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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα μελέτη βιωσιμότητας επιχειρεί να διερευνήσει τις συνθήκες και τις προοπτικές 
βιωσιμότητας επενδύσεων στην αναδυόμενη αγορά του βιοντίζελ. 
 
Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή, η εντεινόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες και η 
διαφαινόμενη εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου με ότι αυτό συνεπάγεται σε 
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, το 
οποίο οδήγησε στη ραγδαία εξάπλωση του προϊόντος, στην Ευρώπη. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, σκιαγραφείται η καλπάζουσα ευρωπαϊκή αγορά βιοντίζελ, 
επισημαίνεται η πρωτοπορία της Γερμανίας και αναλύεται η εξέλιξη της σχέσης προσφοράς 
και ζήτησης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει 
στον τομέα αυτό. Στο ίδιο κεφάλαιο, επισημαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εγχώριας 
αγοράς καυσίμων και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πλαισιώνουν την προσπάθεια 
αυτή. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται τεχνολογικά η επένδυση και στο τέταρτο, επιχειρείται η 
ανάλυση του κρισιμότερου, ίσως, παράγοντα, για την επιτυχία του εγχειρήματος, ο οποίος 
αφορά στο κόστος των πρώτων υλών και κυρίως των φυτικών ελαίων, ενώ στο πέμπτο 
κεφάλαιο διερευνώνται οι δυνατότητες τιμολόγησης του προϊόντος, στο υφιστάμενο 
περιβάλλον της εγχώριας αγοράς καυσίμων και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας 
να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. 
 
Δεδομένης της μέχρι στιγμής ανεπάρκειας της εθνικής παραγωγής ελαίων και της 
αναγκαιότητας εισαγωγών πρώτων υλών γενικότερα, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η 
εφοδιαστική του εγχειρήματος και επιχειρείται ο προσδιορισμός του κόστους που συνδέεται 
με τις μεταφορές από και προς τη μονάδα. 
 
Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται το κόστος λειτουργίας της μονάδας και καταδεικνύεται η 
κρισιμότητα του κόστους των πρώτων υλών, ως καθοριστικού παράγοντα για τη 
διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, στο όγδοο κεφάλαιο επισημαίνονται οι κυριότερες παράμετροι, από τις 
οποίες εξαρτάται η οικονομική απόδοση της επένδυσης και αποσαφηνίζονται τα 
καταλληλότερα μέτρα για την αξιολόγηση της. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο επιχειρείται η 
ανάλυση ευαισθησίας του εγχειρήματος, ως προς τις παραμέτρους αυτές και αναλύονται 
τα πιθανότερα εξωγενή σενάρια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως το ενδιαφέρον 
γύρω από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και ειδικότερα το βιοντίζελ εντείνεται. Το 
βιοντίζελ, το οποίο ορίζεται ως “το καύσιμο, το οποίο αποτελείται από τους μονο-άλκυλο 
εστέρες των ελεύθερων λιπαρών οξέων των φυτικών ελαίων ή των ζωικών λιπών”1, είναι ένα 
μη-τοξικό και βιοαποικοδομίσιμο υγρό. Θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας λόγω της 
ανανεώσιμης προέλευσης των πρώτων υλών (φυτικά έλαια, ζωικά λίπη), που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του και η χρήση του παρουσιάζει σημαντικά 
περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, ενώ  δεν απαιτεί τροποποίηση των κινητήρων 
εσωτερικής καύσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί.  
 
Εκτός από τα παραπάνω σημαντικά πλεονεκτήματα, σημαντικό ρόλο στην αλματώδη 
ανάπτυξή της παραγωγής – κατανάλωσής του σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαδραμάτισε και η αύξηση της τιμής του αργού, λόγω: 
 

 της ασταθούς πολιτικής κατάστασης στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες 
 της αυξημένης ζήτησης πετρελαίου από ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες 
όπως η Κίνα ή η Ινδία και 

 τη διαφαινόμενη εξάντληση των αποθεμάτων 
 
η οποία κατέστησε ανταγωνιστικό το κόστος παραγωγής του βιοντίζελ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
καθιέρωση της χρήσης του, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά: 
 

 στην απεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών από το πετρέλαιο 
 στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης 
 την ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο ευθύνεται 
για την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 
Η συνειδητοποίηση, εκ μέρους των κυβερνήσεων, των πλεονεκτημάτων της χρήσης 
βιοντίζελ είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονισμών για 
την προώθηση του. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη θέσπιση 
Οδηγιών με στόχο την εισαγωγή του βιοντίζελ στην αγορά των καυσίμων και την 
αντικατάσταση ποσοστού του καταναλισκόμενου ντίζελ:  
 

 Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
8ης Μαΐου 2003 «σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή 
άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές»  

 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας». 

 
Η Ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία προς 
την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ προχώρησε πρόσφατα στην ψήφιση του ν. 3423/2005 
σχετικά με την “Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων 
Καυσίμων”, σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή των βιοκαυσίμων 
στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης 
που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010.  
                                                 

1 ASTM Standard D6751 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Στο πρόσφατο παρελθόν, η παγκόσμια κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με μία ακόμη 
ενεργειακή κρίση, λόγω κυρίως της εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου, η οποία δεν 
έχει ακόμη ξεπεραστεί και ενδέχεται να αφορά σε μία νέα μόνιμη κατάσταση τιμών του 
αργού πετρελαίου (50 – 70 $ το βαρέλι)2. 
  
Το πρόβλημα καταδεικνύεται ευκρινέστερα από το γεγονός ότι, σήμερα, η ετήσια ζήτηση 
πετρελαίου είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον όγκο των καινούργιων αποθεμάτων 
που ανακαλύπτονται, ενώ πολλά από τα νέα κοιτάσματα που ανευρίσκονται  προσφέρουν 
προμήθεια λίγων μόνο ημερών στην παγκόσμια αγορά καυσίμων, η οποία καταναλώνει 
σήμερα 81 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Μέχρι το 2025 η ζήτηση αυτή 
αναμένεται να φτάσει τα 121 εκ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με το  Υπουργείο Ενέργειας 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου  αναμένεται να φθάσει 
την κορύφωση της μέχρι το 2010 και έκτοτε αναμένεται να φθίνει μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων3.  
 
Αν στα παραπάνω προστεθούν και οι ισχυρά αναπτυσσόμενες οικονομίες χωρών, όπως η 
Κίνα και η Ινδία, οι οποίες παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενο δείκτη κατανάλωσης 
ενέργειας τα τελευταία χρόνια, καθίσταται σαφές ότι, αργά η γρήγορα, η ζήτηση 
πετρελαίου, πολύ σύντομα θα υπερβεί την προσφορά. 
 
Λόγω της διαφαινόμενης ανεπάρκειας στη διαθεσιμότητα πετρελαίου καθώς και της 
επιδείνωσης τη μόλυνσης του περιβάλλοντος και δεδομένου ότι το 95% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης πετρελαίου προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών, η πλειοψηφία των 
ανεπτυγμένων χωρών έχει στραφεί στην αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία θα 
είναι, όχι μόνο ανανεώσιμα, αλλά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
 
Έτσι, παγκόσμια αγορά, των βιοκαυσίμων παρουσιάζει  μία συνεχή ανοδική πορεία και 
έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ακολουθώντας και  τη γενικότερη 
πολιτική των κρατών απέναντι σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης 
ενέργειας. Ειδικότερα η βιοαιθανόλη στην Αμερική και το βιοντίζελ στην Ευρώπη έχουν 
εξελιχθεί σε κύριους εκπροσώπους των βιοκαυσίμων, διεκδικώντας μάλιστα μερίδιο από την 
ανταγωνιστική και επικρατούσα  αγορά του ορυκτού ντίζελ και της βενζίνης. 
 
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης, το 2003 
 Βιοντίζελ, 

εκατ. τν / έτος 
Βιοαιθανόλη, 
εκατ. τν / έτος 

Ευρώπη 1,504 0,446 
Η.Π.Α. 0,107 8,570 

 
Ειδικότερα σε ότι αφορά στο βιοντίζελ, η εμπειρία της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 
και εφαρμοσμένη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει έναν πολυάριθμο στόλο ιδιωτικών ντιζελοκίνητων 
αυτοκινήτων, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α και τον Καναδά, όπου το κύριο καύσιμο είναι η 
βενζίνη. Συγκεκριμένα στις Η.Π.Α και τον Καναδά η κατανάλωση της βενζίνης το 2002 
αντιστοιχούσε στο 77 και 72% αντίστοιχα της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων. Στην 
                                                 

2  www.eia.doe.gov/emey/steo/pub/fsheets/petroleumprices.xls 
3  Greg Pahl, ‘Biodiesel: Growing a New Energy Economy’ Chelsea Green 
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Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 48% και στην Ιαπωνία στο 57%4. Εδώ έγκειται και το 
γεγονός ότι στην Ευρώπη η παραγωγή της βιοαιθανόλης υστερεί έναντι αυτής του 
βιοντίζελ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ποσότητες βιοαιθανόλης και βιοντίζελ 
που παρήχθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική κατά  το 20035,6:  
 
Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών έχουν αναπτύξει ένα συνδυασμό οικονομικών 
κινήτρων για τα βιοκαύσιμα και φορολόγησης των ορυκτών καυσίμων, ενθαρρύνοντας 
έτσι τη παραγωγή και κατανάλωση τους. Για παράδειγμα, στην επαρχία του Μέλανα 
Δρυμού της Γερμανίας, η κατανάλωση ορυκτού ντίζελ (κίνησης, θέρμανσης αλλά και 
βιομηχανικό) δεν επιτρέπεται από τον νόμο, ενώ στο σύνολο της Γερμανικής επικράτειας τα 
βιοκαύσιμα απαλλάσσονται πλήρως του ειδικού φόρου κατανάλωσης7. Οι συνθήκες αυτές 
έχουν καθιερώσει την Ευρώπη ως τον παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή του βιοντίζελ.  Η 
Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί παρήγαγαν, το 2004, σχεδόν 18 φορές περισσότερο 
βιοντίζελ από τις Η.Π.Α8. 

 
 
2.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Βιοντίζελ 
 
Με την ενεργειακή κρίση του 1973, αντιπρόσωποι από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό 
Ινστιτούτο Αγροτικής Μηχανικής ξεκίνησαν συζητήσεις για εναλλακτικά καύσιμα στις 
ντιζελοκίνητες μηχανές και  η ΑVL – List GmbH ανέπτυξε τον πρώτο πρωτότυπο τον κινητήρα 
φυτικών ελαίων, στο Graz της Αυστρίας . Οι συζητήσεις αυτές έδωσαν ώθηση σε σειρές 
πειραμάτων μίξης φυτικών ελαίων με ορυκτό ντίζελ. Τα αποτελέσματα, έδειχναν ότι τα φυτικά 
έλαια, λόγω του υψηλού ιξώδους τους προκαλούσαν προβλήματα στους κινητήρες. 
Κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε είτε να προσαρμόσουν τους κινητήρες 
στο καύσιμο, είτε το καύσιμο στους κινητήρες. Για οικονομικούς, κυρίως, λόγους 
αποφασίστηκε το τελευταίο και ξεκίνησε η ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια πορεία του 
βιοντίζελ9.  
 
Το 1985 δοκιμάστηκε με επιτυχία η πρώτη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ στο Silberberg 
Agricultural College στη Styria της Αυστρίας καθώς και μονάδες μικρότερης κλίμακας σε 
άλλες περιοχές, όμως η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ήταν ακατάλληλη. 
Ακολούθησαν βελτιωμένες μονάδες και το 1991 λειτούργησε η πρώτη μονάδα παραγωγής 
βιοντίζελ βιομηχανικής κλίμακας, δυναμικότητας 10.000 τν/έτος στο Aschach της Αυστρίας. 
Την ίδια περίπου περίοδο ξεκίνησαν τη λειτουργία τους δύο μικρότερες μονάδες στη Γαλλία 
και στην πρώην Τσεχοσλοβακία αντίστοιχα. Την επόμενη χρονιά κατασκευάστηκε η 
μεγαλύτερη, μέχρι τότε, μονάδα, δυναμικότητας 80.000 τν/έτος, στο Λιβόρνο της Ιταλίας10. 
 
                                                 

4  Τ. Randall Fortenbery , ‘ Biodiesel Feasibility Study: An Evaluation of Biodiesel Feasibility in 
Wisconsin’ University of Wisconsin -Madison 

5  European Commission /Directorate – General for Energy and Transport, ‘Promoting biofuels in 
Europe: Securing a cleaner future for transport’ 22/7/2004 

6  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 10 Biodiesel Politics, Chelsey Green 
Publishing Company, Vermont, Canada 2005 

7  Τ. Randall Fortenbery , ‘ Biodiesel Feasibility Study: An Evaluation of Biodiesel Feasibility in 
Wisconsin’ University of Wisconsin -Madison 

8  Greg Pahl, ‘Biodiesel: Growing a New Energy Economy’ Chelsea Green 
9  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 2 Vegetable Oil Revival, Chelsey 

Green Publishing Company, Vermont, Canada 2005 
10  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 5 Europe, the Global Leader, Chelsey 

Green Publishing Company, Vermont, Canada 2005 
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Το 1992 μία σειρά από αλλαγές στην αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
επηρέασαν σημαντικά τη βιομηχανία του βιοντίζελ. Απέναντι στη συνεχή αύξηση της 
παραγωγής σιτηρών και άλλων σπόρων, η νέα οδηγία απαγόρευε στους αγρότες να 
καλλιεργούν βρώσιμα σιτηρά στο 10% των εκτάσεων τους στην Ε.Ε., επιτρέποντας, 
παράλληλα, την καλλιέργεια στις εκτάσεις αυτές φυτών για ‘βιομηχανική’ χρήση, όπως η 
ελαιοκράμβη. Υπό αυτές τις συνθήκες η παραγωγή βιοντίζελ άρχισε να αυξάνεται από την 
επόμενη κιόλας χρονιά. Έτσι, ενώ το 1992 η Γερμανία παρήγαγε 5.000 τόνους βιοντίζελ και η 
Γαλλία πρακτικά καθόλου, το 1993 η γερμανική παραγωγή διπλασιάστηκε και η γαλλική 
εκτινάχθηκε στους 20.000 τόνους. Καθώς η ζήτηση αυξανόταν, νέες μονάδες 
κατασκευάζονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε περιοχές όπως το  Leer της Γερμανίας 
(80.000 τν/έτος) το 1994, στη Rouen της Γαλλίας ( 120.000 τν/έτος) το 1996 κ.α.11.   
 
Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 50 μονάδες βιοντίζελ στη πρώην Δυτική Ευρώπη με 
συνολική δυναμικότητα 2.2 εκατ. τόνων ετησίως, κυρίως στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, 
την Αυστρία και την Ισπανία, ενώ στην πρώην Ανατολική Ευρώπη  περισσότερες από 30 
μονάδες διαφόρων δυναμικοτήτων (16 στην Τσεχία, 10 στη Σλοβακία κ.α.)12. H κυριαρχία της 
Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά βιοντίζελ, φαίνεται στο Σχήμα 2.113. 
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Σχήμα 2.1 Παγκόσμια παραγωγή βιοντίζελ 

 
Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για το βιοντίζελ εξελίχθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 
’80, ακολουθώντας διαφορετική πορεία από χώρα σε χώρα. Στην Αυστρία αναπτύχθηκε το 
πρώτο στάνταρ του βιοντίζελ (ΟΝ C 1190) το 1991, και ακολούθησαν αυτά της Γαλλίας και 
της Ιταλίας το 1993, της Τσεχίας το 1994 και της Γερμανίας το 1997, το όποιο είναι και το πιο 
ολοκληρωμένο (DIN E 51606). Τα στάνταρ αυτά ήταν απαραίτητα για να αποκτήσει το 
βιοντίζελ εγγυήσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία και η να επιτευχθεί η αύξηση της ζήτησης 
τού ως καυσίμου κίνησης. 
 
Στα πλαίσια της απαίτησης για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με 
τους όρους του Πρωτοκόλλου του Κιότο, στις 14 Μαΐου 2003 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υιοθέτησε  
την Οδηγία σχετικά με την προώθηση βιοκαυσίμων στις μεταφορές  (2003/30),  που αφορά στην 
αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίμων στην αγορά των καυσίμων σε 2% το 2005 και 5,75% το 
2010. Παράλληλα, και με μία δεύτερη οδηγία, αναπτύχθηκε o νέος οδηγός των προδιαγραφών 
ελαίων και βιοντίζελ του Εuropean Committee on Standarization (ΕΝ 14214), ο οποίος διασφαλίζει 
                                                 

11  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 5 Europe, the Global Leader, Chelsey 
Green Publishing Company, Vermont, Canada 2005 

12  European Biodiesel Board, www.ebb-org.com 
13  Austrian Biofuels Institute, www.biodiesel.at  
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τη σταθερά υψηλή ποιότητα του βιοντίζελ. Επιπλέον, προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο του 
υψηλού κόστους παραγωγής του βιοντίζελ σε σχέση με το ορυκτό ντίζελ, ακολουθήθηκε πολιτική 
αποφορολόγησης των βιοκαυσίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 
Ενεργειακή Φορολόγηση 2003/96 όλα τα μέλη της Ε.Ε. υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν πολιτική 
μείωσης ή κατάργησης των φόρων από τα βιοκαύσιμα (σε καθαρή μορφή ή σε μίγμα) που 
πωλούνται στην Ε.Ε. από τις αρχές του 2004. Στη Γερμανία το βιοντίζελ χρησιμοποιείται  
αυτούσιο ως καύσιμο (Β100) αλλά και σε μίξη με το συμβατικό ντίζελ. Η κυβέρνηση έχει 
εφαρμόσει πολιτική πλήρους αποφορολόγησης, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο 
ποσοστό παραγωγής  βιοντίζελ που υπόκειται σε αυτήν. Η πλήρης αποφορολόγηση, στο 
σύνολο της ποσότητας βιοντίζελ ισχύει και στην Τσεχία  
 
Από τις αρχές  1993 η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει  την αγορά του βιοντίζελ 
προσφέροντας πλήρη αποφορολόγηση, αλλά για συγκεκριμένες παραγόμενες ποσότητες 
(quotas).  Από το 2003 η αποφορολογούμενη ποσότητα ανέρχεται σε 317.500 τόνους, ενώ 
σε περίπτωση υπερ-παραγωγής πραγματοποιούνται εξαγωγές του προϊόντος. Το ίδιο 
σύστημα αποφορόλογησης ισχύει και στην Ιταλία (ποσόστωση 300.000 τόνους), όπου το 
90% της παραγωγής χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης (Β100) και το υπόλοιπο ως 
μίγμα 5% (Β5) ως καύσιμο κίνησης. Στη Σουηδία η αντίστοιχη quota είναι 30.000 τόνοι, ενώ 
το 80% της παραγόμενης ποσότητας χρησιμοποιείται αυτούσιο (Β100) και το υπόλοιπο 
αναμιγνύεται ως  μίγμα 2%  με ντίζελ. 
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              Σχήμα 2.2 Κατανομή της Ευρωπαϊκής παραγωγής βιοντίζελ 

 
Η Αυστρία έχει υιοθετήσει πολιτική έκπτωσης φόρου κατά 95% μόνο σε περίπτωση χρήσης 
καθαρού προϊόντος (Β100) και όχι σε μίξη. Το 2002 ψηφίστηκε από το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο μείωση του φόρου των καυσίμων κατά 20 πένες το λίτρο προωθώντας έτσι 
την ανάπτυξη της παραγωγής του βιοντίζελ στη χώρα. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια 
έχουν κατασκευαστεί αρκετές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, ενώ ακόμα περισσότερες 
βρίσκονται υπό κατασκευή. Η Ισπανία καθυστέρησε σημαντικά να εισέλθει στην αγορά των 
βιοκαυσίμων  γεγονός όμως που δεν την εμποδίζει σήμερα να αριθμεί πολλές μεγάλες 
μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα ενώ ο στόχος της για το 2010 είναι η παραγωγή 400.000 
τόνων βιοντίζελ. Στη Δανία παράγονται ετησίως 40.000 τόνοι βιοντίζελ από δύο μονάδες 
(10.000 και 30.000 τόνων αντίστοιχα) ενώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή τα 
επόμενα χρόνια λόγω της ευνοϊκής καλλιέργειας της ελαιοκράμβης στην περιοχή. Τέλος, 
στις χώρες της Βαλτικής υπάρχουν αρκετές μικρές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, ενώ στη 
Λετονία βρίσκεται υπό κατασκευή μονάδα δυναμικότητας 75.000 τόνων με εξαγωγικό 
κυρίως προσανατολισμό. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η παραγωγή του βιοντίζελ 
βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αναμένεται, όμως, να εισέλθουν και αυτές πολύ 
σύντομα στην αγορά του βιοντίζελ, έτσι ώστε να εναρμονιστούν και με τις οδηγίες της Ε.Ε. 
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Ειδικότερα στην Ολλανδία κατασκευάζονται ήδη 3 μονάδες που αναμένεται να 
λειτουργήσουν μέσα στο 200614.  Όπως φαίνεται από το Σχήμα 2.215, η γερμανική αγορά 
βιοντίζελ αποτελεί  περισσότερο από το 50% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς και με 
επαρκές βάθος χρόνου (Σχήμα 2.316), ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον ώριμη.  

 
Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή βιοντίζελ φαίνεται καθηλωμένη κατά τη διετία 2003 – 2004, 
το 2005 κατασκευάστηκαν και παραδίδονται μονάδες συνολικής δυναμικότητας 740 χιλ. 
τόνων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγική δυνατότητα, στη Γερμανία, 
θα φθάσει τους 2.000 τν, πριν εκπνεύσει το 200616. 
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              Σχήμα 2.3 Παραγωγή βιοντίζελ στη Γερμανία 

 
Όσον αφορά στις πωλήσεις, αυτές αναμένεται να αυξηθούν κατά 400 έως 500 χιλ. τόνους 
μέσα στο 2006 και να φθάσουν 1,5 εκατ. τόνους. Το ισοζύγιο παραγωγής και 
κατανάλωσης βιοντίζελ, στη Γερμανία, καταγράφεται στο Σχήμα 2.4. Από το σχήμα αυτό 
φαίνεται ότι κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς, την κινητήρια 
δύναμη αποτέλεσε η αυξημένη ζήτηση του προϊόντος17.  
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Σχήμα 2.4 Ισοζύγιο παραγωγής και πωλήσεων βιοντίζελ, στη Γερμανική αγορά 
 
                                                 

14  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 5 Europe, the Global Leader, Chelsey 
Green Publishing Company, Vermont, Canada 2005 

15  D. Bockey “Has Germany’s Booming Market Reachead its Peak” UFOP December 2005 
16  D. Bockey “Situation and Development Potential for the Production of Biodiesel – an 

International Study” UFOP 2005 
17   D. Bockey “Has Germany’s Booming Market Reachead its Peak” UFOP December 2005 
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Από το 2001, η τάση αυτή αναστράφηκε και το ρόλο του οδηγού για την ανάπτυξη της 
αγοράς βιοντίζελ κλήθηκε να παίξει η παραγωγή. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε η εισαγωγή 
ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων και φοροαπαλλαγών των βιοκαυσίμων σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, η οποία δημιούργησε τις συνθήκες για την εξαγωγή μέρους της 
παραγωγής. Η απόκλιση στο ισοζύγιο παραγωγής – κατανάλωσης φαίνεται να οδήγησε 
στην πρόσκαιρη καθήλωση της πρώτης, τη διετία 2003 – 2004.  
 
Αντίστοιχα, τη διετία 2005 – 2006, η εγχώρια κατανάλωση στη Γερμανία αναμένεται να 
υπολείπεται της εγχώριας παραγωγής κατά 400 – 500 χιλ. τόνους, ή κατά 25 – 30 %. Η 
αυξημένη γερμανική παραγωγή δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η αγορά βιοντίζελ στη χώρα 
αυτή να λειτουργήσει ως εξισορροπητικός παράγοντας όσον αφορά στα ισοζύγια 
παραγωγής – κατανάλωσης των υπολοίπων αναπτυσσόμενων αγορών της Ε.Ε. και κυρίως 
όσον αφορά στην τιμή του προϊόντος στις χώρες αυτές. 
 
 
2.2 Αγορά Καυσίμων και Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα 
 
Η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα αφορά κυρίως την παραγωγή και εμπορία προϊόντων του 
αργού πετρελαίου (βενζίνες, ντίζελ κίνησης και θέρμανσης, κεροζίνη, υγραέρια κ.α.), ενώ 
στην αγορά αυτή δραστηριοποιούνται 23 εταιρίες με συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης 
των 8 δις € (στοιχεία 2004). Η παραγωγή πετρελαιοειδών (διύλιση αργού πετρελαίου) 
πραγματοποιείται από τις δύο εταιρείες που διαθέτουν τις σχετικές άδειες και τις κατάλληλες 
εγκαταστάσεις18,19: 
 

 τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ο οποίος διαθέτει 4 διυλιστήρια 
(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη και Σκόπια με ονομαστικές 
δυναμικότητες 6,70, 3,45, 5,00 και 4,50 εκ. τν, αντίστοιχα), των οποίων η 
παραγωγή, κατά το 2004, ανήλθε στα 14 εκ. τν και αντιστοιχούσε στην 
κάλυψη του 80% της εγχώριας αγοράς και 

 τη Motor oil με δυναμικότητα της τάξης των 3,5 εκ. τν και κάλυψη του 
υπόλοιπου 20% της εγχώριας αγοράς  

 
 
Η εμπορία πετρελαιοειδών διεξάγεται από τρεις κατηγόριες εταιριών τύπου Α:  
 

 την κρατική εταιρία του ομίλου ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 
 τις πολυεθνικές εταιρίες BP/Mobil, Shell και Teχaco 
 τις ελληνικές ιδιωτικές εταιρίες διάφορων μεγεθών  

 
οι οποίες παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών τους το 2004, στον Πίνακα 2.2. 
 
Οι εταιρίες εμπορίας τύπου Α, παρά τις θεσμικές αλλαγές της δεκαετίας του 90 και την άρση 
των εμποδίων σε ο,τι αφορά την επιλογή προμηθευτή, συνεχίζουν να προμηθεύονται 
προϊόντα διύλισης του αργού κυρίως από τα κρατικά διυλιστήρια.  
 
Επίσης, με τον Ν. 2008/92 καταργήθηκε το δικαίωμα του δημόσιου να καθορίζει τις τιμές των 
προϊόντων πετρελαίου σε όλες τις φάσεις της διακίνησης τους (από τις τιμές πώλησης στο 
διυλιστήριο, τις τιμές χονδρικής των εταιριών εμπορίας έως και τις τιμές λιανικής των 
                                                 

18  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2004 
19  Βασικά Μγέθη Ομίλου Ελ.Πε., www.hellenic-petroleum.gr/ 
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πρατήριων). Με την απελευθέρωση των τιμών τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνουν τις 
τιμές των προϊόντων που παραδίδουν τα διυλιστήρια τους, ενώ η κάθε εταιρία εμπορίας 
τύπου Α καθορίζει τις τιμές χονδρικής ανάλογα με το περιθώρια κέρδους και το μερίδιο της 
αγοράς που στοχεύει να κατακτήσει. Στη συνέχεια και ο πρατηριούχος καθορίζει ελευθέρα 
τις τιμές λιανικής ανάλογα με τον ανταγωνισμό, τα έξοδα του και τα περιθώρια κέρδους 
που επιδιώκει. Η εξέλιξη των τιμών του ντίζελ κίνησης, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του 
αργού, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5. Ο αριθμός των πρατήριων που λειτουργούν στη 
χώρα είναι περίπου 7.000. Η διακινούμενη ποσότητα ανά πρατήριο είναι εξαιρετικά χαμηλές 
σε σύγκριση με εκείνες των ευρωπαϊκών χωρών (220 οχήματα ανά πρατήριο και ανά 
ημέρα, ενώ στις χώρες της Ε.Ε. εξυπηρετουνται περιπου 1200 οχηματα / ημέρα), γεγονός 
που  σε υψηλό περιθωριο κερδους ανά λιτρο στη λιανική πώληση. 
 
Η ζητηση πετρελαιοειδων στην ελληνικη αγορά εμφανιζει σταθερη αυξηση. Οι συνολικες 
πωλησεις πετρελαιοειδων (στην εσωτερικη και διεθνη αγορά) την εικοσαετία 1987 – 2006 
(πρόβλεψη) αυξηθηκαν κατά 45%, ( περιπου 3,8% το χρονο). Η κατανάλωση των βενζινων, 
στο ίδιο διάστημα, παρουσιαζε αυξηση της τάξης του 4,5% το χρονο (από2 εκ. τν  το 1987 
σε 3,8 εκ. τν το 2006 - πρόβλεψη), ενώ η κατανάλωση του ντίζελ εσωτερικης καυσης για 
κινηση αναμένεται να αυξηθεί  στα 2,1 εκατ. τν απο 1,1 εκατ. τν το 1987, με μέση ετησια 
αυξηση περίπου 4%20.  
 
Πίνακας 2.2 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (τύπου Α), που δραστηριοποιούνται στην 

Ελληνική Αγορά 
 κύκλος εργασιών, 

εκ. € 
μερίδιο αγοράς, 

% 
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 1.661 20,93 
ΒΡ HELLAS Α.Ε. 1.515 19,09 
SHELL HELLAS A.E. 1.293 16,29 
AVIN OIL A.E. 578 7,28 
MAMIDOIL-JETOIL Α.Ε.Ε.Π. 556 7,01 
AIΓΑΙΟΝ OIL A.E. 348 4,38 
ΕΛΙΝΟΙΛ Ε.Ε.Π.Α.Ε. 347 4,37 
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. 226 2,85 
ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 223 2,81 
ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε. 198 2,49 
DRACOIL A.E. 145 1,83 
ΕΛΠΕΤΡΟΛ Α.Ε. 134 1,69 
CYCLON ΕΛΛΑΣ 133 1,68 
ΚΑOIL 115 1,45 
ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. 84 1,06 
ΠΕΤΡΟΚΑΖ Α.Ε.Ε. 77 0,97 
SUNOIL Α.Β.Ε.Ε 67 0,84 
KMOIL Α.Ε.Π. 54 0,68 
ΤΕΞΑΚΟ Ε.Α.Ε.Λ. 51 0,64 
SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. 51 0,64 
ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 44 0,55 
MEDoil 35 0,44 
ΒΡ Ε.Α.Ε.Π. 2 0,03 

 
                                                 

20  Ι. Κεραμίδου “Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση στον Κλάδο Εμπορίας Πετραλαιοειδών”, Κεφ. 1 
Γενικά για τον Κλάδο Εμπορίας των Πετραλαιοειδών, Αθήνα 1998 (www.inegsee.gr) 
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Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα 
Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διάθεση στις αγορές τους μιας ελάχιστης αναλογίας βιοκαυσίμων και να 
καθορίσουν εθνικούς στόχους, όσον αφορά στην αναλογία αυτή. Η Οδηγία καθορίζει τιμή 
αναφοράς για τους στόχους αυτούς το 2%, έως τις 31-12-2005, βάσει του ενεργειακού 
περιεχομένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται προς 
χρήση στις μεταφορές. Έως τις 31-12-2010 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει ανέλθει σε 
5,75%. Μεταξύ των βιοκαυσίμων της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ, τα προσφορότερα για την 
Ελλάδα είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Το βιοντίζελ σε πρώτη φάση προβλέπεται να 
αναμιγνύεται με το ντίζελ κίνησης σε ποσοστό μέχρι 5% κατ' όγκο (όπως προβλέπει ο 
τεχνικός κανονισμός ΕΝ 590:2004) και θα διατίθεται από το υπάρχον κανάλι διανομής ντίζελ 
κίνησης. Από εκτιμήσεις των καταναλώσεων ντίζελ κίνησης για την περίοδο 2005 - 2010, 
προέκυψε ότι η ποσότητα βιοντίζελ που απαιτείται για να καλύψει τον ενδεικτικό στόχο του 
2% για το έτος 2005 ανέρχεται σε 47 χιλ. τν, ενώ για το έτος 2010 και τον ενδεικτικό στόχο του 
5,75% η αντίστοιχη ποσότητα ανέρχεται σε 148 χιλ. τν. Επισημαίνεται ότι το βιοντίζελ κίνησης 
που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 14214. 
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Σχήμα 2.5 Διακύμανση των τιμών αργού πετρελαίου και ντίζελ κίνησης.  

 
Για τη βιοαιθανόλη, η οποία παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες, όταν αναμιγνύεται με βενζίνη 
(διαχωρισμός παρουσία νερού υπό ψυχρές συνθήκες και η υψηλή τάση ατμών ειδικά στις 
βενζίνες θερινών προδιαγραφών), προκρίνεται η μετατροπή της, εντός των διυλιστηρίων, 
σε ΕΤΒΕ (Ethyl Tertiary Butyl Ether) και την ανάμιξη του τελευταίου στις βενζίνες, σε 
αντικατάσταση του ΜΤΒΕ (Methyl Tertiary Butyl Ether) που χρησιμοποιείται σήμερα. Από την 
εκτίμηση των καταναλώσεων βενζίνης για την περίοδο 2005 - 2010, προέκυψε ότι η 
ποσότητα βιοαιθανόλης που απαιτείται για την Ελλάδα για να καλύψει τον ενδεικτικό στόχο 
του 2% ανέρχετάι σε 120.000 τόνους, ενώ για το έτος 2010 και για τον αντίστοιχο ενδεικτικό 
στόχο του 5.75% ανέρχεται σε 390.000 τόνους. 
 
Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο 
των αναγκαίων τεχνικών κανονισμών: 
 

 ΕΝ 590:2004 για το ντίζελ κίνησης, 
 ΕΝ 228:2004 για τις βενζίνες, καθώς και 
 ΕΝ 14214 για τις προδιαγραφές βιοντίζελ κίνησης, 

 
που θα επιτρέψουν την κυκλοφορία βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά καυσίμων κίνησης. 
Όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, το Γενικό Χημείο του Κράτους αναμένει την έκδοση των 
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σχετικών προδιαγραφών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποιήσεως περί το τέλος του 
2006. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή της βlοαιθανόλης στην ελληνική αγορά καυσίμων κίνησης 
αναμένεται να ξεκινήσει το νωρίτερο εντός του 2007. Για την προώθηση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων, είναι απαραίτητη, σε πρώτη φάση, η αποφορολόγηση τους, ώστε να 
καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των ορυκτών καυσίμων, δεδομένου ότι έχουν διπλάσια 
τιμή ex factory (χωρίς να περιλαμβάνονται φόροι). Οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και τη θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση της χρήσης βlοκαυσίμων στις μεταφορές (οι οποίες προτείνεται να 
συμπεριληφθούν στη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Ν. 3054/2002) ολοκληρώθηκαν το 
Δεκέμβριο του 200521.  
                                                 

21  “1η Εθνική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές στην Ελλάδα την 
περίοδο 2005 – 2010” Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμισης Ενέργειας, Γενική 
Διεύθηνση Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα Ιούλιος 2004 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
Η παραγωγική διαδικασία της αλκαλικής μετεστεροποίησης παρθένων φυτικών ελαίων 
προς  βιοντίζελ αποτελεί την “καρδιά” της διεργασίας παραγωγής του. Η σχετική μέθοδος, 
αποτελεί την κυρίαρχη διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ, παγκοσμίως22 και περιλαμβάνει τα 
εξής επιμέρους στάδια: 
  

 της ανάμιξης αλκοόλης (μεθανόλης) και καταλύτη (ΚΟΗ) 
 της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων των ελαίων προς μόνο – άλκυλο εστέρες 
(βιοντίζελ), η οποία συνήθως συμβαίνει σε δύο στάδια σε σειρά  

 του καθαρισμού του βιοντίζελ 
 της διαχείρισης των παραπροϊόντων 

 
Αφού επιτευχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση διαλύματος μεθανόλης-ΚΟΗ, στο  πρώτο 
στάδιο, τα διάλυμα μεταφέρεται σε δοχείο εξισορρόπησης ροής και στη συνέχεια στα 
στάδια της διεργασίας που απαιτείται. Παράλληλα, τα φυτικά έλαια εισέρχονται στη μονάδα 
και προθερμαίνονται και εισέρχονται στο στάδιο της σαπωνοποίησης, όπου τα ελεύθερα 
λιπαρά οξέα τους μετατρέπονται σε σαπούνια και διαχωρίζονται από το λάδι με τη χρήση 
καυστικού καλίου (ΚΟΗ). Η φάση του ελαίου οδηγείται στο στάδιο της μετεστεροποίησης 
ενώ η σχηματιζόμενη φάση σαπώνων μεταφέρεται στο στάδιο της εξουδετέρωσης. Κατά τη 
μετεστεροποίηση τα τριγλυκερίδια του λαδιού μετατρέπονται σε βιοντίζελ και γλυκερίνη: 
 

φυτικό έλαιο           +          μεθανόλη         =      μεθυλεστέρες           +    
 γλυκερίνη 

(τριγλυκερίδιο)                                 (βιοντίζελ) 
                                            
με αναλογία μαζών: 886 γρ        +  3 x 32 = 96 gr = 3 x 297 = 891 γρ     + 92 γρ   
 
Δηλαδή, 1 χγ ελαίου οδηγεί στην παραγωγή 1,01 χγ βιοντίζελ, ενώ λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι πυκνότητες ελαίου και βιοντίζελ είναι 0,92 χγ/λτ και 0,88 χγ/λτ, αντίστοιχα, 1 λτ ελαίου 
παράγει 1,05 λτ βιοντίζελ. Με σκοπό να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός μετατροπής, η 
διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια σε σειρά, με ταυτόχρονη απομάκρυνση της 
γλυκερίνης μεταξύ των σταδίων. Στη συνέχεια και με σκοπό να απομακρυνθούν οι 
σάπωνες, η γλυκερίνη, η μεθανόλη και το καυστικό κάλιο, που πιθανό να έχουν απομείνει 
στη φάση του βιοντίζελ, αυτό αναμιγνύεται ισχυρά με απεσταγμένο νερό πλύσης, το οποίο 
στη συνέχεια οδηγείται στο στάδιο της εξουδετέρωσης. Μετά τον αρχικό καθαρισμό το 
βιοντίζελ πλένεται με αραιό διάλυμα θειικού οξέος.  
 
Κατά το πρώτο στάδιο ανάμιξης της μεθανόλης με τον καταλύτη, τα big-bags που 
περιέχουν το στερεό ΚΟΗ αδειάζουν ελαγχόμενα στο δοχείο διάλυσης και ανάμιξης, το 
οποίο περιέχει τη μεθανόλη. Αφού επιτευχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση, το διάλυμα 
μεθανόλης-ΚΟΗ μεταφέρεται σε δοχείο εξισορρόπησης ροής και στη συνέχεια στα στάδια 
της διεργασίας που απαιτείται. Παράλληλα, το έλαιο εισέρχεται στη μονάδα και 
προθερμαίνεται από το θερμό ρεύμα του σταδίου καθαρισμού του βιοντίζελ εώς τους 60 oC 
και εισέρχεται στο στάδιο της σαπωνοποίησης, όπου τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 
μετατρέπονται σε σαπούνια και διαχωρίζονται από το ακατέργαστο λάδι με τη χρήση 
                                                 

22  J. Van Gerpen, B. Shanks, D. Clements, G. Knothe, and R. Pruszko “Biodiesel Production 
Technology” Renewable Products Development Laboratory, USDA/NCAUR- August 2002–
January 2004 
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καυστικού καλίου (ΚΟΗ). Η φάση του ελαίου οδηγείται στο στάδιο της μετεστεροποίησης 
ενώ η σχηματιζόμενη φάση σαπώνων μεταφέρεται στο στάδιο της εξουδετέρωσης.  
 
Κατά την αντίδραση μετεστεροποίησης τα τριγλυκερίδια του λαδιού μετατρέπονται σε 
βιοντίζελ και γλυκερίνη. Με σκοπό να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός μετατροπής, η 
διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια σε σειρά, με ταυτόχρονη απομάκρυνση της 
γλυκερίνης μεταξύ των σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, διάλυμα μεθανόλης-ΚΟΗ προστίθενται 
στο έλαιο και το ρεύμα αυτό τροφοδοτείται στον πρώτο αντιδραστήρα. Στα δύο στάδια που 
ακολουθούν τοβιοντίζελ διαχωρίζεται πλήρως από τη γλυκερίνη. Το πρώτο οδηγείται στο 
δεύτερο στάδιο της μετεστεροποίησης ενώ η γλυκερίνη στο στάδιο της εξουδετέρωσης. Το 
δεύτερο στάδιο μετεστεροποίησης είναι όμοιο με το πρώτο.   
 

 
Σχήμα 3.1 Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ από φυτικά 

έλαια 
 
Στη συνέχεια και με σκοπό να απομακρυνθούν οι σάπωνες, η γλυκερίνη, η μεθανόλη και το 
καυστικό κάλιο, που πιθανό να έχουν απομείνει στη φάση του βιοντίζελ, αυτό αναμιγνύεται 
ισχυρά με απεσταγμένο νερό πλύσης, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται στο στάδιο της 
εξουδετέρωσης. Μετά την πλύση το βιοντίζελ πλένεται με αραιό διάλυμα θειικού οξέος. Το 
όξινο νερό πλύσεων απομακρύνεται σε κατάλληλο διαχωριστή και οδηγείται στο στάδιο της 
εξουδετέρωσης, όπου η γλυκερίνη και το νερό  από τα στάδια των πλύσεων 
εξουδετερώνονται με θειικό οξύ, οπότε και τα σαπούνια που έχουν σχηματιστεί 
μετατρέπονται σε ελεύθερα λιπαρά οξέα.  
 
Στη συνέχεια, το ρεύμα των παραπροϊόντων οδηγείται στο διαχωρισμό τριών φάσεων, 
όπου απομακρύνεται η στερεή φάση του θειικού καλίου (το οποίο διαχωρίζεται και 
ξηραίνεται), η ελαφριά φάση του ελαίου, που δεν έχει αντιδράσει καθώς και των ελεύθερων 



 

15 

 

λιπαρών οξέων οδηγούνται στο στάδιο της όξινης εστεροποίησης και η βαριά φάση της 
γλυκερίνης, του νερού και της μεθανόλης οδηγείται στο στάδιο καθαρισμού της γλυκερίνης 
και ανάκτησης της μεθανόλης και του νερού.  
 
Με την όξινη εστεροποίηση τα ελεύθερα λιπαρά οξέα από τη φάση του λαδιού και του 
διαχωρισμού τριών φάσεων αναμιγνύονται με θειικό οξύ στο ρεύμα μεθανόλης λαδιού. Η 
εστεροποίηση λαμβάνει χώρα σε κατάλληλο αντιδραστήρα, από όπου η σχηματιζόμενη 
φάση του βιοντίζελ διαχωρίζεται και επανατροφοδοτείται στο στάδιο της πρώτης 
μετεστεροποίησης, ενώ το διάλυμα μεθανόλης, οξέος και νερού τροφοδοτείται στο στάδιο 
της εξουδετέρωσης. 
 
Το παραγόμενο βιοντίζελ εξακολουθεί να περιέχει νερό και μεθανόλη και πρέπει να ξηραθεί 
στο στάδιο ξήρανσης. Το ξηραμένο βιοντίζελ μεταφέρεται στις δεξαμενές αποθήκευσης του 
τελικού προϊόντος, ενώ το νερό και η μεθανόλη αποτελούν την αέρια έξοδο της στήλης και 
αφού συμπυκνωθούν συλλέγονται στο δοχείο εξισορρόπησης της ροής.Το νερό και 
μεθανόλη από τη φάση της ακατέργαστης γλυκερίνης απομακρύνονται και στη συνέχεια 
διαχωρίζονται και ξαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία. Η ακατέργαστη γλυκερίνη μετά τη 
στήλη διαχωρισμού έχει αποκτίσει την επιθυμιτή συγκέντρωση του 80%, ενώ το νερό 
οδηγείται σε δεύτερη στήλη όπου η περιεκτικότητα της μεθανόλης ελαττώνεται κάτω από 
0.2%. Τόσο το νερό όσο και η ανκτημένη μεθανόλη επανατροφοτούνται στη διεργασία.  
 
Για τη συνεχή λειτουργία της μονάδας, αυτή βρίσκεται συνδεδεμένη μία συστοιχία 
δεξαμενών αποθήκευσης: 
 

 ελαίου 
 βιοντίζελ 
 γλυκερίνης 
 θεϊικού οξέος και  
 μεθανόλης 

 
Επίσης για την φόρτωση και εκφόρτωση των πρώτων υλών, του βιοντίζελ και των 
παραπροϊόντων προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος φόρτωσης βυτιοφόρων 
οχημάτων, απευθείας συνδεδεμένου, μέσω δικτύου σωληνώσεων με τις αντίστοιχες 
δεξαμενές, καθώς και σύστημα ζύγισης των εισροών και των εκροών της μονάδας σε 
γεφυροπλάστιγκες. Στον ίδιο χώρο με την παραγωγική διεργασία, θα πρέπει να 
χωροθετηθούν εγκαταστάσεις βοηθητικών παροχών, οι οποίες αφορούν στο: 
 

 σύστημα παραγωγής ατμού  
 πύργο ψύξης του νερού  
 γεννήτρια αζώτου, η οποία θα προμηθεύει την μονάδα με την απαιτούμενη 
ποσότητα αζώτου για την προστασία από την πιθανότητα ανάφλεξης της 
μεθανόλης αεροσυμπιεστή, για την παροχή πεπιεσμένου αέρα κ.α. 

 
Εκτίμηση Πάγιας Επένδυσης  
Η πρόβλεψη του κόστους πάγιας επένδυσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν της 
διεργασίας, των δεξαμενών και των βοηθητικών παροχών, την κατασκευή κτιρίου στέγασης 
της διεργασίας, των εργαστηρίων και της διοίκησης, την κατασκευή αναχώματος 
περιμετρικά των δεξαμενών, τις ασφαλτοστρώσεις και την περίφραξη. Η αρχική επένδυση 
για την εγκατάσταση μονάδας βιονίζελ, σε σχέση με την παραγωγικής της δυναμικότητα, 
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εκτιμάται από τη βιβλιογραφία23,24 ότι περιγράφεται από τη σχέση: 
 

Α.ΕΠ. = 3,8936 ln(Δ) – 4,2831 
 
όπου Α.ΕΠ. η αρχική επένδυση σε εκ. € και Δ η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε 
εκ. λτ βιοντίζελ / έτος. Με βάση την παραπάνω σχέση το κόστος της αρχικής επένδυσης, η 
εκτιμώμενη επιδότηση και το επιτρεπόμενο δάνειο, με βάση το Επιχειρηματικό Πλαίσιο 
“Ανταγωνιστηκότητα” του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το εύρος ονομαστικών 
δυναμικοτήτων, το οποίο θεωρείται πιθανό, δίνεται στον Πίνακα 3.1 και παριστάνεται 
γραφικά στο Σχήμα 3.2. Από το Σχήμα 3.2 φαίνεται ότι το ύψος της πάγιας επένδυσης δεν 
αυξάνεται γραμμικά με την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας, με αποτέλεσμα η ειδική 
επένδυση (€/λτ/έτος) να ελαττώνεται με την αύξηση της δυναμικότητας από 0,45 €/λτ/έτος 
για μονάδες στην περιοχή των 10 εκ. λτ/έτος σε 0,25 €/λτ/έτος για μονάδες στην περιοχή 
των 40 εκ. λτ/έτος.  
 
 
Πίνακας 3.1 Πάγια επένδυση για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ  
δυναμικότητα            
εκ. λτ βιοντίζελ /έτος 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 

            
επένδυση, εκ. € 1,11 1,98 2,69 3,29 3,81 4,68 6,26 7,38 8,24 8,95 10,1 
επιδότηση, εκ. € 0,44 0,79 1,08 1,32 1,52 1,87 2,50 2,95 3,30 3,58 4,03 
δάνειο, εκ. € 0,50 0,89 1,21 1,48 1,71 2,10 2,82 3,32 3,71 4,03 4,53 
ίδια, εκ. € 0,17 0,30 0,40 0,49 0,57 0,70 0,94 1,11 1,24 1,34 1,51 

   
 
Η τάση αυτή αντιστρέφεται για μονάδες πολύ χαμηλής δυναμικότητας (< 8 εκ. λτ / έτος). 
Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας στην αγορά μικρών τυποποιημένων μονάδων 
παραγωγής βιοντίζελ, με δυναμικότητες 2 – 4 εκ. λτ / έτος, οι οποίες, βελτιστοποιώντας την 
εφοδιαστική τους (τροφοδοσία σε έλαια – διάθεση βιοντίζελ) μπορούν να συνδυαστούν 
μεταξύ τους προς μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (έως 8 εκ. λτ / έτος), με χαμηλό αρχικό 
κόστος εγκατάστασης.  
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Σχήμα 3.2 Μεταβολή της πάγιας επένδυσης μονάδας παραγωγής βιοντίζελ, ως προς την 
ονομαστική της δυναμικότητα 

 
                                                 

23  Rudy Pruszko “Biodiesel as a Business” Iowa State University 
24  Brian Duff “Biofuels Project Development: Biodiesel Feasibility Studies” BBI International, Virginia 

Biodiesel Conference James Madison University, November 16, 2004 
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Πίνακας 3.2 Ετήσια χρηματοοικονομικά κόστη μονάδας παραγωγής βιοντίζελ 
δυναμικότητα            
εκ. λτ βιοντ. /έτος 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 

επένδυση, εκ. € 1,11 1,98 2,69 3,29 3,81 4,68 6,26 7,38 8,24 8,95 10,1 
            
χρηματ. κόστη            
απόσβ., εκ. €/έτος 0,07 0,12 0,16 0,20 0,23 0,28 0,38 0,44 0,49 0,54 0,60 
εξ. δαν., εκ. €/έτος 0,07 0,12 0,17 0,21 0,24 0,29 0,39 0,46 0,52 0,56 0,63 
ασφ., εκ. €/έτος 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

ΣΥΝΟΛΟ 0,15 0,26 0,36 0,44 0,51 0,62 0,83 0,98 1,10 1,19 1,34 
 
Έτσι, θεωρόντας τις παραδοχές:  
 

 αποσβέσεις 10 % των ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων 
 επιτόκιο δανεισμού 7 % και  
 ασφάλεια ίση με το 1 % της πάγιας επένδυσης 

 
τα ετήσια χρηματοοικονομικά κόστη των μονάδων παραγωγής βιοντίζελ με δυναμικότητες 
από 4 έως 40 εκ. λτ / έτος, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
 
Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ, χρησιμοποιούνται συνήθως: 
 

 παρθένο κραμβέλαιο  
 άλλα παρθένα έλαια (σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, καπνέλαιο, φοινικέλαιο κ.α.)  
 χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια) σε ποσοστό μικρότερο του 30 %  

 
Η απόδοση σε βιοντίζελ προδιαγραφών ΕΝ 14214 (απαιτούμενες για την καταλληλότητα του 
καυσίμου) και το είδος της κατεργασίας που απαιτείται, εξαρτάται κυρίως από: 
 

 τη συγκέντρωση ελευθέρων λιπαρών οξέων (Free Fatty Acids, FFA) στην πρώτη ύλη. 
Η περιεκτικότητα των διαφόρων πρώτων υλών σε FFA, είναι : 

 
 < 1 % για τα παρθένα κραμβέλαια, σογιέλαια, ηλιέλαια και φοινικέλαια 
 < 2 % για τα υπόλοιπα παρθένα φυτικά έλαια   
 2 - 10 %  για τα χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια  

 
 τον περιεχόμενο φώσφορο, ο οποίος κυρίως επηρεάζει την απαιτούμενη προ-
επεξεργασία της πρώτης ύλης και την απόδοση της διεργασίας και 

 
 το μήκος των ανθρακικών αλυσίδων των λιπαρών οξέων στα τριγλυκερίδια του 
ελαίου. Στα περισσότερα παρθένα έλαια και τηγανέλαια, το μήκος αυτό κατανέμεται 
μεταξύ 14 έως 16 άτομα άνθρακα, με εξαίρεση τα φοινικέλαια, τα οποία περιέχουν 
σημαντική συγκέντρωση λιπαρών οξέων με ανθρακικές αλυσίδες από 16 έως 18 
άτομα άνθρακα. Η αύξηση του μεγέθους των ανθρακικών  αλυσίδων, στα τελευταία, 
αυξάνει τη θερμοκρασία CFPP25 (Cold Filter Plugging Point) του παραγόμενου 
βιοντίζελ και δυσχεραίνει την χρήση του, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.     

 
Για τη μέγιστη δυναμικότητα της παραγωγικής μονάδας (Κεφάλαιο 3), η ετήσια τροφοδοσία 
της μονάδας με φυτικά έλαια ανέρχεται στους 40.000 τν.  Εκτός από τα φυτικά έλαια, 
πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν επίσης: 
 

 η μεθανόλη καθορότητας 99,8% (υγρό), για τη μετεστεροποίηση των τριγλυκεριδίων 
των λιπαρών οξέων (κύρια διεργασία της μονάδας), με ετήσια κατανάλωση 4.480 τν  

 το υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ – στερεό σε σκόνη) καθαρότητας 88%, για την 
κατάλυση της αντίδρασης μετεστεροποίησης, με ετήσια κατανάλωση 580 τν και 

 το θειικό οξύ (H2SO4 – υγρό σε διάλυμα συγκέντρωσης 95 -97% σε νερό), για την 
ανάκτιση των εστέρων των ελεύθερων λιπαρών οξέων (σαπώνων) και τη μετατροπή 
τους σε βιοντίζελ, με ετήσια κατανάλωση 564 τν  

 
 
4.1 Κόστος Φυτικών Ελαίων 
 
Η διακύμανση της τιμής του κραμβελαίου, του σογιελαίου και του φοινικελαίου κατά την 
                                                 

25 Η θερμοκρασία CFPP του βιοντίζελ μπορεί να παραλληλιστεί με τη θερμοκρασία πήξης των υγρών. 
Κάτω από τη θερμοκρασία αυτή το βιοντίζελ καθίσταται ιδιαίτερα παχύρρευστο. Το CFPP αποτελεί 
προδιαγραφή του βιοντίζελ, η οποία καθορίζεται από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Στη Γερμανία η 
τιμή της είναι -5 oC κατά τους μήνες Μάρτιο έως Σεπτέμβριο και -25 oC, κατά τους μήνες Οκτώβριο 
έως Φεβρουάριο. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν έχει ακόμα καθοριστεί.     
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τελευταία δεκαετία, δίνεται στο Σχήμα 4.1, ενώ το Σχήμα 4.2 εστιάζεται στη διετία 2004 – 
Ιούνιος 200526,27,28, και εκφράζει τις τιμές του Σχήματος 4.1 ανά λίτρο ελαίου (πυκνότητα 
ελαίων 0,92 χγ / λτ). Μετά το 2000, το κραμβέλαιο φαίνεται να είναι σταθερά ακριβότερο του 
σογιελαίου και του φοινικελαίου. Τον Ιούλιο του 2005 (τελευταία διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία της UFOP) το κραμβέλαιο ήταν κατά 12 λεπτά (ή 35%) ακριβότερο του σογιελαίου 
και κατά 17 λεπτά (ή 55%) ακριβότερο του φοινικελαίου (Σχήμα 4.2) 
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Σχήμα 4.1 Διακύμανση τιμών κραμβελαίου, σογιελαίου και φοινικελαίου, τη δεκαετία 1995 - 

2005 
 
Από το Σχήμα 4.1 φαίνεται ότι τα 0,60 €/χγ φαίνεται να αποτελούν τιμή οροφής. 
Αναμένοντας ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή βιοντίζελ (75%, περίπου της παγκόσμιας – 
Σχήμα2.1) θα αυξηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη των καλλιεργειών ελαιοκράμβης, η 
διακύμανση των τιμών κραμβελαίου κάτω από τα 0,6 €/χγ (0,55 €/λτ), είναι αναμενόμενη αν 
και όχι εξασφαλισμένη.     
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κραμβέλαιο, μέση τιμή : 0,51 €/λτ

σογιέλαιο, μέση τιμή : 0,36 €/λτ

φοινικέλαιο, μέση τιμή : 0,30 €/λτ

βιοντίζελ, μέση τιμή : 0,68 €/λτ

 
Σχήμα 4.2 Εξέλιξη των τιμών των κυριωτέρων πρώτων υλών βιοντίζελ σε σχέση με την τιμή 

του προϊόντος, στη Γερμανία, στο διάστημα Νοέμβριος 2004 – Ιούλιος 200529,30. 
                                                 

26  Chris Beckman,”Vegetable Oil: Situation and Outlook” Bi-weekly Bulletin, October 25, 2002 Vol. 
15 Number 19 

27  S. Sutcliffe and B. Green “Biofuels Corporation PLC  Annual Results Presentation”, July 2005 
28  OILWORLD – ISTA Mielke Gmbh 
29  “Status Report Biodiesel - Biodiesel Production and Marketing in Germany 2005” Union Zur 

Forderung Von Oel- Und Proteinpflanzen E. V. – ufop (www.ufop.de) 06 - 2005 
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Στο Σχήμα 4.3 παριστάνονται οι μέσες, κατά εξάμηνο, τιμές εισαγωγής του ηλιελαίου, του 
σογιελαίου, του φοινικελαίου και του βαμβακελαίου, στην Ελλάδα, κατά την τετραετία 2000 – 
2004 (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.). Στο διάστημα αυτό, η τιμή του ηλιελαίου κυμάνθηκε από 0,5 έως 0,7 
€/χγ, έναντι 0,35 έως 0,50 €/χγ του κραμβελαίου, την ίδια χρονική περίοδο. Ακόμα και αν 
στην τιμή του τελευταίου προστεθεί ένα κόστος μεταφορικών της τάξης του 0,1 €/χγ 
(Κεφάλαιο 7), για το λόγο ότι τα στοιχέια αφορούν εισαγωγές και περιλαμβάνουν αυτό το 
κόστος, το ηλιέλαιο συνεχίζει να είναι σημαντικά ακριβότερο. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με το επιπλέον στάδιο της αποκύρωσης, που απαιτεί και το βιοντίζελ 
χαμηλότερης θερμογόνου δύναμης, που παράγει, καθιστούν το ηλιέλαιο μία κατ’ αρχήν 
ασύμφορη πρώτη ύλη. Από το σχήμα 4.3 φίνεται επίσης ότι οι τιμές του σογιελαίου και του 
φοινικελαίου κυμάνθηκαν στα διαστήματα 0,43 – 0,60 €/χγ και 0,38 – 0,57 €/χγ, αντίστοιχα, 
σε ικανοποιητική συμφωνία με τα στατιστικά στοιχεία της UFOP, αν στα τελευταία προστεθεί 
ένα κόστος μεταφοράς της τάξης των 0,1 €/χγ. Τέλος, το βαμβακέλαιο παρουσίασε μεγάλες 
διακυμάνσεις όσον αφορά στην τιμή του και σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκε 
ακριβότερο ακόμα και του ηλιελαίου. 
 
 Πίνακας 4.1  Δειγματοληψία τιμών  ελαίων 
 από Ποσότητα ,tn             Τιμή, €/kg 
παρθένο κραμβέλαιο Αυστρία 360.000 (CIF) 0,504 31 
   (CIF) 0,504 32 
 Αυστρία  (CIF) 0,537 8 
 Κων/πολη  (FOB) 0,320 9 
 Σμύρνη  (CIF) 0,330 33 
παρθένο σογιέλαιο   (FOB) 0,429 34 
 Ρουμανία  (FOB) 0,487 35   
 Βελιγράδι 5.000 (FOB) 0,421      
παρθένο ηλιέλαιο  κατεργασμένο Βελιγράδι 10.000 (FOB) 0,529 36  
                                 ακατέργαστο Βελιγράδι 10.000 (FOB) 0,446   6 
 Ρουμανία  (FOB) 0,520 12 
παρθένο φοινικέλαιο Αμβούργο 100.000 (FOB) 0,358 37         
 Ολλανδία     (CIF) 0,374 38 
 Φίτζι    (CIF) 0,249 39 
τηγανέλαια  Αμβούργο 36.000 (FOB) 0,275 40 
παρθένο βαμβακέλαιο Πειραιάς 1.000 (FOB) 0,500 41 
έλαιο ζατρόφα Ινδία  (CIF) 0,354 42 
 Ινδία  (CIF) 0,342 43 

                                                                                                                                                               

30  Η διακύμανση της τιμής του φοινικελαίου ελήφθει από την παρουσίαση οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Biofuelas Corporation PLC: S. Sutcliffe and B. Green “Biofuels Corporation 
PLC  Annual Results Presentation”, July 2005 

31 SCP LLC (socool01@msn.com) 
32 GOLDSTAR IMPEX (goldstarimpx@gmail.com) 
33 Bursa Furniture and Food Ltd.Sti (kasimcaliscan@hotmail.com) 
34 R&D MARKETING (k4koomar@yahoo.com) 
35 ULTEX (mirela.carp@ultex.ro) 
36 ibiko inzinjering (tmzoran@gmail.com) 
37 DicotexNig ltd 
38 Lotze & Co B.V. (RonalddeRecht@lotze.nl) 
39 Ester Maria Exports (www.estermaria.com) 
40 KuNga Palmoil International Ltd (www.kunga-palmoil.4t.com) 
41 MARKOU K. B. A.B.E.E. (www.markoubros.com) 
42 Jatropha Oil Trading (saj@masaglobal.co.uk) 
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Πέραν των στατιστικών στοιχείων, των παραπάνω σχημάτων, από έρευνα πιθανών 
προμηθευτών, προέκυψαν οι τιμές σπορελαίων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Τα 
στοιχεία του πίνακα, δίνουν μία εικόνα όσον αφορά τα διαθέσιμα στην αγορά έλαια, το 
δίμηνο Δεκεμβρίου 2005 – Ιανουαρίου 2006, πέραν όμως αυτού καταγράφουν και τις 
πιθανές διακυμάνσεις των τιμών του ίδιου ελαίου, την ίδια χρονική περίοδο, ανάλογα με την 
ποιότητα, την ποσότητα, τον προμηθευτή του και άλλες παραμέτρους.   
 

 
Σχήμα 4.3 Τιμές εισαγωγής ελαίων (εκτός κραμβελαίου) στην Ελλάδα, την διετία 2004 - 2005 

 
Με τον τρόπο γίνεται κατανοητή η φύση των δεδομένων που παρουσιάζονται στα Σχήματα 
4.1 4.3, τα οποία, στην καλύτερη περίπτωση αποτελούν στατιστικούς  μέσους όρους, σε μία 
αγορά που κινείται βάση συμβολαίων, για την κάθε συναλλαγή και όχι βάση 
προκαθορισμένων τιμών.  
 
Έτσι, η προμήθεια πρώτων υλών σε συμφέρουσες τιμές πρέπει να αποτελεί καθημερινή 
μέριμνα και μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για την οικονομική απόδοση των 
επιχειρήσεων παραγωγής βιοντίζελ. Η κρισιμότητα αυτή αναδυκνείεται περισσότερο αν 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το κόστος του ελαίου αποτελεί το 77% της τιμής πώλησης του 
βιοντίζελ (Σχήμα 4.2) και περίπου το 80% των λειτουργικών εξόδων των αντίστοιχων 
μονάδων (Κεφάλαιο 8).  
 
Όσον αφορά στην τιμή αγοράς του κραμβελαίου από μελλοντική ελληνική παραγωγή, η 
μόνη εκτίμηση που μπορεί να αναφερθεί είναι ότι αυτό θα πωλείται σε τιμή της τάξης των 
στατιστικών δεδομένων του Σχήματος 4.2, χώρί όμως να επιβαρύνεται με ανάλογα 
μεταφορικά. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος των τελευταίων θα το καρπούνται σχετικά 
ισομερώς, τόσο ο παραγωγός όσο και η μονάδα παραγωγής βιοντίζελ.  
 
 
4.2 Κόστος Βοηθητικών Πρώτων Υλών 
 
Για την παραγωγή 40.000 τόνων βιοντίζελ ετησίως απαιτείται η κατανάλωση 4.480 τν/έτος 
μεθανόλης, σύμφωνα με τα ισοζύγια μάζας της παραγωγικής διεργασίας. Όσον αφορά 
την τιμή της μεθανόλης πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή της εξαρτάται από παράγοντες 
όπως: 
                                                                                                                                                               

43 Laxmi Biotech (www.laxmibiotech.com) 
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 η τιμή του αργού πετρελαίου, καθότι αποτελεί πετροχημικό προϊόν  
 την ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησή τής, καθότι αποτελεί 
προϊόν το οποίο διαπραγματεύεται στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά  

 την ομαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής μεθανόλης και τη 
δυνατοτητά τους να προμηθεύουν την παγκόσμια αγορά με επαρκείς 
ποσότητες. 

Συνεπώς, η εκτίμηση της τιμής της μεθανόλης (CH3OH) δεν είναι εύκολη. Στο Σχήμα 4.444 
απεικονίζεται οι διακύμανση των τιμών πώλησης (βάση συμβολαίου) μεθανόλης στην 
Ευρώπη (τιμή Ροτερνταμ FOB) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2002 – Μαρτιόυ 2006 
από την Methanex S.A., μία από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διεθνώς, με έδρα τον 
Καναδά.  
 
Από το σχήμα γίνεται αντιληπτό οτι η τιμή της μεθανόλης παρουσίασε τόσο ανοδικές, όσο 
και καθοδικές διακυμάνσεις κατά την περίοδο αυτή. Πιο συγκεκριμένα όμως από τον 
Ιανουάριο του 2004 και μέτα φαίνεται να ακολουθεί μια σταθερή πορεία για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, ενώ παρουσιάζει δύο μέγιστες αυξήσεις της τάξης του 15% και 14% τον Ιούλιο 
του 2004 και τον Ιανουάριο του 2006 αντιστοίχως. Αποτέλεσμα της πορείας αυτής είναι η 
τιμή της να διαμορφώνεται στα 268 €/Μtn στο πρώτο τρίμηνο του 2006. 
 
Προς πιστοπoίηση της αξιoπιστίας των τιμών της Methanex αναφέρεται οτι σύμφωνα με 
την εταιρεία Chemical Market Associates Inc. (CMAI) οι χρηματιστηριακές τιμές 
διαπραγμάτευσης και η τιμή πώλησης (συμβολαίου) στην Ευρώπη (τιμή Ροτερνταμ FOB) 
κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2005 ήτανε 205 – 207 €/Μtn και 230 
€/Μtn αντιστοίχως45. Σημειώνεται οτι η τιμή πώλησης (συμβολαίου) συμπίπτει απόλυτα με 
την προαναφερθείσα από την εταιιρεία Methanex για το ίδιο χρονικό διάστημα.     

