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Δηζαγσγή 

 
Η ελέξγεηα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο καο. Η επεκεξία ησλ ιαψλ, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο καο εμαξηάηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιή, 

εμαζθαιηζκέλε, αεηθφξν θαη πξνζηηή ελέξγεηα. Σαπηφρξνλα, νη εθπνκπέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα αληηζηνηρνχλ ζην 80% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο ΔΔ. Η πξφθιεζε ηεο ελέξγεηαο απνηειεί ζπλεπψο κηα απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο δνθηκαζίεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε. Θα ρξεηαζηνχλ 

δεθαεηίεο γηα λα ηεζεί ην ελεξγεηαθφ καο ζχζηεκα ζε πιένλ εμαζθαιηζκέλε θαη 

αεηθφξν ηξνρηά. Όκσο, νη απνθάζεηο γηα λα κπνχκε ζην ζσζηφ δξφκν πξέπεη λα 

ιεθζνχλ επεηγφλησο αθνχ ηπρφλ απνηπρία δεκηνπξγίαο κηαο εχξπζκεο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο. 

 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία απαηηνχληαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο 

ηάμεο ηνπ ελφο ηξηζεθαηνκκπξίνπ επξψ, ηφζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πεγψλ φζν θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

πςειψλ θαη κεηαβαιιφκελσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

φζνλ αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ, ελ κέξεη ιφγσ αιιαγψλ ζηελ εγρψξηα 

παξαγσγή, ππνρξεψλνπλ ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο λα πξνρσξήζνπλ ζε επηινγέο σο 

πξνο ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Οη ελ ιφγσ επηινγέο ζα 

γίλνπλ αηζζεηέο θαηά ηελ επφκελε ηξηαθνληαεηία. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επείγνπζα ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απαηηείηαη έλα θηιφδνμν πιαίζην 

πνιηηηθήο. Σπρφλ αλαβνιή ιήςεο ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ ζα έρεη αλππνιφγηζηεο 

επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία φζνλ αθνξά ακθφηεξα, θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο 

θαη ηελ εμαζθάιηζε. 

 

Η θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ δηακνξθψζεθε πξννδεπηηθά γχξσ απφ ηνλ θνηλφ 

ζηφρν δηαζθάιηζεο απξφζθνπηεο θπζηθήο δηάζεζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά, ζε ηηκή πξνζηηή γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο (ηδηψηεο θαη 

βηνκεραλίεο) κε ηαπηφρξνλε ζπκβνιή ζηνπο επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θαη θιηκαηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο ΔΔ. Οη θεληξηθνί ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ, αληαγσληζηηθφηεηα θαη αεηθνξία) πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηελ πλζήθε 

ηεο Ληζαβφλαο. πλεπψο, θαζνξίδεηαη ζαθψο ηη αλακέλεηαη απφ ηελ Δπξψπε ζηνλ 
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ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Παξφιν πνπ έρεη επηηεπρζεί θάπνηα πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο πξνζαξκφδνληαη 

εμαηξεηηθά αξγά ελψ ηαπηφρξνλα ε θιίκαθα ησλ πξνθιήζεσλ απμάλεη. Οη 

κειινληηθέο δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ πξφθιεζε αθφκε κεγαιχηεξε 

θαζψο ζα εληαρζνχλ ζηελ Έλσζε ρψξεο κε παξσρεκέλεο ππνδνκέο θαη κε ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθέο ελεξγεηαθέο νηθνλνκίεο. 

 

Σν 2007, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ην 2020 – κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, πνπ κπνξεί λα θζάζεη ην 30% εάλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέςνπλ, αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 20% θαη 

βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ππνζηεξίδεη αδηαιείπησο ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην αλέιαβε 

επίζεο καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζέηνληαο σο ζηφρν γηα ηελ ΔΔ θαη ηηο ππφινηπεο βηνκεραληθέο ρψξεο 

πεξηθνπή ησλ εθπνκπψλ θαηά 80 έσο 95% κέρξη ην 2050. 

 

Ωζηφζν, κε ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή θαίλεηαη πξνο ην παξφλ απίζαλν λα 

επηηεπρζνχλ φινη νη ζηφρνη ηνπ 2020, ελψ ε ζηξαηεγηθή είλαη πιήξσο αλεπαξθήο γηα 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο. Οη ελεξγεηαθνί ζηφρνη ηεο ΔΔ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 γηα κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ηελ νπνία ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2010 ζηελ εκβιεκαηηθή ηνπ πξσηνβνπιία κε ηίηιν «Μηα Δπξψπε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο». Η ΔΔ θαιείηαη λα ζπκθσλήζεη 

επεηγφλησο ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ αλαγθαία 

κεηαζηξνθή, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη ε Δπξψπε ζα αλαδπζεί απφ ηελ 

χθεζε ζε πιένλ αληαγσληζηηθή, εμαζθαιηζκέλε θαη αεηθφξν πνξεία. 

 

Η νδεγία  (directive) 2009/28/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο (ΑΠΔ) ζέηεη σο ζπλνιηθφ ζηφρν λα επηηεπρζεί ην 20% ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 

2020. Ο ζηφρνο απηφο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηα θξάηε 

κέιε. Η επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα απαηηήζεη κηα ηεξάζηηα θηλεηνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ν ζπληνληζκφο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 20%, ην άξζξν 23  ηεο νδεγίαο (directive) απαηηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή (Commission) λα ππνβάιεη ηελ αλάιπζε θαη ην ζρέδην δξάζεο κε ζθνπφ: 

α) Σελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

πιαηζίσλ. 

β) Σελ θαιχηεξε θαη απμεκέλε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ θαη απφ άιια δεκφζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

γ) Σελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. 

δ) Σνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο θνηλνηηθήο (Community) θαη εζληθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη άιισλ κνξθψλ ζηήξημεο. 

ε) Σνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ππέξ ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ δξάζε ησλ θνξέσλ ζε δηάθνξα 

θξάηε κέιε. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα ελεκεξσκέλε θαη πιήξε αμηνιφγεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηε ζηήξημε θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα 

πνπ δηαηίζεληαη, ζρέδηα αλάπηπμεο επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Δπηπξφζζεηα,  

πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δαπαλψλ θάζε θξάηνπο κέινπο (κέζσ 

επηρνξεγήζεσλ, ζπζηεκάησλ ζηήξημεο, δαλείσλ θιπ.) θαη ηε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ ηεο ΔΣΔπ θαη ηεο ΔΣΑΑ. Δπίζεο, 

αλαιχνληαη ηα δπλαηά κέζα γηα ρξήζε ζην κέιινλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αγνξά 

θεθαιαίσλ, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Σέινο, αλαιχνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ κέζσλ 

ζηήξημεο, ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ ηνκέα ζε θεθάιαηα, θαη ηε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 2020. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 1 
 
 

Γαπάλεο ησλ ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
 

 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε απεηθφληζε ηνπ 

ηξέρνληνο θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ κειινληηθψλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ 

ρξεζηκεχεη σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα φιεο ηηο κεηέπεηηα αλαιχζεηο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ κέζσλ ζηήξημεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ησλ 

απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ζηήξημεο θαη ηνπ θφζηνπο. 

