
 

 Παραγωγή, κατανάλωση και εμπόριο ενέργειας στην Ασστραλία 

 

  

 

Βασικά ταρακτηριστικά 

 

- Η παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο απμήζεθε θαηά 2,7 % ην 2008-09 θαη 

αλήιζε ζε 17.769 petajoules (PJ), θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ απμήζεσλ ηνπ καχξνπ 

άλζξαθα, νμεηδίνπ ηνπ νπξαλίνπ θαη ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ.  

- Οη εμαγσγέο ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο απμήζεθαλ θαηά 2,3% θαη αλήιζαλ ζε 

13.810 petajoules ην 2008-09, ηδίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπ άλζξαθα 

θαη ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG).  

-Αληαλαθιψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ππνηνληθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο ην 2008-09 παξέκεηλε ζηαζεξή, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε κφλν 0,2% (5773 petajoules).  

- Η αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 2008-09 πξνήιζε θπξίσο απφ ηνπο ηνκείο 

εμφξπμεο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δλ κέξεη αληηζηάζκηζε απηήο ηεο 

αχμεζεο πξνήιζε απφ ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ.  

- Η ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξήρζεθε ζηελ Απζηξαιία απμήζεθε θαηά 

1,2% ην 2008-09 θαη αλήιζε ζε πεξίπνπ 939 petajoules (261.000 GWh).  

- Τν 2008-09 ην είδνο πνπ θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε θαηαλάισζεο ήηαλ νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (4%), ελψ ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε θαηά 1%. 
 
 

Παραγωγή και εμπόριο 

 

Τν 2008-09, ε Απζηξαιία παξήγαγε 17.769 petajoules πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ηξεηο 

θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη θαηαλαιψλεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Η αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά 2,7% ζην έηνο απηφ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ 

αχμεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (0,2%). 
 

Η παξαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ελέξγεηαο απμήζεθε ην 2008-09, κε ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε απηνχ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ζπκππθλσκάησλ (6,9 %), ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (4,5%) θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (4,4%). Η αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ζπκππθλσκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο αξθεηψλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 2008, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Woodside’s Vincent θαη Angel. Η παξαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ ππνζηεξίρζεθε επίζεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ ππεξάθηησλ 

πεδίσλ ζηελ βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο. Μεηά ηελ πηψζε πνπ 

ζεκείσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ μεξαζίαο, ε παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε ειαθξψο ην 2008-09, κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα 

θαη ηε βηνελέξγεηα λα ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο. Η παξαγσγή άλζξαθα απμήζεθε θαηά 2% θαη αλήιζε ζε 9.572 petajoules 



ην 2008-09 δηαηεξψληαο ην κεξίδηφ ηεο (πεξίπνπ 54%) ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. 

Τν 2008-09, ε ζπλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξήρζεθε ζηελ Απζηξαιία 

απμήζεθε θαηά 1,2% - πεξίπνπ 939 petajoules (261.000 GWh) αληηθαηνπηξίδνληαο 

θπξίσο ηελ αχμεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θαχζηκα φπσο ν άλζξαθαο θαη ην 

θπζηθφ αέξην. Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, φπσο ην λεξφ, ήιην θαη 

βηναέξην απμήζεθε επίζεο αλ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 
 
παραγωγή ενζργειασ ανά είδοσ  

    αφξηςη μερίδιο ςυμβολή ςτην αφξηςη 

PJ % % % ( ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) 

2008-09 2008-09 5ετήσ 
μζςη αφξηςη 

2008-09 2008-09 

Μαφροσ άνθρακασ 8904 2.1 3.2 50.1 1.1 

Λιγνίτησ 668 3.4 0.6 3.8 0.1 

ανανεώςιμεσ πηγζσ ενζργειασ 303 4.4 2.7 1.7 0.1 

αργό πετρζλαιο και ςυμπυκνώματα 1132 6.9 -0.4 6.4 0.4 

Φυςικό αζριο 1916 4.5 5.6 10.8 0.5 

Ουράνιο 4846 2.1 1.5 27.3 0.6 

Σφνολο 17,769 2.7 2.6 100 2.7 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Η Απζηξαιία είλαη ζεκαληηθφο εμαγσγέαο ελεξγεηαθψλ αγαζψλ θαη θαηά ην 2008-09 

