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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» 

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σθμαντικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ αγορά παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (Η/Ε) από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι 
Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ ςειράσ μελετϊν Κλαδικζσ τοχεφςεισ.  
 

Η μελζτθ εξετάηει τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και χονδρικι εμπορία θλεκτρικισ ενζργειασ 
(Η/Ε) από ανανεώςιμεσ πθγζσ (ΑΠΕ).  
 

Όπωσ αναφζρει ο Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ, κ. Βαςίλθσ 
Ρεγκοφηασ, το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, ςε αξία, ανιλκε ςε €589,4 εκ. το 2011, ζναντι €405 εκ. 
το 2010, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 45%, με βάςθ τθ μζςθ εγγυθμζνθ τιμι ανά κατθγορία 
ΑΠΕ. 
 
Η ςυνολικι παραγωγι Η/Ε από ΑΠΕ (ςε MWh) ανιλκε ςε 3.934,1 χιλ. MWh, εμφανίηοντασ 
μζςθ ετιςια αφξθςθ 18,9% τθν τριετία 2008-2010. Εκτιμάται ότι, το 2011 θ παραγωγι 
διαμορφϊκθκε ςε 4.772,0 χιλ. MWh παρουςιάηοντασ αφξθςθ 21,3%, ςε ςχζςθ με το 2010. 
 
 

 

 

Πθγι: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., Εκτιμιςεισ ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε. 
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Ο κλάδοσ αρικμεί 244 μονάδεσ (ςτακμοφσ) ςυνολικισ ιςχφοσ 1.651,2 MW. Οι μονάδεσ 
αυτζσ αντιςτοιχοφν ςε 170 επιχειριςεισ.  
 
Σθμειϊνεται ότι, ςε μια τριετία (2008-2011) που χαρακτθρίηεται από δυςμενείσ οικονομικζσ 
ςυνκικεσ, το ποςοςτό των ΑΠΕ ςτο ιςοηφγιο Η/Ε αυξικθκε από 3% ςε 5%. 
 

 

Πθγι: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
 

Όςον αφορά ςτα μερίδια αγοράσ, οι τρείσ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ κατζχουν περίπου το 
23% περίπου τθσ αγοράσ, οι πζντε μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ το 30% τθσ αγοράσ και οι 10 
μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, το 40% τθσ αγοράσ. 

 
Από τα πλζον δυνατά ςθμεία του κλάδου είναι ο φυςικόσ πλοφτοσ τθσ χϊρασ και οι 
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, όπου ςε ςυνδυαςμό με ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ όπωσ 
αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ, δεςμευτικοί ςτόχοι, αξιοποίθςθ ΕΣΠΑ 
δθμιουργοφν κετικζσ προοπτικζσ για τον κλάδο.  
 
Ειδικότερα, το 2012 κα είναι κρίςιμο ζτοσ, τόςο για τον κλάδο τθσ Η/Ε όςο και για τισ ΑΠΕ, 
εφόςον κα πρζπει να προχωριςει θ ουςιαςτικι απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ με το 
νζο ςχιμα παραγωγισ - μεταφοράσ - διανομισ, θ πϊλθςθ τμθμάτων τθσ ΔΕΗ, ο 
εξορκολογιςμόσ των δομικϊν ςτρεβλϊςεων ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ και θ ταυτόχρονθ 
επιτάχυνςθ των επενδφςεων ςτισ ΑΠΕ, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι δεςμευτικοί ςτόχοι 
του 2020. 
 
Ζργα που ζχουν ιδθ δρομολογθκεί, με εγκεκριμζνθ χρθματοδότθςθ αναμζνεται ότι κα 
ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω αφξθςθ τθσ αγοράσ το 2012, ζςτω και με μειωμζνουσ 
ρυκμοφσ.  Βεβαίωσ, θ αδυναμία χρθματοδότθςθσ νζων ζργων από το τραπεηικό ςφςτθμα 
κακϊσ και θ αβεβαιότθτα ωσ προσ τισ εξελίξεισ ςτισ ΑΠΕ μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ 
αγοράσ αποτελοφν απειλζσ που κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. 
 
 
Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των εξεταηόμενων κατθγοριϊν του 
κλάδου, παρατθρεί θ υπεφκυνθ του τμιματοσ Κλαδικών τοχεφςεων κυρία Χ. Γκιόκα, 
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χαρακτθρίηεται από ςχετικά φυςιολογικζσ, αν και μειοφμενεσ ςυνκικεσ ρευςτότθτασ, ενϊ θ 
δυνατότθτα κάλυψθσ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων από τθ λειτουργικι κερδοφορία 
βελτιϊνεται διαχρονικά, δείχνοντασ ότι οι επιχειριςεισ του κλάδου δεν είναι 
«ευπρόςβλθτεσ» ςε πικανζσ μεταβολζσ του ςθμερινοφ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 
 

 

Πθγι: ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε. 
 

Η κεφαλαιακι διάρκρωςθ του κλάδου κινείται ςε ςτακερά επίπεδα παρζχοντασ 
ικανοποιθτικό βακμό προςταςίασ ςτουσ πιςτωτζσ, ενϊ και ο αρικμοδείκτθσ 
χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ απεικονίηει τθ ςτακερότθτα ςτθ χριςθ ξζνων κεφαλαίων, 
τθν εξεταηόμενθ τριετία. 
 

 

Πθγι: ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε. 
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Ο βακμόσ ικανότθτασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν απαςχολουμζνων κεφαλαίων, 
όςο και θ αποτελεςματικότθτα χρθςιμοποίθςθσ των ιδίων κεφαλαίων τθν τριετία 2008-
2010 είναι ικανοποιθτικοί και παρουςιάηουν ςχετικι ςτακερότθτα. 
 

  

Πθγι: ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε. 
 

Όςον αφορά ςτθν ΕΕ, θ παραγωγι Η/Ε από ΑΠΕ παρουςίαςε τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ 
αφξθςθ τθν εικοςαετία 1990-2009, μετά το φυςικό αζριο. 

 

Πθγι: European Commission, DG Energy, "Market Observatory for Energy-Key Figures-June 2011"  
 

Η προϊκθςθ τθσ παραγωγισ Η/Ε από ανανεϊςιμεσ πθγζσ αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα 
τθσ ΕΕ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί επάρκεια και διαφοροποίθςθ των πθγϊν ενζργειασ, 
επιτυγχάνοντασ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ κοινωνικισ και 
οικονομικισ ςυνοχισ.  
 
Με τθν οδθγία 2009/28/EC, κάκε χϊρα μζλοσ κα πρζπει να ορίςει δεςμευτικοφσ ςτόχουσ 
για το ποςοςτό των ΑΠΕ ςτο ςφνολο τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζχρι το 2020. Ο ςτόχοσ 
αυτόσ κα πρζπει να ευκυγραμμίηεται με το ςυνολικό ςτόχο για τθν ΕΕ που ζχει τεκεί ςτο 
20% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 
 