 

ήκεξα, ππάξρεη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο ΑΠΔ. 

Πξνθαλψο, κηα νινθιεξσκέλε έξεπλα γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

ΑΠΔ είλαη ζεκαληηθφ λα παξάζρεη κηα ιεπηνκεξή έξεπλα γηα θάζε ρψξα-πεξίπησζε 

μερσξηζηά, π.ρ. ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ γεληθά, 

θαζψο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. Απηή ε 

ελφηεηα παξνπζηάδεη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ θφζηνπο γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ 

Δπξψπε θαη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο εληαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ δηεμάγεηαη 

κέζα απφ πνιιέο κειέηεο ζε απηφλ ηνλ επίθαηξν ηνκέα. Σα παξάγσγα ζηνηρεία γηα ηα 

πξαγκαηνπνηήζηκα κεζνπξφζεζκα δπλακηθά (κέρξη ην έηνο 2020) γηα ηερλνινγίεο 

ΑΠΔ θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνζαξκφδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ 
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Green-X θαη ρξεζηκεχνπλ σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

δαπαλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ γηα δαπάλεο ππφ ην θσο ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Δπξψπεο λα απμήζεη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαηά 20% έσο ην 2020. 

 

 
1.1 Eθηίκεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ. 

 

Η νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεγήο ελέξγεηαο θαζνξίδεη ην κέιινλ ηεο 

δηείζδπζήο ηεο ζηελ αγνξά. ηηο αθφινπζεο παξαδνρέο δαπαλψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ Green-X βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ δηεπθξηλίδνληαη 

ζην θείκελν. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γίλεηαη 

αθνινπζνχκελε απφ κηα επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ.Σα ζηνηρεία 

πνπ παξνπζηάδνληαη αλαθέξνληαη ζην έηνο 2009 θαη εθθξάδνληαη επίζεο ζε επξψ 

(2009) θαη απνηεινχλ ζηνηρείν έξεπλαο ηεο ECOFYS. 

 

Η Green-X βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα δπλακηθά θαη ην θφζηνο γηα ηηο ηερλνινγίεο 

ΑΠΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Η Green-X βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα δπλακηθά θαη ην θόζηνο γηα ηηο ΑΠΔ ηερλνινγίεο 

ζηελ Δπξώπε παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ θόζηνο (δειαδή 

γηα ηηο επελδύζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε, δαπάλεο γηα ηα θαύζηκα θαη 

ηελ παξαγσγή) θαη ηα δπλακηθά όισλ ησλ ηερλνινγηώλ ΑΠΔ ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο παξακέηξνπ θαη νη ζπλνδεπηηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ βαζίδνληαη ζε κηα καθξά 

πνξεία ησλ επξσπατθώλ θαη ησλ παγθόζκησλ κειεηώλ ζε απηόλ ηνλ επίθαηξν ηνκέα. 

Από ηζηνξηθή άπνςε ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηα ξεπζηνπνηήζηκα 

κεζνπξόζεζκα δπλακηθά ήηαλ γεσγξαθηθά ε Δπξσπατθή Έλσζε από ην 2001 (ΔΔ-15), 

όπνπ αληίζηνηρα ζηνηρεία πξνήιζαλ γηα όια ηα θξάηε κέιε αξρηθά ην 2001 βάζεη 

ιεπηνκεξνύο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη κηαο δηαβνύιεπζεο εηδηθώλ. Σηε ζπλέρεηα, ζην 

πιαίζην ηεο κειέηεο «Αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηα έσο ην 

2020 » (FORRES 2020) "(βι. Ragwitz et al., 2005) θαη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 

παξαθνινύζεζεο, νινθιεξσκέλεο αλαζεσξήζεηο θαη ελεκεξώζεηο έρνπλ αλαιεθζεί, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Μέζα ζε απηό ην πξόγξακκα 

έγηλε πάιη κηα πεξηεθηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ παξάκεηξν ηνπ θόζηνπο, ελζσκαηώλνληαο 

ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο - δειαδή ε πξνεγνύκελε αύμεζε ηνπ θόζηνπο πξνήιζε θπξίσο 
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ιόγσ ησλ πςειώλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξώησλ πιώλ, θαη, αξγόηεξα, ε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο, όπσο παξαηεξείηαη γηα δηάθνξεο ελεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη 2009. Η δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε, εθηόο από κηα 

έξεπλα ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ (π.ρ. Krewitt et al. (2009), Wiser (2009) θαη Ernst & 

Young (2009)) ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε πξόζθαηα έξγα ΑΠΔ ζε δηάθνξεο 

ρώξεο. 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ βαζίδνληαη ηφζν ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο φζν θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πνηθίιινπλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ. Με ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα θάζε ηερλνινγία 

ν πίλαθαο 1.1 παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ ν πίλαθαο 1.2 θαη ν πίλαθαο 1.3 αλαιχνπλ ηελ αληίζηνηρε παξάζηαζε 

γηα ηερλνινγίεο ΑΠΔ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θαη ηα βηνθαχζηκα δηπιηζηεξίσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Η Green-X βάζε δεδνκέλσλ θαη ην αληίζηνηρν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί έλα αξθεηά 

ιεπηνκεξέο επίπεδν απφ θαζνξηζηηθέο δαπάλεο θαη δπλαηφηεηεο . Η αλάιπζε απηή 

δελ βαζίδεηαη ζην κέζν θφζηνο αλά ηερλνινγία. Γηα θάζε ηερλνινγία κηα ιεπηνκεξή 

θακπχιε θφζηνπο θαζνξίδεηαη γηα θάζε έηνο κε βάζε ηηο ιεγφκελεο δψλεο ηνπ 

θφζηνπο. Απηά ηα νηθνλνκηθά ζπγθξνηήκαηα ζπλνςίδνπλ ην εχξνο ησλ ζέζεσλ 

παξαγσγήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ παξφκνηνπο παξάγνληεο θφζηνπο. Γηα θάζε 

ηερλνινγία ηνπιάρηζηνλ 6 έσο 10 δψλεο θφζηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηε ρψξα. Γηα ηε 

βηνκάδα, είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 δψλεο θφζηνπο, πνπ νξίδνληαη γηα θάζε έηνο ζε θάζε 

ρψξα. 

 

ηε ζπλέρεηα, ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ επελδχζεσλ γηα ηερλνινγίεο ΑΠΔ πεξηγξάθεηαη 

καδί κε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1, ζηνλ πίλαθα 1.2 θαη ζηνλ 

πίλαθα 1.3, φπνπ ζην επίθεληξν κπνξεί λα ηεζεί ε πεξηγξαθή νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

επηινγψλ ηεο ηερλνινγίαο. Απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ηεο Green-X βάζε 

δεδνκέλσλ, αξθεηέο πξνζαξκνγέο έρνπλ θαηαζηεί αλαγθαίεο ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

δπλακηθήο ηνπ θφζηνπο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππήξρε κηα 

ηάζε γηα αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ. 
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Πίλαθαο 1.1: Δπηζθφπεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο & ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα λέα 

κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ-Δ. (πεγή ECOFYS) 

 

ΑΠΔ-Δ 

ππνθαηεγνξία 

Πξνδηαγξαθέο 

εγθαηαζηάζεσλ 

Γαπάλεο 

[€/kWel]    
O&M 

δαπάλεο 

[€/(kWe
l*year)]   

Απνδνηη-

θφηεηα 

(ει. 

