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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι να εξετάσει το Στρατηγικό 

Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οι τεχνολογίες που 

εξετάστηκαν είναι της αιολικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, της γεωθερµίας, της θαλάσσιας ενέργειας και της 

βιοενέργειας. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας εξετάστηκε περισσότερο σε 

βάθος, ενώ για τις υπόλοιπες τεχνολογίες έγινε παράθεση των σηµαντικότερων 

επιχειρήσεων στον κάθε κλάδο και της στρατηγικής που κάθε µια επέλεξε. 

Αρχικά γίνεται µια σύντοµη αναφορά στη θεωρία  της Στρατηγικής και του 

Στρατηγικού Μάνατζµεντ, ώστε να µπορεί ο αναγνώστης να ακολουθήσει όσα 

αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί ο ορισµός και η περιγραφή κάθε τεχνολογίας, ο 

διαχωρισµός των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και όλα τα στοιχεία που 

αφορούν κάθε κλάδο όπως η τεχνολογία, η κατάσταση του κάθε κλάδου σε 

παγκόσµιο επίπεδο, το κόστος κάθε τεχνολογίας και οι µελλοντικές τάσεις, καθώς 

και οι πολιτικές που εφαρµόζονται σε παγκόσµιο επίπεδο. Τέλος αναφέρεται και 

ο διαχωρισµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της τεχνολογίας της αιολικής ενέργειας 

όπου αρχικά παραθέτονται η παρούσα κατάσταση του κλάδου ενώ στη συνέχεια 

εξετάζεται το γενικευµένο εξωτερικό (PESTLEG). Ακολούθως, αναφέρονται τα 

θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του κλάδου και ακολουθεί η ανάλυση του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της προοπτικής του κλάδου της αιολικής 

ενέργειας χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του M. Porter. Το 

κεφάλαιο κλείνει µε τη στρατηγική που ακολούθησαν οι πέντε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις στον κλάδο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι υπόλοιπες τεχνολογίες των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και εξετάζονται οι στρατηγικές που επέλεξαν τα τελευταία 

χρόνια οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κάθε κλάδου, ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο, 



 

 

παραθέτονται τα συµπεράσµατα σχετικά µε το περιβάλλον και πως αυτό 

συνέβαλε στην επιλογή της στρατηγικής από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε 

κάθε κλάδο. 
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Κεφάλαιο 1 

Στρατηγική και Στρατηγικό µάνατζµεντ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να είναι επιτυχηµένη αλλά και να 

συνεχίσει να είναι επιτυχηµένη και στο µέλλον. Ανεξάρτητα από το µέγεθός της, 

είτε είναι ιδιωτική είτε είναι δηµόσια επιχείρηση, είτε αποσκοπεί στο κέρδος είτε 

είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ένα σκοπό. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, απαιτείται ένας αποτελεσµατικός σχεδιασµός ή αλλιώς ένα σύνολο 

επιχειρηµατικών αποφάσεων και πράξεων που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη 

επίδοση της επιχείρησης. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να 

προσεγγίσουµε τις έννοιες της στρατηγικής και του στρατηγικού µάνατζµεντ και 

να αναδείξουµε τη σηµαντικότητα τους για κάθε επιχείρηση. Επίσης, θα 

αναδείξουµε το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου θα στηριχθούµε για την 

αξιολόγηση της έρευνάς µας, σχετικά µε το στρατηγικό µάνατζµεντ στον κλάδο 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και πως επιχειρούν οι εταιρείες του 

συγκεκριµένου κλάδου. 

Είναι γεγονός πως στη σηµερινή εποχή, όπου ο ανταγωνισµός είναι πολύ 

έντονος, οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται έχοντας ως αποκλειστικό 

σχεδιασµό το κόστος  (budget-oriented planning) ή προβλέψεις πωλήσεων 

(forecast-based planning) δεν έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας αλλά και 

διάρκειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τους, αποτελεί η ύπαρξη 

ενός αποτελεσµατικού σχεδιασµού, σύµφωνα µε ένα στρατηγικό σχέδιο που θα 

αποσκοπεί στην επίτευξη της αποστολής και των σκοπών της κάθε 

επιχείρησης. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση θα πρέπει να εκπονήσει και να 

δεσµευτεί µε ένα στρατηγικό σχέδιο στο οποίο θα ορίσει αρχικά την αποστολή 

της, δηλαδή το όραµα της οµάδας διοίκησης για το που θα κατευθυνθεί η 

επιχείρηση στο µέλλον αλλά και το βασικό λόγο ύπαρξής της, τους σκοπούς 

της, οι οποίοι θα προσδιορίζουν το αποτέλεσµα αλλά και το χρονικό διάστηµα 

για την εκπλήρωσή τους και τέλος θα εκτιµήσει το εσωτερικό και εξωτερικό 
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περιβάλλον ώστε να απολαµβάνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι του 

ανταγωνισµού και να δηµιουργεί αξία για τους πελάτες της.   

 

1.2 Έννοια της Στρατηγικής 

Η λέξη στρατηγική, προέρχεται ετυµολογικά από την Αρχαία Ελλάδα (στρατός + 

ηγούµαι) και αρχικά είχε καθαρά στρατιωτική έννοια. Ειδικότερα, η στρατηγική 

υποδήλωνε την επιστήµη ή την τέχνη της στρατιωτικής διοίκησης και την 

απαραίτητη σχεδίαση για τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των έµψυχων και άψυχων 

πόρων (δηλαδή στρατιωτών και πολεµικού υλικού) προς την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων. 

Η στρατηγική, ως σχέδιο δράσης που αποτελεί συνειδητή και ηθεληµένη 

ενέργεια δεν εφαρµόζεται µόνο στο πολεµικό πεδίο αλλά και σε διάφορες άλλες 

περιπτώσεις (πολιτική, οικονοµία, εµπόριο, παιχνίδια, τεχνολογία, κτλ) και γι’ 

αυτό ο όρος χρησιµοποιείται ευρέως και για να δηλώσει το σχέδιο δράσης µίας 

επιχείρησης ή ενός οργανισµού. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία της διοίκησης των επιχειρήσεων, η λέξη στρατηγική 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1951, σε ένα βιβλίο του William H. 

Newman. Η λέξη ξεκίνησε να χρησιµοποιείται όταν έγινε πλέον σαφές στους 

ερευνητές του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ότι, σε αντίθεση µε τα 

οικονοµικά µοντέλα του πλήρους ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις που 

ανταγωνίζονταν στο ίδιο κλάδο και χρησιµοποιούσαν την ίδια τεχνολογία, συχνά 

είχαν αξιοπρόσεκτα διαφορετικά επίπεδα επίδοσης. Μια πιο στενή µελέτη του 

φαινοµένου κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο συχνά υιοθετούσαν 

διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα προϊόντα τους, τις αγορές τους, τα 

κανάλια διανοµής που χρησιµοποιούσαν, ακόµα και τις εσωτερικές τους δοµές 

και συστήµατα. Αυτές οι διαφορές, µέσα στο ίδιο κλαδικό περιβάλλον, ξεκίνησαν 

να γίνονται γνωστές ως ‘στρατηγικές1 

                                                           
1 Παπαδάκης Βασίλειος, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 
Εκδόσεις Μπένου2007 
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισµοί για το τι είναι στρατηγική και 

υπάρχουν πολλοί ορισµοί από γνωστούς ακαδηµαϊκούς στο χώρο της 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Αν και µονοσήµαντη απάντηση δεν υπάρχει, µια 

πολύ καλή προσέγγιση είναι ότι η στρατηγική περιλαµβάνει την εξισορρόπηση 

των δυνάµεων και των αδυναµιών του οργανισµού µε τις παρουσιαζόµενες από 

το περιβάλλον ευκαιρίες και απειλές, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της 

επιχείρησης, ο οποίος τίθεται ανάλογα µε τις αξίες, φιλοδοξίες, πιστεύω των 

στελεχών της.2 

Είναι γεγονός και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου πολλές επιχειρήσεις 

έχασαν την ηγετική τους θέση γιατί άλλες επιχειρήσεις εφάρµοσαν επιτυχηµένες 

και ευέλικτες στρατηγικές. Ο Michael Porter αναφέρει “ οποιαδήποτε επιχείρηση 

κερδίζει πολύ µεγαλύτερη απόδοση από ίδιες επιχειρήσεις του κλάδου, οφείλεται 

σε µια διαφοροποιηµένη και καλλίτερη στρατηγική που ακολουθεί”3. Είναι 

φανερή λοιπόν η σηµαντικότητα και η αναγκαιότητα ύπαρξης στρατηγικής. 

Ωστόσο αν και δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξασφαλίζει πάντα την 

επιτυχία, σίγουρα βοηθάει στην επίτευξή της. Οι βασικότεροι λόγοι για τους 

οποίους συµβαίνει αυτό, είναι ότι η στρατηγική: 

• θέτει κατευθύνσεις 

• υποστηρίζει τη λήψη οµοιόµορφων αποφάσεων 

• συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες 

• ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισµό 

• µειώνει την αβεβαιότητα 

• µπορεί να προσδώσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

 

Η στρατηγική έρχεται να απαντήσει σε τρεις κύριες ερωτήσεις: 

• Ποια είναι η αρχική κατάσταση; 

• Που θέλουµε να βρεθούµε; 

• Πως θα φτάσουµε εκεί; 

 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαµορφώσει και υλοποιούν στρατηγική, µπορούν 

να γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους ως προς τον ανταγωνισµό, ποιες είναι οι 
                                                           
2 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
3 Porter M., “What is Strategy?”, Harvard Business Review, (1996), Nov-Dec 
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επιχειρηµατικές δραστηριότητες στις οποίες θέλει να εµπλακεί, ποιες είναι οι 

ανάγκες των αγοραστών που στοχεύει και ποια είναι τα αποτελέσµατα που 

θέλει να επιτύχει. Ακόµα είναι σε θέση να προβεί σε όποια µεταβολή κρίνει 

απαραίτητη λόγω αλλαγών που συνέβησαν στο περιβάλλον της. Έτσι έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον όπως είναι το σηµερινό. 

 

1.3 Στρατηγικό Μάνατζµεντ 

Το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι ένας όρος ευρύτερος από τη στρατηγική. Το 

στρατηγικό µάνατζµεντ είναι ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων και δράσεων, 

που καθορίζει τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνει την 

ανάλυση του περιβάλλοντος (τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού), τη 

διαµόρφωση της στρατηγικής (στρατηγικού ή µακροπρόθεσµου σχεδιασµού), 

την εφαρµογή της στρατηγικής, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο της. Η 

µελέτη του στρατηγικού µάνατζµεντ, ως εκ τούτου, δίνει έµφαση στην 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξωτερικών ευκαιριών και απειλών 

υπό το φως των δυνατών και αδύνατων σηµείων µιας επιχείρησης. Αν και η 

αρχική του ονοµασία ήταν επιχειρηµατική πολιτική, το στρατηγικό µάνατζµεντ -

αποτελεί εξέλιξη της επιχειρηµατικής πολιτικής και στρατηγικής- ενσωµατώνει 

θέµατα όπως ο στρατηγικός σχεδιασµός, η περιβαλλοντική µελέτη και η 

ανάλυση του κλάδου.
4
  

Όπως αναφέραµε, το στρατηγικό µάνατζµεντ δίνει έµφαση στη µακροπρόθεσµη 

απόδοση. Πολλές επιχειρήσεις µπορούν να διαχειριστούν βραχυπρόθεσµα την 

υψηλή επίδοσή τους, αλλά µόνο λίγες µπορούν να διατηρήσουν µια παρόµοια 

απόδοση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Για να είναι επιτυχείς σε 

µακροπρόθεσµη βάση, οι επιχειρήσεις πρέπει όχι µόνο να είναι σε θέση να 

εκτελέσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες τους προκειµένου να ικανοποιήσουν 

µια υφιστάµενη αγορά, αλλά θα πρέπει επίσης να προσαρµόσουν τις 

δραστηριότητες αυτές για να ικανοποιήσουν νέες και µεταβαλλόµενες αγορές. 

                                                           
4 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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Το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι πολύ σηµαντικό. Αποτελεί τον παράγοντα που 

καθορίζει την επιτυχία, την υπεροχή και την επιβίωση της επιχείρησης. Ο λόγος 

που το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 

καθοδηγεί όλες τις λειτουργικές µονάδες (functional areas) της επιχείρησης. 

Πιστεύεται ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν τη διαδικασία του 

στρατηγικού µάνατζµεντ, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από αυτές, 

που δεν το κάνουν.5
 

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας του στρατηγικού µάνατζµεντ είναι: 

• Ανίχνευση του περιβάλλοντος 

• ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

• Υλοποίηση Στρατηγικής 

• Αξιολόγηση και Έλεγχος 

και φαίνονται στο διάγραµµα 1. 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Η διαδικασία του στρατηγικού µάνατζµεντ 

Πηγή: Strategic management and business policy: toward global sustainability, 

Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. 13th edition 

Το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι µια συνεχής διαδικασία που αξιολογεί και 

ελέγχει την επιχείρηση και τον κλάδο στον οποίο µια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται. Αξιολογεί τους ανταγωνιστές της και θέτει τους στόχους και 

τις στρατηγικές ώστε να αντιµετωπίσει όλους τους υφιστάµενους και δυνητικούς 

ανταγωνιστές. Στη συνέχεια αξιολογεί τις στρατηγικές σε τακτική βάση για να 

καθορίσει τον τρόπο µε τον έχουν τεθεί σε εφαρµογή και αν ήταν επιτυχηµένες 

ή µήπως χρειάζονται αναθεώρηση. 

                                                           
5 Lawrence R. Jauch & Willam F. Glueck, Business Policy and Strategic Management, McGraw-
Hill Pub, 1989 
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Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας του 

στρατηγικού µάνατζµεντ, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στο διάγραµµα 2 που 

ακολουθεί. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Η διαδικασία του στρατηγικού µάνατζµεντ 

Πηγή: Παπαδάκης Βασίλειος, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και 

∆ιεθνής Εµπειρία, Εκδόσεις Μπένου2007 

 

1.4 Ανίχνευση περιβάλλοντος 

Η ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ένα σηµαντικό 

µέρος της διαδικασίας στρατηγικού µάνατζµεντ. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

στο εσωτερικό της επιχείρησης συνήθως µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

δυνάµεις (S) ή αδυναµίες (W), και εκείνοι έξω από την επιχείρηση µπορεί να 

χαρακτηριστούν ως ευκαιρίες (O) ή απειλές (T). Μια τέτοια ανάλυση του 

στρατηγικού περιβάλλοντος αναφέρεται ως µια ανάλυση SWOT.Η ανάλυση 

SWOT παρέχει πληροφορίες που είναι χρήσιµες στην αξιοποίηση των πόρων 
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και των δυνατοτήτων της επιχείρησης ως προς το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργεί. Ως εκ τούτου, είναι καθοριστικής σηµασίας στην επιλογή 

και τη διαµόρφωση της στρατηγικής. Το διάγραµµα 3 δείχνει πώς µια ανάλυση 

SWOT απεικονίζει την ανίχνευσή του περιβάλλοντος. 

 

 

∆ιάγραµµα 3: ∆ιάγραµµα SWOT 

Πηγή: Προσαρµογή από Wikipedia, SWOT Analysis 

 

1.4.1 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

Το περιβάλλον αποτελείται από όλα τα εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις της επιχείρησης και την επίδοσή της. Το εξωτερικό περιβάλλον 

διαχωρίζεται στο: 

• Γενικευµένο ή µάκρο-περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση 

αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση που λειτουργεί στην ίδια πχ χώρα 

• Άµεσο ή µίκρο-περιβάλλον, δηλαδή το άµεσο κλαδικό περιβάλλον της 

επιχείρησης . 
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Γενικευµένο περιβάλλον 

Το γενικευµένο περιβάλλον έχει επίδραση στις λειτουργίες της επιχείρησης 

αλλά και όλων των επιχειρήσεων του κλάδου και µπορεί να διαχωριστεί σε έξι 

επιµέρους διαστάσεις: 

• Πολιτικό Περιβάλλον (P) 

• Οικονοµικό περιβάλλον (E) 

• Κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον (S) 

• Τεχνολογικό περιβάλλον (T) 

• Νοµικό περιβάλλον (L) 

• Ηθικό περιβάλλον (E) 

• Παγκόσµιο περιβάλλον (G) 

Εν συντοµία, οι διαστάσεις αυτές περιγράφονται ως ακολούθως. 

Πολιτικό Περιβάλλον (P): Το πολιτικό περιβάλλον περιλαµβάνει κυβερνητικούς 

κανονισµούς και ζητήµατα, ενώ θέτει τους κανόνες βάσει των οποίων οι 

επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν. 

 

Οικονοµικό περιβάλλον (E): Εδώ η ανάλυση εστιάζεται στο µάκρο- οικονοµικό 

περιβάλλον και στις επιδράσεις που ασκούνται πάνω στην επιχείρηση 

(ακαθάριστο εθνικό προϊόν, επιτόκια, προσφορά χρήµατος, επίπεδο ανεργίας 

διαθέσιµο εισόδηµα κλπ). 

 

Κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον (S): Οι σηµαντικότεροι κοινωνικο-

πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση µπορεί να είναι: η 

θέση της γυναίκας στην εργασία, η διανοµή του εισοδήµατος, ο 

καταναλωτισµός, το επίπεδο µόρφωσης των καταναλωτών, η στάση τους 

απέναντι στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο κλπ 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον (T): Αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικές 

εξελίξεις οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τον κλάδο. Οι τάσεις αυτές µπορούν 

να µειώσουν τα εµπόδια εισόδου στην αγορά, να επιτύχουν τη δηµιουργία 
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γνώσης και τη µεταφορά της σε νέα προϊόντα και τη βελτίωση των µεθόδων 

παραγωγής.  

 

Νοµικό περιβάλλον (L): Αναφέρεται στους νόµους και τους κανονισµούς. Η 

προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νοµοθετικού ή ρυθµιστικού περιορισµού από την 

Κυβέρνηση µιας χώρας είναι δυνατόν να δηµιουργήσει σηµαντικές στρατηγικές 

απειλές όσο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται 

στη συγκεκριµένη χώρα. 

 

Ηθικό περιβάλλον (E): Οι συγκεκριµένοι παράγοντες µελετούν την 

επιχειρηµατική ηθική, την κοινωνική ευθύνη στον κλάδο που δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση. 

 

Παγκόσµιο περιβάλλον (G): Περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που 

αφορούν τις νέες αγορές διεθνώς, τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς αγορές που 

αλλάζουν, τα διεθνή πολιτικά και πολιτισµικά δρώµενα όπως επίσης και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.  

 

Άµεσο περιβάλλον 

Το άµεσο περιβάλλον  είναι εκείνο που έρχεται σε άµεση επαφή µε την 

επιχείρηση. Είναι το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται η 

επιχείρηση. Η µελέτη του άµεσου περιβάλλοντος, αποτελεί την παρακολούθηση 

της αλληλεπίδρασης στοιχείων ή οµάδων που επηρεάζουν άµεσα την 

επιχείρηση ή επηρεάζονται από αυτήν. Αυτά τα στοιχεία ή οι οµάδες αποτελούν 

τα συστατικά στοιχεία του κλάδου. Μερικές από τις οµάδες (stakeholders) είναι 

οι κυβερνήσεις, οι προµηθευτές, οι τοπικές κοινωνίες, οι ανταγωνιστές, οι 

πελάτες, οι πιστωτές οι εργατικές ενώσεις, διάφοροι σύλλογοι κ.α.  

Η ανάλυση του άµεσου περιβάλλοντος σχετίζεται µε την εκτίµηση της 

ελκυστικότητας ανταγωνισµού του δεδοµένου βιοµηχανικού κλάδου στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση. Η ελκυστικότητα του κλάδου σχετίζεται µε την προοπτική 

κερδοφορίας που έχει µια επιχείρηση, η οποία ανταγωνίζεται στο συγκεκριµένο 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 1 

10 

 

κλάδο. Εποµένως η ελκυστικότητα κάθε κλάδου εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση των διαφορετικών περιβαλλοντικών δυνάµεων που επηρεάζουν 

τη φύση του ανταγωνισµού.6 

Για την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη εργαλείο είναι το «µοντέλο πέντε δυνάµεων», που 

αναπτύχθηκε από τον Michael E. Porter.7 Το µοντέλο αυτό περιγράφει το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον εξετάζοντας πέντε βασικές δυνάµεις οι οποίες είναι:  

• Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της επιχείρησης 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών της επιχείρησης 

• Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

• Ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

του κλάδου. 

και εµφανίζονται στο διάγραµµα 4. 

 

 

∆ιάγραµµα 4:Το µοντέλο πέντε δυνάµεων 

Πηγή: Michael E. Porter, Competitive Advantage: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors, Free Press, 1988 
                                                           
6 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
7 Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors by Michael E. 
Porter. Copyright © 1980 
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Οι δυνάµεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισµού 

στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που µπορεί να 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάµεων η 

επιχείρηση συγκεντρώνει ένα σύνολο από βοηθητικά στοιχεία, για το σχεδιασµό 

της στρατηγικής της. Προσδιορίζει τον τρόπο που η δοµή του κλάδου στον 

οποίο δραστηριοποιείται επηρεάζει τον ανταγωνισµό, ο οποίος µε τη σειρά του 

καθορίζει την κερδοφορία που µπορεί να επιτύχει η επιχείρηση. 

 

Στρατηγικές οµάδες 

Μια στρατηγική οµάδα είναι ένα σύνολο από επιχειρηµατικές µονάδες ή 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεµφερείς στρατηγικές µε παρόµοιους 

πόρους.8 Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ενός οποιουδήποτε κλάδου σε 

ένα σύνολο στρατηγικών οµάδων είναι πολύ χρήσιµη ως ένας τρόπος για την 

καλύτερη κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η ανάλυση 

στρατηγικών οµάδων είναι χρήσιµη γιατί: 

• Αναγνωρίζει επιχειρήσεις µε παρόµοια στρατηγικά χαρακτηριστικά  

• Κατά συνέπεια εντοπίζει τους πλέον άµεσους ανταγωνιστές  

• Εντοπίζει φραγµούς κινητικότητας µεταξύ των οµάδων (mobility barriers) 

• Αναγνωρίζει στρατηγικές ευκαιρίες (“strategic spaces”) 

• Βοηθά στη διάγνωση κινδύνων και προβληµάτων και αλλαγών της 

αγοράς 

 

1.4.2 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελείται από µεταβλητές που 

µπορούν να αποτελούν δυνάµεις ή αδυναµίες της. Οι µεταβλητές αυτές 

αναφέρονται στη δοµή, στην κουλτούρα και στους πόρους της επιχείρησης. Μια 

µεταβλητή χαρακτηρίζεται ως δύναµη όταν µπορεί να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση. 

Η ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος είναι µια διαδικασία τριών βηµάτων. Η 

διοίκηση της επιχείρησης πρέπει: 

                                                           
8 Porter, M. E., Competitive Strategy. The Free Press, New York. 1980 
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• να κατανοήσει τη διαδικασία µε την οποία η επιχείρηση δηµιουργεί αξία 

για τους πελάτες της, και θα πρέπει να κατανοήσει το ρόλο των πόρων, 

δυνατοτήτων, και των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε αυτή τη 

διαδικασία,  

• θα πρέπει να καταλάβει πόσο σηµαντική είναι η υψηλή απόδοση, η 

καινοτοµία, η ποιότητα και ο σεβασµός προς τους πελάτες, στη 

δηµιουργία αξίας  

• πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει τις πηγές του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος της επιχείρησης και να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες για 

βελτίωση.9 

Πόροι είναι τα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης και ως εκ τούτου είναι οι 

βασικές δοµικές µονάδες της. Περιλαµβάνουν συγκεκριµένα περιουσιακά 

στοιχεία, όπως τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την τοποθεσία, το ανθρώπινο 

δυναµικό, καθώς και άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως την τεχνολογία 

(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα πνευµατικά δικαιώµατα), την κουλτούρα και τη 

φήµη της. 

Ικανότητα είναι η εσωτερική δραστηριότητα που µια επιχείρηση µπορεί να 

εκτελέσει καλύτερα από άλλες εσωτερικές δραστηριότητες. ∆ιακεκριµένη 

ικανότητα είναι µια ανταγωνιστικά πολύτιµη δραστηριότητα που µια επιχείρηση 

εκτελεί καλύτερα από τους ανταγωνιστές της 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα βασίζεται σε διακεκριµένες ικανότητες και 

επιτρέπει στην επιχείρηση να εκτελεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που οι 

υπόλοιποι ανταγωνιστές δεν µπορούν.  

Βασικό εργαλείο για την κατανόηση τη διαδικασίας µε την οποία η επιχείρηση 

δηµιουργεί αξία για τους πελάτες της είναι η «αλυσίδα αξίας». 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος βασίζεται: 

• Στη θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων της Επιχείρησης 

• Στη θεώρηση της επιχείρησης ως Αλυσίδα Αξίας 

                                                           
9 Strategic Management Theory AN INTEGRATED APPROACH Charles W. L. Hill, Gareth R. 
Jones 
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Η θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων της Επιχείρησης 

H θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων µιας επιχείρησης (Resource Based 

view strategy) εξηγεί την ικανότητά της, να προσφέρει βιώσιµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, όταν η διαχείριση των πόρων της πραγµατοποιείται έτσι ώστε τα 

αποτελέσµατά τους να µη µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο µίµησης από 

τους ανταγωνιστές της, η οποία δηµιουργεί τελικά ένα ανταγωνιστικό εµπόδιο.10  

Αν θεωρήσουµε ότι η επιχείρηση αποτελείται από τους πόρους και τις 

δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να επιλεγούν από τη διοίκησή της, ώστε να 

παρέχουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, τότε ο 

προσανατολισµός της επιχείρησης γίνεται εξωστρεφής. Με άλλα λόγια, οι 

δυνατότητες στο εσωτερικό της επιχείρησης, µπορούν να καθορίσουν τις 

στρατηγικές επιλογές της ώστε να είναι ανταγωνιστική στο εξωτερικό της 

περιβάλλον. Υποχρέωση της διοίκησης είναι η απόκτηση των πόρων και η 

αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση τους µέσα στην επιχείρηση. H θεωρία 

των Πόρων και Ικανοτήτων µιας επιχείρησης απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.11 

  

∆ιάγραµµα 5: Πόροι και ικανότητες σαν Στοιχεία της Ανάλυσης του Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος 

Πηγή: Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 

2006 

 

                                                           
10 Joseph T. Mahoney; J.  Rajendran Pandian. Strategic Management Journal, Vol. 13, 1992 
11 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
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Η θεώρηση της επιχείρησης ως Αλυσίδα Αξίας 

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, όπως η παραγωγή, το µάρκετινγκ, η 

ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, τα πληροφοριακά συστήµατα, η διαχείριση 

υλικών και ανθρώπινων πόρων, διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στη µείωση του 

κόστους της επιχείρησης και την αύξηση της αντιληπτής χρησιµότητας (αξίας) 

των προϊόντων µέσω της διαφοροποίησης. Η αλυσίδα αξίας, απεικονίζεται στο 

διάγραµµα 6. Ο όρος αλυσίδα αξίας αναφέρεται στην ιδέα ότι µια επιχείρηση, 

είναι µια αλυσίδα των δραστηριοτήτων για το µετασχηµατισµό εισροών σε 

εκροές που οι πελάτες θα εκτιµήσουν. Η διαδικασία µετασχηµατισµού 

περιλαµβάνει µια σειρά από βασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

υποστήριξης που προσθέτουν αξία στο προϊόν.12  

 

 

∆ιάγραµµα 6: Η Αλυσίδα Αξίας 

Πηγή: Παπαδάκης Βασίλειος, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και 

∆ιεθνής Εµπειρία, Εκδόσεις Μπένου 2007 

 

                                                           
12 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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Έτσι λοιπόν, όταν η επιχείρηση εντοπίσει, δραστηριότητες οι οποίες 

συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, θα 

πρέπει να δείξει προσοχή στη διαµόρφωση και ενσωµάτωση των 

δραστηριοτήτων αυτών στην αλυσίδα αξίας της.  

 

1.5 ∆ιαµόρφωση στρατηγικής 

Ο όρος διαµόρφωση στρατηγικής, αναφέρεται στη διαδικασία της επιλογής της 

πλέον ενδεδειγµένης πορείας δράσης για την υλοποίηση των οργανωτικών 

σκοπών και στόχων µιας επιχείρησης, επιτυγχάνοντας έτσι το όραµα του 

οργανισµού. Η διαµόρφωση στρατηγικής, που συχνά αναφέρεται και ως 

στρατηγικός σχεδιασµός, είναι η ανάπτυξη µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για 

τη διαχείριση των ευκαιριών και των απειλών του περιβάλλοντος υπό το 

πρίσµα των δυνατών και αδύνατων σηµείων µιας επιχείρησης και ασχολείται µε 

την ανάπτυξη της αποστολής της επιχείρησης, των στόχων, τις στρατηγικές και 

τις πολιτικές. 

 

 

 

1.5.1 Αποστολή 

Η αποστολή αποτελεί τη θεµελιώδη δήλωση του λόγου ύπαρξης της 

επιχείρησης και η οποία ορίζει τη θέση της επιχείρησης µέσα στο περιβάλλον 

της. Ενώ µια επιχείρηση πρέπει συνεχώς να προσαρµόζεται στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, υπάρχουν ορισµένες βασικές ιδέες που παραµένουν σχετικά 

σταθερές και αποτελούν τον οδηγό για τη διαδικασία της λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων. Αυτές οι βασικές ιδέες αποτελούν το όραµα των επιχειρήσεων και 

εκφράζονται στη δήλωση αποστολής της επιχείρησης. 

 

 

1.5.2 Αντικειµενικοί σκοποί 

Το βασικό στοιχείο κάθε στρατηγικής είναι ο καθορισµός των µακροπρόθεσµων 

σκοπών της οργάνωσης. Καθοδηγούµενη από το όραµα της επιχείρησης, η 

διοίκηση µπορεί να καθορίσει µετρήσιµους οικονοµικούς και στρατηγικούς 

στόχους. Οι αντικειµενικοί σκοποί πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα, τι πρέπει να 
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πραγµατοποιηθεί και έως πότε, δηλαδή καθορίζουν τόσο το αποτέλεσµα όσο 

και το χρονικό διάστηµα για την εκπλήρωσή του. 

 

1.5.3 Στρατηγικές 

H στρατηγική µιας επιχείρησης είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, που δηλώνει 

πως η επιχείρηση θα επιτύχει την αποστολή και τους στόχους της, µεγιστοποιεί 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και ελαχιστοποιεί το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα. 

Μια µεγάλη διευρυµένη και πολυτµηµατική επιχείρηση, ανταγωνίζεται 

ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές αγορές ή κλάδους και έχει ξεχωριστές 

αυτοτελείς επιχειρηµατικές µονάδες για την εξυπηρέτησή τους. Σε µια 

διευρυµένη επιχείρηση είναι απαραίτητα τρία επίπεδα στρατηγικής: 

• Ένα επίπεδο επιχειρησιακής ή εταιρικής στρατηγικής (corporate strategy) 

• Ένα επίπεδο επιχειρηµατικής ή ανταγωνιστικής στρατηγικής (business 

strategy) 

• Ένα επίπεδο λειτουργικής στρατηγικής (functional strategy) 

Η ιεράρχηση της στρατηγικής φαίνεται στο διάγραµµα 7. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7: Επίπεδα Στρατηγικής 

Πηγή: Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 

2006 

 

Επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής 

Η επιχειρησιακή στρατηγική ουσιαστικά ασχολείται µε την επιλογή των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

ανταγωνιστεί, µε την ανάπτυξη και το συντονισµό της εν λόγω δραστηριοτήτων. 
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Στο επιχειρησιακό επίπεδο, οι επιχειρήσεις γενικά θέτουν χρηµατοοικονοµικούς 

στόχους. Με βάση τους στόχους αυτούς, η εταιρεία διαχειρίζεται το 

χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων που διαθέτει µε αποτελεσµατικό τρόπο, 

ανάλογα µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.13 

 

Επίπεδο επιχειρηµατικής στρατηγικής  

Η επιχειρηµατική στρατηγική εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 

µιας επιχείρησης ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχειρηµατικής µονάδας 

εντός του συγκεκριµένου τµήµατος του κλάδου ή της αγοράς που η επιχείρηση 

δραστηριοποιείται. Η επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να είναι ανταγωνιστική 

(µάχεται εναντίον όλων των ανταγωνιστών για πλεονέκτηµα) και / ή 

συνεταιρισµού (συνεργασία µε µια ή περισσότερες εταιρείες για να αποκτήσουν 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων ανταγωνιστών). Όταν υπάρχουν περισσότερες 

από µια, στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες, όπως συµβαίνει σε περισσότερο 

διευρυµένες επιχειρήσεις, τότε είναι αναγκαία η διαµόρφωση επιχειρηµατικής 

στρατηγικής για κάθε µια από αυτές.  

Η επιχειρηµατική στρατηγική ασχολείται µε τον τρόπο που  η επιχείρηση ή οι 

επιχειρηµατικές µονάδες της θα πρέπει να ανταγωνιστούν ή να συνεργάζονται 

σε κάθε κλάδο. 

 

Επίπεδο λειτουργικής στρατηγικής 

Η λειτουργική στρατηγική ασχολείται µε την ανάπτυξη και τη διατήρηση της 

διακριτικής υπεροχής  ώστε να παρέχει στην επιχείρηση ή στην επιχειρηµατική 

µονάδα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η λειτουργική στρατηγική  είναι ένα 

οργανωτική σχέδιο, για το ανθρώπινο δυναµικό, το µάρκετινγκ, την έρευνα και 

την ανάπτυξη και άλλους λειτουργικούς τοµείς. Εστιάζει σε συγκεκριµένο κάθε 

φορά κλάδο και χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει επιχειρηµατικές και 

επιχειρησιακές στρατηγικές. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται επιγραµµατικά, τα είδη στρατηγικής µε τα οποία 

θα ασχοληθούµε στη συνέχεια. 

                                                           
13 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Επιχειρησιακό 
επίπεδο 

Στρατηγικές 
Κατεύθυνσης 

Στρατηγικές 
Σταθερότητας  

• Στρατηγική καµίας αλλαγής 

• Στρατηγική συγκοµιδής κερδών 

• Στρατηγική παύσης, συνέχισης 

µε προσοχή 

Στρατηγικές 
Ανάπτυξης  

• Κάθετης ολοκλήρωσης 

• Οριζόντιας ολοκλήρωσης 

• ∆ιαποίκιλσης 

• Συγκέντρωσης   

Στρατηγικές 
Περισυλλογής  

• ∆ιάσωσης 

• Αποεπένδυσης  

• Αιχµαλωσίας 

• Ρευστοποίησης 

• Χρεωκοπίας 

Στρατηγική 
Χαρτοφυλακίου  

 

Γονική 
Στρατηγική  

 

Επιχειρηµατικές 
µονάδες 

 

Στρατηγικές 
Ανταγωνισµού 

• Ηγεσίας κόστους 

• ∆ιαφοροποίησης 

• Εστίασης 

 
Στρατηγικές 
Συνεργασίας 

• Συνεννόησης 

• Στρατηγικής Συνεργασίας 

Πίνακας 1: Επίπεδα στρατηγικής 

Πηγή: Προσαρµογή από Γιάννης Χαραλαµπίδης, Εγχειρίδιο 

επιχειρηµατικότητας, Spiral Consulting Group, 2010 
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1.5.3.1 Επιχειρησιακό επίπεδο 

Στρατηγική Κατεύθυνσης 

Η στρατηγική κατεύθυνσης ασχολείται µε τον προσανατολισµό της επιχείρησης 

σε σχέση µε την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την περισυλλογή.  

 

Στρατηγικές Σταθερότητας 

Μια επιχείρηση µπορεί να επιλέξει τη στρατηγική σταθερότητας, συνεχίζοντας 

τις τρέχουσες δραστηριότητές της, χωρίς καµία σηµαντική αλλαγή στην 

κατεύθυνση. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια αποστολή καθώς και παρόµοιους 

αντικειµενικούς στόχους. Οι πόροι της επιχείρησης συγκεντρώνονται στις 

υπάρχουσες δραστηριότητες, µε στόχο την εδραίωση και µεγέθυνση των 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτηµάτων. Αν και µερικές φορές θεωρείται ως 

έλλειψη στρατηγικής, η επιλογή της στρατηγικής  σταθερότητας µπορεί να είναι 

η κατάλληλη για µια επιτυχηµένη επιχείρηση που λειτουργεί σε ένα αρκετά 

προβλέψιµο περιβάλλον. Είναι πολύ δηµοφιλής µε τους ιδιοκτήτες µικρών 

επιχειρήσεων που έχουν βρει µια θέση και είναι ευχαριστηµένοι µε την επιτυχία. 

Βέβαια η στρατηγική σταθερότητας µπορεί να αποβεί επικίνδυνη αν 

ακολουθείται για πάρα πολύ καιρό.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: 

• Στρατηγική καµίας αλλαγής, όπου η επιχείρηση αποφασίζει να µην κάνει 

καµία αλλαγή και να συνεχισθεί η υφιστάµενη κατάσταση. Συνήθως η 

επιλογή της συγκεκριµένης στρατηγική γίνεται όταν ο κλάδος δεν είναι 

ελκυστικός. 

• Στρατηγική συγκοµιδής κερδών, είναι µια προσπάθεια από την 

επιχείρηση να στηρίξει τεχνητά τα κέρδη, όταν οι πωλήσεις της 

µειώνονται, και πραγµατοποιείται µε τη µείωση των επενδύσεων και των 

δαπανών. Η στρατηγική συγκοµιδής κερδών είναι χρήσιµη µόνο για να 

βοηθήσει µια επιχείρηση να περάσει µια προσωρινή δυσκολία. 

• Στρατηγική παύσης ή συνέχισης µε προσοχή, όπου η επιχείρηση 

βρίσκεται σε µια κατάσταση αναµονής ή παύσης προκειµένου να 
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προετοιµαστεί για µια στρατηγική ανάπτυξης και να εκµεταλλευτεί τις 

πιθανές αλλαγές του περιβάλλοντος. 

 

Στρατηγικές Ανάπτυξης  

Η λογική που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης είναι ότι οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε ένα δυναµικό και εξελισσόµενο περιβάλλον και πρέπει να 

αναπτυχθούν για να επιβιώσουν. Οι στρατηγικές ανάπτυξης επιλέγονται έτσι 

ώστε να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων, αύξηση των περιουσιακών 

στοιχεία, των κερδών, ή κάποιο συνδυασµό. Οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες πρέπει να αναπτυχθούν 

για να επιβιώσουν. Μια επιχείρηση µπορεί να αναπτυχθεί εσωτερικά από την 

επέκταση των εργασιών της τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο, ή 

µπορεί να αναπτυχθεί εξωτερικά µέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και 

στρατηγικών συµµαχιών. 

Οι δυο βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης είναι η στρατηγική 

συγκέντρωσης (concentration) και η στρατηγική διεύρυνσης ή διαποίκιλσης 

(diversification) όπου εξηγούνται παρακάτω: 

 

Στρατηγικές Συγκέντρωσης 

Η στρατηγική συγκέντρωσης αναφέρεται στην εξειδίκευση σε µια µόνο σειρά 

προϊόντων. Αν µια σειρά προϊόντων της επιχείρησης έχει πραγµατικές 

δυνατότητες ανάπτυξης, τότε η συγκέντρωση των πόρων σε αυτήν, θα έχει ως 

αποτέλεσµα την κερδοφορία της επιχείρησης. Οι δύο βασικές στρατηγικές 

συγκέντρωσης είναι η κάθετη ανάπτυξη και η οριζόντια ανάπτυξη. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα σε ένα αναπτυσσόµενο κλάδο, τείνουν να 

επιλέγουν µια από αυτές τις στρατηγικές πριν την επιλογή της στρατηγικής 

διαφοροποίησης. 

• Κάθετη ολοκλήρωση. Είναι η προσπάθεια µιας επιχείρησης να 

αποκτήσει παρουσία είτε προς τα µπροστά (δραστηριοποίηση σε 

κανάλια διανοµής / λιανοπωλητές των προϊόντων της), είτε προς τα πίσω 

(παραγωγή πρώτων υλών που παραδοσιακά προµηθευόταν από 

διάφορους προµηθευτές της) 
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• Οριζόντια ολοκλήρωσης Όταν η επιχείρηση προσπαθεί να αναπτυχθεί 

είτε µέσω εσωτερικής ανάπτυξης, είτε µέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης 

παρόµοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας 

παραγωγής 

 

Στρατηγικές διαποίκιλσης 

Η στρατηγική της διαποίκιλσης, περιλαµβάνει την είσοδο της επιχείρησης σε 

νέα πεδία όπου προϊόντα και αγορές είναι διαφορετικά από αυτά που µέχρι 

τώρα δραστηριοποιείται η επιχείρηση.14 Σύµφωνα µε τον Richard Rumelt, 

(2007)15 οι επιχειρήσεις αρχίζουν να σκέπτονται τη στρατηγική της διαποίκιλσης 

όταν η ανάπτυξη τους έχει σταθεροποιηθεί και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη στην 

αρχική επιχείρηση έχουν εξαντληθεί.16 Οι δύο βασικές στρατηγικές διαποίκιλσης 

είναι η Συσχετισµένη (concentric) και Ασυσχέτιστη (conglomerate) διαποίκιλση. 

• Συσχετισµένη διαποίκιλση, είναι η επέκταση της επιχείρησης και η 

αύξηση του µεριδίου της αγοράς, µε την εισαγωγή µιας σειράς νέων 

προϊόντων (που συνδέονται στενά µε τη βασική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ή την τεχνολογία της επιχείρησης), αλλά και να 

προσελκύσει νέους πελάτες. 

• Ασυσχέτιστη διαποίκιλση. Όταν η διοίκηση µιας επιχείρησης διαπιστώνει 

ότι συγκεκριµένος κλάδος δεν είναι ελκυστικός και ότι η επιχείρηση δεν 

διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες ή δεξιότητες που θα µπορούσε εύκολα να 

µεταφέρει σε συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλους κλάδους, η πιο 

πιθανή στρατηγική είναι η Ασυσχέτιστη διαποίκιλση, δηλαδή η επέκταση 

της επιχείρησης σε νέες δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση µε 

οποιαδήποτε υπάρχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Στρατηγικές Περισυλλογής 

Στρατηγική περισυλλογής είναι η στρατηγική η οποία επιδιώκει να µειώσει το 

µέγεθος ή την ποικιλία των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Η στρατηγική 

αυτή συχνά χρησιµοποιείται για να µειώσει τις δαπάνες µε στόχο να γίνει πιο 

                                                           
14 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
15 D. P. Lovallo and L. T. Mendonca, “Strategy’s Strategist: An Interview with Richard Rumelt,” 
McKinsey, 2007 
16 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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οικονοµικά σταθερή η επιχείρηση. Τυπικά η στρατηγική συνεπάγεται την 

απόσυρση από ορισµένες αγορές ή τη διακοπή της πώλησης ορισµένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν η επιχείρηση έχει µια αδύναµη ανταγωνιστική 

θέση σε ορισµένες ή όλες τις σειρές των προϊόντων της, µε αποτέλεσµα την 

κακή απόδοση. Σε µια προσπάθεια να εξαλειφθούν οι αδυναµίες που βαρύνουν 

την επιχείρηση, η διοίκησή της µπορεί να ακολουθήσει µία από τις πολλές 

στρατηγικές περισυλλογής όπως της διάσωσης ή αναστροφής (turnaround 

strategy), αποεπένδυσης (disinvestment strategy), αιχµαλωσίας (captive 

company strategy), ρευστοποίησης (liquidation strategy) ή χρεωκοπίας 

(bankruptcy strategy). 

• Στρατηγική ∆ιάσωσης ή Αναστροφής. Η στρατηγική αυτή δίνει έµφαση 

στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και είναι ίσως η πιο 

κατάλληλη όταν τα προβλήµατα µιας επιχείρησης  είναι αισθητά, αλλά 

δεν είναι ακόµη κρίσιµα. Είναι µια αναλυτική προσέγγιση για την επίλυση 

των αιτιών αποτυχίας µιας επιχείρησης  η οποία είναι  ζηµιογόνα, ώστε 

να αποφασιστούν οι κρισιµότεροι λόγοι που έχουν ως αποτέλεσµα την 

αποτυχία της 

• Στρατηγική Αποεπένδυσης. Είναι η στρατηγική κατά την οποία η 

επιχείρηση πουλά µια επιχειρηµατική µονάδα ή ένα τµήµα της. Έτσι η 

επιχείρηση µπορεί να περιορίσει τις πραγµατικές ή αναµενόµενες 

απώλειες και να ανακατευθύνει τους πόρους, σε άλλα προϊόντα της 

εταιρείας ή σε επιχειρηµατικές µονάδες. 

• Στρατηγική Αιχµαλωσίας. Η στρατηγική της αιχµαλωσίας περιλαµβάνει 

την παράδοση της ανεξαρτησίας µιας επιχείρησης σε αντάλλαγµα µε τη 

σιγουριά της µελλοντικής της ύπαρξης. Μια επιχείρηση µε αδύναµη 

ανταγωνιστική θέση µπορεί να µην είναι δυνατό να εκτελέσει µια 

στρατηγική διάσωσης είτε ο κλάδος που δραστηριοποιείται µπορεί να 

µην είναι αρκετά ελκυστικός για να δικαιολογήσει µια τέτοια προσπάθεια. 

Παρ 'όλα αυτά, µια επιχείρηση σε αυτή την κατάσταση αντιµετωπίζει 

φτωχές πωλήσεις και αύξηση των ζηµιών, εκτός αν λάβει κάποια µέτρα. 

• Στρατηγική Ρευστοποίησης. Είναι η στρατηγική κατά την οποία 

πωλούνται ή διατίθενται όλοι οι πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία µιας 

επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν πωλείται ως επιχειρηµατική µονάδα αλλά 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 1 

23 

 

ρευστοποιεί κατά µέρη τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία ως µετρητά 

τα διαθέτει στις υποχρεώσεις της και ότι περισσέψει στους µετόχους. 

• Στρατηγική Χρεωκοπίας. Είναι η στρατηγική όπου η επιχείρηση 

µεταβιβάζει τη διαχείρισή της σε δικαστήρια µε αντάλλαγµα ορισµένες 

ρυθµίσεις των υποχρεώσεών της. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια 

δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα συµφέροντα των µετόχων όπως 

συµβαίνει στη στρατηγική της ρευστοποίησης. 

 

Στρατηγική Χαρτοφυλακίου 

Η στρατηγική χαρτοφυλακίου ασχολείται µε τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το 

χαρτοφυλάκιο των γραµµών της επιχείρησης (Line of Business - LOB) ή τις 

στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες (Strategic Business Units - SBU), και όχι 

µε το χαρτοφυλάκιο των επιµέρους προϊόντων της εταιρείας. Στη στρατηγική 

χαρτοφυλακίου, η διοίκηση της επιχείρησης  βλέπει τις σειρές προϊόντων της και 

τις επιχειρηµατικές µονάδες ως µια σειρά από επενδύσεις, από τις οποίες 

αναµένει µια κερδοφόρα απόδοση.  

Για την ανάλυση του χαρτοφυλακίου µιας επιχείρησης ως εργαλεία 

χρησιµοποιούντα υποδείγµατα τα οποία αναφέρονται ως πίνακες 

χαρτοφυλακίου προϊόντος λόγω της εµφάνισής τους σε µορφή πίνακα (µήτρας).   

Ο σκοπός των πινάκων  χαρτοφυλακίου,  είναι να βοηθήσουν µια επιχείρηση να 

κατανοήσει και να αντιµετωπίσει τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των 

δραστηριοτήτων της, αλλά και να τη βοηθήσει να αντιληφθεί  σχετικά µε την 

κατανοµή των πόρων µεταξύ των διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων της.  

Τα δύο κύρια µοντέλα πινάκων χαρτοφυλακίου είναι ο πίνακας Ρυθµού 

Ανάπτυξης – Μεριδίου Αγοράς (Growth-Share Matrix) που αναπτύχτηκε από 

την εταιρεία συµβούλων Boston Consulting Group και ο πίνακας 

Ελκυστικότητας Αγοράς – Ανταγωνιστικής θέσης (GE Business Screen) που 

αναπτύχθηκε από τις εταιρείες General Electric και McKinsey & Co.  

 

Γονική Στρατηγική  

Η γονική στρατηγική ασχολείται µε το πώς η επιχείρηση θα διαθέσει τους 

πόρους και τη διαχείριση των δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων της σε όλο το 

χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων (Στρατηγικές Επιχειρηµατικές Μονάδες). Η 
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στρατηγική αυτή εστιάζεται στις µοναδικές ικανότητες σε επίπεδο οργανισµού 

και στην αξία που δηµιουργείται από τη σχέση ανάµεσα στον οργανισµό και την 

αντίστοιχη Στρατηγική Επιχειρηµατική Μονάδα.  

Το πιο σύνηθες µοντέλο για τη διαµόρφωση της γονικής στρατηγικής είναι η 

µήτρα “γονικής σχέσης” των Cambell, Goold και Alexander (1995), η οποία 

συνοψίζει τις διάφορες απόψεις σχετικά µε τη σχέση της κάθε µιας Στρατηγικής 

Επιχειρηµατικής Μονάδας µε ολόκληρο τον ανταγωνισµό.17 

 

1.5.3.2  Επιχειρηµατικό επίπεδο 

Στρατηγικές Ανταγωνισµού 

Σύµφωνα µε τον Michael Porter, “Ανταγωνιστική στρατηγική είναι να είσαι 

διαφορετικός. Αυτό σηµαίνει ότι είτε επιλέγεις σκόπιµα να ασκείς δραστηριότητες 

µε διαφορετικό τρόπο ή να εκτελείς διαφορετικές δραστηριότητες από τους 

αντιπάλους ώστε να αποδώσεις ένα µοναδικό συνδυασµό της αξίας”.18 

Ο Michael Porter προτείνει τρεις βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές για 

καλύτερες επιδόσεις από τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα 

συγκεκριµένο κλάδο. 

Η πρώτη επιλογή εστιάζεται σε ένα αποδοτικό κόστος παραγωγής, ενώ η 

δεύτερη απαιτεί την ικανότητα να διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία µε 

βάση κάποια υψηλότερη ποιότητα, περισσότερη καινοτόµα χαρακτηριστικά, 

µεγαλύτερη επιλογή, καλύτερη υποστήριξη µετά την πώληση κ.λ.π. Ο Porter 

συνδυάζει τους τύπους ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε το εύρος της 

αγοράς στην οποία η επιχείρηση ανταγωνίζεται για τη διαµόρφωση των τριών 

βασικών στρατηγικών, ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση ή εστίαση. 

 

Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

Είναι µια χαµηλού κόστους ανταγωνιστική στρατηγική που στοχεύει στην ευρεία 

αγοραστική µάζα και απαιτεί «επιθετική κατασκευή σε αποτελεσµατικής 
                                                           
17 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
18 Porter, Michael E. (1980).  Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and 
competitors.  New York:  Free Press 
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κλίµακας εγκαταστάσεις, έντονη επιδίωξη της µείωσης του κόστους από την 

απόκτηση εµπειρίας, σφιχτό έλεγχο των δαπανών και γενικών εξόδων, 

αποφυγή πελατών που αποφέρουν οριακό κέρδος, καθώς και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους σε τοµείς όπως ο τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης 

(R&D), των υπηρεσιών µετά την πώληση, , της διαφήµισης.19 

 

Στρατηγική διαφοροποίησης 

Η στρατηγική διαφοροποίησης έχει ως στόχο την ευρεία αγοραστική µάζα και 

συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που γίνεται αντιληπτή 

σε ολόκληρο τον κλάδο ως µοναδική. Η εταιρεία ή επιχειρηµατική µονάδα 

µπορεί να χρεώσει στη συνέχεια υπέρ το άρτιο για το προϊόν της. Αυτή η 

µοναδικότητα µπορεί να σχετίζεται µε το σχεδιασµό ή την εικόνα της µάρκας, 

την τεχνολογία, τα χαρακτηριστικά, το δίκτυο αντιπροσώπων, ή την 

εξυπηρέτηση πελατών.20 

 

Στρατηγική εστίασης 

Η βασική αρχή της στρατηγικής εστίασης, είναι ότι η επιχείρηση είναι σε 

καλύτερη θέση να εξυπηρετήσει περιορισµένο τµήµα της αγοράς (περιλαµβάνει 

την επικέντρωση σε ένα συγκεκριµένο πελάτη, µια γραµµή προϊόντων, µια 

γεωγραφική περιοχή, ένα κανάλι διανοµής, ένα στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας), από τους ανταγωνιστές που εξυπηρετούν ένα ευρύτερο φάσµα 

πελατών. Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν µια στρατηγική εστίασης απλώς 

εφαρµόζουν µια στρατηγική ηγεσίας κόστους ή στρατηγική διαφοροποίησης σε 

ένα µόνο τµήµα της ευρύτερης αγοράς. Οι επιχειρήσεις µπορούν έτσι να είναι 

σε θέση να διαφοροποιηθούν µε βάση την ικανοποίηση των αναγκών 

συγκεκριµένων  πελατών µέσω της διαφοροποίησης ή µέσω χαµηλού κόστους 

και να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιµές για ιδιαίτερα προϊόντα. 

 
Στρατηγική Συνεργασίας 

Μια εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει επίσης συνεργατικές στρατηγικές για να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσα σε ένα κλάδο, µέσω της 

                                                           
19 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
20 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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συνεργασίας µε άλλες επιχειρήσεις. Οι δύο γενικοί τύποι στρατηγικών 

συνεργασίας είναι αυτή της συνεννόησης και της στρατηγικής συµµαχίας. 

 

Στρατηγική συνεννόησης (Collusion) 

Στρατηγική συνεννόησης είναι η ενεργός συνεργασία των επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο ενός κλάδου, ώστε να µειώσουν την παραγωγή και να αυξήσουν τις 

τιµές, προκειµένου να ξεφύγουν από την συνήθη καµπύλη της προσφοράς και 

της ζήτησης. Η συνεννόηση µπορεί να είναι φανερή, όπου στην περίπτωση 

αυτή οι επιχειρήσεις συνεργάζονται µέσω της άµεσης επικοινωνίας και 

διαπραγµάτευσης, ή σιωπηρή, όπου οι επιχειρήσεις συνεργάζονται έµµεσα, 

µέσω ενός άτυπου συστήµατος επικοινωνίας. Η φανερή συνεννόηση είναι 

παράνοµη στις περισσότερες χώρες, και σε µια σειρά περιφερειακών 

εµπορικών ενώσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.21 

 

Στρατηγική στρατηγικών συµµαχιών 

Μια στρατηγική συµµαχία είναι µια µακροπρόθεσµη συµφωνία συνεργασίας 

µεταξύ δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή επιχειρηµατικών 

µονάδων που ασχολούνται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε αµοιβαία 

οικονοµικά οφέλη. 

 

1.5.3.3  Λειτουργικό  επίπεδο 

H Λειτουργική στρατηγική, αναφέρεται σε απλές λειτουργικές δραστηριότητες 

µιας επιχείρησης, και των διαδικασιών που την αφορούν. Οι αποφάσεις σε αυτό 

το επίπεδο της επιχείρησης συχνά περιγράφεται και ως τακτική.  

