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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε χάρη στην ευγενική προτροπή του καθηγητή 
µου κ. Καζαντζή να ετοιµάσω µια εργασία που θα ήταν χρήσιµη σε µένα και την 
επιχείρηση όπου εργάζοµαι. Σαν στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής και 
Προγραµµατισµού της ∆ΕΗ είχα αντιληφθεί την ανάγκη για συγκέντρωση 
στοιχείων που αφορούσαν τους ανταγωνιστές µας στην Ενιαία Ευρωπαική 
Αγορά  Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πολύ συχνά έβλεπα ερωτήµατα προς 
συναδέλφους µου αλλά και σε µένα προσωπικά από στελέχη της Ανώτατης 
∆ιοίκησης που αφορούσαν την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τους 
ανταγωνιστές µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση 
διοικείται από τα πλέον αξιόλογα στελέχη της αγοράς, που όµως ουδεµία σχέση 
είχαν µε το τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι της ανάληψης των καθηκόντων 
τους στην εταιρεία. 
 
Έτσι αποφάσισα να πραγµατοποιήσω µια πτυχιακή εργασία όπου θα έδινε 
σηµαντικές πληροφορίες για τις 20 µεγαλύτερες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο τοµέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη. Οι 
περισσότερες από τις εταιρείες αυτές είναι από τις µεγαλύτερες στο κόσµο όχι 
µόνο στους τοµείς που δραστηριοποιούνται αλλά και γενικότερα στον 
επιχειρηµατικό κόσµο. Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν δραστηριοποιούνται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ηλεκτρισµού δηλαδή στη παραγωγή, µεταφορά 
και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας µε µοναδική εξαίρεση την Edison που όµως 
παίζει σηµαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.   
Παρουσιάζονται οι δραστηριότητές τους, η ιστορία τους, η στρατηγική τους 
καθώς και τα σηµαντικότερα στοιχεία τους. Επίσης γίνεται µια συγκριτική 
ανάλυση των σηµαντικότερων στοιχείων τους κατατάσοντας τις σε σειρά µε βάση 
τα κυριότερα µεγέθη τους. Έτσι µπορεί έυκολα να δει κανείς το µέγεθος και να 
συγκρίνει τις δυνατότητες της κάθε εταιρείας. Επίσης, φαίνονται ξεκάθαρα οι 
επιλογές που πραγµατοποίησε η κάθε εταιρεία προκειµένου να αντιµετωπίσει τον 
ανταγωνισµό που έφερε η απελευθέρωση της αγοράς µέχρι σήµερα. Ακόµα 
παρουσιάζεται η στρατηγική της κάθε εταιρείας και οι µελλοντικοί της στόχοι. 
 
Κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης της   εργασίας αντιµετωπίστηκαν αρκετές 
δυσκολίες. Για παράδειγµα, ενώ επιλέχθηκαν µόνο τα πολύ βασικά µεγέθη της 
κάθε εταιρείας, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση µεταξύ τους και ενώ η κάθε 
εταιρεία δηµοσιεύει ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων, µερικές φορές κάποια από 
αυτές ένα συγκεκριµένο στοιχείο της είτε να µην το παρουσιάζει ή να µην το 
παρουσιάζει εµφανώς δηλαδή θα έπρεπε να το υπολογίσω µόνος µου αν αυτό 
ήταν εφικτό  ή να ψάξω σε πάρα πολλές πηγές µέχρι να το εντοπίσω.   
 
Ελπίζω η εργασία αυτή να φανεί χρήσιµη σε όποιον αποφασίσει να τη µελετήσει 
και νοµίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο που εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο 
έγινε. Επίσης είναι εύκολο πλέον να ανανεώνεται σε ετήσια βάση ώστε να είναι 
πάντα επίκαιρη και χρήσιµη.  
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