ελεξγεηα) [1] 

Απνδνηη-

θφηεηα 

(ζεξκφηεηα) 

[1] 

Γηάξθεηα 

δσήο 

(κ.ν.) 

[έηε] 

Σππηθφ 

κέγεζνο 

κνλάδαο 

[MWel] 

 

 

 

Βηναέξην 

Γεσξγηθή κνλάδα 2550-4290 115 - 140 0,28 - 0,34  ---- 25 0.1-0.5 

Γεσξγηθή κνλάδα ΗΘ 2765-4525 120-145 0.27-0.33 0.55-0.59 25 0.1-0.5 

ΥΤΣΑ θπο. αεξίνπ 1350-1950 50-80 0.32-0.36 ---- 25 0.75-8 

ΥΤΣΑ θπζ αεξίνπ - 
ΗΘ 

1500-2100 55-85 0.31-0.35 0.5-0.54 25 0.75-8 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ αεξίνπ 2300-3400 115-165 0.28-0.32 ---- 25 0.1-0.6 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ αεξίνπ - 

ΗΘ 

2400-3550 125-175 0.26-0.3 0.54-0.58 25 0.1-0.6 

 

Βηνκάδα 

Μνλάδα βηνκάδαο 2225-2995 84-146 0.26-0.3 ---- 30 1-25 

Cofiring 450-650 65-95 0.37 ---- 30 ---- 

Μνλαδα βηνκάδαο - 

ΗΘ 

2600-4375 86-176 0.22-0.27 0.63-0.66 30 1-25 

Cofiring - ΗΘ 450-650 85-125 0.2 0.6 30 ---- 
 

Βηνινγηθά 

απφβιεηα 

Μνλάδα απνηέθξσζεο 5500-7125 145-249 0.18-0.22 ---- 30 2-50 

Μνλάδα απνηεθξσζεο - 
ΗΘ 

5800-7425 172-258 0.14-0.16 ---- 30 2-50 

Γεσζεξκηθφο 

Ηιεθηξηζκφο 

Δξγνζηάζην παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

2575-6750 113-185 0.11-0.14 

 
---- 30 5-50 

Τδξνειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα 

κεγάιεο 

θιίκαθαο 

Μεγάιεο θιίκαθαο 850-3650 35 ---- ---- 50 250 

Μεζαίαο θιίκαθαο 1125-4875 35 ---- ---- 50 75 

Μηθξήο θιίκαθαο 1450-5750 35 ---- ---- 50 20 

Αλαβάζκηζε 800-3600 35 ---- ---- 50 ---- 
Τδξνειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα 

κηθξήο θιίκαθαο 

Μεγάιεο θιίκαθαο 975-1600 40 ---- ---- 50 9.5 

Μεζαίαο θιίκαθαο 1275-5025 40 ---- ---- 50 2 

Μηθξήο θιίκαθαο 1550-6050 40 ---- ---- 50 0.25 

Αλαβάζκηζε 900-3700 40 ---- ---- 50 ---- 
Φσηνβνιηατθά Φσηνβνιηατθή 

εγθαηάζηαζε 

2950-4750 30-42 ---- ---- 25 0.005-

0.05 

Ηιηαθή ζεξκηθή 

ειεθηξηθή 

ελέξγεηα 

πγθέληξσζε ειηαθήο 

ελέξγεηαο 

3600-5025 150-200 0.33-0.38 ---- 30 2-50 

 

 

Παιηξξνηαθή 

ελέξγεηα ξνή 

Παιηξξντθφ (ξεχκα) 

ζηαζκνχ - αθηνγξακκή 

5650 145 ---- ---- 25 0.5 

Παιηξξντθφ (ξεχκα) 

ζηαζκνχ - θνληά ζηηο 
αθηέο 

6825 150 ---- ---- 25 1 

Παιηξξντθφ (ξεχκα) 

ζηαζκνχ – ππεξάθηηα 

8000 160 ---- ---- 25 2 

 

 

Κπκαηηθή 

ελέξγεηα 

Κπκα ζηαζκνχ 

αθηνγξακκε 

4750 140 ---- ---- 25 0.5 

Κπκα ζηαζκνπ θνληα 

ζηηο αθηεο 

6125 145 ---- ---- 25 1 

Κπκα ππεξαθηηα 7500 155 ---- ---- 25 2 

Υεξζαία αηνιηθά 

πάξθα 

Αηνιηθή ελέξγεηα 1125-1525 35-45 ---- ---- 25 2 

 

Τπεξάθηηα 

αηνιηθά πάξθα 

 

Αηνιηθή ζηαζκνχ - 
θνληά ζηηο αθηέο 

2450-2850 90 ---- ---- 25 5 

Αηνιηθή ζηαζκνχ - 

ππεξάθηηα: 5 ... 30km 

2750-3150 100 ---- ---- 25 5 

Αηνιηθή ζηαζκνχ - 
ππεξάθηηα: 30 ... 50km 

3100-3350 110 ---- ---- 25 5 

Αηνιηθή ζηαζκνχ - 

ππεξάθηηα: 50 km- 

3350-3500 120 ---- ---- 25 5 
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εκεηψζεηο γηα ηνλ Πίλαθα 1.1: 

 

 Οη ηξέρνπζεο δαπάλεο ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ θπκαίλνληαη απφ 

1280επξψ/kWel κε 4525επξψ/kWel κε ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο λα πξνζθέξνπλ ηελ πην απνδνηηθή ιχζε (1350επξψ/kWel 

-2100επξψ/kWel) θαη ηηο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ 

(2550επξψ/kWel - 4290€/kWel) λα απνηεινχλ ηελ επηινγή κε ην πςειφηεξν 

θφζηνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 Σν θφζηνο ηεο κεζαίαο έσο κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηάζηαζεο βηνκάδαο άιιαμε 

κφλν ειαθξψο θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζην θάζκα ησλ 2225 επξψ / kW el έσο 

2995 επξψ / kW el. Οη ζηαζκνί ΗΘ απφ βηνκάδα παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο έλα 

επξχηεξν θάζκα (2600 επξψ / kWel - 4375 επξψ / kWel) θαζψο ηα κεγέζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαζαξή 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηαμχ φισλ ησλ επηινγψλ βηνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο νη εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο απνξξηκκάησλ έρνπλ ην πςειφηεξν 

θφζηνο επέλδπζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ 5500 επξψ / kW el έσο 7125 επξψ / 

kW el κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή ΗΘ λα είλαη πεξίπνπ 5% αθξηβφηεξε 

 Οη ηξέρνπζεο επελδπηηθέο δαπάλεο ζε γεσζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2575 επξψ / kWel έσο 6750 επξψ / kWel.  