Η λειτουργική στρατηγική αφορά το συντονισµό των λειτουργικών τοµέων της 

επιχείρησης (µάρκετινγκ, τη χρηµατοδότηση, τους ανθρώπινους πόρους, την 

παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, κλπ) έτσι ώστε κάθε λειτουργική 

περιοχή να υποστηρίζει και να συµβάλει σε επίπεδο επιχειρηµατικών και 

επιχειρησιακών στρατηγικών. Αυτό περιλαµβάνει το συντονισµό των διαφόρων 

λειτουργιών και διαδικασιών που απαιτούνται για το σχεδιασµό, την κατασκευή, 

                                                           
21 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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την παράδοση, και την υποστήριξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας της κάθε 

επιχείρησης.  

 

1.5.4 Πολιτικές 

Η πολιτική είναι µια ευρεία κατευθυντήρια γραµµή για τη λήψη αποφάσεων που 

συνδέει τη διαµόρφωση της στρατηγικής µε την υλοποίησή της. Οι επιχειρήσεις  

χρησιµοποιούν πολιτικές για να βεβαιωθούν ότι οι εργαζόµενοι σε όλη την 

επιχείρηση λαµβάνουν αποφάσεις και αναλαµβάνουν δράσεις που 

υποστηρίζουν την αποστολή της εταιρείας, τους στόχους και τις στρατηγικές 

της. 

 

1.6 Υλοποίηση Στρατηγικής 

Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι το άθροισµα των δραστηριοτήτων και των 

επιλογών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός στρατηγικού σχεδίου. Είναι η 

διαδικασία µε την οποία οι στόχοι, οι στρατηγικές και οι πολιτικές  τίθεται σε 

εφαρµογή. Η υλοποίηση της στρατηγικής περιλαµβάνει την κατάρτιση των 

προγραµµάτων (programs) για να δηµιουργήσει µια σειρά από νέες 

οργανωτικές δραστηριότητες, των προϋπολογισµών (budgets) για να διαθέσουν 

κεφάλαια για τις νέες δραστηριότητες και των διαδικασιών (procedures) ώστε να 

χειριστεί τις καθηµερινές δραστηριότητες. Ανάλογα µε το πώς µια εταιρεία είναι 

οργανωµένη, η οµάδα ανθρώπων που υλοποιεί τη στρατηγική θα είναι πιθανώς 

µια διαφορετική οµάδα ανθρώπων από αυτούς που την διαµορφώνουν. Έτσι 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη συνεργιών µεταξύ των τµηµάτων, 

για την επιτυχηµένη υλοποίηση της στρατηγικής. 

 

1.6.1 Προγράµµατα 

Ως πρόγραµµα θεωρείται η δήλωση των ενεργειών ή των βηµάτων που 

απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ένα ατοµικό σχέδιο χρήσης (single-use plan). 

Στην ουσία δηµιουργείται µια προσανατολισµένη στρατηγική ενέργεια. Τα 

προγράµµατα ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενέργειες όπως το άνοιγµα ή 

κλείσιµο µιας γραµµής παραγωγής ή ενός τµήµατος. Την πρόσληψη νέου 

προσωπικού κ.λ.π.. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη που αναλαµβάνουν να 
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µετουσιώσουν σε πράξεις τα στρατηγικά σχέδια του οργανισµού πρέπει να 

έχουν ανεπτυγµένες ηγετικές ικανότητες και ιδιαίτερα κίνητρα.  

 

1.6.2 Προϋπολογισµοί 

Η υλοποίηση της στρατηγικής περιλαµβάνει, εκτός των άλλων, και τη διαδικασία 

του προϋπολογισµού. Οι επιχειρηµατικές µονάδες χρειάζονται τους ανάλογους 

προϋπολογισµούς για να υλοποιήσουν τη διαµορφωθείσα στρατηγική. 22 

Ο προϋπολογισµός είναι η δήλωση του εταιρικού προγράµµατος σε 

χρηµατοοικονοµικούς όρους. Έπειτα από την καταγραφή των προγραµµάτων, η 

διαδικασία του προϋπολογισµού ξεκινά. Ο σχεδιασµός ενός προϋπολογισµού 

είναι το τελευταίο σηµείο ελέγχου για µια επιχείρηση για αντιληφθεί εάν το 

πρόγραµµα είναι εφικτό 

 

1.6.3 ∆ιαδικασίες 

Μετά την κατάρτιση των προγραµµάτων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κατάρτισης των προϋπολογισµών, θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες. 

Συχνά αναφέρονται ως Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας (Standard 

Operating Procedures  - SOP), οι οποίες λεπτοµερώς αναφέρουν τις διάφορες 

δραστηριότητες που πρέπει να διεξάγονται για να πραγµατοποιηθούν τα 

προγράµµατα µιας επιχείρησης.23 Οι διαδικασίες είναι το σύστηµα των 

διαδοχικών βηµάτων ή των τεχνικών που περιγράφουν µε λεπτοµέρεια πώς 

πρέπει να γίνει µια συγκεκριµένη εργασία . 

 

1.7 Αξιολόγηση και Έλεγχος 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου διασφαλίζει ότι η επιχείρηση επιτυγχάνει 

αυτό που είχε θέσει ως στόχο. Συγκρίνει τις επιδόσεις µε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα και παρέχει την ανατροφοδότηση που απαιτείται από τη διοίκηση 

προκειµένου να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα και να λάβει διορθωτικά µέτρα, 

εφόσον απαιτείται. Η διαδικασία αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µοντέλο 

ανάδρασης πέντε σταδίων, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα 8. 

                                                           
22 Γεωργόπουλος Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Μπένου 2006 
23 Strategic management and business policy: toward global sustainability, Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger. 13th edition 
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Τα στάδια αυτά είναι: 

• Προσδιορισµός αντικειµένου µέτρησης 

• Ορισµός προκαθορισµένων προτύπων 

• Μέτρηση της επίδοσης 

• Σύγκριση Επιθυµητής και Πραγµατικής επίδοσης 

• Λήψη διορθωτικών µέτρων 

 

 

∆ιάγραµµα 8: ∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου στρατηγικής 

Πηγή: Strategic management and business policy: toward global sustainability, 

Thomas L. Wheelen, J. David Hunger. 13th edition 

Προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, 

οι Kaplan και Norton προτείνουν ένα υπόδειγµα, το οποίο ονοµάζεται “Balance 

Scorecard”24, το οποίο περιέχει όχι µόνο χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις αλλά 

και επιχειρησιακές µετρήσεις για την ικανοποίηση των πελατών, των 

εσωτερικών διαδικασιών, της καινοτοµίας και βελτίωσης της εταιρείας. Στο 

υπόδειγµα Balance Scorecard υπάρχει µια εξισορρόπηση των 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων που πληροφορούν τα στελέχη της 

διοίκησης για την επίδοση των αποφάσεών τους µε την εικόνα επίδοσης ως 

προς τους πελάτες, τις εσωτερικές διαδικασίες, τις δραστηριότητες βελτίωσης 

και καινοτοµίας της επιχείρησης που αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της 

µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής επίδοσης. 

 
Έτσι στο υπόδειγµα Balanced Scorecard, η διοίκηση θέτει στόχους ή σκοπούς 

σε κάθε ένα από τους τέσσερις τοµείς: 

                                                           
24 Επειδή δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη ορολογία στην Ελλάδα για τον όρο Balance Scorecard, 
θα χρησιµοποιηθεί ο αγγλικός όρος 
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• Χρηµατοοικονοµική συνιστώσα: Πώς µας βλέπουν οι µέτοχοι; 

• Πελατειακή συνιστώσα: Πώς µας βλέπουν οι πελάτες; 

• συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών: Σε τι πρέπει να υπερέχουµε; 

• Συνιστώσα µάθησης και ανάπτυξης: Μπορούµε να συνεχίσουµε να 

βελτιώνουµε και να δηµιουργούµε αξία; 
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Κεφάλαιο 2 

Ο κλάδος των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

 

2.1 ∆ιαχωρισµός µορφών ενέργειας 

Η λέξη ενέργεια προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ἐνέργεια, η οποία 

εµφανίζεται για πρώτη φορά στο έργο Ηθικά Νικοµάχεια25 του Αριστοτέλη τον 

4ο αιώνα π.Χ.. 

Ως Ενέργεια ορίζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή ακόµη η ικανότητα 

οργάνωσης ή αλλαγής της ύλης.  

Η ενέργεια διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στη διαµόρφωση της ανθρώπινης 

πραγµατικότητας. Είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ανθρώπων, έτσι δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας είναι 

µερικές από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής. 

Πράγµατι, έχει υποστηριχθεί ότι η ενέργεια είναι το κλειδί "για την πρόοδο του 

πολιτισµού," ότι η εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών εξαρτάται από την 

µετατροπή της ενέργειας για την ανθρώπινη χρήση. 

Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προϋποθέτει την ύπαρξη µιας 

ενεργειακής πηγής, δηλαδή µιας “αποθήκης” από την οποία να αντλείται. Οι 

ενεργειακές πηγές ταξινοµούνται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. 

Πρωτογενείς πηγές ενέργειας είναι αυτές που συναντώνται άµεσα στη φύση, 

(είτε εξορύσσονται είτε συλλέγονται απευθείας από φυσικούς πόρους) ενώ 

δευτερογενείς µορφές ενέργειας είναι αυτές που λαµβάνονται από τη µετατροπή 

πρωτογενών πηγών.26  

Οι Πρωτογενείς πηγές ενέργειας, χωρίζονται σε δύο οµάδες, στις ανανεώσιµες 

πηγές (πηγές ενέργειας που µπορούν εύκολα να αναπληρώνονται) και στις µη 

ανανεώσιµες (πηγές ενέργειας που καταναλώνονται και δεν µπορούν να 

αναδηµιουργηθούν). Ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή δευτερογενών πηγών 
                                                           
25 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια 4ος αιώνας π.Χ 
26 International Energy Agency, Energy Statistics Manual, 2005 
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ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρικής ενέργειας και του υδρογόνου. 

Στον διάγραµµα 9 απεικονίζεται ο διαχωρισµός των πηγών ενέργειας. 

 

∆ιάγραµµα 9. ∆ιαχωρισµός Πηγών Ενέργειας 
Πηγή: International Energy Agency, Energy Statistics Manual, 2005 

 

Στις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανήκουν: 

• Οι γαιάνθρακες 

• Το πετρέλαιο 

• Το φυσικό Αέριο 

• Τα πυρηνικά 

 

ενώ στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανήκουν: 

• Η αιολική ενέργεια 

• Η ηλιακή ενέργεια 

• Η υδροηλεκτρική ενέργεια  

• Η βιοµάζα 

• Η γεωθερµική ενέργεια 

• Η ενέργεια από τη θάλασσα. 
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2.2 Το Ενεργειακό δίληµµα  

Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα σύνθετο πρόβληµα, το οποίο, αν και έχει 

περιβαλλοντικό χαρακτήρα, επηρεάζει όλους τους τοµείς της ύπαρξης του 

πλανήτη µας. Επηρεάζει και επηρεάζεται από παγκόσµια ζητήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της φτώχειας, της οικονοµικής ανάπτυξης, της αύξησης 

του πληθυσµού, της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης των πόρων.   

Μπορεί ορισµένες από τις κλιµατικές αλλαγές να οφείλονται σε φυσικά αίτια 

όµως οι περισσότερες αποδίδονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 

έχουν οδηγήσει σε εκποµπή αερίων και αερολυµάτων που αποθηκεύονται στην 

ατµόσφαιρα. Αυτά είναι γνωστά ως αέρια του θερµοκηπίου (GHGs - 

greenhouse gases), επειδή παγιδεύουν τη θερµότητα και αυξάνουν τη 

θερµοκρασία του αέρα κοντά στο έδαφος, ενεργώντας έτσι ως ένα θερµοκήπιο 

στην επιφάνεια του πλανήτη. 

Οι σηµερινές τάσεις της ζήτησης ενέργειας και των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) διαγράφουν ακριβώς αντίθετη πορεία παρά τις επανειληµµένες 

προειδοποιήσεις από τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος 

των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC). Η επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται 

µειώσεις τουλάχιστον 50% επί των παγκόσµιων εκποµπών CO2 µέχρι το 2050, 

σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2000, ώστε να επιτευχθεί ο περιορισµός της 

µακροπρόθεσµης µέσης αύξηση της θερµοκρασίας παγκοσµίως µεταξύ 2.0oC 

και 2.4oC.27
 Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει 

ακόµη πιο γρήγορα από ό, τι αναµενόταν προηγουµένως και ότι ακόµη και η 

µείωση των εκποµπών αερίων κατά "50% µέχρι το 2050" ως στόχος µπορεί να 

είναι ανεπαρκής για να αποτραπεί µια επικίνδυνη κλιµατική αλλαγή. 

Σε αντίθετη κατεύθυνση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οργανισµού IEA 

(International Energy Agency), η παγκόσµια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 

36% το διάστηµα 2008 - 2035, δηλαδή µια αύξηση από 12.300 Mtoe 

                                                           
27 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 2 

35 

 

(ισοδύναµο σε εκατοµµύρια τόνους πετρελαίου - million tons of oil equivalent) 

σε 16.750 Mtoe.28 

Στο διάγραµµα 10 απεικονίζεται η εκτιµώµενη παγκόσµια ζήτηση πρωτογενούς 

ενέργειας έως το 2035, ενώ στον πίνακα 2 αναλύεται η ζήτηση ανά πηγή 

ενέργειας. 

 

∆ιάγραµµα 10. Πρόβλεψη Παγκόσµιας Ζήτησης Πρωτογενούς Ενέργειας 
Πηγή: International Energy Agency, Energy Outlook 2010 

Παγκόσμια ζήτηση Πρωτογενούς ενέργειας ανά πηγή ενέργειας 

  1980 2008 2015 2020 2030 2035 2008-2035 

Άνθρακας 1.792 3.315 3.892 3.966 3.984 3.934 2,6% 

Πετρέλαιο 3.107 4.059 4.252 4.346 4.550 4.662 0,5% 

Φυσικό αέριο 1.234 2.596 2.919 3.132 3.550 3.748 1,4% 

Πυρηνικά 186 712 818 968 1.178 1.273 2,2% 

Υδροηλεκτρικά 148 276 331 376 450 476 2,0% 

Βιομάζα και απόβλητα 749 1.225 1.385 1.501 1.780 1.957 1,7% 

Άλλες ΑΠΕ 12 89 178 268 521 699 7,9% 

Σύνολο 7.228 12.272 13.775 14.557 16.013 16.749 1,2% 

 

Πίνακας 2. Πίνακας Παγκόσµιας ζήτησης Πρωτογενούς ενέργειας ανά πηγή 
ενέργειας  
Πηγή: International Energy Agency, Energy Outlook 2010 
 
                                                           
28 International Energy Agency, Energy Outlook 2010 
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Έτσι λοιπόν δηµιουργείται ένα δίληµµα. Ενώ είναι γεγονός είναι, θα πρέπει να 

µειωθούν οι εκποµπές CO2 παγκοσµίως κατά το ήµισυ έως το 2050, η ζήτηση 

ενέργειας, µια σηµαντική πηγή εκποµπών CO2, θα διπλασιαστεί. Άρα οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν υποχρεωτική επιλογή, αλλά βέβαια 

αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει το ενεργειακό µείγµα σήµερα. 

Τον ∆εκέµβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε µια συµφωνία σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και την 

ενέργεια, που υλοποιεί την πολιτική δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% µέχρι το 2020 σε 

σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Το πακέτο περιλαµβάνει επίσης ένας στόχο 

για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζεται σε 

20% της τελικής ζήτησης ενέργειας έως το 2020.29 Αντίστοιχους στόχους έχουν 

θέσει κι άλλες χώρες χωρίς όµως να υπάρχει πάντα συγκεκριµένο σχέδιο 

δράσης. 

 

2.3 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Περισσότερες από 70 κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων και 

όλες οι χώρες µέλη του ΙΕΑ30, έχουν θέσει στόχους και πολιτικές για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Με τον 

τρόπο αυτό, επιδιώκουν να επιτύχουν µια σειρά στόχων, συµπερι-

λαµβανοµένων της βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας (Energy Security, 

εξασφάλιση επάρκειας ενέργειας), της µείωσης της εξάρτησης από χώρες που 

εξάγουν ενέργεια, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παροχής θέσεων 

εργασίας, της ενίσχυσης της οικονοµίας. Επίσης στην ανάπτυξη των 

τεχνολογιών για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας δίνεται συχνά υψηλή 

προτεραιότητα στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής προς την κατεύθυνση 

µιας πιο βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, που µερικές φορές συνοψίζεται µε 

τον όρο “πράσινη ανάπτυξη”.31  

 

                                                           
29 Απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης Directive 2009/28/EC 
30 International Energy Agency 
31 ΟΟΣΑ (OECD), Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2011 
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Η χρήση των σύγχρονων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της αιολικής, της ηλιακής, της γεωθερµικής, της 

θαλάσσιας, της σύγχρονης βιοµάζας και της υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

προβλέπεται να τριπλασιαστεί  και να αυξηθεί από 843 Mtoe το 2008, σε πάνω 

από 2400 Mtoe το 2035. Το µερίδιό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη 

συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας αναµένεται να αυξηθεί από 7% στο 

14%, ενώ το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη συνολική 

παραγωγή ενέργειας θα αυξηθεί από 19% το 2008 σε 32% το 2035.32 

Έως και το 2011 η συνολική επένδυση σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ανήλθε 

σε 1,134 τρισ. δολάρια (USD), ενώ η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται 

σε 1,360 GW.33 Οι ανάγκες για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται ότι θα αγγίξει τα 5,7 

τρισεκατοµµύρια δολάρια34 κατά την περίοδο 2010-2035.  

Στο διάγραµµα 11 απεικονίζεται η ετήσια επένδυση που πραγµατοποιήθηκε σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ στο διάγραµµα 12 εµφανίζονται οι 

επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2011 ανά τεχνολογία. 

 

 

∆ιάγραµµα 11. Ετήσιες Επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
Πηγή: Bloomberg New Energy Finance, 2012 
                                                           
32 Energy Outlook 2010 
33 Renewable Global Status Report, Ren21 Steering Committee, 2012 
34 Αξία δολαρίου υπολογισµένη το 2009 
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∆ιάγραµµα 12. Επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το 2011 ανά 
τεχνολογία 
Πηγή: International Energy Agency, Energy Outlook 2010 

 

2.4 ∆ιαχωρισµός µορφών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Όπως είδαµε και στην παράγραφο 2.1 οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

ανάλογα µε την τεχνολογία, διαχωρίζονται στις παρακάτω µορφές (διάγραµµα 

13): 

• Αιολική ενέργεια 

• Ηλιακή ενέργεια 

• Υδροηλεκτρική ενέργεια  

• Βιοµάζα ή Βιοενέργεια 

• Γεωθερµική ενέργεια 

• Ενέργεια από τη θάλασσα 

Οι επενδυτές που είναι προσανατολισµένοι για να υλοποιήσουν επενδύσεις στο 

χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην 

ωριµότητα και στο ιστορικό των τεχνολογιών, επειδή οι παράγοντες αυτοί 

σηµατοδοτούν τεχνικούς και εµπορικούς κινδύνους που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν στα έργα. Επίσης η οικονοµική ανταγωνιστικότητα των 

τεχνολογιών, σε σύγκριση µε τα ορυκτά καύσιµα ή τα παράγωγά τους, είναι 
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επίσης πολύ σηµαντική. Οι διαθέσιµες τεχνολογίες µπορεί να έχουν καθιερωθεί 

και να είναι τεχνικά άρτιες, αλλά εξακολουθούν να είναι ακριβές σε σχέση µε 

εναλλακτικές λύσεις. Παρόλα αυτά επειδή τα τελευταία χρόνια, γεφυρώνεται όλο 

και περισσότερο αυτή η διαφορά ανταγωνιστικότητας, αναφορικά µε το κόστος, 

υπήρξε µια σηµαντική εστίαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Ακολούθως θα παρουσιασθούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά για κάθε 

µια από τις παραπάνω µορφές ενέργειας, πώς αυτές χωρίζονται ανάλογα µε 

την τεχνολογία και κάποια στοιχεία που θα µας βοηθήσουν στη µετέπειτα 

ανάλυσή, ενώ µεγαλύτερη ανάλυση θα επιχειρηθεί στα επόµενα κεφάλαια της 

εργασίας.  

 

∆ιάγραµµα 13. Ετήσιες Επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
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2.4.1 Αιολική Ενέργεια 

Η Αιολική ενέργεια χωρίζεται, ανάλογα µε την τεχνολογία σε δυο µορφές, τη 

χερσαία (onshore) Αιολική Ενέργεια και την υπεράκτια (offshore). 

Χερσαία Αιολική ενέργεια 

Τεχνολογία 

Η χερσαία Αιολική ενέργεια είναι µια δοκιµασµένη και ώριµη τεχνολογία 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που έχει αναπτυχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και 

σε µεγάλη κλίµακα. Οι ανεµογεννήτριες εκµεταλλεύονται την κινητική ενέργεια 

από τη ροή του αέρα και τη µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω ενός 

αεροδυναµικού στροφείου (περιστρεφόµενου µηχανισµού), το οποίο συνδέεται 

µέσω ενός συστήµατος µεταφοράς, µε µια ηλεκτρική  γεννήτρια. Οι σύγχρονες 

ανεµογεννήτριες, έχουν τρία πτερύγια που περιστρέφεται σε έναν σχεδόν 

οριζόντιο άξονα, προσήνεµα του πύργου, µε µια σύγχρονη ή ασύγχρονη 

γεννήτρια συνδεδεµένη µε το δίκτυο. Ανεµογεννήτριες µε δυο πτερύγια όπως 

και µοντέλα µε άµεση µετάδοση (χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) είναι επίσης 

διαθέσιµες. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µια ανεµογεννήτρια είναι περίπου 

ανάλογη µε το µέγεθος του στροφείου. Εποµένως, όσο µεγαλύτερο είναι το 

στροφείο (και σε υψηλότερο πύργο) τόσο αποτελεσµατικότερα χρησιµοποιεί το 

αιολικό δυναµικό σε σχέση µε περισσότερες, µικρότερες ανεµογεννήτριες. Οι 

µεγαλύτερες ανεµογεννήτριες σήµερα αγγίζουν σε ισχύ τα 5-6 MW, µε στροφείο 

διαµέτρου µέχρι και 126 µέτρα ενώ οι ανεµογεννήτριες που έχουν µεγαλύτερη 

εµπορική δραστηριότητα έχουν ισχύ µεταξύ 850kW και 3 MW. 

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η παγκόσµια παραγωγή αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 870% από το 2000 

έως το 2009, και κατά 260% από το 2005 έως το 2009. Σε παγκόσµιο επίπεδο, 

η αιολική ενέργεια έχει συνεισφέρει το µεγαλύτερο µερίδιο στις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας (χωρίς να περιλαµβάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από υδροηλεκτρικά) από το 2009, όταν και ξεπέρασε το ποσοστό της 
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παραγωγής από βιοµάζα.35 Στο διάγραµµα 13 παρουσιάζεται η εξέλιξη της 

εγκατεστηµένης ισχύος ως το 2010. 

 

∆ιάγραµµα 14: Εξέλιξη εγκατεστηµένης ισχύος Αιολικών πάρκων 
(περιλαµβανοµένων και των υπεράκτιων πάρκων). 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού της δεκαετίας, η Γερµανία, η Ισπανία και οι 

Ηνωµένες Πολιτείες ήταν οι χώρες στις οποίες υπήρξε η µεγαλύτερη ανάπτυξη 

σε εγκατεστηµένη ισχύ. Όµως η εικόνα στην παγκόσµια αγορά αιολικής 

ενέργειας άλλαξε, αρχής γενοµένης από το 2005, όταν µαζική ανάπτυξη της 

αιολικής ενέργειας ξεκίνησε στην Κίνα. Το 2009, η Κίνα παρουσίασε τη 

µεγαλύτερη ανάπτυξη αιολικών πάρκων από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 

κόσµο36, ενώ το 2010, το ήµισυ της παγκόσµιας ανάπτυξης παρατηρήθηκε εκεί. 

Την ίδια στιγµή, ο αριθµός των νέων εγκαταστάσεων µειώθηκε δραµατικά στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς παρατηρήθηκε αβεβαιότητα που προήλθε από 

ρυθµιστικές παρεµβάσεις στην αγορά και η οποία επέτεινε τις αρνητικές 

επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. 

                                                           
35 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And Prospects By Technology, 
2012 
36 GWEC (Global Wind Energy Council), 2011 
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Παρά το γεγονός ότι περίπου το 25% των εγκατεστηµένων αιολικών πάρκων 

παρέµεινε χωρίς να έχει συνδεθεί µε το δίκτυο στο τέλος του 2010, είναι σαφές 

ότι το παγκόσµιο ενδιαφέρον για τις αγορές αιολικής ενέργειας έχει αρχίσει να 

µετατοπίζεται προς την Ασία, και συγκεκριµένα στην Κίνα 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Η αιολική ενέργεια είναι µια από τις πιο ανταγωνιστικές µορφές ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας µε την προϋπόθεση ότι στις περιοχές όπου βρίσκεται 

εγκατεστηµένος ανάλογος εξοπλισµός, το αιολικό δυναµικό είναι καλό. Ανάλογα 

µε τις τιµές των ανεµογεννητριών, τους τρόπους χρηµατοδότησης και κάποιους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως η ύπαρξη και η προσβασιµότητα του 

χώρου κάθε έργου), το τρέχον κόστος της αιολικής ενέργειας στην ξηρά 

κυµαίνεται σε 40-160 δολάρια/MWh.37 Το γεγονός αυτό καθιστά την αιολική 

ενέργεια ανταγωνιστική και ιδιαιτέρα όταν πρόκειται για µια εγκατάσταση η 

οποία διαθέτει καινούργιες ανεµογεννήτριες και οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

είναι ευνοϊκές. 

Το κόστος κεφαλαίου των ανεµογεννητριών έχει µειωθεί αρκετά τα τελευταία 

χρόνια, και σε ορισµένες αγορές, απότοµα. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της πίεσης 

των δυνάµεων της αγοράς, αλλά την ίδια στιγµή, οι συνεχείς βελτιώσεις στο 

σχεδιασµό, η εµπειρία και η µαζική παραγωγή έναν αυξανόµενου αριθµού ίδιων 

ή παρόµοιων ανεµογεννητριών µείωσαν το κόστος. Το κόστος κεφαλαίου ανά 

κιλοβάτ εγκατεστηµένης ισχύος κυµάνθηκε κατά µέσο όρο σε 1.250 ευρώ το 

2011 ενώ προβλέπεται να µειωθεί σε περίπου 1.200€/kw το 2020 και σε 

1.168€/kw µέχρι το 2030.38 

Η ανάπτυξη του κλάδου της αιολικής ενέργειας είχε ως αποτέλεσµα να 

προσελκύσει παγκοσµίως περισσότερες επενδύσεις κατά τα τελευταία χρόνια, 

φθάνοντας τα 50,7 δισεκατοµµύρια Ευρώ σε νέο εξοπλισµό αιολικής ενέργειας 

το 2011. Οι ετήσιες επενδύσεις στον κλάδο αναµένεται να αυξηθούν σε σχεδόν 

                                                           
37 Υποθέσεις: συνολικό κόστος του έργου 1400 έως 2500 δολάρια ανά kW, ετήσια λειτουργία 
και συντήρηση 2,5% του κόστους του έργου, ώρες πλήρους φορτίου µεταξύ 1800 και 3500, 
µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 6,5% και διάρκεια ζωής του έργου 20 (υψηλό κόστος) έως 25 
(χαµηλό κόστος) χρόνια.International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And 
Prospects By Technology, 2012 
38 Σύµφωνα µε το “Moderate scenario”, Global Wind Energy Outlook, GWEC 2012 
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90 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2020 και σε σχεδόν 115 δισεκατοµµύρια 

ευρώ ετησίως έως το 2030. Οι αριθµοί αυτοί είναι πράγµατι µεγάλοι, αλλά θα 

πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των συνολικών επενδύσεων στον τοµέα 

ενέργειας, οι οποίες σύµφωνα µε την ΙΕΑ39, αναµένονται να είναι πάνω από 500 

δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως για την περίοδο έως το 2030.40 

 

Πολιτική 

Παγκοσµίως, ο µηχανισµός της οικονοµικής στήριξης της αιολικής ενέργειας 

στην ξηρά, είναι η πολιτική του πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff). Στη 

βιβλιογραφία, ο όρος τιµολόγιο παροχής (Feed In Tariff), αναφέρεται στην 

κυβερνητική ρύθµιση, βάση της οποίας, η εκάστοτε δηµόσια επιχείρηση 

ηλεκτρισµού υποχρεούται να καταβάλει ένα ελάχιστο χρηµατικό ποσό ανά kWh, 

σε ιδιοκτήτες µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συνδεδεµένων στο 

ηλεκτρικό δίκτυο. Αν και τα εθνικά πλαίσια ανά χώρα, διαφέρουν µεταξύ τους 

όσον αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής τους, όλα έχουν ως γνώµονα τη 

σταθερή αµοιβή ανά παραγόµενη µονάδα ενέργειας.  

Μια εξαίρεση από την προσέγγιση του πάγιου τιµολογίου παροχής υπάρχει στις 

Ηνωµένες Πολιτείες όπου ο συνδυασµός ενός συστήµατος µε επίπεδα 

αποζηµίωσης, σε συνδυασµό µε φορολογικά κίνητρα, παρέχει υποστήριξη για 

τις ανανεώσιµες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Υπεράκτια Αιολική ενέργεια 

Τεχνολογία 

Οι υπεράκτιες ανεµογεννήτριες αναπτύχθηκαν στις παράκτιες περιοχές. 

Ανάλογα µε το βάθος της θάλασσας, η περιοχή αυτή µπορεί να είναι έως και 

µερικές δεκάδες χιλιόµετρα από την ακτογραµµή. Η ανάπτυξη ανεµογεννητριών 

στην περιοχή αυτή εκµεταλλεύεται το καλύτερο αιολικό δυναµικό σε σχέση µε 

τις τοποθεσίες στην ξηρά. Οι υπεράκτιες ανεµογεννήτριες, ως εκ τούτου, 

επιτυγχάνουν σηµαντικά περισσότερες ώρες πλήρους φορτίου. Οι υπεράκτιες 

                                                           
39 International Energy Agency 
40 Σύµφωνα µε το “Moderate scenario”, Global Wind Energy Outlook, GWEC 2012 
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ανεµογεννήτριες είναι ουσιαστικά µεγάλες ανεµογεννήτριες όπως αυτές που 

εγκαθίστανται στην ξηρά, µε αυξηµένη προστασία από τη διάβρωση.  

Τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας για διάφορους λόγους (υψηλότερες 

ταχύτητες ανέµου, λιγότεροι περιορισµοί χωροθέτησης κ.λ.π) είναι σήµερα 

περισσότερο ελκυστικά από αντίστοιχα χερσαία έργα. Όµως, επειδή το κόστος 

είναι υψηλότερο και η εµπειρία είναι περιορισµένη, τα έργα αυτά θεωρούνται 

πιο επικίνδυνα τεχνικά και εµπορικά. Το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για 

ένα µεγάλο υπεράκτιο πάρκο είναι πολύ υψηλό και συνήθως απαιτεί πολλούς 

διαφορετικούς εµπλεκόµενους κάτι που καθιστά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 

µια εµπορική συµφωνία. 

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η ∆ανία και η Σουηδία ήταν οι πρωτοπόροι σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις 

αιολικής ενέργειας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σήµερα, η υπεράκτια 

αιολική ενέργεια αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Βόρειας Θάλασσας (Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, κλπ.). Πρόκειται για µία από 

τις σηµαντικότερες τεχνολογίες που τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία η Γαλλία και το Βέλγιο) σκοπεύουν να 

στηριχθούν για να επιτύχουν τους στόχους για το 2020.41 Τα µέχρι σήµερα 

στοιχεία για τα έργα που αναπτύσσονται  και οι πολιτικοί στόχοι που έχουν 

τεθεί, µπορούν να µας επιτρέψουν µια πρόβλεψη, για µια συνολική 

εγκατεστηµένη δυναµικότητα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας περίπου 20 

GW το 2016 όπου απεικονίζεται στο διάγραµµα 15. 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Το κόστος της επένδυσης για την υπεράκτια αιολική ενέργεια έχει αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια. Το 2003, τα έργα είχαν κατ εκτίµηση κόστος κεφαλαίου 1.900 

δολάρια ανά εγκατεστηµένο kW, ενώ το 2010, οι τιµές έφθασαν τα 4.800 

δολάρια/kW. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσµα: α) της αύξησης του κόστους των 

πρώτων υλών, όπως ο χάλυβας και ο χαλκός, β) της αποχώρησης κάποιων 

                                                           
41 Renewable Energy Directive (2009/28/EC) 
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κατασκευαστών ανεµογεννητριών και εξοπλισµού (Vestas κατά τη διάρκεια του 

2006/07), γ) ενός προβλήµατος όσον αφορά τη διαθεσιµότητα των πλοίων 

εγκατάστασης και δ) της έλλειψης ανταγωνισµού µεταξύ των κατασκευαστών 

υπεράκτιων ανεµογεννητριών.42  

 

 

∆ιάγραµµα 15. Εκτιµώµενη σωρευτική εγκατεστηµένη ισχύς υπεράκτιων 
Αιολικών πάρκων 2005-2016. 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
 

Η περαιτέρω ωρίµανση της αγοράς, η γνώση που θα αποκτηθεί µέσω της 

εµπειρίας σχετικά µε την ανάπτυξη των έργων και η αύξηση του ανταγωνισµού, 

προµηνύουν τη µελλοντική µείωση του κόστους. Βέβαια παρόλο των 

δεδοµένων φιλόδοξων σχεδίων ανάπτυξης των κυβερνήσεων του Ηνωµένου 

Βασιλείου και της Γερµανίας, η αυξηµένη ζήτηση µπορεί να οδηγήσει σε 

συνεχώς υψηλές τιµές, φαινόµενο παρόµοιο µε αυτό που παρατηρήθηκε στον 

τοµέα των φωτοβολταϊκών µεταξύ των ετών 2000 και 2005. 

 

 

 

                                                           
42 Bloomberg New Energy Finance, Global Renewable Energy Market Outlook 2010b 
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Πολιτική  

Μια σειρά από σηµαντικά µέτρα ως προς την πολιτική και τα προγράµµατα που 

θα ακολουθήσουν κάποιες χώρες, έχουν προκύψει ως παροχή στήριξης σε 

υπεράκτιες αγορές αιολικής ενέργειας. Συγκεκριµένα: 

Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει τονίσει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στο 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του, µε την πρόβλεψη 

για ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων ισχύος έως και 13 GW το 2020.  

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια διαδραµατίζει επίσης έναν κεντρικό ρόλο στην 

µακροπρόθεσµη ενεργειακή στρατηγική της Γερµανίας. Σύµφωνα µε το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µια υπεράκτια 

χωρητικότητα 10 GW προβλέπεται για το έτος 2020. 

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι σήµερα προτεραιότητα για την Κίνα, µε τη 

δηµοσίευση του Σχεδίου Ανάπτυξης Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας το 2009 και 

µε την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθµίσεων για τη δηµιουργία 

ενός συστήµατος πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff). 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το ενός δισεκατοµµυρίου δολαρίων έργο Cape Wind, 

το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στη χώρα, εγκρίθηκε από το αµερικανικό 

υπουργείο Εσωτερικών.43 

 

2.4.2 Ηλιακή Ενέργεια 

Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να χωριστεί σε τρεις τεχνολογίες για την αξιοποίησή 

της. Οι τεχνολογίες αυτές είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, τα συγκεντρωµένα 

φωτοβολταϊκά συστήµατα και τα ηλιοθερµικά συστήµατα 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

Τεχνολογία 

Τα φωτοβολταϊκά (PV) συστήµατα µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Το βασικό δοµικό στοιχείο ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος 

                                                           
43 Υπουργείο Εσωτερικών Ηνωµένων Πολιτειών, 04/2011 
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είναι η φωτοβολταϊκή κυψέλη, η οποία είναι µια συσκευή ηµιαγωγών που 

µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα.  

Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες συνδέονται µεταξύ τους για να σχηµατίσουν µία 

φωτοβολταϊκή µονάδα, τυπικά από 50 έως 240 Watt. Οι φωτοβολταϊκές 

µονάδες, σε συνδυασµό µε επιπλέον εξοπλισµό ανάλογα µε την αρχιτεκτονική 

(π.χ. µετατροπείς, µπαταρίες, ηλεκτρικά εξαρτήµατα, και συστήµατα στήριξης), 

αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

αποτελούνται ουσιαστικά από πολλές ίδιες σε αρχιτεκτονική µονάδες (modular). 

∆ηλαδή µονάδες µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους για να σχηµατίσουν ένα 

φωτοβολταϊκό σύστηµα µε ικανότητα παροχής ισχύος που κυµαίνεται από 

µερικά watt σε δεκάδες µεγαβάτ. 

Η πιο διαδεδοµένη φωτοβολταϊκή τεχνολογία είναι αυτή των συστηµάτων 

βασισµένων στο πυρίτιο. Πιο πρόσφατα, όλο και πιο σηµαντική είναι και η 

χρήση φωτοβολταϊκών µονάδων, οι οποίες αποτελούνται από ηµιαγωγό χωρίς 

πυρίτιο και καλούνται ως µονάδες λεπτής µεµβράνης (Thin-film modules). Αν 

και οι µονάδες thin-film έχουν γενικά χαµηλότερη απόδοση από ό, τι µονάδες 

πυριτίου, η τιµή τους ανά kWp (kilowatt peak) είναι χαµηλότερη. Επίσης τα 

συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά στοιχεία (Concentrating PV), όπου το φως του 

ήλιου εστιάζεται σε µια µικρότερη έκταση, βρίσκονται στην αρχή της διάδοσής 

τους στην αγορά. Οι συγκεντρωτικές ηλιακές κυψέλες έχουν πολύ υψηλές 

αποδόσεις άνω του 40%. Άλλες τεχνολογίες, όπως τα οργανικά φωτοβολταϊκά 

στοιχεία, είναι ακόµη στο στάδιο της έρευνας. 

Σε σύγκριση µε τα συστήµατα συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας (concentrating 

solar power-CSP), το φωτοβολταϊκό σύστηµα έχει το πλεονέκτηµα ότι 

χρησιµοποιεί όχι µόνο το άµεσο ηλιακό φως, αλλά και τη διάχυση του ηλιακού 

φωτός, δηλαδή ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια παράγεται ακόµη και αν ο 

ουρανός δεν είναι εντελώς καθαρός. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την 

αποτελεσµατική ανάπτυξη σε πολλές άλλες περιοχές του κόσµου µε λιγότερη 

ηλιοφάνεια, σε σχέση µε τα συστήµατα συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας. 

Επειδή το φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει ενέργεια από το φως του ήλιου, η 

παραγόµενη ισχύς περιορίζεται σε χρόνους, όπου ο ήλιος λάµπει. Ωστόσο, 

επειδή η συνολική ηλιοφάνεια ανά έτος µπορεί να προβλεφθεί µε µεγαλύτερη 
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ακρίβεια από το ετήσιο αιολικό δυναµικό, η φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας 

είναι λιγότερο δύσκολο να ενσωµατωθεί στο σύστηµα ενέργειας από ότι η 

αιολική ενέργεια. Μέχρι σήµερα, το συγκριτικά υψηλό κόστος των 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ήταν το κύριο εµπόδιο για την µαζική 

ανάπτυξη. 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Από το 2000 έως το 2010, όσον αφορά τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 

αγοράς, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

τεχνολογία ενέργειας σε όλο τον κόσµο. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι η σωρευτική 

εγκατεστηµένη ισχύς της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας έφθασε περίπου 

40GW στα τέλη του 2010, από περίπου 1,5GW το 2000 (διάγραµµα 16) ενώ 

µέχρι το τέλος του 2012 αναµένεται να φτάσει τα 92GW. Τουλάχιστον 30GW 

προστέθηκαν το 2010, από τα οποία περίπου 7,5GW µόνο στη Γερµανία.44 Με 

βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του 201145, η Γερµανία διατηρεί την 

ηγετική της θέση µε 35,6% παγκοσµίως. 

 

∆ιάγραµµα 16: Παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών, 2005-10. 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
 

                                                           
44 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And Prospects By Technology, 
2012 
45 REN21, Renewables 2012 Global Status REPORT 
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Η ανάπτυξη στις Ηνωµένες Πολιτείες παρέµεινε σταθερή, ενώ η Ιαπωνία 

συνεχίζει να οδηγεί το δρόµο στην Ασία. Η Κίνα έχει ανακοινώσει φιλόδοξους 

στόχους, και για τα επόµενα χρόνια, είναι πιθανό να µετατρέψει το ρόλο της σε 

έναν ηγέτη στην κατασκευή φωτοβολταϊκών για την επιτάχυνση της εγχώριας 

ανάπτυξης. 

Η περιφερειακή κατανοµή της παραγωγής φωτοβολταϊκών παρουσιάζει µια 

πολύ διαφορετική τάση. Η Κίνα έχει καταστεί ο µεγαλύτερος κατασκευαστής 

στον κόσµο των ηλιακών συλλεκτών. Αύξησε το µερίδιό της στην παγκόσµια 

παραγωγή από 39% το 2009 σε 55% το 2010. Κατασκευαστές ηλιακών 

συλλεκτών και σε άλλες χώρες, ιδίως εκείνες µε κεντρικά γραφεία στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, έχασαν µερίδια αγοράς. Η συµβολή από τις αµερικάνικες 

κατασκευαστικές εταιρείες µειώθηκε από 23% το 2009 σε 13% το 2010. Η 

συνολική παραγωγή ηλιακών συλλεκτών, αυξήθηκε από 7.517 MW το 2009 σε 

18.097 MW το 2010. 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Ανάλογα µε τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας, η ηλεκτρική ενέργεια από 

φωτοβολταϊκά είναι ανταγωνιστική σήµερα σε πολλές µη διασυνδεδεµένες (off 

grid) και αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις, και πλησιάζει στο να είναι 

ανταγωνιστική µε τις λιανικές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας σε ευνοϊκές αγορές, οι 

οποίες έχουν υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλές µέγιστες τιµές 

ισχύος. Στις περισσότερες αγορές, όµως, µια σηµαντική διαφορά τιµής 

εξακολουθεί να υφίσταται, οπότε η ανάπτυξη εξακολουθεί να εξαρτάται από 

πολιτικές οικονοµικής υποστήριξης. 

Οι τρέχουσες τιµές της αγοράς για ηλιακούς συλλέκτες είναι µεταξύ 0.86 €/Wp 

και 0,58 €/Wp για κρυσταλλικού πυριτίου και µεταξύ 0.59 €/Wp και 0.49 €/Wp 

για µονάδες thin film.46 Το συνολικό κόστος µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 

(τον Ιούνιο 2011) κυµάνθηκε µεταξύ 2200 kWp και 4900€/kWp για συστήµατα 

σε οικιακές στέγες και µεταξύ 1800€/ kWp και 3800€/kWp για επίγεια 

εγκατεστηµένα συστήµατα.47 Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές µειώνονται 

                                                           
46 Sologic, September 2012 
47 Report IEA-PVPS T1-21:2012, Trends In Photovoltaic Applications 
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γρήγορα και µπορεί να µην ισχύουν κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της 

παρούσας εργασίας.  

Το κόστος των φωτοβολταϊκών παρουσιάζει µια σταθερή µείωση κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, παρουσιάζοντας ένα ρυθµό µάθησης 

(learning rate) κατά 19,3% (δηλαδή µείωση του κόστους κατά 19,3% για κάθε 

διπλασιασµό της παραγόµενης ποσότητας) (διάγραµµα 17). Η τάση αυτή 

αναµένεται να συνεχιστεί, δεδοµένης της προσπάθειας για την αύξηση της 

απόδοσης και της βελτίωσης του κόστους που οφείλεται στην ανάπτυξη των 

προϊόντων, καθώς και σε σηµαντικά οφέλη από τη µεγιστοποίηση των γραµµών 

παραγωγής. 

∆ιάγραµµα 17. Μείωση του κόστους των ηλιακών φωτοβολταϊκών µονάδων, 
1976-2010. 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
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Με την ύπαρξη πολιτικών υποστήριξης σε ένα αυξανόµενο αριθµό χωρών, η 

τάση µείωσης του κόστους είναι πιθανό να διατηρηθεί, και τα φωτοβολταικα 

συστήµατα αναµένεται να είναι ανταγωνιστικά ως προς το κόστος σε ορισµένες 

ευνοϊκές αγορές, τουλάχιστον σε σύγκριση µε τις λιανικές τιµές ηλεκτρικής 

ενέργειας, έως το 2013. Επίσης, µέχρι σήµερα, οι κύριες αγορές για τα 

φωτοβολταϊκά, είναι οι χώρες που δεν έχουν ιδιαίτερα καλή ηλιοφάνεια. Η 

Γερµανία, για παράδειγµα, έχει περίπου τη µισή ετήσια ηλιοφάνεια σε σύγκριση 

µε αυτήν της Βόρειας Αφρικής. Αν η τάση µείωσης του κόστους συνεχίσει, και η 

τεχνολογία αναπτυχθεί όλο και περισσότερο σε αυτές τις τελευταίες αγορές, τα 

φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι δυνατό να αναπτυχθούν χωρίς ιδιαίτερα µέτρα 

οικονοµικής στήριξης σε έναν αυξανόµενο αριθµό χωρών, και γύρω στο 2030, 

αναµένεται η συγκεκριµένη τεχνολογία να είναι ανταγωνιστική ως προς τις τιµές 

χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Πολιτική 

Οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη µια ανεπτυγµένη ηλιακή εγκατεστηµένη 

βάση, έχουν υιοθετήσει µια ολοκληρωµένη πολιτική, µε τη θέσπιση εθνικών 

στόχων και προγραµµάτων για την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Το πιο 

συχνό και επιτυχές εργαλείο για την υποστήριξη της ηλιακής φωτοβολταϊκής 

ενέργειας είναι το σύστηµα πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff), ως 

µέρος µιας συνολικής προσέγγισης της πολιτικής. Αυτή η πολιτική, σε 

συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση των τιµών των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, 

έδωσε τη δυνατότητα για µια αποτελεσµατική και ταχεία αύξηση της 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων . 

Τα επίπεδα αποζηµίωσης των συστηµάτων πάγιου τιµολογίου παροχής έχουν 

υπολογιστεί έτσι ώστε να προσφέρουν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης για τους 

επενδυτές σε συγκεκριµένες αγορές. Για να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη των 

επενδυτών, αυτά τα επίπεδα είναι εγγυηµένα για καθορισµένες περιόδους. Η 

ραγδαία πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστηµάτων όµως, σήµαινε 

ότι το ποσοστό απόδοσης για τους επενδυτές έχει αυξηθεί γρήγορα. Σε πολλές 

αγορές, η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό, τι 

αναµενόταν, και οι φορείς χάραξης της πολιτικής βρέθηκαν προ εκπλήξεων.  
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Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς, σε συνδυασµό µε την υψηλή αποζηµίωση, 

έκανε επίσης το κόστος της πολιτικής αποζηµίωσης να αποτελεί σηµαντική 

πρόκληση. “Ηλιακές φούσκες” εµφανίστηκαν στην Ισπανία (2008) και στην 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας (2010). Οι αγορές αυτές αυξήθηκαν µαζικά, οδήγησαν 

σε υπερβολικές δαπάνες που, µε τη σειρά τους, προκάλεσαν δραστικές αλλαγές 

της πολιτικής. Άλλες χώρες αγωνίζονται να συγκρατήσουν το συνολικό κόστος 

ώστε να εξασφαλίσουν µια βιώσιµη πορεία της αγοράς (π.χ. Γερµανία), ενώ 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές (Ιταλία) εξακολουθούν να παρουσιάζουν υπερβολικά 

επίπεδα υποστήριξης. 

 

Συγκεντρωµένα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα  

Τεχνολογία 

Η συγκέντρωση ηλιακής θερµικής ενέργειας και οι ηλιακές τεχνολογίες 

καυσίµων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και, ενδεχοµένως, άλλου είδους φορείς 

ενέργειας ("καύσιµα") µε τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη 

θέρµανση διαφόρων υλικών σε υψηλές θερµοκρασίες. Μια εγκατάσταση 

συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας (concentrating solar power - CSP) 

περιλαµβάνει ένα πεδίο ηλιακών συλλεκτών, δέκτες, και ένα τµήµα ισχύος, 

όπου η θερµότητα που συλλέγεται στο ηλιακό πεδίο µετατρέπεται σε µηχανική 

ενέργεια και έπειτα σε ηλεκτρισµό. Ενδιάµεσα, το σύστηµα πρέπει να 

περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα υγρά µεταφοράς θερµότητας, ενδεχοµένως 

συσκευές αποθήκευσης θερµότητας ή/και εφεδρικά/υβριδικά συστήµατα µε 

καύσιµο. Ένα σύστηµα ψύξης, υδρόψυκτο ή αερόψυκτο, συµπληρώνει την 

περιγραφή µιας µονάδας παραγωγής.  

Οι µονάδες συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας χωρίζονται σε τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους: το παραβολικό κοίλο (parabolic trough), το γραµµικό 

ανακλαστήρα Fresnel (linear Fresnel), τον ηλιακό πύργο (solar tower) και το 

σύστηµα παραβολικών πιάτων (parabolic dish systems). 

Το παραβολικό κοίλο (parabolic trough) αποτελείται από παράλληλες σειρές 

κάτοπτρων (ανακλαστικές διατάξεις), καµπυλωµένες σε µια διάσταση ώστε να 

εστιάσει τις ακτίνες του ήλιου.  
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Ο γραµµικός ανακλαστήρας Fresnel (linear Fresnel), προσεγγίζει το 

παραβολικό σχήµα του παραβολικού κοίλου, αλλά χρησιµοποιεί µεγάλες σειρές 

από επίπεδα ή ελαφρώς κυρτούς καθρέφτες που αντανακλούν τις ακτίνες του 

ήλιου από κάτω προς τα πάνω σε σταθερό δέκτη.  

Ο ηλιακός πύργος (solar tower), επίσης γνωστός ως κεντρικό σύστηµα δεκτών 

(central receiver systems - CRS), χρησιµοποιεί εκατοντάδες ή χιλιάδες µικρούς 

ανακλαστήρες (που ονοµάζονται ηλιοστάτες - heliostats) για να συγκεντρώσει 

τις ακτίνες του ήλιου σε ένα κεντρικό δέκτη που είναι τοποθετηµένος στην 

κορυφή ενός σταθερού πύργου.  

Τα παραβολικά πιάτα (parabolic dishes) συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου 

σε ένα εστιακό σηµείο που συγκρατείται πάνω από το κέντρο του πιάτου. 

Ολόκληρη η συσκευή ανιχνεύει την κατεύθυνση του ηλίου, µε το πιάτο και το 

δέκτη να κινούνται διατεταγµένα. Τα περισσότερα πιάτα έχουν ένα ανεξάρτητο 

κινητήρα / γεννήτρια στο εστιακό σηµείο. 

Οι µονάδες συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας έχουν την εγγενή ικανότητα να 

αποθηκεύουν ενέργεια µε τη µορφή θερµότητας για µικρές χρονικές περιόδους 

(τυπικά ώρες) για µεταγενέστερη µετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια. Όταν 

συνδυάζονται µε τη δυνατότητα θερµικής αποθήκευσης, µπορούν να 

συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ακόµα και όταν τα σύννεφα 

µπλοκάρουν τον ήλιο ή µετά τη δύση του ηλίου. Οι µονάδες συγκέντρωσης 

ηλιακής ενέργειας µπορεί επίσης να είναι εξοπλισµένες µε εφεδρεία από 

καύσιµα. Αυτοί οι παράγοντες δίνουν στις µονάδες συγκέντρωσης ηλιακής 

ενέργειας τη δυνατότητα να παρέχουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια που µπορεί 

να διοχετεύσουν στο δίκτυο όταν χρειάζεται, ακόµη και µετά τη δύση του ηλίου 

για να ταιριάζει µε τη ζήτηση αιχµής αργά το βράδυ, ή ακόµα και όλο το 

εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθούν στη βασική ζήτηση φορτίου. Οι µονάδες 

συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για την 

αφαλάτωση θαλασσινού νερού µε τη µερική χρήση είτε της παραγόµενης 

θερµότητας ή του παραγόµενου ηλεκτρισµού. 
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Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας είναι µια εκ νέου αναδυόµενη αγορά. 

Περίπου 350 MW από εµπορικές εγκαταστάσεις χτίστηκαν στην Καλιφόρνια στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980. Η δραστηριότητα ξεκίνησε και πάλι το 2006 στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, µε την προσθήκη µιας νέας 64MW παραβολικού κοίλου 

εγκατάστασης. Στην Ισπανία, η συνολική δυναµικότητα ανερχόταν σε 350 MW 

στο τέλος του 2010. Προς το παρόν, η Ισπανία και οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι 

οι µόνες δύο χώρες µε σηµαντική ικανότητα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, 

ώστε η παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς ήταν περίπου 764 MW στο τέλος του 

2010. Έργα συνολικής ισχύος περίπου 6GW είναι υπό κατασκευή ή υπό 

σχεδιασµό σε µια σειρά αναπτυσσόµενων, αναδυόµενων και ορισµένων 

ανεπτυγµένων οικονοµιών, όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η 

Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, το Μεξικό, η Νότια Αφρική και 

τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει τα υπό εξέλιξη 

έργα που έχουν ήδη προσφορά ή έχουν υπογράψει συµφωνία αγοράς 

ενέργειας (Power Purchase Agreement - PPA). Αν όλα τα έργα που 

αναφέρονται ως υπό κατασκευή και ανάπτυξη υλοποιηθούν, η παγκόσµια 

εγκατεστηµένη ισχύς θα υπερβεί τα 7,4 GW το 2016. Η πλειοψηφία των έργων 

σε εξέλιξη είναι τα συστήµατα παραβολικού κοίλου. Μερικοί ηλιακοί πύργοι είναι 

ήδη σε λειτουργία, και άλλοι είναι υπό ανάπτυξη.  

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Η τεχνολογία συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας σήµερα δεν είναι ανταγωνιστική 

στις αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός ίσως σε 

αποµονωµένες περιοχές, όπως νησιά ή αποµακρυσµένα δίκτυα. Σε 

βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της εξαρτάται από τα 

κίνητρα. 

Για τα µεγάλες (50 MW), εγκαταστάσεις παραβολικού κοίλου, το τρέχον κόστος 

των επενδύσεων είναι από 4,2 δολάρια/Watt έως 8,4 δολάρια /Watt, ανάλογα µε 

το κόστος εργασίας και το κόστος γης, την ποσότητα και την κατανοµή της 

άµεσης κανονική ακτινοβολίας (direct normal irradiance - DNI) και, πάνω απ' 
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όλα, τη δυνατότητα αποθήκευσης και το µέγεθος του ηλιακού πεδίου.48 

Μονάδες χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης που επωφελούνται από την 

εξαιρετική άµεση κανονική ακτινοβολία (DNI) βρίσκονται χαµηλά στην κλίµακα 

του κόστους των επενδύσεων. Αντιστρόφως, οι µονάδες µε µεγάλη 

χωρητικότητα αποθήκευσης και µε υψηλότερο συντελεστή φορτίου, αλλά σε 

περιοχές µε χαµηλότερη άµεση κανονική ακτινοβολία DNI (γύρω στα 2000 

kWh/m2/έτος) είναι ψηλά στην κλίµακα κόστους. Ανάλογα κυρίως µε το κόστος 

κεφαλαίου και των διαθέσιµων πόρων, το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0.18 δολάρια/kWh και 0.30 

δολάρια/kWh.  