νη εμαγσγέο ελέξγεηαο απμήζεθαλ θαηά 2,3% (13.810 petajoules) ή πεξίπνπ 78% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οη εμαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά (12,7%) ελψ νη εμαγσγέο άλζξαθα απμήζεθαλ θαηά 3,2%. Οη 

εμαγσγέο άλζξαθα θάιπςαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ εμαγσγψλ ελέξγεηαο ηεο 

Απζηξαιίαο γηα ην 2008-09 (7.411 petajoules), ελψ ην νμείδην ηνπ νπξαλίνπ ην 34%   

(4754 petajoules). Η αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ελέξγεηαο ην 2008-09 ππνζηεξίρζεθε απφ 

ηελ απμαλφκελε δήηεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηδίσο ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία, φπνπ 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξέκεηλε ζρεηηθά ηζρπξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο 

χθεζεο.   

 

 

 

 

 

 

Παραγωγή Ενζργειασ  



εξαγωγζσ ενζργειασ  ανά είδοσ 

    αφξηςη μερίδιο ςυμβολή ςτην αφξηςη 

PJ % % % ( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

2008-09 2008-09 5ετήσ 
μζςη 

αφξηςη 

2008-09 2008-09 

Άνθρακα 7411 3.2 3.6 53.7 1.7 

Προϊόντα πετρελαίου 807 -0.1 -0.6 5.9 0.0 

υγροποιημζνου φυςικό αζριο 
(LNG) 

838 12.7 14.3 6.1 0.7 

Ουράνιο 4754 -0.2 2.1 34.4 -0.1 

Σφνολο 13810 2.3 3.3 100.0 2.3 

 
 
 
Η Απζηξαιία είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο πγξψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ πεηξειαίνπ 

θαη ησλ πεηξειαηνεηδψλ. Τν 2008-09 ε Απζηξαιία εμήγαγε πεξίπνπ 807 petajoules 

πγξψλ θαπζίκσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ LNG) θαη εηζήγαγε πεξίπνπ 1666 petajoules. Η 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ, νδήγεζαλ ζε κείσζε θαηά 1 % ησλ θαζαξψλ εηζαγσγψλ ην 2008-09.  
 

Κατανάλωση 

Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο εθηηκάηαη φηη απμήζεθε θαηά 0,2% θαη 

αλήιζε ζε 5773 petajoules ην 2008-09, πνιχ ρακειφηεξε απφ ηελ πεληαεηή κέζε 

εηήζηα αχμεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 1,5%. Απηή ε αδχλακε 

αλάπηπμε νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

απφξξνηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε νπνία παξαηεξήζεθε ην 

2008-09. Η απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ εκπνξηθφ, νηθηζηηθφ θαη 

εμνξπθηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ.   
 

 



 
 
 
κατανάλωςη ενζργειασ κατά  βιομηχανία  

   αφξηςη μερίδιο ςυμβολή ςτην 
αφξηςη 

PJ % % ( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

2008-
09 

2008-
09 

5ετήσ 
μζςη 

αφξηςη 

2008-09 2008-09 

Εξόρυξη 429 5.5 6.3 7.4 0.4 

Μεταποίηςη και των 
καταςκευζσ 

1283 -2.5 0.6 22.2 -0.6 

Παραγωγή ηλεκτρικήσ 
ενζργειασ 

1744 0.7 1.3 30.2 0.2 

Μεταφορζσ 1435 -0.4 1.6 24.9 -0.1 

Εμπόριο 277 2.2 2.6 4.8 0.1 

Κατοικίεσ 434 1.3 1.6 7.5 0.1 

Άλλο 171 1.8 -0.8 3.0 0.1 

Σφνολο 5773 0.2 1.5 100.0 0.2 

 

Τν 2008-09 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ εμνξπθηηθφ ηνκέα απμήζεθε θαηά 5,5%, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηε ζπλερηδφκελε ηζρπξή δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ γηα 

εκπνξεχκαηα ελέξγεηαο. Αληαλαθιψληαο ηελ κεησκέλε δήηεζε γηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ εκπνξηθφ θαη νηθηζηηθφ ηνκέα 

ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηνλ πεληαεηή κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο (θαηά 2,2% θαη 1,3% 

αληίζηνηρα). 