 Αλαιχνληαο ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα σο 

επηινγή ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγε+ 

 ηαο ζα πξέπεη λα ππάξμεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο κεγάιεο θιίκαθαο θαη 

κηθξήο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Μέζα ζε απηέο ηηο δχν 

θαηεγνξίεο, νη δαπάλεο εμαξηψληαη εθηφο απφ ηελ θιίκαθα ησλ κνλάδσλ απφ 

ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε εγθαηάζηαζεο θαη ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ θάιπςε π.ρ. εζληθψλ / ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ, θιπ. Απηφ 

νδεγεί ζε έλα ζπγθξηηηθά επξχ θάζκα θφζηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 850 επξψ 

/ kW el έσο 5750 επξψ / kW el γηα ηνπο λένπο κεγάιεο θιίκαθαο 

πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο κηθξήο 

θιίκαθαο θπκαίλνληαη απφ 975 επξψ / kW el έσο 6050 επξψ / kW el. 

 Σν 2009 ην ηππηθφ θφζηνο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ εληφο ηνπ 

εχξνπο ησλ 2950 επξψ / kWel θαη 4750 επξψ / kWel. Σα επίπεδα απηά ηνπ 

θφζηνπο επηηεχρζεθαλ κεηά ηελ έληνλε ππνρψξεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηα έηε 

2008 θαη 2009. Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζεκαηνδνηεί κηα 
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ζεκαληηθή ΄΄εθηφμεπζε΄΄ απφ ηελ ηάζε ησλ εηψλ 2005 - 2007, θαηά ηελ νπνία 

ην θφζηνο παξέκεηλε ζηαζεξφ, θαζψο ε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε παγθφζκηα 

αγνξά θσηνβνιηατθψλ θαη ε έιιεηςε πξψησλ πιψλ ππξηηίνπ αζθνχλ αλνδηθή 

πίεζε ηφζν ζηηο ηηκέο ησλ πάλει φζν θαη ζηνλ ινηπφ εμνπιηζκν (βι. π.ρ. Wiser 

et al 2009). Πξηλ απφ απηή ηελ πεξίνδν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ είρε ππάξμεη κηα δηαξθήο κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Η λέα δπλακηθή 

άξρηζε ην 2008, σο επέθηαζε ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδήγεζε ζε ραιάξσζε ζηηο αγνξέο θσηνβνιηατθψλ 

θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο έρεη ηνλσζεί 

απφ ηελ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θσηνβνιηατθψλ, ηδηαίηεξα 

ηελ ηζρπξφηεξε εκθάληζε αζηαηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ ζηελ αγνξά. 

 Oη επελδπηηθέο δαπάλεο  ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο  αηνιηθήο ελέξγεηαο 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζην θάζκα ησλ 1125 επξψ / kWel θαη 1525 επξψ / kWel, 

δειαδή ειαθξψο πςειφηεξεο απφ φ,ηη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Γχν βαζηθέο 

ηάζεηο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα: Αλ θαη to νλνκαζηηθφ δπλακηθφ ησλ λέσλ κεραλψλ 

απμήζεθε ζηαζεξά, νη αληίζηνηρεο επελδπηηθέο δαπάλεο αλά kW κεηψζεθαλ. 

Απμήζεηο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο επηηπγράλνληαη θπξίσο κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηφζν ζην χςνο ηνπ πχξγνπ φζν θαη ζην κέγεζνο ηνπ ζηξνθέα (ή 

ξφηνξα). Οη κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα έρνπλ 

ρσξεηηθφηεηα απφ 5MW έσο 6 MW θαη δηαζέηνπλ ξφηνξα δηακέηξνπ κέρξη 

126 κέηξα. Απφ ην 2005 πεξίπνπ νη δαπάλεο ησλ επελδχζεσλ έρνπλ αξρίζεη λα 

ζεκεηψζνπλ λέα άλνδν. Απηή ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, 

νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, φπσο παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη 

απφ κηα θίλεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 
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Πίλαθαο 1.2: Δπηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα λέα 

κνλάδα ΑΠΔ-Η (εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ) 

 
ΑΠΔ-Η 

ππνθαηεγνξία 

 

πξνδηαγξαθέο 

ησλ θπηψλ 

επελδπηηθέο 

δαπάλεο 

 

[€/kWheat] 

O & M θφζηνο 

 

 

[€/(kWheat*yr)] 

απνδνηηθφηεηα 

 (ζεξκφηεηα) 

 

 

δηάξθεηα 

δσήο 

(κ.ν.) 

έηε 

ηππηθφ 

κέγεζνο  

κνλάδαο 

[MWheat] 

Γηαζπλδεδεκέλα πζηήκαηα ζέξκαλζεο 

Βηνκάδα - 

ηειεζέξκαλζε 

Μεγάιεο 

θιίκαθαο  

 
350-380 

 

390-420 
 

 

475-550 

 
16-17 

 

17-19 
 

 

20-22 

 
0.89 

 

0.87 
 

 

0.85 

 
30 

 

30 
 

 

30 

 
10 

 

5 
 

 

0.5-1 

Μεζαίαο 

θιίκαθαο 

Μηθξήο 

θιίκαθαο 

Γεσζεξκηθή - 

ηειεζέξκαλζε 

Μεγάιεο 

θιίκαθαο 
 

800 

 
1200-1500 

 

 
2000-2200 

 

50 

 
55 

 

 
57-60 

 

0.9 

 
0.88 

 

 
0.87 

30 

 

30 
 

 

30 

10 

 

5 
 

 

0.5-1 

Μεζαίαο 

θιίκαθαο 
Μηθξήο 

θιίκαθαο 

Με απηφλνκα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

Βηνκάδα κε 

ζπλδεδεκέλε 

ζεξκφηεηα 

μχιν 255-340 

 
340-610 

 

390-530 

6-10 

 
6-10 

 

6-10 

0,75-0,85 

 
0,78-0,85 

 

0,85-0,9 

20 

 
20 

 

20 

0,015-0,04 

 
0,02-0,3 

 

0,01-0,25 

ξνθαλίδηα 

μχινπ 

Pellets 

Αληιίεο 

ζεξκφηεηαο 

πλδεδεκέλνπ 

εδάθνπο 

900-1100 
 

650-1050 

5,5-7,5 
 

10,5-18 

3-4 
 

3,5-4,5 

20 
 

20 

0,015-0,03 
 

0,015-0,03 Νεξφ γεο 

Ηιηαθή 

ζέξκαλζε θαη 

παξνρή 

δεζηνχ λεξνχ 

Μεγάιεο 

θιίκαθαο 

 

400-420 
 

540-560 

 
900-930 

 

5-7 
 

7-9 

 
13-15 

 

--- 
 

--- 

 
--- 

 

20 
 
20 
 
20 

 

100-200 
 

50 

 
 

5-10 

Μεζαίαο 

θιίκαθαο 

Μηθξήο 

θιίκαθαο 

 

 

 

Γηα ηηο ΑΠΔ-Θ εγθαηαζηάζεηο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2, ε δηάθξηζε 

κεηαμχ δηαζπλδεδεκέλσλ θαη κε απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο είλαη 

ζεκαληηθή. Μεηαμχ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ε βηνκάδα θαη ηα γεσζεξκηθά 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο βξίζθνληαη ηα ζπζηήκαηα 

βηνκάδαο, ηα ειηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο. 