Οι επενδυτικές δαπάνες ανά Watt αναµένεται να µειωθούν για µεγαλύτερες 

µονάδες παραβολικού κοίλου, κατά 12% όταν αυξάνεται η ισχύς τους από τα 

50MW στα 100MW, και κατά περίπου 20% όταν αυξάνεται έως 200MW.49 Οι 

δαπάνες που συνδέονται µε το τµήµα ισχύος, τον υπόλοιπο εξοπλισµό και τη 

σύνδεση µε το δίκτυο αναµένεται να µειωθούν κατά 20% µε 25% όσο το 

µέγεθος των µονάδων διπλασιάζεται. Οι επενδυτικές δαπάνες είναι επίσης 

πιθανό να µειωθούν από την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των παρόχων 

τεχνολογίας, τη µαζική παραγωγή των εξαρτηµάτων και τη µεγαλύτερη εµπειρία 

στη χρηµατοοικονοµική κοινότητα από επενδύσεις σε έργα συγκέντρωσης 

ηλιακής ενέργειας. Το επενδυτικό κόστος για µονάδες παραβολικού κοίλου θα 

µπορούσε να µειωθεί κατά 10% µε 20% µε την εφαρµογή της άµεσης 

παραγωγής ατµού (direct steam generation - DSG), η οποία επιτρέπει 

υψηλότερες θερµοκρασίες και καλύτερη απόδοση. Συνολικά, το κόστος 

επένδυσης έχει τη δυνατότητα να µειωθεί κατά 30% µε 40% κατά την επόµενη 

δεκαετία.  

 

Πολιτική 

Ορισµένες περιοχές, όπως η Ισπανία, η Αλγερία, ορισµένες πολιτείες της 

Ινδίας, το Ισραήλ και η Νότια Αφρική, έχουν θέσει σε εφαρµογή είτε ένα 

                                                           
48 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And Prospects By Technology, 
2012 
49 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And Prospects By Technology, 
2012 
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σύστηµα πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff) ή την άµεση πριµοδότηση. 

Η Ισπανία, για παράδειγµα, επιτρέπει στους παραγωγούς να επιλέξουν 

ανάµεσα σε ένα πάγιο τιµολόγιο ύψους 270ευρώ/MWh, που προστίθεται στην 

τιµή της αγοράς, µε ένα ελάχιστο εγγυηµένο έσοδο των 250ευρώ/MWh και ένα 

ανώτατο ποσό έως 340ευρώ/MWh. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί 

αποτελεσµατική, γιατί προσφέρει στους κατασκευαστές και τις τράπεζες µια 

µακροπρόθεσµη τιµολογιακή βεβαιότητα, και κάνει την τεχνολογία 

συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας µια λιγότερο ριψοκίνδυνη επένδυση στον 

τοµέα της ενέργειας.50 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η κυβέρνηση δηµιούργησε πρόσφατα το πρόγραµµα 

επιχορήγησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και ένα οµοσπονδιακό 

πρόγραµµα εγγύησης δανείων, µε σκοπό την προώθηση της καινοτοµίας. Η 

εταιρεία Bright Source έγινε ο πρώτος πάροχος συγκέντρωσης ηλιακής 

ενέργειας για να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας 1,4 

δισεκατοµµύρια δολάρια από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ το Φεβρουάριο 

του 2010 για διάφορα έργα. Σε µακροπρόθεσµη όµως βάση, η χρηµατοδότηση 

των εγκαταστάσεων συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας στις Ηνωµένες Πολιτείες 

µπορεί να αποβεί δύσκολη αν οι επενδυτές σε εταιρείες τεχνολογίας δεν 

παρέχουν κάποια ίδια κεφάλαια.  

 

Ηλιοθερµικά Συστήµατα 

Τεχνολογία 

Η τεχνολογία της ηλιοθερµίας χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να παράγει 

θερµότητα. Ηλιακοί συλλέκτες σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν ζεστό νερό σε 

οικιακή κλίµακα, όµως η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται ολοένα και 

περισσότερο και σε µεγαλύτερη κλίµακα ώστε να παρέχουν ζεστό νερό για 

εµπορικές και βιοµηχανικές λειτουργίες (για παράδειγµα, στον τοµέα των 

τροφίµων στην Αυστρία και άλλες χώρες) ή συνδέονται µε εγκαταστάσεις 

τηλεθέρµανσης. Αρκετά ανεπτυγµένοι είναι οι τύποι συλλεκτών που διατίθενται 

στην αγορά. Για την παροχή νερού και τη θέρµανση χώρων, οι επίπεδοι 

                                                           
50 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets And Prospects By Technology, 
2012 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 2 

57 

 

συλλέκτες και οι συλλέκτες κενού (που κυριαρχούν στην κινεζική αγορά) είναι οι 

πιο δηµοφιλείς, ενώ συστήµατα που βασίζονται σε υαλοπίνακες, 

χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση πισινών.  

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η ηλιοθερµική εγκατεστηµένη βάση σε συλλέκτες που βρίσκεται σε λειτουργία 

σε όλο τον κόσµο στο τέλος του 2009 διαµορφώθηκε σε 172,4GWth. Μεταξύ 

του 2004 και του 2009, η ετήσια εγκατεστηµένη βάση συλλεκτών υαλοπινάκων 

που χρησιµοποιούν το νερό, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί παγκοσµίως, καθώς και 

ο παγκόσµιος µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης µεταξύ του 2000 και του 2009 

ήταν 20,8%.51 Η αγορά έχει δει µια σηµαντική αλλαγή, µε πολύ υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης στην Κίνα, όπου η παραγωγική ικανότητα ανέρχεται πλέον 

σε 101,5GWth. Άλλες σηµαντικές αγορές αποτελούν η Ευρώπη (32,5GWth), οι 

Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς (15,0GWth). Το 2009, η παγκόσµια αγορά 

αυξήθηκε κατά 25,3%, µε 36,5GWth νέας εγκατεστηµένης ισχύος όπου, 80,9% 

είχε εγκατασταθεί στην Κίνα (29,4GWth) και 10% (3,7GWth) στην Ευρώπη 

(διάγραµµα 18). 

 

∆ιάγραµµα 18. Εγκατεστηµένη βάση συλλεκτών ζεστού νερού, 2000-09 
Πηγή: International Energy Agency, Solar Heat Worldwide, Markets and 
Contribution to the Energy Supply 2010 

                                                           
51 International Energy Agency, Solar Heat Worldwide, Markets and Contribution to the Energy 
Supply 2010 
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Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Το κόστος για την παροχή θερµότητας από ηλιακούς συλλέκτες σε µεγάλο 

βαθµό εξαρτάται από την ηλιοφάνεια σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία και τη 

διαθεσιµότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την παροχή χαµηλού κόστους 

συλλεκτών. Σε ευνοϊκές συνθήκες, η τεχνολογία µπορεί να είναι οικονοµικά 

ανταγωνιστική. Μια σύγκριση του κόστους για τη θέρµανση νερού στην Κίνα, 

για παράδειγµα, δείχνει ότι, αν και το κόστος κτήσης των ηλιακών συσκευών 

θέρµανσης νερού είναι υψηλότερο από ό, τι το αντίστοιχο για συσκευές που 

λειτουργούν µε ηλεκτρισµό ή φυσικό αέριο, το µέσο ετήσιο κόστος κατά τη 

διάρκεια ζωής θέρµανσης είναι σηµαντικά χαµηλότερο. 

 

Πολιτική 

Ορισµένες χώρες, όπως η Κίνα και το Ισραήλ, που και οι δύο έχουν σηµαντικές 

δυνατότητες ηλιακών πόρων, έχουν πλέον υψηλά µερίδια αγοράς για τα ηλιακά 

συστήµατα θέρµανσης νερού χωρίς να βασίζονται σε κάποιο κίνητρο 

υποστήριξης. Στην Κίνα, το 2008, το µερίδιο αγοράς για τα ηλιακά συστήµατα 

θέρµανσης νερού είχε φτάσει πάνω από 50% στις αστικές περιοχές. Το 2007, 

το Ισραήλ είχε πάνω από 1,3 εκατοµµύρια ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης 

νερού, µειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ κατά 8%. 

Και στις δύο αυτές χώρες, η αγορά έχει δραστηριοποιηθεί από έναν συνδυασµό 

συντονισµένων προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης, βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και των οικοδοµικών κανονισµών. Στο Ισραήλ, λόγω του 

οικοδοµικού κανονισµού σχετικά µε τον ήλιο για τα νέα κτίρια, που θεσπίστηκε 

το 1980, η ηλιοθερµία αναπτύχθηκε ως αγορά σε µέγεθος, που δεν είναι 

απαραίτητη πλέον η ύπαρξη κινήτρων υποστήριξης για είναι η αγορά βιώσιµη. 

Κάποιες άλλες αγορές έχουν τονωθεί µε τη χρήση των επιδοτήσεων κεφαλαίου. 

Σε επιτυχείς περιπτώσεις, αυτές οι επιχορηγήσεις έχουν υποστηριχθεί από µια 

σειρά άλλων µέτρων στήριξης. Για παράδειγµα, στην Αυστρία, όπου το 20% του 

συνόλου των µονοκατοικιών έχουν ηλιακή θέρµανση, έχει δοθεί προτεραιότητα 

σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης για την ηλιοθερµία και σε στρατηγική, 

για πάνω από 20 χρόνια. Άλλα συµπληρωµατικά µέτρα περιλαµβάνουν 

υποχρεώσεις όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, οι οποίες απαιτούν ένα 
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ορισµένο ποσοστό της θερµότητας να προέρχεται από τον ήλιο. Παρόµοια 

προγράµµατα υπάρχουν και στη Γερµανία. 

 

2.4.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Τεχνολογία 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από την ενέργεια από ρέοντα ύδατα, από 

ποτάµια ή από τεχνητές εγκαταστάσεις, όπου το νερό ρέει από ένα ταµιευτήρα. 

Στρόβιλοι τοποθετούνται στην ροή του νερού, εξάγοντας την κινητική του 

ενέργεια, και τη µετατρέπουν σε µηχανική ενέργεια. Το ποσό της παραγόµενης 

ενέργειας εξαρτάται από τη ροή του νερού και την κάθετη απόσταση (“ύψος”), 

από όπου το νερό πέφτει.  

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι µια πλήρως εµπορική και καθιερωµένη ώριµη 

τεχνολογία, αν και υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και του κόστους, και ειδικότερα, για την ανάπτυξη περισσότερο οικονοµικά 

αποδοτικών τεχνολογιών για µικρής κλίµακας εφαρµογές. Η υδροηλεκτρική 

ενέργεια µπορεί να προσφέρει µια πολύ ευέλικτη πηγή ανανεώσιµης ενέργειας, 

ικανή να παρέχει ενέργεια βασικού φορτίου, ικανοποίηση της ζήτησης αιχµής, ή 

να χρησιµοποιηθεί ως ένα σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας. Η γρήγορη 

ικανότητα εκκίνησης που διαθέτει, βοηθά να αντιµετωπιστούν οι διακυµάνσεις 

της προσφοράς ή της ζήτησης. Η παραγωγή βέβαια µπορεί να εµπεριέχει τον 

παράγοντα της αβεβαιότητας, όταν η ξηρασία περιορίζει την παροχή του νερού 

µέσα σε ένα ταµιευτήρα απορροής, ενώ η ετήσια παραγωγή υδροηλεκτρικής σε 

πολλές αγορές ποικίλλει εποχιακά και από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα µε τα 

επίπεδα βροχοπτώσεων. 

Οι τρεις κύριοι τύποι υδροηλεκτρικών συστηµάτων είναι αυτοί της αποθήκευσης 

(storage), της ελεύθερης ροής ποταµού (run-of-river) και των αντλιοστασίων 

(pumped storage). Στα συστήµατα αποθήκευσης, ένα φράγµα εγκλείει νερό σε 

ένα ταµιευτήρα που τροφοδοτεί την τουρµπίνα και τη γεννήτρια. Τα συστήµατα 

ελεύθερης ροής ποταµού, χρησιµοποιούν τη φυσική ροή ενός ποταµού ενώ 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ένας υδατοφράκτης για την ενίσχυση της 

συνέχειας της ροής. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους τύπους µπορεί να 
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χρησιµοποιεί κάποια τεχνική εκτροπής, όπου το νερό διοχετεύεται από µία 

λίµνη, ποτάµι ή ταµιευτήρα σε ένα αποµακρυσµένο εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που περιέχει το στρόβιλο και τη γεννήτρια. Τα 

αντλιοστάσια περιλαµβάνουν δύο ταµιευτήρες. Σε περιόδους χαµηλής ζήτησης 

και συνήθως χαµηλών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας (συνήθως τη νύχτα), η 

ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται για την άντληση νερού από τον κάτω προς 

τον άνω ταµιευτήρα. Το νερό απελευθερώνεται ξανά προς τον κάτω ταµιευτήρα 

για την παραγωγή ενέργειας όταν η ζήτηση και οι τιµές είναι υψηλές, µε 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσης και παρέχοντας ευελιξία 

στο δίκτυο. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και επιτρέπει µεγάλη 

διείσδυση της αιολικής ενέργειας και άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που 

έχουν µεταβλητή παραγωγή. 

Τα υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ενέργειας έχουν σηµαντικές 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, και η ανάλυση της ισορροπίας 

µεταξύ των οφελών και των συνεπειών είναι ένα δύσκολο έργο. Όλες οι 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα πρέπει να εντοπίζονται και να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασµού, έτσι ώστε να µπορούν να 

ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή, τον περιορισµό ή την 

αντιστάθµιση των επιπτώσεων αυτών. Σηµαντικό έργο έχει γίνει ως προς την 

ανάπτυξη των κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για το σχεδιασµό 

βιώσιµων υδροηλεκτρικών έργων,52 που αναγνωρίζουν ότι οι χώρες πρέπει να 

ακολουθήσουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων τους, να σχεδιάσουν τις εξελίξεις σε συνεργασία µε όλους τους 

παράγοντες που χρησιµοποιούν το νερό και να λαµβάνουν υπόψη, τους 

περιβαλλοντικούς και τους κοινωνικούς παράγοντες. 

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η πηγή ανανεώσιµης ενέργειας µε τη 

µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας σε όλο τον κόσµο, παράγοντας 3.252TWh, 

που αντιστοιχεί σε 16,2% της παγκόσµιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 

το έτος 2009. Οι χώρες που ηγούνται στην παραγωγή υδροηλεκτρικής 

                                                           
52 International Energy Agency, Hydropower Implementing agreement, 2010 
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ενέργειας είναι η Κίνα, η Βραζιλία, ο Καναδάς, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η 

Ρωσία. Για τη Βραζιλία και τον Καναδά, η υδροηλεκτρική αντιπροσωπεύει το 

µεγαλύτερο µερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χώρας, και 

ανέρχεται σε περίπου 80% και 60%, αντίστοιχα, ανάλογα µε τις καιρικές 

συνθήκες. Πολλές αναπτυγµένες χώρες έχουν επίσης αξιοποιήσει µε επιτυχία 

τη δυνατότητα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας µε µεγάλες 

εγκαταστάσεις, και συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους µέσω 

µικρών µονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Παγκοσµίως η 

υδροηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 50% από το 1990, µε τη µεγαλύτερη 

απόλυτη αύξηση στην Κίνα (διάγραµµα 19). Τα νέα έργα υδροηλεκτρικής 

ενέργειας συγκεντρώνονται κυρίως στις αναδυόµενες οικονοµίες και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

∆ιάγραµµα 19: Ανάπτυξη υδροηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας, 1990-2009 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 

 

Στην επόµενη δεκαετία, η υδροηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί κατά περίπου 

180GW εγκατεστηµένης ισχύος, αν τα έργα υπό κατασκευή προχωρήσουν 

όπως έχουν προγραµµατιστεί. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου ένα 

τέταρτο της τρέχουσας εγκατεστηµένης δυναµικότητας. Το ένα τρίτο αυτής της 

αύξησης θα προέλθει από την Κίνα και µόνο. Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, η 
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Τουρκία θα έχει µια από τις µεγαλύτερες αυξήσεις εγκατεστηµένης ισχύος. Η 

Βραζιλία και η Ινδία έχουν επίσης πολλά και µεγάλα έργα υπό κατασκευή. 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Σε πολλές περιπτώσεις, η υδροηλεκτρική ενέργεια παρέχει χαµηλού κόστους 

ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να απαιτείται οικονοµική υποστήριξη. 

Το αρχικό επενδυτικό στάδιο, θα πρέπει να µελετηθεί ξεχωριστά ανά έργο, 

λόγω της µοναδικής φύσης του κάθε έργου υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το 

κόστος κατασκευής νέων έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες του 

ΟΟΣΑ είναι συνήθως λιγότερο από 2 εκατ. δολάρια/MW για τα µεγάλα 

υδροηλεκτρικά έργα (>300MW), και µεταξύ 2 εκατ. δολάρια/MW και 4 εκατ. 

δολάρια/MW για τις µικρές και µεσαίες µονάδες, υδροηλεκτρικών έργων 

(<300MW).53 Οι παράµετροι οι οποίες επηρεάζουν το κόστος επένδυσης και την 

απόδοση των επενδύσεων περιλαµβάνουν: α) την κλίµακα του έργου, το οποίο 

µπορεί να κυµαίνεται από 10.000MW έως και έργα µικρότερα από 0,1MW, β) τη 

θέση του έργου, γ) την παρουσία και το µέγεθος του ταµιευτήρα, δ) τη χρήση 

της παραγωγής που µπορεί να παρέχεται είτε ως βασικό φορτίο είτε ως φορτίο 

αιχµής ή και τα δύο, ε) άλλα πιθανά οφέλη παράλληλα µε την παραγωγή 

ενέργειας, όπως τον έλεγχο των πληµµυρών, την άρδευση, την παροχή γλυκού 

νερού κλπ. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης υπολογίζεται από 5 

δολάρια/MWh έως 20 δολάρια/MWh για νέους υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

µεσαίας και µεγάλης κλίµακας και περίπου το διπλάσιο για µικρά 

υδροηλεκτρικά.54 

Το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από νέες εγκαταστάσεις 

υδροηλεκτρικών µονάδων ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό, αν και είναι συχνά µεταξύ 

50 δολαρίων/MWh έως 100 δολαρίων/MWh. Το κόστος παραγωγής ανά MWh 

καθορίζεται από την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε 

ετήσια βάση. Πολλά εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν 

σκόπιµα για την παραγωγή ενέργειας κατά την αιχµή της ζήτησης και για 

                                                           
53 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects by Technology, 
2012 
54 International Energy Agency, Renewable Energy Essentials: Hydropower, 2010 
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λόγους ασφαλείας του δικτύου για τις διακυµάνσεις συχνότητας, το οποίο 

αυξάνει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και την τιµή της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παραγωγής συνδέεται µε τις 

αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, το κόστος παραγωγής 

µειώνεται, εάν η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής των µονάδων παραγωγής 

επεκτείνεται. Ως εκ τούτου, το οικονοµικό καθεστώς είναι ένας βασικός 

παράγοντας. Πολλά εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας που έχουν 

κατασκευαστεί πριν από 50 έως και 100 χρόνια, έχουν αποσβεσθεί πλήρως και 

συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσµατικά.55 

Η απόδοση των υφιστάµενων µονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας θα µπορούσε 

να αυξηθεί κατά 5% έως 20%, µε την εγκατάσταση νέων και πιο αποδοτικών 

γεννητριών. Τα έργα εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης µπορεί να είναι 

ευκολότερα από µια νέα εγκατάσταση από τεχνική και κοινωνική άποψη, και θα 

προσφέρουν ταχύτερα και αποδοτικότερα. 

 

Πολιτική 

Σε πολλές αγορές, οι µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικές µονάδες µπορούν να 

παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια µε κόστος που είναι πλήρως ανταγωνιστικό µε 

άλλες πηγές, σε αντίθεση µε άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οπότε και δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερα οικονοµικά µέτρα στήριξης. Σε µερικές αγορές, παρέχεται 

στήριξη, ιδιαίτερα για µικρότερης κλίµακας εγκαταστάσεις, µέσω της πολιτικής 

του πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff), ή µέσω ενός Συστήµατος 

Πράσινων Πιστοποιητικών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (tradable green 

certificate – TGC) 

Οι κύριες προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σχετίζονται µε τη 

δηµιουργία των κατάλληλων ρυθµιστικών πλαισίων για τον προγραµµατισµό 

νέων έργων, καθώς και για µια συνολική εκτίµηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών οφελών ή συνεπειών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έργα είναι 

όσο το δυνατόν βιώσιµα, λαµβάνοντας υπόψη την κοινή γνώµη και ιδιαίτερα τα 

                                                           
55 International Energy Agency, Renewable Energy Essentials: Hydropower, 2010 
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συµφέροντα εκείνων που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν άµεσα. Τέτοια 

µέτρα είναι επίσης απαραίτητα για τη διασφάλιση ότι τα έργα πληρούν τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα όπου η νοµοθεσία, οι ρυθµιστικές αρχές  

και οι δανειστές απαιτούν, πριν να ξεκινήσει η όποια χρηµατοδότηση.  

 

2.4.4. Βιοµάζα ή Βιοενέργεια 

Τεχνολογία 

Αρκετές πρώτες ύλες καθώς και συνδυασµοί τεχνολογιών µετατροπής ή 

καύσης, είναι διαθέσιµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας ή 

και των δύο, µέσω της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (combined 

heat and power - CHP systems). 

Η ταυτόχρονη καύση των στερεών υλικών βιοµάζας µε άνθρακα σε 

υφιστάµενους µεγάλους λέβητες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

έχει αποδειχθεί ότι είναι µία από τις πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές, 

µεγάλης κλίµακας διαδικασία µετατροπής της βιοµάζας σε ηλεκτρική ενέργεια 

και, κατά περίπτωση, σε τηλεθέρµανση. Αυτή η προσέγγιση εκµεταλλεύεται τη 

χρήση της υπάρχουσας υποδοµής ενός εργοστασίου άνθρακα και ως εκ τούτου 

απαιτεί µόνο µια σχετικά µικρή επένδυση για την επεξεργασία της βιοµάζας και 

των συστηµάτων τροφοδοσίας του καυσίµου. Η µέθοδος αυτή επωφελείται και 

από τη συγκριτικά υψηλότερη απόδοση µετατροπής που έχουν οι µονάδες 

καύσης άνθρακα. Η αναλογία της βιοµάζας που µπορεί να τροφοδοτηθεί 

ταυτόχρονα µε απλή ανάµιξη της βιοµάζας και του άνθρακα στο λέβητα, 

περιορίζεται σε περίπου 10% της αντικατάστασης ποσότητας του άνθρακα. Για 

µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης βιοµάζας, συνήθως απαιτούνται τροποποιήσεις ή 

αντικαταστάσεις των υφιστάµενων µύλων και των καυστήρων άνθρακα. Ως 

εναλλακτική επιλογή υπάρχει η τεχνολογία της έµµεσης καύσης, δηλαδή της 

χρησιµοποίησης αρχικά ενός αεριοποιητή (gasifier) και κατόπιν της 

ταυτόχρονης καύσης (µε µια εντελώς ξεχωριστή εγκατάσταση καύσης που 

τροφοδοτεί µε ατµό την υπάρχουσα µονάδα παραγωγής ενέργειας), όπου όµως 

απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από την τεχνολογία άµεσης καύσης. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται συσσωµατώµατα καυσίµων (Pelletized fuels) ώστε να 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 2 

65 

 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς και να βελτιστοποιηθεί η ευκολία της 

διαχείρισής τους. Πρόσφατα, η περαιτέρω διύλιση και η κατεργασία της 

βιοµάζας (για παράδειγµα, µέσω της διαδικασίας φρύξης) έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή καυσίµων που είναι περισσότερο όµοια στον 

άνθρακα σχετικά µε τις φυσικές ιδιότητες και την καύση ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε µεγαλύτερες αναλογίες µέσα σε µονάδες καύσης άνθρακα. 

Σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε βάση τη βιοµάζα, η θερµότητα που 

παράγεται από την άµεση καύση της βιοµάζας σε ένα λέβητα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ενός στροβίλου 

ατµού. Αυτή η τεχνολογία είναι σήµερα ο οικονοµικότερος και ο πιο αξιόπιστος 

τρόπος για την παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα σε αυτόνοµες εφαρµογές. Η 

απόδοση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το µέγεθος της 

µονάδας αυτής. Οι µικρές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιµοποιούν στροβίλους ατµού, τείνουν να έχουν χαµηλότερη απόδοση από 

τις µονάδες καύσης συµβατικών ορυκτών καυσίµων. Υπάρχουν τεχνολογίες 

που στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης για µικρές µονάδες παραγωγής, 

όµως δεν είναι ακόµη ευρέως ανεπτυγµένες. 

Στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα (waste to energy 

plants), τα αστικά απορρίµµατα (municipal solid waste - MSW) µετατρέπονται 

σε ηλεκτρισµό και ίσως θερµότητα. Τα αστικά απόβλητα είναι εξαιρετικά 

ανοµοιογενή και συνήθως σε µεγάλο βαθµό ακάθαρτα ως πρώτη ύλη, κάτι το 

οποίο απαιτεί αξιόπιστες τεχνολογίες και αυστηρούς ελέγχους επί των 

εκποµπών αερίων, που οδηγεί σε σχετικά υψηλό κόστος. Αν και υπάρχουν 

διάφορες τεχνολογίες, η επιλογή εξαρτάται συνήθως από το βαθµό 

διαχωρισµού των διαφορετικών κλασµάτων αστικών αποβλήτων. Το υψηλό 

κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας µιας τέτοιας µονάδας σηµαίνει ότι, για να είναι 

ανταγωνιστική η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η µονάδα πρέπει να χρεώνει 

στον προµηθευτή των αποβλήτων ένα τέλος διαχείρισης.  

Οι µονάδες συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Combined heat and 

power - CHP), που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση της απορριπτόµενης 

θερµότητας που παράγεται κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοµάζα, είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την σηµαντική αύξηση της 
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συνολικής απόδοσης µιας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

µονάδες αυτές, µπορούν να φτάσουν και βαθµούς συνολικής απόδοσης 

(θερµική και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) έως 80-90% όταν η παραγωγή 

και η ζήτηση θερµότητας είναι αντίστοιχες.  

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από βιοενέργεια έχει αρχίσει να αυξάνεται 

σταθερά από το 1991, ενώ το 2009, η βιοενέργεια προσέφερε 248TWh 

ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναµεί µε το 1,24% της παγκόσµιας παραγωγής 

(διάγραµµα 20). Αυτή η ενέργεια προήλθε κυρίως από την καύση και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ατµοστροβίλων. Η ταυτόχρονη καύση 

της βιοµάζας µε άνθρακα είναι ένας όλο και πιο αποδοτικός τρόπος για τη 

χρήση βιοµάζας στην παραγωγή ενέργειας σε µεγάλη κλίµακα. Η δηµοσιευµένη 

βάση δεδοµένων µε τις µονάδες παραγωγής, του οργανισµού IEA Bioenergy 

Task 32, που παρακολουθεί τις εξελίξεις για την ταυτόχρονη καύση βιοµάζας 

και άνθρακα σε παγκόσµιο επίπεδο σήµερα έχει πάνω από 200 καταχωρίσεις. 

 

∆ιάγραµµα 20: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την βιοενέργεια, 1990-
2009. 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 
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Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Το κόστος παραγωγής της θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοµάζα εξαρτάται όχι µόνο από την τεχνολογία και το µέγεθος της µονάδας 

παραγωγής αλλά επίσης και από την ποιότητα, το είδος, τη διαθεσιµότητα και 

το κόστος των πρώτων υλών βιοµάζας. Επίσης καθορίζεται σύµφωνα και µε 

την ενεργειακή ζήτηση (ιδίως εάν µια σταθερή ζήτηση υφίσταται για θερµότητα). 

Το κόστος επένδυσης για ένα εργοστάσιο βιοµάζας δυναµικότητας 25-100 MW 

είναι µεταξύ 2.600 δολάρια/kW και 4.100 δολάρια/kW. Με το κόστος των 

καυσίµων να είναι από 1,25 δολάρια/GJ έως 5 δολάρια/GJ, το κόστος της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι µεταξύ και 0,069 δολάρια/kWh 0,15 δολάρια/kWh. Το 

κόστος επένδυσης µε την τεχνολογία της συνδυασµένης καύσης είναι κατά 

πολύ χαµηλότερο (430 δολάρια/kW έως 900 δολάρια/kW, ανάλογα µε τον τύπο 

και το µέγεθος της µονάδας καύσης), και ταυτόχρονα το κόστος των καυσίµων, 

ταυτόχρονης καύσης παρέχει ηλεκτρική ενέργεια κυµαίνεται από 0,022 

δολάρια/kWh έως 0,067 δολάρια/kWh.56  

Πολλά από τα κύρια µέρη του εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στα 

συστήµατα βιοενέργειας (όπως οι λέβητες), είναι ήδη ανεπτυγµένα σε µεγάλο 

βαθµό, οπότε η περαιτέρω µείωση του κόστους είναι περιορισµένη. Ωστόσο, 

σηµαντικά περιθώρια για τη µείωση του συνολικού κόστους του έργου µπορεί 

να είναι ακόµα διαθέσιµα µέσω του αποδοτικού σχεδιασµού και της 

τυποποίησης των µονάδων παραγωγής, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Η τεχνολογία για την παραγωγή θερµότητας από τις διάφορες πηγές βιοµάζας 

είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και µπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό κόστος 

θέρµανσης. Κρίσιµοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των 

συστηµάτων θέρµανσης βιοενέργειας, είναι το µέγεθος των µονάδων, η 

σταθερότητα του θερµικού φορτίου, καθώς και η διαθεσιµότητα και το κόστος 

των καυσίµων. Η κλίµακα των µονάδων θέρµανσης, για παράδειγµα, µπορεί να 

κυµαίνεται µεταξύ 5 kW και πολλά µεγαβάτ. Σε µικρή κλίµακα, το κόστος 

επένδυσης ποικίλει µεταξύ 310 δολάρια/kWth και 1.200 δολάρια/kWth.57 

 

                                                           
56 IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation,  2011 
57 IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation,  2011 
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Πολιτική 

Η βιοενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό πολλών σχεδίων για την επέκταση της χρήσης των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στα σχέδια δράσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας που καταρτίζονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 

υποδειχθεί πώς η κάθε χώρα θα εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο 

της ευρωπαϊκής οδηγίας µέχρι το 2020, το 19% της ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιµες πηγές και το 77% των ανανεώσιµων πηγών θερµότητας θα 

πρέπει να προέλθει από βιοενέργεια.58 

Ορισµένες εφαρµογές της βιοενέργειας είναι ήδη οικονοµικά αποδοτικές, 

ιδιαίτερα όπου η παροχή καυσίµου είναι εξασφαλισµένη. Τα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν τη χρήση υπολειµµάτων ή αποβλήτων που παράγονται στον 

τοµέα των βιοµηχανιών, όπως εκείνων που παράγουν ξυλεία και χαρτί, και 

εντός του κλάδου της ζάχαρης, όπου υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου 

χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι τεχνολογίες βιοενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος των συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς το κόστος παραγωγής, 

εν µέρει, αντισταθµίζεται από το κόστος διάθεσης των αποβλήτων (π.χ. 

στερεών και αερίων λυµάτων). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοενέργεια συχνά περιλαµβάνεται στο πλαίσιο υποστήριξης των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας όπως η πολιτική του πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In 

Tariff) και τα Συστήµατα Πράσινων Πιστοποιητικών Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (tradable green certificate – TGC). 

Ο σχεδιασµός της πολιτικής για την παραγωγή θερµότητας είναι διαφορετική 

από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και οφείλεται σε µια σειρά από 

βασικές διαφορές στον τρόπο παροχής µεταξύ της παράδοσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και της θερµότητας. Μέχρι σήµερα, ο πιο διαδεδοµένος 

χρηµατοδοτικός µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υιοθετηθεί για 

την υποστήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών θερµότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της βιοµάζας, είναι η άµεση επιχορήγηση κεφαλαίων για 

την εγκατάσταση ενός συστήµατος θέρµανσης. Πρόσφατα, µια σειρά από 

                                                           
58 Απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ECN 2011 
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χώρες έχουν εισάγει καινοτόµες πολιτικές για την ανανεώσιµη παραγωγή 

θερµότητας. Έχουν σχεδιαστεί ως κυβερνητικές πολιτικές είτε µε δηµοσιονοµικά 

ουδέτερο κόστος, είτε µε την κατανοµή και διανοµή του επιπλέον κόστους της 

τεχνολογίας ανανεώσιµων πηγών θέρµανσης σύµφωνα µε την αρχή “ο 

ρυπαίνων πληρώνει”. 

Ορισµένες χώρες έχουν αποφύγει τα συστήµατα οικονοµικών κινήτρων για να 

εισάγουν την υποχρέωση χρήσης για µια συγκεκριµένη τεχνολογία 

ανανεώσιµων πηγών θερµότητας ή για ανανεώσιµες πηγές εν γένει. Μια άλλη 

ρυθµιστική προσέγγιση συνίσταται στην απαίτηση ενός καθορισµένου 

ποσοστού της ζήτησης θερµότητας ενός κτιρίου, να πρέπει να παρέχεται από 

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως στον οικοδοµικό κανονισµό του  

Λονδίνου " Merton Rule " και του Γερµανικού οικοδοµικού κανονισµού 2009.  

Αυτό το είδος της υποχρέωσης επιτρέπει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών θέρµανσης, αλλά δεν παρέχει κανένα 

κίνητρο ώστε το απαιτούµενο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών στην ζήτηση για 

θέρµανση να υπερκαλυφθεί , το οποίο, στην περίπτωση του κανονισµού Merton 

Rule, είναι ένα µικρό µερίδιο της τάξης του 10%. Όταν εφαρµόζεται µόνο σε νέα 

κτίρια, το αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι περιορισµένο, επειδή οι 

ετήσιοι ρυθµοί κατασκευής σε χώρες του ΟΟΣΑ, είναι κατά µέσο όρο, περίπου 

το 1% των συνολικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Και στα δύο παραδείγµατα, ο 

κανονισµός εφαρµόζεται σε µοναδιαίο επίπεδο κτιρίου, αποθαρρύνοντας πιο 

φιλόδοξες προσεγγίσεις. Σε µια άλλη πρόσφατη εξέλιξη, η κυβέρνηση του 

Ηνωµένου Βασιλείου ανακοίνωσε τις λεπτοµέρειες της πολιτικής κινήτρων για 

την ανανεώσιµη παραγωγή θερµότητας, ένα πρώτο παράδειγµα µιας πολιτικής 

πάγιου τιµολογίου παροχής (feed-in tariff ) για την αγορά θερµότητας.59  

 

 

 

                                                           
59 Department of energy and climate change, 2010 
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2.4.5 Γεωθερµική ενέργεια 

Τεχνολογία 

Η γεωθερµική τεχνολογία χρησιµοποιεί την ενέργεια που αποθηκεύεται στο 

έδαφος, και σε παγιδευµένους ατµούς ή υγρά, όπως το νερό. Οι πόροι αυτοί 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για 

την παροχή θερµότητας. Η παραγωγή ενέργειας βασίζεται συνήθως σε 

θερµοκρασίες γεωθερµικών πόρων άνω των 100°C. Οι γεωθερµικοί πόροι που 

εκτείνονται σε ένα ευρύτερο φάσµα θερµοκρασιών µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές όπως η θέρµανση χώρων και η τηλεθέρµανση, 

και άλλων χαµηλής θερµοκρασίας εφαρµογών. Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί 

επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ψύξης µε τη χρήση ψυκτών 

προσρόφησης. 

Οι γεωθερµικές τεχνολογίες διαφέρουν ως προς το είδος των πόρων που 

χρησιµοποιούν για την παραγωγή ενέργειας ή θερµότητας. Οι τρεις τύποι των 

πόρων είναι: υψηλής θερµοκρασίας υδροθερµικοί πόροι (ηφαιστειακοί πόροι), 

χαµηλής και µέσης θερµοκρασίας υδροθερµικοί πόροι, και το ζεστό υπέδαφος. 

Οι δύο πρώτοι πόροι είναι διαθέσιµοι σε συγκεκριµένες περιοχές. Το ζεστό 

υπέδαφος είναι διαθέσιµο σε όλες τις περιοχές, και όχι µόνο σε γεωθερµικά 

δραστήριες. 

Η γεωθερµική τεχνολογία που χρησιµοποιεί φυσικά θερµαινόµενο ατµό ή ζεστό 

νερό από υψηλής θερµοκρασίας υδροθερµικούς ταµιευτήρες (ο πρώτος τύπος 

πόρου) είναι πλήρως εµπορεύσιµη. Πολλές από τις υπάρχουσες γεωθερµικές 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας χρησιµοποιούν ατµό που παράγεται από 

"εκτονώσεις" (δηλ. τη µείωση της πίεσης του) γεωθερµικού ρευστού που 

παράγεται από τον ταµιευτήρα. Οι γεωθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας µπορούν σήµερα να χρησιµοποιούν το νερό στην αέρια φάση, ένα 

συνδυασµό του ατµού και της υγρής φάσης, ή την υγρή του φάση µόνο. 

Η επιλογή των µονάδων εξαρτάται από το βάθος του ταµιευτήρα, και την 

θερµοκρασία, την πίεση και τη φύση του συνόλου γεωθερµικών πόρων. Οι τρεις 

βασικοί τύποι µονάδων είναι οι µονάδες παραγωγής ενέργειας από την 

εξάτµιση νερού (Flash steam plants), οι µονάδες ξηρού ατµού (Dry steam 
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plants) και οι µονάδες δυαδικού συστήµατος παραγωγής ενέργειας (Binary 

plants). Όλες οι µορφές γεωθερµίας που σήµερα είναι αποδεκτές 

χρησιµοποιούν την επανέγχυση ως µέσο για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των 

πόρων. 

Οι µονάδες παραγωγής ενέργειας από την εξάτµιση νερού (Flash steam plants), 

οι οποίες σήµερα αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των γεωθερµικών 

εγκατεστηµένων µονάδων σε ισχύ, χρησιµοποιούνται όπου οι υδάτινοι 

ταµιευτήρες έχουν θερµοκρασίες άνω των 180°C. Σε αυτούς τους υψηλής 

θερµοκρασίας ταµιευτήρες, βράζει το υγρό συστατικό, ή "εκτονώνεται", καθώς η 

πίεση πέφτει. 

Οι µονάδες παραγωγής ενέργειας ξηρού ατµού (Dry steam plants), οι οποίες 

αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του γεωθερµικού δυναµικού σήµερα, 

χρησιµοποιούν άµεσα ξηρό ατµό που διοχετεύεται από τα πηγάδια παραγωγής 

στην µονάδα και στη συνέχεια στο στρόβιλο και τη γεννήτρια. Ο έλεγχος της 

ροής του ατµού για την κάλυψη των διακυµάνσεων της ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι ευκολότερος από ό, τι στις µονάδες παραγωγής ενέργειας από 

την εξάτµιση νερού.  

Οι µονάδες δυαδικού συστήµατος παραγωγής ενέργειας (Binary plants) 

αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόµενη οµάδα των γεωθερµικών µονάδων, 

επειδή είναι σε θέση να χρησιµοποιούν και τους χαµηλής έως µέσης 

θερµοκρασίας πόρους, οι οποίοι είναι οι πιο διαδεδοµένοι. Μονάδες δυαδικού 

συστήµατος παραγωγής ενέργειας, µε τη χρήση ενός οργανικού κύκλου 

Rankine (organic Rankine cycle - ORC) ή ενός κύκλου Kalina, τυπικά 

λειτουργούν µε θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 73°C ( θερµές πηγές Chena, 

Αλάσκα) έως 180°C. Σε αυτές τις µονάδες, η θερµότητα ανακτάται από το 

γεωθερµικό υγρό χρησιµοποιώντας εναλλάκτες θερµότητας για την εξάτµιση 

ενός οργανικού ρευστού µε ένα χαµηλό σηµείο βρασµού (π.χ. βουτάνιο ή 

πεντάνιο στον κύκλο ORC και ένα µείγµα αµµωνίας-νερού στο κύκλο Kalina), 

για την κίνηση ενός στροβίλου. Σήµερα, οι µονάδες αυτές έχουν ένα µερίδιο 

11% περίπου της παγκόσµιας εγκατεστηµένης ικανότητας παραγωγής και το 

44% σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των µονάδων.60 

                                                           
60 Ruggero Bertani, Geothermal Power Generation in the World 2005–2010 Update Report 
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Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί επίσης να παρέχει θερµότητα. Ακόµη και 

γεωθερµικοί πόροι σε θερµοκρασίες από 20°C έως 30°C (π.χ. νερού σε 

εγκαταλελειµµένα ορυχεία), µπορεί να είναι χρήσιµοι για την κάλυψη θέρµανσης 

χώρων ή για άλλες χαµηλής θερµοκρασίας εφαρµογές. Οι γεωθερµικές µονάδες 

που προορίζονται µόνο για θερµότητα, µπορούν να τροφοδοτήσουν ένα 

σύστηµα θέρµανσης, όπως µπορεί και το ζεστό νερό που περισσεύει από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 

εφαρµογές που απαιτούν χαµηλότερες θερµοκρασίες. Επειδή η µεταφορά 

θερµότητας έχει περιορισµούς, η γεωθερµική θερµότητα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο όταν υπάρχει γειτνίαση του πόρου, αν και σε ορισµένες 

περιπτώσεις η διαθεσιµότητα της θερµότητας µπορεί να είναι ένα κίνητρο για 

την οικονοµική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που είναι σε θέση να κάνουν χρήση 

µιας χαµηλού κόστους παροχής θερµότητας. 

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Το 2009, η παγκόσµια γεωθερµική ισχύς ήταν 10,7GWe µε παραγωγή περίπου 

67,2TWhe/έτος ηλεκτρικής ενέργειας, µε µέσο φορτίο των 6,3GWh/MWe.61 

Ένας αξιοσηµείωτος ρυθµός ανάπτυξης µεταξύ 1980 - 1985 οφειλόταν σε 

µεγάλο βαθµό στο προσωρινό ενδιαφέρον της βιοµηχανίας υδρογονανθράκων, 

κυρίως της εταιρείας Unocal (συγχωνεύθηκε µε την εταιρεία Chevron), για τη 

γεωθερµική ενέργεια. Η γεωθερµική ηλεκτρική ενέργεια παρέχει ένα σηµαντικό 

µερίδιο της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισλανδία (25%), στο 

Ελ Σαλβαδόρ (22%), στην Κένυα και στις Φιλιππίνες (17% έκαστη), και στην 

Κόστα Ρίκα (13%). Σε απόλυτους αριθµούς, το 2009, οι Ηνωµένες Πολιτείες 

παρήγαγαν την περισσότερη γεωθερµική ηλεκτρική ενέργεια: 16.603GWhe/έτος 

από µια εγκατεστηµένη ισχύ 3.093MWe (διάγραµµα 21). 

                                                           
61 Ruggero Bertani, Geothermal Power Generation in the World 2005–2010 Update Report 
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∆ιάγραµµα 21: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία, 1990-2009 
Πηγή: International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects 
by Technology, 2012 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Όταν υπάρχει ένας υψηλής θερµοκρασίας γεωθερµικός πόρος, το κόστος 

παραγωγής ενέργειας µπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση µε τις 

εναλλακτικές λύσεις. 

Το κόστος ανάπτυξης γεωθερµικής ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει σηµαντικά, 

επειδή εξαρτάται από ένα ευρύ φάσµα συνθηκών, εάν το έργο είναι σε ένα νέο 

χώρο ή επέκταση µια υφιστάµενης µονάδας. Το κόστος ανάπτυξης, επίσης, 

επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις τιµές των βασικών προϊόντων, όπως το 

πετρέλαιο, ο χάλυβας και το τσιµέντο. Το 2008, το κόστος του κεφαλαίου 

ανάπτυξης µιας νέας γεωθερµικής µονάδας ηλεκτρικής ενέργειας κυµαινόταν 

από 2.000 δολάρια/kWe σε 4.000 δολάρια/kWe για µονάδες παραγωγής 

ενέργειας από την εξάτµιση νερού (Flash steam plants) και 2.400 δολάρια/kWe 

σε 5.900 δολάρια/kWe για µονάδες δυαδικού συστήµατος παραγωγής ενέργειας 

(Binary plants).62 

Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τη 

µονάδα παραγωγής. Κυµαίνεται από 9 δολάρια/MWhe (µεγάλες µονάδες 
                                                           
62 International Energy Agency, Deploying Renewables, Best and Future Policy Practice (IEA, 
2011c) 
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παραγωγής ενέργειας από την εξάτµιση νερού και µονάδες δυαδικού 

συστήµατος παραγωγής στη Νέα Ζηλανδία) έως 25 δολάρια/MWhe (µικρή 

µονάδα δυαδικού συστήµατος παραγωγής στις Ηνωµένες Πολιτείες), 

εξαιρουµένων των γεωτρήσεων και του κόστους αντικατάστασης.63 Όταν η 

συντήρηση των φρεατίων θεωρείται µέρος του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης, το οποίο είναι κοινό στη γεωθερµική ηλεκτρική βιοµηχανία, 

υπολογίζεται από 19 δολάρια/MWhe σε 24 δολάρια/MWhe ως ένας παγκόσµιος 

µέσος όρος, αν και µπορεί να κυµαίνεται από 10 δολάρια/MWhe σε 14 

δολάρια/MWhe στη Νέα Ζηλανδία.64 

Κατά µέσο όρο, το κόστος παραγωγής ενέργειας υδροθερµικών µονάδων 

παραγωγής ενέργειας από την εξάτµιση νερού (Flash steam plants) υψηλής 

θερµοκρασίας, έχει υπολογιστεί ότι κυµαίνεται από 50 δολάρια/MWhe έως 80 

δολάρια/MWhe. Το κόστος παραγωγής ενέργειας των υδροθερµικών µονάδων 

δυαδικού συστήµατος παραγωγής ενέργειας (Binary plants) κυµαίνονται κατά 

µέσο όρο από 60 δολάρια/MWhe έως 110 δολάρια/MWhe. Μερικές µονάδες 

δυαδικού συστήµατος έχουν υψηλότερες τιµές: το σταθµισµένο κόστος για νέες 

εγκαταστάσεις µπορεί να είναι τόσο υψηλό όσο 120 δολάρια/MWhe στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και 200 δολάρια/MWhe στην Ευρώπη, για µικρές µονάδες 

και χαµηλότερης θερµοκρασίας πόρους.65 

Οι µονάδες παραγωγής ενέργειας από την εξάτµιση νερού (Flash steam plants), 

που χρησιµοποιούν υψηλής θερµοκρασίας πόρους µπορούν να θεωρηθούν ως 

µια ώριµη τεχνολογία, και το κόστος αναµένεται ότι θα συνεχίσει να µειώνεται, 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό µάθησης 5%.66 Οι µονάδες δυαδικού συστήµατος (Binary 

plants), που χρησιµοποιούν χαµηλής θερµοκρασίας πόρους, θεωρούνται 

επίσης ως µια σχετικά ώριµη τεχνολογία. Για τις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες 

σήµερα έχουν µικρές δυνατότητες, το κόστος θα µειωθεί σε ανταγωνιστικά 

επίπεδα µε την αύξηση της δυνατότητας παραγωγής. Οι µονάδες παραγωγής 

ενέργειας από την εξάτµιση νερού (Flash steam plants), αναµένεται να είναι 
                                                           
63 International Energy Agency, Deploying Renewables, Best and Future Policy Practice (IEA, 
2011c) 
64 P. Barnett & P. Quinlivan, Assessment of Current Costs of Geothermal Power Generation in 
NZ (2007 Basis), 2009 
65 International Energy Agency, Deploying Renewables, Best and Future Policy Practice (IEA, 
2011c) 
66 Ένας ρυθµός µάθησης του 5% σηµαίνει ότι, µε κάθε διπλασιασµό της εγκατεστηµένης ισχύος, 
το κόστος είναι 5% χαµηλότερα. 
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πλήρως ανταγωνιστικές µεταξύ 2020 και 2025 ενώ οι µονάδες δυαδικού 

συστήµατος (Binary plants) θα είναι πλήρως ανταγωνιστικές µετά το 2030.67 

 

Πολιτική 

Μερικές γεωθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας έχουν ήδη 

αποδειχθεί ως ανταγωνιστικές, όταν οι υδροθερµικοί πόροι προσφέρουν αρκετά 

υψηλές θερµοκρασίες ή όταν οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλές και 

οι γεωθερµικές µονάδες µπορεί να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια βασικού 

φορτίου σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Σε κάποιες άλλες αγορές, όπου µόνο 

χαµηλής και µέσης θερµοκρασίας υδροθερµικοί πόροι είναι διαθέσιµοι, η 

γεωθερµική τεχνολογία δεν µπορεί ακόµη να είναι εµπορικά βιώσιµη. Για την 

τόνωση των επενδύσεων σε έργα έντασης κεφαλαίου68 και για την παροχή 

επαρκών εγγυήσεων για την εµπιστοσύνη των επενδυτών, τα προγράµµατα 

παροχής οικονοµικών κινήτρων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την τεχνολογία 

και τη θέση. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν πάγια τιµολόγια παροχής 

(Feed In Tariff), συστήµατα εγγυηµένης διαφορικής τιµής (Feed In Premium), 

φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για επενδύσεις, καθώς και τις συνθήκες, 

όπως η πρόσβαση στα δίκτυα. 

Όπως συµβαίνει και µε άλλες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που 

παράγουν θερµότητα, τα κίνητρα που στοχεύουν στην αύξηση της γεωθερµικής 

παραγωγής θερµότητας, έχουν λάβει µέχρι στιγµής λιγότερη προσοχή από ότι 

οι ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η συµπαραγωγή ηλεκτρικής και 

θερµικής ενέργειας από γεωθερµικές πηγές προσφέρει δυνατότητες τόσο για τη 

βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων, όσο και για την αύξηση της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Πρόσφατες καινοτόµες 

προσεγγίσεις στις ανανεώσιµες πηγές θερµότητας, όπως η παροχή πάγιων 

τιµολογίων παροχής (Feed In Tariff) στο Ηνωµένο Βασίλειο, αξίζει να 

εξεταστούν.69
 

                                                           
67 International Energy Agency, Deploying Renewables, Best and Future Policy Practice (IEA, 
2011c) 
68 Μια επιχειρηµατική διαδικασία ή µια βιοµηχανία που απαιτεί µεγάλα χρηµατικά ποσά και 
άλλους οικονοµικούς πόρους για την παραγωγή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας 
69 Department of energy and climate change, 2010 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 2 

76 

 

Πολλά µη οικονοµικά εµπόδια µπορεί να παρεµποδίσουν σηµαντικά την 

αποτελεσµατικότητα των γεωθερµικών πολιτικών στήριξης. ∆υσκολίες στην 

απόκτηση αδειών, για παράδειγµα, µπορεί να παρεµποδίσουν νέες 

γεωθερµικές µονάδες. Πολλές χώρες που δεν διαθέτουν ειδική νοµοθεσία για 

τις γεωθερµικές πηγές επεξεργάζονται επί του παρόντος γεωθερµικές άδειες 

εξόρυξης σύµφωνα µε τους νόµους που σχεδιάστηκαν µε στόχους άλλους  από 

ότι για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 

Η διαδικασία αδειοδότησης µπορεί να αποτελείται από πολλά βήµατα, µε 

αποτέλεσµα τις µεγάλες περιόδους αναµονής. Η έλλειψη ρυθµιστικών πλαισίων 

για τη γεωθερµική ενέργεια αναστέλλει την αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

πόρων. Αντιθέτως, µέτρα που έχουν επιτύχει περιλαµβάνουν, την επιβολή της 

νοµοθεσίας που χωρίζει τους γεωθερµικούς πόρους από το µεταλλευτικό 

κώδικα, την εκκαθάριση των γεωθερµική δικαιωµάτων ως µέρος µιας 

µακροχρόνιας παραχώρησης σε δηµόσιους διαγωνισµούς, καθώς και την 

καθιέρωση απλουστευµένων διαδικασιών που αποτελείται από λιγότερα 

βήµατα. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι για τα γεωθερµικά έργα, σχετίζονται µε την εύρεση και 

την πιστοποίηση ενός πόρου. Εάν ο ρυθµός ροής και η θερµοκρασία του νερού 

δεν είναι αρκετά υψηλή, η γεωθερµική ανάπτυξη µπορεί να αποτύχει, ιδιαίτερα 

εάν ο απαραίτητος ρυθµός ροής δεν µπορεί να επιτευχθεί σε έργα χαµηλής 

θερµοκρασίας. ∆εδοµένης της µεγάλης αβεβαιότητας για την εξεύρεση 

γεωθερµικού πόρου κατά τη διάτρηση, µόνο όταν ο πόρος έχει πιστοποιηθεί µε 

επιτυχία η όποια χρηµατοδότηση  αποτελεί  δανεισµό και όχι πιθανό χρέος. 

Για βαθιές γεωθερµικές γεωτρήσεις και διαχείριση ταµιευτήρων, υπάρχουν 

επιχειρήσεις µε τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό οι οποίες 

όµως είναι συγκεντρωµένες σε λίγες µόνο χώρες. Όσο η ανάπτυξη της 

γεωθερµίας εξαπλώνεται, η ζήτηση για εκπαιδευµένους επιστήµονες και 

µηχανικούς, θα αυξηθεί, ακόµα και σε χώρες που σήµερα έχουν περιορισµένη 

γεωθερµική εµπειρία. Αυτή η προβλεπόµενη τάση σηµαίνει ότι η επιστήµη και 

τα προγράµµατα γύρω από τη γεωθερµία θα πρέπει να βελτιωθούν και να 

επεκταθούν 
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2.4.6 Ενέργεια από τη θάλασσα 

Τεχνολογία 

Πέντε διαφορετικές τεχνολογίες, ενέργειας των ωκεανών, που βρίσκονται υπό 

ανάπτυξη, µε στόχο την εξαγωγή ενέργειας από τους ωκεανούς, είναι οι εξής: 

• Παλιρροϊκή ενέργεια (Tidal power): η δυναµική ενέργεια που σχετίζεται 

µε την παλίρροια µπορεί να αξιοποιηθεί µε τη δηµιουργία ενός 

φράγµατος ή άλλες µορφές κατασκευών. 

• Θαλάσσια ρεύµατα (Tidal (marine) currents): η κινητική ενέργεια που 

συνδέεται µε ρεύµατα παλίρροιας (θαλάσσια), η οποία µπορεί να 

αξιοποιηθεί µε τη χρήση αρθρωτών συστηµάτων. 

• Ενέργεια από κύµατα (wave power): η κινητική και η δυναµική ενέργεια 

που σχετίζεται µε τα κύµατα στον ωκεανό όπου µπορεί να αξιοποιηθεί µε 

µια σειρά από τεχνολογίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 

• Τεχνολογία διαφοράς Θερµοκρασίας (Temperature gradients): η διαφορά 

θερµοκρασίας µεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας και αυτής σε βαθιά 

νερά µπορεί να αξιοποιηθεί µε τις διαδικασίες µετατροπής της θαλάσσιας 

θερµικής ενέργειας (OTEC - Ocean Thermal Energy Conversion). 

