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ΕΝΙ: Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου 2021–2024, επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης

Το Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2021-2024 του ενεργειακού κολοσσού ΕΝΙ, που πρόσφατα
παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας,  κ.  Claudio Descalzi, στοχεύει
στον αναπροσανατολισμό και  την επιτάχυνση της ενεργειακής  μεταστροφής της  εταιρείας,
καθώς και την συνακόλουθη ενίσχυση του ρόλου και της συμβολής της στη βιωσιμότητα, την
καινοτομία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες: (α) μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το
2050  σε  όλο  το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων  της  εταιρείας,  (β)  στρατηγική  επιλογή  για
κυριαρχία  του  φυσικού  αερίου  (με  μακροχρόνιο  στόχο  την  κάλυψη  ποσοστού  90%  της
συνολικής παραγωγής)  και (γ)  συγχώνευση της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές και της εταιρείας  λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ENI Gas e
Luce). 

Με αφετηρία το έτος 2014, η ΕΝΙ έχει ήδη ενσωματώσει νέες τεχνολογίες στις υποδομές της για
την ενεργειακή της μετάβαση, όπως κατασκευή βιοδιυλιστηρίων για την μετατροπή αποβλήτων
σε ανανεώσιμα  καύσιμα,  δέσμευση  και  αποθήκευση  διοξειδίου  του  άνθρακα.  Σημειωτέον,
κατά το 2020, έτος με τις ιστορικά μεγαλύτερες ζημίες για την εταιρεία λόγω της κατάρρευσης
των  τιμών  καυσίμων  κατά  τη  διάρκεια  των  μέτρων  ανάσχεσης  της  πανδημίας,  η  αγορά
βιοκαυσίμων στην οποία δραστηριοποιείται ως δεύτερη παραγωγός παγκοσμίως, ήταν από
τις πιο επικερδείς δραστηριότητητές της, με ζήτηση που προέρχεται από την εγχώρια αγορά,
αλλά κυρίως από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που είναι αρκετά υψηλή. Σύμφωνα με τις
προσομοιώσεις των τελευταίων δύο ετών, η εταιρεία εκτιμά ότι έχει ήδη διασφαλίσει το στόχο
της μείωσης κατά 80% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξεως έως το 2050. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΙ κ.  Claudio Descalzi,  εκτιμά ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί η
μείωση του υπόλοιπου 20% με το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024, που είναι οικονομικά βιώσιμο
και τεχνολογικά τεκμηριωμένο, χωρίς να συνεκτιμάται η δυνητική επίδραση εξελισσόμενων εν
δυνάμει  τεχνολογιών,  που  ενδεχομένως  επισπεύσουν  τη  διαδικασία  απεξάρτησης  της
εταιρείας από τον άνθρακα τα επόμενα 30 έτη. 

Η  αύξηση  του  ποσοστού  της  παραγωγής  φυσικού  αερίου  θα  συντελεσθεί  σταδιακά,  ενώ
προβλέπεται  ότι  το  2040  θα  διακοπεί  οριστικά  η  λειτουργία  διύλισης.  Παράλληλα,  με  τη
συγχώνευση  των εταιρειών  αερίου  και  λιανικής  επιδιώκεται  η  διεύρυνση  της  πελατειακής
βάσης της εταιρείας μέχρι το 2030 από 11 σε  15 εκατ. καταναλωτές. H ENI προσβλέπει στην
αύξηση της ανανεώσιμης εγκατεστημένης ισχύος σε 15GW έως το 2030, ενώ ο κ.  Descalzi,
μετά το 2024,  δεν αποκλείει  το ενδεχόμενο εξαγορών ή ακόμη και την εξέταση για έκδοση
“πράσινων” ομολόγων. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 τα κέρδη προ φόρων και
αποσβέσεων της εταιρείας θα διπλασιαστούν και θα ανέλθουν σε 1 δις ευρώ το 2024, ενώ θα
ακολουθηθεί  μια  πολιτική  αύξουσας  διανομής  μερισμάτων  κατά  1.8%  σε  σχέση  με  το
προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο.



Με την εφαρμογή της στρατηγικής της περιόδου 2021-2024 η ΕΝΙ επιδιώκει να μειώσει το
εύρος της  έκθεσης στην αστάθεια των τιμών των υδρογονανθράκων μέσω της διεύρυνσης
ενός  καλύτερα  ισορροπημένου  χαρτοφυλακίου  και  δεσμεύεται  να  μετεξελιχθεί  σε  ηγέτιδα
εταιρεία  στην  προμήθεια  καθαρών  προϊόντων  από  άνθρακα  έως  το  2050,  με  ιδιαίτερο
εστιασμό τη βιωσιμότητα και οικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας, αλλά και με διακριτή
συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Η πολιτική της ιταλικής Κυβέρνησης για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης μέσω της
σταδιακής στρατηγικής εξόδου από τον άνθρακα, που πέραν της ΕΝΙ, ακολουθείται και από
την  Edison  με  την  πρόσφατη  εξαγορά  της  Edison  E&P  από  την  ελληνικών  συμφερόντων
Energean, ενισχύεται έτι περαιτέρω με τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας του EU Next Generation, με τη χρηματοδότηση έργων προϋπολογισμού 35 δις
ευρώ για ενεργειακή μετάβαση και βιώσιμη κινητικότητα.
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