Αλάινγα κε ηελ θιίκαθα νη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε 

βηνκάδα ζήκεξα θπκαίλνληαη κεηαμχ 350επξψ/kWheat θαη 550επξψ/kWheat θαη γηα 

ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ην θφζηνο είλαη κεηαμχ 800επξψ/kWheat 

θαη 2200επξψ/kWheat. ε πεξίπησζε κε απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

βηνκάδα νη επελδπηηθέο δαπάλεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ, 

κεηαμχ 255επξψ/kWheat θαη 610επξψ/kWheat. Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο θνζηίδνπλ 

ζήκεξα απφ 650επξψ/kWheat έσο 1100επξψ/kWheat θαη ηα ειηαθά ζπζηήκαηα 
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ζέξκαλζεο αλάινγα κε ηελ θιίκαθα ην εηδηθφ θφζηνο επελδχζεσλ θπκαίλεηαη απφ 

400επξψ/kWheat έσο 930επξψ/kWheat. 

 

 

Ο πίλαθαο 1.3 παξέρεη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα 

βηνθαχζηκα ησλ δηπιηζηεξίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ εηζξνή / εθξνή θαπζίκνπ δηαθν-

ξεηηθά είδε εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη κνλάδεο 

βηνληίδει (FAME) θνζηίδνπλ ζήκεξα απφ 210επξψ/kWtrans έσο 860επξψ/kWtrans, 

βηνινγηθά θπηά αηζαλφιεο απφ 640επξψ/kWtrans έσο 2200επξψ/kWtrans θαη 

εξγνζηαζίνπ BTL απφ 750επξψ/kWtrans ζε 5600επξψ/kWtrans. ηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνεγκέλεο  βηναηζαλφιεο θαη ηεο BTL ηα εθθξαδφκελα ζηνηρεία ηνπο θφζηνπο θαη 

ησλ επηδφζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο γηα ην έηνο 2015 - ην έηνο 

πηζαλήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά ακθφηεξεο ηηο λέεο ηερλνινγηθέο επηινγέο. 

 

Πίλαθαο 1.3: Δπηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηα λέα δηπιηζηήξηα βηνθαπζίκνπ. 

 
ΑΠΔ-Σ 

ππνθαηεγν

ξία 

εηζαγσγή 

θαπζίκνπ 

επελδπηηθέο 

δαπάλεο 

[€/kWtran] 

O & M 

θφζηνο 

[€/(kWtr

ans*y 

ear)] 

απνδνηηθφηεηα 

(βαζκφο 

απφδνζεο) 

 

απνδνηηθφηεηα 

(ειεθηξηθή 

ελέξγεηα) 

 

δηάξθεηα 

δσήο 

(κ.ν.) 

έηε 

Σππηθφ 

κέγεζνο 

κνλάδαο 

[MWtras] 

θπηφ 
βηνληίδει 

(FAME) 

πφξνη 
θξάκβνπ θαη 

ειίαλζνο 

 
210-860 

 
10,5-45 

 
0,66 

 
---- 

 
20 

 
5-25 

 

Βηναη-
ζαλφιε 

 θπηψλ 

(EtOH) 

ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο 
(π.ρ. 

 ην ζφξγν 

θαη ην 
θαιακπφθη 

απφ 

 αξαβφζηην, 
ηξηηηθάι, 

ζηηάξη) 

 

 
 

 

640-2200 

 

 
 

 

32-110 

 

 
 

 

0,57-0,65 

 

 
 

 

---- 

 

 
 

 

20 

 

 
 

 

5-25 

Δηδηθή 
κνλάδα 

παξαγσγήο 

αηζαλφιεο 
(EtOH) 

ελεξγεηαθέο 
θαιιηέξγεηεο 

(π.ρ. ζφξγν 

& νιφθιεξα 
θπηά 

θαιακπνθηνχ

, ηξηηηθάιε, 
ζίηνο) 

 
 

 

1130-1510 

 
 

 

57-76 

 
 

 

0,58-0,65 

 
 

 

0,05-0,12 

 
 

 

20 

 
 

 

5-25 

BTL (απφ 

αεξην-

πνηεηή) 

ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο 

(π.ρ. SRC, 
κίζραλζν, 

θφθθηλε 
θαιαξίδα 

switchgrass, 

ηεξάζηην 
θφθθηλν), 

επηιεγκέλεο 

θαηεγνξίεο 
απνβιήησλ 

(π.ρ. άρπξν) 

θαη ηεο 
δαζνθνκίαο 

 

 

 
 

 
 

 

750-5600 

 

 

 
 

 
 

 

38-280 

 

 

 
 

 
 

 

0,36-0,43 

 

 

 
 

 
 

 

0,02-0,09 

 

 

 
 

 
 

 

20 

 

 

 
 

 
 

 

5-25 
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Δλψ νη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 

είλαη θαηάιιειεο γηα αλάιπζε ζην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ην 

επξχ θάζκα ηνπ απνξξένληνο θφζηνπο παξαγσγήο, ιφγσ ησλ πνιιψλ επηξξνψλ, γηα 

πνιιέο ηερλνινγίεο ΑΠΔ παξνπζηάδεηαη ελ ζπλερεία. Δπηπηψζεηο φπσο, νη δηαθπ-

κάλζεηο ησλ πφξσλ (π.ρ. γηα ηα θσηνβνιηατθά ή ηελ αηνιηθή ελέξγεηα) ή ε δήηεζε 

ησλ εηδηθψλ νξψλ (π.ρ. Ώξεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο) εληφο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαζψο θαη νη απνθιίζεηο ζε 

ηερλνινγηθέο επηινγέο, φπσο ηα κεγέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε κεηαηξνπή 

ηερλνινγηψλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε. Σν ζρήκα 1.1 απεηθνλίδεη ην ηξέρνλ ηππηθφ εχξνο 

δψλεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πεξηζσξηαθψλ δαπαλψλ αλά γεληά ηερλνινγίαο ΑΠΔ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. Μηα αληίζηνηρε παξάζηαζε 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.2 γηα ηηο επηινγέο ησλ ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξκφηεηαο, 

ελψ ην ζρήκα 1.3 δείρλεη ην θφζηνο ησλ βηνθαπζίκσλ. ην πιαίζην απηφ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή αλάθηεζεο θεθαιαίσλ ε πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε 

εθαξκφδεηαη ζε ζρέζε κε έλα ρξφλν απνπιεξσκήο 15 εηψλ, ην νπνίν κάιινλ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε ελφο επελδπηή παξά ηηο ζπλνιηθέο ζηαζκηζκέλεο δαπάλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 

(6,5%). 

