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Πρόβλεψη για µείωση των κερδών E-ON και RWE το 2011 
 
Μετά από µια πενταετία συνεχούς αύξησης κύκλου εργασιών και κερδών, αρνητική πρόγνωση 
για την εξέλιξη των κερδών το 2011 έκαναν κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 2010 
οι δύο µεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Γερµανίας E-ON και RWE.   
 
Αποτελέσµατα 2010  E-ON RWE 
σε εκ. € 2010  2010/2009 (%) 2010  2010/2009 (%) 
Κύκλος εργασιών  92.863 +16,1 53.320 +11,7 
EBITDA 13.346 +2,9 10.256 +11,9 

Πηγή: E-ON, RWE 
 
Οι δύο εταιρείες προβλέπουν για το 2011 µείωση του EBITDA της τάξης του 15%. Ως αιτίες για 
τη µείωση των κερδών τους θεωρούνται:  

– η επιβολή του φόρου Brennelementsteuer στα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, που θα 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της Ε-ΟΝ κατά σχεδόν 1 δις € το 2011 και της RWE κατά 
600-700 εκ. €.  

– οι χαµηλές τιµές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 
κρίσης  

– τα υπάρχοντα µακροπρόθεσµα συµβόλαια  προµήθειας φυσικού αερίου, δεδοµένου ότι οι 
τιµές προµήθειας που προβλέπονται στα συµβόλαια αυτά είναι υψηλότερες από την τιµή 
πώλησης του φυσικού αερίου σε spot markets 

 
Για τους λόγους αυτούς, τόσο η E-ON όσο και η RWE προχωρούν σε απο-επενδύσεις. 
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα απο-επενδύσεων της Ε-ΟΝ προβλέπει πώληση περιουσιακών 
στοιχείων συνολικής αξίας 15 δις. € εντός της τριετίας 2011-1013.  Η εταιρεία έχει ήδη 
προχωρήσει σε πώληση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ιταλία (290 εκ. €), του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία (4,9 δις €) και του µεριδίου της στην Gazprom (3,4 
δις €). Έτσι έχει ήδη πραγµατοποιήσει απο-επενδύσεις ύψους 9 δις €.  Το αντίστοιχο πρόγραµµα 
απο-επενδύσεων της RWE έχει ύψος 8 δις € για την τριετία 2011-2013 και στο πλαίσιο αυτού, η 
εταιρεία έχει ήδη προβεί σε πώληση του δικτύου φυσικού αερίου Thyssengas (έναντι ποσού που 
δεν δηµοσιοποιήθηκε).   
Υποψήφια προς πώληση σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται για τη µεν Ε-ΟΝ η εταιρεία 
φυσικού αερίου Ruhrgas  - κάτι που η εταιρεία διαψεύδει- για την δε RWE, η θυγατρική της 
Amrpion (δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία), όπως προκύπτει από πρόσφατα 
δηµοσιεύµατα του τύπου, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήµως από την εταιρεία.  
 
Τα σχέδια διεθνών επενδύσεων της Ε-ΟΝ για την επόµενη τριετία είναι σαφώς πιο φιλόδοξα από 
τα αντίστοιχα της RWE: στόχος της Ε-ΟΝ είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε δύο 
µεγάλες αγορές εκτός Ευρώπης – πέραν της Ρωσίας και των ΗΠΑ, όπου ήδη έχει παρουσία.  Υπό 
εξέταση είναι οι αγορές της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας αλλά και των χωρών του Κόλπου, 
ενώ αναµένεται η ανακοίνωση της σχετικής απόφασης το Μάιο 2011.  
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Αντιθέτως, τα σχέδια της RWE παραµένουν εστιασµένα στον ευρωπαϊκό χώρο: µε βάση την 
έκθεση πεπραγµένων 2010, η εταιρεία δε σκοπεύει να προβεί σε καµιά µεγάλη εξαγορά – της 
κλίµακος της εξαγοράς της ολλανδικής Essent (7,3 δις €) – ενδιαφέρεται όµως ιδιαίτερα για την 
εξαγορά µεριδίων σε ενεργειακές εταιρείες χωρών  της Κεντρικής Ανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
Χώρες δραστηριοποίησης RWE  

 
 
Υπόµνηµα:  
µε σκούρο µπλε : οι βασικές χώρες δραστηριοποίησης της RWE,  
µε γαλάζιο: οι χώρες στις οποίες εξετάζεται ενδεχόµενη επέκταση της εταιρείας,  
µε πράσινο: οι χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ιδίως ως προς την ανάπτυξη ΑΠΕ  
µε κίτρινο: χώρες δραστηριοτήτων upstream gas & oil  
(x/y) : Ετήσιος ρυθµός αύξησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου για το 
χρονικό διάστηµα 2010-2020   
Πηγή: Geschäftsbericht RWE 2010  
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