
Ενέργεια: Οι επιχειρήσεις που «ψηφίζουν Ελλάδα» για επενδύσεις 

Η ενέργεια είναι ίσως ο πρώτος κλάδος στον οποίο επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να καθίσταται 
πόλος έλξης ξένων επενδύσεων. Επιχειρηματικά funds και όμιλοι από όλες τις «γωνιές» του κόσμου έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον ή έχουν ήδη επενδύσει σε κάποιον τομέα της ενέργειας. Οι ελληνικοί 
υδρογονάνθρακες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των logn-term επενδύσεων με την 
αμερικανική ExxonMobil και τη γαλλική Total να ξεκινούν τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη σε 
κοινοπραξία με τα Ελληνικά Πετρέλαια ενώ η ισπανική Repsol δραστηριοποιείται στη δυτική Ελλάδα. 
Ομοίως, όσον αφορά στο λιγνιτικό δυναμικό της χώρας, ανάμεσα στους ιδιώτες επενδυτές που διεκδικούν 
το 40% της ΔΕΗσυγκαταλέγονται η κινεζική CHN Energy και η τσεχική Seven Energy. Αλλά και για την 
πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ, στους «επίδοξους μνηστήρες» συγκαταλέγονται διεθνείς traders όπως είναι 
η ελβετική Glencore και η ολλανδική Vitol, η αλγερινή Sonatrach και το αμερικανικό fund Carlyle. Ισχυρή 
είναι η παρουσία ξένων ομίλων και στον κλάδο πρατηρίων καυσίμων με τη βρετανική BP και την 
ολλανδική Royal Dutch Shell να διαγράφουν τη δική τους πορεία στην ελληνική αγορά. 

Στα «σκαριά» βρίσκεται επίσης σχέδιο της αμερικανικής Tesla για την ηλεκτροδότηση των μη 
διασυνδεδεμένων ελληνικών νησιών με συνδυασμό παραγωγής από ΑΠΕ και μπαταρίες αποθήκευσης, σε 
αντικατάσταση των υφιστάμενων μονάδων ντίζελ. 

Ο Dr. Κώστας Ανδριοσόπουλος,  καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας στο ESCP 
Europe Business School στο Λονδίνο, διευθυντής του κέντρου ενεργειακής διοίκησης Research Centre for 
Energy Management (RCEM) και πρόεδρος της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία 
(ΗΑΕΕ), μιλά στο insider.gr και αναλύει τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει καταστεί πόλος έλξης 
για τις ενεργειακές επενδύσεις: 

«Υπάρχει ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς της ενέργειας. Από τους υδρογονάνθρακες όπου οι επενδύσεις 
αφορούν σε βάθος ετών μέχρι το κομμάτι της παραγωγής και τα λιγνιτικά αλλά και τα δίκτυα (όπως είδαμε 
με την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από την κοινοπραξία Snam-Enagas-Fluxys). Ο ΑΔΜΗΕ θα προκηρύξει 
διαγωνισμό για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (Αριάδνη Interconnection), κάτι για το οποίο αναμένεται να 
υπάρξει έντονο ενδιαφέρον. Αλλά και σε άλλους τομείς, όσον αφορά στις short - term επενδύσεις, βλέπουμε 
μεγάλα funds και γνωστές επιχειρήσεις να επενδύουν στην Ελλάδα. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η 
γαλλική EDF έχει από παλιά παρουσία στην Ελλάδα ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η 
ισπανική Ibertrola αλλά και η γαλλική Akuo Energy».  

Τι έγινε όμως ξαφνικά και οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις στρέφονται στην Ελλάδα; Σίγουρα δεν 
ανακαλύφθηκε «ως δια μαγείας» ένα νέο El Dorado. Όπως εξηγεί ο Dr. Κώστας Ανδριοσόπουλος, πρόκειται 
για μια εξέλιξη η οποία οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. «Πλέον έχει περάσει στις ξένες 
αγορές το μήνυμα ότι η χώρα έχει ανακάμψει. Έχει επανέλθει σε μια πορεία την οποία είχε χαράξει προ 
κρίσης, ο κίνδυνος του Grexit αποτελεί μακρινό παρελθόν, οι μακροοικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί 
ενώ στην Ελλάδα υλοποιείται ένα μεγάλο άνοιγμα στην αγορά ενέργειας. Σε σύγκριση με άλλες γειτονικές 
χώρες όπως είναι η Τουρκία όπου υπάρχει ο συναλλαγματικός κίνδυνος ή άλλες όπως είναι το Μαυροβούνιο, 
το Κόσοβο και η FYROM (στις οποίες υπάρχει ο γεωπολιτικός κίνδυνος), η Ελλάδα, η οποία παραμένει στη 
ζώνη του ευρώ, αποτελεί μια αγορά με χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο».  

 

Ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος είναι καθηγητής, Διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Διοίκησης 
στο ESCP Europe Business School του Λονδίνου, όπου και κατέχει την έδρα καθηγητή Χρηματοοικονομικών και 
Ενεργειακής Οικονομίας, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή 
Οικονομία. 
  

 