 

 
ρήκα 1.1: Μαθξνπξφζεζκν νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο (γηα ην έηνο 2009) γηα 

δηάθνξεο επηινγέο ησλ RES-E ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.  (πεγή ECOFYS) 
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ρήκα 1.2: Μαθξνπξφζεζκν νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο (γηα ην έηνο 2009) γηα 

δηάθνξεο επηινγέο ησλ ΑΠΔ-Θ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. (πεγή ECOFYS) 

 

 

 

 

 
ρήκα 1.3: Μαθξνπξφζεζκν νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο (γηα ην έηνο 2009) γηα 

δηάθνξεο επηινγέο ησλ ΑΠΔ-Σ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. (πεγή ECOFYS) 

 

 

Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ ην ζρήκα 1.1, ην ζρήκα 1.2 θαη ην ζρήκα 1.3 ην 

γεληθφ επίπεδν ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο πνηθίινπλ ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη νη επηινγέο 

ησλ ΑΠΔ-Θ, ππφ επλντθνχο φξνπο, είηε είλαη αληαγσληζηηθέο είηε θνληά ζηελ ηηκή 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ φιεο νη ΑΠΔ-Σ επηινγέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη πάλσ απφ 

ηελ ηηκή ηεο αγνξάο. Κνηηάδνληαο ηηο επηινγέο ησλ RES-E, ε θαηάζηαζε είλαη πην 

πνηθηιφκνξθε. Οη πην ζπκβαηηθά θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο επηινγέο φπσο ηα 

κεγάια πδξνειεθηξηθά θαη ην βηναέξην κπνξνχλ λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε 

ηηκή θαηψηεξε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην φηη ε αηνιηθή 
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ελέξγεηα (ρεξζαία), δελ κπνξεί λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, 

αθφκε θαη ζηηο θαιχηεξεο ηνπνζεζίεο. Φπζηθά, απηή ε πξφηαζε ηζρχεη κφλν γηα ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο νη νπνίεο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε ηηκή 

ρνλδξηθήο αγνξάο ζην πξφζθαην παξειζφλ. Όπσο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ ΑΠΔ ην 

θάζκα ηνπ θφζηνπο ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ  ΔΔ εκθαλίδεηαη ζπγθξηηηθά επξχ, κηα πην 

ιεπηνκεξή απεηθφληζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο δίλεηαη ζην ζρήκα 1.4, ζην ζρήκα 1.5 

θαη ζην ζρήκα 1.6 φπνπ ην εχξνο δψλεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηαδεηθλχεηαη απφ 

ηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά ηα γξαθήκαηα δείρλνπλ ην ειάρηζην, ην κέγηζην 

θαη ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ρεξζαία αηνιηθά πάξθα, 

ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη 

ζε θάπνην βαζκφ ηφζν ην κέζν ζηαζκηζκέλν θφζηνο παξαγσγήο φζν θαη νη ζεηξέο 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ε έλα κηθξφηεξν βαζκφ, απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε (κηθξή) 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο ζηα θξάηε κέιε, αιιά πην ζεκαληηθέο απφ 

ηελ άπνςε απηή είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ε δηαθχκαλζε ζην εχξνο ηνπ θφζηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηνπο φξνπο εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

αλψηεξν φξην αθνξά ηα δηαζπλδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

 

 
ρήκα 1.4: Δχξνο δψλεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο (γηα ην 

έηνο 2009) γηα ηελ ρεξζαία αηνιηθή ελέξγεηα απφ ρψξεο ηεο ΔΔ. (πεγή EDF Annual 

Report 2010) 
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ρήκα 1.5: Δχξνο δψλεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο (γηα ην 

έηνο 2009) ηεο ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο απφ ρψξεο ηεο ΔΔ. (πεγή EDF Annual 

Report 2010) 

 

 

 
ρήκα 1.6: Δχξνο δψλεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο (γηα ην 

έηνο 2009) γηα ηα θσηνβνιηατθά απφ ρψξεο ηεο ΔΔ. (πεγή EDF Annual Report 2010) 

 

 

 

 

1.2 Μειινληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 

ηελ ελφηεηα απηή, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο παξακέηξνπ ηνπ θφζηνπο 

γηα ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ, παξέρεηαη κία εηθφλα ησλ κειινληηθψλ δπλαηνηήησλ γηα 

ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηή αληηπξνζσπεχεη ηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΑΠΔ ζηελ Δπξψπε πνπ δηεμάγνληαη ζην 

πιαίζην κηαο εληαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην 

δηάθνξσλ κειεηψλ ζε απηφλ ηνλ επίθαηξν ηνκέα. 
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1.2.1 Σαμηλφκεζε ησλ πηζαλψλ θαηεγνξηψλ. 

 

Η ελδερφκελε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηηο ζπλαθείο δαπάλεο. ην πιαίζην απηφ, ν φξνο «δηαζέζηκνη 

πφξνη" ή ην δπλακηθφ ησλ ΑΠΔ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζζεί. ηε βηβιηνγξαθία, ην 

δπλακηθφ ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηερλνινγηψλ έρνπλ ζπδεηεζεί 

έληνλα. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηερληθνί φξνη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

Θεσξεηηθά δπλακηθά: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ δπλακηθψλ, γεληθέο 

θπζηθέο παξάκεηξνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (π.ρ. βαζίδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή ελέξγεηαο εληφο 

ηεο πεξηνρήο έξεπλαο). Απνηειεί ην αλψηαην φξην ηνπ ηη κπνξεί λα παξαρζεί απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεγή ελέξγεηαο απφ ζεσξεηηθή νπηηθή πιεπξά – θπζηθά κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

 

Σερληθφ δπλακηθφ: Δάλ ζεσξνχληαη ηερληθέο νξηαθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ κεηαηξνπήο, ζπλνιηθά ηερληθνί πεξηνξηζκνί, 

φπσο π.ρ. ε δηαζέζηκε έθηαζε γεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ, θαζψο θαη 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ), ην ηερληθφ δπλακηθφ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο σο ην ηερληθφ δπλακηθφ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε 

έλα δπλακηθφ πιαίζην. 

 

Ρεπζηνπνηήζηκν δπλακηθφ: Σν ξεπζηνπνηήζηκν δπλακηθφ απνηειεί ην κέγηζην 

εθηθηφ δπλακηθφ ππνζέηνληαο φηη φια ηα πθηζηάκελα εκπφδηα κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ θαη φιεο νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο είλαη ελεξγέο. Έηζη, γεληθέο παξάκεηξνη 

φπσο π.ρ. νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη νη πεξηνξηζκνί ζρεδηαζκνχ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη απηφ ην δπλακηθφ πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ζε έλα δπλακηθφ πιαίζην - δειαδή ε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

 

Μεζνπξφζεζκν δπλακηθφ: Σν κεζνπξφζεζκν δπλακηθφ είλαη ίζν κε ην 

ξεπζηνπνηήζηκν δπλακηθφ γηα ην έηνο 2020. 
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Σν ζρήκα 1.7 δείρλεη ηελ γεληθή έλλνηα ηνπ ξεπζηνπνηήζηκνπ κεζνπξφζεζκνπ 

δπλακηθνχ κέρξη ην 2020, ην ηερληθφ θαη ην ζεσξεηηθφ δπλακηθφ κε έλαλ γξαθηθφ 

ηξφπν. 

 
 

ρήκα 1.7: Μεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ. 