 
Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, η γραμμική προεκβολή των τιμών του 
Σχήματος 4.4 οδηγεί σε τιμές μεθανόλης της τάξης 270 €/τν για το δεύτερο τρίμηνο του 2007. 
Η τιμή αυτή αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, λόγω των διακυμάνσεων της τιμής 
του προϊόντος, είναι η μόνη που μπορεί να αεποτελέσει μία ασφαλή εκτίμηση και πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για τους τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς που θα ακολουθήσουν.  
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Σχήμα 4.4 Εξέλιξη τιμών μεθανόλης 

 
                                                 

44 METHANOL MARKET REPORT CMAI Issue No. 1155 / June 10 2005  
45 METHANEX METHANOL PRICE SHEET December 27, 2005  
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Εκτός από την μεθανόλη, για την παραγωγική διαδικασία απαιτείται η κατανάλωση 580 
τν/έτος καυστικού καλίου (ΚΟΗ), το οποίο χρησιμοποιείται ως καταλύτης και 520 τν/έτος 
θειικού οξέος, το οποίο χρησιμοποιείται για την όξινη πλύση της φάσης του βιοντίζελ. Για 
την προμήθεια των παραπάνω χημικών η εταιρεία απευθύνθηκε σε ελληνικές εταιρείες. 
Έπειτα από σύγκρισή και μια πρώτη αξιολόγηση των προσφορών, έκρινε οτι η πιο 
συμφέρουσα προσφορά υπήρξε αυτή της εταιρείας Λουφάκης Χημικά Προϊόντα Α.Ε. Στην 
εν λόγω προσφορά οι τιμές των παραπάνω χημικών αναφέρονται στα 720 €/τν, για το 
καυστικό κάλιο και στα 110 €/τν, για το θειικό οξύ. 
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5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Το κύριο προϊόν είναι το βιοντίζελ (μίγμα εστέρων λιπαρών οξέων). Εκτός από το βιοντίζελ, 
στα παραπροϊόντα της μονάδας, τα οποία αναμένεται να συνεισφέρουν στα έσοδα της, 
περιλαμβάνονται η γλυκερίνη και το στερεό λίπασμα θειικού καλίου. Η παραγωγή και η αξία 
του παραγόμενου βιοντίζελ και των παραπροϊόντων παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 
 
5.1 Διάθεση του Βιοντίζελ 
 
Το κύριο προϊόν της προτεινόμενης διεργασίας είναι βιοντίζελ προδιαγραφών ΕΝ 14214, οι 
οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 5.1. Ως προς το προϊόν αυτό, η δυναμικότητα της 
μονάδας προβλέπεται να είναι 40.000 τν / έτος.  
 
       Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκές προδιαγραφές βιοντίζελ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14214 
Ιδιότητα  Μονάδα            Όρια Μέθοδος  
   min. max.   
Πυκνότητα στους 15 οC kg/m 860,00 900,00 EN ISO 3675 
Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC mm/s 3,50 5,00 EN ISO 3104 
Σημείο ανάφλεξης  οC 120,00   ISO/CD 3679 
Ολικό θείο mg/kg   10,00   
Ανθρακούχο υπόλειμμα   % (m/m)   0,30 EN ISO 10370 
Αριθμός κετανίου  51,00   EN ISO 5165 
Θειική τέφρα % (m/m)   0,02       ISO 3987 
Περιεκτικότητα σε νερό mg/kg   500,00 EN ISO 12937 
Στερεά mg/kg   24,00 EN 12662 
Διάβρωση ελ. χαλκού (3h at 50 οC) rating 1,00   EN ISO 2160 
Σταθερότητα στην οξείδωση, 110 οC hours 6,00   pr EN 14112 
Οξύτητα mgKOH/g   0,50 pr EN 14104 
Αριθμός ιωδίου g/100gr   120,00 pr EN 14111 
Μεθυλεστέρες (FAME) % (m/m)  96.50     EN 14103 
Mεθυλεστέρες του λινολενικού οξέος % (m/m)   12,00 pr EN 14103 
Πολυακόρεστοι μεθυλεστέρες % (m/m)   1,00   
Περιεκτικότητα σε μεθανόλη  % (m/m)   0,20 pr EN 14105 
Συγκέντρωση μονογλυκεριδίων % (m/m)   0,80 pr EN 14105 
Συγκέντρωση διγλυκεριδίων % (m/m)   0,20 pr EN 14105 
Συγκέντρωση τριγλυκεριδίων % (m/m)   0,20 pr EN 14105 
Ελεύθερη γλυκερόλη % (m/m)   0,20 pr EN 14105 
Ολική γλυκερόλη % (m/m)   0,25 pr EN 14105 
Αλκαλικά μέταλλα (Na και K) mg/kg   5,00 pr EN 14108 
Ca + Mg  mg/kg  5,00 pr EN 14538 

        Πηγή: European Biodiesel Board (www.ebb.eu.org) 
 
Όσον αφορά στη διάθεση του παραγόμενου βιοντίζελ, αυτή θα γίνεται στα πλαίσια της 
αφορολόγητης ποσόστωσης στα πλαίσια του “Προγράμματος Κατανομής Ποσοτήτων 
Βιοκαυσίμων”, που ορίζεται στην Παράγραφο 4, του Άρθρου 15Α του Νόμου 3054/2002, 
μετά την πρόσφατη τροποποίση του βάση του Νόμου “Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά 
Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων”. Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του ίδιου 
Άρθρού, “η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα” καθώς και “η κατανομή ανά 
συμμετέχοντα, για το επόμενο έτος, των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων”, θα 
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καθορίζεται “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν από την 31η 
Απριλίου”. Στην Παράγραφο 7, του Άρθρου 4, αναφέρεται ότι “Οι ποσότητες αυτούσιων 
υγρών Βιοκαυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς” και “προορίζονται 
για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, παραλαμβάνονται υποχρεωτικά και 
διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας 
Εμπορίας κατηγορίας Α” – “ Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010”, ενώ 
οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορείας “υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις ποσότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε μίγμα 
μέχρι 5% κατ’ όγκο με προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου”. Τέλος, στην Παράγραφο 3 του 
Άρθρου 6, του ίδιου νόμου ανφέρεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης ειδικής σήμανσης για 
το βιοντίζελ, ισχύει μόνο σε περίπτωση διαθεσης του σε μίγματα άνω του 5%, με συμβατικό 
ντίζελ. 
 
Στο πλαίσιο, η διάθεση βιοντίζελ από την μονάδα που το παράγει και στα πλαίσια του 
Προγράμματος αφορολόγητων ποσοτήτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί προς τα 
διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας τύπου Α, που αναφέρονται στην Παράγραφο 3, της 
παρούσας μελέτης, ενώ για το σκοπό αυτό η κάθε μονάδα παραγωγής βιοντίζελ θα πρέπει 
να αιτηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα αφορολόγητων ποσοτήτων.  
 
 
5.2 Τιμολόγηση του Ντίζελ Κίνησης 
 
Όσον αφορά στην τιμή πώλησης του βιοντίζελ, καμμία αναφορά δεν γίνεται στο Νόμο, ενώ 
οι ποσότητες που υποχρεούται να παραλάβει το κάθε διυλιστήριο ή η εταιρείες τύπου Α 
προβλέπεται να καθορίζεται από κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία επαφήεται και “η 
ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος ή αναγκαίας λεπτομέρειας”46.  
 
Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.2, οι τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην 
Ελλάδα, διαμορφώνονται, σε γενικές γραμμές, ως εξής47: 
 

 τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ορίζουν μία τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος 
διύλισης με βάση την τιμή FOB του Platts Ιταλίας, η οποία τους εξασφαλίζει και 
το επιθυμιτό περιθώριο κέρδους 

 στην τιμή αυτή προστίθενται τα κόστη και το περιθώριο κέρδους της εταιρείας 
εμπορείας τύπου Α και του λιανικού προμηθευτή (πρατηρίου) 

 στην τελική τιμή λιανικής πώλησης στον καταναλωτή περιλαμβάνονται και ο 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο οποίος εκπίπτει από το βιοντίζελ και ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 19%, ο οποίος αφορά στο σύνολο της 
τιμής πώλησης του καυσίμου (περιλαμβανομένου του ΕΦΚ) 

 
Ενδεικτικά, η τιμή πώλησης του ντίζελ, από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και το διυλιστήριο της 
Θεσσαλονίκης, την 21η Ιαν. 2006, ήταν48 431,16 € / μ3. Την ίδια ημέρα η λιανική τιμή 
πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης κυμάνθηκε από 0,85 
                                                 

46 “Εισαγωγή Βιοκαυσίμων κ.α. Ανανεώσιμων Καυσίμων” Σχέδιο Νόμου & Αιτιολογική Έκθεση 
(www.ypan.gr/docs/(10-12-2005)sxedio_nomou-eisagog_ton_viokaysimon.doc) 

47  Ι. Κεραμίδου “Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση στον Κλάδο Εμπορίας Πετραλαιοειδών”, Κεφ. 1 
Γενικά για τον Κλάδο Εμπορίας των Πετραλαιοειδών, Αθήνα 1998 (www.inegsee.gr) 

48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  05-01-2006 ΚΑΙ 0-0-0 (HTTP://db.biznet.gr/htdocks/times/htm)  
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έως 0,95 €/λτ49. Το ντίζελ κίνησης την ίδια ημέρα διατίθονταν, λιανικά, στο ίδιο περίπου 
διάστημα τιμών50.  Με βάση τα παραπάνω μπορεί να καταρτιστεί το σενάριο του Πϊνακα 
5.2, όσον αφορά τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής (πρατηρίου προς τον τελικό 
καταναλωτή) του ντίζελ κίνησης.  
 
Πίνακας 5.2 Διαμόρφωση λιανικής τιμής διάθεσης του ντίζελ κίνησης 

λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 
Α 

Πρατήριο Καταναλωτής 

Έσοδα (μικτά)        43,12* 71,62 77,62 77,62 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά°) 42,65 67,62 71,62  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά•) 0,47 4,00 6,00  
Ε.Φ.Κ. 24,50 # #  
Φ.Π.Α. ^ 12,85 0,76 1,14 14,75 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ Κίνησης 67,62 71,62 77,62 92,37 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  
*  αναφέρεται στα “καθαρά” έσοδα και δεν περιλαμβάνει τους διάφορους φόρους που εισπράτονται και αποδίδονται από 

το Διυλιστήριο, την Εταιρεία Τύπου Α ή το Πρατήριο και είναι ίση με την τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης που 
ανακοινώνεται καθημερινά στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ. 

#  ο Ε.Φ.Κ. έχει ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων και την τιμή πώλησης, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται αναλοίωτος 
προς τον τελικό καταναλωτή, χωρίς να επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας τύπου Α και του πρατηρίου 

^ ο Φ.Π.Α που αποδίδουν η εταιρεία τύπου Α και το πρατήριο αφορά στη διαφορά μεταξύ του Φ.Π.Α. που ειπράτουν από 
τον πελάτη τους και του Φ.Π.Α. που πλήρωνουν στον προμηθευτή τους  

° αναφέρεται στη στήλη “διυλιστήριο” όπου η τιμή 42,65 λπ / λτ προκύπτει με την αφάιρεση του “περιθωρίου διύλισης” (0,47 
λπ / λτ, όπως αυτό αναφέρεται στον Απολογισμό 2004 των ΕΛ.ΠΕ.) από την τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης που 
ανακοινώνεται καθημερινά στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ. (43,12 την 5η – 1 – 2006)  

• αναφέρεται στις στήλες “Εταιρία Τύπου Α” και “Πρατήριο”, στις οποίες δεν κρίνεται σκόπιμο να διαχωριστεί το περιθώριο 
κέρδους από τα λειτουργικά (εκτός του κόστους αγοράς του καυσίμου, το οποίο αναφέρεται ξεχωριστά ως “Κόστος 
Καυσίμου”) 

 
Ως “Έσοδα” του διυλιστηρίου αναφέρεται η τιμή (λεπτά / λίτρο) στην οποία διαθέτει το 
διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, το ντίζελ κίνησης, όπως αυτή ανακοινώνεται 
καθημερινά στην ιστοσελίδα της εταιρείας51. Τα “Έσοδα” θεωρείται ότι περιλαμβάνουν το 
“Κόστος Kαυσίμου + Λειτουργικά” και ένα ενδεικτικό  “Περιθώριο Κέρδους”. Όσον αφορά 
στο τελευταίο, μία προσεγγιστική εκτίμιση μπορεί να εξαχθεί από το “Περιθώριο Διύλισης” 
που αναφέρεται στον Ετήσιο Απολογισμό των Ελληνικών Πετρελαίων, για το 200452. 
Αντίστοιχα το “Κόστος Πωληθέντων” θεωρείται ότι εξαρτάται άμεσα από τη διεθνή τιμή του 
αργού και για τις ανάγκες της ανάλυσης υπολογίστηκε αφαιρώντας το “Περιθώριο 
Διύλισης” από τα “Έσοδα”.  Στην τιμή αυτή προστίθεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ. = 24,5 λεπτά / λτ53) καυσίμων τον οπόιο τα ΕΛ.ΠΕ. εισπράτουν από την εταιρεία 
                                                 

49  ΕΚΟ ΑΒΕΕ ”ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΕΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ  05-01-2006 
(www.eko.gr/corpsite/display/main.asp)  

50  Όπως φαίνεται σε αντίστοιχη αναφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης (www. ypan. gr/flash_fuel 
/thessaloniki/ skg.htm), η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης πολύ συχνά διατίθενται στο ίδιο ή σε 
παραπλήσιο εύρος λιανικών τιμών. 

51 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  05-01-2006 ΚΑΙ 0-0-0 (HTTP://db.biznet.gr/htdocks/times/htm) 

52  Στον ετήσιο απολογισμό των ΕΛ.ΠΕ. για το 2004 αναφέρεται (σελ. 65) περιθώριο διύλισης 5,73 
$/βαρέλι ή 0,475 λεπτά / λίτρο αργού. Παρά το γεγονός ότι το λογιστικό αυτό μέγεθος αναφέρεται 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων των ΕΛ.ΠΕ., θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει μία ένδειξη για 
το περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων.  

53 EUROPEAN UNION – “ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES European Commission, Directorate-
General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat (2004) 
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τύπου Α και αποδίδουν στο κράτος54. Στο άρθροισμα 43,12 + 24,5, υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
(19%), ο οποίος διαμορφώνει την τελική τιμή πώλησης του ντίζελ από το διυλιστήριο (τιμή 
ex-factory). Από το ενδεικτικό “Περιθώριο Κέρδους” της Εταιρείας Τύπου Α και του 
Πρατηρίου, ανά λίτρο ντίζελ κίνησης που διακινούν, δεν έχουν αφαιρεθεί τα αντίστοιχα 
λειτουργικά έξοδα, τα οποία θεωρούνται αμελητέα σε σχέση με το “Κόστος Καυσίμου”. 
Σημειώνεται επίσης ότι τα παραπάνω “Περιθώρια Κέρδους” θεωρήθηκαν δραχμικά. Όπως 
θα φανεί στη συνέχεια, οι παραδοχές αυτές δεν επηρεάζουν τα συμπεράσματα του 
αναπτυσσόμενου σεναρίου τιμολόγησης.  
 
Στο σενάριο αυτό, με βάση τις τιμές ex-factory και το λογιστικό μέγεθος του “Περιθωρίου 
Διύλισης” που ανακοινώνουν τα ΕΛ.ΠΕ. και θεωρώντας δραχμικά περιθώρια κέρδους της 
τάξης των 4 και 6 λεπτά / λίτρο υπολογίζεται μία τιμή 92,37 λεπτά / λίτρο, για το ντίζελ 
κίνησης, στον τελικό καταναλωτή, η οποία βρίσκεται μεταξύ των ορίων των τιμών της 
δειγματοληψίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 13 – 01 – 200655. Ενδεικτικά, η τιμή των 92,37 
λπ / λτ θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 89,99 λπ / λτ (επίσης μέσα στα όρια των τιμών 
ντίζελ κίνησης, της διεγματοληψίας του ΥΠ.ΑΝ.), αν τα δραχμικά “Περιθώρια Κέρδους + 
Λειτουργικά” των εταιρειών Α και των πρατηρίων θεωρηθούν ίσα με 3,00 και 5,00 λπ / λτ. 
 
 
5.3 Τιμολόγηση του Βιοντίζελ - Ισορροπία της Υφιστάμενης Αγοράς Καυσίμων  
 
Παρά το γεγονός ότι στην προσθήκη του Νόμου 3054/2002 για την “Εισαγωγή στην 
Ελληνική Αγορά Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων” αναφέρεται ρητά ότι ότι 
“Οι ποσότητες αυτούσιων υγρών Βιοκαυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό 
καθεστώς” και “προορίζονται για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, 
παραλαμβάνονται υποχρεωτικά και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους 
Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α”, δεν είναι δυνατόν να 
θεωρηθεί ότι θα “παραλαμβάνονται υποχρεωτικά” σε οποιαδήποτε τιμή και με οποιοδήποτε 
κόστος για την υφιστάμενη αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας καυσίμων και τον τελικό 
καταναλωτή. 
 
Στην κατεύθηνση αυτή ο ίδιος νόμος ορίζει ότι “…με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να 
καθορίζονται ……… ανώτατες τιμές πώλησης των αυτούσιων βιοκαυσίμων ………που 
υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς…” ενώ “…  για λόγους προστασίας του 
ανταγωνισμού, οι κάτοχοι άδειας Διύλισης και άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές …”  
 
Στο πλαίσιο αυτό, και θεωρόντας το βιοντίζελ ως ένα νέο προϊόν, το οποίο καλείται να 
εισέλθει σε μία ήδη εδραιωμένη αγορά με συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης δις €, της 
οποίας αναμένεται να αποτελεί ένα μικρό μόνο τμήμα και η οποία διέπεται από ένα πλέγμα 
“κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού”, “ισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης” και 
                                                 

54  Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ενσωματώνεται στην τιμή διάθεσης του καυσίμου, από το 
διυλιστήριο έως τον καταναλωτή και κατ’ ουσίαν επιβαρύνει μόνο το τελευταίο κατά 24,5 λεπτά / 
λίτρο, τα οποία μεταβιβάζονται από το πρατήριο, στην εταιρεία τύπου Α και από εκεί στο 
διυλιστήριο, το οποίο και τα αποδίδει στο κράτος. 

55  Στοιχεία του ΥΠ.ΑΝ. για τις τιμές διάθεσης του ντίζελ κίνησης, σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα 
της Θεσσαλονίκης, την 29η – 12 – 2005 (www.ypan.gr/flash_fuel/thessaloniki/ skg.htm) 
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“κρατικών παρεμβάσεων56”, λόγω της κρισιμότητας της για την Εθνική Οικονομία, η 
παρούσα ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει την τιμή εκείνη διάθεσης του βιοντίζελ, προς τα 
ελληνικά διυλιστήρια, η οποία να μην επηρεάζει την κερδοφορία των κλάδων που 
εμπλέκονται στη διακίνηση καυσίμων καθώς και την τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης στον 
τελικό καταναλωτή. 
 
Η ανάμιξη βιοντίζελ στο ντίζελ κίνησης, σε ποσοστό 2 %, οδηγεί: 
 

 στην ελλάττωση του “Κόστους Καυσίμου + Λειτουργικά” του διυλιστηρίου κατά 
2 % 

 στην αύξηση της “Τιμής Πώλησης Καυσίμου εκτός Φόρων” ανά λίτρο, κατά το 
κόστος του βιοκαυσίμου που αναμιγνύεται στο τελικό προϊόν των διυλιστηρίων 
(ντίζελ κίνησης)  

 στην ελλάττωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ανά λίτρο τελικού 
προϊόντος, κατά 2%57 

 
Συνεπώς, αν το κόστος του βιοκαυσίμου, που αναμιγνύεται με το ορυκτό ντίζελ, είναι ίσο με 
την ελλάττωση του “Κόστους Καυσίμου + Λειτουργικά” του διυλιστηρίου (2 % του 
αντίστοιχου κόστους του Πίνακα 5.2, δηλ.  0,02 × 42,65 = 0,853 λεπτά / λίτρο ντίζελ κίνησης) 
και την ελλάττωση του Ε.Φ.Κ. (24,5 – 24,01 = 0,490 λεπτά / λίτρο ντίζελ κίνησης), δηλαδή αν 
το κόστος του βιοντίζελ είναι 0,853 + 0,490 = 1,343 λεπτά / λίτρο ντίζελ κίνησης ή 1,32 / 0,02 = 
67,15 λεπτά / λίτρο βιοντίζελ, τότε τόσο οι κερδοφορίες του Διυλιστηρίου, της Εταιρείας 
Τύπου Α και του Πρατηρίου καθώς και η τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης στον τελικό 
καταναλωτή, δεν επηρεάζονται. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 
5.3. 
 
 Πίνακας 5.3  Διαμόρφωση της τιμής διάθεσης του βιοντίζελ, έτσι ώστε να μην  επηρεαστεί η 

κερδοφορία της αλυσίδας διάθεσης του και η τιμή πώλησης του προς τον 
τελικό καταναλωτή 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία 

Τύπου Α 
Πρατήριο Κατ/τή

ς 
Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,61 71,62 77,62 77,62 

Κόστος Καυσίμου (+ Λειτουργικά) 41,79 67,62 71,62  
Περιθώριο Κέρδους (+ Λειτουργικά)* 0,47 4,00 6,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά / 0,02 λτ) 1,35    

Ε.Φ.Κ. 24,01    
Φ.Π.Α. 12,85 0,76 1,14 14,75 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ Κίνησης 67,62 71,62 77,62 92,37 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / λίτρο) 67,30    
                                                 

56 Το δημόσιο μέσω της συμμετοχής του στην ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. (27,48 % + 8,02% η Δημόσια Επιχείρηση 
Κινητών Αξιών, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της επιχείρησης, το 2004), ουσιαστικά 
διαμορφώνει την τιμολογιακή βάση της διάθεσης καυσίμων (μέσω των ΕΛ.ΠΕ. διακινείται το 80% 
των καυσίμων στην Ελλάδα –  Ι. Κεραμίδου “Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση στον Κλάδο 
Εμπορίας Πετραλαιοειδών”, Κεφ. 1 Γενικά για τον Κλάδο Εμπορίας των Πετραλαιοειδών, Αθήνα 
1998  ).  

57  Ο Ε.Φ.Κ. είναι δραχμικός και ίσος με 24,5 λεπτά / λίτρο ορυκτού καυσίμου, ενώ τα βιοκαύσιμα 
εκπίπτουν από το φόρο αυτό, μέσω του “Προγράμματος Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων” 
του Νόμου για την “Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων 
Καυσίμων”. Έτσι, από τη στιγμή που το ντίζελ κίνησης θα περιλαμβάνει 98 % ορυκτό ντίζελ και 2 % 
βιοντίζελ, ο Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται σε 0,98 × 24,5 = 24,01 λεπτά.  
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* ανα λίτρο ντίζελ κίνησης (ορυκτό + βιοντίζελ) που διαθέτει το διυλιστήριο – αν θεωρηθεί ότι 
αναφέρεται στο λίτρο ορυκτού ντίζελ που παράγει, τότε θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά 
1/ 0,98, προκειμένου να διατηρηθεί η κερδοφορία των 0,47 λεπτών / λίτρο ντίζελ κίνησης 
(σε κάθε περίπτωση η ανάλυση του πίνακα δεν μεταβάλλεται)  

  
Για τη διαμόρφωση του σεναρίου του Πίνακα 5.3 χρησιμοποιήθηκαν: 
 

 η τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης από το διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ. στη 
Θεσσαλονίκη, την 5η Ιανουαρίου 2006  

 το λογιστικό μέγεθος του Περιθωρίου Διύλισης, από τον απολογισμό των 
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., για το 2004  και 

 ενδεικτικά περιθώρια κέρδους όσον αφορα τις Εταιρείες Τύπου Α και τα 
Πρατήρια, σύμφωνα με τα οποία να διαμορφώνεται μία τιμή στα πλαίσια της 
δειγματοληψίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 29η Δεκεμβρίου 2005  

 
Η διακύμανση των παραπάνω παραμέτρων αναμένεται να επηρεάζει την τιμή διάθεσης του 
βιοντίζελ του Πίνακα 5.3. 
 
Πίνακας 5.4  Επίδραση της ελλάττωσης της τιμή του αργού στα 42 $ / βαρέλι, στην τιμή 

διάθεσης του βιοντίζελ, η οποία δεν επηρεάζει την κερδοφορία της αλυσίδας 
διάθεσης και την τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης στον τελικό καταναλωτή  

Τιμολόγηση χωρίς την εισαγωγή βιοκακαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  33,64 62,14 68,14 68,14 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά)         33,17* 58,14 62,14  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Ε.Φ.Κ. 24,50    
Φ.Π.Α.  11,05 0,76 1,14 12,95 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 58,14 62,14 68,14 81,09 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  

Εισαγωγή βιοκαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  34,14 62,15 68,15 68,15 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 32,51 58,15 62,15  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά 

/ 0,02 λτ) 1,16    
Ε.Φ.Κ. 24,01    
Φ.Π.Α. 11,05 0,76 1,14 12,95 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 58,15 62,15 68,15 81,09 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / 
λίτρο) 57,80    
*  σε σχέση με τον Πίνακα 5.3 η τιμή αυτή έχει μειωθεί αναλογικά προς τη μείωση της τιμής του αργού (32,32 = 42,52 × 36/46)  
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Όσον αφορά στην τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης από τα διυλιστήρια (Τιμή Καυσίμου 
εκτός Φόρων, στον Πίνακα 5.3) καθώς και η τιμή διάθεσης του προς τον τελικό 
καταναλωτή, αυτές επηρεάζονται καθοριστηκά από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελάιου. 
Ενδεικτικά, το Σεπτέμβριο του 2004, η τιμή του αργού κυμάνθηκε στα 43 $ / βαρέλι (36 €) και 
η λιανική τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης στα 0,82 € / λτ (Σχήμα 3.5), σε αντίθεση με τον 
Ιανουάριο του 2006 (τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του Πίνακα 5.3), 
οπότε η τιμή του αργού ήταν της τάξης των 60 $ / βαρέλι (50 €)58 και η τιμή του ντίζελ 
κίνησης 0,88 – 0,95 € / λτ.  
 
Πίνακας 5.5  Επίδραση του διπλασιασμόυ του περιθωρίου κέρδους των διυλιστηρίων, στην 

τιμή διάθεσης του βιοντίζελ, η οποία δεν επηρεάζει την κερδοφορία της 
αλυσίδας διάθεσης και την τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης στον τελικό 
καταναλωτή  

Τιμολόγηση χωρίς την εισαγωγή βιοκακαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,59 72,09 78,09 78,09 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 42,65 68,09 72,09  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,95 4,00 6,00  
Ε.Φ.Κ. 24,50    
Φ.Π.Α.  12,94 0,76 1,14 14,84 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 68,09 72,09 78,09 92,93 
Κέρδος 0,95 4,00 6,00  

Εισαγωγή βιοκαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  44,09 72,10 78,10 78,10 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 41,79 68,10 72,10  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,95 4,00 6,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά 

/ 0,02 λτ) 1,34    
Ε.Φ.Κ. 24,01    
Φ.Π.Α. 12,94 0,76 1,14 14,84 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 68,10 72,10 78,10 92,93 
Κέρδος 0,95 4,00 6,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / 
λίτρο) 67,20    
 
Η Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων, στον Πίνακα 5.3, αποτελέιται από το “Κόστος Καυσίμου (+ 
Λειτουργικά)” και το “Περιθώριο Κέρδους”. Θεωρόντας ότι το πρώτο μεταβάλλεται ανάλογα 
προς την τιμή του αργού, τότε στην περίπτωση που αυτή ελλαττωθεί στα επίπεδα του 
                                                 

58 www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/fsheets/petroleumprices.xls 
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Σεπτεμβρίου του 2004, και όλες οι άλλες παράμετροι του Πίνακα 5.3 (δραχμικά περιθώρια 
κέρδους, φόροι και κερδοδοφορίες) παραμείνουν αμετάβλητες, η νέα τιμή βιοντίζελ, η οποία 
δεν θα επηρεάζει την αλυσίδα διάθεσης καυσσίμων και την τελική τιμή προς τον 
καταναλωτή, διαμορφώνεται στα 56,8 λεπτά/ λίτρο. Η αντίστοιχη ανάλυση παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 5.4.  
 
Από τον Πίνακα 5.4 καταδυκνείεται η ισχυρή επίδραση της τιμής του αργού στην τιμή 
διάθεσης του βιοντπήζελ, στην περίπτωση που η τελευταία κριθεί σκόπιμο να μην επηρεάζει 
την τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης και την επιμέρους κερδοφορία των συντελεστών 
παραγωγής του και διακίνησης του προς τον τελικό καταναλωτή.  
 
 
Πίνακας 5.6  Επίδραση της αύξησης του περιθωρίου κέρδους των εταιριών τύπου Α και 

των πρατηρίων, στην τιμή διάθεσης του βιοντίζελ, η οποία δεν επηρεάζει την 
αλυσίδας διάθεσης και την τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης στον τελικό 
καταναλωτή  

Τιμολόγηση χωρίς την εισαγωγή βιοκακαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,12 73,62 81,62 81,62 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 42,65 67,62 73,62  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 6,00 8,00  
Ε.Φ.Κ. 24,50    
Φ.Π.Α.  12,85 1,14 1,52 15,51 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 67,62 73,62 81,62 97,13 
Κέρδος 0,47 6,00 8,00  

Εισαγωγή βιοκαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,61 73,62 81,62 81,62 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 41,79 67,62 73,62  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 6,00 8,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά 

/ 0,02 λτ) 1,35    
Ε.Φ.Κ. 24,01    
Φ.Π.Α. 12,85 1,14 1,52 15,51 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 67,62 73,62 81,62 97,13 
Κέρδος 0,47 6,00 8,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / 
λίτρο) 67,30    
 
Αντίστοιχα, θεωρόντας ότι η τιμή του αργού παραμένει σταθερή στα 60 $ / βαρέλι 
(συνθήκες Δεκεμβρίου 2005 – Πίνακας 5.3), όπως και οι υπόλοιπες παράμετροι του Πίνακα 
5.3, ενώ τα διυλιστήρια διπλασιάζουν το δραχμικό περιθώριο κέρδους τους, η τιμή βιοντίζελ 
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που δεν θα επηρέαζε την αγορά καυσίμων παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη και 
διαμορφώνεται στα 66,05 λεπτά / λίτρο. 
 
Επίσης, θεωρόντας ότι οι συνθήκες παραγωγής και διακίνισης του Πίνακα 5.3, παραμένουν 
σταθερές και μόνο τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών τύπου Α και των πρατηρίων 
αυξάνονται από 4 και 6 σε 6 και 8 λεπτά / λίτρο, τότε παρά την ακραία αύξηση των τιμών 
λιανική που θα υποστεί ο τελικός καταναλωτής, η τιμή του βιοντίζελ, που δεν επηρεάζει την 
αλυσίδα τιμολόγησης των καυσίμων, παραμένει αμετάβλητη. Τα γεγονός αυτό καταδυκνείει 
ότι τα εν’ πολλοίς αυθέραιτα περιθώρια κέρδους που θεωρήθηκαν, όσον αφορά στις 
Εταιρείες τύπου Α και τα Πρατήρια, δεν επηρεάζουν το σκεπτικό διαμορφωσης της τιμής του 
βιοντίζελ, που θέλει το τελευταίο να εισέρχεται στην αγορά καυσίμων χωρίς να επηρεάζει 
τους συντελεστές της. Η αντίστοιχη ανάλυση παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.6. 
 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε φαίνεται ότι το βιοντίζελ μπορεί να διατίθεται στα 
ελληνικά διυλιστήρια σε μία τιμή της τάξης των 0,66 € / λτ (σύμφωνα με τις συνθήκες της 
αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 06, και με βάση την τιμή διάθεσης του 
ντίζελ κίνησης από το διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα αυτό) και να 
μην επηρεάζει την κερδοφορία των υφισταμένων παραγόντων της αγοράς και την τιμή 
λιανικής διάθεσης προς τον καταναλωτή. Η τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης από τα 
ελληνικά διυλιστήρια, η οποία εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του αργού, είναι και ο 
σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να μεταβάλλει την τιμή διάθεσης του βιοντίζελ, 
που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.4, αν η τιμή του αργού 
επανέρχονταν στις τιμές του 2004, η τιμή του βιοντίζελ θα έπρεπε να ελλατωθεί από 67,3 σε 
57,8 λεπτά / λτ, προκειμένου η τιμή λιανικής να παραμείνει στα 81,1 λεπτά / λτ (τιμή ιδιαίτερα 
χαμηλή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα). Αν, πάραυτα, το βιοντίζελ παραμείνει στα 67,3 
λεπτα / λτ, η πρόσθετη επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα είναι της τάξης των 0,2 λεπτών 
του € και η τιμή λιανικής του ντίζελ κίνησης, του Πίνακα 5.4, θα διαμορφωνόταν στα 81,3 λπ 
/ λτ. 
 
Έτσι, παρά τη φαινομενικά ισχυρή επίδραση της τιμής του αργού στην τιμή του βιοντίζελ για 
την ισσορροπία της αγοράς, αν η τελευταία παραμείνει σταθερή, η επιπλέον επιβάρυνση 
για τον καταναλωτή δεν ξεπερνάει το 0,3% (η ίδια επιβάρρυνση θα μπορούσε να προκύψει, 
για παράδειγμα, από την αύξηση του περιθωρίου κέρδους των πρατηρίων από 4 σε 4,2 
λεπτά /λτ, ενώ διακυμάνσεις της τάξης ακόμα και 10 - 12 %, στη λιανική τιμή διάθεσης του 
ντίζελ, παρατηρούνται καθημερινά ακόμα και σε πρατήρια της ίδιας περιοχής59 και της ίδιας 
εταιρείας60). Τέλος, όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής πώλησης του βιοντίζελ, βάση 
της πρόθεσης, ένα νέο προϊόν να μην επηρεάσει την υφιστάμενη αγορά καυσίμων, θα 
πρέπει να θεωρηθεί και η περίπτωση της, ήδη ανακοινωμένης κατά την συζήτηση του 
τρέχοντος Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
Καυσίμων. Σύμφωνα με το σχέδιο του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2006, τα έσοδα από 
τον Ε.Φ.Κ. προβλέπονται αυξημένα κατά 13,1 %61 ενώ η κατανάλωση καυσίμων 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3 % (από 5,8 εκ. τν το 2005 σε 5,9 εκ. τν το 2006).  
                                                 

59  Στοιχεία του ΥΠ.ΑΝ. για τις τιμές διάθεσης του ντίζελ κίνησης, σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα 
της Θεσσαλονίκης, την 29η – 12 – 2005 (www.ypan.gr/flash_fuel/thessaloniki/ skg.htm) 

60 Λιανικές τιμές πώλησης των Πρατηρίων Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε. την 5η – Ιανουαρίου 2006 
(www.eko.gr/corpsite/ display/main.asp) 

61 Κρατικός Προϋπολογισμός 2006 (www.mof-glk.gr/proypologismos/2006/books/py/ eishghtikh 
/1.5.pdf) 
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Πίνακας 5.7  Διαμόρφωση της τιμής διάθεσης του βιοντίζελ, έτσι ώστε να μην  επηρεαστεί η 

κερδοφορία της αλυσίδας διάθεσης του και η τιμή πώλησης του προς τον 
τελικό καταναλωτή, με βάση την αναμενόμενη αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα 27 λπ / 
λτ. 