• Τεχνολογία διαφοράς Αλατότητας (Salinity gradients): στις εκβολές των 

ποταµών, όπου το γλυκό νερό αναµιγνύεται µε θαλασσινό νερό, η 

ενέργεια που σχετίζεται µε τη διαφορά της αλατότητας µπορεί να 

αξιοποιηθεί µε διαδικασία αντίστροφης όσµωσης (PRO – Pressure 

Retarded Osmosis) και των συναφών τεχνολογιών. 

Καµία από αυτές τις τεχνολογίες δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη ακόµη. Αν και τα 

παλιρροιακά φράγµατα εξαρτώνται από τη συµβατική τεχνολογία, µόνο µερικά 

µεγάλης κλίµακας συστήµατα σε όλο τον κόσµο έχουν κατασκευαστεί και 

βρίσκονται σε λειτουργία, µεταξύ των οποίων το φράγµα La Rance στη Γαλλία 

ισχύος 240MW, το οποίο συµβάλλει στην παραγωγή ενέργειας από το 1966. 

Άλλα µικρότερης κλίµακα έργα έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα, τον Καναδά και 

τη Ρωσία ενώ το 2011 τέθηκε σε λειτουργία το φράγµα Sihwa (Νότια Κορέα) 

ισχύος 254MW. 

Η παλιρροιακή ενέργεια και η ενέργεια από κύµατα είναι υπό ανάπτυξη από το 

1970. Πολλά θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική τους 
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εξακολουθούν να ερευνώνται µέχρι και σήµερα, ενώ µόλις τα τελευταία χρόνια 

µεγαλύτερες εγκαταστάσεις και αρχικά σχέδια ανάπτυξης έχουν αρχίσει να 

παρουσιάζονται. Παρά το γεγονός ότι αρκετά πρωτότυπα εξοπλισµών είναι σε 

εξέλιξη και ανάπτυξη σε πολλές χώρες, η προσπάθεια συγκεντρώνεται κυρίως 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα στη Σκωτία. Επίσης, ιδιαίτερες 

προσπάθειες καταβάλλονται στην περιοχή της Νέας Αγγλίας των Ηνωµένων 

Πολιτειών και την επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Καναδά. 

Η προοπτική για αυτές τις τεχνολογίες είναι σηµαντική. Η ενέργεια που 

παράγεται από τα κύµατα αν και δεν είναι σταθερή, είναι µε µεγάλη ακρίβεια 

προβλέψιµη και αυτό γιατί η παραγωγή της σχετίζεται άµεσα µε την κατάσταση 

της θάλασσας. Αυτό βέβαια αποτελεί και τη µεγαλύτερη πρόκληση της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας µε δεδοµένη την ανάγκη για την εν λόγω 

αρχιτεκτονική να επιβιώσει και να λειτουργήσει σε δύσκολες συνθήκες. Άλλα 

ζητήµατα που πρέπει επίσης να εξεταστούν περιλαµβάνουν τις επιπτώσεις στη 

θαλάσσια ζωή, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις υπόλοιπες δραστηριότητες 

όπως η ναυτιλία, η αλιεία, κ.λπ. 

Τα έργα που αφορούν την τεχνολογία της αντίστροφης όσµωσης, µέχρι στιγµής 

περιορίζονται σε σχετικά µικρής κλίµακας εφαρµογές, παρά το γεγονός ότι τα 

σχέδια και οι προσπάθειες έχουν ως στόχο το σχεδιασµό µεγαλύτερων 

εγκαταστάσεων. Όσον αφορά την Τεχνολογία διαφοράς Θερµοκρασίας και την 

Τεχνολογία διαφοράς Αλατότητας, βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της έρευνας, 

της ανάπτυξης και της πιλοτικής λειτουργίας.70 

 

Κατάσταση παγκόσµιας αγοράς 

Η παραγωγή ενέργειας µε βάση τα συστήµατα που εκµεταλλεύονται την 

ενέργεια από τη θάλασσα µέχρι τώρα κυριαρχείται από το φράγµα La Rance, το 

οποία παρήγαγε 491GWh το 2009. Η ικανότητα παραγωγής ενέργειας µέσω 

συστηµάτων που εκµεταλλεύονται τα κύµατα και τις παλίρροιες στην Ευρώπη, 

                                                           
70 Ocean Energy: Global Technology Development Status, Powertech Labs Inc. 2009 
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εκτιµάται σε 5,9MW. Σχετικά σηµαντική είναι και η ικανότητα παραγωγής 

ενέργειας στον Καναδά (20 MW).71
 

Ο σχεδιασµός για την κλιµάκωση της ανάπτυξης της εκµετάλλευσης της 

ενέργειας µέσω των κυµάτων και των παλιρροιών είναι υπαρκτός. Το σχέδιο 

δράσης για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας που αναπτύχθηκε από τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποδεικνύει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι και οι 

υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας, δείχνει ότι συνολικά 2,1GW θα αναπτυχθούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέχρι το 2020.72 

 

Κόστος και µελλοντικές τάσεις 

Οι εκτιµήσεις του κόστους δείχνουν ότι η εκµετάλλευση της ενέργειας µέσω των 

κυµάτων και των παλιρροιών δεν είναι επί του παρόντος ανταγωνιστική, όµως 

υπάρχει η δυνατότητα για µείωση του κόστους. Μια έκθεση για το Ηνωµένο 

Βασίλειο και τις κυβερνήσεις της Σκωτίας73 δείχνει ότι, παρόλο που το κόστος 

παραγωγής της ενέργειας µέσω των κυµάτων το 2020 αναµένεται να κυµανθεί 

µεταξύ 177 GBP/MWh και 253 GBP/MWh, θα µπορούσαν να πέσει µεταξύ 71 

GBP/MWh και 101 GBP/ MWh το 2050. 

Ανάλογη µελέτη για την τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από θαλάσσια 

ρεύµατα, εκτιµά ότι το κόστος θα µπορούσε να πέσει από 141-250 GBP/MWh 

το 2020 σε 82-166 GBP/MWh µέχρι το 2050, µε τις τεχνολογίες να µπορούν να 

θεωρηθούν εµπορικά ώριµες από το 2035 περίπου.  

 

Πολιτική 

Με δεδοµένη την κατάσταση της εξέλιξης της τεχνολογίας των κυµάτων και των 

παλιρροιών, υπάρχει έντονη προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας και 

της ανάπτυξης αλλά και της πιλοτικής εφαρµογής αντίστοιχων έργων. Το 

Ηνωµένο Βασίλειο, προκειµένου να βοηθήσει στην πιλοτική εφαρµογή 
                                                           
71 International Energy Agency, Renewable Energy, Markets and Prospects by Technology, 
2012 
72 Απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ECN 2011 
73 Ernst & Young, Cost of and financial support for wave, tidal stream and tidal range generation 
in the UK, 2010 
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εξοπλισµού σε ευρεία κλίµακα, έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη δύο περιοχών, 

ως σηµεία δοκιµής (το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας Ενέργειας στο Orkney, 

και το Wave Hub νοτιοδυτικά στα ανοιχτά των ακτών). Αυτές οι περιοχές 

παρέχουν διευκολύνσεις για τον έλεγχο του εξοπλισµού υπό κλίµακα κάτω από 

πραγµατικές συνθήκες στη θάλασσα, και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δηµοφιλής 

σε όσους ασχολούνται µε την έρευνα. 

Η οικονοµική ενίσχυση για αντίστοιχα έργα παρέχεται, όπως και σε άλλες 

τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες µορφές ενεργείας µέσω 

δύο µηχανισµών. Είτε µέσω ενός Συστήµατος Πράσινων Πιστοποιητικών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (tradable green certificate – TGC) είτε µέσω 

της πολιτικής του πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff). 

 
 

2.5 Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας 

Για την µελέτη και την υλοποίηση ενός νέου έργου που κάνει χρήση των 

τεχνολογιών των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, είναι απαραίτητο να 

εµπλακούν πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο. 

Για την ακρίβεια υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν σε κάποιες φάσεις 

του έργου και οι οποίες συµβάλλουν στην άρτια, ολοκληρωµένη και επικερδή 

υλοποίηση του όλου εγχειρήµατος. Μπορεί ένα έργο να ολοκληρωθεί µε 

επιτυχία, αν όµως εξ αρχής η µελέτη δεν είναι σωστή, µπορεί να µην είναι 

επικερδής. Επίσης υπάρχουν έργα τα οποία ενώ ξεκίνησε η κατασκευή τους, 

δεν ολοκληρώνονται για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα λόγω προβληµάτων 

αδειοδότησης, τεχνικών δυσκολιών ή λόγω κάποιων συνιστωσών που δεν 

προβλέφθηκαν σωστά κατά τη µελέτη του έργου. Είναι λοιπόν παραπάνω από 

φανερό, το γεγονός ότι το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων αυτών 

απαιτεί πολλούς παράγοντες (stakeholders) που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πορεία ενός έργου, από τη φάση της 

προµελέτης έως και τη φάση της λειτουργίας. 

Ορισµένες από τις εταιρείες που εµπλέκονται σε τέτοιου είδους έργα, είναι 

µεταξύ άλλων οι: 
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• Εταιρείες επενδύσεων και παροχής κεφαλαίων (Investors) 

• Εταιρείες µελέτης και ανάπτυξης έργων (Developers) 

• Εργοληπτικές εταιρείες (EPC Contractors) 

• Προµηθευτές εξοπλισµού (Equipment & systems Suppliers) 

• Εταιρείες παροχής ηλεκτρισµού (Electric Utilities) 

Στη συνέχεια θα γίνει µια µικρή αναφορά στον τοµέα δραστηριοποίησης των 

ανωτέρω τύπων εταιρειών ώστε να είναι κατανοητό πως αυτές συµβάλλουν 

στην εξέλιξη ενός έργου. 

 

2.5.1 Εταιρείες επενδύσεων και παροχής κεφαλαίων (Investors)  

Υπάρχουν µια σειρά από διαφορετικούς τρόπους για τη χρηµατοδότηση νέων 

έργων. Μεταξύ αυτών είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι ιδιωτικές 

επιχορηγήσεις, και οι επενδύσεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Η χρηµατοδότηση 

µπορεί επίσης να γίνει και από κάποιον ιδιώτη που επιθυµεί να χρηµατοδοτήσει 

το όλο εγχείρηµα από µόνος του. Για κάθε επιλογή ωστόσο, υπάρχουν 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Σε κάθε περίπτωση, στην αναζήτηση 

χρηµατοδότησης ενός έργου, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά το κόστος και 

οι ευκαιρίες που κάθε λύση προσφέρει, και στη συνέχεια να επιλεγεί εκείνη η 

οποία κρίνεται όχι µόνο πιο συµφέρουσα αλλά και πιο ασφαλής. 

Για τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα εξετάσουµε δυο 

βασικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων και χρηµατοδότησης, είτε το δανεισµό 

από κάποια τράπεζα, µε τη µορφή δανείου, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων από την 

πώληση ενός ποσοστού της ίδιας της επιχείρησης. Οι τράπεζες δανείζουν 

χρήµατα για έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και επικεντρώνονται ώστε να 

διασφαλίσουν την αποπληρωµή του χρέους, κερδίζοντας ένα σχετικά µικρό 

αντάλλαγµα για τη συναλλαγή. Στην περίπτωση επενδυτών µε ίδια κεφαλαία, 

αναζητούνται ευκαιρίες για επένδυση –αναλαµβάνοντας συνήθως µερίδιο 

µετοχών- σε επιχειρήσεις, έργα ή σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων, και αναµένουν 

µια µεγάλη απόδοση για το επίπεδο του κινδύνου που αναλαµβάνουν. Ο πλέον 

συνήθης τρόπος ιδίων κεφαλαίων είναι τα κεφάλαια επιχειρηµατικών 

συµµετοχών ή επιχειρηµατικά κεφάλαια (Venture Capitals), που επενδύουν σε 

νέες εταιρείες τεχνολογίας, αναµένοντας ότι ακόµα και ποσοστό 25% των 
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επενδύσεών τους µπορεί να αποτύχει, και ως εκ τούτου αναζητούν µια πολύ 

υψηλή απόδοση.74 Επίσης µια ιδιωτική εταιρεία µπορεί να κάνει µια αρχική 

δηµόσια προσφορά των µετοχών της (IPO – Initial Public Offering), ώστε να 

αντλήσει κεφάλαια από διάφορους επενδυτές, µέσω του χρηµατιστηρίου.  

Επιπλέον, ορισµένοι επενδυτές και εταιρείες, όπως εταιρείες παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας (Utilities), µπορεί να χρηµατοδοτήσουν έργα µέσα από τον 

ισολογισµό τους, από δικά τους εταιρικά κεφάλαια, ως µέρος της εταιρικής 

στρατηγικής τους για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές αντλούν 

κεφάλαια που προέρχονται είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές µέσω της έκδοσης οµολόγων, είτε από τραπεζικό 

δανεισµό που εξυπηρετεί την επιχείρηση στο σύνολό της, ή µετά την πώληση 

άλλων τµηµάτων της επιχείρησης. Συχνά, µια επιχείρηση θα επιλέξει τον τρόπο 

χρηµατοδότησης ανάλογα µε το ποιος προσφέρει την φθηνότερη πηγή 

χρηµατοδότησης για το έργο.  

Μεταξύ των εταιρειών επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital) και 

ιδιωτικών εταιρειών επενδύσεων που συµµετέχουν σε έργα ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας περιλαµβάνονται: 

• Ετερογενείς (Conglomerate) επενδύσεις που υποστηρίζονται από 

επενδυτικά κεφάλαια όπως για παράδειγµα αυτά που προέρχονται από 

εταιρείες όπως η Schneider Electric, η Chevron Energy, η Honda, η Intel 

και η GE. 

• Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας που επεκτείνουν επίσης τις 

επενδύσεις τους σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι 

περισσότερες µεγάλες εταιρείες ενέργειας, τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής όσο και στον υπόλοιπο κόσµο τείνουν να γίνονται οι 

µεγαλύτεροι επενδυτές σε ανανεώσιµη ενέργεια.  

• Κρατικές εταιρείες ενέργειας που θέτουν στρατηγικούς στόχους σε 

διάφορες ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως αιολική, η ηλιακή, 

η γεωθερµική. 

                                                           
74 Bloomberg Private Financing Of Renewable Energy, 2009 
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• Κυβερνητικές επενδύσεις µε τρεις συνήθεις τύπους επενδύσεων: τα 

κρατικά επενδυτικά ταµεία, τα απευθείας κρατικά κεφάλαια ή τα κεφάλαια 

χρηµατοδοτούµενα από πανεπιστήµια. 

• ∆ιεθνή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, όπως η Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης (ADB), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και 

την Ανάπτυξη (EBRD) κ.α. 

 

2.5.2 Εταιρείες ανάπτυξης έργων (Developers)  

Οι εταιρείες ανάπτυξης έργων, είναι µεταξύ των εταιρειών που πρώτες 

εµπλέκονται στην ανάπτυξη ενός έργου. Είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ένα 

µεγάλο µερίδιο ευθύνης για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Αυτό συµβαίνει 

γιατί, έχουν ως µέληµα τη συνολική µελέτη του.  

Κύριο µέληµα των εταιρειών ανάπτυξης έργων είναι να προβλέψουν µε ακρίβεια 

όλα τα πιθανά προβλήµατα που θα αντιµετωπιστούν κατά την κατασκευή, 

υλοποίηση και λειτουργία ενός έργου, αλλά και να προτείνουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης όποιας πιθανής δυσκολίας. 

Οι εταιρείες αυτές δεν επικεντρώνονται µόνο στο τεχνικό σκέλος ενός έργου 

αλλά µελετούν σφαιρικά όλα τα οφέλη και τις συνέπειες που µπορεί να 

προκληθούν από το ίδιο το έργο. Η µελέτη συνήθως ξεκινάει από την 

προσεκτική µέτρηση και την αποτίµηση των διαθέσιµων ανανεώσιµων πόρων 

ενέργειας. Συνήθως απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα για τη µελέτη 

των πόρων όπου µπορεί να απαιτηθούν είτε µετρήσεις στο πιθανό µέρος 

εγκατάστασης, είτε η σε βάθος ανάλυση διαθέσιµων στοιχείων. Για παράδειγµα, 

για την πιθανή κατασκευή ενός αιολικού πάρκου απαιτείται η προσεκτική 

µέτρηση και ανάλυση του αιολικού δυναµικού, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή 

και χωροθέτηση.75 Έπειτα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι απαραίτητες 

συµφωνίες για τη χρήση της γης, δηλαδή την εξασφάλιση όλων των τίτλων 

ιδιοκτησίας ή της άδειας χρήσης της γης στην οποία θα εγκατασταθεί ο 

εξοπλισµός. Ακολουθούν µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

προτείνονται µέτρα µε τα οποία θα µετριαστεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική 

παρέµβαση. Στο συγκεκριµένο σηµείο και µε τα αποτελέσµατα της µέχρι αυτού 
                                                           
75 VESTAS, Key Aspects in Developing a Wind Power Project, 2001  
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του σηµείου µελέτης, καταρτίζεται µια µελέτη σκοπιµότητας, η οποία αποσκοπεί 

στο να καταδείξει αν η πιθανή επένδυση είναι βιώσιµη. Εφόσον το αποτέλεσµα 

της µελέτης αυτής είναι τέτοιο το οποίο να δείχνει ότι το έργο είναι τόσο 

υλοποιήσιµο, όσο και βιώσιµο, ξεκινάει η διαδικασία της αδειοδότησης, µε την 

υποβολή στις αρχές των απαραίτητων εγγράφων και µελετών σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των κατά τόπους αρχών. Συνήθως αυτό είναι και το πλέον 

χρονοβόρο µέρος όλου του έργου. Για την αδειοδότηση του έργου συνήθως 

απαιτείται ένας µεγάλος όγκος µελετών όπως περιβαλλοντικές µελέτες, µελέτες 

σύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο και αποκτούνται η άδεια εγκατάστασης, η 

σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενεργεία, η άδεια λειτουργιάς κ.α. Παράλληλα 

γίνεται και η σχεδίαση της τεχνικής συνιστώσας του έργου, όπως για 

παράδειγµα, η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί και η επιλογή του 

εξοπλισµού. 

Η εµπλοκή των εν λόγω εταιρειών συνήθως τελειώνει µε την απόκτηση όλων 

των απαραίτητων εγγράφων και αδειών προκειµένου να ξεκινήσει η ανέγερση 

του έργου. Όµως κάποιες εταιρείες εµπλέκονται και περαιτέρω, στη διαδικασία 

χρηµατοδότησης του έργου όπου µπορεί είτε να παρουσιάσουν και να 

αναλύσουν τα υπό σχεδιασµό έργα σε υποψήφιους επενδυτές, είτε να 

ασχοληθούν για λογαριασµό ενός υποψήφιου επενδυτή, µε την εξακρίβωση της 

αρτιότητας της µελέτης και της αδειοδότησης (due diligence) ενός έργου που 

πρόκειται να εξαγοραστεί.  

 

2.5.3 Εργοληπτικές εταιρείες (EPC Contractors)  

Η σύµβαση Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής (Engineering, procurement 

and construction -EPC), είναι η πιο κοινή µορφή σύµβασης που χρησιµοποιείται 

για την πραγµατοποίηση κατασκευαστικών έργων από τον ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα σε πολύπλοκα και µεγάλης κλίµακας έργα υποδοµής. Σύµφωνα µε µια 

σύµβαση Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής η ανάδοχος εργοληπτική 

εταιρεία, είναι υποχρεωµένη να παραδώσει µια πλήρη εγκατάσταση σε έναν 

επενδυτή που χρειάζεται µόνο να γυρίσει ένα κλειδί-διακόπτη για να ξεκινήσει η 

λειτουργία της εγκατάστασης, ως εκ τούτου, οι συµβάσεις Μελέτης, Προµήθειας 

και Κατασκευής µερικές φορές ονοµάζονται και συµβάσεις κατασκευής έργων 
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“µε το κλειδί στο χέρι”. Εκτός της υποχρέωσης της παράδοσης µιας πλήρους 

εγκατάστασης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παραδώσει την εγκατάσταση 

αυτή µε ένα σταθερό και εγγυηµένο τίµηµα, σε εγγυηµένη ηµεροµηνία και θα 

πρέπει να λειτουργεί µε εγγυηµένη απόδοση. Η µη συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις αυτές, συνήθως έχει ως αποτέλεσµα η ανάδοχος εταιρεία να 

επιβαρύνεται µε υποχρεώσεις που εξ αρχής έχουν προβλεφθεί. Η ανάδοχος 

εργοληπτική εταιρεία θα πραγµατοποιήσει το λεπτοµερή σχεδιασµό του έργου, 

θα προµηθεύσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα υλικά που χρειάζονται, 

και στη συνέχεια θα κατασκευάσει ώστε να παραδώσει µια πλήρως λειτουργική 

στον επενδυτή. 

Η σύµβαση Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής προτιµάται λόγω των 

διαφόρων πλεονεκτηµάτων που παρέχει στον επενδυτή, όπως η ελάχιστη 

προσπάθεια και το λιγότερο άγχος, καθώς πρόκειται για µια µόνο σύµβαση που 

είναι σχετικά εύκολο να παρακολουθηθεί και να συντονιστεί. Συνολικά οι 

συµβάσεις Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής παρέχουν πολλά 

πλεονεκτήµατα και για τα δύο µέρη. Ως εκ τούτου, παγκοσµίως, µεσαίας και 

µεγάλης κλίµακας έργα, δηµόσια και ιδιωτικά, συνήθως πραγµατοποιούνται 

µέσω τέτοιου είδους συµβάσεων, και οι διαγωνισµοί µε τη µορφή αυτή είναι όλο 

και περισσότεροι. 

 

2.5.4 Προµηθευτές εξοπλισµού (Equipment Suppliers)  

Οι κατασκευαστές και οι προµηθευτές εξοπλισµού ή συστηµάτων, είναι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εξοπλισµού ή µέρους 

εξοπλισµού που εγκαθίσταται στα έργα. Στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, οι κατασκευαστές εξοπλισµού αποτελούν σηµαντικό τµήµα της 

συνολικής αλυσίδας αξίας. Αυτό γιατί το σύνολο του εξοπλισµού (Balance of 

System) σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί έως και το 68% της αξίας του 

συνολικού κόστους του έργου (Φωτοβολταϊκά έργα).76 

Ο λόγος που ο εξοπλισµός, άρα και η επιλογή του προµηθευτή, είναι σηµαντικοί 

παράγοντες, οφείλεται στο γεγονός ότι µπορούν σε µεγάλο βαθµό να 

                                                           
76 Renewable energy, Sources for fuel and Electricity, Johansson, Kelly, Reddy, Williams, 1993 
Island Press 
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επηρεάσουν την πορεία ενός έργου. Και αυτό γιατί η όλη σχεδίαση και 

αρχιτεκτονική του έργου βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ακριβή επιλογή της 

τεχνολογίας του εξοπλισµού, στα χαρακτηριστικά εγκατάστασής του ή ακόµα 

και στα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

επιλογή µεταξύ πολυκρυσταλλικών ηλιακών συλλεκτών ή συλλεκτών τύπου thin 

film, για µία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ή ο τρόπος έδρασης (micro sitting) 

µιας ανεµογεννήτριας σύµφωνα µε την υπόδειξη του προµηθευτή. 

Πολλές φορές οι προµηθευτές εξοπλισµού, δραστηριοποιούνται και σε κάποιες 

µικρής κλίµακας µελέτες, οι οποίες αφορούν την εφαρµογή που άπτεται άµεσα 

του εξοπλισµού. Επίσης υπάρχει ένας µικρός αριθµός προµηθευτών, οι οποίοι 

κυρίως µέσω εξαγορών αλλά και έρευνας και ανάπτυξης έχουν την δυνατότητα 

προµήθειας του συνόλου ή µεγάλου µέρους του εξοπλισµού σε συγκεκριµένες 

εφαρµογές (π.χ. οι εταιρείες Schneider Electric, Siemens, ABB σε 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις). 

Τέλος η σηµαντικότητα επιλογής του προµηθευτή εξοπλισµού, έγκειται στο 

γεγονός πως και κατά το στάδιο της  λειτουργίας, η παρουσία, η υποστήριξη και 

η τεχνογνωσία που παρέχει ο προµηθευτής του εξοπλισµού είναι εξίσου 

σηµαντικές όσο και κατά την κατασκευή του έργου. 

 

2.5.5 Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρισµού (Electric Utilities)  

Μια επιχείρηση παροχής ηλεκτρισµού είναι µια επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας 

(συχνά κοινής ωφέλειας), που ασχολείται µε την παραγωγή, τη µεταφορά και τη 

διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας για την πώληση της, σε µια οργανωµένη 

αγορά. Ο κλάδος των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρισµού, αποτελεί ένα 

σηµαντικό φορέα παροχής ενέργειας στις περισσότερες χώρες.  

Στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι επιχειρήσεις παροχής 

ηλεκτρισµού, περιλαµβάνουν ιδιωτικές, δηµόσιες επενδύσεις, συνεταιρισµούς, 

και κρατικές επιχειρήσεις. Μπορεί να δραστηριοποιούνται σε πολλές 

τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας ή να έχουν εστιάσει σε ορισµένες µόνο από 

αυτές. Οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρισµού δραστηριοποιούνται σε αγορές 

που ρυθµίζονται από τις κατά τόπους τοπικές και εθνικές αρχές. Προσφέρουν 
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µια σχετικά σταθερή τιµή µετοχής, που τείνει να διατηρείται ψηλά ακόµα και σε 

περιόδους οικονοµικής ύφεσης, δεδοµένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί 

βασικό αγαθό.77 Επίσης προσφέρουν και ελκυστικά µερίσµατα, σηµαντικό για 

ορισµένους επενδυτές. 

Στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν επιχειρήσεις όπου 

ήδη δραστηριοποιούνται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µη-

ανανεώσιµες τεχνολογίες (κάποιες από αυτές  είναι κρατικές) και οι οποίες είτε 

είναι αντιµέτωπες µε την συνεχή πίεση της πολιτικής για τη µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, είτε θεωρούν τις τεχνολογίες ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας ως επενδυτικές ευκαιρίες. Στις επιχειρήσεις αυτές 

περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι EDF (Électricité de France S.A), ENEL (Ente 

Nazionale per l'energia ELettrica), και RWE (Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG). Βεβαίως υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως 

κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας και επενδύουν σε νέα έργα σε όλο τον κόσµο. Μεταξύ αυτών 

ενδεικτικά είναι οι εταιρείες  Veolia, Τερνα Ενεργειακή, Greenko και Orient 

Green Power. 

 

2.5.6 Στρατηγικές Οµάδες 

Για την καλύτερη κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και τη µελέτη 

κάθε τεχνολογίας του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, θα 

ακολουθήσουµε την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε 

στρατηγικές οµάδες: 

• Εταιρείες επενδύσεων και παροχής κεφαλαίων (Investors) 

• Εταιρείες µελέτης και ανάπτυξης έργων (Developers) 

• Εργοληπτικές εταιρείες (EPC Contractors) 

• Προµηθευτές εξοπλισµού (Equipment & systems Suppliers) 

• Εταιρείες παροχής ηλεκτρισµού (Electric Utilities) 

Η κατηγοριοποίηση αυτή θα µας βοηθήσει στην ανάλυση που θα ακολουθήσει 

στα επόµενα κεφάλαια για κάθε µια τεχνολογία ξεχωριστά. 

                                                           
77 ROEN Financial report, Alternative energy companies 
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Κεφάλαιο 3 

Ανάλυση του κλάδου της Αιολικής Ενέργειας 

 

3.1 Παρούσα κατάσταση, τάσεις και πολιτικές 

Η αιολική ενέργεια είναι µια ώριµη και ταχέως αναπτυσσόµενη τεχνολογία 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παρέχει µια οικονοµικά αποδοτική εναλλακτική 

λύση έναντι των συµβατικών πηγών ενέργειας, τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο 

και στις ανεπτυγµένες χώρες. Μέχρι το τέλος του 2012 η συνολική παγκόσµια 

εγκατεστηµένη ισχύς ανήλθε σε 282 GW και µπορεί να φθάσει 490 GW µέχρι το 

2016, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κλάδου.78 Η παγκόσµια αγορά αιολικής 

ενέργειας ανέκαµψε κάπως το 2011 µε ανάπτυξη 4,6%, έπειτα από µια χρονιά 

(2010) όπου η ανάπτυξη του κλάδου περιορίστηκε σε λιγότερο από 1% ενώ το 

2012 η ανάπτυξη του κλάδου έφτασε το 10%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε 

ορισµένες µόνο εθνικές αγορές ενώ τα   40,6 GW νέων εγκαταστάσεων αιολικής 

ενέργειας αντιπροσωπεύουν επενδύσεις άνω των 83 δισεκατοµµυρίων 

δολάριων.79 

Η αγορά των ΗΠΑ έκανε µια αξιοσέβαστη ανάκαµψη, για τον Καναδά ήταν µια 

εξαιρετική χρονιά, και η Ευρώπη παρέµεινε σε τροχιά για την κάλυψη του 

στόχου 20/20, αλλά µε ουσιαστικά επίπεδη αγορά. Αν και οι νέες υπεράκτιες 

(Offshore) εγκαταστάσεις στην Ευρώπη το 2010 ήταν περιορισµένες, 

παρατηρήθηκε ισχυρή ανάπτυξη της χερσαίας τεχνολογίας στη Ρουµανία, την 

Πολωνία και την Τουρκία. Επίσης η καλή επίδοση ανάπτυξης του κλάδου στη 

Γερµανία αντικατοπτρίζει µια ανανεωµένη και ακόµα ισχυρότερη δέσµευση ως 

προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στον απόηχο της απόφασης για τη 

σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας. 

Η συνολική παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς σε αιολική ενέργεια  στο τέλος του 

2011 προσέγγισε τα 238 GW, ενώ το 2012 ανήλθε σε 282 GW µε αύξηση 

περίπου 18%, το οποίο είναι σίγουρα ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό για κάθε 

κλάδο σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, ακόµη και αν αυτό είναι 

                                                           
78 Global Trends in Renewable Energy Investment, Bloomberg New Energy Finance,  2012 
79 GWEC – Global Wind 2011 Report 
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χαµηλότερο από το µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας που αγγίζει το 28%. Στο 

διάγραµµα 22 παρουσιάζεται σωρευτικά η παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς σε 

αιολική ενέργεια. 

 

∆ιάγραµµα 22: Παγκόσµια αθροιστικά εγκατεστηµένη αιολική ισχύς 1996-2012 
Πηγή: GWEC 2012 
 

Οι κύριες κινητήριες δυνάµεις της ανάπτυξης στην παγκόσµια αγορά, για αρκετά 

από τα τελευταία χρόνια, ήταν οι ασιατικές υπερδυνάµεις της Κίνας και της 

Ινδίας. Ενώ η εποχή των διψήφιων και τριψήφιων ποσοστών αύξησης της 

αγοράς αιολικής ενέργειας της Κίνας µπορεί να αποτελεί παρελθόν, συνεχίζει να 

αντιπροσωπεύει ακόµη, περίπου το 43% της παγκόσµιας αγοράς. Επίσης η 

Ινδία για µια ακόµη χρονιά κατέγραψε ρεκόρ νέων εγκαταστάσεων. Οι δύο 

χώρες µαζί αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από το 50% της παγκόσµιας 

αγοράς το 2011. Η Βραζιλία έχει αρχίσει να δείχνει τη δυναµική της, και µαζί µε 

το Μεξικό θα είναι οι κύριες αγορές ανάπτυξης στο δυτικό ηµισφαίριο για τα 

επόµενα χρόνια όπως επίσης και η Νότια Αφρική που έλαβε τελικά την 

απόφαση να µπει στην αγορά αιολικής ενέργειας.80 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων αιολικής 

ενέργειας πραγµατοποιήθηκε σε χώρες/µέλη εκτός του ΟΟΣΑ, και αυτό είναι 

µια τάση που είναι πιθανό να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο στο εγγύς µέλλον. 

Η Ινδία ανέβηκε στην τρίτη θέση από την άποψη του ετήσιου µεριδίου αγοράς 

το έτος 2010, εδραίωσε τη θέση αυτή το 2011, και είναι πιθανό να ξεπεράσει 

την Ισπανία, καταλαµβάνοντας την τέταρτη θέση σε συνολική εγκατεστηµένη 

ισχύ αιολικών πάρκων από το τέλος του 2013. 

                                                           
80 Development of Wind Energy in Africa, Alli Dimple Mukasa, Emelly Mutambatsere, Yannis 
Arvanitis and Thouraya Triki 
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Προσπαθώντας να αναλύσουµε το µέλλον της παγκόσµιας αγοράς, τα 

µηνύµατα είναι διαφορετικά µεταξύ των διαφόρων αγορών, και είναι λίγο 

δύσκολο να εκτιµηθούν. Μεταξύ αυτών είναι η αβεβαιότητα της κρατικής 

υποστήριξης για την αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ, προβλήµατα υποδοµών και 

δικτύων στην Κίνα, οι αλλαγές στον Ινδικό φορολογικό κώδικα, ο αµφιλεγόµενος 

ρυθµός ανάπτυξης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, και η 

ασταθής πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 

 

Χρηµατοδότηση και επενδυτικές τάσεις 

Οι τάσεις χρηµατοδότησης νέων έργων καθώς και οι επενδυτικές τάσεις 

άλλαξαν πολύ µέσα στο διάστηµα 2008-2011. Οι αγορές δανειακών κεφαλαίων 

συνέχισαν να είναι αδύναµες, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους 

δανεισµού για την ανάπτυξη ενός έργου. Η Ευρώπη, ιδίως, εξακολουθεί να 

αγωνίζεται για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Αντιµέτωπες µε σηµαντικά εθνικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν µειώσει ή ψάχνουν τρόπους να ανακόψουν την 

υποστήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για τα επόµενα έτη. Μειώσεις 

στις αποζηµιώσεις των πάγιων τιµολόγιων παροχής (Feed In Tariffs) έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί µέσα στο 2012, ξεκινώντας µε µερικές από τις βασικές αγορές 

της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία). Οι µειώσεις αυτές 

αφενός οφείλονται σε µείωση του κόστους της τεχνολογίας, αλλά σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αποτέλεσµα µέτρων λιτότητας και δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής.  

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο τοµέας της αιολικής ενέργειας εξακολουθεί να 

επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη οµοσπονδιακής νοµοθεσίας για το κλίµα 

και την ενέργεια, και πλήττεται από την αποσπασµατική επέκταση της επιβολής 

φόρου παραγωγής, και του ανταγωνισµού από νέες πηγές «φτηνού» φυσικού 

αερίου. Στην Κίνα, η αύξηση των οικονοµικών ανισορροπιών θα µπορούσε να 

επηρεάσει την ικανότητα των κινεζικών τραπεζών να επενδύσουν σε έναν από 

τους τοµείς εθνικής προτεραιότητας όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες αυτές ο τοµέας της αιολικής ενέργειας στην Κίνα, 

σηµείωσε ετήσια αύξηση της αγοράς κατά 6% το 2011, µε συνολική 
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εγκατεστηµένη ισχύ άνω του 20%. Έτσι φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν 

µέχρι σήµερα απλώς καθυστερήσει την πρόοδο του τοµέα της αιολικής 

ενέργειας στην Κίνα. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οργανισµού IEA (International Energy Agency), 38 

τρισεκατοµµύρια δολάρια επενδύσεων απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 

αναµενόµενη ζήτηση ενέργειας µέχρι το 2035. Από το ποσό αυτό, ο οργανισµός 

προβλέπει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα της αύξησης της ζήτησης ενέργειας µεταξύ 

2010-2035, θα πρέπει να καλύπτονται από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας.81 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται ότι 925 

δισεκατοµµύρια Ευρώ σε επενδύσεις µε δυναµικότητα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας θα χρειαστούν για την περίοδο 2005–2030 όπου 367 δισεκατοµµύρια 

Ευρώ (ή 40%) θα είναι οι επενδύσεις σε αιολική ενέργεια. Στο διάγραµµα 23 

παρουσιάζεται το ετήσιο εκτιµώµενο ύψος επενδύσεων σε έργα αιολικής 

ενέργειας έως το έτος 2030, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής 

Ενέργειας. 

 

∆ιάγραµµα 23: Επενδύσεις σε αιολική ενέργεια 2000 – 2030 
Πηγή: European Wind Energy Association, Pure Power, Wind Energy Scenarios 
up to 2030, 2008 
 

Από το 2007, οι αναπτυξιακές τράπεζες έχουν συνεισφέρει σηµαντικά µε 

χρηµατοδοτήσεις έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσµο. 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Bloomberg New Energy Finance, συµµετείχαν 

πολλές αναπτυξιακές τράπεζες και οργανισµοί µεταξύ των οποίων η 

                                                           
81 World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, 2011 
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Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (10,1 δισεκατοµµύρια δολάρια), 

ακολουθούµενη από την Τράπεζα Ανάπτυξης της Βραζιλίας (BNDES) 

δανείζοντας 4,23 δισεκατοµµύρια δολάρια σε διάφορα εγχώρια έργα καθαρής 

ενέργειας. Η γερµανική τράπεζα ανάπτυξης KfW και η Σκανδιναβική Τράπεζα 

Επενδύσεων βρέθηκαν στην έκτη θέση σε όρους µεριδίου της αγοράς 

(δανεισµός 1,89 δισεκατοµµυρίων δολάρια για κάθε τράπεζα). Άλλες µεγάλες 

τράπεζες ανάπτυξης, µε σηµαντικές επενδύσεις ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων ΕΙΒ (δανεισµός 1,05 δισ. δολάρια) και η Παγκόσµια Τράπεζα 

(δανεισµός 885 εκατοµµύρια δολάρια). Ο ρόλος των κινεζικών τραπεζών στην 

εγχώρια αγορά αιολικής ενέργειας της χώρας, καθώς και στα σχέδια διεθνούς 

επέκτασής της αιολικής και της ηλιακής εταιρείες είναι σηµαντικός, ωστόσο ένα 

ακριβές ποσό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.82 

Πολιτικές 

Το 2011, οι συνολικές επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν 

κατά 17% σε ένα νέο επίπεδο ρεκόρ των 257 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Οι 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες αντιπροσωπεύουν το 35% του συνολικού όγκου 

των επενδύσεων, και οι ανεπτυγµένες οικονοµίες το 65%.83 Ο όγκος των 

επενδύσεων σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία επτά χρόνια. Μέχρι το 2011, 

118 χώρες, από τις οποίες περισσότερες από τις µισές είναι αναπτυσσόµενες 

χώρες, είχαν θέσει στόχους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και τα 

πλαίσια της πολιτικής τους. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών ανανεώσιµης 

ενέργειας εξαρτάται ιδιαίτερα από τα πλαίσια πολιτικής και ο ρόλος των 

κυβερνήσεων είναι κρίσιµης σηµασίας ώστε να αναπτύξουν τα κατάλληλα 

πλαίσια στήριξης και να προσελκύσουν µεγάλες επενδύσεις στον κλάδο 

Η επιλογή της εκάστοτε πολιτικής είναι συγκεκριµένη για κάθε χώρα. Ο 

σχεδιασµός της πολιτικής και των κανονιστικών πλαισίων, µπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα σε µια χώρα να διαφοροποιήσει επιτυχώς το ενεργειακό της µείγµα, 

να ελέγξει το ενεργειακό της ισοζύγιο, καθώς και να διασφαλίσει την ενεργειακή 

ζήτηση. Επιπλέον, το κόστος κάθε µηχανισµού υποστήριξης µπορεί να µην 

είναι παρόµοιο σε όλες τις χώρες, ενώ και η δηµιουργία αξίας σε τοπικό 

                                                           
82 Annual Market Update 2011, GWEC, March 2012 
83 Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment, 2012 
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επίπεδο (οφέλη για την υγεία, βελτίωση της πρόσβασης στην ενέργεια, 

απασχόληση) µπορεί να διαφέρει σηµαντικά. 

Οι µηχανισµοί στήριξης διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων αγορών, 

και οι περισσότερες χώρες έχουν πειραµατιστεί µε πολλούς διαφορετικούς 

µηχανισµούς στήριξης στην πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, υπάρχουν κοινά 

στοιχεία σε όλες σχεδόν τις αγορές, τα οποία µπορούν να αναπαραχθούν από 

άλλες χώρες για την ανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών τους. Τα στοιχεία της 

επιτυχίας περιλαµβάνουν κυρίως τη σαφήνεια στον σχεδιασµό του µηχανισµού 

στήριξης, µια µακροπρόθεσµη πολιτική δέσµευση και ένα επαρκές επίπεδο 

αποζηµίωσης ώστε να επιτρέψει ένα αποδεκτό επίπεδο κέρδους για τους 

επενδυτές. Το αναµενόµενο κέρδος εξαρτάται από τους κινδύνους του έργου, 

και ως εκ τούτου συνδέεται µε το στάδιο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη κάθε 

αγοράς. 

Στις περισσότερες αγορές, η εκάστοτε κυβέρνηση προσδιόρισε εθνικούς 

στόχους και καθόρισε τα σχέδια για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αυτό 

ήταν ένα σηµαντικό στοιχείο της διαδικασίας ενηµέρωσης, καθώς και ένα 

µακροπρόθεσµα ισχυρό σήµα για τους επενδυτές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

δηµιουργήθηκε ένα Υπουργείο ειδικά για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (στη 

Γερµανία το BMU, στην Ινδία το MNRE) και ήταν υπεύθυνο για τον 

εξορθολογισµό της νοµοθεσίας αναλαµβάνοντας το ρόλο του συνοµιλητή για 

θέµατα ανανεώσιµης ενέργειας µε άλλα συναφή υπουργεία και υπηρεσίες. 

Εναλλακτικά, η δηµιουργία ενός οργανισµού ενέργειας ή ενός ενιαίου σηµείου 

πρόσβασης γενικά διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις µε τους παράγοντες της 

αγοράς. 

Η ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων για την ανάπτυξη 

µιας νέας τεχνολογίας είναι ένας σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας στη φάση 

της ανάπτυξης. Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις της ∆ανίας, της Γερµανίας, 

της Ελλάδας και της Σκωτίας ήταν σηµαντικό ότι οι τοπικές κοινότητες είχαν 

απτά οφέλη από τα αιολικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή τους. 

Αυτό βοήθησε στο να αλλάξει η στάση των τοπικών κοινωνιών από εχθρική, σε 

µια περισσότερο συµµετοχική, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις συµµετείχε ακόµη 

και στους άµεσους επενδυτές του έργου. 
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Τέλος, η ευκολία πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι άλλος ένας 

σηµαντικός παράγοντας ενός επιτυχούς πλαισίου για την ανάπτυξη της αιολικής 

ενέργειας. Σήµερα, σε πολλές από τις χώρες, η αιολική ενέργεια έχει 

προτεραιότητα πρόσβασης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό εγγυάται ότι τα έργα θα 

συνδεθούν και θα λειτουργήσουν άµεσα και οι επενδυτές θα είναι σε θέση να 

αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Ακόµη και στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, 

οι διαδικασίες χορήγησης άδειας για τη σύνδεση µε το δίκτυο µπορεί να είναι 

προβληµατικές από τον µεγάλο αριθµό των αιτήσεων για νέα έργα, όπως για 

παράδειγµα συνέβη στην Κίνα. Ως εκ τούτου, απαιτείται µια στρατηγική που θα 

διαθέσει επαρκώς τα σηµεία σύνδεσης για όλα τα έργα. ∆ιαφορετικά ο 

ανεπαρκής προγραµµατισµός µπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές 

καθυστερήσεις και απώλειες για τους επενδυτές του έργου. Στη Γερµανία, το 

2011 µια µελέτη για την ένωση Γερµανικής αιολικής ενέργειας από την εταιρεία 

συµβούλων Ecofys, διαπίστωσε ότι 150 GWh αιολικής ενέργειας χάθηκαν το 

2010, λόγω της υπερπαραγωγής που οδήγησε τους διαχειριστές του δικτύου 

εκµετάλλευσης σε αποσύνδεση ανεµογεννητριών. Οµοίως στην Κίνα το 2011, 

περισσότερα από 10 δισεκατοµµύρια kWh αιολικής ενέργειας δεν µπορούσαν 

να απορροφηθούν από το δίκτυο.84 

 

3.2 Γενικευµένο Εξωτερικό Περιβάλλον (PESTLEG) 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, το γενικευµένο περιβάλλον επιδρά στις 

λειτουργίες όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρατίθεται η ανάλυση PESTLEG, προκειµένου να αναλύσουµε το εξωτερικό 

περιβάλλον του κλάδου της αιολικής ενέργειας.  

 

Πολιτικό Περιβάλλον (P) 

Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις πρωτοβουλίες 

των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσµο που µε διάφορους τρόπους συµβάλλουν 

                                                           
84 Global Wind Energy Council (GWEC), 2012 
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στην προώθηση και ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας της αιολικής ενέργειας 

σε παγκόσµιο επίπεδο. ∆εδοµένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

τον άνεµο, δεν είναι ακόµη ανταγωνιστική σε σχέση µε τη συµβατική παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η πλειονότητα των εγκαταστάσεων ανεµογεννητριών σε 

όλο τον κόσµο έχει κυρίως επιτευχθεί µέσω πολιτικών των εκάστοτε 

κυβερνήσεων.  

Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως επί το πλείστον εφαρµόσει την πολιτική του 

πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff). Η πολιτική του πάγιου τιµολογίου 

παροχής είναι µια εγγυηµένη τιµή στην οποία οι προµηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας πρέπει να αγοράσουν ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές από τους 

παραγωγούς. Η Γερµανία εισήγαγε την πολιτική του πάγιου τιµολογίου 

παροχής για την αιολική ενέργεια το 1990 και η δυναµικότητα αιολικής ενέργειας 

αυξήθηκε κατά 60% ετησίως µεταξύ 1990 και 2001. Η Ελλάδα έχει δύο κύριους 

µηχανισµούς στήριξης για την αιολική ενέργεια: την πολιτική του πάγιου 

τιµολογίου παροχής και τις επενδυτικές επιδοτήσεις. Ο πραγµατικός αντίκτυπος 

των µέτρων αυτών όµως έχει περιοριστεί, όχι λόγω της έλλειψης κινήτρων, 

αλλά σε µεγάλο βαθµό λόγω των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών. Η 

∆ανία ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που προχώρησε σε µεγάλες 

επιδοτήσεις για τον εκκολαπτόµενο κλάδο της αιολικής ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της πολιτική του πάγιου τιµολογίου παροχής. Ο κλάδος 

έλαβε επίσης σηµαντικές επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη  στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και του 1980. Στην Ιταλία, η εθνική πολιτική για τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας λειτουργεί µέσα από ένα περίπλοκο σύνολο 

κινήτρων, τα οποία κυµαίνονται από έµµεσα ρυθµιστικά µέτρα στήριξης, όπως 

τα πάγια τιµολόγια παροχής και τα φορολογικά κίνητρα, έως µηχανισµούς 

βασισµένους στους όρους της αγοράς, όπως τα Πράσινα Πιστοποιητικά 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (tradable green certificate – TGC). Τέλος, η 

επιτυχία της Ισπανίας στον τοµέα της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, 

κατέστη δυνατή λόγω της ύπαρξης ενός ισχυρού πλαισίου πολιτικών σε µια 

εποχή, όπου πολύ λίγες παρόµοιες πρωτοβουλίες υπήρχαν. Στο διάγραµµα 24 

φαίνεται η εξέλιξη του κύριου µέσου στήριξης για κάθε χώρα.85  Από αυτές, 

µόνο 8 από τις 15 χώρες δεν προχώρησαν σε µια σηµαντική αλλαγή πολιτικής 

                                                           
85 Κράτη Μέλη στην Ευρώπη των 15 (ΕΕ-15)  
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κατά την περίοδο 1997-2006. Η σηµερινή συζήτηση εντός κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται στη σύγκριση των δύο συστηµάτων, της 

πολιτική πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff)  και των Πράσινων 

Πιστοποιητικών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (TGC). Άλλου είδους 

πολιτικές, όπως τα συστήµατα δηµοπράτησης, δεν χρησιµοποιούνται πλέον σε 

καµία ευρωπαϊκή χώρα ως κυρίαρχο σύστηµα πολιτικής. Ωστόσο, υπάρχουν 

µέτρα, όπως τα φορολογικά κίνητρα παραγωγής και τα επενδυτικά κίνητρα που 

χρησιµοποιούνται συχνά ως συµπληρωµατικά µέσα. Μόνο η Φινλανδία και τη 

Μάλτα τα έχουν εφαρµόσει ως το κύριο σύστηµα στήριξης τους. 

 

∆ιάγραµµα 24: Εξέλιξη της πολιτικής των κυρίων συστηµάτων υποστήριξης των 
κρατών µελών της  Ενωµένης Ευρώπης των 15 
Πηγή: Feed-in tariffs and quotas for renewable energy in Europe, CESifo DICE 
Report 4/200 
 

Στις ΗΠΑ, 30 πολιτείες, συµπεριλαµβανοµένων του Τέξας, της Φλόριντα και της 

Καλιφόρνια, έχουν ένα πρότυπο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 3 

99 

 

(Renewable Portfolio Standard), το οποίο θέτει την υποχρέωση στις εταιρείες 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να παράγουν ένα καθορισµένο ποσοστό της 

ηλεκτρικής ενέργειας, από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Άλλες πολιτείες έχουν 

εφαρµόσει πολιτικές µε φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας, πολιτικές µε φορολογικά κίνητρα για παραγωγή από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πολιτική πάγιου τιµολογίου παροχής, και 

πολιτικές Πιστοποιητικών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως αποτέλεσµα, οι 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής αντιπροσώπευαν το 26% της δυναµικότητας 

αιολικής ενέργειας σε όλο τον κόσµο το 2009.86  

Στη Νότια Αφρική, λιγότερο από το 1% των 40 GW ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγονται ετησίως προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδρύθηκε το 2006 

το ίδρυµα Εθνικής Έρευνας Ενέργειας (National Energy Research Institute), 

ώστε να προτείνει τρόπους και πολιτικές που θα επιτρέψουν στη χώρα να 

ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις ανάπτυξης. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι µέχρι το 

2022 η Νότια Αφρική θα έχει υπερδιπλάσια ζήτηση ενέργειας (περίπου 

90GW).87 ∆ώδεκα αφρικανικές χώρες έχουν θέσει νοµικά και ρυθµιστικά 

πλαίσια για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως ο νόµος για την Ανάπτυξη 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας το 2009 (Renewable Energy Development 

Law N. 13.09) που θεσπίστηκε στο Μαρόκο, ο οποίος καθορίζει το ρυθµό 

αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος σε µη διασυνδεδεµένα δίκτυα (off-grid 

networks) και επέτρεψε την αύξηση των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Το Μαρόκο έχει επίσης 

δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές για ιδιοκατανάλωση από ενεργοβόρες βιοµηχανίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης του ορίου παραγωγής από 10 MW σε 50 

MW το 2007. Παρόλα αυτά, η έλλειψη ρυθµιστικών πλαισίων και εµπειρίας στον 

τοµέα αυτό αποτελούν εµπόδια για την περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου.88 

Στην Κίνα το πολιτικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από ότι σε Ευρώπη και 

ΗΠΑ. Η κυβέρνηση ασκεί µεγάλο έλεγχο στη λήψη αποφάσεων και έχει 
                                                           
86 Does foreign environmental policy influence domestic innovation? Evidence from the wind 
industry, working paper 44, Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP), 2011 
87 Science and Technology, Republic of South Africa, 2007 
88 Development of Wind Energy in Africa, June 2012  
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µεγαλύτερο οικονοµικό και κοινωνικό έλεγχο στο κράτος. Η κινεζική κυβέρνηση 

έχει την κυριότητα των µεγαλύτερων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας στην Κίνα, 

όπως της China Longyuan Power utility. Η εταιρεία αυτή αποτελεί το 

µεγαλύτερο αγοραστή ανεµογεννητριών, τις οποίες ανεγείρει και στη συνέχεια 

πωλεί την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει στους διανοµείς ενέργειας της Κίνας 

σε τιµή που καθορίζεται από το κράτος. Τον Απρίλιο του 2008 το κινεζικό 

υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε ένα νέο κανονισµό σχετικά µε επιστροφές 

φόρου για τη βελτίωση µεγάλων ανεµογεννητριών (2.5MW και πάνω) και 

βασικών συστηµάτων, όπου τα φορολογικά έσοδα θα έπρεπε να 

επαναχρησιµοποιηθούν σε τεχνολογική έρευνα και καινοτοµία. Τον Αύγουστο 

του 2008, το ίδιο υπουργείο εξέδωσε άλλη µια πολιτική κινήτρων για τη στήριξη 

της χρηµατοδότησης της εµπορευµατοποίησης εξοπλισµού παραγωγής 

αιολικής ενέργειας. Η πολιτική αυτή όριζε ότι για την εγχώρια εταιρεία (µε πάνω 

από 70% σε κινεζικές επενδύσεις) που θα κατασκεύαζε την πρώτη 

ανεµογεννήτρια πάνω από 1MW, θα προβλεπόταν ανταµοιβή ίση µε 

RMB600/kW (60 Ευρώ/ΚW) από την κυβέρνηση. Ο κανόνας όριζε ότι η 

ανεµογεννήτρια θα έπρεπε να δοκιµαστεί και να πιστοποιηθεί από την Γενική 

Αρχή Πιστοποίησης της Κίνας (China General Certification (CGC)), και θα 

έπρεπε να εισέλθει στην αγορά, να τεθεί σε λειτουργία και να συνδεθεί µε το 

δίκτυο. Η βραβευµένη ανεµογεννήτρια θα έπρεπε να χρησιµοποιεί εγχώρια 

βιοµηχανικά εξαρτήµατα.  

Για να ενθαρρύνει περαιτέρω την εκκολαπτόµενη βιοµηχανία αιολικής 

ενέργειας, η κυβέρνηση διατήρησε την απαίτηση του ποσοστού 70% για 

περιεχόµενο τοπικού εξοπλισµού, κάτι που ενθάρρυνε διεθνείς παίκτες να 

δηµιουργήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κίνα. Σχεδόν στο σύνολο τους, 

µεγάλοι κατασκευαστές ανεµογεννητριών είχαν συστήσει είτε µια ανεξάρτητη 

µονάδα παραγωγής ή µια κοινοπραξία µε τοπική εταιρεία κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Το µέτρο αυτό παρέµεινε σε ισχύ µέχρι και το 2010, όπου 

πλέον δεν είχε χρησιµότητα µιας και όλες οι εγκατεστηµένες γεννήτριες είχαν 

κατασκευαστεί στην Κίνα. Το 2009, η Κίνα εισήγαγε για πρώτη φορά την 

πολιτική του πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff) για την παραγωγή 

αιολικής ενέργειας, η οποία ισχύει για όλη την περίοδο λειτουργίας (συνήθως 20 

ετών) ενός αιολικού πάρκου. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 
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τιµολογίων, ανάλογα µε το αιολικό δυναµικό της περιοχής. Η πολιτική του 

πάγιου τιµολογίου παροχής έστειλε ένα ισχυρό µήνυµα της µακροπρόθεσµης 

οικονοµικής σταθερότητας των τιµών προς τους επενδυτές.89
 

Στη Βραζιλία, µέχρι τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας ο τοµέας της 

ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε κυρίως ως κρατικό µονοπώλιο. Το 1996, 

έπειτα από την επιρροή από αντίστοιχες µεταρρυθµίσεις σε άλλες χώρες, η 

κυβέρνηση της Βραζιλίας προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας και στην µετατροπή του από µια µονοπωλιακή σε µια 

ανταγωνιστική αγορά.90 Η µεταρρύθµιση του τοµέα ενέργειας ξεκίνησε µε την 

ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας , και ακολούθησαν οι 

τοµείς παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2002, οι διατάξεις 

για τη διαφοροποίηση του µίγµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν το 

πρώτο βήµα προς το άνοιγµα των αγορών της Βραζιλίας για τον τοµέα της 

αιολικής ενέργειας. Το πρόγραµµα παροχής κινήτρων για τις εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας (PROINFA10)91 ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2002. Χωρίστηκε 

σε δύο φάσεις, και το πεδίο εφαρµογής του επεκτάθηκε σε µικρές µονάδες 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, σε µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα και 

αιολική ενέργεια.  

