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Η διεθνής κρίση που έχει προκληθεί από τον Covid-19 και η ανάγκη για µετριασµό των 
επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή, είναι δύο ζητήµατα που έχουν περισσότερα 
κοινά σηµεία από όσα θα µπορούσαµε εκ πρώτης να φανταστούµε. Στην κρίση του 
κορωνοϊού, υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο επιτυχηµένες εθνικές στρατηγικές. ∆εν 
υπάρχουν όµως «εθνικές λύσεις». Η πανδηµία ταξιδεύει σε όλον τον κόσµο. Το ίδιο 
ισχύει και για την κλιµατική κρίση. Όταν το πρόβληµα οξυνθεί, δεν θα αφήσει 
ανεπηρέαστη καµία χώρα. Και οι δύο περιπτώσεις καταδεικνύουν 

ότι απαιτείται «συλλογική ευθύνη», γιατί η ατοµική θεώρηση δεν επαρκεί. Στην παρούσα 

συγκυρία, αυτή η διεθνής συνεργασία θα µπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο και για 

την επιστροφή σε µια οικονοµική «κανονικότητα», µε βιώσιµο αναπτυξιακό πρόσηµο. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίτευξη του στόχου για µηδενικό ισοζύγιο 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου έως το 2050 αποτελεί ειληµµένη στρατηγική απόφαση, 

µε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, να δεσµεύεται 

προ ηµερών ότι θα θέσει την «Πράσινη Συµφωνία» στο επίκεντρο και του σχεδίου 

ανάκαµψης της Ε.Ε. από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, η χρήση υδρογόνου, η καθαρή κινητικότητα, η ενεργειακή αναβάθµιση και η 

κυκλική οικονοµία, αποτελούν τους κύριους άξονες της Συµφωνίας. 

Απαιτείται να µετριάσουµε ή και να αναστρέψουµε την περαιτέρω µεταβολή του 

κλίµατος, µειώνοντας σηµαντικά τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, 



ακολουθώντας πρακτικές υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και ορθής διαχείρισης 

της ενέργειας, επενδύοντας στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, ώστε να 

οδηγηθούµε σε µια οικονοµία χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. 

Για τους ενεργειακούς Οµίλους, η πρόκληση της αντιµετώπισης ενός αβέβαιου και 

γεωπολιτικά ασταθούς περιβάλλοντος και οι στόχοι για την ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 

παρουσίας και προοπτικής τα επόµενα χρόνια, απαιτούν τον  επαναπροσδιορισµό των 

προτεραιοτήτων και της στρατηγικής τους. Σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, η 

βιοµηχανία ενέργειας επικεντρώνεται σε αποδοτικότερες επενδύσεις και στη µείωση του 

κόστους λειτουργίας για το σύνολο της αλυσίδας αξίας των παραγόµενων 

προϊόντων. Αναπτύσσει στρατηγικές και διαδικασίες αυστηρής οικονοµικής 

παρακολούθησης της λειτουργίας, χωρίς συµβιβασµούς σε θέµατα ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Μηχανισµός Εµπορίας Ρύπων αποτελεί το βασικό 

εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

Στις µέρες µας ο ενεργειακός τοµέας χαρακτηρίζεται διεθνώς από µεγάλης κλίµακας 

µετασχηµατισµό, που εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύνους, αλλά προσφέρει και µοναδικές 

ευκαιρίες για επενδύσεις. Πληθώρα επιχειρήσεων του κλάδου έχουν εγκαίρως στρέψει 

το ενδιαφέρον τους σε νέα ευκαιρίες, που περιλαµβάνουν ανανεώσιµη 

ηλεκτροπαραγωγή, βιοκαύσιµα, ανάπτυξη δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, 

αλλά και «έξυπνες» επενδύσεις στην καινοτοµία (π.χ. τεχνολογίες ψηφιοποίησης και 

επεξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και 

προϊόντων), ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη προστιθέµενη αξία.   

Τα ενεργειακά προϊόντα που θα διαδραµατίσουν κοµβικό ρόλο τις επόµενες δεκαετίες, 

θα βασίζονται σε βιοκαύσιµα επόµενης γενιάς που θα παράγονται από καινοτόµες 

µετατροπές βιοµάζας και απορριµµάτων, καθώς και σε εφαρµογές υδρογόνου που θα 

παράγεται µε ανανεώσιµο τρόπο. Την ίδια ώρα, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα 

µπορέσει να αυξήσει σηµαντικά τη διείσδυση της ανανεώσιµης ηλεκτροπαραγωγής 

κυρίως από άνεµο και ήλιο, ενώ θα υποστηρίξει εφαρµογές κατανεµηµένης παραγωγής 

ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, µε αντίστοιχη µείωση απωλειών µεταφοράς και διανοµής. 

Το φυσικό αέριο θα είναι ο κρίσιµος κρίκος για την ενεργειακή µετάβαση σε έναν κόσµο 

χαµηλών εκποµπών άνθρακα και αυξηµένης διείσδυσης ΑΠΕ. 

Ιδιαίτερα για την πετρελαϊκή βιοµηχανία, στον πυρήνα του ενεργειακού 

µετασχηµατισµού που υλοποιούµε βρίσκονται η αναβάθµιση των υποδοµών 

παραγωγής ενέργειας και καυσίµων, µε στόχο την αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και τη µείωση των εκποµπών CO2, οι επενδύσεις στους τοµείς των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των προηγµένων βιοκαυσίµων, η σταδιακή 

υποκατάσταση του αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χαµηλού αποτυπώµατος 

άνθρακα, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολογιών και εφαρµογών. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναπτυχθεί συνέργειες µε την Ακαδηµαϊκή και 

ερευνητική κοινότητα µε την υποστήριξη προγραµµάτων που στοχεύουν στην 

επιστηµονική κατάρτιση και στην αναζήτηση καινοτόµων λύσεων για την παραγωγή 



ενεργειακών προϊόντων περιορισµένου, ή και µηδενικού αποτυπώµατος. Παράλληλα, 

εφαρµόζουµε εκτεταµένα προγράµµατα µείωσης της παραγωγής αποβλήτων, 

ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης. Στον τοµέα των µεταφορών χαµηλού 

ανθρακικού αποτυπώµατος δεν υπάρχει µονοσήµαντη λύση στα εναλλακτικά καύσιµα, 

αλλά µια παλέτα πολλαπλών επιλογών που περιλαµβάνουν τα βιοκαύσιµα επόµενης 

γενιάς, το υγροποιηµένο φυσικό αέριο και την ηλεκτροκίνηση. Η κύρια πρόκληση στον 

εξηλεκτρισµό των µεταφορών παραµένει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

Η ενεργειακή µετάβαση είναι σίγουρα µια πρόκληση δύσκολη, αλλά αποτελεί ανάγκη 

των καιρών µας. Χρειάζονται ρεαλιστικοί στόχοι και επιδιώξεις, ώστε µια οικονοµία 

χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος να µπορέσει να λειτουργήσει ως ισχυρός 

µοχλός ανάπτυξης. 
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Πύλου-Μεθώνης ΑΕ» ιδιοκτήτριας αιολικού πάρκου, µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
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