Τιμολόγηση χωρίς την εισαγωγή βιοκακαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,12 74,22 80,22 80,22 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 42,65 70,22 74,22  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Ε.Φ.Κ. 27,10    
Φ.Π.Α.  13,34 0,76 1,14 15,24 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 70,22 74,22 80,22 95,46 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  

Εισαγωγή βιοκαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,66 74,22 80,22 80,22 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 41,79 70,22 74,22  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά 

/ 0,02 λτ) 1,40    
Ε.Φ.Κ. 26,56    
Φ.Π.Α. 13,34 0,76 1,14 15,24 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 70,22 74,22 80,22 95,46 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / 
λίτρο) 69,80    
 
Θεωρόντας ως δεδομένη την αύξηση του Ε.Φ.Κ. κατά 10 %, μέσα στο 2006 (ένα έτος πριν 
από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας), αυτός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 27 λεπτά 
/ λίτρο καυσίμου. Το αντίστοιχο σενάριο ορισμού της τιμής πώλησης του βιοντίζελ, έτσι 
ώστε να μην επηρεάζεται η υφιστάμενη αγορά καυσίμων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.7 
(με βάση τα δεδομένα τιμολόγησης καυσίμων του Ιανουαρίου 2006 - Πινάκες 5.2/5.3). Με 
βάση την εξέλιξη αυτή, η τιμή του βιοντίζελ διαμορφώνεται στα 69,8 λπ / λτ. 
 
 
5.4 Τιμολόγηση του Βιοντίζελ - Υποχρέωση Εισαγωγής Βιοκαυσίμων 
  
Η ανάλυση, όσον αφορά στην τιμολόγηγηση του παραγόμενου βιοντίζελ, της 
Παραγράφου 5.3, στηρίχθηκε στην αρχή να μην επηρεαστεί η υφιστάμενη αγορά 
καυσίμων, δηλαδή να μη θιγούν οι κερδοφορίες των συντελεστών παραγωγής και 
εμπορίας τους και παράλληλα να μην αυξηθεί η τιμή πώλησης του ντίζελ κίνησης προς τον 
τελικό καταναλωτή, όταν το τελευταίο θα περιέχει 2 % κ.ο. βιοντίζελ.  
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Η λογική αυτή, περιορίζει τις τιμές πώλησης του βιοντίζελ στα 67,3 – 69,8 λπ / λτ (ανάλογα με 
τον υφιστάμενο Ε.Φ.Κ. και την αναμενόμενη αύξηση του) δεν δεσμέυει, όμως, τη μονάδα, 
ούτε και τους υπόλοιπους (υφιστάμενους ή μελλοντικούς) παραγωγούς βιοντίζελ, και δεν 
λαμβάνει υπόψη την υποχρέωση της χώρας να εισαγάγει τα βιοκαύσιμα στο ενεργειακό της 
ισοζύγιο, στις ποσοστώσεις του 2 % (έως το 2010) και 5,75 % (μετά το 2010). 
 
Με βάση την υποχρέωση αυτή, στην περίπτωση που η ελληνική παραγωγή βιοντίζελ δεν 
επαρκεί για την κάλυψη της ποσόστωσης, που υπαγορεύει η σχετική οδηγία της Ε.Ε., ή οι 
τιμές στις οποίες διατίθεται η εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ είναι μη συμφέρουσες, τα 
διυλιστήρια θα μπορούσαν να καταφύγουν σε εισαγωγή των απαραίτητων ποσοτήτων 
βιοκαυσίμων από την Ευρωπαϊκή αγορά.  
 
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση Αγοράς, η Γερμανία αντιπροσωπεύει το 50% 
της ευρωπαϊκής παραγωγής βιοντίζελ, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μόνιμο 
παραγωγικό πλεόνασμα και σταθερούς εξαγωγικούς προσανατολισμούς, για ένα 
ποσοστό της τάξης του 25 % της παραγωγής της (περίου 500 χιλ. τν το 2006- Σχήμα 3.4. Για 
το λόγο αυτό, αναμένεται εκ των πραγμάτων να παίζει ρόλο ρυθμιστή της ευρωπαϊκής 
αγοράς βιοντίζελ και της τιμολόγησης του προϊόντος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ότι, στην περίπτωση που οι τιμές του βιοντίζελ στην ελληνική 
αγορά κρίνονται ασύμφορες για τα ελληνικά διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας τύπου Α, 
αυτά/ες θα μπορούσαν να καταφύγουν στη γερμανική αγορά για την προμήθεια των 
ποσοτήτων που υποχρεούνται να διακινήσουν, ενώ η κόστος αγοράς και εισαγωγής 
βιοντίζελ από την αγορά αυτή θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μία ενδεικτική τιμή 
οροφής, όσον αφορά την τιμή διάθεσης του από της εγχώριες παραγωγικές μονάδες.  
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Σχήμα 5.1Εξέλιξη των τιμών παραγωγού και λιανικής του βιοντίζελ, στη Γερμανία, σε σχέση 

με τις αντίστοιχες τιμές ορυκτού ντίζελ, το διάστημα Νοέμβριος 2004 – Ιούλιος 2005 
(πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία) 

 
Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του βιοντίζελ, στη Γερμανία, κατά το 9μηνο 
Νοέμβριος 2004 – Ιούλιος 2005. Στο σχήμα παριστάνονται οι τιμές πώλησης του βιοντίζελ 
από τη μονάδα παραγωγής του (διυλιστήριο) και στον τελικό καταναλωτή (τιμές 
πρατηρίου), σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές πρατηρίου και διυλιστηρίου του ορυκτού 
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ντίζελ62 (στις τιμές του τελευταίου περιλαμβάνεται και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ο 
οποίος στη Γερμανία ανέρχεται σε 0,47 €/λτ και στην Ελλάδα 0,245 €/λτ – η χαμηλότερη 
ειδική φορολογία καυσίμων στην ΕΕ63).  
 
Πίνακας 5.8  Διαμόρφωση της τιμής διάθεσης του ντίζελ κίνησης, με βάση την 

αναμενόμενη αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα 27 λπ / λτ και κόστος βιοντίζελ 0,749 €/λτ. 
Τιμολόγηση χωρίς την εισαγωγή βιοκακαυσίμου 

λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 
Α 

Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,12 74,22 80,22 80,22 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 42,65 70,22 74,22  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Ε.Φ.Κ. 27,10    
Φ.Π.Α.  13,34 0,76 1,14 15,24 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 70,22 74,22 80,22 95,46 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  

Εισαγωγή βιοκαυσίμου 
λεπτά/λτ Διυλιστήριο Εταιρεία Τύπου 

Α 
Πρατήριο Καταναλωτής 

Τιμή Καυσίμου εκτός Φόρων  43,77 74,33 80,33 80,33 
Κόστος Καυσίμου (+ 

Λειτουργικά) 41,79 70,33 74,33  
Περιθώριο Κέρδους (+ 

Λειτουργικά) 0,47 4,00 6,00  
Κόστος Βιοκαυσίμου (λεπτά 

/ 0,02 λτ) 1,50    
Ε.Φ.Κ. 26,56    
Φ.Π.Α. 13,36 0,76 1,14 15,26 
Τιμή Πώλησης Ντίζελ 
Κίνησης 70,33 74,33 80,33 95,59 
Κέρδος 0,47 4,00 6,00  
Τιμή Βιοκαυσίμου (λεπτά / 
λίτρο) 74,90    
 
Αντίστοιχα, στο Σχήμα 4.2 παριστάνεται η εξέλιξη των τιμών των βασικών πρώτων υλών 
παραγωγής βιοντίζελ εκφρασμένων σε €/λτ, σε σχέση με τις τιμές παραγωγού του 
προϊόντος, επίσης κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2004 – Ιουλίου 2005 (πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία). Με βάση τα στοιχεία αυτά, η μέση τιμή παραγωγού (ex-
factory) του βιοντίζελ κατά την τελευταία διετία ήταν 0,683 €/λτ, ενώ η μέγιστη τιμή έφθασε 
τον Δεκέμβριο του 2004 τα 0,699 €/λτ.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η μέγιστη τιμή πώλησης του βιοντίζελ στην ελληνική αγορά θωρείται ότι 
μπορεί να διαμορφωθεί στο ύψος της τιμής διάθεσης του στη Γερμανία, προσαυξημένης 
                                                 

62 “Status Report Biodiesel - Biodiesel Production and Marketing in Germany 2005” Union Zur 
Forderung Von Oel- Und Proteinpflanzen E. V. – ufop (www.ufop.de)  06 - 2005 

63  EUROPEAN UNION – “ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES European Commission, Directorate-
General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat (2004) 
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κατά το κόστος μεταφοράς του από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Όπως αναλύεται στο 
Κεφάλαιο 7 της παρούσας μελέτης, το κόστος αυτό μπορεί να θεωρηθεί ίσο με 0,066 €/λτ 
(ελάχιστο 0,048 €/λτ, μέγιστο 0,085 €/λτ64) . Οπότε, με βάση τη μέση τιμή ex-factory του 
βιοντίζελ στη Γερμανία και το μέσο κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς του, η μέγιστη τιμή 
στην οποία θα μπορούσε να διαθέτει η μονάδα το βιοντίζελ που παράγει διαμορφώνεται 
στα:  
 

0,683 + 0,066 = 0,749 €/λτ 
 
ενώ θεωρόντας τη μέγιστη τιμή διετίας και το μέγιστο μεταφορικό κόστος (βόρεια Γερμανία), 
η αντίστοιχη τιμή οροφής διαμορφώνεται στα: 
 

0,699 + 0,085 = 0,784 €/λτ 
 
Αν θεωρηθεί ότι στις παραπάνω τιμές μπορεί η μονάδα να παραδίδει το προϊόν της στα 
ελληνικά διυλιστήρια, τότε από αυτές θα πρέπει να αφαιρεθεί το κόστος των μεταφορικών 
από τη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ προς το διυλιστήριο (τα οποία διαμορφώνονται στα 
0,015 €/λτ – Παράγραφος 6.3), τα έσοδα επιχείρησης, από την πώληση ενός λίτρου 
βιοντίζελ, με βάση το σκεπτικό που αναπτύχθηκε, αναμένεται να είναι: 
 

0,749 – 0,015 = 0,734 €/λτ 
 

ή 
 

0,784 – 0,015 = 0,769 €/λτ 
 
αντίστοιχα. Ενσωματώνοντας τη μέση τιμή εισαγωγής του βιοντίζελ από τη Γερμανικά 
αγορά (0,750 €/λτ), στον Πίνακα 5.7, προκειμένου να υπολογιστεί η επιβάρυνση στην τιμή 
πρατηρίου του ντίζελ κίνησης, που προκαλεί, με βάση τις συνθήκες τιμολόγησης του 
Ιανουαρίου του 2006 και αυξημένο κατά 10% τον Ε.Φ.Κ., τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στον Πίνακα 5.8. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι αν το κόστος του βιοντίζελ, 
για τα εγχώρια διυλιστήρια διαμορφωθεί στα 0,75 €/λτ, η τελική επιβάρυνση για τον 
καταναλωτή αναμένεται να είναι αμελητέα (της τάξης των 0,15 λπ/λτ (0,0015 €) ή του 0,14 
%). Ανίστοιχη επιβάρυνση θα μπορούσε να προκύψει από την αυξηση του δραχμικού 
περιθωρίου κέρδους του πρατηρίου από 6 σε 6,16 λπ/λτ, ενώ διακυμάνσεις της τιμής 
διάθεσης του ντίζελ κίνησης της τάξης των 10 λπ/λτ, παρατηρούνται ακόμη και μεταξύ 
πρατηρίων της ίδιας εταιρείας και στην ίδια περιοχή.  
 
 
5.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμή Πώλησης του  Βιοντίζελ 
 
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση Αγοράς, η γερμανική αγορά βιοντίζελ 
αποτελεί  περισσότερο από το 50% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς (Σχήμα 3.2) και με 
επαρκές βάθος χρόνου (Σχήμα 3.3), ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον ώριμη. 
Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του βιοντίζελ, στη χώρα αυτή, κατά το 
                                                 

64 Το κόστος μεταφοράς βιοντίζελ από τη χώρα αυτή μπορεί (σύμφωνα και με την εκτίμηση της 
Balconrail Logistics S.A.) να θεωρήθει ότι κυμαίνεται μεταξύ του αντίστοιχου κόστους μεταφοράς 
από την Ολλανδία και την Αυστρία – βλ. Πίνακα 6.7 – Κεφάλαιο 6. 
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9μηνο Νοέμβριος 2004 – Ιούλιος 2005 (πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία65). 
Στο σχήμα παριστάνονται οι τιμές πώλησης του βιοντίζελ από τη μονάδα παραγωγής του 
(διυλιστήριο) και στον τελικό καταναλωτή (τιμές πρατηρίου), σε σχέση με τις αντίστοιχες 
τιμές πρατηρίου και διυλιστηρίου του ορυκτού ντίζελ (στις τιμές του τελευταίου 
περιλαμβάνεται και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ο οποίος στη Γερμανία ανέρχεται σε 
0,47 €/λτ και στην Ελλάδα 0,245 €/λτ – η χαμηλότερη ειδική φορολογία καυσίμων στην ΕΕ66).  
 
Το πλέον ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι η τιμή διάθεσης του βιοντίζελ από τις μονάδες 
παραγωγής του, κυμάνθηκε τον τελευταίο χρόνο στο διάστημα 0,65 – 0,70 € / λτ, σε τιμές 
δηλαδή της ίδιας τάξης μεγέθους με τις τιμές που εξήχθησαν στην Παράγραφο 6.2, για την 
Ελλάδα και με κριτήριο να μην επηρεάσουν τις κερδοφορίες των διαφόρων συντελεστών 
του κλάδου της διάθεσης καυσίμων καθώς και τις τιμές πρατηρίου προς τον καταναλωτή. 
 
 Ένα δεύτερο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από το Σχήμα 5.1 είναι ότι η δραματική 
αύξηση της τιμής του αργού παγκοσμίως, η οποία σημειώθηκε την άνοιξη του 2005 και 
οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών πρατηρίου και διυλιστηρίου του ορυκτού ντίζελ, 
φαίνεται να επιρεάζει ελάχιστα την τιμή πρατηρίου του βιοντίζελ. Η ελάχιστη, μάλιστα, 
αύξηση στην τιμή πώλησης του βιοντίζελ στα πρατήρια, φαίνεται να αφορά μόνο τη λιανική 
του διάθεση και να συνοδεύεται από σημαντική ελάττωση της τιμής πώλησης του από τις 
μονάδες παραγωγής του (από 69,9 τον Δεκέμβριο του 2004 σε 65,2 τον Ιούλιο του 2005).  
 
Το γεγονός αυτό καταδυκνείει την ασθενή εξάρτηση της τιμής παραγωγού του βιοντίζελ 
από την τιμή του αργού και την λιανική τιμή διάθεσης καυσίμων και βιοκαυσίμων στον 
τελικό καταναλωτή, τουλάχιστον στην περίπτωση αύξησης των τιμών του αργού, η οποία 
δημιουρεί προϋποθέσεις παράλληλης αύξησης της τιμής παραγωγού των βιοκαυσίμων. 
Παράλληλα, αν και η σταθερότητα ή η πολύ μικρή αύξηση της λιανικής τιμής του βιοντίζελ, 
από τον Απρίλιο του 2005, ενδέχεται να οφείλεται σε πολιτική για την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς, η αντίστοιχη σημαντική μείωση στις τιμές παραγωγού, το ίδιο διάστημα, αποτελεί 
ένδειξη για την άμεση σύνδεση της τιμής αυτής με τις τιμές των πρώτων υλών (φυτικών 
ελαίων).   
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άλλα 1 %

 
Σχήμα 5.3 Κατανομή των κυριωτέρων πρώτων υλών παραγωγής βιοντίζελ67. 

 
                                                 

65 “Status Report Biodiesel - Biodiesel Production and Marketing in Germany 2005” Union Zur 
Forderung Von Oel- Und Proteinpflanzen E. V. – ufop (www.ufop.de)  06 - 2005 

66  EUROPEAN UNION – “ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES European Commission, Directorate-
General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat (2004) 

67  G. Pahl “Biodiesel – Growing a New Energy Economy”, ch. 3 Biodiesel 101, Chelsey Green 
Publishing Company, Vermont, Canada 2005 
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Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, στη Γερμανία, είναι 
περίπου διπλάσιος, σε σχέση με τον αντίστοιχο στην Ελλάδα, γεγονός που θα 
δημιουργούσε επιπλέον περιθώρια για άυξηση της τιμής των 0,661 € / λτ, σύμφωνα με τη 
λογική που παρουσιάτηκε στην Παράγραφο 5.2. Φαίνεται λιοπόν ότι το σενάριο της 
διαμόρφωσης της τιμής πώλησης του βιοντίζελ έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η κερδοφορία 
των συντελεστών της αγοράς καυσίμων και της τιμής προς τον καταναλωτή, δεν είναι αυτό 
που καθορίζει την τιμή διάθεσης του βιοντίζελ στη Γερμανική Αγορά. Από την άλλη, το 
βιοντίζελ στη Γερμανική Αγορά διατίθεται ως επί τω πλείστον αυτούσιο απευθείας από το 
πρατήριο προς τον τελικό καταναλωτή και όχι σε μίγματα με ορυκτό ντίζελ. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού του με τα ορυκτά καύσιμα και αποτελεί παράγοντα 
συμπίεσης της τιμής διάθεσης του.   
 
Στο Σχήμα 4.2 (Κεφάλαιο 4) παριστάνεται η εξέλιξη των τιμών των βασικών πρώτων υλών 
παραγωγής βιοντίζελ σε σχέση με τις τιμές παραγωγού του προϊόντος, επίσης κατά το 
διάστημα Νοεμβρίου 2004 – Ιουλίου 2005. Από το σχήμα αυτό φαίνεται ότι η πτώση της 
τιμής του βιοντίζελ, μέσα στο 2005, συνοδεύεται από αντίστοιχη πτώση των τιμών των 
ελαίων, που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή του και κυρίως του 
κραμβελαίου. Από το ίδιο σχήμα φαίνεται ότι το κόστος του κραμβελαίου αποτελεί 
περισσότερο από το 75 % της τιμής διάθεσης του βιοντίζελ από τη μονάδα παραγωγής του. 
Το γεγονός αυτό καταδυκνείει την ισχυρή εξάρτηση της τιμής του καυσίμου από την τιμή του 
καραμβελαίου. Έτσι, το διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου 2005, παρά την αύξηση των τιμών του 
αργού πετρελαίου και την συνακόλουθη αύξηση των τιμών του ντίζελ (Σχήμα 5.1), η τιμή 
παραγωγού του βιοντίζελ ακολούθησε πτωτική τροχιά, ακολουθόντας την πτώση της τιμής 
της ελαιοκράμβης. Στο διάστημα αυτό, η τιμή του βιοντίζελ μειώθηκε κατά 9,3% (από 69,9 σε 
65,2 λεπτά/λτ) ενώ η τιμή του λαδιού της ελαιοκράμβης κατά 8,5% (από 54,2 σε 48,4 
λεπτά/λτ). 
 
Aπό το Σχήμα 5.3 φαίνεται ότι, όσον αφορά στη συμμετοχή των διαφόρων φυτικών ελαίων 
στην παραγωγή βιοντίζελ, το κραμβέλαιο κατέχει κυρίαρχη θέση αποσπώντας το 84 %. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω τόσο των υψηλότερων αποδόσεων του σε βιοντίζελ όσο και 
των υψηλότερων στρεμματικών αποδόσεων της ελαιοκράμβης, οι οποίες οδήγησαν σε 
εξάπλωση των καλλιεργειών της. Παρά το γεγονός αυτό η τιμή του καραμβελαίου είναι 
σημαντικά υψηλότερη του σογιελαίου και του φοινικελαίου. Το ηλιέλαιο συμμετέχει στην 
παραγωγή βιοντίζελ κυρίως λόγω των υψηλών παραγωγών των κρατών της πρώην Σοβ. 
Ένωσης. Η τιμή του είναι συνήθως υψηλότερη από αυτή του κραμβελαίου και 
χρησιμοποείται κυρίως στις περιπτώσεις που η τιμή του τελευταίου αυξάνεται ή η 
διαθεσιμότητα του μειώνεται. Επίσης, για την κατεργασία του απαιτείται το επιπλέον στάδιο 
της από-κύρωσης (de-waxing), το οποίο αυξάνει το κόστος της πάγιας επένδυσης. 
 
Μία επιλέον παράμετρος που πρέπει να επισυμανθεί είναι ότι η παραγωγή ελαιοκράμβης 
και κραμβελαίου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Γερμανία και στις χώρες γύρω από αυτή  
και η πρόσβαση των μονάδων παραγωγής βιοντίζελ, στην παραγωγή αυτή, είναι άμεση και 
με κόστος λίγων λεπτών του € (Κεφάλαιο 6). Έτσι, στην περίπτωση που η τιμή του βιοντίζελ 
στην Ελλάδα συνδεθεί με το κόστος του κραμβελαίου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έως 
ότου η χώρα μας αποκτήσει επαρκή παραγωγή φυτικών ελαίων και κραμβελαίου 
ειδικότερα, στο κόστος του τελευταίου θα πρέπει να προσμετράται και ένα σημαντικό 
κόστος εισαγωγής και μεταφοράς του από την κεντρική Ευρώπη. 
 
 
5.6 Διάθεση της Γλυκερίνης 
 
Η ακατέργαστη γλυκερίνη, των προδιαγραφών που αναφέρονται στον Πίνακα 5.7, αποτελεί 
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το κύριο παραπροϊόν της μονάδας, σε ποσοστό 12,5% (5.000 τν / έτος) της παραγωγής 
βιοντίζελ. Η γλυκερίνη μπορεί να παρχθεί από ποικίλες διαδικασίες και διαθέτει πολυάριθμες 
εφαρμογές σε διάφορους κλάδους της  βιομηχανίας ανάλογα με το ποσοστό 
καθαρότητάς, τη διαθεσιμότητα και το κόστος της. Σήμερα είναι γνωστές περισσότερες από 
1.500 χρήσεις της φαρμακευτικής (καθαρότητα 99,7 %) και της ακατέργαστης (καθαρότητα 
80 %) γλυκερίνης, από τον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι αυτόν των 
τροφίμων και ποτών.  
 

Πίνακας 5.7  Προδιαγραφές παραγόμενης γλυκερίνης, σύμγωνα με την  
Προσφορά του προμηθευτή κύριου εξοπλισμού 

Γλυκερίνη 80,0 %      (ελάχιστο) 
Νερό 18,0 %      (μέγιστο)  
Στερεά   5,0 %      (μέγιστο) 
Μεθανόλη   0,2 %      (μέγιστο) 

 
Η βιομηχανία καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, αποτελεί την κυριώτερη 
κατανάλωση της και αποροφά περίπου το 16,1% της συνολικής παραγωγής68. Ο κλάδος 
αυτός χρησιμοποιεί κυρίως ακατέργαστη γλυκερίνη και ανμένεται να αποτελέσει την αγορά 
στόχο, όσον αφορά στη διάθεση του συγκεκριμένου παραπροϊόντος. Στον Πίνακα 5.8 
παρατίθενται οι βιομηχανίες με τις οποίες έγινε επικοινωνία και εκδήλωσαν το θετικό τους 
ενδιαφέρον69.  
 
Πίνακας 5.8 Κατάλογος παραφαρμακευτικών εταιριών και εταιριών καλλυντικών 
APIVITA A.E.B.E. INTERCOSMETICA Ο.Ε. 
ΒΙΟCOSMETICA INTERNATIONAL Ε.Π.Ε MARGARITIS COSMETICS Ε.Ε. 
CARNABY COSMETICS  COLGATE PALMOLIVE(HELLAS) A.B.E.E. 
LAVICOSMETICA A.E. ΓΙΟΥΝΙΚ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 
PARAFARM INTERNATIONAL PARAFARM 
ΚΟΣΜΕΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΣΜΕΤΙΚ-ΔΙΑΦΑΡΜ  Ε.Ε. 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ROLCO HELLAS 
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Σχήμα 5.4 Εισαγωγές της Ελλάδας σε γλυκερίνη από χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε 

 
                                                 

68 Michael Heming “The World Glycerin Market” P.D.G. H.B. International, January 1999 
69 Pharmindex , Οδηγός φαρμακευτικής αγοράς , Έκδοση 2004 
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Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι στην Ελλάδα δεν παράγεται, προς το παρόν 
γλυκερίνη, ενώ οι εισαγόμενες, ανά έτος, ποσότητες αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 20 %, 
της αναμενώμενης παραγωγής της μονάδας. Οι εισαγωγές γλυκερίνης κατά τη δεκαετία 
1992 – 2001 (πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία) παρατίθενται στο Σχήμα 5.470 
(μέση εισαγόμενη ποσότητα γλυκερίνης ανά έτος: 0,884 εκατ. τν). Με βάση τις ποσότητες 
που παρουσιάζονται στο σχήμα, αναμένεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αναμενώμενης 
παραγωγής θα πρέπει να διατεθεί σε αγορές του εξωτερικού.  
 
Επίσης, είναι ιδιαίτερα πιθανό, τα αμέσως επόμενα χρόνια, να εγκατασταθούν στην Ελλάδα 
μονάδες παραγωγής βιοντίζελ με δυναμικότητα αντίστοιχη της προβλεπόμενης, από το 
Νόμο για την “Εισαγωγή Βιοκαυσίμων στην Ελληνική Αγορά”, αφορολόγητης ποσότητας 
βιοντίζελ (114 εκατ. λίτρα ή 100 χιλ. τόνοι για το 2007, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 
του Νόμου). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακατέργαστη γλυκερίνη αποτελεί παραπροϊόν 
οποιασδήποτε παραλλαγής της τεχνολογίας παραγωγής βιοντίζελ, στην ίδια περίπου 
αναλογία, τότε η παραγωγή γλυκερίνης στην Ελλάδα το 2007 αναμένεται να ανέλθει σε 12,5 
χιλ. τόνους. 
 
Έτσι, η αναμενόμενη παραγωγή των 5 χιλ τόννων από τη μονάδα, υπολογίζεται να 
αντιστοιχεί στο 40% της εγχώριας παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι η 
μονάδα θα είναι σε θέση να διεκδικίσει με αξιώσεις το 40% της ελληνικής αγοράς ή των 
αντίστοιχων εισαγωγών, δηλαδή να διαθέσει εντός της επικράτειας ποσότητα της τάξης του 
0,4 × 0,884 = 0,354 εκ. τόνους ή 354 χιλ. τόνους. Το υπόλοιπο της παραγωγής αυτής (5 – 
0,354 = 4,646 εκ. τόνους) θεωρείται ότι θα πρέπει να διοχετευτεί σε αγορές του εξωτερικού, ή 
σε νέες εφαρμογές, η οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν λόγωγ τις πτώσης της τιμής της, 
όπως η χρήση της για την παρασκευή ριτηνούχων χρωμάτων.  
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Σχήμα 5.5 : Διάγραμμα διακύμανσης τιμής της ακατέργαστης γλυκερίνης  

 
Αναφορικά με την τιμή πώλησης της γλυκερίνης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση 
εμπορική τιμή διάθεσης της ακατέργαστης γλυκερίνης παρουσίασε ισχυρές πτωτικές τάσεις 
κατά τη δεκαετία 1992 – 2001. Η εξέλιξη των τιμών της ακατέργαστης γλυκερίνης, κατά τη 
                                                 

70 European Commission, Eurostat: Intra-and extra EU trade – CD-ROM Databases 
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δεκαετία αυτή, παριστάνεται στο Σχήμα 5.571. Προεκτείνοντας της ευθεία της ανάλυσης 
παλινδρόμησης (συνεχή γραμμή στο Σχήμα 5.5) έως το 2007 (έτος έναρξης λειτουργίας της 
μονάδας), η τιμή διάθεσης της παραγόμενης γλυκερίνης αναμένεται να είναι της τάξης των 
0,20 € / χγ, ενώ το 2010 θα κυμαίνεται στα 0,15 € / χγ. Η τελευταία τιμή είναι ίση με την 
ελάχιστη τιμή δεκαετίας και η μόνη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως σχετικά ασφαλής, για 
τον οικονομικό προγραμματισμό της επένδυσης.  

 
5.7 Διάθεση θειικού καλίου 
 
Το θειικό κάλιο (Κ2SO4), των προδιαγραφών που αναφέρονται στον Πίνακα 5.9, αποτελεί το 
δεύτερο, σε ποσότητα παραπροϊόν της προτεινόμενης διεργασίας, χρησιμοποιείται ως 
λίπασμα, είτε αυτούσιο είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπασμάτων ανάλογα με την 
καθαρότητά του και το ποσοστό υγρασίας του. Η απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας 
σε θειικό κάλιο ανέρχεται σε 16 χγ / τν βιοντίζελ ή 640 τόνους ετησίως. 
 

Πίνακας 5.7  Προδιαγραφές παραγόμενου K2SO4, σύμγωνα με την  
Προσφορά του προμηθευτή κύριου εξοπλισμού 

Κατάσταση στερεή (σβωλώδης) 
K2SO4 70,0 % (κατά προσέγγιση) 
Νερό 30,0 %      (μέγιστο)  
Προσμίζεις ανάλογα με την πρώτη ύλη 
Μεθανόλη  0,3 %      (μέγιστο) 

 
Οι ετήσιες εισαγωγές της Ελλάδας ανέρχονται σε 85 χιλ. τόνους (μέση τιμή δεκαετίας 1992 – 
2001), ετησίως, και παριστάνονται γραφικά στο Σχήμα 5.672. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία εισαγωγών, οι ανάγκες της χώρας για το συγκεκριμένο λίπασμα είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη χωρίς παράλληλα να υπάρχει εσωτερική παραγωγή. 
 
 

Πίνακας 5.8: Εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
HYDRO HELLAS 
ΧΑΪΦΑ CHEMICALS 
SULPHUR HELLAS 

 
Από την προκαταρκτική έρευνa αγοράς προέκυψαν οι εταιρείες του Πίνακα 5.8, οι οποίες 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παραπροϊόν73. Οι επιχειρήσεις του Πίνακα 5.8 
αφορούν σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής λιπασμάτων, δεδομένου ότι το θειικό κάλιο 
στη μορφή που εξέρχεται από την παραγωγική διαδικασία πρέπει να υποστεί περαιτέρω 
επεξεργασία, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή σύσταση και υφή για τη χρήση του 
στις καλλιέργειες.  
 
                                                 

71 “From Crops to Fuels – Biodiesel” (www.lurgi.de)  
72 European Commission, Eurostat: Intra-and extra EU trade – CD-ROM Databases 
73 Προσωπική επικοινωνία με κ. Γ. Μακερούφα,  
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Σχήμα 5.5 Εισαγωγές θειικού καλίου  

 
Η τιμή χονδρικής διάθεσης του ακατέργαστου ή/και του ορυκτού θειικού καλίου κυμαίνεται 
από 14074 έως 16075 €/τόνο. 
                                                 

74  www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/008/y5863/y5863eoc.htm 
75  www.th-innovation-group.com/ChemProfiles/Potassium%20Sulfates 
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6. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
 
Η τροφοδοσία σε πρώτες ύλες καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα, για μονάδα βιοντίζελ 
της, ετήσιας δυναμικότητας 40.000 βιντίζελ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1. 
 
Πίνακας 6.1 Τροφοδοσία, παραγωγή και αποθέματα, της σχεδιαζόμενης μονάδας. 
 τν / έτος τν / ημ. τν / ώρα αποθέματα, τν  αποθέματα, 

ημ. 
      
πρώτες ύλες      
έλαια 40.000 120,00 5,00 2000,00 16,67 
μεθανόλη 4.480 13,44 0,56 250,00 18,60 
καταλύτης 
(ΚΟΗ) 580 1,74 0,07   

θειικο οξύ 564 1,69 0,07 50,00 29,55 
προϊόντα      
βιοντίζελ 40.000 120,00 5,00 1650,00 13,75 
γλυκερίνη 5.000 15,00 0,63 250,00 16,67 
λίπασμα (K2SO4) 640 1,92 0,08   
 
Από τον πίνακα, φαίνεται ότι η ημερήσια τροφοδοσία της μονάδας (κατά μέσο όρο) 
περιλαμβάνει 120 τν φυτικών ελαίων (6 φορτηγά βυτία των 20 τν ή 2 βυτία-βαγόνια  των 60 
τν την ημέρα), 13,5 τν μεθανόλης (περίπου 1 φορτηγό βυτίο κάθε δύο ημέρες), ενώ θα 
πρέπει να διαθέτει αντίστοιχες ποσότητες βιοντίζελ και γλυκερίνης, προς τους αντίστοιχους 
δέκτες. Με βάση τις αποθηκευτικές της δυνατότητες, θα είναι σε θέση να παραλμβάνει έλαια 
σε παρτίδες των 1.500 τν, το μέγιστο, ανά 12 ημέρες, η 200 τν μεθανόλης ανά δύο 
εβδομάδες. Αναλυτικά: 
 

 Η τροφοδοσία της μονάδας σε έλαια μπορεί να γίνεται με 2 βαγόνια-βυτία των 
60τν, ημερησίως. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της αντλίας 
εκφόρτωσης (55 μ3 / ώρα), η μονάδα θα είναι σε θέση να δεχθεί έως και 22 
βαγόνια/ημέρα, τα οποία αντιστοιχούν στο 66% της αποθηκευτικής 
δυνατότητας της και επαρκούν για 11 ημέρες. Αντίστοιχα, η οδική τροφοδοσία 
της μονάδας σε έλαια μπορεί να γίνεται με 6 φορτηγά βυτία ημερησίως, ενώ 
σε έκτακτες περιπτώσεις η μονάδα θα είναι σε θέση να εκφορτώσει έως και 30 
φορτηγά βυτία των 20 τν, την ημέρα, τα οποία αντιστοιχούν στην κάλυψη του 
30% των αποθεμάτων της μονάδας και επαρκούν για 5 ημέρες. Η οδική 
τροφοδοσία ενδείκνυται μόνο για μεταφορά ελαίων από μικρές αποστάσεις 
και όταν η σιδηροδρομική συνδεση με τον προμηθευτή δεν είναι εφικτή. 
Αντίθετα, η σιδηροδρομική τροφοδοσία ενδύκνειται για μεγάλες αποστάσεις 
και ποσότητες.  