Για την πρώτη φάση, η συνολική ικανότητα παραγωγής ισχύος 3.300 MW 

ανατέθηκε µε µια πολιτική πάγιου τιµολογίου παροχής (Feed In Tariff), και 

κατανεµήθηκε εξίσου µεταξύ της αιολικής ενέργειας, της βιοµάζας και των 

µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων. Μέσω του προγράµµατος αυτού φαίνεται να 

επωφελήθηκε ιδιαίτερα ο τοµέας της αιολικής ενέργειας, δεδοµένης της ήδη 

µακράς ιστορίας της υποστήριξης τόσο για τη βιοµάζα όσο και για την 

υδροηλεκτρική ενέργεια στη Βραζιλία. Η πρώτη φάση, η οποία έπρεπε να 

εφαρµοστεί πριν από τον ∆εκέµβριο του 2008, περιελάµβανε διατάξεις µε 

σταθερές τιµές, εγγυηµένη πρόσβαση στο δίκτυο και απορρόφηση της 

συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 

20 ετών. Για τη δεύτερη φάση, το πρόγραµµα έθετε ως στόχο για τις νέες 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να παρέχουν το 10% της ετήσιας κατανάλωσης 

                                                           
89  30 Years of Policies for Wind Energy, IRENA 2012 
90  Wanderley, Cullen και Tsamenyi, 2011 
91 Νόµος 10.438 στις 26/04/2002, όπου τροποποιήθηκε από τους Νόµους 10762/03, και 
11.943/09 και επέτρεψε τη δηµιουργία του PROINFA. 
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ενέργειας της χώρας για µια περίοδο 20 χρόνων. Η φάση αυτή επρόκειτο να 

τεθεί σε ισχύ µετά την επίτευξη του στόχου των 3.300 MW της πρώτης φάσης, 

αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί και προς στιγµή δεν υπάρχουν σχέδια ώστε να 

ξεκινήσει.  

Κατά την υλοποίηση της πρώτης φάσης του PROINFA, πολλά πρακτικά 

ζητήµατα υπονόµευσαν την ανάπτυξη ορισµένων έργων ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, που οδήγησε σε µια πολύ πιο αργή από την αναµενόµενη έναρξη 

των εργασιών. Τα προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν την εξαιρετικά περίπλοκη 

και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης και τις διαδικασίες για την 

απόκτηση ή την ανανέωση των περιβαλλοντικών αδειών, τις καθυστερήσεις για 

την απόκτηση της ∆ιακήρυξης της Κοινής Ωφέλειας (Declaration of Public Utility 

- DUP) για τα έργα και τη δυσκολία σύνδεσης µε το δίκτυο. Στα τέλη του 2009 η 

κυβέρνηση ξεκίνησε την πρώτη ειδική δηµοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας για την 

παραγωγή αιολικής ενέργειας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα πάνω από 1.800 

MW να διατεθούν σε άδειες παραγωγής και  οργανώθηκε από το Υπουργείο 

Ορυχείων και Ενέργειας  της Βραζιλίας τον ∆εκέµβριο του 2009. Η δηµοπρασία 

είχε πολύ θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας είχαν ταχύτερη ανάπτυξη εκείνη 

τη χρονιά, προσελκύοντας τρεις φορές περισσότερους επενδυτές σε σχέση µε 

το 2008.92 Σε αντίθεση µε το πρόγραµµα PROINFA, η δοµή του συστήµατος 

δηµοπρασιών έθεσε κριτήρια επιλογής σε τέτοιο επίπεδο, που µόνο σοβαροί 

επενδυτές ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν για τις προσφορές. Η αυστηρότητα 

του συστήµατος αυτού παρείχε στον κλάδο την εµπιστοσύνη να προχωρήσει, 

ακόµη και µε πολύ χαµηλές τιµές αµοιβής. 

Στην Ινδία, η επιθυµία για ενεργειακή αυτάρκεια ήταν µια σηµαντική κινητήριος 

δύναµη για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µετά τις δύο 

πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Η απότοµη αύξηση της τιµής του 

πετρελαίου, η αβεβαιότητα της επάρκειας προµήθειας, και η αρνητική επίδραση 

στο ισοζύγιο πληρωµών, τελικά οδήγησε στην ίδρυση της Επιτροπής για 

επιπλέον Πηγές Ενέργειας (Commission for Additional Sources of Energy - 

CASE) υπό το Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας το 1981. Η συγκεκριµένη 

επιτροπή χρεώθηκε τη διαµόρφωση προγραµµάτων για την ανάπτυξη νέων και 

                                                           
92 30 Years of Policies for Wind Energy, IRENA 2012 
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, επιπρόσθετα από τον συντονισµό και την 

εντατικοποίηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τοµέα της τεχνολογίας 

αιολικής ενέργειας. Το 1982 το ανεξάρτητο Τµήµα Μη-συµβατικών πηγών 

Ενέργειας (Department of Non-conventional Energy Sources - Dnes) 

συγκροτήθηκε υπό το Υπουργείο Ενέργειας. Το Τµήµα ανέθεσε στο Ινδικό 

Ινστιτούτο Μετεωρολογίας να δηµοσιεύσει την πρώτη εκτίµηση της για το 

αιολικό δυναµικό της χώρας.  

Η κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη σηµασία της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα 

στην αιολική ενέργεια και το 1984, το Τµήµα Μη-συµβατικών πηγών Ενέργειας 

υποστήριξε την κατασκευή της πρώτης διασυνδεδεµένης ανεµογεννήτριας, η 

οποία ανήκε σε ιδιώτες. Το ίδιο τµήµα ξεκίνησε ένα πρόγραµµα για αιολικά 

πάρκα το 1986, που προσέφερε σηµαντικές επιχορηγήσεις σε πέντε έργα των 

550 kW σε τέσσερις πολιτείες.  Επίσης, ένα εθνικό πρόγραµµα ξεκίνησε κατά τη 

διάρκεια του έβδοµου πενταετούς σχεδίου (1985-1990) για την αξιοποίηση του 

δυναµικού των κατ’ εκτίµηση 20 GW (αναθεωρήθηκε το 1990 σε 45GW, σε 49 

GW το 2010 και αναθεωρήθηκε περαιτέρω σε 102 GW το 2012) υιοθετώντας 

µια προσανατολισµένη προς την ιδιωτική αγορά στρατηγική.93 Αυτό το πλαίσιο 

πολιτικής έδωσε στον ιδιωτικό τοµέα ένα καλό κίνητρο για να δηµιουργήσει 

έργα αιολικής ενέργειας.  

Τα σηµαντικότερα κίνητρα που δόθηκαν ήταν η 100% απόσβεση της επένδυσης 

σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό κατά το πρώτο έτος της εγκατάστασης (το οποίο 

αργότερα µειώθηκε στο 80% και στη συνέχεια σε 15% το 2012, ενώ αναµένετε 

να καταργηθεί σταδιακά µετά την εισαγωγή του Κώδικα Φορολογίας το 2013), η 

πενταετής απαλλαγή από φόρο επί του εισοδήµατος από την πώληση του 

ρεύµατος που παράγεται από την αιολική ενέργεια και η υποχρεωτική αγορά 

της ηλεκτρικής ενέργειας από τους ∆ιαχειριστές των δικτύων κάθε πολιτείας σε 

συγκεκριµένα επίπεδα τιµής. Επιπλέον, ένας δηµόσιος τοµέας χρηµατοδότησης 

που ονοµάστηκε Ινδικός Οργανισµός Ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας (Indian Renewable Energy Development Agency - IREDA) 

συστάθηκε ως κρατική ανώνυµη εταιρεία υπό την αιγίδα του Τµήµατος Μη-

συµβατικών πηγών ενέργειας το 1987. Ο οργανισµός ιδρύθηκε για να παρέχει 

                                                           
93 30 Years of Policies for Wind Energy, IRENA 2012 
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δάνεια µε ευνοϊκούς όρους για έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και έργων 

ενεργειακής αποδοτικότητας στη χώρα.  

Η ινδική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε σε ιδιώτες επενδυτές, τόσο σε 

εγχώριους όσο και ξένους. Οι εισαγωγικοί δασµοί και οι φόροι µειώθηκαν για 

ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (Independent Power 

Producers - IPPs) και εξασφαλισµένα ποσοστά απόδοσης διατέθηκαν σε ξένους 

επενδυτές. Αυτές οι αλλαγές, εφαρµόστηκαν ως µέρος της ευρύτερης εθνικής 

στρατηγικής για την οικονοµική απελευθέρωση. Μέχρι την ψήφιση του βασικού 

νόµου ηλεκτρικής ενέργειας του 2003, δεν υπήρχε ειδικό νοµικό πλαίσιο στην 

Ινδία για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο νόµος της 

ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε στην εισαγωγή καθορισµένων τιµολογίων για την 

αιολική ενέργεια, ενώ τα προηγούµενα πλαίσια,  δεν είχαν ειδικές διατάξεις που 

θα µπορούσαν να προωθήσουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ο νόµος 

ηλεκτρικής ενέργειας εισήγαγε διατάξεις που επιτάχυναν την ανάπτυξη τόσο 

των διασυνδεδεµένων αιολικών πάρκων όσο και των αυτόνοµων (off-grid). Το 

2009, η κυβέρνηση της Ινδίας εφάρµοσε ένα πλαίσιο κινήτρων βασισµένο στην 

παραγωγή  (Generation-Based Incentive - GBI) για διασυνδεδεµένα µε το 

δίκτυο έργα αιολικής ενέργειας και εισήχθη για να προωθήσει την παραγωγή 

αιολικής ενέργειας. Το πλαίσιο αυτό στόχευε την κατασκευή επιπλέον έργων 

παραγωγής ενέργειας δυνατότητας 4.000 MW κατά τη διάρκεια του 11ου 

πενταετούς σχεδίου (2007-2012).  

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας έχουν ήδη αρχίσει να συνειδητοποιούν τις ευκαιρίες 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  και έχουν αρχίσει να δίνουν µεγαλύτερη 

έµφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η πρώτη 

προσπάθεια να περιγραφούν οι κύριες προτεραιότητες της ενεργειακής 

πολιτικής διαµορφώθηκαν στην «Νέα Ενεργειακή Πολιτική της Ρωσίας» που 

εκδόθηκε το 1995, µε πολύ µικρή αναφορά όµως σε συγκεκριµένες δράσεις. 

Μια νέα εθνική ενεργειακή στρατηγική µέχρι το 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη 

ρωσική κυβέρνηση το Νοέµβριο του 2009, είχε ως στόχο να µειώσει την 

εξάρτηση της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιµα µε αύξηση του µεριδίου των 

ανανεώσιµων πηγών στο ενεργειακό µείγµα. Μεταξύ των πιθανών µέτρων 

στήριξης ήταν η παροχή επιδοτήσεων προς τις περιφέρειες για την κατασκευή 

αιολικών πάρκων, η πρόσβαση σε φθηνά δάνεια, η απαλλαγή από το φόρο 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 3 

105 

 

ακίνητης περιουσίας για πέντε χρόνια, και ο καθορισµός των πάγιων τιµολογίων 

παροχής.94 

 

Οικονοµικό περιβάλλον (E) 

Στην ανάπτυξη των τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, δίνεται συχνά 

υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής προς την 

κατεύθυνση µιας πιο βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, που µερικές φορές 

συνοψίζεται µε τον όρο «πράσινη ανάπτυξη».95 Οι συγκεκριµένες τεχνολογίες 

κατείχαν εξέχουσα θέση στην οικονοµική ανάκαµψη της περιόδου 2008/2009. 

Οι Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι σε θέση να συµβάλουν 

στη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, επιτρέποντας την εκµετάλλευση των 

φυσικών πόρων και παρέχοντας νέες πηγές κεφαλαίων. Οι τεχνολογίες αυτές, 

επιτρέπουν στις χώρες που διαθέτουν για παράδειγµα καλή ηλιοφάνεια ή 

επαρκές αιολικό δυναµικό, να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς ως "νέα" 

περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες. 

Μπορεί ακόµη και να επιτρέψουν στις χώρες να εκµεταλλεύονται τους φυσικούς 

πόρους µε µακροπρόθεσµες προοπτικές εξαγωγών, µε την παραγωγή 

βιοκαυσίµων µε αποδοτικό τρόπο, ή µε τη χρήση υψηλών επίπεδων ηλιακής 

ακτινοβολίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε προοπτική την 

εξαγωγή της, όπως προτείνεται στο σχέδιο DESERTEC.96   

Το κόστος της εισαγωγής ορυκτών καυσίµων και η αυξανόµενη αστάθεια των 

τιµών µπορεί να µειώσει την οικονοµική ανάπτυξη. Το καθαρό κόστος της 

εισαγωγής ορυκτών καυσίµων στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, ήταν 

περίπου 410 δισεκατοµµύρια δολάρια µόνο για το έτος 200897, που 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της χώρας. Η κατάσταση είναι 

παρόµοια σε πολλές άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Οι αναπτυσσόµενες χώρες χωρίς 

επαρκείς εγχώριες πηγές καυσίµων, δαπανούν ακόµη υψηλότερα ποσοστά του 

                                                           
94  Wind Energy In Russia, Grigori Dmitriev, 2001 
95  ΟΟΣΑ [Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης], 2011 
96 Το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου σχεδίου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
που βασίζεται στην έννοια της βιώσιµης αξιοποίησης της ενέργειας, από περιοχές όπου οι 
ανανεώσιµες πηγές είναι άφθονες, και τη µεταφορά της µέσω υψηλής τάσης συνεχούς 
ρεύµατος µετάδοσης σε κέντρα κατανάλωσης. 
97  Energy Information Administration, 2010 
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ΑΕΠ τους, για εισαγωγές ορυκτών καυσίµων. Για τις χώρες αυτές, η εισαγωγή 

ορυκτών καυσίµων αποτελεί ένα σοβαρό εµπόδιο για την οικονοµική τους 

ανάπτυξη. Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού 

Ενέργειας, οι επενδύσεις ενεργειακών συστηµάτων σε χαµηλές εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα παρέχουν µια εξαιρετική απόδοση: τα 46 

τρισεκατοµµύρια δολάρια επενδύσεων που απαιτούνται σε παγκόσµιο επίπεδο 

µεταξύ 2010 και 2050 για την παροχή χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα ενεργειακών συστηµάτων, δηλαδή µια αύξηση κατά 17% σε σχέση µε 

τις τρέχουσες δαπάνες, θα αποδώσουν συνολική εξοικονόµηση καυσίµων ίση 

µε 112 τρισεκατοµµύρια δολάρια.98 Αυτή η εξοικονόµηση είναι επιπλέον της 

αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής (η οποία µπορεί 

επίσης να υπολογιστεί ως χρηµατική αξία / κόστος). Η πρόσφατη επιτυχία της 

Κίνας στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

αποδεικνύει ότι οι αναδυόµενες οικονοµίες µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιήσουν πράσινες στρατηγικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 

για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης τους συνολικά. 

Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί ένα σηµαντικό στόχο της 

οικονοµικής πολιτικής για όλες τις κυβερνήσεις. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα 

για την απασχόληση. Το 2008 η έκθεση Green Jobs, του προγράµµατος των 

Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

"σε σύγκριση µε τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας ανά 

µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος, ανά µονάδα ενέργειας που παράγεται και ανά 

δολάριο που επενδύεται". Με βάση στοιχεία του 2006, η συγκεκριµένη έκθεση 

εκτιµά ότι ο συνολικός αριθµός των θέσεων εργασίας στον τοµέα των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ανέρχεται σε περίπου 2,3 εκατοµµύρια. 

Νεότερες εκτιµήσεις99  έχουν αυξήσει περαιτέρω τον αριθµό αυτό σε 3,5 εκατ. 

Για τον τοµέα της αιολικής ενέργειας εκτιµάται ότι οι θέσεις εργασίας είναι 630 

χιλιάδες. Μέχρι το τέλος του 2020 το αναµενόµενο επίπεδο της απασχόλησης 

στον τοµέα της αιολικής ενέργειας αναµένεται να ανέλθει σε 2,2 εκατοµµύρια 

θέσεις εργασίας, η οποία είναι επίσης µια ένδειξη των δυνατοτήτων του εν λόγω 
                                                           
98  International Energy Agency, 2010b 
99  Renewables 2011, REN21, 2011 
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κλάδου. Αυτή η αύξηση των θέσεων εργασίας θα διευκολύνει την κυβερνητική 

υποστήριξη και την παροχή κινήτρων για την αιολική ενέργεια, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.100 

Η οικονοµική κρίση περιόρισε σηµαντικά την ικανότητα των τραπεζών να 

δανείζουν η µία προς την άλλη καθώς και προς επενδυτές. Για ένα χρονικό 

διάστηµα, ο δανεισµός υπέστη σοβαρές συνέπειες (ως προς τον όγκο, το 

κόστος και την διάρκεια) σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπου 

προκάλεσε πολλά έργα να αναβληθούν έως ότου υπάρξουν πιο ευνοϊκές 

συνθήκες στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι επιλεγµένα έργα Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας, υποστηρίζονται από τους δανειστές κάτω από τις κατάλληλες 

συνθήκες, η αγορά εξακολουθεί να είναι πολύ ασταθής και οι νέες επενδύσεις 

παραµένουν λιγοστές. Αν και πακέτα τόνωσης του κλάδου χρησιµοποιήθηκαν 

ώστε να υποστηριχτούν εκ νέου οι πιστώσεις (µε έµφαση στις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας, σε ορισµένες χώρες), οι επιπτώσεις της κρίσης στις τράπεζες 

και στους επενδυτές χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αντιστραφούν. Η 

οικονοµική κρίση είχε επίσης ένα εύρος επιπτώσεων και απ’ ευθείας στον τοµέα 

της ενέργειας, από τη µείωση της ζήτησης κατανάλωσης ενέργειας έως τις 

χαµηλότερες τιµές βασικών εµπορευµάτων, καθώς η ζήτηση για εµπορεύµατα 

µειώθηκε µε την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας, και πολλές 

εµπορικές δραστηριότητες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. ∆ιαφορετικές 

προσεγγίσεις έχουν αναληφθεί, τόσο από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και 

από τις κυβερνήσεις µε πακέτα στήριξης για τη βελτίωση της πρόσβασης των 

τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε χρηµατοδοτήσεις. 

 

Κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον (S) 

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, είναι απόλυτα συνυφασµένη 

µε αρκετούς παράγοντες που σχετίζονται µε την τοπική κοινωνία, της περιοχής 

στην οποία πραγµατοποιείται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µια αντίστοιχη 

επένδυση.  

                                                           
100  The Economics of Wind Energy, EWEA March 2009 
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Μια επένδυση µπορεί να µην είναι βιώσιµη, ή ακόµα µπορεί και να ακυρωθεί ή 

να καθυστερήσει πολύ αν δεν εξεταστεί και εξασφαλιστεί εκ των πρότερων, η 

βιωσιµότητα των κοινωνικών και πολιτιστικών συστηµάτων, η οποία 

περιλαµβάνει την επίτευξη της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής, τη 

σταθερότητα, την κοινωνική συµµετοχή και το σεβασµό της πολιτιστικής 

ταυτότητας. Η µείωση της ανεργίας και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων 

εργασίας (περισσότερες µόνιµες θέσεις εργασίας), είναι βασικές δράσεις σε 

τοπικό επίπεδο για την επίτευξη κοινωνικής βιωσιµότητας και έχουν ιδιαίτερα 

θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, οι παράγοντες 

στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι µόνο κατά τη λειτουργία 

αλλά και κατά το σχεδιασµό ενός νέου έργου παραγωγής αιολικής ενέργειας 

είναι: 

• Η δηµιουργία θέσεων εργασίας 

• Η αύξηση του πληθυσµού 

• Οι οικονοµικές επιπτώσεις 

• Ο τουρισµός 

• Το περιβάλλον 

• Η ποιότητα ζωής 

• Η κοινωνική συνοχή 

Τα αιολικά πάρκα µπορούν να παράγουν µεταξύ 0,4 και 1,4 θέσεις εργασίας 

ανά MW της ονοµαστικής παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής και 0,06 έως 0,2 θέσεις εργασίας ανά MW κατά την 

περίοδο της λειτουργίας και της συντήρησης.101 Το µέγεθος των αιολικών 

πάρκων µπορεί να ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό, γι 'αυτό είναι δύσκολο να πει 

κανείς ποιος είναι ένας "µέσος όρος" δηµιουργίας θέσεων εργασίας ανά αιολικό 

πάρκο που θα δηµιουργηθεί. Ωστόσο, ένα αιολικό πάρκο 50 MW µπορεί να 

δηµιουργήσει είκοσι έως εβδοµήντα θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 

τρεις έως δέκα θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και της 

συντήρησης. Έτσι λοιπόν εφόσον η δηµιουργία αιολικών πάρκων δηµιουργεί 

σχετικά λίγες θέσεις εργασίας, και το µεγαλύτερο µέρος αυτών των θέσεων 

                                                           
101 Larry Flowers and Marguerite Kelly, “Wind Energy for Rural Economic Development,” 
National Renewable Energy Laboratory, 2005 
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εργασίας είναι προσωρινές, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχει µικρή 

επίδραση στην αύξηση του τοπικού πληθυσµού. 

Τα αιολικά πάρκα µπορούν να ωφελήσουν την τοπική οικονοµία, ιδίως όταν η 

οικονοµία προηγουµένως υποστηριζόταν από ένα µόνο κλάδο, όπως η 

γεωργία. Τα αιολικά πάρκα δηµιουργούν άλλο ένα κλάδο και συµβάλλουν 

σηµαντικά στην τοπική φορολογική βάση. Οι φόροι µπορούν να αξιολογηθούν 

σε επίπεδο νοµού, και να αποδίδουν συνήθως από ένα έως τρία τοις εκατό της 

εκτιµηµένης αξίας του αιολικού πάρκου στην τοπική περιοχή.102 Τα αιολικά 

πάρκα µπορούν επίσης να ανήκουν σε µια κοινότητα. Σε αυτή την περίπτωση, 

οι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης, η οποία µπορεί να είναι µια οµάδα από 

ιδιοκτήτες ή ένας δήµος, θα επωφεληθούν άµεσα από την πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας στο τοπικό δίκτυο.  

Επειδή οι ανεµογεννήτριες φτάνουν σε ύψος αρκετές δεκάδες µέτρα, και 

βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους, όπως πεδιάδες και βουνοκορφές, είναι συχνά 

ιδιαίτερα ορατές στο κοντινό πληθυσµό. Σε σύγκριση µε το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο, οι ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλοίωσης της 

αισθητικής του περιβάλλοντος από τις ανεµογεννήτριες, είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένες στον κλάδο αιολικής ενέργειας.  

Η υποτίµηση των ακινήτων είναι µια επίσης συνήθης ανησυχία µεταξύ των 

κατοίκων που ζουν σε κοντινή ακτίνα από ένα αιολικό πάρκο, ωστόσο, κάποιες 

µελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η ανησυχία µπορεί να είναι αβάσιµη.103 Η 

αισθητική των ανεµογεννητριών µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τοπικό 

τουρισµό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο τουρισµός εξαρτάται από τη θέα του 

περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, σε µια πόλη στη Γαλλία υπήρξε συνασπισµός 

από αµπελουργούς και εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, αρνητικά 

διακείµενος σε ένα προτεινόµενο αιολικό πάρκο. Ο συνασπισµός ανησυχούσε 

ότι οι ανεµογεννήτριες θα κατέστρεφαν την "αυθεντικότητα" του περιβάλλοντος, 

κάτι που θα οδηγούσε σε λιγότερους επισκέπτες και κατά συνέπεια σε λιγότερες 

πωλήσεις κρασιού.104 Μια µελέτη οικονοµικών επιπτώσεων ενός αιολικού 

                                                           
102 Larry Flowers and Marguerite Kelly, “Wind Energy for Rural Economic Development,” 
National Renewable Energy Laboratory, 2005 
103 Lawrence Berkeley National Lab, 2009 
104 “Local acceptance of wind energy: Factors of success identified in French and German case 
studies,” Energy Policy 35, 2007 
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πάρκου στην Αυστραλία υπέθετε ότι θα υπήρχαν µειώσεις στον τοπικό 

τουρισµό, ιδιαίτερα για περιοχές µε θέα το αιολικό πάρκο, που αποτελούν 

κατάλυµα στη διάρκεια των διακοπών.  

Οι ανεµογεννήτριες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους κατοίκους που ζουν 

σε κοντινή απόσταση. Αν και ο θόρυβος δεν είναι αποτελεί µείζον ζήτηµα, 

υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα αιολικών πάρκων στα οποία οι κάτοικοι της 

περιοχής έχει διαµαρτυρηθεί για τον θόρυβο που παράγεται από κοντινές 

ανεµογεννήτριες.  

Επίσης, ένα κίνηµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια  είναι το 

λεγόµενο "Όχι Στην Αυλή Μου" ("Not In My Back Yard" - NIMBY), που 

χαρακτηρίζεται από την αντίθεση των κατοίκων σε µια πρόταση για µια νέα 

επένδυση, επειδή πραγµατοποιείται σε κοντινή σε αυτούς απόσταση, συχνά 

θεωρώντας ότι αφενός η ανάπτυξη ωφελεί την κοινωνία, αλλά θα πρέπει να σε 

µακρινή απόσταση. Το κίνηµα αυτό έχει επίσης εκφραστεί ανάλογα και σε έργα 

που αφορούν την αιολική ενέργεια. 

Ένταση µπορεί να σχηµατιστεί σε κοινότητες όπου τα οικονοµικά οφέλη από 

ένα αιολικό πάρκο δεν µοιράζονται εξίσου µεταξύ των κατοίκων. Τέτοια µπορεί 

να είναι η περίπτωση όπου ένα αιολικό πάρκο είναι τοποθετηµένο σε ιδιωτική 

περιουσία και ο ιδιοκτήτης µπορεί να λάβει µισθώµατα αντίθετα µε τους γείτονες 

που δεν λαµβάνουν κάτι συγκεκριµένο. Ένταση µπορεί επίσης να σχηµατιστεί 

µεταξύ των υποστηρικτών αιολικών πάρκων και των κατακριτών τους. Μια 

οικονοµική ανάλυση σηµειώνει ότι, «οι µεγαλύτερες εντάσεις έχουν συµβεί 

µεταξύ των γαιοκτηµόνων που θα έχουν ανεµογεννήτριες µέσα στα όρια της 

ιδιοκτησίας τους και των µελών της κοινότητας που διαµαρτύρονται για να 

σταµατήσει το έργο." 

Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωβαροµέτρου (Eurobarometer) 2011, οι 

Ευρωπαίοι ήταν ευνοϊκοί ως προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε σχέση 

µε άλλες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα τα ποσοστά κάθε τεχνολογίας ήταν, 

ηλιακή (94%), αιολική (89%) και υδροηλεκτρική (85%). Η Φινλανδία (96%) και η 

Πολωνία (94%) αναδείχθηκαν ως η κορυφαίες υπέρ της αιολικής ενέργειας.105 

Επίσης µια έρευνα του 2007 του Ευρωβαρόµετρου έδειξε ότι οι πολίτες της 

                                                           
105 European Wind Energy Association, Public acceptance of wind energy (web site) 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν µια θετική άποψη για έργα ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, όταν ρωτήθηκαν για τις προσδοκίες τους σε 30 χρόνια. Η αιολική 

ενέργεια αναγνωρίζεται ως µια βασική τεχνολογία στο µελλοντικό ενεργειακό 

µείγµα.106 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον (T) 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, η µέση ονοµαστική ισχύς των 

ανεµογεννητριών αυξάνεται συνεχώς µε το µεγαλύτερο µέρος των χερσαίων 

πάρκων που έχουν εγκατασταθεί µέχρι στιγµής να έχει ονοµαστική ισχύ από 

1,5 MW έως περίπου 3,6 MW. Ο κύριος λόγος για τη συνεχή αύξηση του 

µεγέθους των ανεµογεννητριών ήταν η βελτιστοποίησή τους. Στις χερσαίες 

ανεµογεννήτριες, η αύξηση της ονοµαστικής τους ισχύος στο µέλλον αναµένεται 

να είναι περιορισµένη, λόγω των υλικοτεχνικών περιορισµών για τη µεταφορά 

των πολύ µεγάλων πτερυγίων, του πύργου, και του θαλάµου µηχανισµών, και 

το κόστος και η δυσκολία στην απόκτηση µεγάλων γερανών για την ανύψωση 

και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στη θέση τους. Πολλοί σχεδιαστές 

ανεµογεννητριών, δεν αναµένουν τις χερσαίες ανεµογεννήτριες να αυξηθούν σε 

ένα πολύ µεγαλύτερο µέγεθος από περίπου 3 MW έως 5 MW. Σε υπεράκτια 

αιολικά πάρκα, οι µεγαλύτερες ανεµογεννήτριες σε ισχύ είναι 5 MW, ενώ υπό 

σχεδιασµό βρίσκονται ανεµογεννήτριες µε ισχύ έως 10MW. 

Μέχρι σήµερα οι υπεράκτιες ανεµογεννήτριες είναι βασικά µοντέλα που 

βασίζονται στα χερσαία µοντέλα, µε κάποιες µικρές τροποποιήσεις και ειδικές 

θεµελιώσεις. Το µονό-στυλο (mono-pile) θεµέλιο είναι το πλέον κοινό, αλλά 

αυτό µπορεί να αλλάξει για τοποθεσίες µε µεγαλύτερα βάθη. Επίσης, οι 

ανεµογεννήτριες που θα είναι ειδικά σχεδιασµένες για υπεράκτιες εφαρµογές θα 

γίνουν όλο και πιο διαδεδοµένες. Το µέσο µέγεθος των εγκατεστηµένων 

υπεράκτιων ανεµογεννητριών το 2009 ήταν 1,8MW. Η ∆ανία, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Γερµανία και η Σουηδία έχουν το υψηλότερο µέσο µέγεθος 

ανεµογεννήτριας που οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των υπεράκτιων 

εγκαταστάσεων. 

                                                           
106 Eurobarometer, Energy Technologies: Knowledge, Perception, Measures, January 2007 
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Η τεχνολογική καινοτοµία παραµένει βασικός µοχλός για τη µείωση του κόστους 

της αιολικής ενέργειας. Το κόστος των χερσαίων ανεµογεννητριών είναι το 75% 

του συνολικού κόστους της επένδυσης, το οποίο είναι χαµηλότερο σε σύγκριση 

µε το 1980s, αν και από το 2004 η µείωση του κόστους δεν έχουν αξιοποιηθεί 

πλήρως, λόγω της αύξησης των τιµών από την ζήτηση και την περιορισµένη 

διαθεσιµότητα. Οι προσπάθειες στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης, για 

την τεχνολογία των ανεµογεννητριών συγκεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη 

υπεράκτιων ανεµογεννητριών, στην ανάπτυξη του κιβωτίου ταχυτήτων, στη 

σχεδιαστική καινοτοµία των πτερυγίων, και στην ανάπτυξη ανεµογεννητριών για 

χαµηλές ταχύτητες ανέµου.107  

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ζωτικής σηµασίας για τον κλάδο της αιολικής 

ενέργειας. Οι µεγάλες εταιρείες κατασκευής ανεµογεννητριών δαπανούν 

διαφορετικά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη. Οι δαπάνες που αναφέρθηκαν 

για το 2008 ήταν 175 εκατοµµύρια δολάρια για την Vestas (το 2% των εσόδων), 

3,4 εκατοµµύρια για τη Suzlon (0,2% εσόδων) και 21.1 εκατοµµύρια δολάρια  

για την εταιρεία Clipper (3% των εσόδων). Κυβερνητικά προγράµµατα και 

συνεργασίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µέσω εθνικών εργαστηρίων 

βοήθησαν στην ανάπτυξη της αιολικής τεχνολογίας και τη δοκιµή νέων 

µοντέλων ανεµογεννητριών. Ο προϋπολογισµός της κυβέρνηση των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής προέβλεπε περισσότερα χρήµατα για την αιολική ενέργεια 

σε έρευνα και ανάπτυξη, από ότι προβλέφθηκε σε άλλες χώρες µε 

ανταγωνιστικές βιοµηχανίες αιολικής ενέργειας. Από το 2003 έως το 2007, ο 

µέσος ετήσιος προϋπολογισµός των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής σε έρευνα 

και ανάπτυξη ήταν 44 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ για τη Γερµανία ήταν 19 

εκατοµµύρια δολάρια, τη ∆ανία ήταν 16 εκατοµµύρια δολάρια και την Ιαπωνία 

ήταν  9 εκατοµµύρια δολάρια.108 

Οι εξωτερικοί τεχνολογικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας 

είναι επίσης ζωτικής σηµασίας, και µια σωστά σχεδιασµένη υποδοµή είναι η 

ραχοκοκαλιά της αιολικής ενέργειας. Ένας παράγοντας που θεωρείται ως 

καθοριστικός όχι µόνο για τη απόδοση ενός αιολικού πάρκου, αλλά και για τη 

                                                           
107 Technology Road Map. Wind energy. International energy Agency 2009. 
108 Wind Turbines. Industry and trade summary, June 2009   
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διανοµή της παραγόµενης ενέργειας είναι το ηλεκτρικό δίκτυο.109 Ειδικά η Κίνα 

και οι ΗΠΑ προχωρούν σε πολύ δαπανηρές επεκτάσεις των δικτύων τους, 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν την ταχεία ανάπτυξη που γνωρίζει ο 

συγκεκριµένος κλάδος.  Η χρήση καλωδίων υψηλής τάσης (High Voltage Direct 

Current - HVDC) είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να µεταφέρεται η 

ενέργεια, δεδοµένου ότι οι απώλειες περιορίζονται στο ελάχιστο, ιδιαίτερα δε για 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις. 

 

Νοµικό περιβάλλον (L) 

Προκειµένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 

παγκοσµίως, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η υιοθέτηση νοµικών πλαισίων και 

διατάξεων, είτε σε παγκοσµία κλίµακα είτε σε επίπεδο κρατών. Η νοµοθεσία 

συνέβαλε ουσιαστικά προκειµένου να αρθούν σηµαντικά εµπόδια για την είσοδο 

των εναλλακτικών µορφών παραγωγής ενέργειας στην αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001 και το 2009 είναι από τις 

σηµαντικότερες προσπάθειες νοµοθεσίας στον κόσµο για τις ανανεώσιµες 

πηγές ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι µηχανισµοί στήριξης καθώς και οι ανά χώρα 

νοµοθεσία είναι επίσης ζωτικής σηµασίας. 

Η οδηγία του 2001 οριοθέτησε: 

• Βελτιωµένες διοικητικές διαδικασίες για εγκατάσταση νέων µονάδων 

παραγωγής 

• Σενάρια υποστήριξης για την αποζηµίωση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας για τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και τη 

συµβολή τους στην ασφάλεια της διαθεσιµότητας ενέργειας 

• ∆ηµοσίευση της εγγύησης προέλευσης της παραγόµενης ενέργειας 

• Κανονισµούς µηχανισµών υποστήριξης ώστε να µειωθεί το κόστος της 

τεχνικής προσαρµογής.110 

Η οδηγία του 2009 έθεσε τους στόχους του 2020, για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, νοµικά δεσµευτικούς. Με την οδηγία αυτή τα Εθνικά σχέδια δράσης 

                                                           
109 U.S. Department of Energy, 2008 
110 Directive 2001/77/Ec Of The European Parliament And Of The Council Of 27, Sep 2001 
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Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθορίζουν πώς κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα καλύψει το συνολικό εθνικό της στόχο και κάθε χώρα παραδίδει µια 

έκθεση προόδου κάθε δύο χρόνια. Το 2009 θεσπίστηκε µια δέσµη µέτρων µε 

στόχο τη δηµιουργία µιας Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας για την ηλεκτρική 

ενέργεια και το φυσικό αέριο, η οποία απαιτούσε τον διαχωρισµό µεγάλων και 

κάθετα ολοκληρωµένων επιχειρήσεων ενέργειας, που έλεγχαν και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα µεταφοράς. ∆ηµιουργήθηκαν, 

επίσης, δύο νέα ευρωπαϊκά όργανα: το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών 

Συστηµάτων Μεταφοράς (European Network of Transmission System 

Operators - ENTSO) και ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών 

Ενέργειας (the Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER), τα 

οποία έχουν ως καθήκον να αποτελέσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση των δικτύων και την ενοποίηση των αγορών.111 

Η αµερικανική κυβέρνηση έχει θεσµοθετήσει αρκετούς νόµους για την 

προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η νοµοθεσία για την 

υποστήριξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και το πλαίσιο επιδότησης µε 

τη µορφή των Φορολογικών Ελαφρύνσεων Παραγωγής (Production Tax Credit 

– PTC) είναι µόνο µερικές από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.  Επί 

του παρόντος, η πιο δύσκολη διαδικασία αφορά τη συζήτηση για τις νέες 

εγκαταστάσεις υπεράκτιων έργων. Ο λόγος είναι, ότι οι αποφάσεις αυτές 

εκτείνονται πέραν της κυβερνητικής δικαιοδοσίας, και πρέπει να περάσουν από 

οµοσπονδιακές επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών νόµων, πριν 

από την πραγµατική έγκριση. 

Η Ινδία, βάσει των υποχρεώσεών της προς τα Ηνωµένα Έθνη (UNFCCC), 

κυκλοφόρησε ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή (National 

Action Plan on Climate Change - NAPCC) τον Ιούνιο του 2008 µε το όραµα της 

κυβέρνησης για ένα βιώσιµο και καθαρό ενεργειακό µέλλον. Στο Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή δίνεται έµφαση στη στρατηγική εφαρµογής 

µέσω της δηµιουργίας οκτώ εθνικών αποστολών (missions). ∆ύο από αυτές τις 

αποστολές σχετίζονταν µε την ενέργεια. Τα κίνητρα υποστήριξης και οι 

κανονιστικές διατάξεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ινδία, 

αναφέρονται εν συντοµία παρακάτω: 

                                                           
111 Directive 2009/28/Ec Of The European Parliament And Of The Council Of 23 April 2009 
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• Προνοµιακά πάγια τιµολόγια παροχής σε 13 πολιτείες για την αιολική 

ενέργεια. 

• Ευνοϊκές διατάξεις για τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. 

• Προδιαγραφή για αγορά του 5% (2009/2010) από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, το οποίο αυξάνεται κατά 1% κάθε χρόνο 

έως και 15% µέχρι το 2020, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για το 

Κλίµα. 

• Μηχανισµός Πιστοποιητικών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

(Renewable Energy Certificate - REC) που θεσπίστηκε για την 

διαπολιτειακή εµπορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Ευνοϊκοί όροι εισφοράς και σταυροειδείς επιδοτήσεις στην περίπτωση 

πωλήσεων από τρίτα µέρη. 

Για την Κίνα, η ώθηση πίσω από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οφείλεται 

στην Εθνική Νοµοθεσία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (National 

Renewable Energy Legislation). Αυτή εφαρµόστηκε το 2006, και ορίζει µια 

εθνική προτίµηση για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας. Αυτό σήµαινε τον καθορισµό ενός εθνικού στόχου ώστε µέχρι 

το 2020 η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να φτάνει το 15% και παρέχει 

αυξηµένη χρηµατοδότηση της κυβέρνησης για την πράσινη ενέργεια και την 

έρευνα και ανάπτυξη στον κλάδο. Η νοµοθεσία απαιτεί επίσης από τους 

διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν όλη την ενέργεια 

που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, µε ποινές για όσους δεν 

συµµορφώνονται. Ο νόµος του 2006 συµπληρώθηκε µέσω τροπολογίας για την 

αιολική ενέργεια µε ένα πρόγραµµα (2003-2007), το οποίο συνέβαλε στην 

πρόσθεση επιπλέον 3,4GW εγκατεστηµένης βάσης µέσω ετήσιων 

διαγωνισµών.112 

Τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάποιες 

κατευθυντήριες γραµµές για έναν κανονισµό που θα καθορίζει τις διευρωπαϊκές 

υποδοµές ενέργειας, µε σκοπό την επιτάχυνση και τη χρηµατοδότηση των νέων 

ενεργειακών υποδοµών.113 Η στήριξη από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για 

                                                           
112 30 Years Of Policies For Wind Energy, IRENA 2012 
113 The European offshore wind industry key trends and statistics, EWEA 2011 
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τέτοιου είδους έργα, που θεωρούνται έργα προτεραιότητας, είναι 9,1 

δισεκατοµµύρια Ευρώ, ουσιαστικά αρκετά περισσότερα από αντίστοιχα που 

δόθηκαν στο παρελθόν. Η Επιτροπή σχεδιάζει να µειώσει το χρόνο που 

απαιτείται για την έγκριση άδειών για νέα έργα ευρωπαϊκών γραµµών 

ηλεκτρικής ενέργειας, προβάλλοντας ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα τριών 

ετών για διαδικασίες που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος (Projects of 

Common Interest - PCI). Η προτεινόµενη νοµοθεσία βρίσκεται ακόµη στο 

στάδιο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 

Ευρωπαϊκού Συµβούλιου, µε τη συµφωνία να προβλέπεται στα µέσα του 2013. 

 

Ηθικό περιβάλλον (E) 

Ο αναδυόµενος τοµέας της αιολικής ενέργειας, όπως και πολλές άλλες 

αναδυόµενες τεχνολογίες, αναπτύσσεται στα αρχικά στάδια µε ένα µικρό ή 

ακόµα και χωρίς πλαίσιο ρύθµισης. Σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης η ηθική 

είναι αναγκαία, επειδή ο κλάδος είναι τόσο περιορισµένος, που δεν υπάρχει 

νοµικό πλαίσιο ώστε να προβλέψει πιθανές βλάβες της κοινωνίας ή και 

µεµονωµένες βλάβες που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης της ταχείας ανάπτυξης του κλάδου. 

Σε ένα περιβάλλον χωρίς έλεγχο, µπορεί να υπάρξουν ενέργειες που ενώ 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και συµµορφώνονται µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, παρ' όλα αυτά µπορεί να είναι τόσο ηθικά ανεπαρκείς 

ώστε να υποδηλώνουν την ανάγκη ρυθµιστικής παρέµβασης. Ένα παράδειγµα 

µιας τέτοιας περίπτωσης περιλαµβάνει την απόφαση χωροθέτησης αιολικών 

πάρκων, τις διαπραγµατεύσεις µίσθωσης και τον αναµενόµενο θόρυβο. Κατά τη 

διαπραγµάτευση µιας µίσθωσης χώρου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 

για την ηχορύπανση, ιδιαίτερα αν η απόσταση των ανεµογεννητριών είναι 

σχετικά κοντά σε κατοικίες. 

Στον τοµέα της ανάπτυξης αιολικών έργων, η έλλειψη αυτο-ρύθµισης του 

κλάδου έχει οδηγήσει στη ρύθµιση της ηθικής της ανάπτυξης αιολικής ενέργειας 

µε ορισµένους τοµείς του δικαίου. Μια τέτοια ρύθµιση ηθικής µέσω του δικαίου, 

έχει θέσει σε περιορισµό τα δώρα ή την αισχροκέρδεια όπου για παράδειγµα, 

στη Νέα Υόρκη η Γενική Εισαγγελία συνέταξε κώδικα δεοντολογίας για την 
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αιολική ενέργεια, στον απόηχο έρευνας στην επαρχεία Franklin, στη Νέα Υόρκη 

σχετικά µε την ανήθικη συµπεριφορά στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. 

Στην πρώτη δοκιµή του Κώδικα ∆εοντολογίας, το ∆ικαστήριο απέρριψε το 

επιχείρηµα ότι η δηµοτική υπάλληλος είχε λάβει "δώρο" όταν έλαβε 1.900 

δολάρια ως µεσίτης σε µια συναλλαγή που περιελάµβανε την ανάπτυξη ενός 

αιολικού έργου. Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του ρόλου 

των τοπικών κυβερνητικών αξιωµατούχων στην ανάπτυξη αιολικής ενέργειας.114 

Η διαφάνεια µπορεί επίσης να είναι ένας άλλος τρόπος για τη δεοντολογία στην 

αιολική ενέργεια. Οι δηµόσιοι φορείς χάραξης πολιτικής, θα πρέπει να είναι 

ελεύθεροι να πάρουν αποφάσεις για το κοινό καλό µε δηµιουργικούς τρόπους. 

Ωστόσο, αν οι αποφάσεις διαφέρουν από το δηµόσιο συµφέρον, ή οι δράσεις 

που αναλαµβάνονται φαίνεται να συγκρούονται µε τις κυβερνητικές 

κατευθύνσεις, τότε θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε κάθε βήµα της 

απόφασης.115 

 

Παγκόσµιο περιβάλλον (G) 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι µια διεθνής συνθήκη που ορίζει δεσµευτικές 

υποχρεώσεις για τις βιοµηχανικές χώρες ώστε να µειώσουν τις εκποµπές των 

αερίων του θερµοκηπίου. Το Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 

Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change – 

UNFCCC) είναι µια περιβαλλοντική συνθήκη µε στόχο την πρόληψη 

"επικίνδυνων" ανθρωπογενών παρεµβάσεων στο κλιµατικό σύστηµα.  Εκατόν 

ενενήντα χώρες (όλα τα µέλη του ΟΗΕ, εκτός από το Αφγανιστάν, την Ανδόρα, 

τον Καναδά, το Νότιο Σουδάν και τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής), καθώς και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συµβαλλόµενα µέρη του πρωτοκόλλου. Οι 

Ηνωµένες Πολιτείες έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο 

ενώ ο Καναδάς αποχώρησε από αυτήν το 2011. Το Πρωτόκολλο του Κιότο 

υιοθετήθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας, στις 11 ∆εκεµβρίου 1997 και τέθηκε σε 

ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του 

πρωτοκόλλου, εκδόθηκαν κατά την έβδοµη Συνδιάσκεψη των Μερών (COP 7, 

                                                           
114 Wind Energy Law and Ethics: A Meeting of Kant, Leopold and Cultural Relativism, Victoria 
Sutton, 2011 
115 The Problem of Windfarm Location: A Social Multi-Criteria Evaluation Framework, Ganzalo 
Gamboa & Giuseppe Munda, 2007 
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Conference of the Parties)  στο Μαρακές, του Μαρόκο, το 2001, και 

αναφέρονται ως «συµφωνίες του Μαρακές». 

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, πολλές ανεπτυγµένες χώρες έχουν 

συµφωνήσει σε νοµικά δεσµευτικούς περιορισµούς / µειώσεις των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου σε δύο περιόδους δεσµεύσεων. Η πρώτη 

περίοδος δέσµευσης ισχύει για τις εκποµπές µεταξύ 2008-2012, και η δεύτερη 

περίοδος δέσµευσης ισχύει για τις εκποµπές µεταξύ 2013-2020. Το 

πρωτόκολλο αυτό τροποποιήθηκε το 2012 για να περιλάβει τη δεύτερη περίοδο 

δέσµευσης, αλλά αυτή η τροποποίηση δεν έχει τεθεί σε νοµική ισχύ.116 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2008, υιοθέτησε µια ολοκληρωµένη 

ενέργεια για την κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού 

στόχων, για το 2020 , γνωστή και ως “20-20-20”. Οι στόχοι που τέθηκαν 

µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

• µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% (30% εάν επιτευχθεί 

διεθνής συµφωνία) 

• µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% µέσω της αύξησης της 

ενεργειακής απόδοσης 

• κάλυψη του 20% των ενεργειακών µας αναγκών από ανανεώσιµες 

πηγές. 

Οι στόχοι τέθηκαν από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 

2007 όπου δεσµεύτηκαν ώστε η Ευρώπη να γίνει µια οικονοµία υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 

άνθρακα. Το πακέτο για το κλίµα και την ενέργεια περιλαµβάνει τέσσερις τοµείς 

νοµοθετικών  µέτρων που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων 20-20-20: 

• Μεταρρύθµιση του συστήµατος εµπορίας εκποµπών ρύπων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) 

• Εθνικοί στόχοι για την µη-εκποµπή ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Εθνικοί στόχοι για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργεια 

• Στόχους για δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα 

Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας είναι κυρίως ένα αποτέλεσµα, πρωτοβουλιών 

των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσµο να συµβάλλουν στην προώθηση και 
                                                           
116 "7.c Doha Amendment to the Kyoto Protocol". United Nations. Retrieved 21 January 2013. 
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ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας της αιολικής ενέργειας σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Το πρωτόκολλο Κιότο, είναι ένα από τα πιο εκτεταµένα µεταξύ αυτών 

των πρωτοβουλιών.  

 

3.3 θετικά και αρνητικά στοιχειά του κλάδου της αιολικής ενέργειας 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κλάδου της 

αιολικής ενέργειας, τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη του. 

  

3.3.1 Θετικά στοιχεία 

Η αιολική ενέργεια είναι µια τεχνολογία µε παρουσία που ξεπερνάει τα τριάντα 

χρόνια. Στο διάστηµα αυτό, η εξέλιξη στον τοµέα του εξοπλισµού, η δυνατότητα 

µετρήσεων του αιολικού δυναµικού και η εκπόνηση µελετών µε µεγάλη 

ακρίβεια, προσδίδει ένα µεγάλο βαθµό ασφάλειας στους επενδυτές. Ο 

συγκεκριµένος κλάδος, θεωρείται από τους “ώριµους κλάδους” των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε την τεχνολογικά αποδεδειγµένη αξιοπιστία 

της σήµερα. 

Η αιολική ενέργεια δεν απαιτεί την ύπαρξη καύσιµης ύλης, ως µέσο για την 

παραγωγή ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται ότι η τεχνολογία της αιολικής ενέργειας 

δεν επιβαρύνεται κοστολογικά µε κόστος καυσίµων. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, οι ανανεώσιµες πηγές, είναι πηγές 

ενέργειας που µπορούν εύκολα να αναπληρώνονται. Έτσι η παραγωγή 

ενέργειας από αιολικά πάρκα, δεν απαιτεί την “κατανάλωση” κάποιου καύσιµου 

µέσου και αντίστοιχα δεν συµβάλει στην εξάντληση φυσικών πόρων. 

Η αιολική ενέργεια είναι µια “καθαρή” µορφή ενέργειας, µε µηδενικές εκποµπές 

ρύπων στην ατµόσφαιρα και συνεπώς δεν υπάρχει η πιθανότητα µελλοντικής 

οικονοµικής επιβάρυνσης µε κόστη εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Η τιµή πώλησης ανά παραγόµενη µονάδα ενέργειας προς το δίκτυο, έχει τα 

τελευταία χρόνια µια φθίνουσα πορεία και προσεγγίζει, ή έχει ήδη προσεγγίσει 

σε µερικές αγορές την τιµή αγοράς ενέργειας από το δίκτυο (Grid Parity).  Η 
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τάση αυτή, η οποία είναι θεµιτή, οδηγεί στην παραγωγή ενέργειας σε µια τιµή 

στην οποία η ηλεκτρικής ενέργεια πρέπει να παράγεται από µια συγκεκριµένη 

πηγή ώστε να µην απαιτείται η επιδότηση κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.117 

Οι ανεµογεννήτριες είναι διαθέσιµες σε µια ποικιλία µεγεθών, που σηµαίνει ότι 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσµα κλίµακας έργων. Από µικρές 

εγκαταστάσεις, έως αιολικά πάρκα εκατοντάδων µεγαβάτ είναι τα µεγέθη των 

έργων στα οποία µπορούν να εγκατασταθούν ανεµογεννήτριες σήµερα. 

Με την εξέλιξη των ανεµογεννητριών και των εµπλουτισµό τους µε µοντέλα για 

υπεράκτια πάρκα, είναι δυνατή πλέον η εγκατάστασή τους όχι µόνο σε χερσαίο 

ανάγλυφο αλλά και σε θαλάσσιες περιοχές υπό προϋποθέσεις. 

Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποτελεί συχνά όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα 

µοχλό ανάπτυξης των χωρών. Η χώρα µπορεί να επωφεληθεί και ως προς την 

αύξηση του ΑΕΠ της, και της αύξησης της εργασίας, αλλά και να µειώσει τις 

εισαγωγές ενέργειας. 

Παρά το γεγονός ότι οι ανεµογεννήτριες µπορεί να είναι πολύ ψηλές, 

καταλαµβάνουν µόνο ένα µικρό κοµµάτι γης. Αυτό σηµαίνει ότι η γη κάτω από 

µια ανεµογεννήτρια µπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί. Αυτό συµβαίνει κυρίως 

σε αγροτικές περιοχές όπου η γεωργία µπορεί ακόµα να συνεχιστεί. Οι 

ανεµογεννήτριες καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο από ό, τι ένας µέσος σταθµός 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αποµακρυσµένες περιοχές που δεν είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιήσουν ανεµογεννήτριες για την 

ηλεκτροδότησή τους. 

Τέλος, επειδή η αιολική ενέργεια παράγεται από ένα µεγάλο αριθµό µικρής 

ισχύος ανεµογεννητριών, οι µεµονωµένες αστοχίες δεν έχουν µεγάλες 

επιπτώσεις στα ενεργειακά δίκτυα. Αυτό το χαρακτηριστικό της αιολικής 

ενέργειας αναφέρεται ως ανθεκτικότητα. 

                                                           
117 Levelised Cost of Energy, (LCOE), σταθµισµένο κόστος ενέργειας 
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Μεγαλύτερες και περισσότερο αποδοτικές ανεµογεννήτριες παράγονται ή είναι 

υπό ανάπτυξη, µε την προοπτική να παράγουν περισσότερη ενέργεια µε 

χαµηλότερο κόστος 

Η κατασκευή ανεµογεννητριών µε άµεση µετάδοση κίνησης, χωρίς την χρήση 

κιβωτίων ταχυτήτων, θα µπορούσαν δυνητικά να µειώσουν το κόστος της 

λειτουργίας και της συντήρησης 

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι µια ευκαιρία για τον κλάδο, δεδοµένου του 

καλύτερου και ποιοτικότερου αιολικού δυναµικού της, και των περιορισµών που 

προκύπτουν αντίστοιχα από την τοποθέτησή τους στο ανάγλυφο των χερσαίων 

εκτάσεων. 

Η Κίνα, η Λατινική Αµερική, η ανατολική Ευρώπη και πολλές αναδυόµενες 

οικονοµίες, αποτελούν πεδίο ανάπτυξης για την αιολική ενέργεια. 

Οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές αποθήκευσής ενέργειας αποτελούν ευκαιρία για 

την αιολική ενέργεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν µπορούν να 

απορροφήσουν την παραγόµενη ενέργεια που παράγεται σε καταστάσεις 

αιχµής. 