 

 

 

1.2.2 Ρεπζηνπνηήζηκν δπλακηθφ ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ Δπξψπε. 

 

Η παξαθάησ αλάιπζε έρεη σο ζηφρν λα θαηαδείμεη ζε πνην βαζκφ νη ΑΠΔ κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ-

27) κέρξη ην 2020 ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ησλ πφξσλ θαη ηηο 

ζεκεξηλέο ηερληθέο δπλαηφηεηεο κεηαηξνπήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

πινπνίεζε ζηηο ρψξεο ηεο έξεπλαο. Όπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο, ηά δπλακηθά γηα 

ην 2020 πξνθχπηνπλ, πεξηγξάθνληαο ηελ πηζαλή ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ. Έηζη, κφλν ε 

εγρψξηα βάζε ησλ πφξσλ ιακβάλεηαη ππφςε - εθηφο ηεο δαζηθήο βηνκάδαο, φπνπ έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ αλαθέξεηαη ζηηο εηζαγσγέο απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

 

 

πλνςίδνληαο φιεο ηηο επηινγέο ησλ ΑΠΔ πνπ ηζρχνπλ ζε επίπεδν ρψξαο, ην ζρήκα 

1.8 απεηθνλίδεη ην εγθαηεζηεκέλν θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ κεζνπξφζεζκν δπλακηθφ 

γηα ηηο ΑΠΔ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σα δπλακηθά είλαη σο εθ ηνχηνπ 

εθθξαζκέλα ζε απφιπηεο ηηκέο θαη θαηά ζπλέπεηα νη κεγάιεο ρψξεο ή αθξηβέζηεξα ηα 

θξάηε κέιε πνπ δηαζέηνπλ κεγάια δπλακηθά ΑΠΔ γίλνληαη εκθαλή π.ρ. Γαιιία, 
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Γεξκαλία, Ιηαιία, Πνισλία, Ιζπαλία, νπεδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν γηα ηηο κηθξέο 

ρψξεο (ή ρψξεο κε έιιεηςε δηαζέζηκσλ επηινγψλ ΑΠΔ), ην ζρήκα 1.9 πξνζθέξεη κηα 

αλάινγε παξάζηαζε ζε ζρεηηθνχο φξνπο, εθθξάδνληαο ην δπλακηθφ ηνπ 2020 σο 

πνζνζηφ επί ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο δήηεζεο ελέξγεηαο. 

 

 
 

ρήκα 1.8: Πξαγκαηνπνηεκέλν (2005) θαη πξφζζεην δπλακηθφ γηα ην 2020 ζηηο ΑΠΔ 

απφ πιεπξάο ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο γηα φια ηα θξάηε κέιε (ΔΔ ησλ 27). (πεγή 

ECOFYS) 

 

 
 

ρήκα 1.9: Σν πξαγκαηνπνηεκέλν (2005) θαη ην δπλακηθφ ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ απφ 

πιεπξάο ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο γηα φια ηα επξσπατθά θξάηε κέιε (ΔΔ ησλ 27) (πεγή 

ECOFYS) 
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Σν ζπλνιηθφ δπλακηθφ ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλέξρεηαη ζε 

349 Mote, πνπ αληηζηνηρεί ζε κεξίδην 28,5% ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή ηξέρνπζα 

αθαζάξηζηε ηειηθή δήηεζε ελέξγεηαο. Απηφ δείρλεη ην πςειφ επίπεδν ησλ θηινδνμηψλ 

ηνπ πξφζθαηα ζπκθσλεζέληνο ζηφρνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 20% απφ ΑΠΔ ην 2020. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ρσξψλ φζνλ αθνξά 

ηελ επίηεπμε θαη ηα εθηθηά κειινληηθά δπλακηθά γηα ηηο ΑΠΔ είλαη επδηάθξηηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε νπεδία, ε Λεηνλία, ε Φηλιαλδία θαη ε Απζηξία απνηεινχλ ηηο ρψξεο 

κε πςειφ κεξίδην ησλ ΑΠΔ ήδε, ελψ ε Βνπιγαξία θαη ε Ληζνπαλία πξνζθέξνπλ ην 

πςειφηεξν πξφζζεην δπλακηθφ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ηνπο γηα 

ελέξγεηα.  

 

Σν ζρήκα 1.10 αθνξά ηα πξνεξρφκελα δπλακηθά γηα ηελ αλακελφκελε κειινληηθή  

δήηεζε ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απεηθνλίδεη ζε επίπεδν ρψξαο ην ζπλνιηθφ 

ξεπζηνπνηήζηκν δπλακηθφ γηα ην 2020 γηα ηηο ΑΠΔ σο ην κεξίδην ηεο ηειηθήο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ην 2005 θαη ην 2020, ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο - δειαδή κηα πξφζθαηε (2009) θαη κηα παιαηφηεξε (2007) 

πεξίπησζε αλαθνξάο (baseline case) ππνζέηνληαο φηη ηφζν ηε ζπλέρηζε ησλ ηάζεσλ 

ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ην ζελάξην αλαθνξάο, φπνπ κηα κέηξηα κείσζε ηεο δήηεζεο 

εκθαλίδεηαη σο παξελέξγεηα ηεο δπλακηθήο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ 

πξνζαξκφδνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ΑΠΔ ην 2020 θαη ηηο δεζκεχζεηο γηα ηε 

κείσζε ηεο εθπνκπήο αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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ρήκα 1.10: πλέπεηεο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ηνπ δπλακηθνχ γηα ην 2020 ησλ 

ΑΠΔ σο πνζνζηφ ζηελ ηξέρνπζα (2005) θαη ζηελ αλακελφκελε κειινληηθή (2020) 

αθαζάξηζηε ηειηθή δήηεζε ελέξγεηαο. (πεγή ECOFYS) 

 

 

Ακθφηεξεο νη πξνβιέςεηο ηεο βαζηθήο ηάζεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δλψ ε πξφζθαηε πεξίπησζε αλαθνξάο (ην 2009) ιακβάλεη 

ππφςε ηελ ηειεπηαία παξαηεξεκέλε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε παιαηφηεξε έθδνζε (απφ 

ην 2007) πξνθαλψο ηελ αγλνεί. Απηφ επεξεάδεη ηελ εθηθηή ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζε 

ζρεηηθνχο φξνπο (δειαδή ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ελεξγεηαθή δήηεζε) ζεκαληηθά: 

Αλ ε δήηεζε απμεζεί, φπσο αλακέλεηαη ζηηο ΄΄business as usual" πξνυπνζέζεηο πξηλ 

απφ ηελ θξίζε, ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ ζα 

αληηζηνηρεί ζε κεξίδην ηνπ 25% επί ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ηεο ΔΔ 

(έσο ην 2020). ε αληίζεζε κε απηφ, ε λέα βαζηθή ηάζε δείρλεη κηα κέγηζηε ΑΠΔ-

κεξίδην ηνπ 27% κέρξη ην 2020.  