κατανάλωςη ενζργειασ κατά βιομηχανία 



Η κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα έληαζεο ελέξγεηαο, νδήγεζε 

ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 2,5%. Η κεγαιχηεξε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ήηαλ ζε βηνκεραλίεο ζρεηηθέο κε 

ην ζίδεξν θαη ράιπβα (15%), ηα ρεκηθά πξντφληα (12%), θαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο (10%).  

 
Η σσνολική κατανάλωση ενέργειας  
Προς αποθσγή δηπιής κέηρεζες, ε ελέργεηα ποσ τρεζηκοποηείηαη γηα ηελ παραγωγή 

ελεργεηαθώλ προϊόληωλ (ποσ θαηαλαιώλοληαη ζε άιιοσς ηοκείς) δελ ζσλσποιογίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζε ηες ζσλοιηθής ελέργεηας ποσ θαηαλαιώλεηαη ζηολ ηοκέα όποσ 

παράγοληαη ηα προϊόληα. Π.τ. ζηολ ηοκέα ηες παραγωγής ειεθηρηθής ελέργεηας, ε 

ζσλοιηθή θαηαλάιωζε ελέργεηας αποηειείηαη από ηης εηζροές ηωλ θασζίκωλ όιωλ ηωλ 

ηύπωλ κείολ ηο ποζό ηες ειεθηρηθής ελέργεηας ποσ παράγεηαη. Η πρωηογελής ελέργεηα 

ποσ κεηαηρέπεηαη ζε ειεθηρηθή ελέργεηα ζηε ζσλέτεηα θαηαλαιώλεηαη ζε κεγάιο βαζκό 

από ηοσς ηειηθούς τρήζηες, όπως ζηης κεηαθορές θαη ζηολ οηθηαθό ηοκέα. 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ελ γέλεη 

παξέκεηλε θάησ απφ ην ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Απηφ δείρλεη κηα 

καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ ιφγνπ ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο απζηξαιηαλήο νηθνλνκίαο (έληαζε ελέξγεηαο), ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν 

παξάγνληεο: ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ζηελ κεηαηφπηζε ηεο δνκήο ηεο βηνκεραλίαο πξνο ηνκείο 

ρακειήο έληαζεο ελέξγεηαο φπσο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο. 

Τν 2008-09 ε ελεξγεηαθή έληαζε, φπσο απηή νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο πξνο ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 1%. 

 
 

 

 

ζνταςη κατανάλωςησ ενζργειασ 

ΑΕΠ 

κατανάλωςη ενζργειασ 

ζνταςη ενζργειασ 



Η κατανάλωση ενέργειας ανά Πολιτεία 

 

Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο Πνιηηείεο ηεο Απζηξαιίαο αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε δνκή ηεο βηνκεραλίαο ηεο θάζε πεξηνρήο. Οη κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο Απζηξαιίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο 

ζε ιηγφηεξν ελεξγνβφξεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε ηνπ εμνξπθηηθνχ ηνκέα έρεη νδεγήζεη ζε 

κεηαβαιιφκελεο ηάζεηο φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

 

Τν 2008-09 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 7% ζηελ Ταζκαλία 

αληαλαθιψληαο θπξίσο ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή. Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε Νφηηα Απζηξαιία 

(2,6%), ζηελ Βηθηψξηα (1,4% ) θαη ηε Νέα Νφηηα Οπαιία (0,6%) αληηθαηνπηξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ρακειφηεξε παξαγσγή πνπ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σηε Γπηηθή Απζηξαιία, ηε Βφξεηα Δπηθξάηεηα θαη ζηελ Κνπίλζιαλη, 