Ο συνδυασµός της αιολικής ενέργειας, µε άλλες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, 

για τη δηµιουργία υβριδικών πάρκων, είναι µια σηµαντική προοπτική για µη 

διασυνδεδεµένες περιοχές µε το δίκτυο. 

Κάποια πλαίσια ή πρότυπα υποστήριξης της καθαρής ενέργειας από τις 

κυβερνήσεις, όπως επίσης και νέες διακρατικές συµφωνίες για περεταίρω 

µείωση των εκποµπών αερίων, θα ήταν σηµαντικός µοχλός περεταίρω 

ανάπτυξης του κλάδου. Επίσης κάτι τέτοιο µακροπρόθεσµα θα παρείχε 

αυξηµένη εµπιστοσύνη των επενδυτών σε έργα αιολικής ενέργειας. 

Η αύξηση των επιπέδων ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιµότητας κάθε 

χώρας θα συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου. 

Η καινοτοµία και η βιοµηχανική ανάπτυξη των προϊόντων και των εξοπλισµών, 

µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους της παραγόµενης 

ενέργειας κάτι που θα καθιστούσε περισσότερο ελκυστικές τις επενδύσεις σε 

αιολική ενέργεια. 
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3.3.2 Αρνητικά στοιχεία 

Ο άνεµος, ως ο πρωτογενής πόρος της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή 

ηλεκτρισµού, είναι ένας διαλείπων, µη σταθερός πόρος. Έτσι η παραγωγή 

ενέργειας εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα του πόρου αυτού, δεδοµένου ότι η 

πρόβλεψη του ανέµου µπορεί µεν να προβλεφθεί αλλά όχι να εξασφαλιστεί.  

Ο άνεµος ως το µέσο παραγωγής ενέργειας, είναι λιγότερο αποδοτικός έναντι 

των ορυκτών καυσίµων. 

Η σύνδεση των αιολικών πάρκων  µε το δίκτυο δεν είναι πάντοτε εύκολη, 

δεδοµένου ότι τα αιολικά πάρκα και κυρίως τα µεγάλα αλλά και τα υπεράκτια, 

δεν βρίσκονται κοντά σε υφιστάµενες υποδοµές. Επίσης σε ορισµένες χώρες 

απαιτούνται και θεσµικές αλλαγές των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή των 

φορέων δικτύου. 

Επειδή το συνολικό κόστος παραγωγής αιολικής ενέργειας, παραµένει σε 

πολλές περιπτώσεις υψηλό, είναι συγκριτικά υψηλότερο σε σχέση µε την 

παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα. 

Η αγορά της αιολικής ενέργειας, υποστηρίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις µε 

κάποιου είδους πολιτική, οπότε και είναι ευάλωτη σε πολιτικές αλλαγές ή 

εξελίξεις. Συνήθως υπάρχει έλλειψη µακροπρόθεσµης πολιτικής για την τόνωση 

της εµπιστοσύνης των επενδυτών. 

Για την εγκατάσταση µεγαλύτερων αιολικών πάρκων, απαιτείται η κατά 

περίπτωση εξέταση κάθε έργου και η κάµψη των αντιρρήσεων των τοπικών 

κοινωνιών. 

Οι ανεµογεννήτριες είναι θορυβώδεις και δηµιουργούν ένα επίπεδο θορύβου, 

αντίστοιχο ενός οικογενειακού αυτοκίνητου που ταξιδεύει µε ταχύτητα 110 

χιλιοµέτρων ανά ώρα, συνεπώς δεν µπορούν να τοποθετηθούν κοντά σε 

κατοικηµένες περιοχές. 

Η κατασκευή αιολικών πάρκων µπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα την πανίδα και 

το φυσικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. 

Αλλαγές στην πολιτική και κυρίως µη σταθερό πολιτικό περιβάλλον, που 

καθιστούν την αιολική ενέργεια λιγότερο οικονοµικά ανταγωνιστική ως προς τα 
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ορυκτά καύσιµα θα µπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη η ακόµα και να 

συρρικνώσει τον κλάδο. 

Η οικονοµική ύφεση, η έλλειψη χρηµατοδότησης και η περιορισµένη πιστωτική 

δυνατότητα αποτρέπει την υλοποίηση έργων που βρίσκονται στη διαδικασία 

ανάπτυξης. 

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θεωρείται ακόµα πολύ ακριβή και ιδιαίτερα 

δύσκολη στην υλοποίησή της και απαιτεί ακόµα την κυβερνητική στήριξη µέσω 

κάποιας πολιτικής. 

Σπάνια µέταλλα που απαιτούνται για την κατασκευή συστηµάτων άµεσης 

ζεύξης (direct drive) των στροβίλων γίνονται ακόµη πιο σπάνια, κάτι που 

συνδράµει στην αύξηση του κόστους και σε καθυστερήσεις στους χρόνους 

παράδοσης.  

Οι τιµές των πρώτων υλών αυξάνονται, καθώς οι οικονοµίες βγαίνουν από την 

ύφεση, µε άµεσες επιπτώσεις στο κόστος. 

Η τιµή του φυσικού αερίου, παραµένει σε ιστορικά πολύ χαµηλές τιµές για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Η κοινή γνώµη χάνει την ανησυχία της για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, 

σε περιόδους οικονοµικής κρίσης,  καθιστώντας πιο δύσκολο να διατηρηθούν 

πολιτικές και τα κίνητρα. 

Θεσµικά, διοικητικά εµπόδια και η γραφειοκρατία, καθώς και η έλλειψη σαφών 

αρµοδιοτήτων και οι περίπλοκες, αργές, ή µη διαφανείς διαδικασίες 

αδειοδότησης αποτελούν λόγους αποστροφής των επενδυτών. 

Εµπόδια της αγοράς, όπως η ασυνέπεια της τιµολογιακής διάρθρωσης για τις 

τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η ασύµµετρη πληροφόρηση, οι 

επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιµα, και η αποτυχία των µεθόδων κοστολόγησης 

να περιλαµβάνουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες που µπορεί να δυσκολέψουν την ανάπτυξη νέων 

έργων. 
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Χώρες οι οποίες δεν συνυπογράφουν διεθνείς συµφωνίες ή ακόµα και χώρες 

που εγκαταλείπουν διεθνή σχέδια για την µείωση των εκποµπών ρύπων, δεν 

συνιστούν καλό κλίµα για την ανάπτυξη του κλάδου. 

 

3.4 Ανταγωνιστικό περιβάλλον – Υπόδειγµα Porter  

Για να αναλύσουµε το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις προοπτικές του κλάδου 

της αιολικής ενέργειας, θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο πέντε δυνάµεων που 

αναπτύχθηκε από τον Michael E. Porter. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, το 

µοντέλο αυτό περιγράφει το ανταγωνιστικό περιβάλλον εξετάζοντας πέντε 

βασικές δυνάµεις οι οποίες είναι:  

• Απειλή εισόδου νέων τεχνολογιών 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών  

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών  

• Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

• Ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες. 

 

3.4.1 Απειλή εισόδου νέων τεχνολογιών 

Ως νεοεισερχόµενη επιχείρηση θεωρείται µια πρωτοεµφανιζόµενη εταιρεία η 

οποία εισέρχεται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Επίσης νεοεισερχόµενη 

θεωρείται µια εταιρεία η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές τις ώστε να 

δραστηριοποιηθεί στον κλάδο. Η απειλή εισόδου των νεοεισερχόµενων 

εξαρτάται από την ύπαρξη φραγµών εισόδου, που στη περίπτωση του 

συγκεκριµένου κλάδου αναφέρονται ακολούθως. 

Η µεγάλη ανάπτυξη, στην αγορά αιολικής ενέργειας προσελκύει τους 

νεοεισερχόµενους. Αυτό µειώνει τη συγκέντρωση της αγοράς και ασκεί πίεση 

στα κέρδη των υφιστάµενων εταιρειών. Αυτού του είδους η απειλή µπορεί να 

αποφευχθεί µε τη δηµιουργία φραγµών εισόδου στην αγορά. Οι υψηλές 

δαπάνες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής και την κατασκευή 

ανεµογεννητριών, δηµιουργεί µεγάλα εµπόδια για την είσοδο νέων εταιρειών 

στον τοµέα της αιολικής ενέργειας. Η δηµιουργία µιας µονάδας παραγωγής 

ανεµογεννητριών απαιτεί σηµαντική κατανοµή πόρων και πολλά χρόνια 
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έρευνας και ανάπτυξης. Το κόστος εκκίνησης είναι υψηλό, η παραγωγική 

διαδικασία δεν είναι εύκολο να στηθεί, και οι καµπύλες µάθησης και εµπειρίας 

είναι απότοµες. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ανεµογεννήτριες (είναι το 

κυριότερο µέρος εξοπλισµού ενός αιολικού πάρκου), προκειµένου να εισέλθουν 

στην αγορά, πρέπει να ξεπεράσουν πολλά εµπόδια. Οι εταιρείες πρέπει να 

κατέχουν µια αποτελεσµατική και αξιόπιστη σχεδίαση ανεµογεννήτριας ενώ 

επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η τεχνολογία τους δεν παραβιάζει 

κατοχυρωµένες πρακτικές ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Επίσης απαιτείται 

σηµαντική τεχνογνωσία σε γνώσεις µηχανικής και κατασκευών λόγω της 

πολυπλοκότητας µιας ανεµογεννήτριας. H τεχνολογική ανάπτυξη είναι ο 

βασικός παράγοντας επιτυχίας για τις εταιρείες ανεµογεννητριών και µόνο 

εταιρείες µε προηγµένη και ανταγωνιστική τεχνολογία µπορούν να επιβιώσουν 

και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Τέλος, ένα µεγάλο ποσό κεφαλαίων απαιτείται 

για το αρχικό κόστος κατασκευής. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ανεµογεννητριών παγκοσµίως έχει µια µακρά 

ιστορία για να φτάσει στο σηµερινό επίπεδο. Το 1970, λόγω των πετρελαϊκών 

κρίσεων, δόθηκε προσοχή και πάλι στην αιολική ενέργεια. Πολλοί από τους 

µεγάλους κατασκευαστές ανεµογεννητριών δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, π.χ. NEG Micon, Vestas και Bonus. Με την παραγωγή 

τυποποιηµένων ανεµογεννητριών, αποκτήσαν εµπειρία στην αρχή της 

δεκαετίας του 1980, και καθ 'όλη τη δεκαετία του 1980 και του 1990 η 

τεχνολογία των ανεµογεννητριών βίωσε µια ταχεία εξέλιξη, και το µέγεθος των 

ανεµογεννητριών αυξανόταν σηµαντικά σε ετήσια βάση. Έτσι είναι πολύ 

δύσκολο για τις νεοεισερχόµενες εταιρείες στον κλάδο να αποκτήσουν 

προηγµένη τεχνολογία από µόνες τους. Ωστόσο η συνεργασία µε εταιρείες που 

διαθέτουν προηγµένης τεχνολογίας ανεµογεννήτριες, θα µπορούσε να είναι 

ένας τρόπος για να εισέλθει µια εταιρεία στον κλάδο, κάτι που όµως δεν είναι 

πάντα εφικτό.  

Το άλλο εµπόδιο στην αγοράς ανεµογεννητριών είναι ότι µια αγορά αυστηρά 

καθορισµένη νοµοθετικά, που προσδιορίζει το µέγεθος των ανεµογεννητριών 

και το πλαίσιο του στροβίλου. Αυτό που οδήγησε νέους παράγοντες να 

εισέλθουν στην αγορά, όπως η Κίνα, η οποία έφθασε τις 70 νέες εταιρείες, ήταν 

η κινεζική κρατική ενίσχυση µέσω της εντατικής οικονοµικής υποστήριξης, και 
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της χαµηλής συµµετοχής των ξένων κατασκευαστών ανεµογεννητριών στην 

Κίνα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το χαµηλό ανταγωνισµό κάτι που διευκόλυνε 

τους νεοεισερχόµενους να επιβιώσουν. Με την υποστήριξη της κινεζικής 

κυβέρνησης, και κυρίως µέσω του νόµου για την προώθηση των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, πολλές µεγάλες κρατικές εταιρείες που  κατασκεύαζαν 

εξοπλισµό σχεδίαζαν ή άρχισαν να εισέρχονται στην αγορά αιολικής ενέργειας. 

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο χαρακτηρίζονται από µια ισχυρή οικονοµική 

ικανότητα. Ο κύριος λόγος είναι ότι έχουν στενές σχέσεις µε την Κινεζική 

κυβέρνηση, η οποία καθιστά ευκολότερο για αυτές να έχουν πρόσβαση σε 

δηµόσιες επενδύσεις, εµπορικά δάνεια, κλπ. Μπορούν επίσης να αναλάβουν 

και έργα λόγω συµµαχιών σε διάφορες επαρχίες της Κίνας. Όµως, το µεγάλο 

µειονέκτηµα για αυτούς τους νεοεισερχόµενους είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας 

εξαιτίας του γεγονότος ότι εισήλθαν προσφάτως στην αγορά της αιολικής 

ενέργειας. 

Παρά το γεγονός ότι οι φραγµοί εισόδου είναι αρκετά υψηλοί, η συνεργασία 

εταιρειών µε τη µορφή της Άδειας Χρήσης της τεχνολογίας από ξένες εταιρείες 

µπορούν να µειώσουν τα εµπόδια, και το κόστος που προκύπτει από την 

έρευνα και ανάπτυξη, µπορεί να αποφευχθεί. Ειδικά η Κίνα βιώνει µια τεράστια 

ώθηση σε νέες εταιρείες, λόγω της αυξηµένης ζήτησης για ενέργεια.  

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως κατασκευαστές αιολικών πάρκων 

(EPC Contractors), η εικόνα είναι διαφορετική. Επειδή οι εργασίες θεµελίωσης, 

εγκατάστασης ή διασύνδεσης, είναι σχετικά τυποποιηµένες, δεν απαιτείται ούτε 

αρχικό υψηλό κόστος, ούτε ειδική τεχνογνωσία, ενώ δεν απαιτείται έρευνα και 

ανάπτυξη. 

Τέλος το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

ανάπτυξης και αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, αφού το µόνο που 

απαιτείται είναι η γνώση των τοπικών νόµων, κανονισµών και διαδικασιών της 

περιοχής στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο. 
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3.4.2 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών  

Ο αριθµός των προµηθευτών και οι σχέσεις τους µε τους κατασκευαστές 

ανεµογεννητριών έχουν µεγάλο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι και τα δύο µέρη 

προσπαθούν να καρπωθούν µεγάλο µερίδιο από τα κέρδη του κλάδου. Η 

διαπραγµατευτική δύναµη των κατασκευαστών ανεµογεννητριών καθορίζεται 

από τον αριθµό των προµηθευτών που συνεργάζονται, και τον αριθµό των 

προµηθευτών στην αγορά.  

Τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή των ανεµογεννητριών, 

συχνά δεν είναι µοναδικά, και οι κατασκευαστές ανεµογεννητριών έχουν τη 

δυνατότητα να αλλάξουν προµηθευτή αν δεν είναι ικανοποιηµένοι. Επειδή όµως 

οι ανεµογεννήτριες σχεδιάζονται έτσι ώστε πληρούν κάποιες προδιαγραφές, 

κυρίως κλιµατικές, συχνά απαιτούνται συγκεκριµένα εξαρτήµατα, το κόστος 

αλλαγής των οποίων µπορεί να είναι υψηλό, λόγω της προσαρµογής που 

µπορεί να απαιτηθεί. 

Κατά την ανάλυση της διαπραγµατευτικής δύναµης των προµηθευτών, 

υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά της αγοράς που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη προκειµένου να αξιολογηθούν οι δυνάµεις τους. Οι προµηθευτές είναι 

ισχυροί εάν για συγκεκριµένο εξοπλισµό υπάρχουν µόνο λίγοι προµηθευτές 

στην αγορά. Παράλληλα βέβαια µε αυτό, οι µεγάλοι κατασκευαστές 

αντιλαµβάνονται και ενισχύουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε διάφορους 

προµηθευτές, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να αποφευχθεί το 

υψηλό κόστος µετακίνησης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές προτιµούν να κάνουν 

µακροχρόνιες σχέσεις µε τον ίδιο προµηθευτή, προκειµένου να µειώσουν το 

κόστος. Αντίθετα, τα τυποποιηµένα προϊόντα τείνουν να µειώσουν τη δύναµη 

των προµηθευτών. 

Όπως και σε κάθε άλλο τοµέα, ο φόβος της αδυναµίας κάλυψης της ζήτησης, 

είναι επίσης σηµαντικός στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Η κατάσταση κατά 

την οποία οι προµηθευτές δεν µπορεί να καλύψουν τη ζήτηση, που κατά 

συνέπεια επιβραδύνει την ανέγερση και κατασκευή ενός έργου, είναι ένας από 

τους χειρότερους εφιάλτες για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Προκειµένου να 

αντιµετωπισθεί αυτός ο κίνδυνος, πολλές µεγάλες εταιρείες αιολικής ενέργειας 

έχουν προχωρήσει στην εξαγορά κάποιων προµηθευτών κρίσιµων εξοπλισµών, 
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συµπεριλαµβανοµένων των γεννητριών, των πτερυγίων, των πύργων και των 

κιβώτιων ταχυτήτων. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι προµηθευτές επιµέρους 

εξοπλισµού που χρησιµοποιούν οι κατασκευαστές ανεµογεννητριών. 

Πίνακας 1: Κάθετη ολοκλήρωση στον κλάδο των κατασκευαστών 

ανεµογεννητριών 

 

Πηγή: Turbine manufacturers; here comes pricing power, Merrill Lynch2007 
 

Οι προµηθευτές κιβωτίων ταχυτήτων έχουν τη µεγαλύτερη διαπραγµατευτική 

δύναµη στον κλάδο και ο εξοπλισµός αυτός αποτελεί το σηµείο πιθανού 

προβλήµατος διαθεσιµότητας στην αγορά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της 

έλλειψης εµπειρίας στην αγορά των ρουλεµάν, στην απαίτηση ενός υψηλού 

επίπεδου συντήρησης στα κιβώτια ταχυτήτων, ο περιορισµένος αριθµός των 

κιβωτίων ταχυτήτων που παράγονται σε σύγκριση µε τη ζήτηση.118 

Στον πίνακα 2, παρουσιάζεται ο αριθµός των προµηθευτών για κάθε σηµαντικό 

εξοπλισµό του κλάδου της ανεµογεννήτριας. Η θετική τάση στον πίνακα δείχνει 

σαφώς µια εκρηκτική αύξηση σε προµηθευτές, ειδικά κατά την περίοδο από το 

                                                           
118 BTM Consult ApS 2009, International Wind Energy Development. World Market Update 
2008   
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2008 - 2009. Ο πίνακας επιβεβαιώνει ότι, εφόσον η προµήθεια κιβωτίων 

ταχυτήτων έχει τη µικρότερη ποσοστιαία αύξηση, η συµφόρηση είναι πιο πιθανό 

να συµβεί σε αυτό το είδος εξοπλισµού. 

Πίνακας 2: Ρυθµός αύξησης προµηθευτών επιµέρους εξοπλισµών 

ανεµογεννητριών 

 

Πηγή: BTM Consult ApS 2009, International Wind Energy Development. World 
Market Update 2008 
 

Επί του παρόντος, οι προµηθευτές έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη, 

αλλά αν η ανάπτυξη συνεχιστεί, αυτό θα µπορούσε να τη µειώσει στο µέλλον.  

 

3.4.3 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

Ο αριθµός των αγοραστών είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει 

στο βαθµό της διαπραγµατευτικής ισχύος, σε σύγκριση µε τον αριθµό των 

προµηθευτών. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών στον τοµέα της αιολικής ενέργειας, 

όπως η παγκόσµια οικονοµική κατάσταση, τα χαρακτηριστικά του αγοραστή και 

η κατάσταση της αγοράς των ανεµογεννητριών, που όλοι συµβάλλουν στο 

βαθµό της διαπραγµατευτικής δύναµης των αγοραστών. Ο αριθµός των 

προµηθευτών στον κλάδο της αιολικής ενέργειας είναι περιορισµένος σε 

σύγκριση µε τον αριθµό αγοραστών στην αγορά. 

Οι αγοραστές του κλάδου της αιολικής ενέργειας είναι, ηλεκτρικές εταιρείες 

κοινής ωφέλειας, κρατικές ή δηµοτικές επιχειρήσεις, και ανεξάρτητοι παραγωγοί 

ηλεκτρικής ενέργειας (Independent Power Producer - IPP). Οι πελάτες αυτοί, 
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συνέβαλαν στην εκθετική αύξηση της αγοράς κυρίως των κατασκευαστών 

ανεµογεννητριών και είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της χαµηλής 

διαπραγµατευτικής δύναµης των αγοραστών. Για τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, η πελατειακή βάση είναι ιδιαίτερα 

κατακερµατισµένη σε πολλές µικρές εταιρείες. Κάθε εταιρεία είναι 

“εγκλωβισµένη” σε ένα συµβόλαιο, όταν αγοράζουν από ένα συγκεκριµένο 

κατασκευαστή ανεµογεννητριών. Έτσι µια µελλοντική επέκταση του έργου ή 

αντικατάσταση του προϊόντος από άλλο προµηθευτή, δεν είναι δυνατή λόγω της 

µοναδικής σχεδίασης των ανεµογεννητριών. Αυτό οδηγεί σε ένα πολύ υψηλό 

κόστος µετακίνησης προµηθευτή για τον αγοραστή, καθιστώντας υψηλή τη 

διαπραγµατευτική ισχύ των κατασκευαστών. ∆εδοµένου ότι η ζήτηση για 

αιολική ενέργεια τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει την προσφορά για 

ανεµογεννήτριες και υπάρχουν πολύ λίγοι κατασκευαστές ανεµογεννητριών, η 

αγοραστική δύναµη είναι περιορισµένη.  

Όταν πρόκειται όµως για κρατικές επιχειρήσεις και κυρίως χωρών όπως η Κίνα 

και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, είναι ευκολότερο για τους αγοραστές να 

πετύχουν µια ευνοϊκή συµφωνία. Οι πολλές ρυθµίσεις για τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας και οι επιδοτήσεις, έχουν βοηθήσει τους κατασκευαστές να 

µειώσουν το κόστος, και να είναι σε θέση να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές 

της ενέργειας. Επίσης κυβερνήσεις όπως για παράδειγµα η Κίνα, οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής, η Ινδία, αγοράζουν εξοπλισµό µε µεγάλες συµβάσεις, ενώ 

κάποιες θέτουν και περιορισµούς όπως η κατασκευή µεγάλου ποσοστού του 

εξοπλισµού να παράγεται στην εγχώρια αγορά, γεγονός που επίσης περιορίζει 

την αγοραστική δύναµη των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Έτσι, ενώ στη σηµερινή εποχή, ο αγοραστής είναι κυρίαρχος, όταν πρόκειται 

για την αγορά της αιολικής ενέργειας, η αγοραστική δύναµη είναι περιορισµένη 

και οι προµηθευτές είναι σε θέση να θέτουν τους όρους στην αγορά. 

 

3.4.4 Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα,  βασίζεται στην ελαστικότητα των τιµών. 

Όµως για την τεχνολογία της αιολικής ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη και 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 3 

131 

 

επιµέρους χαρακτηριστικά. Η ελαστικότητα των τιµών ορίζεται ως η ενέργεια η 

οποία παραδίδεται στο δίκτυο και µετράται σε δολάρια/kWh. Εκτός όµως από 

την τιµή ανά kWh, που για µερικούς είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, στοιχεία 

όπως η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η εξοικονόµηση διοξειδίου του άνθρακα, 

ο υψηλότερος βαθµός ανεξαρτησίας από τα ορυκτά καύσιµα, η ασφάλεια και η 

ποικιλία του χαρτοφυλακίου της ενέργειας είναι επίσης σηµαντικά και θα πρέπει 

να περιλαµβάνονται στις εκτιµήσεις. Κατά την εξέταση του κόστους κεφαλαίου, 

µια ενδιαφέρουσα τάση είναι ότι η αιολική ενέργεια είναι από τις φθηνότερες 

τεχνολογίες, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 25. 

 

∆ιάγραµµα 25: Εκτιµώµενο Σταθµισµένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ανά τεχνολογία το έτος 2018 (2011 $/MWh) 
Πηγή: Annual Energy Outlook 2013, EIA 2013 Early Release Overview 
 

Επίσης η αιολική ενέργεια είναι η φθηνότερη από τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, και πλησιάζει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 

πυρηνικών µονάδων. Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο, το οποίο τροποποιεί το 

κόστος αυτό, είναι η αναγνώριση σχετικά µε τον παροπλισµό των πυρηνικών 

σταθµών. Το κόστος αυτό είναι ίσο συχνά µε το αρχικό κεφάλαιο που 
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επενδύθηκε για την κατασκευή του εργοστασίου.119 H φθηνότερη επιλογή 

παραγωγής ενέργειας είναι το φυσικό αέριο, το οποίο είναι κατά 50% 

φθηνότερο σε σχέση µε την τιµή της αιολικής ενέργειας.  

Παρά το σχετικά ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, η αιολική ενέργεια δεν θα 

πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά µε τις τιµές του διαγράµµατος 25. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, η αιολική ενέργεια λαµβάνει διάφορες 

κυβερνητικές υποστηρίξεις και οφέλη, τα οποία αν τα οικονοµικά δεδοµένα της 

αιολικής ενέργειας ήταν ανταγωνιστικά, η στήριξη αυτή θα ήταν περιττή. Με τις 

τιµές του εξοπλισµού για την χερσαία αιολική ενέργεια να µειώνονται ταχύτατα, 

υπάρχει η προοπτική ώστε η συγκεκριµένη τεχνολογία να µη χρειάζεται καµία 

επιδότηση. Έτσι µε την εκτίµηση ότι η συγκεκριµένη τάση θα διατηρηθεί, η 

αιολική ενέργεια µπορεί να είναι ανταγωνιστική µε την παραγωγή ενέργειας από 

φυσικό αέριο µέχρι το 2018, καθιστώντας την απειλή από υποκατάστατες 

τεχνολογίες, χαµηλή. 

Ένα άλλο ζήτηµα, που επηρεάζει ολόκληρο τον τοµέα της ενέργειας είναι η τιµή 

του πετρελαίου. ∆εδοµένου ότι η τιµή του πετρελαίου συσχετίζεται µε την 

ενέργεια, µια επιθετική αλλά εξαιρετικά απίθανη, µεγάλη πτώση της τιµής από 

τον ΟΠΕΚ θα µειώσει αντίστοιχα το κόστος παραγωγής ενέργειας, όπου η 

αιολική ενέργεια δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική. Αυτή η περίπτωση συνέβη 

όταν οι τιµές του πετρελαίου υποχώρησαν το καλοκαίρι του 2008, το οποίο 

οδήγησε σε µείωση κατά 91% των πράσινων επενδύσεων ενέργειας στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής για το πρώτο τρίµηνο του 2009.120 

  

3.4.5 Ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο 

Η αγορά των ανεµογεννητριών που αποτελεί το µεγαλύτερο µερίδιο του 

κλάδου, κυριαρχείται από δέκα εταιρείες, οι οποίες το 2011 είχαν συνολικό 

µερίδιο αγοράς 78,9%. Στο διάγραµµα 26 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το 

µερίδιο αγοράς για το έτος 2011. 

                                                           
119 Exploring the hypothetical limits to a nuclear and renewable electricity future, Sovacool, 2009 
120 Can the U.S. Make Vestas' Windmills Spin? BusinessWeek Online, Scott, M., 2009,  
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∆ιάγραµµα 26: Μερίδιο Αγοράς κατασκευαστών ανεµογεννητριών 2011 
Πηγή: Cleantech Investor 
 

Όπως δείχνει το γράφηµα, το 38,5% της αγοράς κυριαρχείται από τέσσερις 

εταιρείες, µε τα ποσοστά τους να είναι παραπλήσια. Αυτό φανερώνει ένα 

αυξηµένο ανταγωνισµό στον κλάδο. Μεταξύ των προµηθευτών των 

ανεµογεννητριών, για άλλη µια φορά η Κίνα κυριάρχησε στην αγορά, µε 

τέσσερις κινέζους κατασκευαστές, Sinovel, Goldwind, MingYang Wind Power 

και United Power να περιλαµβάνονται στους δέκα σηµαντικότερους, ενώ η 

δανικής προέλευσης Vestas παρέµεινε ως ο κορυφαίος κατασκευαστής. 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 27, τα ποσοστά των κατασκευαστών 

ανεµογεννητριών την τριετία 2008-2010 ακολούθησαν µια συγκεντρωτική 

πορεία. Ενώ η δανική VESTAS και η αµερικάνικη GE µέχρι το 2008 που είχαν 

µια σαφή διαφορά παγκοσµίως, από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, το 

2010, τα ποσοστά τους έφτασαν να είναι παραπλήσια, ενώ η GE έχασε τη θέση 

της από την κινεζική SINOVEL που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την επίσης 

κινεζική GOLDWIND. Αυτό φανερώνει την αυξηµένη ένταση του ανταγωνισµού 

στον κλάδο, ενώ επίσης φανερώνει ότι οι ισορροπίες παγκοσµίως έχουν 

αλλάξει. 
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∆ιάγραµµα 27: Μερίδιο Αγοράς κατασκευαστών ανεµογεννητριών 2008-2010 
Πηγή: Pike research, 2011 
 

Η αξιοσηµείωτη ανάπτυξη στην Κίνα είχε σηµαντική επίδραση στο µερίδιο 

αγοράς της παγκόσµιας αιολικής ενέργειας καθώς οι περισσότεροι 

κατασκευαστές ανεµογεννητριών µη-κινεζικής κατασκευής, δεν επωφελήθηκαν 

από την ανάπτυξη στην αγορά των αιολικών πάρκων. Αυτό δηµιούργησε 

µεγάλο ανταγωνισµό κυρίως στην κορυφή της κατάταξης, όπου µόνο τρεις 

ποσοστιαίες µονάδες διαχωρίζουν τους τέσσερις κορυφαίους κατασκευαστές 

ανεµογεννητριών.121
 

Ο ανταγωνισµός στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, διαφέρει κατά περιοχή. Η 

Κίνα εστιάζει όλο και περισσότερο σε ανεµογεννήτριες µε ισχυρότερες επιδόσεις 

και σε ανώτερη ποιότητα προϊόντων, παρά σε χαµηλό κόστος κεφαλαίου. Αυτό 

έχει οδηγήσει την Goldwind να είναι ξανά πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα, ενώ η 

                                                           
121 The Wind Power Sector, BTM and Make Consulting, 2011 
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Sinovel και η Guordian United Power έπεσαν τόσο σε τοπική, όσο και σε 

παγκόσµια κατάταξη. Η Vestas διατήρησε τη θέση της ως ο µεγαλύτερος 

κατασκευαστής ανεµογεννητριών στον κόσµο το 2011, παρά τη δύναµη των 

κινεζικών κατασκευαστών ανεµογεννητριών µε 17,6GW στην εγχώρια αγορά 

τους. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα των πολύ καλών επιδόσεων της  Vestas στην 

Αµερική, όπου της επέτρεψε να αποµακρυνθεί από τις υπόλοιπες πέντε 

κορυφαίες εταιρείες της αγοράς. Στις δυτικές αγορές, η Enercon ξεπέρασε τη 

Vestas που ήταν ο ηγέτης της αγοράς στην Ευρώπη, λόγω της δεσπόζουσας 

θέσης της στην ακµάζουσα γερµανική αγορά χερσαίας αιολικής ενέργειας και 

της εξαιρετικής της απόδοσης στις αγορές της Νότιας Ευρώπης, όπως η Γαλλία 

και η Ιταλία. Στην Αµερική, η µακροχρόνια ηγέτης της αγοράς GE Wind έδωσε 

έδαφος στη Vestas και τη Siemens, πέφτοντας στη δεύτερη θέση στην περιοχή. 

Τέλος, ορισµένες εταιρείες προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας 

στους επενδυτές, την πλήρη υλοποίηση του έργου, εκτός από την προµήθεια 

των ανεµογεννητριών, από την ανέγερση του πάρκου έως και τη διασύνδεσή 

του µε το δίκτυο. Έτσι λοιπόν αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη υλοποίησης 

του έργου προσφέροντας ένα µεγαλύτερο βαθµό ασφάλειας στους επενδυτές 

ενώ παράλληλα διαφοροποιούνται έναντι του ανταγωνισµού. 

 

3.5 Στρατηγική των 5 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου 

Πολλοί γνώστες και εµπειρογνώµονες του κλάδου θεωρούν την αιολική ενέργεια 

ως την ανανεώσιµη πηγή ενέργειας µε το µεγαλύτερο δυναµικό για ανάπτυξη 

και επενδύσεις. Όπως προβλέπεται για το εγγύς µέλλον, η αιολική ενέργεια θα 

είναι η πιο οικονοµικά αποδοτική εναλλακτική λύση έναντι των ορυκτών 

καυσίµων για την ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας 

δήλωσε ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί την µεγαλύτερη ενιαία µορφή της νέας 

δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη.122 Αν εξετάσουµε την 

εγκατεστηµένη ισχύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αιολική ενέργεια 

αυξάνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας.123 Ως αποτέλεσµα, 

αυτό έχει τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές εξοπλισµού αιολικών πάρκων 

                                                           
122 Oxford Energy Forum, Oxford, Aug 2009 
123 EWEA and Platts Power Vision, 2011 
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να προσπαθούν να αναπτυχθούν, ώστε να εξασφαλίσουν µεγαλύτερα µερίδια 

αγοράς, µέσω της εφαρµογής διαφόρων ειδών στρατηγικής. 

Ο κύριος στόχος των εταιρειών είναι να αυξηθεί η παραγωγική τους ικανότητα, 

να εισέλθουν σε νέες αγορές του εξωτερικού και να παραδίδουν τον εξοπλισµό 

στον χρόνο που εγγυούνται. Κάθε εταιρεία έχει επιτύχει διαφορετικά επίπεδα 

επιτυχίας τα τελευταία χρόνια και η κάθε µια διατηρεί ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα µέσα από διάφορες στρατηγικές. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πολλές υψηλού επιπέδου συγχωνεύσεις 

και εξαγορές στον κλάδο της αιολικής ενέργειας έχουν οδηγήσει σε πιο 

δυναµικές, και κάθετα ολοκληρωµένες εταιρείες. Ενώ η πλειοψηφία των 

εξαγορών είναι καθαρά εταιρειών τεχνολογίας (η AMSC εξαγόρασε τις εταιρείες 

Windtec, Switch Engineering και Blade Dynamics, η GE αποκτήσε τις 

CONVERTEAM και ScanWind, η Suzlon απέκτησε το 100% της REpower), 

υπάρχει µια αυξανόµενη τάση για τους κατασκευαστές να αποκτήσουν εταιρείες 

ανάπτυξης αιολικών πάρκων (κάθετης ολοκλήρωσης) ως µια στρατηγική για την 

εξασφάλιση της χρήσης των ανεµογεννητριών τους. Η Siemens, για 

παράδειγµα, προέβηκε σε αυτό ακριβώς το βήµα στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής µε την εξαγορά του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Cape Wind. 

Επίσης, η κάθετη ολοκλήρωση ήταν µια τάση που πολλές εταιρείες 

χρησιµοποίησαν. Παράγοντας µε ίδια µέσα εξοπλισµό, οι εταιρείες του κλάδου 

δεν εξασφάλισαν µόνο τη µείωση του κόστους, τον καλύτερο έλεγχο της 

ποιότητας και την ακρίβεια κατά την παράδοση, αλλά επιπλέον εξασφάλιζαν τη 

βεβαιότητα ότι οι άλλες εταιρείες δεν θα αντέγραφαν την ειδική τεχνολογία και το 

σχεδιασµό τους.  

Η είσοδος των µεγάλων εταιρειών στον τοµέα της αιολικής ενέργειας, έγινε ως 

επί το πλείστον µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ώστε να αποκτήσουν το 

υπάρχον µερίδιο αγοράς και το πλεονέκτηµα της τεχνολογίας. Αυτό συνέβη 

όταν η Siemens εισήλθε στην αγορά της ∆ανίας µε την απόκτηση της δανικής 

κατασκευάστριας ανεµογεννητριών Bonus το 2004, µε την απόκτηση από την 

GE Electric της ENRON Wind το 2002, κάτι που επέτρεψε στις εταιρείες αυτές 

να είναι στην πρώτη δεκάδα των παραγωγών εξοπλισµού αιολικής ενέργειας. 

Επίσης σε συγχωνεύσεις προχώρησαν οι κατασκευαστές µεγάλων 
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ανεµογεννητριών, ώστε να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς 

τους, όπως έγινε µε την συγχώνευση της Vestas µε την NEG MICON το 2005, ή 

να έχουν καλύτερη θέση σε µια συγκεκριµένη αγορά και να έχουν πρόσβαση σε 

πιο προηγµένη τεχνολογία κάτι που συνέβη µε την απόκτηση της εταιρείας 

Repower από την εταιρεία Suzlon το 2007. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, επειδή ο κλάδος της αιολικής ενέργειας 

είναι ταχύτατα αναπτυσσόµενος, διακρίνουµε ότι οι εταιρείες του κλάδου έχουν 

επιλέξει ως στρατηγική, αυτήν της ανάπτυξης. Συγκεκριµένα οι περισσότερες 

εταιρείες έχουν υιοθετήσει την στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης, είτε µέσω 

της παραχώρησης αδείας (Licensing), είτε µε τη µορφή κοινοπραξίας (Joint 

Ventures) είτε µέσω της εξαγοράς. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η τεχνολογία είναι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για τις εταιρείες ανεµογεννητριών. Η παραχώρηση άδειας 

εκµετάλλευσης τεχνολογίας,  επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν τα προϊόντα 

στην αγορά νωρίτερα, ενώ και η εταιρεία θα επωφεληθεί από µια ταµειακή ροή 

νωρίτερα. Επιπλέον αυτό σηµαίνει και χαµηλότερο κόστος ανάπτυξης.  Για τις 

εταιρείες που θα παραχωρήσουν τεχνολογία η παραχώρηση αυτή θα µπορούσε 

να είναι µια επιλογή για να πετύχουν µεγάλα οικονοµικά κέρδη σε αρκετές 

περιπτώσεις.  Για παράδειγµα αν η εταιρεία που παρέχει άδεια χρήσης της 

τεχνολογίας θέλει να παραµείνει τεχνολογικά ανώτερη στην ανάπτυξη των 

προϊόντων της, και να επικεντρωθεί στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα 

(δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων), θα µπορούσε να χορηγήσει άδεια 

εκµετάλλευσης της τεχνολογίας της. Η γερµανική εταιρεία REpower, µια µεγάλη 

εταιρεία στον τοµέα της κατασκευής ανεµογεννητριών µην έχοντας µερίδια 

αγοράς στην κινεζική αγορά, προχώρησε σε µια συµφωνία χορήγησης άδειας 

µεταφοράς τεχνολογίας για ανεµογεννήτριες 600KW στην κινεζική Goldwind, 

κάτι που βοήθησε την Goldwind να επιτύχει µια ισχυρή θέση στην αγορά των 

ανεµογεννητριών 600KW και να γίνει ένας κορυφαίος κατασκευαστής µεταξύ 

των κινεζικών εταιρειών. Αργότερα η REpower, συνέχισε µε µια χορήγηση 

άδειας στη China Dongfang Steam Turbine Groups µε µια συµφωνία µεταφοράς 

τεχνολογίας ανεµογεννήτριας 1,5mW, το Νοέµβριο του 2004. 
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Οι κοινοπραξίες στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, είχαν δηµιουργηθεί για να 

εξυπηρετήσουν την εκάστοτε τοπική αγορά ανεµογεννητριών. Όπως 

προηγουµένως αναφέρθηκε, δεν ήταν δυνατό σε όλες τις αγορές να 

δραστηριοποιηθούν οι κατασκευαστές εξοπλισµού, αν δεν υπήρχε τοπική 

προστιθέµενη αξία, όπως για παράδειγµα στην κινεζική αγορά. Έτσι 

προκειµένου οι εταιρείες να εδραιωθούν, προχώρησαν σε κοινοπραξίες µε 

τοπικές εταιρείες κάτι που τελικά βοήθησε και στη διαµόρφωση του κλάδου 

τοπικά ενώ και πολλές εταιρείες του ίδιου γεωγραφικού χώρου συνεργάστηκαν 

µέσω κοινοπραξιών για να µπουν στον χώρο. Κατά τη διάρκεια του 2003, δύο 

από τις µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής µηχανηµάτων, η Dalian DHI.DCW 

Groups και η China ErZhong προχώρησαν σε κοινοπραξία για να εισέλθουν 

στην αγορά αιολικής ενέργειας. Από το 2004 µέχρι σήµερα, η China North 

Vehicle Group συνεργάζεται µε την GE για την παραγωγή ανεµογεννητριών, η 

Xiangtan Generator Groups συνεργάστηκε µε τη γερµανική LACI Blower 

Company για την παραγωγή ανεµογεννητριών ενώ το 2005 η Nordex 

προχώρησε σε κοινοπραξία µε τις εταιρείες China’s Ningxia και Ningxia Tainjing 

για την τοπική παραγωγή των ανεµογεννητριών στην Κίνα. Επίσης, η ισπανική 

Acciona υπέγραψε συµφωνία µε την κινεζική υψηλής τεχνολογίας εταιρεία 

αεροδιαστηµικής CASC να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής στην Κίνα 

µε ετήσια παραγωγή 400 ανεµογεννητριών. 

Μέσω των εξαγορών κατέστη δυνατή η ταχεία είσοδος σε µια αγορά και η 

πρόσβαση σε µια υπάρχουσα πελατειακή βάση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 

εξαγορές περιλαµβάνουν επίσης την απόκτηση της εµπορικής ονοµασίας ή την 

εταιρική φήµη. Ανάµεσα στις κορυφαίες δέκα εταιρείες παγκοσµίως, η Suzlon, 

µια ινδική εταιρεία κατασκευής ανεµογεννητριών βασίστηκε στην απόκτηση της  

γερµανικής εταιρείας ανεµογεννητριών Südwind. Η Suzlon εισήλθε στον κλάδο 

της αιολικής ενέργειας το 1995 µε την αγορά της Südwind, η οποία τη βοήθησε 

να αποκτήσει τεχνολογία. Μετά από αυτό η Suzlon ξεκίνησε µια µονάδα 

έρευνας και ανάπτυξης στη Γερµανία, ενώ σήµερα είναι η έβδοµη µεγαλύτερη 

εταιρεία ανεµογεννητριών στον κόσµο. 

Παγκοσµίως ο κλάδος της αιολικής ενέργειας κυριαρχείται από πέντε βασικούς 

παίκτες, την Vestas, την Sinovel, την Goldwind, την Gamesa, και την Enercon. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τις στρατηγικές που επέλεξε κάθε εταιρεία. 
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Vestas  

Η Vestas Wind Systems A/S είναι µια δανική εταιρεία κατασκευής, πώλησης, 

εγκατάστασης, και συντήρησης ανεµογεννητριών. Είναι ο µεγαλύτερος 

κατασκευαστής ανεµογεννητριών στον κόσµο, αλλά λόγω της ταχύτατης 

ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, το µερίδιο αγοράς της µειώθηκε από 28% το 

2007 σε 12,7% το 2011.124 Η εταιρεία λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής στη 

∆ανία, στη Γερµανία, στη Ιταλία, στη Κίνα, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη 

Ισπανία, στη Εσθονία, στη Σουηδία και στη Νορβηγία και απασχολεί 

περισσότερους από 17.000 ανθρώπους παγκοσµίως.125 

Η εταιρεία Vestas, έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 55.000 MW παγκοσµίως 

και το έτος 2012 πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 7,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, 

µε µικτά κέρδη 796 εκατοµµύρια ευρώ που αντιστοιχεί σε µικτό περιθώριο 

κέρδους 11%.126 Η Vestas εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο της Κοπεγχάγης το 

1998 και η άκρως επιτυχηµένη αρχική δηµόσια προσφορά σηµατοδότησε την 

αρχή µιας νέας εποχής για τη Vestas. 

Το 2012, η Vestas άλλαξε την οργανωτική της δοµή µε την εφαρµογή νέου 

επιχειρηµατικού µοντέλου λειτουργίας. Ως εκ τούτου, οι τρεις επιχειρηµατικές  

µονάδες, λύσεων Τεχνολογίας και Υπηρεσιών (Technology & Service 

Solutions), Παραγωγής και Παγκόσµιας ∆ιάθεσης (Manufacturing & Global 

Sourcing) και Πωλήσεων, αντιπροσωπεύουν τις βασικές ικανότητες της 

εταιρείας, που είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων 

στόχων της. 

Η Vestas ιδρύθηκε από τον Η. S. Hansen ο οποίος το 1898 καθιερώθηκε ως 

σιδηρουργός στη µικρή πόλη Lem, στη ∆ανία. Ο ίδιος και ο γιος του, Peder 

Hansen, κατασκευάζαν από χάλυβα παράθυρα για βιοµηχανικά κτίρια. Το 1945, 

ο Peder Hansen ίδρυσε την εταιρεία VEstjyskSTålteknik A/S, της οποίας το 

όνοµα µετατράπηκε σε Vestas. Η νέα εταιρεία, η οποία έκανε αρχικά οικιακές 

συσκευές, άρχισε να παράγει γεωργικό εξοπλισµό. Οι επόµενες δύο δεκαετίες, 

χαρακτηρίστηκαν από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκταση της 

επιχείρησης. Το 1968, η Vestas προσαρµόστηκε στην απότοµη ζήτηση για 
                                                           
124 Cleantech Investor, 2011 
125 Vestas Annual report 2012 
126 Vestas Annual report 2012 
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υδραυλικούς γερανούς για ελαφρά φορτηγά, µε αποτέλεσµα να κατασκευάσει 

το πρώτο "πραγµατικό" εξαγώγιµο προϊόν, µε το 96% της παραγωγής να 

εξάγεται σε 65 χώρες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η Vestas 

ξεκίνησε να πειραµατίζεται µε ανεµογεννήτριες, κυρίως λόγω της δεύτερης 

πετρελαϊκής κρίσης, όπου άρχισε να εξετάζει τις δυνατότητες της αιολικής 

ενέργειας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας και το 1979 η Vestas πούλησε και 

εγκατέστησε την πρώτη επιτυχηµένη ανεµογεννήτριά της. Ωστόσο, ο 

σχεδιασµός ήταν ακόµα ατελής και τα επόµενα χρόνια χαρακτηρίζονται από την 

επίλυση των τεχνικών ζητηµάτων και την επακόλουθη έναρξη της µαζικής 

παραγωγής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η νοµοθεσία στις ΗΠΑ άλλαξε, 

δίνοντας φοροαπαλλαγές στους επενδυτές ενέργειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

την πρώτη µεγάλη παραγγελία για 155 ανεµογεννήτριες το 1981 και µια νέα 

παραγγελία επιπλέον 550 ανεµογεννητριών το επόµενο έτος. Ο κλάδος 

γνώρισε µια πραγµατική άνθηση στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά το 

1986 η Vestas αναγκάστηκε να αναστείλει τις πληρωµές, διότι η αγορά των 

Ηνωµένων Πολιτειών έκλεισε λόγω της λήξης του µέτρου της ειδικής 

φορολογικής νοµοθεσίας. Το 1986 µεγάλα τµήµατα της Vestas πουλήθηκαν και 

µια νέα εταιρεία µε την επωνυµία Vestas Wind Systems A/S ιδρύθηκε στο τέλος 

του έτους για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αιολική ενέργεια. Από το 1987 

και µετά η Vestas αναπτύσσεται σε πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο, µε 

προσωπικό περίπου 60 άτοµα για να γίνει µια παγκόσµια υψηλής τεχνολογίας 

εταιρεία, µε ηγετική θέση στην αγορά και να απασχολεί περισσότερους από 

17.000 εργαζόµενους. Το 1998 η Vestas εισήχθη στο χρηµατιστήριο της 

Κοπεγχάγης και το κεφάλαιο που άντλησε, χρησιµοποιήθηκε για την ώθηση της 

ανάπτυξης. Το 2004, η Vestas και η NEG Micon, ο τρίτος µεγαλύτερος 

παραγωγός ανεµογεννητριών, συγχωνεύτηκαν, και έγιναν ο παγκόσµιος ηγέτης 

στην αγοράς αιολικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας µερίδιο αγοράς 32%. 

Εκτός από την παραγωγή των ανεµογεννητριών, τη µεταφορά και την 

εγκατάσταση τους στη συνέχεια επεκτάθηκε και στη δραστηριότητα των 

υπηρεσιών συντήρησης. Με τη συγχώνευση διορίστηκε µια νέα διοίκηση µε τον 

Ditlev Engel να τοποθετείται ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Το 2005, η εταιρεία 

ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική της: "Η θέληση για τη νίκη" (The Will to Win), 

ώστε να γίνει η αιολική ενέργεια µια ανταγωνιστική πηγή σε σχέση µε τις 

"παραδοσιακές" µορφές ενέργεια του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού 
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αερίου. Το 2006 η Vestas άνοιξε την πρώτη µονάδα παραγωγής της στην Κίνα, 

ένα εργοστάσιο παραγωγής πτερυγίων. Το 2007 η Vestas ξεκίνησε µια νέα 

στρατηγική: Νο 1 στη σύγχρονη Ενέργεια, όπου εκείνη την εποχή, η Vestas έχει 

εγκαταστήσει περισσότερες από 33.500 ανεµογεννήτριες σε 63 χώρες σε 5 

ηπείρους. Το 2008 ήταν η καλύτερη χρονιά για την Vestas, µε 5.524 νέες θέσεις 

εργασίας. Το 2009 η οικονοµική κρίση θέτει σε κίνδυνο την Vestas και τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παρ' όλα αυτά η Vestas ανακοίνωσε ότι θα 

διατηρούσε τους οικονοµικούς στόχους της και θα ξεκινούσε ένα νέο µοντέλο 

ανεµογεννήτριας, το V112 3MW, το ισχυρότερο στην κατηγορία 3MW. Το 2010 

η Vestas δηµοσιεύει ζηµιές για το πρώτο και δεύτερο τρίµηνο, κυρίως λόγω της 

µειωµένης ζήτησης ευρωπαϊκά. Ως αντίδραση ανακοίνωσε τη µείωση της 

παραγωγικής ικανότητας στη βόρεια Ευρώπη. Συγκεκριµένα, ακολούθησε το 

κλείσιµο τεσσάρων εγκαταστάσεων στη ∆ανία και ένα στη Σουηδία, όπου το 

κόστος της εργασίας είναι υψηλότερο και οδήγησε στην απόλυση 3000 

εργαζόµενων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η ζήτηση για ανεµογεννήτριες αυξήθηκε 

σηµαντικά, κυρίως λόγω κυβερνητικών πολιτικών, οι οποίες περιελάµβαναν 

επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα, τόσο στη ∆ανία όσο και στις Ηνωµένες 

Πολιτείες.127 Με µεγάλης κλίµακας παραγγελίες να φθάνουν, ιδίως από τις 

Ηνωµένες Πολιτείες, η Vestas άρχισε να αναπτύσσεται µέσω κατακόρυφης 

ολοκλήρωσης, µε την έναρξη της κατασκευής υλικών φτιαγµένων µε 

υαλονήµατα (fiberglass) το 1981, ενώ µέχρι το 1983, η ικανότητα της εταιρείας 

είχε επεκταθεί αρκετά ώστε να ξεκινήσει να παράγει  δικά της πτερύγια. Εκείνο 

το έτος, η εταιρεία επεκτάθηκε για πρώτη φορά στο εξωτερικό µέσω της 

θυγατρικής της, στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εξαιρετική χρονιά ήταν το έτος 1985, 

όταν η εταιρεία ανέπτυξε ανεµογεννήτριες µε ρύθµιση βήµατος, το οποίο 

ρύθµιζε τη γωνία των πτερυγίων του στροβίλου προς την κατεύθυνση του 

ανέµου, µε αποτέλεσµα τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Η 

καινοτοµία αυτή συνέβαλε στη σηµαντική αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, 

ενώ οι ανεµογεννήτριες, έγιναν ο κύριος µοχλός ανάπτυξης της Vestas. Μια 

σηµαντική καµπή για τη στρατηγική της εταιρείας ήταν το 1986, όπου η εταιρεία 

έπεσε σε οικονοµική κρίση, όταν οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν ανανέωσαν τη 

                                                           
127 "European Wind Power Giant Expands in US," Natural Life, May-June 2002 
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νοµοθεσία που παρείχε ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά 

αιολικής ενέργειας. Η µεγάλη έκθεση της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ βύθισε 

την εταιρεία σε οικονοµική ανωµαλία όπου µέχρι το τέλος του έτους, η Vestas 

αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση. 

Το 1987, η εταιρεία αναδιοργανώνεται ώστε να ακολουθήσει µια στρατηγική 

ανάπτυξης, και υπό νέα διοίκηση, στράφηκε προς τη διεθνή αγορά, όπου 

συστήνει µια θυγατρική εταιρεία στην Ινδία και το 1988 κερδίζει ένα διαγωνισµό 

για την κατασκευή έξι αιολικών πάρκων για την εταιρεία DANIDA στην Ινδία. 

Επίσης µε την δανική κυβέρνηση να προωθεί την ενοποίηση πολλών µικρών 

εταιρειών του κλάδου, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας µικρότερος αριθµός 

διεθνώς ανταγωνιστικών εταιρειών, η Vestas εξαγοράζει την εταιρεία Danish 

Wind Technology το 1989, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής της, τις 

πωλήσεις και το εµπορικό βεληνεκές της. Ταυτόχρονα προσπάθησε να 

επεκτείνει το διεθνές της δίκτυο, και το 1989, η εταιρεία δηµιούργησε µια 

γερµανική θυγατρική, που ακολουθείται από τη δηµιουργία νέων θυγατρικών 

εταιρειών παραγωγής στη Σουηδία και τις Ηνωµένες Πολιτείες το 1992. Επίσης 

εστιάζει σε νέες αγορές στις οποίες περιλαµβάνονταν το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία και µέχρι το 1993, η εταιρεία προέβη σε 

επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής της ∆ανίας. Η Vestas συνέχισε την 

πορεία ανάπτυξης όπου το 1994 αύξησε την παραγωγική της ικανότητα µέσω 

της απόκτησης της εταιρείας Volund Stalteknik, µε έδρα το Varde της ∆ανίας. 

Το ίδιο έτος η Vestas εισήλθε στην αγορά της Ισπανία, δηµιουργώντας µια 

κοινοπραξία µε την εταιρεία Gamesa, µε το µερίδιο της Vestas να ανέρχεται σε 

40%. Η συνεργασία ξεκίνησε έντονα, και µέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Ισπανία 

είχε γίνει µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες αγορές της Vestas. Με την 

άκρως επιτυχηµένη είσοδο της Vestas στο Χρηµατιστήριο της Κοπεγχάγης το 

1998, η Vestas άντλησε κεφάλαια και άνοιξε µια νέα µονάδα παραγωγής στην 

Ιταλία µέσω κοινοπραξίας µε την εταιρεία Wind Energy System Taranto S.p.A . 

