ΛΑΓΗΕ
"Άλμα" 20% στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο
Eντυπωσιακή αύξηση, άνω του 20% παρουσίασαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας τον Ιούλιο με ταυτόχρονη διεύρυνση του ελλείμματος εισαγωγώνεξαγωγών

Τρί, 23/08/2016 Ενέργεια
της Μανταλένας Πίου
Eντυπωσιακή αύξηση, άνω του 20% παρουσίασαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας τον Ιούλιο με ταυτόχρονη διεύρυνση του ελλείμματος εισαγωγώνεξαγωγών, καθώς η εγχώρια παραγωγή μειώθηκε σημαντικά ενώ η ζήτηση
δεν παρουσίασε παρά περιορισμένη άνοδο, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία
στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) .
Η μεγάλη πτώση της λιγντικής παραγωγής, κατά 38,88% σε σχέση με τον
Ιούλιο του 2015 συνέβαλε στην ενίσχυση των εισαγωγών ρεύματος, που
αυξήθηκαν κατά 20,32 % σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
χρόνου, ενώ οι εξαγωγές έπεσαν κατά 47,79%. Το αποτέλεσμα ήταν το
έλλειμμα του ισοζυγίου εισαγωγών- εξαγωγών να αυξηθεί τον Ιούλιο κατά
82,96% (!).

Σε επίπεδο επταμήνου πάντως η εικόνα διατηρεί θετικό πρόσημο, καθώς το
έλλειμμα του ισοζυγίου εισαγωγών -εξαγωγών μειώθηκε κατά 5,05%, με τις
εισαγωγές να εμφανίζουν μείωση 5,03% σε σχέση το επτάμηνο ΙανουρίουΙουλίου 2015. Μειωμένες πάντως, κατά 4,94% ήταν και οι εξαγωγές
ρεύματος.
Οι περισσότερες εισαγωγές τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν από τη Βουλγαρία
και ακολουθούν η πΓΔΜ και η Ιταλία, ενώ οι περισσότερες εξαγωγές είχαν
κατεύθυνση την Ιταλία και την Τουρκία. Πλεονασματικό ισοζύγιο στις
ανταλλαγές ηλεκτρισμού η χώρα μας έχει μόνον με την Τουρκία.
Όσον αφορά στην καθαρή παραγωγή μειώθηκε κατά 7,30% τον Ιούλιο, εξ
αιτίας της κατακόρυφης πτώσης της παραγωγής των λιγντικών μονάδων, που
δεν αντισταθμίστηκε από την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από όλες τις
άλλες κατηγορίες μονάδων.
Οι μονάδες φυσικού αερίου αύξησαν την παραγωγή τους τον Ιούλιο κατά
58,37% στις 1.388.579 Mwh, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των λιγντικών
μονάδων, 1.474.878 Mwh ( -38,88%).
Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών αυξήθηκε κατά 22,28% στις 478.842 Mwh
και των ΑΠΕ κατά 1,52%, στις 808.589 Mwh
Οι εισαγωγές τον Ιούλιο κάλυψαν 1.100.596 Mwh, ενώ οι εξαγωγές δεν
ξεπέρασαν τις 228.801 Mwh.
Στο επίπεδο του επταμήνου πάντως η συνολική παραγωγή εμφανίζει μείωση
1,80%
Τέλος, η ζήτηση ηλεκτρισμού αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 1,38% σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου αλλά σε επίπεδο επταμήνου
παρουσιάζει πτώση 2,50%.
Η άνοδος της ζήτησης του Ιουλίου οφείλεται στην κατανάλωση των
επιχειρήσεων, καθώς στη Μέση Τάση αυξήθηκε κατά 14,27% και στην Υψηλή
Τάση κατά 1,75%. Αντίθετα τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις (Χαμηλή
Τάση) μείωσαν την κατανάλωση κατά 3,01%.
Σε επίπεδο επταμήνου πάντως, η συνολική ζήτηση είναι μειωμένη κατά 2,50%
σε σχέση με τα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος τον προηγούμενο χρόνο,
με τα νοικοκυριά να έχουν μειώσει την κατανάλωση κατά 7,06%. Αντίθετα, από
τις επιχειρήσεις στη Μέση Τάση η ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,42% και από τις
βιομηχανίες στην Υψηλή Τάση κατά 10,10%.
Ας σημειωθεί, ότι ο περυσινός Ιούλιος ήταν ένας ιδιαίτερος μήνας για τις
επιχειρήσεις λόγω της επιβολής των capital control.
Tέλος, όλα τα στοιχεία αφορούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας.