 Η τροφοδοσία σε μεθανόλη μπορεί να γίνεται είτε με ένα βαγόνι-βυτίο 4 – 5 
ημέρες, το οποίο επαρκεί για την κάλυψη αντίστοιχου διαστήματος, είτε με 2 
φορτηγά βυτία κάθε 3 ημέρες. Με βάση τη χωρικτηκότητα της αντίστοιχης 
δεξαμενής, η μονάδα μπορεί να δέχεται 4 βαγόνια στον ίδιο συρμό, κάθε 18 
ημέρες. 

 Ο καταλύτης (σε στερεή μορφή) μπορεί να μεταφέρεται με κοντεϊνερ των 25 τν, 
είτε οδικά είτε σιδηροδρομικά, ενώ η ποσότητα αυτή επαρκεί για τις ανάγκες 
δύο εβδομάδων. Η συσκευασία του γίνεται σε ειδικούς σάκους (big-bags) 1 τν. 
Με αντίστοιχους σάκους και ρυθμούς, θα διατίθεται και το παραγόμενο 
λίπασμα. 
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 Το θειικό οξύ θα μεταφέρεται με βυτία, οδικά, λόγω των μικρών ποσοτήτων 
του και της αντίστοιχης δεξαμενής. Ένα φορτηγό βυτίο επαρκεί για την κάλυψη 
12 ημερών. 

 Το βιοντίζελ θα μεταφέρεται κυρίως σιδηροδρομικα και σε μικρές αποστάσεις 
(διυλιστήριο ΕΛ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου, Ελευσίνα, δυιλιστήριο 
Μότοροϊλ στην Κόρινθο), ενώ αν κριθεί απαραίτητο ενδέχεται να μεταφέρεται 
και οδικά. Για τη διάθεση της ημερήσιας παραγωγής απαιτούνται δύο βυτία 
βαγόνια ή 6 φορτηγά-βυτία. Σύμφωνα με τις αποθηκευτικές δυνατότητες της 
μονάδας, είναι δυνατή η \οργάνωση συρμών 14 – 20 βαγονιών για τη 
μεταφορά της παραγωγής μία φορά την εβδομάδα ή ανα δεκαήμερο, 
σύμφωνα πάντα και με την οργάνωση της παραγωγής και της τροφοδοσίας 
των διυλιστηρίων. 

 Η διάθεση της γλυκερίνης μπορεί να γίνεται με ρυθμό 3 βυτιοφόρα η ένα 
βαγόνι βυτίο κάθε τέσσερις ημέρες. Σύμφωνα  με τη χωρικτηκότητα της 
αντίστοιχης δεξαμενής, τα μεγαλύτερα φορτία που μπορούν να οργανωθούν 
είναι της τάξης των 12 βυτιοφόρων ή 4 βαγονιών βυτίων, κάθε δύο εβδομάδες. 

 Τέλος, η διάθεση του λιπάσματος (στερεό) θα γίνεται σε big-bags του 1 τν, 
από φορτηγά (ένα κάθε δέκα ημέρες) ή βαγόνια (ένα κάθε μήνα) 

 
Η περιπλοκότητα και η συνακόλουθη κρισιμότητα της εφοδιαστικής της μονάδας, μπορεί να 
φανεί από το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο η μονάδα θα πρέπει να δέχεται 2 βαγόνια-βυτία 
ελαίων και να αποστέλει άλλα 2 βαγόνια βυτία βιονήζελ (δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα ίδια βυτία για τη μεταφορά ελαίων και βιοντίζελ) ή 6 + 6 φορτηγά βυτία, ημερησίως, 
καθώς και, κατά μέσο όρο, δυο ακόμη φορτηγά βυτία για τα υπολοιπά προϊόντα ή τις 
πρώτες ύλες. Στη συνέχεια αναλύεται το κόστος των μεταφορικών, το οποίο, όπως θα 
φανεί δεν είναι καθόλου ασήμαντο.       
  
 
6.1 Κόστος Σιδηροδρομικών Μεταφορών 
 
Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της μονάδας αφορούσε, μεταξύ άλλων 
πλεονεκτημάτων της ένταξης μίας παραγωγικής μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. και τη δυνατότητα 
σιδηροδρομικής πρόσβασης  τόσο με τον λιμένα Θεσσαλονικης και τους αποδέκτες του 
παραγόμενου βιοντίζελ (τα διυλιστήρια της χώρας, τα οποία στο σύνολο τους διαθέτουν 
σιδηροδρομικές συνδέσεις) όσο και κυρίως τους πιθανούς προμηθευτές πρώτων υλών. 
 
Πίνακας 6.2 Κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς εντός Ελλάδος  

ΑΠΟ 
απόσταση, 

χλμ 
κόστος, 

€/τν 

εν. 
βυτίου, 
€/ημ. 

μεταφορά, 
ημ. 

συνολικό 
κόστος, €/τν 

Αθήνα 501 20,3 30 2 21,30 
Οινόη 438 17,6 << 2 18,60 
Στυλίδα 309 13,4 << 2 14,40 
Βόλος 221 10,7 << 2 11,70 
Καρδίτσα 235 10,7 << 2 11,70 
Λάρισσα 160 8,0 << 1 8,50 
Τρίκλα 264 12,0 << 2 13,00 
Κοζάνη  210 10,0 << 1 10,50 
Κατερίνη 74 5,5 << 1 6,00 
Βέροια 57 5,5 << 1 6,00 
Κιλκίς 55 5,5 << 1 6,00 



 

45 

 

Σέρρες 174 8,7 << 1 9,20 
Ξάνθη 340 14,0 << 2 15,00 
Κομοτηνή 387 16,0 << 2 17,00 
Αλεξανδρούπολη 456 18,3 << 2 19,30 
Ορεστιάδα 585 22,8 << 2 23,80 
Ειδομένη 89 6,1 << 2 7,10 
Γευγελή 91 6,1 << 2 7,10 
Προμαχώνας 157 8,0 << 1 8,50 
Πύθιο 567 22,2 << 2 23,20 
ΕΚΟ - ΕΛΠΕ 9 4,2 << 1 4,70 
ΟΛΘ 13 4,2 << 1 4,70 

 
Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζεται το κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς από και πρός 
μεγάλο εύρος προορισμών, στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προσφορά του Ο.Σ.Ε. Στο κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς, της τρίτης στήλης του 
πίνακα, δεν περιλαμβάνονται τυχών εκπτώσεις που μπορεί να παρέχει ο οργανισμός. Στο 
κόστος αυτό προστίθεται και το κόστος ενοικίασης βαγονιών (κυρίως βυτίων76), το οποίο 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Σ.Ε. αλλά και της Balconrail Logistics S.A. ανέρχεται σε 
περίπου 30 €/ημέρα. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσης της σιδηροδρομικής 
μεταφοράς και την επιστροφή του βαγονιού, από κάθε προορισμό, επίσης βάση 
προφορικής εκτίμησης των εταιρειών που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζεται στην τέταρτη 
στήλη του πίνακα.   
 
Πίνακας 6.3 Κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτός Ελλάδος  

  
€/τν  

 
€/τν  

 
€/τν  

επιστρ. 
€/τν 

ΣΥΝΟΛΟ 
€/τν 

ΒΙΠΕΘ  6,1 Γευγελή     0,6   6,7 
   10,0 Σκόπια   0,6 16,7 
     7,4 Βέλες   0,4 13,9 
   11,4 Ταμπάνοβτσι   0,7 18,2 
     23,6 Σουμπότιτσα 1,9 43,0 
     21,5 Σιντ 1,8 40,8 
     17,6 Βελιγράδι 1,6 36,7 
       8,4 Νις 1,0 26,9 
   17,0   Σκόπια  17,0 
   40,0   Βελιγράδι  40,0 
ΒΙΠΕΘ  8,0 Προμαχώνας        8,0 
   13,7 Σόφια   0,7 22,4 
   21,7 Πλόβντιφ   1,0 30,7 
   40,8 Βάρνα   1,8 50,6 
   36,0 Ρούσε   1,6 45,6 
       8,3 Βουκουρέστι 1,7 54,0 
     19,1 Κωστάντζα 2,1 65,2 
                                                 

76  Οι μεταφορές υγρών πρώτων υλών και προϊόντων, της μονάδας (φυτικά έλαια, βιοντίζελ, 
μεθανόλη και γλυκερίνη) αντιστοιχούν σε ετήσιες ποσότητες της τάξης των 90.000 τν. Η μεταφορά 
στερεών (καταλύτη και λιπάσματος) αφορά σε λιγότερους από 1.000 τν /έτος και θα 
πραγματοποιείται κυρίως οδικά (ο κύριως προμηθευτής καταλύτη βρίσκεται επίσης στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
και δεν διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση, ενώ για τη διάθεση του λιπάσματος έχουν ήδη 
πραγματοποιηθέι επαφές με την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, στην Καβάλα, η οποία 
επίσης δεν διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση). 
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   50,0   Βουκουρέστι  50,0 
ΒΙΠΕΘ 22,2 Πύθιο      22,2 
     8,8 Κων/πολη   1,6 32,6 
   20,8 Εσκίσεχιρ   2,3 45,3 
     3,5 Αδριανούπολ

η 
  1,2 26,9 

   29,8 Άγγυρα   2,7 54,7 
   36,8 Σμύρνη   3,4 62,4 
 29,0   Κων/πολη    29,0 
 53,0   Άγγυρα    53.0 
 50,0     Βιέννη  50,0 
 47,0     Βουδαπέστη  47,0 
 90,0     Άμστερνταμ  90,0 
 
Η διαθεσιμότητα φυτικών ελαίων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ και η 
αποκλειστικά εδώδιμη κατανάλωση τους στηρίζεται σε μεγάλο μέρος στις εισαγωγές. Έτσι, 
παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάπτυξης των εγχώριων καλλιεργειών ελαιοκράμβης, στις 
οποίες συμμετέχει ενεργά και η Φλερτ Φάσιον Α.Ε., η παραγωγή της μονάδας, κατά τα 
πρώτα τουλάχιστον χρόνια, αναμένεται να στηριχθεί σε εισαγωγές ελαίων, κατά κύριο λόγω 
οργανωμένες από την ίδια. 
 
Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζεται το κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς από και προς 
διάφορους προορισμούς στα βαλκάνια, την κεντρική ευρώπη και την Τουρκία, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες προσφορές του Ο.Σ.Ε. και της Balconrail Logistics S.A. Οι βαλακνικοί 
προορισμοί, όπως και αυτοί της Τουρκίας, αφορούν το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης 
των ενεργειακών καλλιεργειών στις γεωργικές οικονομίες των χωρών αυτών, καθώς και σε 
πιθανές εμπορικές ευκαιρείες σύναψης συνβολαίων προμήθειας κυρίως ελαίων, οι οποίες 
μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σήμερα (Πίνακες 4.1 και 4.2, Κεφάλαιο 4). 
 
Όσον αφορά, όμως στην εισαγωγή κραμβελαίου και άλλων φυτικών ελαίων, αυτή 
αναμένεται να προέλθει από τις χώρες της κεντρικής ευρώπης. Η έρευνα όσον αφορά το 
κόστος σιδηροδρομικής πρόσβασης στην Ευρώπη δεν περιέλαβε τη Γαλλία, λόγω του 
υψηλού κόστους διέλευσης από το γαλλικό δίκτυο. Επίσης, κρίθηκε ασύμφορη η 
σιδηροδρομική μεταφορά από την Ιβηρική και τις χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης, λόγω 
ασυμβατότητας των σιδηροδρομικών δικτύων (διαφορετικό πλάτος σιδηροτροχιών), η 
οποία απαιτεί μεταφορτώσεις και επιπρόσθετα ενοίκια βυτίων. Τέλος, δεν στάθηκε δυνατής 
η επίτευξη προσφοράς από τη γερμανική επικράτεια λόγω της πληθώρας των 
γραφειοκρατικών απαιτήσεων για την έκδοση τους.   
 
Πίνακας 6.4 Κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτός Ελλάδος  

 €/τν  €ημ ημ € €/τν ΣΥΝΟΛΟ, €/τν 
ΒΙΠΕΘ 16,7 Σκόπια 30 2 60 1,0 17,7 
 13,9 Βέλες 30 2 60 1,0 14,9 
 18,2 Ταμπάνοβτσι 30 2 60 1,0 19,2 
 43,0 Σουμπότιτσα 30 6 180 3,0 46,0 
 40,8 Σιντ 30 5 150 2,5 43,3 
 36,7 Βελιγράδι 30 5 150 2,5 39,2 
 26,9 Νις 30 5 150 2,5 29,4 
 22,4 Σόφια 30 3 90 1,5 23,9 
 30,7 Πλόβντιφ 30 2 60 1,0 31,7 
 50,6 Βάρνα 30 3 90 1,5 52,1 
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 45,6 Ρούσε 30 4 120 2,0 47,6 
 54,0 Βουκουρέστι 30 5 150 2,5 56,5 
 65,2 Κωστάντζα 30 6 180 3,0 68,2 
 32,6 Κων/πολη 30 3 90 1,5 34,1 
 45,3 Εσκίσεχιρ 30 5 150 2,5 47,8 
 26,9 Αδριανούπολη 30 2 60 1,0 27,9 
 54,7 Άγγυρα 30 7 210 3,5 58,2 
 62,4 Σμύρνη 30 7 210 3,5 65,9 
 50,0 Βιέννη 30 8 240 4,0 54,0 
 47,0 Βουδαπέστη 30 8 240 4,0 51,0 
 90,0 Άμστερνταμ 30 14 420 7,0 97,0 
 
Όσον αφορά στη σιδηροδρομική μεταφορά από τη Γερμανία, η οποία όπως αναφέρθηκε 
στο Κεφάλαιο 3, αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά βιοντίζελ στην Ευρώπη, η προφορική 
εκτίμηση της Balconrail Logistics S.A. ήταν ότι αυτή θα κυμένεται μεταξύ του αντίστοιχου 
κόστους μεταφοράς από την Αυστρία και την Ολανδία, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
περιοχή από την οποία προέρχεται η εισαγωγή.  
 
Στον Πίνακα 6.4, το εκτιμιθέν κόστος ενοικίασης βαγονιών-βυτίων έχει προστεθεί στο κόστος 
μεταφοράς ανά αφετηρία, ενώ από τα  στοιχέια του παρατίθενται φαίνεται ότι σε καμμία 
περίπτωση αυτό δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού κόστους μεταφοράς (σύμφωνα πάντα 
με τις εκτιμήσεις του Ο.Σ.Ε. αλλά και της Balconrail Logistics S.A.).  
 
 
6.2 Κόστος Οδικών και Θαλάσσιων Μεταφορών 
 
Στον Πίνακα 6.5 παρατίθενται τα κόστη οδικής μεταφοράς από ενδεικτικούς προορισμούς 
σε Ελλάδα και Ευρώπη, σύμφωνα με την προσφορά της “ΜΑΚΡΗΣ Διεθνείς και Εθνικές 
Μεταφορές”, οι οποίες φαίνονται να εξαρτώνται άμεσα από την απόσταση και τη χρονική 
διάρκεια της μεταφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος ανά τόνο μεταφερόμενου 
προϊόντος οδικά είναι συνήθως υπερδιπλάσιο του κόστους της αντίστοιχης 
σιδηροδρομικής μεταφοράς, ακόμη και για δρομολόγια λίγων χιλιομέτρων, όπως αυτά από 
και προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης ή την προς τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. 
στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
 
Πίνακας 6.5 Κόστος οδική μεταφοράς εντός και εκτός Ελλάδας  

ΑΠΟ 
κόστος, 

€/δρομολόγιο 
κόστος, 

€/τν ΑΠΟ 
κόστος, 

€/δρομολόγιο 
κόστος, 

€/τν 
Αθήνα  1.000     50 ΟΛΘ 300        12 
Κοζάνη  400     16 ΕΚΟ- ΕΛΠΕ 200          8 
Αλεξανδρούπολη 900     36    

ΑΠΟ 
κόστος, 

€/δρομολόγιο 
κόστος, 

€/τν ΑΠΟ 
κόστος, 

€/δρομολόγιο 
κόστος, 

€/τν 
Γερμανία 4.000   160 Ρωσία 6.000          240 
Ρουμανία 2.500   100 Ουκρανία 6.000          240 

 
Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, μετά από προσωπική επικοινωνία με τον κ. Θ. 
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Παπαδόπουλο της ARKAS HELLAS Α.Ε.77, προέκυψε ότι το κόστος της συνδυασμένης οδικής 
και θαλάσιας μεταφοράς ενός κοντεϊνερ – βυτίου χωρικτηκότητας 20 μ3, από αφετηρίες της 
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ρωσίας κυμαίνεται από 900 έως 2.000 €, 200 – 
600 €, 200 – 400 € και 650 – 1.500 €, αντίστοιχα.  
 
 
6.3 Κόστος Μεταφοράς ανα Μονάδα Πρώτης Ύλης ή Προϊόντος  
 
Με βάση τις τιμές μεταφορικού κόστους των παραγράφων που προηγήθηκαν, στον 
Πίνακα 6.7 παρουσιάζεται το κόστος ανά μονάδα πρώτης ύλης ή προϊόντος, από τους 
κυριότερους προορισμούς και ανάλογα με το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
μεταφορά. Από τα στοιχεία του πίνακα καταδυκνείεται η επιβάρυνση της τιμής του κάθε 
υλικού, από τα μεταφορικά του, ως προς τη μονάδα (χγ ή λτ)  την οποία διατίθεται από και 
προς την εγκατάσταση.  
 
Τα σιδηροδρομικά και οδικά μεταφορικά κόστη από και προς τη σχεδιαζόμενη μονάδα της 
στη ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές μεταφορές, 
απεικονίζονται και στα Σχήματα 6.1 και 6.2, αντίστοιχα. Από τον πίνακα και τα σχήματα αυτά 
καταδυκνείονται οι πολύ σημαντικές διαφορές κόστους μεταξύ των οδικών και των 
σιδηροδρομικών μεταφορών και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της μονάδας να 
κατασκευάσει τις απαιτούμενες υποδομές για τη σιδηροδρομική της σύνδεση με το δίκτυο 
του Ο.Σ.Ε.  
 
Η προορισμοί που αναφέρονται στον πίνακα, έχουν να κάνουν με τις πιθανότητες να 
συμβεί η συγκεκριμένη μεταφορά. Έτσι, όσον αφορά στο βιοντίζελ, η μονάδα πρόκειται να 
το διαθέτει στα διυλιστήρια της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή αυτά των ΕΛ.ΠΕ. στη 
Θεσσαλονίκη, τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα καθώς και το διυλιστήριο της MOTOROIL 
στην Κόρινθο. Οι δυναμικότητες των διυλιστηρίων αυτών είναι 5,00, 6,70, 3,45 και 3,50, 
αντίστοιχα (Κεφάλαιο 3). Θεωρόντας ότι η σχεδιαζόμενη μονάδα θα παραδίδει σε κάθε 
δυλιστήριο ανάλογα με τη δυναμικότητα του, το μέσο κόστος μεταφοράς ανά λίτρο, 
σταθμίζεται μεταξύ των μεταφορικών που αντιστοιχούν στη σιδηροδρομική παράδοση του 
προϊόντος στη Θεσσαλονίκη (0,004 €/λτ) και στην Αθήνα (0,019 €/λτ). Έτσι, το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς του βιοντίζελ, είναι: 
 

015,0=
50,3+45,3+70,6+00,5

019,0×)50,3+45,3+70,6(+004,0×00,5
 € / λτ 

 
Αν η παράδοση του βιοντίζελ γίνεται οδικά, το αντίστοιχο σταθμισμένο κόστος 
μεταφορικών είναι: 
 

034,0=
50,3+45,3+70,6+00,5

044,0×)50,3+45,3+70,6(+007,0×00,5
 € / λτ 

 
δηλαδή αυξημένο κατά 126%. 
 
                                                 

77 Ανώνυμη ναυτηλιακή εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
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Σχήμα 6.1 Σιδηροδρομικό και οδικό κόστος μεταφορών από και προς ελληνικούς 
προορισμούς. 
 
 

50 €/τν

16 €/τν 

36 €/τν 

21 €/τν

19 €/τν
15 €/τν

12 €/τν

12 €/τν 

13 €/τν 9 €/τν 

10 €/τν 6 €/τν 

6 €/τν 

9 €/τν
14 €/τν 16 €/τν 

18 €/τν

22 €/τν 

σιδηροδρομική μεταφορά 
οδική μεταφορά 
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Σχήμα 6.2  Διακύμανση τιμών κραμβελαίου, σογιελαίου και φοινικελαίου, την δεκαετία 1995 - 2005 

 

97 €/τν

51 €/τν 54 €/τν

57 €/τν
68 €/τν

25 €/τν

34 €/τν

160 €/τν

100 €/τν

240 €/τν

58 €/τν 

240 €/τν 

σιδηροδρομική μεταφορά
οδική μεταφορά
θαλάσσια μεταφορά

45 - 100 €/τν

10 - 30 €/τν

10 - 20 €/τν

30 - 75 €/τν
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Έτσι, αν θεωρηθεί ότι η μονάδα θα παραδίδει το προϊόν της στα ελληνικά διυλιστήρια, 
στην τιμή των 76,9 λεπτών / λίτρο, η οποία υπολογίστηκε στο Κεφάλαιο 5 με βάση την 
πρόθεση να μην αυξηθεί η τιμή του ντίζελ κίνησης στον καταναλωτή και να μην 
εκηρεαστούν οι κερδοφορίες των συντελεστών της υφιστάμενης αγοράς καυσίμων, και 
ότι τα αντίστοιχα μεταφορικά θα βαρύνουν την εταιρεία, τότε τα έσοδα επιχείρησης, 
από την πώληση ενός λίτρου βιοντίζελ, είναι: 
 

0,698 – 0,015 = 0,683 €/λτ 
 
Πίνακας 6.7 Μεταφορικό κόστος ανά χαρακτηρισιτκή μονάδα πρώτης ύλης ή 
προϊόντος  
  € / λίτρο  
  Σιδηροδρομικά Οδικά  
Βιοντίζελ  Ολλανδία 0,089   
(πυκνότητα 0,88 χγ/λτ) Γερμανία 0,066 0,141 214% 
 Αυστρία 0,048   
 ΕΛΠΕ – Θεσ/νίκη 0,004 0,007 175% 
 ΕΛΠΕ – Αθήνα 0,019 0,044 232% 
Φυτικά Έλαια Ρωσία  0,221  
(πυκνότητα 0,92 χγ/λτ) Ουκρανία  0,221  
 Ολανδία 0,089   
 Πολωνία 0,089   
 Γερμανία 0,070 0,147 210% 
 Αυστρία 0,050   
 Ουγκαρία 0,047   
 Βουκουρέστι 0,052 0,092 177% 
 Βελιγράδι 0,036   
 Σόφια 0,022   
 Κων/πολη 0,031   
 Αλεξ/πολη 0,018 0,033 183% 
 Ξάνθη 0,014   
 Σέρρες 0,008   
 Κοζάνη 0,010 0,015 150% 
 Λάρισσα 0,008   
 Αθήνα 0,019 0,046 242% 
     
  € / χγ  
  Σιδηροδρομικά Οδικά  
Γλυκερίνη Ολανδία 0,097   
 Γερμανία 0,075 0,160 213% 
 Αυστρία 0,054   
 Αθήνα 0,021 0,050 238% 
Γλυκερίνη Ολανδία 0,097   
Θειικό Οξύ ΒΙ.ΠΕ.Θ 0,005 0,008 160% 
Λίπασμα Καβάλα  0,020  
 Αθήνα 0,021 0,050 238% 
 
Όσον αφορά στα έλαια, οι προορισμοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας (η 
σιδηροδρομική σύνδεση με τις οποίες απαιτεί μεταφορτώσεις λόγω του διαφορετικού 



 

50 

 

πλάτους γραμμών και είναι οικονομικά ασύμφορη78) αναφέρονται μόνο για να 
αποκλειστούν. Έτσι, όχι μόνο τα μεταφορικά είναι της τάξης των 0,22 €/λτ αλλά και οι 
παραγωγές των χωρών αυτών αφορούν κυρίως σε ηλιέλαιο, το οποίο είναι συνήθως 
ακριβότερο από το κραμβέλαιο. Οι προορισμοί της Ολανδίας, της Πολωνίας, της 
Γερμανίας, της Αυτστρίας και της Ουγγαρίας, είναι αυτοί από τους οποίους είναι 
ιδιαίτερα πιθανό η μονάδα να προμηθεύεται πρώτες ύλες φυτικών ελαίων.  
 
Με βάση την εκτίμηση της Balconrail Logistics S.A. το κόστος της σιδηροδρομικής 
μεταφοράς από την Πολωνία είναι αντίστοιχο με αυτό από την Ολλανδία. Οι δύο χώρες 
μαζί αντιστοιχούν στο 30% των εταιρειών διάθεσης κραμβελαίου. Έτσι το κόστος 
μεταφοράς κραμβελαίου προς τη μονάδα θεωρήθηκε ίσο με 0,089 €/λτ και το συνολικό 
κοστος κραμβελαίου: 
 

0,507 + 0,089 = 0,596 €/λτ 
 
Οι εγχώριοι προορισμοί καθώς και οι προορισμοί των Βαλκανίων αφορούν στην 
μελλοντική ανάπτυξη καλλιεργειών ελαιοκράμβης, στις χώρες αυτές και τη χώρα μας. 
 
Για τη γλυκερίνη, οι μέσες ετήσιες εισαγώμενες ποσότητες, κατά την δεκαετία 1992 – 
2001, ήταν 884,4 τν/έτος (Ε.Σ.Υ.Ε - πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία79), 
ενώ η εγχώρια παραγωγή είναι σήμερα μηδενική. Παρά το γεγονός αυτό, ως κύριο 
παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του βιοντίζελ, η παραγωγή της στη χώρα 
μας αναμένεται να εκτιναχθεί (μόνο η σχεδιαζόμενη μονάδα προβλέπεται να παράγει 
5.000 τν ετησίως). Θεωρόντας, ότι στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν μονάδες 
παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας αντίστοιχης της αφορολόγητης ποσόστωσης 
που προβλέπεται από το σχετικό νόμο (114 χιλ. τόνοι για το 2007) και ότι η δυναμικότητα 
της σχεδιαζόμενης μονάδας αφορά στο 35% αυτής της ποσόστωσης, είναι λογικό να 
υποθέσει κανείς ότι η επιχείρηση θα διεκδικίσει με επιτυχία το 35% της εγχώριας 
κατανάλωσης (310 τν/έτος), για την οποία ως ενδεικτικό κόστος μεταφοράς 
λαμβάνονται τα 0,021 €/χγ (Αθήνα). Το υπόλοιπο της παραγωγής της (5.000 – 310 = 
4.690 τν/έτος) θεωρείται ότι θα διατίθεται στην κεντροευρωπαϊκή βιομηχανία (η 
ακτέργαστη γλυκερίνη διατίθεται αποκλειστικά ως πρώτη ύλη σε μεγάλο εύρος 
βιομηχανιών – Κεφάλαιο 6), με κόστος μεταφοράς αντίστοιχο προς αυτό της Γερμανίας 
(0,075 €/χγ). Έτσι, το σταθμισμένο μέσο κόστος μεταφοράς για την παραγωγη 
γλυκερίνης είναι: 
 

072,0=
000.5

075,0×690.4+021,0×310
 €/χγ 

 
Όσον αφορά στη μεθανόλη, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο, η 
METHANEX S.A., με έδρα στον Καναδά, είναι σε θέση να παρέχει τις απαιτούμενες 
ποσότητες σε συμφέρουσα τιμή, από το Ρότερνταμ. Έτσι, το αντίστοιχο κόστος 
μεταφοράς του συνόλου της μεθανόλης είναι 0,097 €/χγ. 
 
Το θειικό οξύ η μονάδα προβλέπεται να το προμηθεύεται από παρακείμενη εταιρεία 
στην ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Έτσι το κόστος των μεταφορικών του εκτιμάται στα 0,008 
€/χγ. Αντίστοιχα, η επιχείρηση θα πρέπει να εγκαινιάσει τις επαφές της με τη Βιομηχανία 
                                                 

78 Εκτίμηση της Balconrail Logistics S.A. 
79 βλ. Κεφάλαιο 5 
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Φωσφορικών Λιπασμάτων, η οποία ανέφερε ότι είναι σε θέση και ενδιαφέρεται για τις 
ποσότητες K2SO4, που θα παράγονται. Απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη 
συγκεκριμένη μονάδα, το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται σε 0,02 €/χγ. 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Το λειτουργικό κόστος της μονάδας αποτελείται από τα κόστη: 
 

 των πρώτων υλών (ελαίων) 
 των βοηθητικών πρώτων υλών (μεθανόλης, καταλύτη και θειικού 
οξέος) 

 των βοηθητικών παροχών (ηλεκτρική ενέργεια, νερό και φυσικό 
αέριο) 

 των εργαστηριακών αναλύσεων 
 των εργατικών 
 της συντήρησης 
 της ασφάλειας 
 των εξόδων διοίκησης και πωλήσεων και των λοιπών 
απρόβλεπτων εξόδων (προώθηση του προϊόντος, μετακινήσεις, 
συμμετοχές σε εκθέσεις και συνέδρια κ.τ.λ.) και  

 του χρηματοοικονομικού κόστους απόσβεσης   
 
Στη συνέχεια παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση των τιμών 
των επιμέρους λειτουργικών κόστων και παρουσιάζεται ο τελικός πίνακας υπολογισμού 
του λειτουργικού κόστους.  
 
Φυτικά έλαια    
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2 (Κεφάλαιο 4. Ανάλυση Κόστους Πρώτων Υλών) η μέση 
τιμή του κραμβελαίου, κατά την τελευταία διετία, ήταν 0,511 €/λτ.  Προσθέτοντας στην 
τιμή αυτή και το κόστος μεταφορικών από την Κεντρική Ευρώπη (βόρεια Γερμανία και 
Ολλανδία: 0,085 €/λτ – βλ. Παρ. 6.3), το μέσο κόστος προμήθειας της κραμβελαίου, 
τουλάχιστον εώς ότου αναπτυχθεί η εγχώρια παραγωγή, αναμένεται να είναι (στην 
περιοχή των) 0,596 €/λτ. Με την ανάπτυξη των εγχώριων καλλιεργειών ελαιοκράμβης, 
το κόστος της ελληνικής παραγωγής κραμβελαίου, είναι αναμενόμενο να κυμαίνεται, 
επίσης, στο μέσο όρο της τελευταίας διετίας (0,511 €/λτ) ενώ θα το βαρύνουν ελάχιστα 
μεταφορικά. Θεωρόντας ότι η παραγωγή αυτή θα αναπτυχθεί επαρκώς έως το 2010 
(τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας τη μονάδας), η επιχείρηση θα είναι σε θέση να 
προμηθεύεται κραμβέλαιο στην τιμή αυτή έως το 2017 (οπότε και κλείνει ο, κατά 
σύμβαση, 10ετής κύκλος ζωής της επένδυσης). Σταθμίζοντας τις τιμές 0,596 και 
0,511€/λτ, για 3 και 7 έτη, αντίστοιχα, η μέση τιμή προμήθειας κραμβελαίου, σε ορίζοντα 
10ετίας, υπολογίζεται στα 0,537 €/λτ.   
 
Βοηθητικές πρώτες ύλες 
Η τιμή της μεθανόλης, σήμερα, εκτιμήθηκε, στην Παράγραφο 4, στα 0,270 €/Kg. Η τιμή 
αυτή αφορά στην προμήθεια της από το Ρότερνταμ, στο οποία θα πρέπει να 
προστεθεί και το κόστος μεταφοράς της απο την Ολλανδία (0,097 €/Kg – Πίνακας 6.7). 
Επομένως το συνολικό κόστος προμήθειας μεθανόλης εκτιμάται στα 0,367 €/Kg.  Όσον 
αφορά στις τιμές των υπολοίπων χημικών (καυστικό κάλιο, θειικό οξύ) είναι βασισμένες 
στην επισυναπτόμενη στο παράρτημα προσφορά της εταιρείας Λουφάκης Χημικά Α.Ε. 
και ανέρχονται στα 0,720 €/χγ και 0,11 €/χγ, αντίστοιχα. 
 
Βοηθητικές Παροχές 
Οι βοηθητικές παροχές αφορούν στο φυσικό αέριο (για την παραγωγή ατμού), την 
ηλεκτρική ενέργεια, που απαιτείται από τη διεργασία, το απεσταγμένο νερό και το νερό 
ψύξης του δικτύου. Η τιμή του φυσικού αερίου, σύμφωνα με το “Τιμολόγιο Μεγάλου 
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Βιομηχανικού Τομέα” της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., εκτιμήθηκε στα 0,031 
€/kWh. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το τιμολόγιο Βιομηχανικής Χρήσης 
Β2Β της Δ.Ε.Η. διαμορφώθηκε στα 0,0624 €/kWh. Τέλος, η τιμή του νερού καθορίστηκε 
σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο της Ε.Υ.Α.Θ. για βιομηχανική κατανάλωση νερού 
στα 0,44 €/m3. 
 