όπου µόνο για το πρώτο έτος, η ιταλική κοινοπραξία είχε περισσότερα από 35 

εκατοµµύρια ευρώ σε έσοδα. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης την παραγωγική της 

ικανότητα στη ∆ανία, µε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου πτερυγίων στο 

Nakskov το 1999. Το επόµενο έτος, η Vestas ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία 

µε µια συµφωνία µε την ιαπωνική Vestech, η οποία ανήκε στις επίσης 
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ιαπωνικές  Toyota, Kawasaki, για συνεργασία ως προς τη διανοµή προϊόντων. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Vestas είχε αρχίσει την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών ανεµογεννήτριας  για µια νέα και πολλά υποσχόµενη αγορά, την 

υπεράκτια, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, και επιλέγοντας 

µια στρατηγική σχετικής διαποίκιλσης. Το 2002 η Vestas αντιµετώπισε ένα νέο 

αντίπαλο στις Ηνωµένες Πολιτείες, όταν η General Electric Corporation 

αγόρασε τις δραστηριότητες στην αιολική ενέργεια του αποτυχηµένου 

ενεργειακού γίγαντα Enron. Παρά την ύφεση στην παγκόσµια αγορά αιολικής 

ενέργειας, η µακρόχρονη εµπειρία της Vestas και η ηγετική της θέση, της 

επέτρεψαν να εδραιωθεί διεθνώς και να προσελκύσει ένα σηµαντικό αριθµό 

νέων παραγγελιών. Έτσι το ίδιο έτος, η Vestas άνοιξε δύο νέα εργοστάσια, στο 

Cambeltown της Σκωτίας και στο Lauchhammer της  Γερµανίας. Ένα σηµαντικό 

ορόσηµο στην ανάπτυξη Vestas ήρθε στο τέλος του 2003, όταν η εταιρεία 

ανακοίνωσε την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της NEG Micon. Η συγχώνευση, η 

οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2004, εδραίωσε τη Vestas ως το σαφή 

παγκόσµιο ηγέτη, µε µερίδιο αγοράς της τάξης του 40%. Μέσα στα µέσα της 

δεκαετίας του 2000, αν και η Ευρώπη παρέµεινε ως η κυρίαρχη για την Vestas 

αγορά, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 70% των πωλήσεών της κατά 

το τέλος του 2004, ξεκίνησε µια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της παρουσίας 

της στις αγορές της Ασίας, όπου η αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

αναµενόταν να αυξηθεί σηµαντικά µέχρι το τέλος της δεκαετίας. Μετά τη 

δηµιουργία ένα γραφείου πωλήσεων και µάρκετινγκ στο Πεκίνο, η Vestas 

σηµείωσε την πρώτη σηµαντική παραγγελία το 2005 και µέχρι τον Ιούλιο του 

ίδιου έτους, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο 

στην Tianjin για την προµήθεια πτερυγίων, και να υποστηρίξει την περαιτέρω 

ανάπτυξη της εταιρείας στην Κίνα.  

Το 2009 η Vestas προσλαµβάνει περισσότερους από 5.000 εργαζόµενους για 

νέα εργοστάσιά της στην Κίνα, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ισπανία. Η 

εταιρεία ανέφερε ότι η κίνηση αυτή ήταν στα πλαίσια της επέκτασης στην Κίνα 

και τις ΗΠΑ, επειδή αυτές οι αγορές αυξάνονταν γρηγορότερα, ενώ ως µέρος 

αυτής της σταδιακής µετατόπισης της παραγωγής από την Ευρώπη προς την 

Κίνα και τις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2010, ήταν το κλείσιµο 5 εργοστάσιων στη 

∆ανία και στη Σουηδία, µε την απώλεια 3000 θέσεων εργασίας. Το 2011 ήταν 
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µια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Το ίδιο ήταν και 

για τη Vestas η οποία εξέδωσε δύο προειδοποιήσεις µειωµένων κερδών ενώ 

εγκατέλειψε και το στρατηγικό της σχέδιο Triple15. Τέλος το 2012, ήταν για τη 

Vestas ένα έτος αναδιοργάνωσης. Η στρατηγική αναδιοργάνωση της εταιρείας 

και η προσαρµογής της παραγωγικής ικανότητας µε βάση τη δυναµική της 

αγοράς υποδήλωνε την αναµενόµενη αποµάκρυνση 2.335 εργαζοµένων που 

θα επηρέαζαν σε µεγάλο βαθµό τη ∆ανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.  

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Vestas για την επόµενη περίοδο, η 

εταιρεία αναµένει µειωµένη λήψη παραγγελιών, δεν περιλαµβάνονται στα 

σχέδια της επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, και ως εκ τούτου οι 

επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό θα είναι περιορισµένες. Η 

Vestas αναµένει περαιτέρω µείωση του αριθµού των εργαζοµένων κατά τη 

διάρκεια του 2013 µε τον αριθµό των εργαζοµένων στο τέλος του έτους να 

αναµένεται σε όχι περισσότερο από 16.000. Έτσι φαίνεται ότι για την επόµενη 

περίοδο η Vestas επιλέγει µια στρατηγική σταθερότητας και ειδικότερα αυτής 

της συγκοµιδής κερδών, παγώνοντας τις επενδύσεις της και κρατώντας στο 

ελάχιστο τα κόστη της. 

 

Sinovel  

Η Sinovel Wind Group Co, Ltd (Sinovel) δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, το 

σχεδιασµό, την κατασκευή και την εµπορία µεγάλης κλίµακας χερσαίων και 

υπεράκτιων ανεµογεννητριών. Η εταιρεία προσφέρει τέσσερις κατηγορίες 

ανεµογεννητριών, 1,5 MW, 3 MW, 5 MW και 6MW ενώ βρίσκεται σε φάση 

ανάπτυξης ενός υπεράκτιου µοντέλου ισχύος 10MW. Επιπλέον, προσφέρει 

υπηρεσίες, όπως η θέση σε λειτουργία, η ανάλυση ανεµολογικών δεδοµένων, η 

διάγνωση και η επίλυση προβληµάτων, η τεχνική αναβάθµιση των 

ανεµογεννητριών, καθώς και τεχνικές οδηγίες για εγκατάσταση, τεχνική 

εκπαίδευση και υποστήριξη. Η Sinovel είναι ένας από τους κορυφαίους 

κατασκευαστές µεγάλης κλίµακας ανεµογεννητριών αιολικής ενέργειας στην 

Κίνα και δεύτερη παγκοσµίως. Η εταιρεία έχει θυγατρικές στην Ευρώπη, την 

Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αµερική και τις ΗΠΑ και έχει την έδρα της στο 

Πεκίνο. 
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Η Sinovel ιδρύθηκε το 2005 από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Junliang Han, ο 

οποίος προηγουµένως εργαζόταν στην εταιρεία Dalian Heavy Mechanical & 

Electrical. Ο Junliang Han διέκρινε µια ευκαιρία για την αγορά ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στην Κίνα και ίδρυσε τη Sinovel µε την υποστήριξη της 

εταιρείας Dalian Heavy Mechanical & Electrical όπου είναι από τους 

µεγαλύτερους µετόχους, θυγατρική της εταιρείας Dalian Heavy Mechanical 

Group (DHI-DCW), και κατέχει το 20% της εταιρείας. Οι επόµενες κατά µέγεθος 

µέτοχοι είναι οι εταιρείες Beijing Tianhua Zhongtai µε 13%, New Horizon Capital 

µε 13%, και οι Tibet Xinmeng Investment Development και Beijing Xinneng 

Huaqi Investment Consultant µε συνολικά 19%.128  

Τον Ιανουάριο του 2011, η Sinovel εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο της Σαγκάης, 

αντλώντας 1,4 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ το ίδιο έτος, αντικατέστησε την 

General Electric Co (GE), ως δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία στον κόσµο µετά την 

δανική Vestas. 

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει περίπου 12.989 MW στο τέλος του 2011 κάτι που 

αποτελεί την πρώτη επίδοση στην Κίνα και απασχολεί 2.873 εργαζοµένους, 

ενώ το έτος 2011 πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 1,639 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων, µε κέρδη 121,9 εκατοµµύρια δολάρια (ΕΒΙΤ).129 Αντίθετα µε άλλους 

κατασκευαστές, η Sinovel παράγει την πλειοψηφία του εξοπλισµού που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος αιολικής ενέργειας είτε είναι 

χερσαίες ή υπεράκτιες ανεµογεννήτριες. Έχει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής 

στις περιοχές, Liaoning, Gansu, Inner Mongolia και Jiangsu.  

Η Sinovel για να εισαχθεί στην αγορά της αιολικής ενέργειας χρησιµοποίησε τη 

στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης µε την άδεια χρήσης τεχνολογίας. Ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Junliang Han αποφάσισε ότι θα προσχωρούσε στην 

αγορά µε µια άδεια παραγωγής εξοπλισµού, ώστε να εισάγει στην τοπική αγορά 

δοκιµασµένες ανεµογεννήτριες που ήδη έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό και 

θα χρησίµευαν στη συνέχεια ως "σχέδια" για τις ανεµογεννήτριες που θα 

παράγει. Έτσι, το 2004, η εταιρεία DHI-DCW αγόρασε µια άδεια παραγωγής για 

την ανεµογεννήτρια FL1500-series από την γερµανική εταιρεία Fuhrländer. Το 

2007 η εταιρεία American Superconductor Corporation's, θυγατρική που ανήκει 

                                                           
128 HuaRui Wind Power Business Information, Caixin 
129 Company profile, Sinovel, 2012 
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εξ ολοκλήρου στην εταιρεία Windtec, υπέγραψε ένα πολλών εκατοµµυρίων 

δολαρίων συµβόλαιο µε την Sinovel για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη από 

κοινού ανεµογεννητριών ισχύος 3ΜW και 5MW. Η Sinovel θα είχε την 

αποκλειστική κυριότητα και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις 

µεγάλης κλίµακας χερσαίες και τις υπεράκτιες ανεµογεννήτριες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της σύµβασης.  

To 2009, η Sinovel ξεκινάει την ανάπτυξή της σε αγορές εκτός Κίνας και 

υπογράφει µε την εταιρεία AES Corporation, µια πολυεθνική εταιρεία ενέργειας 

µε έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µια συµφωνία-πλαίσιο, όπου Sinovel 

και AES θα συνεργάζονταν για την ανάπτυξη ανεµογεννήτριας στις ΗΠΑ και θα 

επιδίωκαν νέα έργα σε παγκόσµιο επίπεδο. Μέσω της συµφωνίας αυτής η AES 

θα εξασφάλιζε ανταγωνιστικές τιµές, προηγµένης τεχνολογίας 

ανεµογεννητριών, ενώ για τη Sinovel το άνοιγµα σε νέες αγορές. Επίσης στα 

τέλη του 2010, η Sinovel πούλησε την πρώτη ανεµογεννήτρια στις ΗΠΑ, όταν η 

Αρχή Υδατικών Πόρων της Μασαχουσέτης αγόρασε µια ανεµογεννήτρια 1,5 

MW για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για ένα σταθµό άντλησης λυµάτων 

στη Βοστώνη.  

Το 2011, υπογράφεται µεταξύ της εταιρείας ανάπτυξης έργων Mainstream 

Renewable Power  και της Sinovel, µια συµφωνία, για έργα αιολικής ενέργειας 

1.000 MW στην Ιρλανδία ενώ την ίδια χρονιά υπογράφει µε την ελληνική 

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, µνηµόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη 

αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 200-300MW. Οι συνεργασίες αυτές, θα 

ήταν οι πρώτες κινήσεις προς την επέκταση της δραστηριοποίησης της Sinovel 

στην Ευρώπη, κάτι που αποτελούσε µέχρι εκείνη την περίοδο αδυναµία 

πρόσβασης στην αγορά αυτή. 

Όµως το 2011, η Sinovel, ενεπλάκη σε µια διαµάχη µε την εταιρεία AMSC. Τον 

Απρίλιο του ίδιου έτους, η AMSC κατάθεσε έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της 

Κίνας, έπειτα από την απόρριψη των επαρχιακών δικαστηρίων στην επαρχία 

Hainan, για υποθέσεις παράβασης πνευµατικής ιδιοκτησίας λογισµικού κατά 

της Sinovel. Η διαµάχη αυτή, είχε αναµφισβήτητα ως αποτέλεσµα το πάγωµα 

της φιλοδοξίας της Sinovel να γίνει ένας σοβαρός παίκτης σε όλο τον κόσµο. 
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Αυτό ήταν προφανές όταν το Νοέµβριο του 2011, η Mainstream Renewable 

Power πάγωσε τη συµφωνία της προµήθειας ανεµογεννητριών. 

Επίσης, εξαιτίας της πτώσης ζήτησης ανεµογεννητριών παγκοσµίως, η Sinovel 

αγωνιζόταν να προσαρµοστεί µε τις νέες συνθήκες της αγοράς. Στην ετήσια 

έκθεση της, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για το 2011 τα έσοδα της εταιρείας 

µειώθηκαν κατά 49% και τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 79%. Η Sinovel 

απέδωσε τα αποτελέσµατα αυτά αφενός στον έντονο ανταγωνισµό στην αγορά, 

στην αλλαγή πολιτικής του κλάδου της αιολικής ενέργειας, αλλά και στην 

προσαρµογή των µακροοικονοµικών διακυµάνσεων διεθνώς.130 Επίσης στα 

αποτελέσµατα αυτά συνέβαλε ιδιαίτερα και η επένδυση στην κατασκευή των 

νέων µονάδων παραγωγής στις επαρχίες Yunnan, Jiangxi, Guizhou and 

Jiangsu µε εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους, σε µια 

προσπάθεια να καλυφθούν οι κύριες αγορές αιολικής ενέργειας της χώρας. 

Όµως και για το 2012, η εταιρεία ανακοίνωσε για το τρίτο τρίµηνο, ζηµίες ύψους 

280 εκατοµµύριων γιουαν (45εκατοµύρια δολάρια). Με τα αποτελέσµατα αυτά, 

η εταιρεία Sinovel, άλλαξε τη στρατηγική της, και µέσα στο έτος 2012 υιοθέτησε 

µια στρατηγική περισυλλογής και ειδικότερα αποεπένδυσης. Το ίδιο έτος η 

εταιρεία ανακοίνωσε την απόφασή της να σταµατήσει τη δραστηριότητά της στο 

εργοστάσιο Dalian, αλλά και για ακόµη δυο θυγατρικές εταιρείες παραγωγής 

εξοπλισµού στις περιοχές Guizhou και Nantong. Επίσης η εταιρεία το Νοέµβριο 

του 2012  προέβη στην προσωρινή παύση εργασίας εργαζοµένων που 

αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περίπου 14% του συνόλου του προσωπικού, υπό 

το καθεστώς “αναγκαστικών διακοπών” και µε µισθό το 80% του κατώτατου 

µισθού του Πεκίνου. Στον κινεζικό Τύπο πρόσφατα αναφέρθηκαν και πρόσθετες 

περικοπές µισθών και απολύσεις που µπορεί τελικά να ανέλθουν στο 20% του 

εργατικού δυναµικού της Sinovel.  

Σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό πλάνο της επόµενης περιόδου, η εταιρεία 

Sinovel, σκοπεύει στη διεύρυνση του µεριδίου της στην τοπική αγορά και στην 

περαιτέρω αναζήτηση ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί µε τη δραστηριοποίηση της µε περιφερειακά γραφεία, και µε 

µονάδες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών σε στοχευόµενες χώρες στο 

εξωτερικό. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει, το πολύ πρόσφατο ενδιαφέρον της 

                                                           
130 en.newenergylive.com, 2012 
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εταιρείας να επενδύσει στη Ρουµανία για την κατασκευή αιολικών πάρκων, 

αλλά και σε ένα εργοστάσιο ανεµογεννητριών, όπως ανακοίνωσε το 

Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Βουκουρεστίου (Chamber of 

Commerce and Industry of Bucharest - CCIB).131 

 

Goldwind  

Η εταιρεία Goldwind είναι µια διεθνής, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 

κλάδο της αιολικής ενέργειας µε έδρα το Urumqi στο Πεκίνο. Η εταιρεία 

ιδρύθηκε το 1998 και έχει πλέον επεκταθεί σε έξι ηπείρους µε αποστολή της να 

διατηρήσει το γαλάζιο ουρανό και τα άσπρα σύννεφα για τις µελλοντικές γενιές 

σε όλο τον κόσµο. Η Goldwind είναι ένας από τους µεγαλύτερους 

κατασκευαστές ανεµογεννητριών στην Κίνα και η 3η µεγαλύτερη σε παγκόσµιο 

επίπεδο. ∆ιαθέτει ισχυρές µονάδες έρευνας και ανάπτυξης διεθνώς και έχει γίνει 

ο µεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσµο σε ανεµογεννήτριες τύπου Μόνιµου 

Μαγνήτη Άµεσης Κίνησης (Permanent Magnet Direct Drive). Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται στους παρακάτω τρεις κύριους άξονες: 

• την Έρευνα και Ανάπτυξή, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τις πωλήσεις 

ανεµογεννητριών 

• τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της αιολικής 

αξιολόγησης του αιολικού δυναµικού, τις συµβάσεις κατασκευής έργων, 

τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης αιολικών πάρκων 

• την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, τη λειτουργία και την πώλησή τους 

Η εταιρεία Goldwind είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Shenzhen και στο 

Χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ. 

Το 1986 ιδρύεται η εταιρεία Xinjiang Wind Energy Company εδραιώνοντας την 

περιοχή Xinjiang ως τη γενέτειρα της εγχώριας βιοµηχανίας αιολικής ενέργειας 

της Κίνας. Το 1998 ιδρύεται η προκάτοχος εταιρεία της Goldwind, Xinjiang New 

Wind, όπου το 1999 ολοκληρώνει µε επιτυχία την ανάπτυξη µιας 

ανεµογεννήτριας µε ισχύ 600kW, ενώ το 2000 γίνεται η πρώτη εταιρεία στον 

κλάδο της αιολικής ενέργειας της Κίνας που αποκτά την πιστοποίηση ποιότητας 

                                                           
131 Act Media News Agency, 2012 
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ISO9001. Το έτος 2001 η εταιρεία Xinjiang New Wind αναδιαρθρώνεται  σε 

ανώνυµη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και µετονοµάζεται σε Goldwind 

Science and Technology Co., Ltd 

Το 2002 η Goldwind ολοκληρώνει την πρώτη µεγάλη µονάδα παραγωγής 

ανεµογεννητριών αιολικής ενέργειας της Κίνας, ενώ το 2004 κερδίζει την 

ανάθεση σύµβασης για το έργο ισχύος 100MW Guangdong Yuedian, το πρώτο 

και µεγαλύτερο εκείνη την εποχή έργο αιολικής ενέργειας στην Κίνα. 

Το 2006 η εταιρεία Goldwind Wind Energy GmbH ιδρύεται στη Γερµανία και το 

2008 η εταιρεία παραδίδει ανεµογεννήτριες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

πύργων, στην Κούβα, που αποτελεί ένα από τα πρώτα βήµατα της διεθνούς 

στρατηγικής της εταιρείας. Το ίδιο έτος η Goldwind αποκτά την κυριότητα 

πλειοψηφίας της γερµανικής εταιρείας VENSYS Energy και ολοκληρώνει τα 

κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε Πεκίνο, Xinjiang και Γερµανία, καθιστώντας 

την έτσι ως την πρώτη κινέζική εταιρεία κατασκευής ανεµογεννητριών, που 

κατείχε τη δική της αποκλειστική τεχνολογία και ανεξάρτητες ικανότητες έρευνας 

και ανάπτυξης.  

Το 2010 ξεκινάει τη λειτουργία του, το εργοστάσιο κατασκευής ανεµογεννητριών 

για υπεράκτια πάρκα Goldwind´s Jiangsu Dafeng ένα από τα µεγαλύτερα στον 

κόσµο, µε έκταση 65.000 τετραγωνικά µέτρα και δυναµικότητα παραγωγής 300 

ανεµογεννητριών ανά έτος. 

Η εταιρεία Goldwind, έχει εγκαταστήσει περίπου 12.000 MW που αντιστοιχεί σε 

23.940.000 τόνους εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος.132 Απασχολεί 

παγκοσµίως 4.665 εργαζοµένους και το έτος 2010 πραγµατοποίησε πωλήσεις 

ύψους 12,7 εκατοµµυρίων γιουαν133, µε κέρδη 864 χιλιάδες γιουαν (ΕΒΙΤ).134 

Η Goldwind για να εισαχθεί στην αγορά της αιολικής ενέργειας χρησιµοποίησε 

τη στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης µε τη χρήση άδειας χρήσης 

τεχνολογίας. Η εταιρεία αρχικά απέκτησε την άδεια για την κατασκευή 

ανεµογεννητριών 600kW από την εταιρεία Jacobs Energie GmbH της Γερµανίας 

(τώρα µέρος της REpower Systems AG, θυγατρική της Suzlon της Ινδίας) στη 

                                                           
132 Την 31 δεκεµβρίου του 2011 
133 CNY 1 = USD 0.161/EUR 0.123 
134 Annual Report, Goldwind 2011 
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δεκαετία του 1990, και το 2001, εξασφάλισε µια δεύτερη άδεια από την εταιρεία 

REpower για ανεµογεννήτριες 750 kW. Το 2003 εξασφαλίζει µια άδεια για την 

κατασκευή ανεµογεννητριών ισχύος 1,2MW από την εταιρεία VENSYS Energy 

AG και το έτος 2008 η εταιρεία προχωράει στην εξαγορά του 70% της ίδιας 

εταιρείας. 

Στα επόµενα έτη, η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξης µε οριζόντια 

ολοκλήρωση, εµπλουτίζοντας το 2009 το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, µε 

τις ανεµογεννήτριες ισχύος 2,5MW και 3,0MW ενώ το 2010 ανοίγει γραφεία στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στην Αυστραλία που, σηµατοδοτεί ένα 

σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός στη διεθνή επέκταση της εταιρείας. Το ίδιο 

έτος η Goldwind και η εταιρεία Infineon υπέγραψαν µια συµφωνία, σύµφωνα µε 

τη οποία, η Goldwind απέκτησε την άδεια να παράγει ηλεκτρονικά ισχύος135 

που χρησιµοποιούνται σε µετατροπείς ισχύος. Επίσης η Goldwind προχώρησε 

στην εξαγορά δύο εταιρειών ανάπτυξης πτερυγίων, της Xiexin Wind Power 

(Jiangsu) Co., Ltd και της Xiexin Wind Power (Xilinhaote) Co, Ltd., ενώ µε την 

άντληση κεφαλαίων από την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ, 

η Goldwind έκανε αρκετές εξαγορές στην Κίνα. Το επόµενο διάστηµα η εταιρεία 

ενίσχυσε την παρουσία της παγκοσµίως ανοίγοντας γραφεία σε Αφρική Νότια 

Αµερική και Καναδά. 

Το 2012 η εταιρεία Goldwind, εξαιτίας της πτώσης ζήτησης ανεµογεννητριών 

παγκοσµίως, κάτι που απεικονίστηκε και στα οικονοµικά της αποτελέσµατα του 

2011, άλλαξε στρατηγική και υιοθέτησε µια στρατηγική περισυλλογής και 

ειδικότερα αποεπένδυσης. Αυτό αποτυπώθηκε και µέσω ανακοίνωσης εκείνης 

της περιόδου, όπου η εταιρεία ανέφερε ότι αποφάσισε να πουλήσει κάποιες 

θυγατρικές εταιρείες, λόγω της υπερεπένδυσης που πραγµατοποιήθηκε τα 

τελευταία χρόνια. 

Έτσι το 2012 προχώρησε στην πώληση µεριδίου 80% της θυγατρικής εταιρείας 

Xi’an Goldwind Science and Technology Co., Ltd στην εταιρεία China CNR 

Corporation και προχώρησε στο κλείσιµο µιας εταιρείας παραγωγής πτερυγίων 

και στην πώληση ακόµα µιας ίδιας εταιρείας, στην Sinoma Science & 

Technology Co., Ltd, τις οποίες εταιρείες είχε εξαγοράσει το 2010. Επίσης στο 

                                                           
135 insulated-gate bipolar transistor ή IGBT 
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τέλος του 2012 η Goldwind προχώρησε σε περικοπές προσωπικού που 

έφτασαν τις 1200 θέσεις εργασίας. 

Σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό πλάνο της επόµενης τριετίας, η εταιρεία 

Goldwind, θέλει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική στις κύριες δραστηριότητές 

της, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων, ενώ στοχεύει 

στην περεταίρω επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Επίσης η εταιρεία έθεσε και 

στόχους ανάπτυξης, µέσω της διαποίκιλσης, µε την ανάπτυξη προϊόντων και 

λύσεων της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και συστηµάτων έξυπνων δικτύων. 

 

Gamesa 

Η εταιρεία Gamesa Corporacion TECNOLOGICA, SA δραστηριοποιείται στο 

σχεδιασµό, την κατασκευή, και την παροχή τεχνολογικών προϊόντων κυρίως 

στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία έχει δύο κύριες 

δραστηριότητες, την αεροναυπηγική και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι 

δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

και κυρίως την αιολική ενέργεια, περιλαµβάνουν την ανάπτυξη, κατασκευή και 

πώληση αιολικών πάρκων, την ανάπτυξη, το σχεδιασµό, την κατασκευή και την 

πώληση ανεµογεννητριών αλλά και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών. Η 

Gamesa Corporacion TECNOLOGICA Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και ήταν 

παλαιότερα γνωστή ως Grupo AUXILIAR Metalurgico, SA αλλάζοντας το όνοµά 

της σε Gamesa Corporacion TECNOLOGICA, SA το 2002. Η πρώην έδρα της 

ήταν στο Vitoria-Gasteiz, αλλά στη συνέχεια µετακόµισε το 2010 στο Zamudio, 

Vizcaya στη βόρεια Ισπανία. Είναι ο ηγέτης της αγοράς στην Ισπανία και ο 

τέταρτος µεγαλύτερος κατασκευαστής ανεµογεννητριών στον κόσµο (2011).136  

Επί του παρόντος, η Gamesa έχει περισσότερες από 34 εγκαταστάσεις 

παραγωγής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία ενώ έχει 

παρουσία σε 50 χώρες. Η Gamesa, ως µια καθετοποιηµένη εταιρεία, 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις στον τοµέα της Κατασκευής και Παραγωγής 

ενέργειας. Η Gamesa έχει εγκαταστήσει περίπου 4972 MW και κατέχει ένα 

                                                           
136 Global Wind Turbine Supply Market Share Evolution, IHS Emerging Energy Research, 
March 2012 
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χαρτοφυλάκιο έργων της τάξης των 23.891 MW, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

πάνω από το 15% των συνολικών εσόδων της. 

Η εταιρία εισήχθηκε αρχικά στο χρηµατιστήριο στις 31 του Οκτώβρη 2000 και 

προσχώρησε στον IBEX 35 στις 24 του Απρίλη του 2001137 ενώ συµµετέχει 

στους κυριότερους διεθνείς δείκτες αειφορίας: Dow Jones Sustainability, 

FTSE4Good και Ethibel. 

Από το 2006, έχει επικεντρωθεί σε τεχνολογίες που σχετίζονται µε τη βιώσιµη 

ενέργεια, και κυρίως τον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Έχει αποεπενδύσει στον 

τοµέα της αεροναυπηγικής, που πωλήθηκε για να σχηµατίσει µια νέα εταιρεία, 

γνωστή ως Aernnova, στον τοµέα των υπηρεσιών, που πωλήθηκε για να 

σχηµατίσει µια νέα εταιρεία, γνωστή ως Global Services Ενέργειας (GES) και 

στον τοµέα των φωτοβολταϊκών. Ως υποστηρικτής της πρόθεσης του Ηνωµένου 

Βασιλείου να επεκτείνει την παραγωγή της υπεράκτιας παραγωγής αιολικής 

ενέργειας, η Gamesa έχει δεσµευτεί για την δαπάνη 133,7 εκατοµµυρίων λιρών 

Αγγλίας, σε ένα εργοστάσιο παραγωγής και άλλες εγκαταστάσεις στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, ενώ σκοπεύει και να µετακινήσει την έδρα της διεύθυνσης υπεράκτιας 

αιολικής ενέργειας στο Λονδίνο. 

Ο Όµιλος GAMESA λειτουργεί σήµερα ως ένας όµιλος παραγωγής και κύριος 

προµηθευτής προϊόντων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αιχµής,  στον κλάδο 

των ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, δοµηµένος µε τις ακόλουθες 

επιχειρηµατικές µονάδες επικεφαλείς των αντίστοιχων εταιρειών του Οµίλου: 

• Gamesa Eolica, S.L., Κατασκευής ανεµογεννητριών 

• Gamesa Energía, SA, Ανάπτυξης, προώθησης και πώλησης αιολικών 

πάρκων 

Η Gamesa απασχολεί παγκοσµίως 8.357 εργαζοµένους και το έτος 2011 

πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 3,026 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε κέρδη 131 

εκατοµµυρίων ευρώ (ΕΒΙΤ).138 

Η Gamesa ακολούθησε διάφορα είδη στρατηγικής τα προηγούµενα χρόνια. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2003 η Gamesa εξαγοράζει την εταιρεία Cantarey, 

µια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων ενισχύοντας 
                                                           
137 Ο IBEX 35 είναι ο δείκτης αναφοράς του χρηµατιστηρίου Bolsa de Madrid, που είναι το κύριο 
χρηµατιστήριο της Ισπανίας 
138 Sustainability Report, Gamesa 2011 
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τη διαδικασία καθετοποίησης της, ώστε να κατασκευάζει στρατηγικά στοιχεία, 

όπως η ηλεκτρική γεννήτρια, που αποτελούν ουσιαστικό µέρος της 

ανεµογεννήτριας, ενώ τον Ιανουάριο του 2004 εξαγοράζει την εταιρεία Enertron 

που εξειδικεύεται στο σχεδιασµό και την κατασκευή ολοκληρωµένων 

συστηµάτων ηλεκτρονικών ισχύος. Οι εξαγορές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας καθετοποίησης που θεωρούνται στρατηγικής σηµασίας για την 

τεχνολογική και οικονοµική επιτυχία του σχεδιασµού και της κατασκευής των 

ανεµογεννήτριας της Gamesa Eolica ακολουθώντας µια στρατηγική ανάπτυξης, 

κάθετης ολοκλήρωσης. Τον Ιανουάριο του 2004, η Gamesa προχωρεί στην 

εξαγορά του 100% της εταιρείας Internacional de Composites, SA, που είναι µια 

εταιρεία µε µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή σύνθετων υλικών για την 

αεροναυπηγική βιοµηχανία ενώ τον Οκτώβρη του 2005 συνεργάζεται µε την 

εταιρεία Santa Motor για την παραγωγή εξαρτηµάτων εξοπλισµού για 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο εργοστάσιο Linares, εφαρµόζοντας για το 

διάστηµα αυτό µια στρατηγική ανάπτυξης, ασυσχέτιστης διαποίκιλσης.  

Το έτος 2005, αποτελεί για την Gamesa µια περίοδο που δραστηριοποιείται 

έντονα στη γεωγραφική της εξάπλωση, µέσω της στρατηγικής ανάπτυξης 

οριζόντιας ολοκλήρωσης. Η Gamesa κατασκευάζει την πρώτη µονάδα 

παραγωγής της στο εξωτερικό, στις Ηνωµένες Πολιτείες µε ένα υψηλής 

τεχνολογίας εργοστάσιο για την κατασκευή των πτερυγίων ανεµογεννητριών 

στο South Park Industrial Complex στην Πενσυλβανία, ενώ το Σεπτέµβριο του 

2005 προχώρησε στη δηµιουργία  ενός εργοστασίου στην περιοχή Navarre για 

την κατασκευή πτερυγίων ανεµογεννητριών και τη δηµιουργία ενός νέου 

∆ιεθνούς Κέντρου ∆ιανοµής για τη διαχείριση των υλικών. Τέλος, το Νοέµβριο 

του 2005, επιτυγχάνει µια συµφωνία πώλησης και εγκατάστασης 302 MW στην 

Κίνα, και εισέρχεται στην κινεζική αγορά µε την εγκατάσταση ενός εργοστασίου 

κατασκευής ανεµογεννητριών στην Tianjin, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις 

µονάδες παραγωγής εξοπλισµού. 

Η στρατηγική της Gamesa, αλλάζει για το έτος 2006 όπου αποφασίζει να 

εστιάσει µόνο στην αιολική ενέργεια και προχωράει σε αποεπενδύσεις που 

αφορούν άλλες δραστηριότητες. Έτσι πωλεί την Gamesa Aeronáutica, SA στην 

κοινοπραξία Caja Castilla la Mancha Corporación τον Απρίλιο του 2006 και 

ταυτόχρονα, προχωράει στην πώληση των εταιρειών Gamesa Energia SA 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 3 

154 

 

Unipersonal και Siemsa Este S.A. Unipersonal στην εταιρεία 3i, εταιρειών που 

δραστηριοποιούνταν στο χώρο των υπηρεσιών. Επίσης την ίδια περίοδο πωλεί 

την εταιρεία CIMD S.A. µια επιχείρηση εκπροσώπησης των αιολικών 

εγκαταστάσεων στην ισπανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Gamesa 

ολοκληρώνει την έξοδο της εταιρείας από µη βασικές δραστηριότητες σε 

συνέχεια της αποεπένδυσης των τµηµάτων της αεροναυπηγικής και των 

υπηρεσιών συµφωνώντας στην πώληση της Gamesa Solar, εταιρεία του οµίλου 

που δραστηριοποιούταν στην αγορά των φωτοβολταϊκών πάρκων, στην 

εταιρεία First Reserve Corporation το Φεβρουάριο του 2008. 

Από τα µέσα του έτους 2007 έως και σήµερα, η ισπανική εταιρεία, έχει επιλέξει 

τη στρατηγική ανάπτυξης οριζόντιας ολοκλήρωσης επεκτείνοντας τη 

βιοµηχανική της δραστηριότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες µε τρία νέα εργοστάσια 

στην Πενσυλβανία, ενώ το Φεβρουάριο του 2010, η Gamesa ενισχύει την 

παρουσία της στην Ασία, ξεκινώντας την πρώτη µονάδα παραγωγής της στην 

Ινδία στην πόλη του Chennai. Η νέα µονάδα είναι το αποτέλεσµα της 

στρατηγικής της εταιρείας ώστε να καθιερωθεί σε αγορές µε υψηλό αναπτυξιακό 

δυναµικό και να επιτύχει µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα σε πιο 

ανταγωνιστικές συνθήκες. Το ∆εκέµβριο του 2010, ανακοινώνει την ανάπτυξη 

µονάδας παραγωγής στην Bahia και σχεδιάζει να κάνει τη Βραζιλία µία από τις 

κύριες αγορές της ανάπτυξής της σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα ενώ το 2011 

διευρύνει την παρουσία της στην Κίνα µε την ανέγερση της πέµπτης µονάδας 

παραγωγής της στη χώρα το Ιούνιο του 2011 και της έκτης το Νοέµβριο του 

ίδιου έτους. Η Gamesa ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, για να συµβαδίσει 

µε την ανάπτυξη της αγοράς αιολικής ενέργειας της χώρας, εγκαινιάζοντας το 

Μάρτιο του 2011 το πρώτο κέντρο τεχνολογίας στην επαρχία Chennai ενώ 

σχεδιάζει την ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγής πτερυγίων 

ανεµογεννητριών το έτος 2012 και νέων εργοστάσιων τα επόµενα χρόνια για 

την παραγωγή ατράκτων και πύργων σε διάφορες τοποθεσίες της Ινδίας. 

Σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Gamesa για την περίοδο 2013-2015, 

η εταιρεία θέλει να αντιµετωπίσει την κατάσταση που επικρατεί στις αγορές, ενώ 

θα θέτει τις βάσεις ώστε να καταστεί ισχυρότερη, ως ηγέτης στον κλάδο της 

αιολικής ενέργειας, µέσα από µια στρατηγική διαφοροποίησης µε στόχο τον 

εντοπισµό και την επένδυση σε καινοτόµες επιχειρήσεις. 
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Enercon  

Η εταιρεία ENERCON GmbH δραστηριοποιείται στην έρευνα, στην ανάπτυξη, 

στην παραγωγή και στις πωλήσεις ανεµογεννητριών, ενώ προσφέρει, επίσης, 

την εγκατάσταση,  τη συντήρηση καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης για τις 

ανεµογεννήτριες και τους µετατροπείς ενέργειας. Εκτός από τις δραστηριότητες 

στην κατασκευή ανεµογεννητριών, η Enercon κατασκευάζει ένα σύστηµα 

αφαλάτωσης που µετατρέπει το υφάλµυρο και θαλασσινό νερό σε πόσιµο, ενώ 

έχει κατασκευάσει και στροβίλους για υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει στο Aurich της Γερµανίας από τον 

πτυχιούχο µηχανικό Aloys Wobben. Μια µικρή οµάδα µηχανικών ανέπτυξε την 

πρώτη ανεµογεννήτρια µε το όνοµα E-15/16 µε ονοµαστική ισχύ 55kW. Εκείνη 

την εποχή, η ENERCON χρησιµοποιούσε συστήµατα µε κιβώτιο ταχυτήτων. 

Ωστόσο, το 1992, η µετάβαση στην τεχνολογία χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων ήρθε 

µε την πρώτη ENERCON E-40/500 kW. Αυτό το καινοτόµο σύστηµα κίνησης, 

µε ελάχιστα περιστρεφόµενα εξαρτήµατα, εξασφαλίζει σχεδόν χωρίς τριβές, τη 

ροή ενέργειας που παρέχει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία. Οι µηχανικές 

καταπονήσεις, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης µειώνεται, και η διάρκεια 

ζωής του συστήµατος αυξάνεται. Η Enercon διαθέτει µια σειρά προϊόντων που 

αποτελείται από ανεµογεννήτριες διαθέσιµες από 330-900 KW, 2,3MW, 3 MW 

έως και την µεγάλης ισχύος ανεµογεννήτρια Ε-126/7,5MW. 

Η Enercon GmbH (ανήκει στον όµιλο UEE Holding GmbH), είναι µια από τις 

µεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες ανεµογεννητριών στον κόσµο, πέµπτη 

µεγαλύτερη σε µερίδιο αγοράς παγκοσµίως, πρώτη στην εγχώρια αγορά της 

Γερµανίας µε ποσοστό 54,3%,139 και έχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά 

από τα µέσα της δεκαετίας του ενενήντα. Η εγκατεστηµένη βάση της ανέρχεται 

σε περίπου 28GW στο τέλος του 2011 που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 

20.000 ανεµογεννήτριες140 ενώ για το ίδιο έτος πραγµατοποίησε πωλήσεις 

ύψους 3,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε κέρδη 473 εκατοµµύρια ευρώ.141 Η 

εταιρεία κατέχει το 45% των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στον κλάδο και 

απασχολεί 12.000 εργαζοµένους ενώ είναι και η µοναδική εταιρεία του κλάδου 

                                                           
139 DEWI, Αιολική Ενέργεια στη Γερµανία - 31.12.2012 
140 "Enercon at a Glance". 2011 
141 UEE Holding GmbH, Consolidated financial statements at 31 December 2011 
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που δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο. Η Enercon, διατηρεί 22 γραφεία 

πωλήσεων παγκοσµίως και πάνω από 300 σηµεία παροχής υπηρεσιών και 

υποστήριξης. Επίσης διαθέτει 27 µονάδες παραγωγής συνολικής έκτασης 

820.500 τετραγωνικών µέτρων στη Γερµανία (Aurich, Emden, Haren, 

Magdeburg), στη Γαλλία (Longueil-Sainte-Marie), στον Καναδά (Matane), στην 

Τουρκία (Σµύρνη), στην Αυστρία (Zurndorf), στη Σουηδία, στη Βραζιλία και στην 

Πορτογαλία. Την 1 Οκτωβρίου 2012, ο ιδρυτής και έως τότε µοναδικός 

ιδιοκτήτης ∆ρ Aloys Wobben παραιτήθηκε για λόγους υγείας από την ενεργό 

επιχειρηµατική ζωή και µεταβίβασε τις µετοχές του στο ίδρυµα Aloys Wobben. 

Η Enercon από την ίδρυσή της ακολούθησε στρατηγική ανάπτυξης, αρχικά 

κάθετης ολοκλήρωσης, µε την ανάπτυξη και κατασκευή των περισσότερων 

µερών του εξοπλισµού που απαιτούνται για την κατασκευή µιας 

ανεµογεννήτριας τόσο εσωτερικά µέσω έρευνας και ανάπτυξης όσο και 

εξωτερικά µέσω εξαγορών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και στρατηγική 

οριζόντιας ολοκλήρωσης, µε την επέκτασή της σε άλλες χώρες τόσο σε 

πωλήσεις όσο και σε εγκατάσταση νέων µονάδων παραγωγής. Είναι η εταιρεία 

µε την υψηλότερη κάθετη ολοκλήρωση, πάνω από τη Vestas και τη Siemens, 

κατασκευάζοντας στα δικά της εργοστάσια γεννήτριες, ατράκτους (nacelles), 

πύργους από σκυρόδεµα ή χάλυβα, πτερύγια, συστήµατα ελέγχου και 

ηλεκτρονικά ισχύος. Η ανάπτυξη της Enercon ξεκινάει το 1991 όπου 

ολοκληρώνεται η πρώτη µονάδα παραγωγής ανεµογεννητριών και το 1993 

ολοκληρώνεται και η πρώτη µονάδα κατασκευής πτερυγίων, ενώ το ίδιο έτος 

ξεκίνησε η µαζική παραγωγή του µοντέλου Ε-40/500kW, που ήταν η πρώτη 

ανεµογεννήτρια χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. Το 1996 η εταιρεία εξαγοράζει το 

εργοστάσιο Sorocaba στην Βραζιλία κατασκευής ανεµογεννητριών και 

παραγωγής πτερυγίων και µέχρι το 1998 εξαγοράζει την εταιρεία SKET 

Maschinen und Anlagenbau GmbH, µε εργοστάσιο στο Magdeburg, ενώ 

ξεκινάει και µια καινούρια µονάδα παραγωγής στην Ινδία. Το ίδιο διάστηµα, 

τίθεται σε λειτουργία και το πρώτο σύστηµα αφαλάτωσης που παρήγαγε η 

εταιρεία. Το έτος 2000 προχωράει στην εξαγορά µιας εταιρείας κατασκευής 

χάλυβα της Kockums Industrier AB, στο Malmö, την οποία και χρησιµοποιεί για 

την παραγωγή πύργων, το 2001 εγκαινιάζει µια νέα µονάδα παραγωγής 

ανεµογεννητριών στην περιοχή Magdeburg-Rothensee και το 2002 ξεκινάει µια 
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µονάδα παραγωγής πτερυγίων στην Τουρκία. Το έτος 2005, η Enercon 

ολοκληρώνει την κατασκευή µιας µονάδας κατασκευής πύργων από σκυρόδεµα 

στο Emden της Γερµανίας, φθάνοντας τη συνολική έκταση 380,000 

τετραγωνικών µέτρων σε επιφάνεια παραγωγής παγκοσµίως.  

Η Enercon συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης και τα επόµενα χρόνια µε την 

εγκαινίαση εργοστασίων παραγωγής στη Viana do Castelo της Πορτογαλίας, 

της νέα γραµµής παραγωγής στο Magdeburg το 2009 και του πλέον σύγχρονου 

εργοστασίου παραγωγής της Ευρώπης στο Gusszentrum Ostfriesland GZO το 

2010. ∆υο σηµαντικά γεγονότα στα οποία ήταν εµφανής η θέληση της εταιρείας 

να ακολουθήσει και στρατηγική διαποίκιλσης, ήταν η εκκίνηση ενός 

υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην περιοχή Raguhn / Saxony Anhalt το 2009 

και το παρθενικό ταξίδι του πλοίου E-Ship1 το 2010, ενός φορτηγού πλοίου για 

τη µεταφορά ανεµογεννητριών, ειδικά σχεδιασµένου από την Enercon µε σκοπό 

την εξοικονόµηση καυσίµου της τάξης του 30-40% µε ταχύτητα 16 κόµβων. 

Παρά την ύφεση της παγκόσµιας αγοράς, η εταιρεία προχώρησε το 2011 στην 

επέκταση των µονάδων παραγωγής εξοπλισµού στα εργοστάσια Haren, Ems 

και Aurich, και στην κατασκευή εργοστασίων προκατασκευασµένων πύργων 

από σκυρόδεµα στην Γαλλία, στη Βραζιλία και στον Καναδά. Τέλος το 2013, η 

Enercon εγκαινίασε το νέο εργοστάσιο κατασκευής πύργων στην Αυστρία και το 

νέο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Aurich, επιφάνειας 16.000 

τετραγωνικών µέτρων.142 

Το µόνο εµπόδιο στην επέκταση της Enercon στην αγορά των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής ήταν η απαγόρευση εξαγωγής των ανεµογεννητριών της 

εταιρείας έως το 2010, εξαιτίας µιας διαµάχης για τεχνολογία που καλυπτόταν 

από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, η εταιρεία µέχρι στιγµής δεν προσφέρει ή 

προµηθεύει ανεµογεννήτριες για υπεράκτια έργα µε συνέπεια τη µη επέκτασή 

της στην αγορά υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ έχει κατά καιρούς εκφράσει 

σκεπτικισµό για την τεχνολογία αυτή. Παρά τις φήµες για την προµήθεια 

ανεµογεννητριών σε υπεράκτια αιολικά πάρκα στο Alpha Ventus και στο 

Wilhelmshaven στη Γερµανία, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.  

                                                           
142 Enercon Chronology, official web site 
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Σύµφωνα µε την δηµοσιευµένη έκθεση των αποτελεσµάτων του έτους 2011, η 

Enercon σκοπεύει στην εντατικοποίηση στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης 

καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων και της παραγωγής, ώστε το επόµενο 

διάστηµα να διατηρήσει τη θέση της ανάµεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές 

και να επιτύχει µερίδιο αγοράς άνω του 15%. Επίσης είναι φανερός και ο 

προσανατολισµός της εταιρείας σε στρατηγική ανάπτυξης µε σκοπό να έχει 

µερίδιο εξαγωγών πάνω από 60% επί του συνόλου της παραγωγής της, το 

οποίο θα αυξάνεται σταδιακά κατά τα επόµενα χρόνια.143 

 

                                                           
143 UEE Holding GmbH, Consolidated financial statements at 31 December 2011 
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Κεφάλαιο 4 

Η στρατηγική των επιχειρήσεων στις υπόλοιπες τεχνολογίες 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

 

4.1 Γενικά 

Εκτός από τον κλάδο της αιολικής ενέργειας, στις υπόλοιπες τεχνολογίες 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, παρατηρήθηκαν διάφορες τάσεις και 

στρατηγικές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το πόσο ώριµες ήταν και 

είναι οι αντίστοιχες τεχνολογίες αλλά και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι 

αγορές.  

Οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν µόνο τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως ένα 

τρόπο για να χαρακτηρίσουν περισσότερο “πράσινες” τις δραστηριότητές τους, 

αλλά για πολλές από αυτές οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν 

πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Όπως αναφέρθηκε και για τον κλάδο της 

αιολικής ενέργειας αναλυτικά, οι κατασκευαστές κινούνται στο χώρο των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προσαρµόζοντας τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους για να καλύψουν τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων αγορών. 

Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα 

προσπαθούν να εντάξουν στο δυναµικό τους µονάδες παραγωγής “καθαρής” 

ενέργειας, ενώ οι επιχειρήσεις ανάπτυξης νέων έργων, µελετούν και σχεδιάζουν 

συνεχώς νέα έργα µε βραχυπρόθεσµο ή και µακροπρόθεσµο ορίζοντα 

υλοποίησης.  

Στο κεφάλαιο αυτό, θα εστιάσουµε κυρίως στη στρατηγική που ακολούθησαν οι 

µεγαλύτερες εταιρείες ανά τεχνολογία Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην 

ηλιακή ενέργεια, στην υδροηλεκτρική ενέργεια, στη γεωθερµία, στη θαλάσσια 

ενέργεια και στη βιοενέργεια. 
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4.1.1 Ηλιακή Ενέργεια 

H φωτοβολταϊκή τεχνολογία έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα 

αξιόλογο ποσοστό, ακόµη και κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονοµικών 

περιόδων, και κατευθύνεται στο να αποτελέσει µια σηµαντική πηγή παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσµίως. Μετά τη σηµαντική αύξηση το 2011, η 

παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών σταθεροποιήθηκε, µε αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας το 2012 λίγο πιο πάνω από αυτή που επιτεύχθηκε το 

2011. Στο τέλος του 2009, η σωρευτική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών 

έργων παγκοσµίως, πλησίαζε τα 24GW. Ένα χρόνο αργότερα ήταν 40,7GW και 

στο τέλος του 2011 έφτασε τα 71,1GW. Το 2012, περισσότερα από 100GW 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο, µια ποσότητα ικανή να 

παράγει τουλάχιστον 110TWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο.  

Η αγορά της Ευρώπης έχει προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς κατά την τελευταία 

δεκαετία, από µια ετήσια αγορά της τάξης του 1GW το 2003 σε µια αγορά άνω 

των 13,6GW το 2010 και 22,4GW το 2011, ακόµη και υπό περιόδους δύσκολων 

οικονοµικών συνθηκών. Όµως, η εντυπωσιακή επίδοση του 2011, ωθούµενη 

από την ταχεία επέκταση των φωτοβολταϊκών στην Ιταλία και του εκ νέου 

υψηλού αριθµού εγκαταστάσεων στη Γερµανία, δεν επαναλήφθηκε το 2012 και 

η αγορά µειώθηκε σε 17,2GW. Για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια, η 

αγορά φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη µειώθηκε, βάσει της ισχύος νέων 

συνδεδεµένων µονάδων. Ακόµα κι έτσι, το 2012, η αγορά των φωτοβολταϊκών 

στην Ευρώπη ξεπέρασε και πάλι όλες τις προσδοκίες. Ωστόσο, λόγω πολλών 

καθυστερήσεων στη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο δίκτυο που 

εµφανίστηκαν σε κάποιες χώρες, ορισµένες από τις εγκαταστάσεις δεν είχαν 

συνδεθεί από το 2010 µέχρι το 2011 και αυτό επαναλήφθηκε το 2012, µε 

αρνητικό αντίκτυπο στην αντίληψη της αγοράς.144 

Σε επίπεδο αγορών, η Ευρώπη ακολουθείται από την αγορά Ασίας-Ειρηνικού 

(APAC) περιοχή, η οποία εκτός από την Ιαπωνία και την Κίνα περιλαµβάνει την 

Κορέα, την Αυστραλία, την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη. Η τρίτη κύρια περιοχή είναι 

                                                           
144 EPIA, Global Market Outlook For Photovoltaics 2013-2017, 2012 
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η Βόρεια Αµερική, µε τον Καναδά που αναπτύσσεται σταθερά παράλληλα µε τις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (MENA) 

αποτελούν περιοχές µε αναξιοποίητο δυναµικό. Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία 

δείχνει επίσης να έχει µεγάλες δυνατότητες στη Νότια Αµερική και την Αφρική, 

όπου οι απαιτήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθούν σηµαντικά τα 

επόµενα έτη και όπου πολλά έργα που έχουν ωριµάσει, θα υλοποιηθούν από 

το έτος 2014 και µετά. 

Η Ευρώπη έχει κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών τα 

τελευταία χρόνια, αλλά ο υπόλοιπος κόσµος έχει σαφώς µεγαλύτερο δυναµικό 

προς ανάπτυξη. Αυτό ήταν εµφανές από τις εξελίξεις της αγοράς που οδήγησαν 

το µερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά να µειωθεί από 74% το 2011 

σε 55% το 2012.145 Καθοδηγούµενη από την τοπική και την παγκόσµια 

ενεργειακή ζήτηση, η ταχύτερη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων αναµένεται να 

συνεχιστεί στην Κίνα και την Ινδία, ακολουθούµενη από τη Νοτιοανατολική 

Ασία, τη Λατινική Αµερική την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  

Το 2012, η βιοµηχανία φωτοβολταϊκών βίωσε και πάλι µια δύσκολη περίοδο, µε 

παράγοντες όπως οι πολιτικές, η αγορά και η βιοµηχανία να επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Σηµαντικοί κατασκευαστές εξοπλισµού 

εξαφανίστηκαν, εξαγοράστηκαν ή έπρεπε να προσαρµόσουν το επιχειρηµατικό 

τους σχέδιο, ή να µειώσουν σηµαντικά την παραγωγή τους. Το δύσκολο 

περιβάλλον της αγοράς στην Ευρώπη, ανάγκασε πολλούς σηµαντικούς παίκτες 

να εξέλθουν από την αγορά φωτοβολταϊκών. 

Με πολλή προσοχή, και παρά τη φάση συρρίκνωσης που η βιοµηχανία 

φωτοβολταϊκών αντιµετωπίζει σήµερα, η ετήσια παραγωγική ικανότητα θα 

µπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά µήκος ολόκληρης της αλυσίδας 

αξίας. Αυτή η ανάπτυξη θα συµβεί µόνο σε περίπτωση που περαιτέρω 

ανάπτυξης της αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Στο διάστηµα από το 2003 όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η αγορά των 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως το 2011 που ουσιαστικά κορυφώθηκε η 

συγκεκριµένη αγορά, αλλά και το 2012 που ήταν µια ακόµα σηµαντική χρονιά, 

                                                           
145 EPIA, Global Market Outlook For Photovoltaics 2013-2017, 2012 
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στον κλάδο των φωτοβολταϊκών οι εταιρείες επέλεξαν διάφορες στρατηγικές, οι 

οποίες σε µεγάλο βαθµό ακολούθησαν τις τάσεις της αγοράς. Σε επίπεδο 

εξοπλισµού ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες 

κατασκευαστών εξοπλισµού, οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων146, οι 

κατασκευαστές φωτοβολταϊκών αντιστροφέων147 και οι κατασκευαστές 

συστηµάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

Στην αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων, οι εταιρείες αρχικά ενεπλάκησαν σε ένα 

αγώνα αύξησης της παραγωγικότητάς τους µε κάθε τρόπο και σε πολλές 

περιπτώσεις µε κάθε κόστος, προκειµένου να απαντήσουν στην εκάστοτε 

ζήτηση της αγοράς, όπου η ζήτηση αυτή αυξανόταν σε παγκόσµιο επίπεδο µε 

φρενήρης ρυθµούς. Στον αγώνα αυτό, σηµαντική ήταν και η στήριξη που 

προήλθε από κυβερνήσεις και µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που 

έπαιξαν σηµαίνοντα ρόλο στη διαµόρφωση της παγκόσµιας αγοράς. Πολλές 

από τις εταιρείες του χώρου προχώρησαν σε εξαγορές προκειµένου να 

ενισχύσουν την παραγωγική τους δυνατότητα, ή να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες, 

όπως η SunPower εξαγόρασε την Tenesol SA, η Siemens εξαγόρασε µερίδιο 

της Semprius, η Total εξαγόρασε µερίδιο 60% της SunPower, η LDK Solar 

εξαγόρασε µερίδιο 70% της Solar Power, Inc, η Eco Supplies Europe AB 

εξαγόρασε την Gällivare Photovoltaic AB, η SunPower εξαγόρασε την SunRay 

και η LDK Solar εξαγόρασε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Best Solar.148  

Όµως, µε τη ζήτηση της αγοράς να πέφτει από τα τέλη του 2011 και την αγορά 

να µετατοπίζεται σε νέες γεωγραφικές περιοχές, πολλές εταιρείες 

αντιµετώπισαν προβλήµατα, ιδιαίτερα δε, εταιρείες που άρχισαν να δέχονται 

ισχυρές πιέσεις λόγω της πτώσης τιµών των φωτοβολταϊκών πλαισίων 

παγκοσµίως. Έτσι πολλές ήταν οι εταιρείες που έκλεισαν όπως οι εταιρείες 

OptiSolar, SV Solar, AQT, Ampulse , CSG ,  Flexcell , GlobalWatt,  Global Solar 

Energy,  Sencera, Siliken, Skyline Solar, εταιρείες που πτώχευσαν όπως οι  

Suntech Wuxi, Signet Solar, Sunfilm, EPV Solar, Evergreen, Solyndra, 

SpectraWatt, Centrotherm, ECD, Inventux, Konarka, Odersun, Abound Solar, 

Arise Technology, Solar Power Industries, Soltecture,  Solarwatt ,  Sovello ,  

SolarDay ή και εταιρείες που αποφάσισαν να αποεπενδύσουν από τον 
                                                           
146 Photovoltaic Panels 
147 Photovoltaic Inverters 
148 Thomson Reuters, Mergers & Acquisitions 
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συγκεκριµένο κλάδο όπως οι  BP, Schott, Schuco και Bosch. Φυσικά πολλές 

από τις εν λόγω εταιρείες είχαν χαρακτηριστεί ως φωτοβολταϊκά “φαντάσµατα”, 

αφού δηµιουργήθηκαν µε κρατικές χορηγίες προκειµένου να παράγουν µικρές 

ποσότητες πλαισίων σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. 