ε ζπλερηδφκελε δήηεζε απφ ηνλ ηνκέα εμφξπμεο ζπλέβαιιε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αχμεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 
 

κατανάλωςη ενζργειασ ανά Πολιτεία 

  αφξηςη μερίδιο ςυμβολή ςτην 
αφξηςη 

PJ % ( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

( ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ) 

2008-
09 

2008-
09 

5ετήσ 
μζςη αφξηςη 

2008-09 2008-09 

Νζα Νότια 
Ουαλία 

1564 -0.6 0.7 27.1 -0.2 

Βικτώρια 1378 -1.4 -0.5 23.9 -0.3 

Κουίνςλαντ 1296 0.7 3.2 22.4 0.2 

Νότια 
Αυςτραλία 

351 -2.6 0.7 6.1 -0.2 

Δυτική 
Αυςτραλία 

946 4.6 3.5 16.4 0.7 

Ταςμανία 116 -6.7 1.5 2.0 -0.1 

Βόρεια 
Επικράτεια 

122 5.2 9.3 2.1 0.1 

Αυςτραλία 5773 0.2 1.5 100.0 0.2 

 

 

 

 



 

Η κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο 

 

Σπλνιηθά, ην κείγκα θαπζίκσλ γηα εγρψξηα ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο ήηαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ακεηάβιεην κεηαμχ 2007-08 θαη 2008-09, κε ηνλ άλζξαθα θαη ηνλ 

ιηγλίηε λα παξακέλνπλ ε θπξίαξρε πεγή θαπζίκσλ (39% πεξίπνπ). Τν κεξίδην 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ήηαλ πεξίπνπ ζηαζεξά ζην 34% θαη 21% αληίζηνηρα. 

Η θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε θαηά 1% ην 2008-09, πνιχ ρακειφηεξα 

απφ ηελ πεληαεηή κέζε εηήζηα αχμεζε θαηά 3% πεξίπνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επξεία ρξήζε ηνπ ζε φιε ηελ νηθνλνκία, απηή ε ζπγθξάηεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ αληαλαθιά ηηο επηδξάζεηο ηεο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Απζηξαιία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Η 

ζπγθξάηεζε θαηαλάισζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008-09 αληαλαθιά ελ κέξεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ αεξίνπ λα κεηαηξέςνπλ γξήγνξα ηελ 

παξαγσγή ηνπο σο απάληεζε ζηελ κεηαβαιιφκελε δήηεζε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο 

    αχμεζε κεξίδην 

PJ % % % 

2008-

09 

2008-

09 
5ετήσ 
μζςη 

αφξηςη 

2008-

09 

Άλζξαθαο 2253 -0.4 0.1 39.0 

Πεηξέιαην 1983 0.8 2.0 34.4 

Φπζηθφ Αέξην 1233 1.0 3.1 21.4 

 αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο 

300 4.3 3.5 5.2 

Σχλνιν 5773 0.2 1.5 100.0 

 
 

κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας ανά καύσιμο  

    αχμεζε 

PJ % 

2008-09 2008-09 

Βηναέξην / βηνθαχζηκα 24 33.8 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 44 2.0 

Ηιηαθή / Αηνιηθή  23 6.5 

Βηνκάδα 212 2.0 

Σχλνιν 303 4.3 

 



Απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε θαηαλάισζε απφ ην βηναέξην θαη ηα 

βηνθαχζηκα απμήζεθαλ ζεκαληηθά (πεξίπνπ 33%) ην 2008-09 αληαλαθιψληαο θπξίσο 

ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αηζαλφιεο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Η 

θαηαλάισζε απφ ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα απμήζεθε θαηά 7% (23 petajoules) ελψ 

ε ελέξγεηα απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο απμήζεθε θαηά 2% θαζψο νη 

βξνρνπηψζεηο απμήζεθαλ ην 2008-09 κεηά απφ αξθεηά ρξφληα κε ζπλζήθεο μεξαζίαο. 

 

  

 

 

 

Κνπηζήο Γεκήηξηνο  

Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α΄ 

 


