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Έρευνα για τα εµπόδια στην χρηµατοδότηση

Έρευνα στο πλαίσιο του BiogasIN

Τράπεζες (µέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, συλλογή 6 

ερωτηµατολογίων Q2).

Υφιστάµενους ή µελλοντικούς επενδυτές / φορείς λειτουργίας

µονάδων βιοαερίου (συλλογή 21 ερωτηµατολογίων Q3)
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Τράπεζες

Και οι 6 τράπεζες παρέχουν δάνεια για έργα ΑΠΕ. Τέσσερις από

αυτές παρέχουν δάνεια εδικά για έργα βιοαερίου και έχουν

εξειδικευµένο προσωπικό στις ΑΠΕ (µία τράπεζα δήλωσε ότι έχει

εξειδικευµένο προσωπικό και στο βιοαέριο). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τράπεζες παρέχουν τόσο δάνεια

για ιδιώτες / επιχειρήσεις όσο και αυτοχρηµατοδότηση (για µεγάλου

προϋπολογισµού έργα).

Όλες οι τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόµενο περιόδου χάριτος για τα

έργα βιοαερίου, αλλά αυτή εξαρτάται από την µορφή του δανείου

και την αξιοπιστία του επενδυτή.
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Τράπεζες

Για τρεις τράπεζες είναι το ίδιο εύκολο να λάβει κάποιος δάνειο για

µια µικρή µονάδα ως µεµονωµένος επενδυτής/κτηνοτρόφος ή να

λάβει κάποιος δάνειο για µία µεσαία/µεγάλη µονάδα ως σύµπραξη

επενδυτών/ κτηνοτρόφων (σε δύο περιπτώσεις είναι ευκολότερο να

λάβει κάποιος δάνειο για µια µικρή µονάδα ως µεµονωµένος

επενδυτής/κτηνοτρόφος απ΄ ότι να λάβει κάποιος δάνειο για µία

µεσαία/µεγάλη µονάδα ως σύµπραξη επενδυτών/ κτηνοτρόφων).

Η απαιτούµενη τεκµηρίωση που απαιτείται από τον επενδυτή για να

εξεταστεί το αίτηµα ποικίλει από τράπεζα σε τράπεζα και ανάλογα

την περίπτωση, αλλά γενικά απαιτείται µία οικονοµοτεχνική µελέτη, 

άλλα πηγές χρηµατοδότησης ή επιχορήγησης, ίδια κεφάλαια, 

ασφάλειες, επιχειρηµατικό σχέδιο, νοµιµοποιητικά και οικονοµικά

στοιχεία.  
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Τράπεζες

Το ποσοστό των απαιτούµενων κεφαλαίων ανέρχεται σε

τουλάχιστον 25% (όπως δηλώθηκε από τρεις τράπεζες).

Κατά µέσο όρο οι διαπραγµατεύσεις για την χορήγηση του δανείου

διαρκούν 4-6 εβδοµάδες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται

περισσότερος χρόνος.

Τέσσερις τράπεζες εκτιµούν τον κίνδυνο χρηµατοδότησης ενός

έργου βιοαερίου γενικά ως χαµηλό και δύο ως υψηλό. Σε πέντε

περιπτώσεις ο κίνδυνος χρηµατοδότησης µε δάνειο ενός έργου

βιοαερίου σε σχέση µε ένα άλλο έργο ΑΠΕ εκτιµήθηκε ως

υψηλότερος.
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Τράπεζες

Ως µερικοί από τους κινδύνους χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου

αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι:  

α) αλλαγές στη νοµοθεσία για τις ΑΠΕ (µη σταθερό πλαίσιο)

β) έλλειψη εµπειρίας από τους επενδυτές

γ) εξασφάλιση πρώτης ύλης (συµβόλαια)

δ) τεχνολογίες βιοαερίου (πολλές µη αποδεδειγµένες τεχνολογίες)
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Τράπεζες

Τα βασικά κριτήρια για να παρασχεθεί δάνειο σε έργα βιοαερίου

είναι τα ακόλουθα:

α) ώριµο επιχειρηµατικό σχέδιο

β) υποβολή σχετικών αδειών

γ) αποδεδειγµένη τεχνολογία

δ) χρηµατοπιστωτική ικανότητα του επενδυτή

ε) εξασφάλιση πρώτης ύλης

στ) εύλογο κόστος

ζ) ίδια κεφάλαια
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Τράπεζες

Από την οπτική των τραπεζών, τα βασικά εµπόδια για την

χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου στην Ελλάδα σχετίζονται µε:

α) µικρού µεγέθους επενδύσεις

β) αξιοπιστία επενδυτών (νέες εταιρείες µε µικρή εµπειρία και
οικονοµικό ιστορικό)

γ) δηµόσια χρηµατοδότηση

δ) συµβόλαια εξασφάλισης πρώτης ύλης σε προκαθορισµένη τιµή

ε) ο τοµέας του βιοαερίου είναι σχετικά νέος στην Ελλάδα

στ) µη σταθερό νοµοθετικό και φορολογικό πλαίσιο.
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Επενδυτές
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Επενδυτές
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Επενδυτές



Σεµινάριο «Αδειοδότηση και Χρηµατοδότηση έργων Βιοαερίου»
Λάρισα, 10 & 11 Απριλίου 2012

Επενδυτές
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Επενδυτές
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Επενδυτές
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Επενδυτές
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Επενδυτές
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Επενδυτές

Βασικά εµπόδια για τη χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου στην Ελλάδα:

• Οι τράπεζες δεν χρηµατοδοτούν νέες εταιρείες

• ∆εν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης

• Ίδια κεφάλαια

• Ελλιπής χρηµατοδότηση

• Έλλειψη γνώσεων από τις τράπεζες σχετικά µε το βιοαέριο

• Υψηλό κόστος επένδυσης

• Οικονοµική κατάσταση χώρας

• Γνώση σχετικά µε το βιοαέριο
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Ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών τραπεζών και των

επενδυτών.

Σταθερό θεσµικό πλαίσιο και περισσότερες δυνατότητες

χρηµατοδότησης (δηµόσια ή ιδιωτικά κίνητρα).

Νέα προϊόντα χρηµατοδότησης από τις τράπεζες και εξειδικευµένο

προσωπικό σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας / βιοαέριο.

Ώριµες επενδύσεις και πιο πλήρεις αιτήσεις από τους επενδυτές.

Πρώτα συµπεράσµατα - Προτάσεις βελτίωσης
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Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε: www.biogasIN.org
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

19o χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 

19009 Πικέρµι Αττικής

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2

www.cres.gr, cres@cres.gr

T: 2106603264, ksioulas@cres.gr