Κόστος Εργαστηριακών αναλύσεων 
Το κόστος για την πλήρη ποιοτική ανάλυση κάθε δείγματος βιοντίζελ ανέρχεται, 
σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρείας παροχής της τεχνογνωσίας στα 40,2 €/δείγμα. 
Θεωρόντας την ανάλυση τριών δειγμάτων βιοντίζελ την ημέρα (μία σε κάθε βάρδια) και 
για λειτουργία 330 ημέρες ετησίως, το συνολικό ετήσιο κόστος υπολογίσθηκε σε 0,995 
€/τν παραγόμενου βιοντίζελ.  
 
Κόστος Εργατικών 
Το απασχολούμενο προσωπικό της μονάδας θεωρείται ότι θα περιλαμβάνει: 
 

 ένα χημικό μηχανικό ως υπεύθυνο παραγωγής  
 ένα χημικό μηχανικό ως υπεύθυνο υπεύθυνο του εργαστηρίου και 
ερευνητικού τμήματος  

 ένα λογιστή Γ’ Τάξης  
 έναν διοικητικό υπάλληλο  
 έναν βοηθό λογιστή  
 έναν υπέυθυνο για την εφοδιαστική της μονάδας    
 δέκα χειριστές της παραγωγικής διεργασίας (δύο σε κάθε βάρδια, τρεις 
βάρδιες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα 

 
καθώς και τους ακόλουθους εξωτερικούς συνεργάτες: 
 

 ένα λογιστή Α’ Τάξης ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο   
 έναν ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό και  
 έναν νομικό σύμβουλο 

 
Η ανάλυση μισθοδοσίας του προσωπικού της μονάδας  αναλύεται ακολούθως: 
 

 Χημικός Μηχανικός (Υπεύθυνος παραγωγής): 1.350 x 1,3  x 14 μήνες = 24.570 € 
 Χημικός Μηχανικός (Υπεύθυνος εργαστηρίου): 1.650 x 1,3 x 14 μήνες = 30.030 € 
 Λογιστήριο : 1000 x 1,3 x 14 μήνες  = 18.200 € 
 Γραμματεία : 1000 x 1,3 x 14 μήνες  = 18.200 €  
 Βοηθητικό προσωπικό : 800 x 1,3 x 14 μήνες  = 14.560 € 
 Εφοδαστική : 1200 x 1,3 x 14 μήνες  = 21.840 € 
 Παραγωγή : 10 x 1000 x 1,3 x 14 μήνες = 182.000 € 
 Χρηματοοικονομικός σύμβουλος : 1 άτομο x 700 x 12 μήνες = 8.400 € 
(Εξωτερικός συνεργάτης) 

 Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος  Μηχανικός : 1 άτομο x 1000 x 12 μήνες = 12.000 € 
(εξωτερικός συνεργάτης) 

 Δικηγόρος : 1000 x 12 μήνες = 12.000 € (εξωτερικός συνεργάτης) 
 
ενώ το συνολικό κόστος εργατικών ανέρχεται σε 341.800 € ετησίως. 
 
Κόστος Συντήρησης 
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Ως ετήσιο κόστος συντήρησης υπολογίσθηκε το 3% του συνολικού κόστους πάγιας 
επένδυσης, το οποίο ανέρχεται σε 307.812 €.  
 
Κόστος Ασφάλειας  
Ως ετήσιο κόστος ασφάλειας υπολογίσθηκε το 0,5% του συνολικού κόστους πάγιας 
επένδυσης το οποίο ανέρχεται σε 51.302 €.  
 
Λοιπά Απρόβλεπτα Κόστη 
Στα λοιπά απρόβλεπτα κόστη της μονάδος περιελαμβάνονται έξοδα προώθησης του 
προϊόντος, έξοδα μετακίνησης εσωτερικού και εξωτερικού, συμμετοχή σε συνέδρια και 
εκθέσεις κ.τ.λ. 
Ως ετήσιο κόστος των Λοιπών Απρόβλεπτων Κόστων υπολογίσθηκε το 1% του 
συνολικού κόστους πάγιας επένδυσης και το ποσό ανέρχεται στα 102.604 €.  
  
Κόστος Απόσβεσης 
Το ετήσιο κόστος απόσβεσης υπολογίζεται ως το 10% της συνολικής πάγιας 
επένδυσης μείον την επιχορήγηση και μείον τις δαπάνες συμβούλων, ενεργειακής 
επιθεώρησης και εκπαίδευσης, καθότι η χρονική περίοδο ζωής της επένδυσης έχει 
καθοριστεί στα δέκα έτη. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 595.325 € και το 
ατίστοιχο κόστος ανά τόνο παραγόμενου βιοντίζελ είναι ίσο με 21,262 €/τν. Στο Σχήμα 
7.1 παρουσιάζεται η συμετοχή των παραπάνω επιμέρους παραγόντων λειτουργικού 
κόστος. Από το σχήμα φαίνεται οτι τα ελαία ευθύνονται για το 84,45% του συνολικού 
κόστους λειτουργίας και με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται η καθορίστική επίδραση της 
τιμής τους στην οικονομική απόδοση της διεργασίας και της συνολικής επένδυσης. 
Υψηλό, αλλά σαφώς χαμηλότερο είναι το κόστος των βοηθητικών πρώτων υλών, το 
οποίο επιβαρύνει το συνολικό λειτουργικό κόστος κατά 7,68%, ενώ ακολουθούν οι 
αποσβέσεις και οι βοηθητικές παροχές με συμμετοχή 2,15% και 2,67% αντίστοιχα. Τα 
υπόλοιπα κόστη απαρτίζουν το υπόλοιπο 3,05% και το καθένα ξεχωριστά επιβαρύνει 
ελάχιστα το συνολικό λειτουργικό κόστος.  
  

Φυτικά Έλαια 84,45%

Χημικά 7,68%

Βοηθητικές Παροχές 2,67%

Αποσβέσεις 2,15%

Εργατικά 1,24%

Συντήρηση 1,11%

Ασφάλεια 0,19%

Εργαστήριο 0,14%

Λοιπά 0,37%
 

Σχήμα 7.1 Ανάλυση λειτουργικού κόστους 
 
Από την ανάλυση, που προηγήθηκε, γίνεται εύκολα αντιληπτό οτι το κόστος των 
φυτικών ελαίων επιβαρύνει σημαντικότατα το συνολικό λειτουργικό κόστος, επηρεάζει 
άμμεσα την τιμή πώλησης του βιοντίζελ και κρίνεται βαρύνουσας σημασίας για την 
οικονομική βιωσιμότητα της μονάδος παραγωγής βιοντίζελ. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 

Φυτικά Έλαια 
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συμφωνία με τις εκτιμήσεις της πλειονότητας των μελετών σκοπιμότητας που έχουνε 
γίνει κατά το παρελθόν για διάφορες μονάδες παραγωγής βιοντίζελ σε παγκόσμιο 
επίπεδο και εκτιμούν το ποσοστό αυτό σε περίπου 80 - 85%80. 
    
Η εταιρεία έχοντας γνώση των εκτιμήσεων προχώρησε στη σύναψη “Εκδήλωσης 
Θετικού Ενδιαφέροντος” με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Β. Ελλάδος για την 
κατοχύρωση μελλοντικών ενεργειακών καλλιεργειών - παραγωγών φυτικών ελαίων. Με 
την κίνηση αυτή η εταιρεία αποσκοπεί τόσο στην στήριξη των τοπικών αγροτικών 
οικονομιών όσο και στην προμήθεια φυτικών ελαίων σε συγκριτικά συμφέρουσες τιμές 
σε σχέση με αυτές του εξωτερικού λόγω του μικρότερου κοστολογίου μεταφοράς. 
Ωστώσο, σημειώνεται οτι κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της μονάδος και εως ότου 
αναπτυχθεί η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών στον ελληνικό χώρο το μεγαλύτερο 
ποσοστό των αναγκών σε φυτικά έλαια θα καλύπτεται από εισαγωγές από χώρες της 
Ευρωπαικής Ένωσης.  

Μεθανόλη 77,4 %

Καταλύτης (ΚΟΗ) 19,7 %

Θεικό Οξύ 2,9 %

 
Σχήμα 8.2 Κατανομή κόστους βοηθητικών πρώτων υλών 

 
Από το κόστος των Βοηθητικών χημικών Α΄ υλών σημαντικότερο κρίνεται αυτό της 
μεθανόλης, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 77.42% επί του συνολικού κόστους των 
βοηθητικών χημίκων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.2. Επιπλέον, το κόστος της 
μεθανόλης είναι σημαντικό λόγω των διακυμάνσεων που παρουσιάζει η τιμή της όπως 
αυτές αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4. Ωστόσο, εκτιμάται οτι η διακύμανση της τιμής της 
δεν επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται 
στο μικρό ποσοστό (5,94%) που καταλαμβάνει η μεθανόλη στο συνολικό λειτουργικό 
κόστος και στο γεγονός οτι η διακύμανση των τιμών της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την τιμή του αργού πετρελαίου, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο διορθωτικές 
                                                 

80 “Economic Feasibility of Producing Biodiesel in Tennessee” AIM-AG Agri-Industry Modeling & 
Analysis Group  
Judy Jarnefeld, John Urbanchuk  “Statewide feasibility study for a Potential new york state 
Biodiesel industry” - Final report (www.nyserda.org) 
R. Ginder “Evaluating Biodiesel as a value –added opportunity” Department of Economics, 
Iowa State University July 2004 
Magid Dagher, Rani Panicker, Elizabeth Myles, Nicole Bell “Mississippi Biodiesel Feasibility 
Study” Mississippi Small Farm Development Center, Alcorn State University 
T. Nuñez  “Biodiesel in Oregon: Environmental Impacts and Economic Feasibility on the 
Columbia Plateau” Environmental Studies Senior Thesis Lewis & Clark College December 15, 
2004 
T. Randall Fortenbery “Biodiesel Feasibility Study: An Evaluation of Biodiesel Feasibility in 
Wisconsin” Department of Agricultural & Applied Economics of Wisconsin-Madison March 
2005  
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κινήσεις στην τιμή πώλησης του βιοντίζελ. Το κόστος των βοηθητικών παροχών 
(φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απεσταγμένο νερό) μαζί με το κόστος των 
εργατικών και τα λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (για την προώθηση του προϊόντος, την 
μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια 
κ.τ.λ.) ανέρχονται στο συνολικό ποσοστό του 4,28%. Τα κόστοι αυτά δεν επιβαρύνουν 
σημαντικά το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και σε συνδυασμό με το γεγονός οτι οι 
τιμές τους δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές (ακολουθούν τις 
πληθωρηστικές τάσεις) δεν επηρεάζουν την οικονομική βιωσημότητα της μονάδος. 
 
Τέλος, τα κόστοι συντήρησης, ασφάλειας και το κόστος της απόσβεσης αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 3,45% επι του συνολικού λειτουργικού κόστους. Λόγω του γεγονότος οτι 
το ετήσιο κόστος τους δεν μεταβάλλεται χρονικά (υπολογίζεται ως καθορισμένο 
ποσοστό επι του συνολικού κόστους πάγιας επένδυσης) δεν επηρεάζουν την εξέλιξη 
και την οικονομική βιωσημότητα της μονάδος. Η ανάλυση του λειτουργικού κόστους 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.14.     
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και τη 
βιωσιμότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης, είναι:  
 

 η τιμή διάθεσης των προσβάσιμων από τη μονάδα φυτικών ελαίων και 
κυρίως του κραμβελαίου, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις και 
σταθερότερης ποιότητας βιοντίζελ 

 η τιμή διάθεσης του βιοντίζελ στην εγχώρια αγορά και 
 η ποσότητα αφορολόγητου βιοντίζελ, που θα παραχωρυθεί στη 
σχεδιαζόμενη μονάδα στα πλαίσια του “Προγράμματος Κατανομής 
Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων” του Νόμου για την “Εισαγωγή στην Ελληνική 
Αγορά Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων”. 

 
Η επίδραση της κάθε μίας από τις παραπάνω παραμέτρους, καθώς και διαφόρων 
συνδυασμών τους, εξετάζεται στη συνέχεια.  
 
Στον Πίνακα 8.1 και το Σχήμα 8.1 παρουσιάζεται η ανάλυση βιωσιμότητας μονάδων 
παραγωγής βιοντίζελ με ονομαστική βιωσιμότητα από 4 έως 40 εκ. λτ /έτος και για 
μέσες τιμές ελαίου (0,51 €/λτ) και βιοντίζελ (0,73 €/λτ). Από το Σχήμα 8.1 φαίνεται ότι το 
εσωτερικό επιτόκιο της επένδυσης παρουσιάζει ελάχιστο, της τάξης του 100 %, στην 
περιοχή δυναμικοτήτων 8 – 10 εκ. λτ /έτος, το οποίο όμως συνεχίζει να είναι πολύ υψηλό 
και να χαρακτηρίζει την επένδυση ως εξαιρετικά κερδοφόρα. Αντίστοιχα, ο χρόνος 
αποπληρωμής της επένδυσης εμφανίζει, στην ίδια περιοχή δυναμικοτήτων, μέγιστο που 
μόλις ξεπερνά το ένα έτος. Σημειώνεται ότι τόσο το εσωτερικό επιτόκιο όσο και ο 
χρόνος αποπληρωμής υπολογίζονται ως προς την ίδια συμμετοχή στην πάγια 
επένδυση και όχι το συνολικό της ύψος. Από το ίδιο σχήμα φαίνεται ότι αν αντί των 
καθαρών κερδών ληφθούν υπόψη τα κέρδη προ αποσβέσεων, τότε το ελάχιστο 
εσωτερικό επιτόκιο που μπορεί να επιτευχθεί κινείται στην περιοχή του 140 % (για 
δυναμικότητες 8 – 10 εκ. λτ / έτος) και συνοδεύεται από χρόνους αποπληρωμής της 
τάξης των 8 – 9 μηνών. Για πολύ μικρές τυποποιημένες μονάδες δυναμικότητας 2 – 4 εκ. 
λτ / έτος καθώς και για βιομηχανικές μονάδες με δυναμικότητα πάνω από 30 εκ. λτ 
/έτος, το εσωτερικό επιτόκιο με βάση τα κέρδη προ αποσβέσεων ξεπερνάει το 200 %, 
ενώ ο χρόνος αποπληρωμής περιορίζεται σε διαστήματα μικρότερα των έξι μηνών. 
Από τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα φαίνεται ότι η επένδυση σε μονάδες 
παραγωγής βιοντίζελ, οποιασδήποτε δυναμικότητας, είναι εξαιρετικά ελκυστική και θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευκαιρία. 
 
Στο Σχήμα 8.2 επιχειρείται η ίδια ανάλυση θεωρώντας ότι οι τιμές ελαίων θα κινηθούν 
στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας (0,6 €/λτ – Σχήμα 5.3), ενώ η τιμή 
διάθεσης βιοντίζελ, λόγω ανταγωνισμού ως προς την προσφορά, θα καθηλωθεί στα 
μέσα επίπεδα των 0,73 €/λτ (τιμή που δεν επηρεάζει την κερδοφορία των συντελεστών 
παραγωγής και διάθεσης ντίζελ κίνησης καθώς και την τιμή διάθεσης του στον τελικό 
καταναλωτή – Πίνακας 5.10). Στην περίπτωση αυτή η εσωτερική απόδοση, ως προς τα 
κέρδη προ αποσβέσεων, παραμένει πάνω από 50 % (25 % με βάση τα καθαρά κέρδη), 
εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής της 
επένδυσης δεν ξεπερνάει τα δύο έτη, ακόμη και για δυναμικότητες στη χείριστη περιοχή 
των 8 – 10 εκ. λτ / έτος. Αντίστοιχα, για τις βέλτιστες δυναμικότητες (2 – 4 εκ. λτ / έτος ή 
30 εκ. λτ / έτος) ο χρόνος αποπληρωμής μόλις και ξεπερνά το ένα έτος ακόμη και για 
τα καθαρά κέρδη (και όχι τα κέρδη προ αποσβέσεων) του εγχειρήματος. 
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Πίνακας 8.1 Ανάλυση βιωσιμότητας μονάδας παραγωγής βιοντίζελ  
τιμή αγοράς ελαίου, 0,5 €/λτ            
τιμή πώλησης βιοντίζελ, 0,73 €/λτ            
δυναμικότητα, εκ. λτ βιοντίζελ /έτος 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 
Επένδυση                               αρχική επένδυση, € 1,11 1,98 2,69 3,29 3,81 4,68 6,26 7,38 8,24 8,95 10,07 

επιδότηση, € 0,44 0,79 1,08 1,32 1,52 1,87 2,50 2,95 3,30 3,58 4,03 
δάνειο, € 0,50 0,89 1,21 1,48 1,71 2,10 2,82 3,32 3,71 4,03 4,53 

ίδια, € 0,17 0,30 0,40 0,49 0,57 0,70 0,94 1,11 1,24 1,34 1,51 
Λειτουργικά κόστη            πρώτη ύλη, εκ. €/έτος 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81 4,76 7,14 9,52 11,90 14,29 19,05 

χημικά/αναλώσιμα, €/έτος 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,35 0,53 0,71 0,88 1,06 1,41 
θερμότητα, € /έτος 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 
ηλεκτρισμός, €/έτος 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 

εργατικά, €/έτος 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,25 
έξοδα συντήρησης και εργαστηρίου, €/έτος 0,04 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,25 0,30 0,33 0,36 0,40 

σύνολο λειτουργικών εξόδων, €/έτος 2,24 2,83 3,39 3,95 4,51 5,64 8,40 11,13 13,86 16,58 22,03 
Έσοδα                                   βιοντίζελ, εκ. € / έτος 2,92 3,65 4,38 5,11 5,84 7,3 10,95 14,6 18,25 21,9 29,2 

λίπασμα, χιλ. τν / έτος 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45 0,60 
σύνολο εσόδων 2,98 3,725 4,47 5,215 5,96 7,45 11,175 14,9 18,625 22,35 29,8 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβ., €/έτος 0,74 0,89 1,08 1,26 1,45 1,81 2,78 3,77 4,76 5,77 7,77 

Χρηματ/μικά κόστη    απόσβέσεις, €/έτος 0,07 0,12 0,16 0,20 0,23 0,28 0,38 0,44 0,49 0,54 0,60 
εξυπηρέτηση δανείου, €/έτος 0,07 0,12 0,17 0,21 0,24 0,29 0,39 0,46 0,52 0,56 0,63 

ασφάλεια, €/έτος 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων, €/έτος 0,15 0,26 0,36 0,44 0,51 0,62 0,83 0,98 1,10 1,19 1,34 
κέρδη προ φόρων, €/έτος 0,59 0,63 0,72 0,82 0,95 1,19 1,95 2,78 3,67 4,58 6,43 
φόρος εισοδείματος, €/έτος 0,24 0,25 0,29 0,33 0,38 0,47 0,78 1,11 1,47 1,83 2,57 
καθαρά κέρδη, €/έτος 0,35 0,38 0,43 0,49 0,57 0,71 1,17 1,67 2,20 2,75 3,86 
            

(καθαρά κέρδη)                  εσωτερική 
απόδοση, % 213 127 107 100 99 101 124 151 178 204 255 

χρόνος αποπληρωμής, έτη 0,47 0,78 0,94 1,00 1,01 0,99 0,80 0,66 0,56 0,49 0,39 
            

(κέρδη προ αποσβ.)           εσωτερική 
απόδοση, % 253 167 147 140 139 141 164 191 218 244 295 

χρόνος αποπληρωμής, έτη 0,40 0,60 0,68 0,71 0,72 0,71 0,61 0,52 0,46 0,41 0,34 
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Σχήμα 8.1 Μεταβολή της εσωτερικής απόδοσης και του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης, ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας, 

για μέσες τιμές  ελαίων και βιοντίζελ 
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Σχήμα 8.2 Μεταβολή της εσωτερικής απόδοσης και του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης, ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας, 

για μέση τιμή πώλησης βιοντίζελ και υψηλή τιμή αγοράς ελαίων  
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Σχήμα 8.3 Μεταβολή της εσωτερικής απόδοσης και του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης, ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας, 

για χαμηλή τιμή διάθεσης  βιοντίζελ και μέσες τιμές αγοράς ελαίων  
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Σχήμα 8.4 Μεταβολή της εσωτερικής απόδοσης και του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης, ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας, 

για υψηλές τιμές ελαίων και βιοντίζελ 
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Αντίστοιχα, από το Σχήμα 8.4 φαίνεται ότι το εσωτερικό επιτόκιο παραμένει πάνω από 50 % 
και ο χρόνος αποπληρωμής κάτω από δύο έτη, για όλο το εξεταζόμενο εύρος 
δυναμικοτήτων, στην περίπτωση που η τιμή διάθεσης βιοντίζελ περιοριστεί στα 0,68 €/λτ και 
για μέσες τιμές ελαίων στην περιοχή του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας (0,51 €/λτ). 
Άνοδος της τιμής των ελαίων είναι φυσικό να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής του 
παραγόμενου βιοντίζελ, προκαλώντας έτσι μικρή επιβάρυνση (0,15 %) στην τελική τιμή 
διάθεσης του ντίζελ κίνησης (βλ. Πίνακες 5.9 και 5.11). Η περίπτωση αυτή εξετάζεται στο 
Σχήμα 5.22 θεωρώντας τη μέγιστη πιθανή τιμή διάθεσης του βιοντίζελ σε συνδυασμό με τη 
μέγιστη πιθανή τιμή αγοράς των ελαίων. Από το σχήμα φαίνεται ότι τα οικονομικά 
αποτελέσματα της μονάδας, στην περίπτωση αυτή, προσομοιάζουν με τα μέσα οικονομικά 
αποτελέσματα του Σχήματος 8.1. 
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Σχήμα 8.5 Ανάλυση βιωσιμότητας συνδυασμένων μονάδων σπορελαιουργίας και 
παραγωγής βιοντίζελ, ως προς την πιθανή διακύμανση της τιμής των σπόρων  
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Σχήμα 8.6 Ανάλυση βιωσιμότητας συνδυασμένων μονάδων σπορελαιουργίας και 
παραγωγής βιοντίζελ, ως προς την πιθανή διακύμανση της τιμής του βιοντίζελ 

 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε φαίνεται ότι, ακόμη και στις δυσμενείς περιπτώσεις των 
Σχημάτων 8.5 και 8.6, το εγχείρημα της εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιοντίζελ 
εμφανίζει εξαιρετικά ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα.  
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9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 
Στο Σχήμα 9.1 παρουσιάζεται η εξάρτηση, από την τιμή του ελαίου, της τιμής πώλησης του 
βιοντίζελ, για την οποία μηδενίζονται τα κέρδη της επιχείρησης. Η κάθε γραμμή στο Σχήμα 1 
αναφέρεται και σε διαφορετική δυναμικότητα λειτουργίας της μονάδας, η οποία καθορίζεται 
τόσο από την βελτιστοποιημένη διαχείριση της εφοδιαστικής και της παραγωγικής 
διαδικασίας, την επάρκεια της τεχνολογίας και την ποιότητα της τροφοδοτούμενης πρώτης 
ύλης, κυρίως όμως αναμένεται να καθοριστεί από την αφορολόγητη ετήσια ποσόστωση, 
που θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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Σχήμα 9.1 Συσχέτιση της τιμής πώλησης βιοντίζελ από την τιμή της πρώτης ύλης και την 

ετήσια παραγωγή, όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας στο νεκρό σημείο. 
 
Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1, για τη λειτουργία της μονάδας στην ονομαστική 
δυναμικότητα των 40.000 τν ετησίως και για τιμές ελαίων στο διάστημα 0,5 έως 0,6 €/λτ 
(διάστημα στο οποίο ανμένεται να κυμανθούν οι τιμές του κραμβελαίου – Κεφ. 4 και Κεφ. 6), 
η τιμές βιοντίζελ στις οποίες η μονάδα εκκινεί να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα (κέρδη), 
βρίσκονται στο διάστημα των 0,56 έως 0,66 €/λτ. Για το ίδιο διάστημα τιμών κραμβελαίου, οι 
αντίστοιχες τιμές βιοντίζελ δεν μεταβάλλονται σημαντικά, όταν η δυναμικότητα (ή η 
αντίστοιχη ποσόστωση αφορολόγητης παραγωγής, που θα της δωθεί) περιοριστεί στις 
30.000 τν/έτος. Σε δυναμικότητα 20.000 τν/έτος, η μεταβολή αυτή γίνεται σημαντική, 
αυξάνοντας τις τιμές βιοντίζελ του νεκρού σημείου στα 0,60 έως 0,70 €/λτ. Για αφορολόγητη 
ποσόστωση της τάξης των 10.000 τν/έτος, οι τιμές διάθεσης βιοντίζελ, στις οποίες η μονάδα 
αναμένεται να εμφανίσει κέρδη εκτινάσσονται στα 0,68 έως 0,79 €/λτ. 
 
Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι οι μηδενικές αποδόσεις του νεκρού σημείου, που 
παριστάνονται στο Σχήμα 9.1, δεν είναι αυτές που προσδιορίζουν την τιμολόγηση του 
προϊόντος ή τη δυναμικότητα στην οποία θα λειτουργεί η μονάδα και μπορούν μόνο να 
χρησιμοποιηθούν για μία πρώτη σκιαγράφηση των εξαρτήσεων της οικονομικής 
απόδοσης του εγχειρήματος από τις κυριώτερες παραμέτρους που την επηρεάζουν.  
 
Όσον αφορά στο κριτήριο με το οποίο θα μπορούσε να προσδιοριστεί το κατά πόσο τα 
προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ικανοποιητικά και πάνω 
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από όλα ασφαλή για τη βιωσιμότητα της μονάδας, επιλέχθηκε αυτό των κερδών προ 
φόρων ως ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών. Η επιλογή αυτή οφείλεται κυρίως στο 
λόγο ότι, η επένδυση από τη φύση της έχει το χαρακτηριστικό να δημιουργεί ετήσιους 
κύκλους εργασιών της τάξης του 200 έως 300 % του ύψους της πάγιας επένδυσης81.  Με 
βάση το γεγονός αυτό, ακόμη και αν τα ετήσια κέρδη προ φόρων ανέλθουν, για 
παράδειγμα, στο 30% της αρχικής επένδυσης (200 % των ιδίων κεφαλαίων), αποτελούν 
μόνο το 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών. Τα κέρδη του παραδείγματος (30% της αρχικής 
επένδυσης) ανέρχονται σε 3 εκ. € / έτος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν, 
παρά τον οποιονδήποτε σχεδιασμό, η τιμή διάθεσης του βιοντίζελ ελαττωθεί κατά 1 μόλις 
λεπτό / λίτρο και το κόστος του ελαίου αυξηθεί αντίστοιχα κατά 1 μόνο λετπό / λίτρο, τα 
προσδοκόμενα κέρδη προ φόρων (για την οναμαστική δυναμικότητα της μονάδας – 40.000 
τν) θα ελατωθούν κατά 800 χιλ. €, ενώ αν οι μεταβολές αυτές αγγίξουν τα τρία λεπτά, τόσο 
για το έλαιο όσο και για το βιοντίζελ, τα κέρδη θα περιοριστούν στο 0,5 εκ. € 
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Σχήμα 9.2 Συσχέτιση της τιμής πώλησης βιοντίζελ από την τιμή της πρώτης ύλης και την 

ετήσια παραγωγή, όσον αφορά στην επίτευξη ετήσιας κερδοφορίας της τάξης του 10 % του 
ετήσιου κύκλου εργασιών (η περιχή αριστερά των συνεχών γραμμών αφορά σε 

κερδοφορίες υψηλότερες από 10% επί των πωλήσεων). 
 
Το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε δείχνει την ευαισθησία των οποιονδήποτε 
οικονομικών αποτελεσμάτων, ως προς την τιμή της βασικής πρώτης ύλης και του 
προϊόντος αντίστοιχα, όταν τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται με ετήσιες πωλήσεις 
                                                 

81  Όπως θα φανεί στην Παράγραφο 9.2, η σχεδιαζόμενη επένδυση, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 10 εκ. €, κατά το πιθανότερο σενάριο λειτουργέιας της, κινεί, ετησίως, κύκλο εργασιών της 
τάξης των 32 εκ. €, από τα οποία τα 28 εκ. € αποτελούν τα ετήσια λειτουργικά έξοδα. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι για ετήσια παραγωγή 40 χιλ. τν βιοντίζελ ή 45 εκ. λτ και με 
πιθανότερη τιμή πώλησης του βιοντίζελ στην περιοχή των 0,7 €/λτ (βλ. Κεφ. 5 και Κεφ. 6), ο κύκλος 
εργασιών διαμορφώνεται στα 31,5 εκ. €, ενώ με κόστος ελαίου στην περιχή των 0,6 €/λτ (βλ. Κεφ. 
4), η ετήσια δαπάνη για προμήθεια ελαίου ανέρχεται στα 27 εκ. €.  

νεκρό σημείο 
40.000 τν/έτος

ασφαλής 
κερδοφορία 

(10% επί των 
πωλήσεων) 

επισφαλής  
κερδοφορία 
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πολλαπλάσιες της πάγιας επένδυσης. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο η επιθυμιτή απόδοση (κέρδη 
προ φόρων) της μονάδας να μην εκφραστεί ως προς την αρχική εκροή ιδίων, για την 
υλοποίηση της επένδυσης, αλλά ως προς τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό 
επιλέχθηκε ως κατώτατο όριο βιωσιμότητας της επένδυσης, τα κερδη προ φόρων να 
υπερβαίνουν το 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών. Το κριτήριο αυτό, θεωρήθηκε ότι 
εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τη βιωσιμότητα της μονάδας και επιτρέπει την υψηλή 
κερδοφορία της, παρά την πληθώρα αστάθμιστων παραμέτρων που ενδέχεται να 
προκύψουν σε μία αγόρα που μόλις δημιουργείται. 
 
Στο Σχήμα 9.2, παρουσιάζεται η εξάρτηση, από την τιμή του ελαίου, της τιμής διάθεσης του 
παραγόμενου βιοντίζελ, η οποία να επιτυγχάνει κέρδη προ φόρων της τάξης του 10 % του 
ετήσιου κύκλου εργασιών, να εξασφαλίζει δηλαδή την κερδοφορία και την βιωσιμότητα του 
εγχειρήματος. Η κάθε γραμμή του Σχήματος αφορά σε διαφορετικά επίπεδα αφορολόγητης 
ποσόστωσης της παραγωγής, από 10.000 τν/έτος έως την ονομαστική της δυναμικότητα. 
Από το σχήμα φαίνεται ότι για τιμή πρώτης ύλης στην περιοχή των 0,6 €/λτ, η τιμή διάθεσης 
του βιοντίζελ, η οποία επιτυγχάνει την επιθυμιτη τιμή του παραπάνω δείκτη, βρίσκεται στην 
περιοχή των 0,7 – 0,75 €/λτ, όταν η αφορόλογητη ποσόστοση είναι 40.000 τν/έτος και 
ανέρχεται στα 0,75 – 0,80 € (ιδιαίτερα υψγλή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα τιμών του 
βιοντίζελ – Κεφ. 5), όταν η αφορολόγητη ποσόστοση περιοριστεί στις 20.000 τν/έτος. Για 
αφορολόγητη ποσόστωση στις 10.000 τν/έτος, η τιμή διάθεσης του παραγόμενου βιοντίζελ 
υπερβαίνει τα 0,85 €/λτ (περισσότερο από 10 λεπτά υψηλότερη, από την τιμή στην οποία το 
βιοντίζελ θα μπορούσε να εισαχθεί από την πλεονάζουσα γερμανική αγορά). 
 
Η διακεκομένη γραμμή στο Σχήμα 9.2, αναφέρεται στο νεκρό σημείο, για αφορολόγητη 
ποσόστωση 40.000 τν/έτος. Συγκρίνοντας το κριτήριο του Σχήματος 8.2 (κέρδη προ φόρων 
της τάξης του 10% των ετήσιων πωλήσεων) με την ανάλυση νεκρού σημείου του Σχήματος 
9.1, φαίνεται ότι η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 0,1 €/λτ, όσον αφορά στην τιμή 
διάθεσης του βιοντίζελ. Τα δέκα λεπτά του €, θεωρούνται, κατά την παρούσα ανάλυση, ως 
μία επαρκή διαφορά του επιπέδου λειτουργίας της επιχείρησης από το σημείο μηδενικών 
κερδών, η οποία μπορεί να απορροφήσει μεταβολές στην τιμή διάθεσης του βιοντίζελ και 
προμήθειας ελαίων της τάξης των 5 λεπτών, αμφότερα (5 λεπτά μειωμένη τιμή βιοντίζελ σε 
συνδυασμό με κατά 5 λεπτά αυξημένη τιμή προμήθειας ελαίου). 
 
 
9.1 Ανάλυση Σεναρίων 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα από τα σενάρια, τα οποία εκτιμώνται ως ιδιαίτερα 
πιθανά, καθώς και κάποια σενάρια τα οποία, παρά την ελλαττωμένη πιθανότητα τους να 
συμβούν, ενδέχεται να διακινδυνεύσουν την βιωσιμότητα της μονάδας. Όσον αφορά στα 
τελευταία, στην ίδια ανάλυση περιλαμβάνονται και περιγράφονται οι δυνατές αντιδράσεις 
της επιχείρησης σε αυτά. Η περιγραφή του κάθε σεναρίου, συνίσταται στην αιτιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά στην τιμή των ελαίων, την τιμή πώλησης του βιοντίζελ και την 
αφορολόγηγτη ποσόστωση καθώς και στην ανάλυση των βασικών χρηματοοικονομικών 
δεικτών της κάθε περίπτωσης.  
 
Το πρώτο σενάριο παρουσιάζει την πιθανότερη εκδοχή εξέλιξης της εγχώρια αγοράς 
βιοντίζελ, με βάση τις συγκρατημένες εκτιμήσεις όσον αφορά στις τιμές διάθεσης βιοντίζελ 
και προμήθειας ελαίων, που τεκμηριώθηκαν στα Κεφάλαια 5 και 4, αντίστοιχα. Στα επόμενα 
τρία σενάρια εξετάζονται οι επιπτώσεις των αρνητικών εξελίξεων όσον την τιμή διάθεσης του 
προϊόντος, το δεύτερο, την τιμή προμήθειας πρώτων υλών, το τρίτο και τη χορήγηση 
μειωμένης ποσόστωσης, το τέταρτο. Το πέμπτο σενάριο εξετάζει τη συνδυασμένη επίπτωση 
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των αρνητικών εξελίξεων και στις τρει αυτές παραμέτρους. Το τελευταίο σενάριο εξετάζει την 
ειδική περίπτωση της δυνατότητας διάθεσης βιοντίζελ εκτός της αφορολόγητης 
ποσόστωσης, του Νόμου για την “Εισαγωγή στην ελληνική αγορά βιοκαυσίμων και άλλων 
ανανεώσιμων καυσίμων”.  
 