Στην αγορά των φωτοβολταϊκών αντιστροφέων, η µεγάλη ζήτηση από τις αρχές 

του 2004 και έπειτα και σε συνδυασµό µε την έλλειψη συγκεκριµένων 

ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων ισχύος149, οδήγησε πολλές εταιρείες να προβούν σε 

µεγάλες επενδύσεις, να επενδύσουν εντατικά σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και 

να προχωρήσουν σε εξαγορές προκειµένου είτε να συµπληρώσουν την 

προσφορά τους, είτε να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε άλλες αγορές. Οι 

σηµαντικότερες εξαγορές στον κλάδο αυτό ήταν η εξαγορά της καναδικής 

Xantrex από την Schneider Electric, της REFUsol από την Advanced Energy, 

της Canadian Inverter Firm από την Eaton Corp, της PV Powered από την 

Advanced Energy, αλλά και η πρόσφατη εξαγορά της Power-One από την ΑΒΒ 

και της κινεζική Zeversolar από την SMA Solar Technology AG. ΜΕ την πτώση 

όµως της αγοράς και την αυξηµένη πίεση του συγκεκριµένου κλάδου γεγονός 

ήταν η εκκαθάριση της αµερικανικής Satcon, η χρεοκοπία της εταιρείας  Pairan 

αλλά και η έξοδος της γερµανικής Siemens από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 

και των εταιρειών eIQ και Azuray από την κατασκευή ηλεκτρονικών ισχύος.150 

 

4.1.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η πιο ώριµη από τις τεχνολογίες ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού και µε τη µεγαλύτερη 

εγκατεστηµένη ισχύ, καθώς το 88% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας προέρχεται από την 

υδροηλεκτρική ενέργεια. 

Το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

θα προέλθει από τα µεγάλα έργα στις αναδυόµενες οικονοµίες και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Σε αυτές τις χώρες, µεγάλα και µικρά υδροηλεκτρικά 

έργα µπορεί να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ενέργεια, τη µείωση της 

                                                           
149 IGBTs - Insulated-gate bipolar transistors, Μονωµένη πύλη διπολικών τρανζίστορ 
150 GTM Research's report, Global PV Inverter Landscape, 2013 
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φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, 

ιδιαίτερα για τις τοπικές κοινωνίες.  

Τα υδροηλεκτρικά έργα απαιτούν πολύ σηµαντική αρχική επένδυση, η οποία 

µπορεί να κυµαίνεται έως και δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Παρά το γεγονός 

ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι σωρευτικά η τεχνολογία ανανεώσιµων 

πηγών ηλεκτρικής ενέργειας µε το λιγότερο κόστος και συνήθως είναι 

ανταγωνιστική σε σχέση µε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, η χρηµατοδότηση 

παραµένει ένα βασικό ζήτηµα. Έτσι απαιτούνται καινοτόµοι µηχανισµοί 

χρηµατοδότησης για τη διασφάλιση επαρκών χρηµατοροών και την άµβλυνση 

των κινδύνων για τους επενδυτές. 

Η ανάπτυξη της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα είναι 

πολύ πιο αργή σε σύγκριση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο. Μεγάλο µέρος της 

δραστηριότητας στον τοµέα αυτό στην Ευρώπη θα επικεντρωθεί κυρίως στην 

ανακαίνιση των “γερασµένων” υδροηλεκτρικών πάρκων, ενώ αναµένεται µόνο 

µια µικρή εκµετάλλευση του αναξιοποίητου δυναµικού, κυρίως στην Αυστρία, τη 

Ρουµανία, την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Γαλλία. 

Η Ευρώπη έχει διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τοµέα της υδροηλεκτρικής 

παραγωγής ενέργειας από την εποχή που η τεχνολογία άρχισε να 

αναπτύσσεται, δηλαδή πριν από 150 χρόνια. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και των µεθόδων παραγωγής σε µια ταχέως αναπτυσσόµενη εγχώρια αγορά, οι 

ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν διατηρήσει µια ηγετική θέση παραγωγής σε 

σχέση µε κατασκευαστές στα υπόλοιπα µέρη του κόσµου. Ο αριθµός του 

εξοπλισµού που δεν προέρχεται από την Ευρώπη και έχει εγκατασταθεί στην 

ευρωπαϊκή υδροηλεκτρικών σταθµών είναι µεµονωµένος.  

Υπάρχουν περίπου 50 κατασκευαστές υδροστροβίλων στην Ευρώπη. Από 

αυτούς, τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες είναι η Alstom Power Hydro, η 

VA Tech / Andritz, η Voith /  Siemens, και η GE Energy, κυριαρχούν στον κλάδο 

µεγάλης κλίµακας στροβίλων ενώ έχουν παρουσία και στην αγορά µικρότερων 

υδροστροβίλων. Παράλληλα µε αυτές τις µεγάλες εταιρείες, πολλές µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά µικρών στροβίλου, 

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής αγοράς µε µέσο 

µέγεθος εγκατάστασης από 300 kW έως 700 kW. Αυτές οι βιοµηχανίες 
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βρίσκονται κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Αυστρία και τη 

Σουηδία, αλλά έχουν επίσης καλή παρουσία στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την 

Πολωνία και τη Σλοβενία. Η δραστηριότητα όλων αυτών των εταιρειών είναι σε 

µεγάλο βαθµό προσανατολισµένη προς τις εξαγωγές. Οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις έχουν πρωτοπορήσει σε ένα µεγάλο µέρος στην τεχνική ανάπτυξη 

προϊόντων και τα τελευταία χρόνια έχουν κυριαρχήσει στις διεθνείς συµβάσεις 

εξοπλισµού και εγκαταστάσεων για µικρά υδροηλεκτρικά έργα.151 

Στον χώρο των επενδυτών σε υδροηλεκτρικά έργα και των ανεξάρτητων 

παραγωγών ενέργειας152, πέντε είναι οι επιχειρήσεις που κατέχουν το 

σηµαντικότερο ποσοστό παραγωγής σε αυτή την τεχνολογία, η γαλλική EDF, η 

νορβηγική Statkraft, η σουηδική Vattenfall, η ιταλική ENEL και η βρετανική 

E.ON, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 28153, όπου απεικονίζεται η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές µονάδες την περίοδο 2003-2007. 

Η εταιρεία Alstom Power Hydro, θυγατρικής της Alstom Holding κατέχει 

περισσότερα από 100 χρόνια εµπειρίας και τεχνογνωσίας στον τοµέα της 

µηχανικής, της προµήθεια εξοπλισµού και της κατασκευής νέων µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια. ∆ραστηριοποιείται σε 70 

χώρες και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% της συνολικής 

εγκατεστηµένης ισχύος υδροηλεκτρικής ενέργειας σήµερα. Η Alstom 

αναπτύσσει τα προϊόντα και τις λύσεις της µε ίδια µέσα, επενδύοντας σε έρευνα 

και ανάπτυξη και έχει επιλέξει µια κάθετη οργάνωση που µπορεί να απαντήσει 

µε την παροχή από µια σειρά υπηρεσιών και εξοπλισµού, έως και την εξ' 

ολοκλήρου κατασκευή µονάδων παραγωγής. Η στρατηγική που έχει επιλέξει η  

Alstom Power Hydro, είναι αυτή της στρατηγικής ανάπτυξης µέσω οριζόντιας 

ολοκλήρωσης, µε τη γεωγραφική της επέκταση σε πολλές χώρες, τον 

συνεταιρισµό της µε τη ρωσική RusHydro το έτος 2011 σε µορφή κοινοπραξίας, 

προκειµένου να αναπτύξει εξοπλισµό για µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες και να 

εισέλθει δυναµικά στην αγορά της Ρωσίας,154 αλλά και τη δηµιουργία ενός 

παγκόσµιου κέντρου τεχνολογίας στην Tianjin στην Κίνα.155
  

                                                           
151 SETIS Hydropower, 07/06/2010 
152 IPP – Independente Power Producers 
153 Capgemini analysis, Companies' annual reports, 2010 
154 Hoover's Inc, 2013 
155 China Daily 08/02/2012 page14 
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∆ιάγραµµα 28: Υδροηλεκτρική Παραγωγή (TWh) 
Πηγή: Companies' annual reports - Capgemini analysis, EEMO10 
 
 
Η εταιρεία Andritz AG είναι µια αυστριακή εταιρεία µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων που εδρεύει στο Graz. Η εταιρεία προχώρησε το 2006 σε µια 

µεγάλη εξαγορά της διεύθυνσης υδροηλεκτρικής ισχύος της εταιρείας VA 

Technologie AG (το µεγαλύτερο µέρος της VA Technologie AG, εξαγοράστηκε 

από τη Siemens, ως συνέπεια της απόφασης της επιτροπής ανταγωνισµού της 

Ευρωπαικής Ένωσης), ενώ η VA Tech Hydro άλλαξε το όνοµά της σε Andritz 

VA Tech Hydro GmbH και κατέστη θυγατρική της Andritz AG. Με 3.000 

υπαλλήλους και πωλήσεις ύψους 620 εκατοµµυρίων ευρώ, κατέστησε τη 

διεύθυνση αυτή ως τη δεύτερη µεγαλύτερη επιχειρηµατική µονάδα της 

εταιρείας.156 Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2008, η Andritz απέκτησε τεχνολογία 

και ορισµένα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρηµατικής µονάδας 

υδροηλεκτρικών της εταιρείας GE Energy (συµπεριλαµβανοµένων των 

εργαστηρίων δοκιµών στον Καναδά και τη Βραζιλία), καθώς και την πλειοψηφία 

των µετοχών της GE Energy στην κοινοπραξία GE Hydro Inepar do Brasil. Από 

τον Ιανουάριο του 2009, όλες αυτές οι εξαγορές λειτουργούν κάτω από την 

ονοµασία "Andritz Hydro". Η Andritz Hydro συγκαταλέγεται ανάµεσα στις τρεις 

µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (µαζί µε τις Alstom 

και Voith-Siemens). 

                                                           
156 Aquamedia. 2010-09-07. 
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Η εταιρεία  Voith GmbH ξεκίνησε ως ένα µικρό εργαστήριο στο πρώην Βασίλειο 

της Βυρτεµβέργης κατασκευάζοντας εργαλεία και ανταλλακτικά για τα τοπικά 

ελαιοτριβεία. Στα µέσα της δεκαετίας του 1890, η Voith άρχισε να εργάζεται για 

την κατασκευή στροβίλων. Καθ 'όλη τη δεκαετία του 1960, η Voith επεκτείνεται 

διεθνώς και µεταξύ του 1962 και του 1966, η εταιρεία έκανε επίσης σηµαντικές 

επενδύσεις στην ινδική εταιρεία Utkal Machinery Ltd, και την ισπανική εταιρεία 

Talleres de Tolosa. Η Voith ανέλαβε επίσης την Dörries και ίδρυσε νέα γραφεία 

πωλήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Επιπλέον, µια νέα θυγατρική 

εταιρεία ιδρύθηκε στη Βραζιλία το 1964, η Voith SA στο Σάο Πάολο. Το 1995, η 

Voith Siemens Hydro Power Generation ιδρύθηκε ως κοινοπραξία µεταξύ των 

δύο διεθνών ηγετών στην τεχνολογία κατασκευής στροβίλων και γεννητριών. Η 

Voith Hydro (πρώην Voith Siemens Hydro Power Generation) είναι µια 

κοινοπραξία µεταξύ της Voith και της Siemens, η οποία είναι πλέον ένας 

προµηθευτής ολοκληρωµένων συστηµάτων για σταθµούς υδροηλεκτρικής 

ενέργειας. Επί του παρόντος, το ένα τρίτο της υδροηλεκτρικής ενέργειας στον 

κόσµο παράγεται µε γεννήτριες από την Voith Hydro συµπεριλαµβανοµένων 

µεγάλων έργων, όπως Niagara Falls (1903), Itaipu (1976), και το Φράγµα των 

Τριών Φαραγγιών (2003).157 

Η εταιρεία General Electric, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας στα µέσα του 19ου αιώνα. Η επιχειρηµατική µονάδα 

της General Electric, µε την επωνυµία GE Energy - Hydro, έχει εγκαταστάσεις 

παραγωγής, κέντρα υπηρεσιών και γραφεία σε 12 χώρες στις πέντε 

ηπείρους.158 Η GE Energy - Hydro  είναι µέλος του οµίλου General Electric, µε 

πάνω από 5.500 ανεµογεννήτριες και 3.600 υδροστρόβιλους, έχει 

εγκατεστηµένη ισχύ σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπερβαίνει τα 

160.000 MW. Η διεύθυνση υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας παγκόσµιος 

ηγέτης στην αξιοποίηση και τον έλεγχο του νερού, αφού παρέχει εξοπλισµό για 

την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις βιοµηχανίες επεξεργασίας νερού για πάνω 

από εκατό χρόνια. Η GE Energy - Hydro έχει αναπτύξει εσωτερικά τα προϊόντα 

και τις λύσεις που προορίζονται να απαντήσουν τις ανάγκες του συγκεκριµένου 

κλάδου, αλλά έχει προχωρήσει και σε εξαγορές προκειµένου να συµπληρώσει 

την προσφορά της, όπως η εξαγορά της νορβηγικής Kvaerner Group, µια 
                                                           
157 Voith GmbH, Group Report 2011/2012 
158 General Electric Company, GE serves Hydro, 2011 
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κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή στροβίλων, αλλά και σε πωλήσεις όπως η 

παραχώρηση µεγάλου µέρους της επιχειρηµατικής µονάδας υδροηλεκτρικής 

ενέργειας, στην Pescarmona Group of Companies (PGC), µητρική της εταιρείας 

IMPSA στην Αργεντινή.159 

 

4.1.3 Γεωθερµία 

Παρόλο που µια µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιώντας 

την τεχνολογία της γεωθερµίας µπορεί να παράγει ανεξάρτητα από τις καιρικές 

συνθήκες αλλά και για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, η γεωθερµία δεν έχει 

γνωρίσει την ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί σε άλλες τεχνολογίες 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι ρυθµιστικές αρχές 

στις περισσότερες χώρες προκρίνουν την φωτοβολταϊκή ή την αιολική 

τεχνολογία µέσω κινήτρων.  

Βέβαια, ένα γεωθερµικό έργο απαιτεί συχνά την εξασφάλιση εκατοµµυρίων 

ευρώ µόνο για διερευνητικές γεωτρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 

συγκεκριµένη τοποθεσία µπορεί να παρέχει ικανή ποσότητα ζεστού ατµού και 

νερού για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Έτσι, σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογίες, 

απαιτείται η κατασκευή µονάδων παραγωγής µεγάλης κλίµακας προκειµένου 

µια τέτοια επένδυση να είναι βιώσιµη. 

Παρ’ όλα αυτά, η παγκόσµια αγορά γεωθερµικής ενέργειας γνώρισε σηµαντική 

αύξηση από το 1985 και έπειτα και συνέχισε να αυξάνεται σηµαντικά µέχρι 

σήµερα, ξεπερνώντας κατά πολύ την αµερικανική αγορά γεωθερµικής 

ενέργειας, ενώ το 2010 η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από γεωθερµική 

ενέργεια, ήταν διπλάσια από αυτή που παράχθηκε από ηλιακή ενέργεια.  

Η ανάπτυξη της γεωθερµίας σήµερα τροφοδοτείται από µια σειρά παραγόντων, 

όπως η οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες αγορές, η 

ηλεκτροδότηση περιοχών µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο και οι αυξανόµενες 

ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια της ενέργειας και τις επιπτώσεις της στην 

οικονοµική ασφάλεια.160 Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης της 

                                                           
159 HRW, Hydro Review Worldwide, 03/01/2007  
160 GEA, Geothermal: International Market Overview Report, May 2012 
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συγκεκριµένης τεχνολογίας σε παγκόσµιο επίπεδο, συµβαίνει σε χώρες µε 

µεγάλες, αναξιοποίητες, συµβατικές πηγές ενέργειας. Καθώς περισσότερες 

χώρες αναγνωρίζουν και κατανοούν την οικονοµική αξία των γεωθερµικών 

πόρων τους, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση τους γίνεται µεγαλύτερη 

προτεραιότητα. 

Στον κλάδο της γεωθερµίας, το µεγαλύτερο ποσοστό της επένδυσης που 

αντιστοιχεί σε εξοπλισµό στις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

αποτελούν οι στρόβιλοι. Οι Ιαπωνικές εταιρείες Fuji, Mitsubishi και Toshiba 

κατέχουν ένα µερίδιο αγοράς 67%, στους στροβίλους ατµού, ενώ η Ormat 

Technologies κυριαρχεί στην αγορά των δυαδικών συστηµάτων, όπως φαίνεται 

και στο διάγραµµα 29. Η αγορά του εξοπλισµού γεωτρήσεων και των 

υπηρεσιών γεώτρησης κυριαρχείται από τις εταιρείες Halliburton και 

Schlumberger.161 

 

∆ιάγραµµα 29: Κλάδος κατασκευαστών στροβίλων ατµού 
Πηγή: World Geothermal Market & Outlook, KPMG, 2010 
 
 
Από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσµο στην παραγωγή στροβίλων ατµού, η 

Mitsubishi Heavy industries, έχει επενδύσει αρκετά στον συγκεκριµένο κλάδο 

και έχει αναπτύξει προϊόντα ώστε να απαντήσει στη ζήτηση για νέα έργα. Η 

                                                           
161 KPMG , World Geothermal Market & Outlook, 2010 
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συγκεκριµένη εταιρεία, χρησιµοποιώντας την εµπειρία της από µεγάλες 

θερµικές µονάδες παραγωγής ενέργειας, επιλέγοντας µια στρατηγική 

ανάπτυξης (συγκέντρωσης, οριζόντιας ολοκλήρωσης) ανέπτυξε αρχικά 

εσωτερικά προϊόντα και υπηρεσίες για τον κλάδο της γεωθερµίας, ενώ στη 

συνέχεια προχώρησε και σε εξαγορές, ώστε να µπορεί να παρέχει µεγαλύτερο 

εύρος προϊόντων. Η συγκεκριµένη εταιρεία εξαγόρασε το έτος 2013 την εταιρεία  

Pratt & Whitney Power Systems από την εταιρεία United Technologies Corp, 

ενώ η συµφωνία προέβλεπε και την απόκτηση της ιταλικής εταιρείας Turboden 

ως θυγατρική εταιρεία, για να καλύψει και το κενό της προσφοράς της στην 

δυαδική τεχνολογία γεωθερµίας, καθώς της παρείχε άµεση πρόσβαση στη 

συγκεκριµένη τεχνολογία. Επίσης η Mitsublishi, προκειµένου να διεισδύσει στην 

αναδυόµενη αγορά της Ινδονησίας, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 20% 

της εταιρείας Star Energy Geothermal Pte Ltd, προκειµένου να αποκτήσει και 

εµπειρία στη λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

γεωθερµία. 

Η Toshiba µια επίσης κορυφαία εταιρεία στον κλάδο εξοπλισµού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στη γεωθερµική ενέργεια 

το 1966 µε την παροχή ενός ατµοστροβίλου και γεννήτριας στο εργοστάσιο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Matsukawa, το πρώτο γεωθερµικό 

εργοστάσιο της Ιαπωνίας, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Βόρεια Αµερική, τη 

Νοτιοανατολική Ασία και την Ισλανδία. Η Toshiba είναι σήµερα µια από τους 

µεγαλύτερους κατασκευαστές στροβίλων ατµού και γεννητριών, µε µερίδιο 

αγοράς 24%. Η Toshiba, έχει επίσης επιλέξει µια στρατηγική ανάπτυξης - 

συγκέντρωσης (οριζόντιας ολοκλήρωσης), επιλέγοντας να αναπτύξει εσωτερικά 

τα προϊόντα της αλλά και µέσω της επέκτασής της σε άλλες γεωγραφικές 

τοποθεσίες, όπως ήταν η νέα µονάδα παραγωγής στροβίλων ατµού στην Ινδία 

(Chennai) που αποτέλεσε και την πρώτη υπερπόντια µονάδα παραγωγής της 

εταιρείας.  

Η εταιρεία Fuji ξεκίνησε τη δραστηριότητά της µε τη γεωθερµία µέσα από το 

σχεδιασµό, την προµήθεια, την κατασκευή, και τη θέση σε λειτουργία, µε την 

παράδοση της πρώτης γεννήτριας µε στρόβιλο ατµού το 1959. Η Fuji έχει 

ολοκληρώσει εγκαταστάσεις ισχύος περίπου 34.000 MW (545 στροβίλων ατµού 

και γεννητριών) και είναι µια κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της γεωθερµίας 
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έχοντας προµηθεύσει γεωθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλο τον κόσµο. Η εταιρεία Fuji, επίσης επέλεξε αρχικά µια 

στρατηγική ανάπτυξη – συγκέντρωσης (οριζόντιας ολοκλήρωσης), 

αναπτύσσοντας µε ίδια µέσα τα προϊόντα της, ενώ στη συνέχεια άλλαξε τη 

στρατηγική της επιλέγοντας µια στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, επιλέγοντας 

να µετασχηµατιστεί από ένα κατασκευαστή εξοπλισµού γεωθερµικής ενέργειας 

σε έναν κατασκευαστή ολοκληρωµένων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας.162 Με την είσοδο του 21ου αιώνα, η εταιρεία Fuji συνέχισε την 

επιτυχή πορεία της σε γεωθερµικά έργα, µε την ολοκλήρωση ενός γεωθερµικού 

σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 139MW, έναν από τους 

µεγαλύτερους στον κόσµο. 

Η εταιρεία Ormat ιδρύθηκε το 1965 ως Ormat Turbines Ltd. Κατά τη  δεκαετία 

του 1990, η εταιρεία άλλαξε τη στρατηγική της και αποφάσισε όχι µόνο να 

παρέχει τον εξοπλισµό παραγωγής ενέργειας, αλλά να κατέχει και να 

διαχειρίζεται µονάδες παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές και ανανεώσιµες 

πηγές, ως ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί 

µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καλιφόρνια, τη Νεβάδα, τη 

Χαβάη, τη Νικαράγουα, τη Γουατεµάλα, την Κένυα, τη Νέα Ζηλανδία και την 

Ινδονησία. Η εταιρεία Ormat, στη συνέχεια άλλαξε στρατηγική ανάπτυξης, 

επιλέγοντας µια στρατηγική ασυσχέτιστης διαποίκιλσης ιδρύοντας τις εταιρείες 

OPTI Canada Inc για την ανάπτυξη προϊόντων ασφάλτου, Orfuel Inc για την 

παραγωγή βιοντίζελ, Orbotech η οποία αναπτύσσει και κατασκευάζει 

συστήµατα αυτόµατης οπτική επιθεώρηση τυπωµένων κυκλωµάτων και της 

Orad Hi-Tec Systems Ltd µια εταιρεία δηµιουργίας τεχνολογίες επεξεργασίας 

εικόνας. 

  

4.1.4 Θαλάσσια Ενέργεια 

Ο κλάδος της ενέργειας από τους  ωκεανούς βρίσκεται σε ένα κοµβικό χρονικά 

σηµείο, όπου πάνω από σαράντα πέντε πρωτότυπα µοντέλα παραγωγής 

ενέργειας από κύµατα και την παλίρροια αναµένεται να δοκιµαστούν στους 

                                                           
162 S. Yamada, S. Makimoto, H Shibata, Fuji Electric’s Recent Activities and Latest 
Technologies for Geothermal Power Generation, Nov/1992 
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ωκεανούς.163 Εάν αυτά τα πρωτότυπα σχέδια είναι επιτυχή, τότε η συνολική 

ισχύς των νέων προς υλοποίηση έργων θα αρχίσει να κλιµακώνεται. Σύµφωνα 

µε την IHS Emerging Energy Research, εκτιµάται ότι πάνω από 1,8 GW νέων 

έργων σε ωκεανούς, σε 16 χώρες ανά τον κόσµο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Η πρόσφατη ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας από τους ωκεανούς έχει 

προσελκύσει ένα µέρος από επιχειρήσεις που είναι εδραιωµένες στον κλάδο 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε φιλοδοξίες ανάπτυξης στην εν λόγω 

τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένων των κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

κοινής ωφελείας και µεγάλων προµηθευτών εξοπλισµού, που έως τώρα 

διαθέτουν εµπειρία σε έργα υδροηλεκτρικής τεχνολογίας και υπεράκτιας 

αιολικής ενέργειας. Με τη βοήθεια της στήριξης της κυβέρνησης µέσω 

συγκεκριµένης πολιτικής, το Ηνωµένο Βασίλειο κατέχει σήµερα ηγετική θέση 

στην παγκόσµια αγορά για την παραγωγή ενέργειας από τους ωκεανούς, µε 

300 MW νέων έργων προς υλοποίηση µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια. Η 

βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να προσθέσει 1,3 GW έως το 2020, ωθούµενη 

από την ανάγκη της να ανταποκριθεί στους δεσµευτικούς στόχους για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας του 2020. Η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η 

Νότια Κορέα και η Αυστραλία είναι επίσης βασικές αγορές ενέργειας της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας και θα παραµείνουν πρωταρχικός στόχος του 

κλάδου για την επόµενη δεκαετία. 

Από τις διάφορες µορφές ενέργειας από τους ωκεανούς, η παλιρροϊκή ενέργεια 

φαίνεται ως η πρώτη τεχνολογία έτοιµη να ωριµάσει, όπου προβλέπεται να 

παρέχει προβλέψιµη, µε χαµηλότερο κόστος, ηλεκτρική ενέργεια µέσω 

συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής εξοπλισµού.  

Σήµερα παρατηρούνται ισχυρές συνέργειες µεταξύ κατασκευαστών στροβίλων 

παραγωγής ενέργειας από παλιρροϊκά κύµατα και της βιοµηχανίας 

υδροηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προσελκύσει µεγάλους κατασκευαστές 

εξοπλισµού164 στον τοµέα της ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, τρεις από τις 

σηµαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή 

στροβίλων από υδροηλεκτρική ενέργεια, οι Andritz Hydro, η Alstom Hydro και 

                                                           
163 IHS Emerging Energy Research, Global Ocean Energy Markets and Strategies: 2010-2030, 
2010 
164 Original equipment manufacturers – OEMs 
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Voith Hydro και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της συνολικής 

παγκόσµιας προµήθειας υδροηλεκτρικών στροβίλων, έχουν επεκταθεί στον 

κλάδο παλιρροϊκής ενέργειας. Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της υδροηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουν την παλιρροϊκή ως ευκαιρία 

ανάπτυξης µέσω συνεργασιών, µε τουλάχιστον 150GW µελλοντικών 

εγκαταστάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Επίσης αρκετές µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπης, στρέφουν την προσοχή τους 

στην παραγωγή ενέργειας από τους ωκεανούς, καθώς επεκτείνουν τα 

χαρτοφυλάκιά τους στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Μεγάλες ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως οι Iberdrola-ScottishPower, Vattenfall, RWE 

και SSE που έχουν εκτεταµένη παρουσία στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, 

διευρύνουν τις δραστηριότητες τους ώστε να συµπεριλάβουν και την παραγωγή 

ενέργειας από τους ωκεανούς, εφαρµόζοντας στρατηγική ανάπτυξης και 

συγκεκριµένα συσχετισµένης διαποίκιλσης.  

Το 2009 µια αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας165,  

αναδεικνύει ότι η υπεράκτια ανάπτυξη αιολικής ενέργειας ακολουθεί µια 

παρόµοια καµπύλη ρυθµού ανάπτυξης, όπως εκείνη της χερσαίας αιολικής 

ενέργειας όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 30. Αυτό είναι ένα σηµαντικό 

στοιχείο για την πρόβλεψη της πιθανής σωρευτικής ανάπτυξης για την ενέργεια 

από τους ωκεανούς. Ο ιστορικός αυτός ρυθµός ανάπτυξης της αιολικής 

ενέργειας µπορεί να προεκταθεί ώστε να προβάλει ένα παρόµοιο ποσοστό 

αύξησης για την ενέργεια των ωκεανών όπως έγινε και για τον τοµέα της 

υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Όπως λοιπόν η υπεράκτια αιολική βιοµηχανία 

ωφελήθηκε από την υπάρχουσα χερσαία αιολική ενέργεια (αλλά και την 

υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου), έτσι και η παραγωγή 

ενέργειας από τους ωκεανούς, θα ωφεληθεί αντίστοιχα από την εµπειρία που 

έχει αποκτηθεί στους κλάδους της χερσαίας και της υπεράκτιας αιολικής 

ενέργειας 

                                                           
165 European Wind Energy Association, Oceans Of Opportunities, 2009 
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∆ιάγραµµα 30: Καµπύλη ανάπτυξης χερσαίας και υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας και θαλάσσιας ενέργειας 1990-2040 
Πηγή: Oceans of Energy, European Oceans of Energy organization, 2010 
 
 

Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ενέργειας των ωκεανών αναπτύσσεται ταχύτατα µε 

νέους παίκτες να εισέρχονται συνεχώς στον κλάδο, παρά τα µεγάλα εµπόδια 

εισόδου στην συγκεκριµένη τεχνολογία.  

Στις αρχές της του 1990, η αµερικανική εταιρεία OpenHydro ιδρύεται ενώ µερικά 

χρόνια αργότερα ακολουθεί η επίσης αµερικανική εταιρεία Verdant Power που 

αναπτύσσει τέσσερα διαφορετικά πρωτότυπα συστήµατα θαλάσσιων 

ενεργειακών συστηµάτων. Tην ίδια δεκαετία ιδρύονται και οι εταιρείες Ocean 

Power Technologies (1994), Oceanlinx (1997), Pelamis (1998), και MCT – 

Marine Current Turbines Ltd (1999). Την επόµενη δεκαετία ακολουθεί η ίδρυση 

των εταιρειών AWS Ocean Energy (2004), Aquamarine Power (2005), 

BioPower Systems (2006), Pulse Tidal (2007), Blue Energy Canada (2010) 

όπου σηµατοδοτεί ότι ο κλάδος επέλεξε µια στρατηγική συγκέντρωσης 

(οριζόντιας ολοκλήρωσης) προκειµένου να αναπτυχθεί. Κάτι τέτοιο είναι λογικό 
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εφόσον η εν λόγω τεχνολογία δεν είναι αρκετά ώριµη και οι επιχειρήσεις 

ξεκινούν να αναπτυχθούν µέσω εσωτερικής ανάπτυξης.    

Όµως αργότερα, στον κλάδο της παραγωγής θαλάσσιας ενέργειας, 

παρατηρούνται και άλλες στρατηγικές ανάπτυξης όπως αυτή της συσχετισµένης 

διαποίκιλσης όπως συνέβη µε τον όµιλο Voith Group όπου το 2009 ιδρύει την 

Voith Hydro Ocean, η οποία προήλθε από τη συνεργασία των εταιρειών Voith 

Hydro, µε ποσοστό 80% και της Innogy Renewables Technology Fund, µε 

ποσοστό 20%. 

Επίσης σηµαντική ήταν και η δραστηριότητα εταιρειών που αναπτύχθηκαν στον 

συγκεκριµένο κλάδο µέσω εξαγορών, προκειµένου να εδραιωθούν, όπως η  

περίπτωση της Alstom S.A. µε την εξαγορά µεριδίου 40% της εταιρείας Ocean 

Energy Ltd. το έτος 2011 και την εξαγορά της εταιρείας Tidal Generation Limited 

(TGL) από την Rolls-Royce plc το 2012. Το έτος 2010 η εταιρεία Siemens 

Group εξαγοράζει την εταιρεία Marine Current Turbines (MCT) και το 2013 

εγκαινιάζει τη νέα παραγωγική της µονάδα στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

Σε ανάλογες κινήσεις προχώρησε και η εταιρεία DCNS S.A. µε την εξαγορά της 

εταιρείας OpenHydro Group Ltd το έτος 2013, όπου µε στρατηγική 

ασυσχέτιστης διαποίκιλσης, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον κλάδο της 

παραγωγής θαλάσσιας ενέργειας. Επίσης το ίδιο έτος, η εταιρεία ΑΒΒ 

προχώρησε σε µια επένδυση 9,2 εκατ. Ευρώ166 για την εξαγορά της εταιρείας  

Scotrenewables Tidal Power, µια εταιρεία παραγωγής στροβίλων. 

Τέλος, η αµερικανική εταιρεία ResHydro, αποφάσισε και προχώρησε στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Σκοτία, µε νέες εγκαταστάσεις και 

εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της µε το πανεπιστήµιο του Strathclyde. 

 

4.1.5 Βιοενέργεια 

Η βιοενέργεια έχει ήδη µια σηµαντική συµβολή στον εφοδιασµό της παγκόσµιας 

ενεργειακής ζήτησης, και µπορεί να έχει ακόµα µεγαλύτερη συµβολή, µε το να 

παρέχει µείωση των αερίων θερµοκηπίου, αλλά και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη, 

                                                           
166 SETIS, Strategic Energy Technologies Information System, May 2013 
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καθώς και να συµβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, τη βελτίωση των 

εµπορικών ισοζυγίων, παρέχοντας ευκαιρίες για κοινωνική και οικονοµική 

ανάπτυξη σε αγροτικές κοινότητες και την αποτελεσµατική διαχείριση των 

αποβλήτων. 

Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι η βιοενέργεια θα µπορούσε να συµβάλει µε βιώσιµο 

τρόπο µε ποσοστό µεταξύ 25% και 33% της µελλοντικής παγκόσµιας ζήτησης 

πρωτογενούς ενέργειας το 2050. Είναι η µόνη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που 

µπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιµα σε όλες τις αγορές ενέργειας, για 

την παραγωγή θερµότητας, ηλεκτρισµού και καυσίµων για τις µεταφορές. 

Ωστόσο, η αυξανόµενη ανάπτυξη της βιοενέργειας δηµιουργεί επίσης ορισµένα 

προβλήµατα. Ο εν δυνάµει ανταγωνισµός για τη γη και για τις πρώτες ύλες µε 

άλλες χρήσεις της βιοµάζας πρέπει να αντιµετωπιστούν µε προσεκτική 

διαχείριση. Καθώς η Βιοενέργεια πρέπει να ανταγωνιστεί µε άλλες πηγές 

ενέργειας, ο εφοδιασµός της καύσιµης ύλης και τα θέµατα των υποδοµών 

πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, ενώ υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω 

τεχνολογική καινοτοµία που θα οδηγεί σε µια πιο αποτελεσµατική και 

καθαρότερη µετατροπή των πρώτων υλών.  

Ο τοµέας της ενέργειας από βιοµάζα έχει έντονη εµπορική δραστηριότητα µε 

εξειδικευµένες εταιρείες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας από βιοµάζα, όπου οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται ακόµα στο 

στάδιο της ανάπτυξης. 

Σε αντίθεση µε την ηλιακή ή αιολική ενέργεια, η βιοµάζα παράγει σταθερή ισχύ, 

δεδοµένου ότι δεν εξαρτάται από το φως της ηµέρας ή τις καιρικές συνθήκες. 

Παρά το γεγονός αυτό, πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να 

επενδύουν µόνο σε περιορισµένο βαθµό στη βιοµάζα. Έτσι η  

κατακερµατισµένη αλυσίδα εφοδιασµού και η εξάρτηση της συγκεκριµένης 

τεχνολογίας από επιδοτήσεις φανερώνει ότι ακόµη πρόκειται για ένα µη 

ανεπτυγµένο κλάδο. Ωστόσο, αναµένεται ότι µέχρι το 2020 η βιοµάζα θα είναι 

ανταγωνιστική χωρίς επιδοτήσεις, δεδοµένου των βελτιωµένων αποδόσεων της 
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βιοµάζας ως πρώτη ύλη, και του αυξανόµενου κόστους του άνθρακα ως 

καύσιµο για άλλες πηγές ενέργειας.167 

Η µη ανεπτυγµένη αγορά στην καλλιέργεια και στην  παραγωγή σφαιριδίων 

καύσης (pellet) οδηγεί τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα σε 

κάθετη ολοκλήρωση ώστε να αποφευχθούν πιθανά σηµεία έλλειψης πρώτης 

ύλης. Η γερµανική εταιρεία RWE, η οποία διαθέτει εργοστάσια βιοµάζας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και την Ολλανδία, επένδυσε περίπου 120 εκατ. ευρώ σε ένα 

εργοστάσιο ξύλου pellet στη Georgia των ΗΠΑ, µε σκοπό την προστασία έναντι 

µιας πιθανής έλλειψης σε pellets. Επίσης η RWE έχει επενδύσει σε πολλές 

φυτείες ενεργειακών καλλιεργειών για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης 

προµήθειας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η εταιρεία Drax έχει χτίσει δική της 

εγκατάσταση δηµιουργίας pellet ικανότητας παραγωγής 100 τόνων ετησίως 

κοντά σε µία από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η Drax έχει επίσης 

εξασφαλίσει µακροπρόθεσµες συµβάσεις µε παραγωγούς pellets στη Βόρεια 

Αµερική και έχει δηµιουργήσει ειδικές εγκαταστάσεις µεταφοράς, εκφόρτωσης 

και αποθήκευσης pellet. 

Επίσης, πολλές εταιρείες προχώρησαν µέσω εξαγορών στην απόκτηση 

µονάδων παραγωγής βιοενέργειας που βρίσκονται ήδη σε ισχύ προκειµένου να 

µεγαλώσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Η εταιρεία REENERGY Holdings LLC, µε 

έδρα τη Νέα Υόρκη, απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο από πέντε µονάδες βιοµάζας 

από την καναδική Boralex, για περίπου 88 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία 

Laidlaw Energy Group, Inc ολοκλήρωσε την εξαγορά µιας µονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ισχύος 12,5 µεγαβάτ στην Καλιφόρνια µε την 

απόκτηση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Henri Susanville LLC. 

Η εταιρεία Confluence Energy εξαγόρασε µέρος της Rocky Mountain Pellet, 

όπου µε την κίνησή της αυτή διπλασίασε την τρέχουσα ικανότητα παραγωγής 

pellet της εταιρείας σε 120.000 τόνους pellets ξύλου ετησίως. 

Η EDF Trading, µε έδρα το Λονδίνο προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας 

Holzkontor und Pelletierwerk Schwedt (HPS), µια µονάδα παραγωγής pellet στη 

Γερµανία. Η µονάδα αυτή βρίσκεται κοντά στα σύνορα µε την Πολωνία, όπου η 

                                                           
167 Renewable Energy World, Making Biomass Part of the Energy Mix , February 2013 
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ΕDF είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από βιοµάζα, και µπορεί να 

παράγει 120.000 τόνους pellets ετησίως. 

 Επίσης η εταιρεία CycleEnergy Beteiligungs-und Management AG, εξαγόρασε 

την µονάδα παραγωγής βιοενέργειας Bionergie Gaishorn το 2009, προχώρησε 

πρόσφατα και στην εξαγορά της εταιρείας Fuchsluger Biokraftwerke η οποία 

διέθετε εργοστάσια βιοµάζας, µε δυναµικότητα άνω των 27 MW. Με τις 

εξαγορές αυτές η CycleEnergy τοποθετείται ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

δύναµη για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση µονάδων  βιοµάζας στην Αυστρία. 

 Οι εξαγορές αυτές µπορούν να εκληφθούν και ως ένα σήµα προς τις αγορές, 

που φανερώνει την δυναµική ανάπτυξης που έχει ο κλάδος της βιοενέργειας 

στο άµεσο µέλλον. 
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Κεφάλαιο 5 

Συµπεράσµατα  

 

5.1 Συµπεράσµατα για το Στρατηγικό Μάνατζµεντ των επιχειρήσεων 

στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ένας σηµαντικός κλάδος στη σηµερινή 

εποχή, που αναδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί υποχρεωτική 

επιλογή για το ενεργειακό µίγµα σήµερα. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

έρχονται να συµβάλουν, χωρίς να αποτελούν την πλήρη λύση, στο δίληµµα της 

µείωσης των εκποµπών CO2 παγκοσµίως κατά το ήµισυ έως το 2050. Η 

συµφωνία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2008 σχετικά µε την κλιµατική 

αλλαγή για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% µέχρι 

το 2020 (στόχος 20-20-20) και οι αντίστοιχες δεσµεύσεις των κρατών προς αυτή 

τη κατεύθυνση, ανέδειξαν τον κλάδο των ΑΠΕ σε σηµαντικό αναπτυξιακό 

παράγοντα. 

Στην περίοδο 2004-2011, ο κλάδος µεγάλωσε κατά έξι φορές αγγίζοντας τα 

1,134 τρισεκατοµµύρια δολάρια (USD) ως συνολική επένδυση σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας ενώ αναµένεται να φτάσει τα 5,7 τρισεκατοµµύρια δολάρια έως 

το 2035. Αυτό φανερώνει και τη δυναµική που έχει ο κλάδος µέσα στα επόµενα 

χρόνια και το ενδιαφέρον που θα αποκτήσει για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας διακρίνεται σε δυο τεχνολογίες, τη χερσαία και 

την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Από τις δυο αυτές τεχνολογίες, η χερσαία έχει 

ήδη µεγάλο αριθµό εγκαταστάσεων, πολλές από τις οποίες είναι ήδη 

εγκατεστηµένες για αρκετά χρόνια και θεωρείται ως µια ώριµη τεχνολογία, ενώ 

η υπεράκτια έχει περιορισµένη εγκατεστηµένη βάση, έχει υψηλότερο κόστος 

ανέγερσης και τα αντίστοιχα έργα θεωρούνται πιο επικίνδυνα τεχνικά και 

εµπορικά. Η αιολική ενέργεια γνώρισε επίσης τη σηµαντική υποστήριξη των 

κυβερνήσεων πολλών χωρών, µέσα από διάφορες πολιτικές και µηχανισµούς 

στήριξης.  
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Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας άρχισε να έχει σηµαντικές επιδόσεις από το 

έτος 2002 και έπειτα, σε παγκόσµιο επίπεδο, µε τα επόµενα έτη να αποκτά 

εξαιρετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε το 2007 να αποτελεί το έτος κορύφωσης. 

Κατά την περίοδο 2002-2007 όπου και παρατηρήθηκε η µεγάλη αύξηση 

επενδύσεων στον κλάδο, καθιστώντας τον ως ταχύτατα αναπτυσσόµενο, οι 

εταιρείες του κλάδου επέλεξαν ως στρατηγική, αυτήν της ανάπτυξης και 

συγκεκριµένα τη στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης, είτε µέσω της 

παραχώρησης αδείας (licensing), είτε µε τη µορφή κοινοπραξίας (joint ventures) 

είτε µέσω της εξαγοράς. Στη συνέχεια όµως, ακολουθώντας την ανάπτυξη των 

αγορών, επέλεξαν την κάθετη ολοκλήρωση. Παράγοντας µε ίδια µέσα 

εξοπλισµό, οι εταιρείες του κλάδου δεν εξασφάλισαν µόνο τη µείωση του 

κόστους, τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας και την ακρίβεια κατά την 

παράδοση, αλλά επιπλέον εξασφάλιζαν τη βεβαιότητα ότι οι άλλες εταιρείες δεν 

θα αντέγραφαν την ειδική τεχνολογία και το σχεδιασµό τους.  

Κατά το διάστηµα 2008-2011, τα δεδοµένα στο χώρο των επενδύσεων 

άλλαξαν, µε τις αγορές δανειακών κεφαλαίων να είναι αδύναµες µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του κόστους δανεισµού για την ανάπτυξη ενός έργου. Η Ευρώπη, 

ιδίως, βρέθηκε να αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα από τις συνέπειες της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες µείωσαν την 

υποστήριξη στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τα επόµενα έτη, αντιµέτωπες µε 

σηµαντικά εθνικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Επίσης, την ίδια περίοδο, τα 

ποσοστά των κατασκευαστών ανεµογεννητριών ακολούθησαν µια 

συγκεντρωτική πορεία, µε την ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο να είναι 

αυξηµένη, και τις ισορροπίες παγκοσµίως να αλλάζουν. Ο αυξηµένος 

ανταγωνισµός και η µεγάλη πτώση της παγκόσµιας ζήτησης εξοπλισµού, 

ανάγκασε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου να αλλάξουν στρατηγική 

(Sinovel, Vestas, Goldwin) υιοθετώντας µια στρατηγική περισυλλογής και 

ειδικότερα αποεπένδυσης, περιορίζοντας σηµαντικά παραγωγικές µονάδες και 

πουλώντας µερίδια µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. Βεβαίως, άλλες εταιρείες 

του κλάδου, παρά την ύφεση, συνέχισαν να υιοθετούν στρατηγικές ανάπτυξης 

(Enercon, Gamesa) µε συνεχή επένδυση στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, 

αλλά και στην επίτευξη µεγαλύτερης παραγωγικής ικανότητας σε πιο 

ανταγωνιστικές συνθήκες 
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Στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας, πολύ σηµαντικό όλο στην ανάπτυξη που 

παρατηρήθηκε είχε η στήριξη των κυβερνήσεων πολλών χωρών, όπου µε 

πολιτικές υποστήριξης, ώθησαν την ανάπτυξη του κλάδου σε παγκόσµιο 

επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη τεχνολογία είχε, ιδιαίτερα στο 

ξεκίνηµά της, µεγάλο κόστος κτίσης. Ο κλάδος γνώρισε µια περίοδο ανάπτυξης 

που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2003 και κορυφώθηκε το 2011 ακόµη και υπό 

περιόδους δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, όπου οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνταν στο χώρο επέλεξαν διάφορες στρατηγικές, οι οποίες σε 

µεγάλο βαθµό ακολούθησαν τις τάσεις της αγοράς 

Στην αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων, τη συγκεκριµένη περίοδο οι επιχειρήσεις 

επικεντρώθηκαν στην αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, µε σηµαντική 

στήριξη από κυβερνήσεις και µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πολλές από 

τις εταιρείες του χώρου προχώρησαν σε εξαγορές προκειµένου να ενισχύσουν 

την παραγωγική τους δυνατότητα, ή να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες. Αντίστοιχη 

ήταν και η πορεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή 

αντιστροφέων. Όµως από το έτος 2012 και µετά, ο κλάδος βίωσε µια πολύ 

δύσκολη περίοδο µε τη µείωση της στήριξης από τις κυβερνήσεις. Πολλές 

επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επιλέξουν στρατηγικές περισυλλογής όπως 

αποεπένδυσης, ρευστοποίησης ή χρεωκοπίας, ανάλογα µε την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονταν. 

Ο κλάδος της υδροηλεκτρικής ενέργειας, είναι αυτός µε την πλέον ώριµη 

τεχνολογία, και τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη βάση. Παρόλα αυτά ο εν λόγω 

κλάδος δεν προβλέπεται να αναπτυχθεί µε ταχύ ρυθµό στο εγγύς µέλλον και 

µεγάλο µέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί σε ανακαίνιση γερασµένων 

µονάδων παραγωγής ενέργειας. Ακόµα όµως και µε αυτές τις συνθήκες, η εν 

λόγω τεχνολογία έχει οδηγήσει τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου να 

επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να επιλέξουν µια κάθετη οργάνωση 

ώστε να µπορούν να προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις. Οι επιχειρήσεις 

αυτές ως επί το πλείστον επέλεξαν στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης, είτε 

µέσω της γεωγραφικής επέκτασης σε πολλές χώρες, είτε µε τη µορφή 

κοινοπραξίας (joint ventures) είτε µέσω εξαγορών. 



Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κεφάλαιο 5 

187 

 

Ο κλάδος της γεωθερµίας δεν έχει γνωρίσει την ανάπτυξη που έχει 

παρατηρηθεί σε άλλους κλάδους ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Είναι επίσης 

φανερό και το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες οι κυβερνήσεις προκρίνουν 

περισσότερο την φωτοβολταϊκή ή την αιολική τεχνολογία µέσω κινήτρων. Αν 

ταυτόχρονα αναλογισθούµε και ότι ένα γεωθερµικό έργο απαιτεί αρχικά µεγάλη 

χρηµατοδότηση ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια και µόνο των πόρων του 

έργου, είναι φανερό ότι µόνο µεγάλες µονάδες παραγωγής ενέργειας θα 

µπορούσαν να είναι ανταγωνιστικές µε αντίστοιχες άλλων τεχνολογιών. Στον 

κλάδο αυτό οι κυριότερες επιχειρήσεις επέλεξαν µια στρατηγική ανάπτυξης και 

συγκεκριµένα οριζόντιας ολοκλήρωσης, αναπτύσσοντας µε ίδια µέσα προϊόντα 

και υπηρεσίες ενώ επεκτάθηκαν και γεωγραφικά σε περισσότερο ελκυστικές 

αγορές. 

Η τεχνολογία της παραγωγής ενέργειας από τους ωκεανούς, βρίσκεται χρονικά 

στο σηµείο όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές εξοπλισµού αναµένεται να 

δοκιµάσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πιλοτικά µοντέλα για την παραγωγή 

ενέργειας. Αν και ο κλάδος δεν χαρακτηρίζεται από µια ώριµη τεχνολογία, 

φαίνεται ότι αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ανεξάρτητοι 

παραγωγοί ενέργειας, ενδιαφέρονται για την συγκεκριµένη τεχνολογία ώστε να 

διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

ήδη στον κλάδο της υδροηλεκτρικής ενέργειας και επιλέγουν τη διαποίκιλση ως 

στρατηγική για να εισέλθουν στην τεχνολογία της παραγωγής ενέργειας από 

τους ωκεανούς. Χρησιµοποιώντας λοιπόν την εµπειρία τους από ένα συναφή 

κλάδο, στοχεύουν να βγουν µπροστά στον αγώνα κατάκτησης της 

συγκεκριµένης αγοράς. 

Η τεχνολογία της βιοενέργειας, είναι µια τεχνολογία µε πολύ ελκυστικό κόστος, 

που µπορεί να συναγωνιστεί τα ορυκτά καύσιµα. Φυσικά όταν αναφερόµαστε 

σε µεγάλες µονάδες παραγωγής ενέργειας, το µεγαλύτερο πρόβληµα αποτελεί 

η εφοδιαστική αλυσίδα καύσιµης ύλης. Επειδή όµως οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα βρίσκονται ακόµα στο στάδιο 

της ανάπτυξης και εξαιτίας της ανασφάλειας για την προµήθεια µε καύσιµη ύλη 

πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να επενδύουν µόνο σε 

περιορισµένο βαθµό στη βιοµάζα. ∆εδοµένου όµως του γεγονότος ότι 
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αναµένεται µέχρι το 2020 η βιοµάζα να είναι ανταγωνιστική χωρίς επιδοτήσεις, 

λόγω των βελτιωµένων αποδόσεων της βιοµάζας, αναµένεται ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την εν λόγω τεχνολογία. Η µη ανεπτυγµένη αγορά στην 

καλλιέργεια και στην  παραγωγή σφαιριδίων καύσης (pellet) έχει αναγκάσει τις 

επιχειρήσεις του κλάδου να στραφούν σε κάθετη ολοκλήρωση ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά σηµεία έλλειψης πρώτης ύλης. Έτσι είτε µέσω ανάπτυξης 

ίδιων εγκαταστάσεων είτε µέσω εξαγορών  οι επιχειρήσεις του κλάδου επέλεξαν 

µια στρατηγική ανάπτυξης κάθετης ολοκλήρωσης προκειµένου να 

διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των µονάδων παραγωγής ενέργειας 

από βιοµάζα που ήδη κατείχαν. 
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Ακρωνύµια 
 

 

ADB  Asian Development Bank 

ACER  Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

APAC  Asia-Pacific 

BNDES     Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CASE     Commission for Additional Sources of Energy 

CCIB    Chamber of Commerce and Industry of Bucharest -  

CGC     China General Certification 

CHP   Combined heat and power 

COP   Conference of the Parties 

CO2   Carbon Dioxide 

CRS  Central receiver systems 

CSP   Concentrating solar power 

Dnes  Department of Non-conventional Energy Sources 

DNI   Direct normal irradiance 

DSG  Direct steam generation 

DUP  Declaration of Public Utility 

EBRD  European Bank for Reconstruction and Development 

EIA  Energy Information Administration 

ΕΙΒ  European Investment Bank  

ENTSO European Network of Transmission System Operators 

EPC  Engineering, procurement and construction 
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EU  European Union 

FIP  Feed in premium 

FIT  Feed in tariff 

GBI  Generation-Based Incentive 

GBP  Great British Pound 

GHGs  Greenhouse gases 

GWEC Global Wind Energy Council 

HVDC  High Voltage Direct Current 

IEA  International Energy Agency 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPO  Initial Public Offering 

IPP  Independent power producer 

IREDA Indian Renewable Energy Development Agency 

ITC  Investment tax credit 

KfW  Kreditanstalt Für Wiederaufbau (German Development Bank) 

LCA  Life cycle analysis 

LCOE  Levelised cost of electricity 

LOB  Line of Business 

MENA  Middle East and North Africa 

MSW     Municipal solid waste 

NAPCC National Action Plan on Climate Change 

NIMBY "Not In My Back Yard" 

O&M   Operation and maintenance 
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OECD  Organization for Economic Co‐operation and Development 

ORC  Organic Rankine cycle 

OTEC  Ocean Thermal Energy Conversion 

PCI  Projects of Common Interest 

PPA  Power purchase agreement 

PRO  Pressure Retarded Osmosis 

PTC  Production tax credit 

PV  Photovoltaic 

R&D  Research and development 

RE  Renewable energy 

REC  Renewable Energy Certificate 

RMB  Ren Min Bi, (Yuan) 

SBU     Strategic Business Units 

SOP  Standard Operating Procedures 

TGC  Tradable green certificate 

UNEP  United Nations Environment Programme 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

WEO   World Energy Outlook 
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Μονάδες Μέτρησης 

 

GJ  Giga joule 

GW  Gigawatt 

GWh  Gigawatt hour, 1 kilowatt/hour equals 109 watt/hours 

GWhe  Gigawatt Electric 

J  Joule 

Kw  kilowatt 

kWh   kilowatt hour, 1 kilowatt/hour equals 103 watt/hours 

kWp  kilowatt peak 

kWth  kilowatt thermal 

Mtoe  Million tons of oil equivalent 

MWh  Megawatt hour, 1 megawatt/hour equals 106 watt/hours 

MW  Megawatt 

MWe  Megawatt Electric 

toe   Tons of oil equivalent 

TWh  Terawatt hour, 1 terawatt/hour equals 1012 watt/hours 

Wth  Watt thermal 

Wp  Watt peak 

 

 


