ησλ θαπζίκσλ ζηελ 

Διιάδα, θιάδνο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν θιάδνο δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, θαη ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα. Οη δχν ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ 5 έσο 10. 

 

11.2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ο ειιεληθφο θιάδνο δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, επεξεάζηεθε αξθεηά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία έπιεμε ηελ Διιάδα. Απνηέιεζκα ήηαλ κείσζε ηεο 

δήηεζεο φισλ ησλ εηδψλ θαπζίκσλ φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.7 θαη ζην 

δηάγξακκα 5.8. 

 Έγηλε αλαθαηαλνκή ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ην 

πεηξέιαην θίλεζεο λα απνθηά πιένλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην δήηεζεο, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.6, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ηηκήο ηνπ. 

 Ζ ηηκή ηεο εηζαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.2. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 6 ,γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ν Όκηινο ππφ ηελ 

παξνχζα Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο ηνπ, κε ξεθφξ 

παξαγσγήο θαη ξεθφξ θεξδνθνξίαο ηα νπνία ζεκεηψζεθαλ θαη ηα δχν ην έηνο 

2017 φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6.1. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζσζηήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ Όκηιν, ε νπνία είλαη πιήξσο 

επζπγξακκηζκέλε κε ην φξακα ηνπ Οκίινπ κέζα ζηνλ θιάδν θαη πιήξσο 

δηαδεδνκέλε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο . 

 Απφ ηελ Δηαηξηθή Γνκή ηνπ Οκίινπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 6.3.1., 

γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ φηη ν Όκηινο έρεη πξνζπαζήζεη λα μεθχγεη απφ ηα 

φξηα ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, κε ζηφρν λα δηεηζδχζεη βαζχηεξα 

ζηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 
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 Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 7 πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

o Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ απνηειείηαη απφ: (α) λέεο 

απζηεξφηεξεο λνκνζεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ θηιηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ γεγνλφο πνπ επεξέαζε ηνπο ηερλνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηνπο έζηξεςε πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, θαη (β) 

ηζρπξή νηθνλνκηθή χθεζε ε νπνία ζπλεπάγεηαη αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ θαη ζηξνθή ηνπο πξνο πην νηθνλνκηθά θαχζηκα. 

o Ο θιάδνο είλαη κε ειθπζηηθφο. Σν γεγνλφο έγθεηηαη ζηα πςειά 

νηθνλνκηθά θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα εηζέιζεη 

ζηνλ θιάδν θαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε θεξδνθνξίαο ιφγσ ηεο 

«θαηνρπξσκέλεο» πιένλ αγνξάο απφ ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ηελ 

Μφηνξ Όηι, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαίλεηαη λα αληαγσλίδνληαη ηφζν 

κεηαμχ ηνπο, φζν είλαη αξθεηφ γηα λα επηθέξεη θέξδε θαη ζηηο δχν. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην θεθάιαην 8, αθνξνχλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

ζχκθσλα κε ηα φζα ζηνηρεία επηηξέπεη ν Όκηινο λα δεκνζηνπνηεζνχλ θαη ηα 

νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζην 8ν θεθάιαην, θαληάδεη λα είλαη απφ ηα νξζφηεξα 

δηακνξθσκέλα ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. 

 Ο Όκηινο παξνπζηάδεη εμηζνξξνπεκέλεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ελψ 

ηαπηφρξνλα θάλεη έληνλε πξνζπάζεηα γηα εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ κε 

ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα γηα απνκείσζε ησλ απεηιψλ. Άκεζε ζπλέπεηα είλαη ε 

πνιχ θαιή επίδνζε ηνπ Οκίινπ, ε νπνία επηθέξεη ζεκαληηθά θέξδε θαη κάιηζηα 

ξεθφξ θεξδψλ γηα ην έηνο 2017. 

 Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη ε ζηξαηεγηθή 

ηεο αλάπηπμεο κέζσ ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζεί ν Όκηινο θαη αλαιχνληαη 

ζηελ ελφηεηα 9.3. 

 Ζ κνλαδηθή δηαζέζηκε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εηαηξεία Διιεληθά 

Πεηξέιαηα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε, ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέζα απφ ηνπο 

ηξφπνπο πνπ αλαιχνληαη ζηελ ελφηεηα 9.4. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ γηα δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά, ππάξρεη έλα εκθαλέο έιιεηκκα ην νπνίν αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

(added value) γηα ηνλ θαηαλαισηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ιηαληθήο εκπνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλεο θάξηαο πειαηψλ, θαη άιισλ 
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πξντφλησλ φπσο αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 9.8. πνπ αθνξά ηηο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

 Χο πξνο ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα 

αθνινπζεί ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο. 

 Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα 

δνζεί θπξίσο έκθαζε ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα εθνδηαζκνχ πξψησλ 

πιψλ κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

εληνλφηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε φιν ην θάζκα ησλ θαπζίκσλ(φρη κφλν ζην 

πεηξέιαην θίλεζεο) φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηέινο 

απαηηείηαη δεκηνπξγία απμεκέλεο αμίαο γηα ηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα δηείζδπζε ζηελ αγνξά.   

 Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε είλαη νξζή θαη θαη’ επέθηαζε ζην 

ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ε δηνίθεζε δελ έρεη λα 

θάλεη πνιιά πξάγκαηα πέξα απφ ηε δεκηνπξγία θάπνησλ πξνγξακκάησλ  πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη ην Σκήκα ηεο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ην νπνίν πξέπεη λα δψζεη έκθαζε, πέξα απφ ηελ 

παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηα «πξάζηλα θαχζηκα», φπσο είλαη ηα 

βηνθαχζηκα θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ νκίινπ, ζα πξέπεη ην 

επεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα παξαδεηγκαηηζηεί απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν, ην παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθάξκνζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, δηφηη απηφ 

έρεη πξνζδψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν δηαθξίλεη ηνλ Όκηιν 

Διιεληθά Πεηξέιαηα απηή ηε ζηηγκή κέζα ζηνλ Διιεληθφ θιάδν ηεο δηχιηζεο ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

11.3. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΚΑΤΗΜΧΝ 

 

Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ θαπζίκσλ είλαη αξθεηέο ψζηε λα θάλνπλ ηνλ 

θιάδν θεξδνθφξν γηα φζεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε κέζα ζε απηφλ ηνλ 

θιάδν. 

 «Μαύξνο ρξπζόο»: Καηαξράο ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, φια ηα πξντφληα 

ηνπ θιάδνπ έρνπλ σο πξψηε χιε, ηνλ ιεγφκελν «καχξν ρξπζφ». Απηφ ην 

γεγνλφο δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ, κία ζηέξεα βάζε θεξδνθνξίαο, γηα φιν ηνλ 

θιάδν, απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο πξψηεο χιεο κέρξη ηνπο ιηαλέκπνξνπο. 

 Δμάξηεζε από ηα θαύζηκα: Δπηπιένλ ν άλζξσπνο έρεη δεκηνπξγήζεη ηε 

ζχγρξνλε επνρή, ζηεξηδφκελνο θαηά θχξην ιφγν ζηα θαχζηκα. Απφ ηελ πξψηε 
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αηκνκεραλή ε νπνία έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, 

κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, παληνχ ππάξρεη ε ρξήζε 

θάπνηνπ είδνπο θαπζίκνπ. ηε ζχγρξνλε επνρή, απηά ηα θαχζηκα, είλαη πιένλ 

ηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ρσξίο απηά ε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη θαη’ 

επέθηαζε ην απμεκέλν βηνηηθφ επίπεδν πνπ έρεη θαηαθέξεη ν άλζξσπνο ζα 

θαηαξξεχζεη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ελψ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ε εηζαγσγή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα, δελ 

έρεη κεησζεί πνηέ, κε εμαίξεζε ην 2011 ρξνληά ε νπνία απνηέιεζε θνκβηθφ 

ζεκείν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αληηζέησο παξνπζηάδεη κία κηθξή απμεηηθή ηάζε 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.3. 

 Παξάγσγα πξντόληα πεηξειαίνπ: εκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη επίζεο ην 

γεγνλφο, φηη ν θιάδνο εθνδηάδεη κε πξψηε χιε, άιινπο θιάδνπο νη νπνίνη είλαη 

εμίζνπ κεγάινη, θιάδνη φπσο είλαη ν θιάδνο ησλ πιαζηηθψλ, ησλ ειαζηηθψλ 

θιπ. θαη πάλσ ζηνπο νπνίνπο επίζεο ζηεξίδεηαη ην ζχγρξνλν βηνηηθφ επίπεδν. 

 Βηνθαύζηκα: Αλ θαη ηα θπζηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο, 

ππάξρεη ε δηέμνδνο ζηνλ θιάδν γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, κέζσ ελφο θαπζίκνπ ην νπνίν παξάγεηαη απφ δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο αλεμάληιεηνπ απνζεκαηηθά θαπζίκνπ, ην νπνίν ζα ζπλερίζεη λα 

απνθέξεη θέξδε ζηνλ θιάδν, εθφζνλ ν φξνο θαχζηκν είλαη ηαπηφζεκνο πιένλ 

κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ.        

 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ν θιάδνο κπνξεί λα έρεη πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

αιιά παξφια απηά απνηειψληαο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, έρεη κεγάιε επηξξνή πάλσ ζην ζχγρξνλν άλζξσπν θαζψο θαη έλα επνίσλν 

κέιινλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ζηηο ζχγρξνλεο, 

νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 
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