Σενάριο Α: Ωρίμανση της εγχώριας αγοράς βιοκαυσίμων 
Όσον αφορά στο πρώτο σενάριο, το οποίο θεωρείται και ιδιαίτερα πιθανό, η εγχώρια 
αγορά βιοκαυσίμων προβλέπεται να ωριμάζει σταδιακά, κατά την πρώτη δεκαετία 
λειτουργίας της επιχείρισης (διάστημα που θεωρείται και η διάρκεια ζωής της) γεγονός που 
προβλέπεται να συνοδεύεται από τις ακόλουθες εξελίξεις: 
 

 Τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του προϊόντος, ο εγχώριος ανταγωνισμός, 
μεταξύ των μονάδων παραγωγής του, αναμένεται να βρίσκεται ακόμη σε 
πρώιμο στάδιο και καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στη διαμόρφωση της τιμής 
του βιοντίζελ (στα πλαίσια της υποχρέωσης σταδιακής κάλυψης της 
ποσόστωσης του 5,75 % το 2010) θα διαδραματίζει η δυνατότητα και κόστος 
εισαγωγής του. Στο πλάισιο αυτό, το σενάριο θεωρεί ότι αρχικά η τιμή του 
βιοντίζελ θα κυμαίνεται στην περιοχή των 0,769 €/λτ (τιμή ex-factory Γερμανίας 
+ μεταφορικά, Παρ. 5.4), ενώ με τη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς, ο 
εγχώριος ανταγωνισμός θα συμπιέζει την τιμή του προς τα 0,683 €/λτ (τιμή που 
δεν επηρεάζει την υφιστάμενη αγορά καυσίμων, Παρ. 5.3). Για τον υπολογισμό 
της μέσης τιμής πώλησης του βιοντίζελ, στη δεκαετία 2007 - 2017, οι παραπάνω 
τιμές σταθμίζονται στα 3 και 7 έτη αντίστοιχα, κατά την πρώτη δεκαετία, και 
οδηγούν στο αποτέλεσμα των 0,709 €/λτ.   

 
 Κατά τα πρώτα χρόνια η καλλιέργεια ελαιοκράμβης δεν θα έχει ακόμη 
εξαπλωθεί στην έκταση που απαιτείται για την κάλυψη της εγχώριας 
παραγωγής βιοντίζελ και η τιμή του κραμβελαίου θα διαμορφώνεται βάση 
κυρίως των εισαγωγών του. Στο πλαίσιο αυτό και περιλαμβανομένου του 
κόστους μεταφοράς το σενάριο προβλέπει τιμή κραμβελαίου της τάξης των 
0,596 €/λτ (Παρ. 6.3). Με την εξάπλωση των εγχώριων καλλιεργειών 
ελαιοκράμβης, η τιμή του κραμβελαίου στην Ελλάδα αναμένεται να 
διαμορφωθεί στα επίπεδα των ευρωπαϊκών τιμών αφαιρουμένου του κόστους 
μεταφοράς του (0,511 €/λτ – Παρ. 4.1). Με στάθμιση σε 3 και 7 έτη, αντίστοιχα, 
των παραπάνω τιμών, η τιμή κραμβελαίου του σεναρίου υπολογίζεται στα 
0,537 €/λτ.   

 
Στο σενάριο αυτό, θεωρέιται ότι η μονάδα εξασφαλίζει αφορόλόγητη ποσόστωση στο 
ύψος της συνολικής δυναμικόητας της, από το πρώτο έτος λειτουργίας της.  Η πιθανότητα 
του σεναρίου εκτιμάται στο 40 %, ενώ οι παραδοχές και τα οικονομικά του αποτελέσματα 
συνοψίζονται στον Πίνακα 8.1.  
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 8.1, τα μέσα ετήσια κέρδη πρό φόρων, στην περίπτωση του 
Σεναρίου Α, ανέρχονται στο 14,9 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, ο 
μέσος εσωτερικός βαθμός απόδοσης, ως προς τα ίδια κεφάλαια (15 % της αρχικής 
επένδυσης), ανέρχεται σε 283 %, ενώ ως προς τα ίδια + επιδότηση σε 77 %. Αν, ως δείκτης 
ασφαλούς οικονομικής οικονομικής λειτουργίας και βιωσιμότητας θεωρηθεί, τα κέρδη προ 
φόρων να αποτελούν το 10 % του κύκλου εργασιών, τότε η ικανοποιητική τιμή του 14,9 %, 
του Πίνακα 9.1, φάινεται να οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλούς εσωτερικούς βαθμούς απόδοσης.  
 
Πίνακας 9.1 Σενάριο ωρίμανσης της εγχώριας αγοράς  
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Πιθανότητα Σεναρίου :  40 %   
   

στοιχεία επένδυσης   
αρχική επένδυση 10.260.412 € 

ίδια 1.539.062 € 
επιδότηση 4.104.165 € 

δάνειο 4.617.185 € 
μέσες τιμές δεκαετίας   

τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,709 € / λτ 
τιμή αγοράς ελαίου  0,537 € / λτ 

αφορολόγητη ποσόστωση 40.000 τν / έτος 
δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   

ετήσιος κύκλος εργασιών 32.706.873 € / έτος 
ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 4.891.311 € / έτος          (15,0 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 31.138.060 € / 10 έτη (5% επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 77,1 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 283,5 % 
 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ενδογεννές χαρακτηριστικό της επένδυσης να παράγει 
υψηλούς κύκλους εργασιών (της τάξης των 30 εκ. € ετησίως) με αρχική πάγια εκροή της 
τάξης των 10 εκ. €. Είναι φανερό ότι, όταν τα εξαιρετικά ετήσια κέρδη της τάξης των 5 εκ. € 
(50 % της αρχικής επένδυσης ή 300 % των ιδίων) δημιουργούνται από ετήσιους κύκλους 
εργασιών της των 30 εκ. €, τότε η  υψηλή εσωτερική απόδοση δεν αποδίδει την ακριβή 
εικόνα ασφαλών οικονομικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας. Αξίζει να  σημειωθεί ότι 
ελάττωση της τιμής του βιοντίζελ κατά 1 λεπτό με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής των ελαίων 
κατά επίσης 1 λεπτό, οδηγει σε ελάττωση των κερδών, σε ετήσια βάση, κατά 800 χιλ. €. 
Παρά την διάθεση φθηνών ελαίων (π.χ. φοινικελαίων) στην αγορά, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν το δίκτυ ασφαλείας, όσον αφορά ανάλογες εξελίξεις,  είναι περισσότερο 
ασφαλές η αασφάλεια των οικονομικών αποτελεσμάτων να κρίνεται από το περιθώριο 
κερδών απί του κύκλου εργασιών, παρά από το εσωτερικό βαθμό απόδωσης. 
 
Χρησιμοποιόντας σταθμισμένες μέσες τιμές ελαίου και βιοντίζελ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας ζωής της επένδυσης, οι “δείκτες οικονομικής λειτουργίας και απόδοσης” 
εμφανίζονται σταθεροί στο διάστημα αυτό. Αν, βάση του σεναρίου, θεωρηθεί ότι, τα τρία 
πρώτα χρόνια, οι τιμές ελαίου και βιοντίζελ είναι 0,769 και 0,596 €/λτ, αντίστοιχα, ενώ τα 
υπόλοιπα επτά μεταπίπτουν αυτόματα σε 0,683 και 0,511, τότε κατά το πρώτο διάστημα τα 
κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) διαμορφώνονται στο 14,7 %, ενώ κατά το δεύτερο 
διάστημα αναπροσαρμόζονται σε 15,9 %.  
 
Στους Πίνακες 9.2 -9.5 παρουσιάζονται τα λειτουργικά κόστη, τα αποτελέσματα χρήσεων και 
οι ισολογισμοί δεκαετίας (προϋπολογιστικοί) καθώς και η ανάλυση των κρισιμότερων 
αριθμοδεικτών της  επένδυσης. Από τον Πίνακα 9.2 φαίνεται ότι τα μέσα ετήσια λειτουργικά 
έξοδα, με βάση το Σενάριο Α, ανέρχονται σε 28 εκ. €. Για την κάλυψη των εξόδων αυτών, 
κατά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας και εώς ότου τα σωρευμένα έσοδα και διαθέσιμα 
να είναι σε θέση να καλύψουν τις αντίστοιχες εκροές (το διάστημα αυτό αφορά τα δύο 
πρώτα έτη), προβλέπεται η σύναψη κυλιόμενων βραχυπρόθεσμων δανείων. Το μέσο ύψος 
των δανείων αυτών, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, υπολογίζεται σε 5,3 εκ. €, κατά το 
δεύτερο έτος το μέσο βραχυπρόθεσμο δάνειο ελαττώνεται στο 1,3 εκ. € και το τρίτο έτος 
λειτουργίας μηδενίζεται. Η παρουσία του βραχυπρόθεσμου δανείου επηρεάζει τα 
οικονομικά αποτελέσματα κατά τα έτη 2007 και 2008. Στο Παθητικό του Πίνακα 9.4, 
καταγράφεται η πρόθεση της επιχείρησης να καταβάλει τις οφείλες της άμεσα 
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(“Προμηθευτές”), ενώ, χάριν απλούστευσης, δεν θεωρήθηκε αύξηση των “αφορολόγητων 
αποθεματικών” με τη σώρευση των ετήσιων κερδών. Τα τελευταία θεωρείται ότι 
μεταφέρονται σε προθεσμιακές καταθέσεις της επιχείρησης, δημιουργόντας ένα κεφάλαιο 
της τάξης των 22 εκ. € (πέραν των διανεμιθέντων μερισμάτων), στο τέλος της δεκαετίας, το 
οποίο είναι διαρκώς διαθέσιμο για την επέκταση της επένδυσης82.   
 
Από την ανάλυση αριθμοδεικτών του Πίνακα 9.5 φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή και άμεση 
ρευστότητα εκκινούν από ικανοποιητικές τιμές (της τάξης του 1 και 0,8, αντίστοιχα), παρά 
την παρουσία του βραχυπρόθεσμου δανείου και εξλίσσονται προς τιμές της τάξης του 15, 
με την σώρευση κερδών, προς το τέλος της δεκαετίας. Η δανειακή επιβάρυνση εκκινεί από 
το 55 % (το 2007 κατά το οποίο η λειτουργέια της μονάδας αφορά στο τρίτο μόνο 
τετράμηνο), τον πρώτο χρόνο και λόγο του βραχυπρόθεσμου δανείου, ενώ από το τρίτο 
έτος λειτουργίας ελλαττώνεται κάτω του 20 % και καταλήγει να μηδενιστεί στο τέλος της 
δεκαετίας. Η περίοδος είσπραξης κυμαίνεται στις 45 ημέρες, ενώ τα αποθέματα φαίνεται να 
ανακυκλώνονται 23 φορές το χρόνο (με εξαίρεση το τελευταίο τετράμηνο του 2007). Η 
ταχύτητα αποθεμάτων ανέρχεται σε 16 ημέρες, ενώ η αντίστοιχη των παγίων σε ελλατώνεται 
σταδιακά από 125 ημέρες (κατά την έναρξη λειτουργίας) σε 52 ημέρες το 2017, λόγω της 
σταδιακής απόσβεσης τους. Αντίστοιχα, η ταχύτητα εναργητικού αυξάνεται από 173 σε 373 
ημέρες, λόγω της μεταφοράς των κερδών στο “κυκλοφορούν ενεργητικό” (εταιρικές 
καταθέσεις). Στα μεγέθη που αναφέρθηκαν θεωρείται ότι αποτυπώνονται οι εξαιρετικά υγιείς 
προοπτικές όσον αφορά στη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρισης. 
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Σχήμα 9.3 Ανάλυση νεκρού σημείου και σημείου κερδοφορίας 10 % επί των πωλήσεων για 
τις τιμές βιοντίζελ και ελαίων του Σεναρίου Α. 
  
Στο Σχήμα 9.3 αποτυπώνονται οι δυναμικότητες λειτουργίας της μονάδας, εντός της 
αφορολόγητης ποσόστωσης, για τις οποίες η επιχείρηση επιτυγχάνει το νεκρό σημείο και 
την ασφαλή κερδοφορία του 10 % επί των πωλήσεων. Από το σχήμα φαίνεται ότι, στις 
                                                 

82  Με την προσδοκώμενη ανάπτυξη των εγχώριων καλλιεργειών ελαιοκράμβης, εκτικμάτε ότι η 
μελλοντική καθετοποίηση, με την εγκατάσταση σπορελαιουργίου καθώς και μονάδας 
παραγωγής βιοαερίου από τη βιομάζα των βλαστών ελαιοκράμβης, αποτελεί μία ιδαίτερα 
ελκυστική προοπτική. 

νεκρό  
σημείο

10% των 
πωλήσεων 
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συνθήκες εξέλιξης των τιμών του Σεναρίου Α, αφενός η μονάδα διαθέτει το περιθώριο να 
λειτουργεί στο 1/2 της ονομαστικής της δυναμικότητας αφετέρου όμως καταδεικνύουν και 
τη σημαντική επίπτωση του περιορισμού της αφορολόγητης ποσόστωσης, στην 
κερδοφορία και τη βιωσιμότητα της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, η λειτουργία 
στο σημείο “10% επί των πωλήσεων” δεν διακινδυνεύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, 
περιορίζει όμων τον κύκλο εργασιών της και συνεπώς και τα κέρδη της στο 1/2, σε σχέση με 
τη λειτουργία στους 40.000 τν/έτος. 
 
Σενάριο Β: Δυσμενής εξέλιξη της τιμής του διάθεσης του βιοντίζελ 
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, η τιμή διάθεσης του βιοντίζελ ενδέχεται να επηρεάζεται 
από πολλές και ετρόκλητες παραμέτρους, όπως: 
 

 η τιμή των ελαίων και η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής τους 
 οι διεθνείς τιμές του αργού 
 η ζήτηση του βιοντίζελ και η εξέλιξη της παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
 η διαθεσιμότητα όσον αφορά την εισαγωγή του και  
 οι πιθανές επιδράσεις του στην αλυσίδα τιμολόγισης των καυσίμων από το 
διυλιστήριο στον τελικό καταναλωτή 

 
ενώ η δυνατότητα επιβολής ανώτατης τιμής από το Υπ.Αν. σε συνδυασμό με την 
υποχρέωση παραλαβής του από τα διυλιστήρια και της εταιρείες τύπου Α, συνιστούν 
ένα πλέγμα κρατικού παρεμβατισμού, το οποίο αν και μπορεί να θεωρηθεί ως δίκτυ 
ασφαλείας, όσον αφορά στη βιωσιμότητα της σχεδιαζόμενης μονάδας, δεν παύει να 
αποτελεί απρόβλεπτο παράγοντα. Έτσι, στο σενάριο αυτό θεωρείται ότι η μέσης τιμή 
δεκαετίας του προϊόντος θα διαμορφωθεί εξ αρχής και μόνιμα στο επίπεδο, το οποίο 
η τιμή διάθεσης του δεν επηρεάζει την υφιστάμενη αγορά καυσίμων, με την 
προϋπόθεση ο Ε.Φ.Κ. να αυξηθεί, όπως αναμένεται, στα 0,27 €/λτ, μέσα στο 200683. 
Έτσι, για τις ανάγκες του σεναρίου η τιμή βιοντίζελ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 
0,698 €/λτ (Πίνακας 5.7) μείον το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς του προς τα 
ελληνικά διυλιστήρια (0,015 €/λτ – Κεφ. 6), το οποίο θεωρείται ότι θα βαρύνει την 
επιχείρηση (τιμή διάθεσης βιοντίζελ: 0,698 -0,015 = 0,683 €/λτ). Η πιθανότητα του 
σεναρίου καθορίζεται στο 20 %, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι (μέση τιμή ελαίου, 
ποσόστωση αφορολόγητης διάθεσης) παραμένουν σταθερές, σε σχέση με το 
Σενάριο Α.  
 
Όπως φαίνεται από τους δείκτες οικονομικής λειτουργίας και απόδοσης, του Πίνακα 9.6, η 
δυσμενής εξέλιξη, όσον αφορά στη μέση τιμή δεκαετίας, του βιονήζελ, δεν επηρεάζει 
σημαντικά την προοπτική βιωσιμότητας και υγειούς πορείας της μονάδας. Έτσι, ο 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης αν και ελαττώνεται, παραμένει σε υψηλές τιμές (πάνω από 
200 και 55 %, όσον αφορά στα ίδια και στα ίδια + επιδότηση, αντίστοιχα), ενώ τα κέρδη προ 
φόρων περιορίζονται από το 14,9 στο 12,3 και παραμένει σε εξαιρετικά ασφαλή επίπεδα.  
 

Στο Σχήμα 9.4 αποτυπώνονται οι δυναμικότητες λειτουργίας της μονάδας, για το νεκρό 
σημείο και την ασφαλή κερδοφορία του 10 % επί των πωλήσεων. Από το σχήμα φαίνεται 
ότι, η ελλάτωση των τιμών πώλησης του βιοντίζελ, στα επίπεδα του Σεναρίου Β, μετατοπίζει 
                                                 

83  Περεταίρω αύξηση του Ε.Φ.Κ. προς τα επίπεδα των ευρωπαϊκών τιμών του (σημειώνεται ότι 
σήμερα, στη Γερμανία, ο Ε.Φ.Κ. είναι 0,47 €/λτ), αν και ιδιαίτερα πιθανή, δεν ελήφθει υπόψη – βλ. 
Κεφ. 5, EUROPEAN UNION – “ENERGY & TRANSPORT IN FIGURES European Commission, 
Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat (2004) 
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το νεκρό σημείο της λειτουργίας της επιχείρησης σε ετήσια παραγωγή 12.000 τν (έναντι των 
10.000 τν, του Σεναρίου Α) και το σημείο κερδοφορίας 10% επί των πωλήσεων στους 28.000 
τν (έναντι 20.000 τν του Σεναρίου Α). Όπως προκύπτει από την ανάλυση, προκειμένου η 
επιχείρηση να διατηρήσει το περιθώριο ασφαλους κερδοφορίας και βιωσιμότητας, στις 
συνθήκες του Σεναρίου Β, θα πρέπει να διαθέτει αφορολόγητη ποσόστωση της τάξης των 
30.000 τν. Στην αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί να καταφύγει στη χρήση 
οικονομικότερων πρώτων υλών (π.χ. φοινικελαίου).  
 
Πίνακας 9.6 Σενάριο δυσμενούς εξέλιξης της τιμής διάθεσης του βιοντίζελ  
Πιθανότητα Σεναρίου :  20 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,683 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,537 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 40.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 31.525.055 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 3.709.493 € / έτος          (11,8 %) 
καθαρή παρούσα αξία  κερδών προ φόρων (ίδια) 22.446.930 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 55,8 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 206,7 % 
 
Σενάριο Γ: Δυσμενής εξέλιξη της τιμής των πρώτων υλών 
Στο σενάριο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο η τιμή των διαφόρων ελαίων να αυξηθεί, λόγω 
της αύξησης της ζήτησης για την κάλυψη της παραγωγής βιοντίζελ στην κατεύθυνση της  
οδηγίας 30/2003 (5,75 % της ευρωπαϊκής κατανάλωσης), σε συνδυασμό με ενδεχόμενες 
καθυστερήσεις στην ανάπτυξη καλλιεργειών ελαιοκράμβης. Εκτιμάται ότι αύξηση, η οποία 
θα οφείλεται σε ανισσοροπίες  μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, δεν θα είναι μόνιμη 
και θα τείνει να εξομαλυνθεί στα σημερινά επίπεδα (η τιμή ελαίων, παρά τις σημαντικές 
διακυμάνσεις της, κατά την τελευταία δεκαετία, φαίνεται να παρουσιάζει “οροφή” στα 0,65 
€/λτ – Σχήμα 4.1, Κεφ. 4) .  
 
Το σενάριο θεωρεί ότι όλα τα είδη ελαίων, θα είναι κατά μέσο όρο 15% ακριβότερα από την 
τιμή του πιθανότερου σεναρίου. Έτσι, η τιμή κραμβελαίου από το Σενάριο Α (0,537 €/λτ), 
διαμορώνεται στα 0,617 €/λτ. Η εξέλιξη αυτή αφορά τόσο στις αναμενόμενες εισαγωγές 
κραμβελαίου, κατά την πρώτη τριετία όσο και στην εγχώρια παραγωγή, μετά το 2010, όπως 
προβλέπει το Σεναρίου Α. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 4.2 και αναλύεται στην Παράγραφο 5.5, η ex-factory τιμή του βιοντίζελ παρακολουθεί 
τις διακυμάνσεις της τιμής του κραμβελαίου, γεγονός που δεν ελήφθει υπόψη κατά το 
παρόν Σενάριο. Η οικονομική απόδοση της επένδυσης, στην περίπτωση αυτή, αναλύεται 
στον Πίνακα 9.7 (η πιθανότητα του σεναρίου εκτιμάται στο 20 %, ενώ η τιμή βιοντίζελ και η 
αφορολόγητη ποσόστωση διατηρούνται στα επίπεδα του Σεναρίου Α).  
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Σχήμα 9.4 Ανάλυση νεκρού σημείου και σημείου κερδοφορίας 10 % επί των πωλήσεων για 

τις τιμές βιοντίζελ και ελαίων του Σεναρίου Β. 
 
 
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 9.7, δεν κρίνονται ικανοποιητικά (αν και δεν απειλούν τη 
βιωσιμότητα της μονάδας, κυρίως όσον αφορά στο ποσοστό των κερδών επί των 
πωλήσεων. Από την ανάλυση νεκρού σημείου, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.5, φαίνεται 
ότι η αντίστοιχη δυναμικότητα υπερβαίνει τους 20.000 τν/έτος, ενώ η επίτευξη της ασφαλούς 
κερδοφορίας του 10% επί των πωλήσεων δεν είναι εφικτή. Έτσι, στο ενδεχόμενο μέσης 
αύξησης της τιμής των ελαίων κατά 15 %, σε ορίζοντα δεκαετίας (η αυξηση αυτή οδηγεί τα 
έλαια σε τιμές μόνιμα υψηλότερες από το μέγιστο της προηγούμενης δεκαετίας), η 
επιχείρηση θα πρέπει να καταφύγει σε οικονομικότερες επιλογές ελαίου, τυπική περίπτωση 
των οποίων είναι τα φοινικέλαια.  
 
Το  φοινικέλαιο είναι σήμερα διαθέσιμο στα 0,343 €/λτ, παραδοταίο στον Λιμένα 
Θεσσαλονίκης84  (η οποία βρίσκεται σε επαρκή συμφωνία με τη μέση τιμή φοινικελαίου, της 
τελευταίας διετίας, προσθέτοντας τα μεταφορικά – Σχήμα 4.2). Προσαυξάνοντας και την 
τιμή του φοινικελαίου κατά 15 %, αυτή διαμορφώνεται στα 0,394 €/λτ. Προσμιγνύοντας 20 % 
φοινικέλαιο με 80 % κραμβέλαιο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας παραγωγής και ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες85, η μέση τιμή ελαίων δεκαετίας διαμορφώνεται στα 0,572 €/λτ. Τα 
αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.8.  
 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.8 φαίνεται ότι η πρόσμιξη 20 % φοινικελαίου στην 
πρώτη ύλη επαναφέρει τα οικονομικά αποτελέσματα στα επίπεδα των Σεναρίων Α και Β, ενώ 
τα κερδη προ φόρων ξεπερνούν το 10 % των πωλήσεων. Το όριο του 10 % στην παράμετρο 
αυτή, μπορεί να θεωρήθει ως το όριο πάνω από το οποίο, η οικονομική απόδοση της 
μονάδας είναι ασφαλής και ικανοποιητική. Στην περίπτωση αυτή το εσωτερικό επιτόκιο επί 
των ιδίων συν την επιδότηση αγγίζει το 50 %. 
                                                 

84  βλ. Πίνακα 4.2, Παράγραφος 4.1 
85 Το φοινικέλαιο επηρεάζει δυσμενός το σημείο CFPP (σημείο στόμωσης ψυχρού φίλτρου) του 

βιοντίζελ, τη θερμοκρασία δηλαδή κατά την οποία η ροή του καυσίμου καθίσταται δυσχερής.  
Από την προσωπική επικοιωνία με τον προμηθευτή του παραγωγικού εξοπλισμού, η πρόσμιξη 
ακόμη και 50 % φοινικελαίου δεν επηρεάζει την αντίστοιχη προδιαγαφή του καυσίμου, για τις 
σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες του χειμώνα της Αυστρίας. 
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Πίνακας 9.7 Σενάριο δυσμενούς εξέλιξης της τιμής των ελαίων  
Πιθανότητα Σεναρίου :  20 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,709 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,617 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 40.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 32.706.873 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 1.413.050 € / έτος          (4,3 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 5.558.814 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 10,5 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 57,3 % 
 
Στο Σχήμα 9.6 παρουσιάζεται η ανάλυση νεκρού σημείου και η επίτευξη της υγειούς 
κερδοφορίας στο 10% επί των πωλήσεων, για τις αυξημένες τιμές ελαίων του σεναρίου, με 
τη συνδυασμένη, όμως, χρήση 20% φοινικελαίου και 80% κραμβελαίου. Από τη σύγκριση 
των Σχημάτων 9.5 και 9.6 φαίνεται ότι, η πρόσμιξη μόλις 20% φοινικελαίου περιορίζει το 
νεκρό σημείο από τη λειτουργική δυναμικότητα των 21.000 τν/έτος, σε 13.000 τν/έτος, 
αυξάνοντας δραματικά τα περιθώρια βιώσιμης λειτουργίας της μονάδας. Επίσης 
καθίσταται δυνατή η επίτευξη της ασφαλούς κερδοφορίας του 10% επί των πωλήσεων σε 
λειτουργική δυναμικότητα 35.000 τν/έτος (12,5% χαμηλότερη από την ονομαστική 
δυναμικότητα της μονάδας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι πτώση της 
δυναμικότητας κατά 10 % μπορεί να προκληθεί και από καθαρά λειτουργικούς λόγους, 
όπως οι καθυστερήσεις στο πολύπλοκο σύστημα εφοδιαστικής ή αστοχίες κατά την 
παραγωγική διαδικασία. 
 
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση φοινικελαίου, η οποία είναι εφικτή ακόμη και 
σε μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά του Σεναρίου Γ, στην παρίπτωση που αυτό διατηρηθεί 
στα σημερινά επίπεδα τιμών, είναι σε θέση να οδηγήσει την οικονομική απόδοση της 
μονάδας σε πολύ υψηλές τιμές. Από το Σχήμα 4.1 φαίνεται ότι έως το 2000, η τιμή του 
φοινικελαίου παρακολουθούσε ή ακόμη και υπερέβαινε την τιμή του κραμβελαίου. Η χρήση 
του όμως για την παραγωγή βιοντίζελ, αποσυνέδεσε το καύσιμο αυτό από την ευρωπαϊκή 
παραγωγή ελαίων και απέδιδε την απώλεια κρατικών εσόδων, από την αποφορόλόγηση 
του, στους παραγωγούς της ΝΑ Ασίας. Αντιδρώντας, η Ε.Ε. στην εξέλιξη αυτή 
προσάρμοσε τις προδιαγραφές ΕΝ 14214 στο βιοντίζελ κραμβελαίου, σογιελαίου και 
ηλιελαίου, ενώ το φοινικέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μικρές ποσοστώσεις και 
σε μίγμα με τα παραπάνω έλαια, προκειμένου να μην επηρεάσει τις ιδιότητες του καυσίμου. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην πτώση της τιμής του από το 2000 και μετά. Για τις 
θερμότερες χώρες του ευρωπαϊκού νότου και ειδικότερα για την Ελλάδα, τα επιτρεπτά 
ποσοστά πρόσμιξης φοινικελαίου είναι υψηλότερα από αυτά της Γερμανίας ή άλλων 
χωρών, επιτρέποντας στο φοινικέλαιο να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο, όσον αφορά στη 
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διαμόρφωση των τιμών της πρώτης ύλης, ιδίως εώς ότου αναπτυχθούν οι τοπικές 
παραγωγές ελαιοκράμβης.     
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Σχήμα 9.5 Ανάλυση νεκρού σημείου για τις τιμές ελαίων του Σεναρίου Γ. 
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Σχήμα 9.6 Ανάλυση νεκρού σημείου και σημείου κερδοφορίας 10 % επί των πωλήσεων για 

τις τιμές του Σεναρίου Β και τη χρήση 20% φοινικελαίου στην πρώτη ύλη. 
 
Σενάριο Δ: Ελάττωση της αφορλόγητης ποσόστωσης στις 30.000 τν/έτος  
Στο σενάριο αυτό θεωρέιται ότι οι τιμές ελαίου και βιοντίζελ θα κυμανθούν, στη διάρκεια της 
δεκαετίας, όπως προβλέπεται από το Σενάριο Α, η μέση όμως αφορολόγητη ποσότητα 
βιοντίζελ, που θα χορηγηθεί, περιορίζεται στις 30.000 τν/έτος. Μία τέτοια εξέλιξη θα 
μπορούσε, για παράδειγμα να αφορά τη χορήγηση ποσόστωσης 20.000 τν, την πρώτη 
5ετία και 40.000 τν από το 2013. Τα οικονομικά αποτελέσματα όσον αφορά σε μία τέτοια 
εξέλιξη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.9. 
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Τα οικονομικά αποτελέσματα, τόσο όσον αφορά στην ασφάλεια τους, όπως αυτή 
εκφράζεται από το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων, όσο και την απόδοση τους επί 
των ιδίων ή το σύνολο της επένδυσης, κρίνονταιως ικανοποιητικά. Προβάλλοντας την 
πρώτη τριετία (τιμή βιοντίζελ: 0,769 €/λτ, τιμή ελαίου: 0,596 €/λτ και αφορολόγητη 
ποσόστωση 20.000 τν) στη διάρκεια της δεκαετίας 2007 – 2017, τα αντίστοιχα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.10 και κρίνεται ότι κινούνται στα όρια της επισφάλειας 
(κέρδη προ φόρων = 9,73 % των πωλήσεων) και με χαμηλές αποδόσεις (17,5 % επι των 
ιδίων συν την επιδότηση και μόλις 4 % επί του συνόλου της επένδυσης)86. 
  
Πίνακας 9.8 Σενάριο δυσμενούς εξέλιξης της τιμής των ελαίων (ανάμιξη 20 % φοινικελαίου)  
Πιθανότητα Σεναρίου :  10 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,709 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,572 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 40.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 32.706.873 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 3.369.572 € / έτος          (10,3 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 19.947.140 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 49,6 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 184,6 % 
 
Σενάριο Ε:  Συνδυασμένη επίπτωση ελαττωμένης τιμής βιοντίζελ, αυξημένης τιμής ελαίων 

και μειωμένης αφορολόγητης ποσόστωσης 
Στο παρόν σενάριο θεωρέιται η τιμή βιοντίζελ του Σεναρίου Β (0,683 €/λτ), η τιμή ελαίου του 
Σεναρίου Γ, για την οποία τα οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά (80% 
κραμβέλαιο, 20% φοινικέλαιο – 0,572 €/λτ) και η αφορολόγητη ποσόστωση του Σεναρίου Δ 
(30.000 τν/έτος, μέση αφορολόγητη ποσόστωση δεκαετίας). Τα αντίστοιχα οικονομικής 
απόδοσης παρατίθενται στον Πίνακα 9.11, ενώ η πιθανότητα σύμπτωσης και των τριών 
αρνητικών παραμέτρων εκτιμαται στο 5%. 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι ακόμη και ο συνδυασμός αρνητικών παραγόντων 
δεν θέτει τη βιωσίμοτητα της μονάδας σε κίνδυνο. Παρά το γεγονός αυτό, τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Σεναρίου Ε, δεν κρίνονται ικανοποιητικά λόγω τόσο του χαμηλού 
περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων όσο και των χαμηλών αποδόσεων της επένδυσης. 
Για το λόγο αυτό, σε αντίστοιχη περίπτωση, η επιχείρηση ενδέχεται να καταφύγει σε 
εκτενέστερη χρήση φοινικελαίων. Για παράδειγμα, αύξηση του ποσοστού του φοινικελαίου 
στο μίγμα πρώτων υλών του Σεναρίου Γ (της βέλτιστης εκδοχής του με μίξη φοινικελαίου), 
από 20 σε 30%, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κόστος ελαίων της τάξης των 0,505 €/λτ, το 
                                                 

86 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ελήφθει υπόψη η δυνατότητα περιορισμένης χρήσης φοινικελαίων, 
η οποία θα ελλάττωνε το κόστος των πρώτων υλών. 
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οποίο αυξάνει τα ετήσια κέρδη προ φόρων του Σεναρίου Δ στο 14,5 % των πωλήσεων 
(απόδοση της τάξης του Σεναρίου Α).  
 
Πίνακας 9.9 Σενάριο χορήγησης μειωμένης ποσόστωσης  
Πιθανότητα Σεναρίου :  10 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,709 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,537 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 30.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 24.530.155 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 3.266.820 € / έτος          (13,3 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 19.191.495 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 47,7 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 178,0 % 
 
Πίνακας 9.10 Προβολή στη δεκαετία των συνθηκών της πρώτης τριετίας του Σεναρίου Δ  
Πιθανότητα Σεναρίου :  10 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,769 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,596 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 20.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 17.717.073 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 1.723.356 € / έτος          (9,7 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 7.840.810 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 17,5 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 77,6 % 
 
Σενάριο Στ:  Δυνατότητα πώλησης εκτός αφορολόγητης ποσόστωσης 
Το σενάριο αυτό θεωρεί εξασφαλισμένη μέση ποσόστωση, στη διάρκεια της δεκαετίας, της 
τάξης των 30.000 τν ετησίως και διερευνά τη δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας στην 
μέγιστη δυναμικότητα των 40.000 τν και την απευθείας διάθεση 10.000 τν βιοντίζελ, ανά έτος, 
εκτός αφορολόγητης ποσόστωσης. Όσον αφορά στην ποσότητα βιοντίζελ εντός της 
ποσόστωσης, η τιμή της θεωρείται ίση με αυτή του πιθανότερου σεναρίου (Σενάριο Α). Οι 
υπόλοιποι 10.000 τν, θεωρείται ότι θα μπορούν να διατεθούν απευθείας σε στόλους 
οχημάτων ή την λιανική πώληση σε τιμή ανταγωνιστική ως προς το ντίζελ κίνησης. Το 
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τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί ότι πωλείται κατά μέσο όρο 0,91 €/λτ (στοιχεία Ιανουαρίου 
2006)87 στα οποία περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 0,145 €/λτ και Ε.Φ.Κ. 0,245 €/λτ, επιτρέποντας μία 
ανώτατη τιμή διάθεσης για το βιοντίζελ 100% από τη μονάδα, της τάξης των 0,52 €/λτ. 
Προκειμένου η λιανική τιμή διάθεσης του να είναι ανταγωνιστική, το σενάριο θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διαμορφωθεί στα 0,8657 €/λτ (5% χαμηλότερη αυτής του συμβατικού ντίζελ 
κίνησης), η οποία, αφαιρόντας τους φόρους (0,138 €/λτ Φ.Π.Α. και 0,245 €/λτ Ε.Φ.Κ.) 
επιτρέπει τιμή ex-factory ίση με 0,482 €/λτ.  
 
Πίνακας 9.11  Συνδυασμένη επίπτωση των αρνητικών παραγόντων, όσον αφορά στην 

οικονομική απόδοση της μονάδας  
Πιθανότητα Σεναρίου :  5 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,683 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,572 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 30.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 23.643.791 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 1.239.152 € / έτος          (5,2 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 4.279.957 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 6,3 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 45,8 % 
 
Για την παραγωγή βιοντίζελ στην τιμή αυτή, η μόνη πρώτη ύλη που ενδείκνυται είναι το 
φοινικέλαιο. Θεωρόντας ότι στο Σενάριο Γ (ποσόστωση 30.000 τν/έτος) η οικονομικά πιο 
αποτελεσματική λύση περιελάμβανε την προσθήκη 20 % φοινικελαίου (0,2 x 30.000 = 6.000 
τν/έτος) και ότι για τους 10.000 τν εκτός ποσόστωσης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
φοινικέλαιο (10.000 τν), το συνολικό ποσοστό του τελευταίου στο μίγμα πρώτων υλών του 
σεναρίου θα ανέλθει στις 16.000 τν ή στο 40%. Για μέση τιμή κραμβελαίου 0,537 €/λτ 
(Σενάριο Α) και τιμή φοινικελαίου σύμφωνα με την προσφορά που προαναφέρθηκε (0,343 
€/λτ), η μέση τιμή ελαίου, στην προοπτική δεκαετίας διαμορφώνεται στα 0,459 €/λτ. 
Αντίστοιχα, θεωρόντας ότι τα 3/4 της παραγωγής θα διατίθενται στα 0,709 €/λτ και το 1/4 
στα 0,49 €/λτ, η μέση τιμή διάθεσης του βιοντίζελ, σε ορίζοντα 10ετίας, σταθμίζεται στα 
0,653 €/λτ. Τα αποτελέσματα του σεναρίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12. 
 
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του σεναρίου καταδεικνύουν τη δυνατότητα διάθεσης του 
βιοντίζελ, σε συνθήκες ανάλογες με αυτές του Σεναρίου Α και τη χρήση 40% φοινικελαίου ως 
πρώτης ύλης. Το τελευταίο, φαίνεται να είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης 
πολύ υψηλών απδόσεων, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να κινείται σε αυτά τα 
επίπεδα τιμών της τελευτάιας διετίας (Σχήμα 4.2). Παράλληλα με το γεγονός αυτό, Σενάριο Στ 
προϋποθέτει επίσης την αποδοχή και την εξάπλωση των ελάχιστων, είναι αλήθεια 
                                                 

87  Δειγματοληψία τιμών του Υπ. Ανάπτυξης, την 16η Ιανουαρίου 2006 
(www.ypan.gr/flash_fuel/thessaloniki/ skg.htm 
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μετατροπών που πρέπει να τποστούν οι πετρελαιοκινητήρες, προκειμένου να είναι σε θέση 
να τροφοδοτηθούν με βιοντίζελ88 και κυρίως την εδραίωση της αποδοχής του νέου 
καυσίμου από επαρκείς ομάδες καταναλωτών. 
 
Στο Σχήμα 9.7, τα σενάρια που προηγήθηκαν παριστάνονται ως σημεία στο διάγραμμα 
που ορίζει τη σχέση τιμών ελαίου και βιοντίζελ, σε ενδεικτικές λειτουργικές δυναμικότητες, για 
τις οποίες επιτυγχάνεται η ασφαλής και βιώσιμη κερδοφορία του 10% επί των πωλήσεων. 
Από το ίδιο σχήμα φαίνεται ότι το σύνολο των σεναρίων, τα οποία εκτιμώνται ως και τα 
πλέον πιθανά, απέχουν από το νεκρό σημείο από 5 (Σενάριο Γ: αύξηση της τιμής των 
ελαίων κατά 15%, χωρίς χρήση φοινικελαίου) έως περισσότερο από 20 λεπτά / λίτρο 
βιοντίζελ (Σενάριο Ε: χρήση 40 % φοινικελαίου και δυνατότητα διάθεσης του 25 % της 
παραγωγής εκτός αφορολόγητης ποσόστωσης). Το γεγονός αυτός καταδεικνύει την 
ασφάλεια της προοπτικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος, ενώ ακόμη και στην περίπτωση 
του Σεναρίου Γ, αν η μονάδα καταφύγει στη χρήση μόλις 20 % φοινικελαίου, τα 
αποτελέσματα του μετατοπίζονται αριστερά της γραμμής που ορίζει την κερδοφορία του 
10% επί των πωλήσεων.   
 
Πίνακας 9.12  Οικονομικά αποτελέσματα, όσον αφόρα στη δυνατότητα πώλησης εκτός 

αφορό-λόγητης ποσόστωσης   
Πιθανότητα Σεναρίου :  5 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,653 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,459 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 40.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 30.161.418 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 5.737.161 € / έτος          (19,0 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 37.358.467 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 92,6 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 338,5 % 
 
 
Από το ίδιο σχήμα φαίνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση της σύμπτωσης του συνόλου 
των αρνητικών εξελίξεων (Σενάριο Ε), η χρήση φοινικελαίου σε ποσοστό 20 %, εξασφαλίζει 
μία απόσταση από το νεκρό σημείο της τάξης των 7 λεπτών, ενώ η πρόσμιξη 30 % 
φοινικελαίου, μετατοπίζει το σενάριο στα όρια της ασφαλούς κερδοφορίας του 10 % επί των 
πωλήσεων. Όσον αφορά στην εκδοχή της χορήγησης ελατωμένης ποσόστωσης (Σενάριο 
                                                 

88 Λ. Ντζιαχρήστος και Ζ. Σαμαράς “Επίδραση του Βιοντίζελ στη Λειτουργία Κινητήρων Εσωτερικής 
Καύσης” Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρουσίαση “Ημερίδα: Βιοκαύσιμα-Το βοντίζελ στην 
Ελληνική Αγορά, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Θεσσαλονίκη 7/11/2005”  

 



 

 

76 

 

Δ), οι 30.000 τν/έτος αποτυπώνονται στα 3 περίπου λεπτά πάνω από την ασφαλή 
κερδοφορία του 10% επί των πωλήσεων, όταν οι τιμές ελαίου και βιοντίζελ ακολουθήσουν 
τη συγκρατημένη ωρίμανση της αγοράς του Σεναρίου Α. Ακόμη και αν η αφορολόγητη 
ποσόστωση δεν ξεπεράσει τους 20.000 τν, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της μονάδας 
(αρχική συνθήκη του Σεναρίου Δ), οι τιμές που αντιστοιχούν στην εισαγωγή βιοντίζελ και 
πρώτων υλών οδηγούν τα αποτελέσματα του σεναρίου στα όρια της ασφαλούς 
βιωσιμότητας (κερδοφορία στο 10% των πωλήσεων) 
 
Όσον αφορά στη τιμή διάθεσης του βιοντίζελ , αν αυτή κυμανθεί μεταξύ του ανώτατου 
ορίου, που τίθεται από τις απευθείας εισαγωγές του προϊόντος από την κεντρική Ευρώπη 
και του κατώτατου ορίου, το οποίο δεν επηρεάζει κατ’ ελάχιστο την υφιστάμενη αγορά 
καυσίμων, τότε η οποιαδήποτε μεταβολή της δεν φαίνεται να θέτει σε κίνδυνο το όριο 
ασφαλούς κερδοφορίας του 10% επί των πωλήσεων.  
 
Τέλος, το πιθανότερο σενάριο εξέλιξης των τιμών ελαίων και βιοντίζελ, για αφορολόγητη 
ποσόστωση 40.000 τν, τοποθετείται στο Σχήμα 8.7, περίπου 5 λεπτά υψηλότερα του ορίου 
του 10% και περισσότερο από 15 λεπτά υψηλότερα του νεκρού σημείου. 
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Σχήμα 9.7 Αποτύπωση των πιθανότερων σεναρίων (ζεύγη τιμών ελαίων και βιοντίζελ) σε 
σχέση με τα όρια ασφαλούς βιωσιμότητας και νεκρού σημείου (τα σημεία αριστερά των 
συνεχών γραμμών αφορούν σε κερδοφορίες υψηλότερες από 10% επί των πωλήσεων) 

 
Σταθμίζοντας τις παραμέτρους των σεναρίων που αναπτύχθηκαν, με βάση τις πιθανότητες 
που αποδόθηκαν στο καθένα από αυτά, τότε η πιθανότερη μέση τιμή δεκαετίας, όσον 
αφορά στη διάθεση του βιοντίζελ διαμορφώνεται στα: 
 
Σενάριο Α, Γ, Δ   (70%):  0,709 x 0,70  
Σενάριο Β, Ε    (25%):  0,683 x 0,25 
Σενάριο Στ      (5%):  0,653 x 0,05 
     0,700 €/λτ 
  

Α: 40 χ. τν 
Β: 40 χ. τν 

Γ: 40 χ. τν 

Δ: 30 χ. τν 

Ε: 30 χ. τν 

Στ: 40 χ. τν 

Φοιν. 20% 

Δ: 20 χ. τν 

Φοιν. 30% Φοιν. 40% 
νεκρό 
σημείο 

Φοιν. 20% 

ΜΕΣΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 
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Αντίστοιχα, η πιθανότερη μέση τιμή δεκαετίας, όσον αφορά στην προμήθεια ελαίων 
διαμορφώνεται στα: 
  
Σενάριο Α, Β, Δ   (70%):  0,537 x 0,70  
Σενάριο Γ, Ε    (25%):  0,572 x 0,25 
Σενάριο Στ      (5%):  0,459 x 0,05 
     0,542 €/λτ 
  
και η μέση αναμενόμενη αφορολόγητη ποσόστωση στις: 
 
Σενάριο Α, Β, Γ   (80%):  40.000 x 0,80  
Σενάριο Δ, Ε, Στ    (20%):  30.000 x 0,20 
     38.000 τν/έτος 
 
Τα αποτελέσματα του σταθμισμένου σεναρίου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.13 και 
αποτυπώνονται στο Σχήμα 9.7. 
 
Πίνακας 9.13  Οικονομικά αποτελέσματα μέσου σταθμισμένου σεναρίου 10ετίας  
Πιθανότητα Σεναρίου :  5 %   

   
στοιχεία επένδυσης   

αρχική επένδυση 10.260.412 € 
ίδια 1.539.062 € 

επιδότηση 4.104.165 € 
δάνειο 4.617.185 € 

μέσες τιμές δεκαετίας   
τιμή πώλησης βιοντίζελ  0,700 € / λτ 

τιμή αγοράς ελαίου  0,542 € / λτ 
αφορολόγητη ποσόστωση 38.000 τν / έτος 

δείκτες οικονομικής λειτουργείας και απόδοσης   
ετήσιος κύκλος εργασιών 30.682.893 € / έτος 

ετήσια κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 3.971.255 € / έτος          (12,9 %) 
καθαρή παρούσα αξία κερδών προ φόρων (ίδια) 24.371.934 € / 10 έτη (5 % 

επιτόκιο) 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια + επιδότηση) 60,6 % 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ίδια) 223,7 % 
 
Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η στάθμιση των εξελίξεων των σεναρίων που 
αναπτύχθηκαν, οδηγεί σε αποτελέσματα παραπλήσια με αυτά του Σεναρίου της σταδιακής 
ωρίμανσης της αγοράς. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, παρά τις όποιες διακυμάνσεις στις 
κρισιμότερες, για την οικονομική απόδοση της μονάδας, παραμέτρους, τα οικονομικά της 
αποτελέσματα αναμέμενεται να οδηγούν σε κέρδη προ φόρων της τάξης του 13 % επί των 
πωλήσεων (ετήσια κέρδη προ φόρων περίπου 4 εκ. €) με καθαρή παρούσα αξία, σε 
ορίζοντα δεκαετίας στην περιοχή των 24 εκ. €  (περισσότερο από δύο φορές τη συνολική 
εγκατεστημένη αξία).  
 
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε η οικονονομική αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης 
επένδυσης κρίνεται ιδιαίτερα ελκυστική και βιώσιμη. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η παρούσα μελέτη, εκκινόντας από μία αναλυτική καταγραφή της ευρωπαϊκής αγοράς 
βιοντίζελ και των προοπτικών της και διατρέχοντας ένα προς ένα τα κρίσιμα θέματα, όσον 
αφορά την εγατάσταση μίας νέας μονάδας παραγωγής του, στο πλαίσιο, που η αγορά 
αυτή διαμορφώνει, φιλοδοξεί να έχει ήδη τεκμηριώσει τις ευοίωνες προοπτικές ενός τέτοιου 
εγχειρήματος καθώς και να έχει αποσαφηνίσει τα κρίσιμα ζητήματα, όσον αφορά στην 
εξασφάλιση της επιτυχίας του.   
 
Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα, της μελέτης αυτής, το οποία 
άπτονται: 
 

 της αποσαφήνισης της εξέλιξης, κατά τα επόμενα χρόνια, της συγκεκριμένης 
αγοράς στην Ευρώπη και τη χώρα μας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της σχεδιαζόμενης επένδυσης 

 της παρούσας κατάστασης αλλά και των προοπτικών της διαθεσιμόητας και 
του κόστους των πρώτων υλών 

 της διαμόρφωση της τιμής διάθεσης των προϊόντων της μονάδας καθώς και 
ων δυνατοτήτων ασφαλούς προώθησης τους στην αγορά 

 της επίδρασης των κρίσιμων παραμέτρων της εφοδιαστικής της μονάδας 
 της διάθρωσης του πάγιου και λειτουργικού κόστους και του προσδιορισμού 
των κρισιμότερων στοιχείων τους και τέλος 

 της εκτίμησης των προοπτικών βιωσιμότητας και κερδοφορίας του 
εγχειρήματος στα πλαίσια των επιδράσεων των παραπάνω παραμέτρων 

 
Τα συμπεράματα αυτά αποσαφινίζονται ακολούθως. 
 
Η ευρωπαϊκή και εγχώρια αγορά βιοντίζελ 
Όλες οι εκτιμίσεις και τα στατιστικά δεδομένα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 
παραγωγή βιοντίζελ πρόκειται να εκτιναχθεί κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια89.  Στο πλαίσιο 
της ποσόστωσης του 5,75%, χώρες όπως η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Σουηδία 
ακολουθούν ήδη στο δρόμο που άνοιξε η Γερμανία, όπως φαίνεται στα Σχήματα 2.2 και 2.3. 
Στην ίδια κατεύθυνση η Barkleys Capital και η Biofuels Corporation Plc90, αναμένουν την 
εξέλιξη της ευρωπαϊκής παραγωγής βιοντίζελ, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.1, στο 
οποίο αποτυπώνεται καθαρά ότι η παραγωγή αυτή από 5 εκ. τν περίπου, σήμερα, θα 
ξεπεράσει τα 20 εκ. τν, το 2010 και τα 30 εκ. τν το 2015.  Συνεπώς, η εκτίμηση ότι και η Ελλάδα 
θα ακολουθήσει, αργά ή γρήγορα, στην ίδια πορεία, διαφαίνεται ως περίπου νομοτελειακή. 
 
Η πορεία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε ευρύτατες ανακτατάξεις όσον αφορά στη 
γεωργική παραγωγή, με τις καλλιέργειες ελαιοκράμβης στην Ευρώπη, να αυξάνονται από 
50 σε 150 εκ. στρ (επί συνόλου 700 εκ. στρ καλλιεργήσιμων εκτάσεων), σύμφωνα με τον 
προγραμμτισμό επιδοτήσεων της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της εγχώριας 
παραγωγής βιοντίζελ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επίλυση των σημερινών αδιεξόδων 
                                                 

89  D. Bockey “Has Germny’s Booming Biobiesel Market Reached Its Peak” F.O. Licht’s World 
Ethanol and Biodiesel Report, vol 4 no7 – 2 / 12 / 2005 
Greg Pahl, ‘Biodiesel: Growing a New Energy Economy’ Chelsea Green 
D. Bockey “Situation and Development Potential for the Production of Biodiesel – an 
International Study” Union Zur Forderung Von Oel- Und Proteinpflanzen E. V. – ufop 
(www.ufop.de) 06 - 2005 

90  S. Sutcliffe and B. Green “Biofuels Corporation PLC  Annual Results Presentation”, July 2005 
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της ελληνικής γεωργίας και για το λόγο αυτό είναι δικαιολογημένο να αναμένεται η 
ενθάρρυνση των αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Η ενθάρρυνση αυτή αποτυπώνεται από την 
πρόσφατη ψήφιση του ν. 3423/13-12-2005 για την “εισαγωγή στην ελληνική αγορά 
βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων”, η οποία έπεται της Οδηγίας 30/2003 και 
αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη. 
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Σχήμα 10.1 Αναμενόμενη εξέλιξη της παραγωγής βιοντίζελ, την επόμενη δεκαετία91 

 
Τέλος, ένα ακόμη συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την ανάλυση της ευρωπαϊκής 
αγοράς, είναι ότι η Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής 
βιοντίζελ, εξαγάγει το ένα τρίτο της παραγωγής αυτής ( Σχήμα 2.4) γεγονός που ενδέχεται 
να επηρεάσει την τιμολόγηση του βιοντίζελ στις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές 
αγορές.     
 
Διάθεση των Προϊόντων 
Όσον αφορά στη διάθεση του βιοντίζελ στην ελληνική αγορά, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
εγχώρια παραγωγή (≈ 40 χιλ. τν) φαίνεται να υπολοίπεται της αντίστοιχης υποχρέωσης της 
χώρα κατά 50 χιλ. τν, το 2006 και 75 χιλ. τν το 2007. Με βάση το γεγονός ότι καμμία εως 
τώρα πρωτοβουλία δεν έχει ευοδωθεί, όσον αφορά την παραγωγή βιοαιθανόλης (δυνιτικά 
ανταγωνιστικό ως προς το βιοντίζελ βιοκαύσιμο, το οποίο όμως γνωρίζει περιορισμένη 
ανάπτυξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,  ενώ απαιτεί και πέραν του ν. 3423/2005 νομοθετική 
κάλυψη για την εκκίνηση της εγχώριας παραγωγής του92), ο στόχος του 5,75 % του 2010 
δημιουργεί ένα περιθώριο της τάξης των 500 χιλ. τν του οποίου η παραγωγή, 
αντιπροσωπέυει λιγότερο από 10 %. Έτσι, το εγχείρημα νομιμοποιείται να αναμένει την 
εξολοκλήρου κάλυψη των 40.000 τν/έτος από το “Πρόγραμμα αφορολόγητων ποσοτήτων” 
του ν. 3423/2005. Αποδέκτες της παραγωγής, προβλέπαιται από τον ίδιο νόμο να είναι, κατ’ 
υποχρέωσης τους, τα ελληνικά διυλιστήρια. 
 
Στα πλαίσια τη υποχρέωσης αυτής, είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι η τιμή διάθεσης του 
θα μπορεί να κινηθεί στα όρια της τιμής, στην οποία τα ελληνικά διυλιστήρια θα 
                                                 

91  S. Sutcliffe and B. Green “Biofuels Corporation PLC  Annual Results Presentation”, July 2005  
92 “1η Εθνική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της 

χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές στην Ελλάδα την 
περίοδο 2005 – 2010” Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμισης Ενέργειας, Γενική 
Διεύθηνση Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα Ιούλιος 2004  
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μπορούσαν να προμηθευτούν το προϊόν από την πλεονάζουσα Γερμανική παραγωγή. 
Θεωρόντας ότι η ex-factory τιμή στη Γερμανία, κυμάνθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στα 0,68 
€/λτ (Σχήμα 5.1) και ένα ελάχιστο μεταφορικό κόστος της τάξης των 0,066 €/λτ, η τιμή 
διάθεσης του βιοντίζελ, στην ελληνική αγορά αναμένεται να διαμορφωθεί στο διάστημα των 
0,70 – 0,75 €/λτ. Η υψηλότερη, της Γερμανίας, τιμή αυτή, είναι απόλυτα δικαιολογημένη, αν 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή ελαίων δεν επαρκεί, προς το παρόν, 
ούτε για την κάλυψη της εγχώριας εδώδιμης κατανάλωσης. Έτσι και έως ότου αναπτυχθεί η 
εγχώρια ελαιοπαραγωγή, το αντίστοιχο κόστος της εισαγωγής ελαίων θα επιβαρύνει 
απευθείας την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ. Άλωστε, όπως προκύπτει από την ανάλυση 
του Κεφαλαίου 5, η τιμολόγηση του βιοντίζελ στο διάστημα που προανεφέρθηκε, επιβαρύνει 
την λιανική τιμή διάθεσης του ντίζελ κίνησης κατά 0,1 λεπτά του €, χώρις να θίγει στο 
ελάχιστο την κερδοφορία των συντελεστών παραγωγής και εμπορίας καυσίμων της 
υφιστάμενης αγοράς. 
 
Όσον αφορά στη διάθεση των παραπροϊόντων, για την ακατέργαστη γλυκερίνη, η μονάδα 
πρέπει να στραφεί στις αγορές του εξωτερικού, αφού η ετήσια παραγωγή της αναμένεται 
να είναι 5 φορές υψηλότερη από τις μέσες ετήσιες εισαγωγές της χώρας, κατά την τελευταία 
δεκαετία. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διάθεσης αυτής, η γλυκερίνη είναι σε θέση 
να εξασφαλίσει την κατά 10 % περίπου αύξηση των κερδών της μονάδας. Αντίθετα, η 
διάθεση του θεικού καλίου στην εγχώρια αγορά φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη, 
επιφέροντας επιπλέον αύξηση των κερδών κατά 2 %, περίπου. 
 
Διάρθρωση του Λειτουργικού Κόστους 
Όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 7, το ετήσιο λειτουργικό κόστος ανέρχεται στο τριπλάσιο, 
περίπου, του κόστους υλοποίησης της αρχικής επένδυσης και οφείλεται κατά 80 %, στο 
κόστος προμήθειας των φυτικών ελαίων. Όσον αφορά στο τελευταίο, η τιμή του 
κραμβελάιου, στη Γερμανία, κυμάνθηκε στα 0,51 €/λτ, κατά την τελευταία διετία. Αντίστοιχα, 
η τιμή του σογιελαίου και του φοινικελαίου κυμάνθηκαν αντίστοιχα στα 0,36 και 0,30 €/λτ 
(Σχήμα 4,2). Οι διαφορές αυτές ως προς τι τιμές των παραπάνω ελαίων, δεν ήταν σταθερές 
κατά τη δεκαετία 95 – 05, ενώ στο ίδιο διάστημα και τα τρίαέλαια περουσίασαν τιμή οροφής 
στα 0,55 €/λτ (Σχήμα 4.1).  
 
Δεδομένου ότι, κατά τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια λειτουργίας της, η παραγωγή της 
μονάδας αναμένεται να στηριχθεί στις εισαγωγές κραμβελαίου, στο κόστος των 0,51 €/λτ 
θα πρέπει να προστεθεί και ένα κόστος μεταφοράς της τάξης των 0,07 – 0,09 €/λτ (Κεφ. 6), 
το οποίο με την αναμενόμενη ανάπτυξη των εγχώριων καλλιεργειών ελαιοκράμβης, είναι 
λογικό να μηδενισθεί (από την έρευνα όσον αφορά στις μεταφορές, προέκυψε ότι η 
σιδηροδρομική σύνδεση της μονάδας της εξασφαλιζεί ελάττωση του συγκεκριμένου 
κόστους έως και 50 % - Κεφ. 6).  
 
Όσον αφορά στο κόστος της πρώτης ύλης, η χρήση φοινικελαίου φαίνεται να αποτελεί την 
έξοδο διαφυγής, στην περίπτωση που η τιμή του κραμβελαίου δεχθεί ισχυρές ανοδικές 
πιέσεις. Αυτό βέβαια προϋποθέτει η διαφορά στις μεταξύ τους τιμές να παραμείνει στα 
επίπεδα της τελευταίας διετίας καθώς και η πράξη να αποδείξει ότι η χρήση φοινικελαίου σε 
οποιοδήποτε ποσοστο ανάμιξης με κραμβέλαιο, δεν επήρεάζει τις προδιαγραφές του 
παραγόμενου προϊόντος. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η χρήση 
κραμβελαίου μεταφέρει την απώλεια  κρατικών εσόδων λόγω της φοροαπαλλαγής των 
βιοκαυσίμων από το γεωργικό τομέα της Ευρώπης, στους περαγωγούς της ΝΑ Ασίας. 
Παρόμοιο φαινόμενο εκτεταμένης χρήσης φοινικελαίου στο παρελθόν, αντιμετωπίστικε από 
τις κυβερνήσεις με τη θέσπιση προδιαγραφών βιοντίζελ, οι οποίες να μην μπορούν να 
επιτευχθούν  από το συγκεκριμένο έλαιο. Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται 
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να διακινδυνεύει την προοπτική της χρήσης οικονομικών πρώτων υλών, εντούτοις η ευθεία 
κρατική παρέμβαση υποδηλώνει ότι  
 
Βιωσιμότητα και Κερδοφορία του Εγχειρήματος 
Με βάση την ανάλυση του Κεφαλαίου 9, το νεκρό σημείο της οικονομικής απόδοσης της 
επένδυσης σημειώνεται όταν η τιμή διάθεσης του παραγόμενου βιοντίζελ είναι κατά 7 
περίπου λεπτά του € υψηλότερη από το κόστος προμήθειας του ελαίου, αν η δυναμικότητα 
της μονάδας ή η χορηγηθήσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης αφορολόγητη ποσότητα 
καυσίμου, ξεπεράσουν τους 30.000 τν/έτος. Αυτό σημαίνει ότι αν το εισαγόμενο (εώς ότου 
αναπτυχθεί η εγχώρια παραγωγή) κραμβέλαιο φθάνει στη μονάδα με συνολικό κοστος της 
τάξης των 0,6 €/λτ, θα αρκούσε μία τιμή διάθεσης βιοντίζελ της τάξης των 0,67 €, 
προκειμένου η μονάδα να μην εμφανίσει ζημίες. Στο πλαίσιο αυτό, για την επίτευξη μίας 
ελκυστικής κερδοφορίας (προ φόρων) της τάξης του 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών, 
επιτυγχάνεται αν η τιμή διάθεσης του βιοντίζελ διαμορφωθεί στα 0,70 – 0,75 €/λτ (Σχ 9.1 και 
9.2). Η περιοχή τιμών κερδοφορίας της μονάδας, διαμορφώνεται, με αυτόν τον τρόπο 
χαμηλότερα του κόστους απευθείας εισαγωγής του βιοκαυσίμου από τα ελληνικά 
διυλιστήρια. 
 
Στη μέση και πλέον πιθανή αυτή περίπτωση τα ετήσια κέρδη πρό φόρων ανέρχονται στα 4 
εκ. € εμφανίζοντας εσωτερικό επιτόκιο της τάξης του 200 % ως προς τα ίδια αρχικά 
κεφάλαια ή 60 % ως προς την συνολική αρχική επένδυση (ίδια + επιδότηση – το δάνειο 
λαμβάνεται υπόψη ως το κόστος ετήσιας αποπληρωμής και όχι ως αρχική εκροή). Την ίδια 
στιγμή, η επένδυση κινεί κύκλους εργασιών της τάξης των 30 εκ. € με ασφαλές περιθώριο 
κέρδους περίπου 13% (κέρδη προ φόρων ως προς το ύψος των ετήσιων πωλήσεων). 
Όσον αφορά στην ταμειακή ευχέρια της επιχείρησης, οι δείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης 
ρευστότητας εκκινούν από τιμές στο ύψος του 1,5 – 1,8, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
και ξεπερνούν το 15, σε ορίζοντα δεκαετίας. Αντίστοιχα, η δανειακή επιβάρυνση από 30% 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, μηδενίζεται μετά την πρώτη πενταετία.  
 
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν το μέσο σενάριο και 
επαληθέυονται από τις μέσες τιμές ελαίου και βιοντίζελ στην ευρωπαϊκή αγόρα, 
προσθέτωντας τόσο στο έλαιο όσο και στο βιοντίζελ το ίδιο κόστος μεταφορικών (γεγονός 
που σημαίνει ότι αντίστοιχες είναι και οι αποδόσεις των μονάδων βιοντίζελ της κεντρικής 
Ευρώπης). Επίσης, δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα η μονάδα να είναι σε θέση να 
χρσιμοποιήσει οικονομικότερες πρώτες ύλες (π.χ. φοινικέλαιο, το οποίο ακόμα και σε μικρά 
ποσοστά ανάμιξης με κραμβέλαιο οδηγεί την επένδυση σε ακόμη εντυπωσιακότερα 
οικονομικά αποτελέσματα, εξαιτίας του χαμηλού κόστους του). 
 
Αντίθετα, αν η χορηγηθήσα αφορολόγητη ποσότητα δεν ξεπεράσει τους 20.000 τν/έτος, οι 
τιμές διάθεσης βιοντίζελ που επιτυγχάνουν το νεκρό σημείο και το σημείο στο οποίο τα 
κέρδη προ φόρων αποτελούν το 10% του κύκλου εργασιών, εκτινάσσονται στα 0,78 και 0,85 
€/λτ, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και οι τιμές αυτές δεν επιφέρουν σημαντική 
αναστάτωση στην υφιστάμενη αγορά καυσίμων (η αύξηση της τελικής τιμής του ντίζελ 
κίνησης δεν ξεπερνά τα 0,3 λεπτά του €, προκειμένου να μη θιγούν οι κερδοφορίες των 
εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καυσίμων), η πρόσμιξη 20% φοινικελαίου στην πρώτη 
ύλη οδηγεί επτρέπει στην τιμή του βιοντίζελ να περιοριστεί στα 0,70 – 0,75 €/λτ, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα ασφαλείς και υψηλές κερδοφορίες της τάξης του 10% του 
κύκλου εργασιών, ακόμη και στην περίπτωση αυτή. 
 
 


	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
	ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
	Από την ανάλυση αριθμοδεικτών του Πίνακα 9.5 φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή και άμεση ρευστότητα εκκινούν από ικανοποιητικές τιμές (της τάξης του 1 και 0,8, αντίστοιχα), παρά την παρουσία του βραχυπρόθεσμου δανείου και εξλίσσονται προς τιμές της τάξης του 15, με την σώρευση κερδών, προς το τέλος της δεκαετίας. Η δανειακή επιβάρυνση εκκινεί από το 55 % (το 2007 κατά το οποίο η λειτουργέια της μονάδας αφορά στο τρίτο μόνο τετράμηνο), τον πρώτο χρόνο και λόγο του βραχυπρόθεσμου δανείου, ενώ από το τρίτο έτος λειτουργίας ελλαττώνεται κάτω του 20 % και καταλήγει να μηδενιστεί στο τέλος της δεκαετίας. Η περίοδος είσπραξης κυμαίνεται στις 45 ημέρες, ενώ τα αποθέματα φαίνεται να ανακυκλώνονται 23 φορές το χρόνο (με εξαίρεση το τελευταίο τετράμηνο του 2007). Η ταχύτητα αποθεμάτων ανέρχεται σε 16 ημέρες, ενώ η αντίστοιχη των παγίων σε ελλατώνεται σταδιακά από 125 ημέρες (κατά την έναρξη λειτουργίας) σε 52 ημέρες το 2017, λόγω της σταδιακής απόσβεσης τους. Αντίστοιχα, η ταχύτητα εναργητικού αυξάνεται από 173 σε 373 ημέρες, λόγω της μεταφοράς των κερδών στο “κυκλοφορούν ενεργητικό” (εταιρικές καταθέσεις). Στα μεγέθη που αναφέρθηκαν θεωρείται ότι αποτυπώνονται οι εξαιρετικά υγιείς προοπτικές όσον αφορά στη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρισης.
	Όπως φαίνεται από τους δείκτες οικονομικής λειτουργίας και απόδοσης, του Πίνακα 9.6, η δυσμενής εξέλιξη, όσον αφορά στη μέση τιμή δεκαετίας, του βιονήζελ, δεν επηρεάζει σημαντικά την προοπτική βιωσιμότητας και υγειούς πορείας της μονάδας. Έτσι, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης αν και ελαττώνεται, παραμένει σε υψηλές τιμές (πάνω από 200 και 55 %, όσον αφορά στα ίδια και στα ίδια + επιδότηση, αντίστοιχα), ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίζονται από το 14,9 στο 12,3 και παραμένει σε εξαιρετικά ασφαλή επίπεδα. 