 

Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξφζθαησλ πξνβιέςεσλ ηεο δήηεζεο (αλαθνξάο θαη βαζηθή 

πεξίπησζε) είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνπ κεγέζνπο: Μφλν κηα ειαθξψο ρακειφηεξε 

ελεξγεηαθή δήηεζε ζα πξνθχςεη ην 2020, αλ ε πξνιεπηηθή ησλ αεξίσλ θαη νη πνιη-

ηηθέο ησλ ΑΠΔ ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ εθαξκνγή - δειαδή 

ην δπλακηθφ ηνπ 2020 γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ΑΠΔ αλέξρεηαη ζην 28% φηαλ 
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εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο κέρξη ην 2020 αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη κε πξφζζεηα ηζρπξά κέηξα 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζα ήηαλ εθηθηφ. 
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Κεθάιαην 2 
 

 

 
Η ηξέρνπζα θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ 

 

 

 

Ο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

ηξέρνπζα θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ γηα έξγα αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη παξάγξαθνη πνπ 

αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ κηα επηζθφπεζε ησλ δηάθνξσλ επξσπατθψλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε 

ιίζηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, επηζεκαίλνληαο ην είδνο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, ηεο νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο (ηνλ νηθνλνκηθφ φγθν), θαζψο 

θαη ηνπο θαηάιιεινπο δηθαηνχρνπο. 
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ρήκα 2.1: Οξγάλσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ 

Δπξψπε.(πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

Σν ζρήκα 2.1 απεηθνλίδεη ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ΑΠΔ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν, ην θχξην κέξνο ηεο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αθηεξσκέλν ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο κέζα απφ ηα επξσπατθά ηακεία (θπξίσο ην ΔΣΠΑ  

ERDF θαη ΣΑ CF) ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο: IEB θαη ΔΣΑΑ 

EBRD. 

 

Η θαηαιιειφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ εμαξηάηαη απφ ην 

αληίζηνηρν ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο κηαο ηερλνινγίαο ΑΠΔ ή ζην πνπ έρεη θηάζεη ην 

έξγν. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο έρεη απνδεηρζεί πνιχ επηηπρέο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο ηεο αγνξάο, ελψ είλαη κάιινλ αθαηάιιειν γηα ηα έξγα 

ππνζηήξημεο ζε Δ & Α R&D ή ηελ πηινηηθή θάζε ησλ έξγσλ. Σν ζρήκα 2.2 δίλεη κηα 

γεληθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε ηεο ηερλνινγίαο ΑΠΔ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. 

 

Οη ειιείςεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη 

γηα ηα δχν, ην έξγν θαζψο θαη ηε δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

έξγνπ,θαίλεηαη φηη ηα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο έρνπλ δπζθνιίεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ. Σν λέν κέζν ELENA 

γεθπξψλεη ελ κέξεη απηφ ην θελφ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο, ε θάζε 

πξνεκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη νη θάζεηο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ 

πεξαηηέξσ ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Νενεκθαληδφκελα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, φπσο 

εγγπήζεηο, επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ή ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε ζα πεξηγξάθνπλ 

θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 



30 

 

 

 
ρήκα 2.2: Υξεκαηνδνηηθά κέζα. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

 

 

2.1 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή: Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) θαη ην Σακείν πλνρήο (Σ). 

 

Σα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ηα θελά ζηελ αλάπηπμε θαη ζηηο 

αληζφηεηεο ηεο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Έλαο ζηφρνο είλαη λα θαηαζηεί ε ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή θαη ε πην γλσζηηθά 

θαζνδεγνχκελε (knowledge-driven) νηθνλνκία έσο ην 2010. Η πνιηηηθή πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε επξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο. Η 

επξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο ζηεξίδεη ηηο πεξηθέξεηεο κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κέζσλ πνπ νλνκάδνληαη ηα Δπξσπατθά Σακεία (Γηαξζξσηηθά Σακεία). 

 

Σα Eπξσπατθά ηακεία 

1. Σα Γηαξζξσηηθά Σακεία 

 - Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 - Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

2. Σν Σακείν πλνρήο 
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Ο θαλνληζκφο γηα ην ΔΣΠΑ νξίδεη ην ξφιν θαη ηα πεδία παξεκβάζεσλ φπσο ε 

πξνψζεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η ιεπηνκεξήο 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία 

είλαη επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηα θάζε πξφγξακκα, απηά νξίδνπλ κηα 

δηαρεηξηζηηθή αξρή (ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή άιιν επίπεδν), ε νπνία ζα ελεκεξψλεη 

ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ζα επηιέγεη ηα έξγα θαη γεληθά ζα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή. 

 

Η δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Σ γηα ηηο ΑΠΔ ηελ πεξίνδν 2007-

2013 αλέξρεηαη ζηα 4.760 εθαη. επξψ. Απηή αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν 680 εθαη. 

επξψ αλά έηνο. Η θαηαλνκή απηήο ηεο δαπάλεο αλά ηνκέα παξνπζηάδεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

 
 

ρήκα 2.3: Δθηηκψκελεο ΔΣΠΑ θαη Σ δαπάλεο γηα ηηο ΑΠΔ αλά ηνκέα ην 2009  

 

 

Η ελέξγεηα απφ βηνκάδα είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΣΠΑ θαη 

ηνπ Σ, φπνπ νη άιινη ηνκείο επσθεινχληαη ζρεδφλ απφ ηελ ίδηα ππνζηήξημε, π.ρ. 

πεξίπνπ 200 εθαη. επξψ. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, νη ηξεηο θχξηεο ρψξεο 

πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ Σ γηα ηηο ΑΠΔ είλαη 

ε Ιηαιία, ε Πνισλία θαη ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία θαηέρνληαο αζξνηζηηθά ην ήκηζπ ηεο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο. 

 

 

38% 

24% 

22% 

16% 

Βηνκάδα 

Υδξνειεθηξηθή, 
Γεσζεξκηθή θ.α. 

Ηιηαθή 

Αηνιηθή 
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ρήκα 2.4: ΔΣΠΑ θαη Σ δαπάλεο γηα ηηο ΑΠΔ αλά ηνκέα ην 2009. (πεγή ECOFYS)  

 

Αθφκε θαη αλ νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ην θαηλνηφκν κέζν δελ είλαη 

ζεκαληηθέο ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ  ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ Σ, αμίδεη λα αλαιπζεί ην 

λέν πξφγξακκα Jeremi (Κνηλνί Δπξσπατθνί Πφξνη γηα ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο 

επηρεηξήζεηο) γηα ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο ηνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ SME 

θαη ηδίσο εθείλσλ ζηνλ ηνκέα ΡΔ. 

Σν πξφγξακκα Jeremi παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κέξνο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηνπο ηακείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ΑΠΔ κε ηελ βνήζεηα θεθαιαίσλ, δαλείσλ ή εγγπήζεσλ κέζσ ελφο αλαλεψζηκνπ 

Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ. Σν πξφγξακκα Jeremi δελ ζηνρεχεη άκεζα ηηο ΑΠΔ, αιιά 

ηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζα ρνξεγνχλ δάλεηα θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ. Λεηηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηελ 

κφριεπζε ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κέζσ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σν θαηλνηφκν 

απηφ πξφγξακκα επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ΑΠΔ έλαληη ησλ 

εληζρχζεσλ. Δθηφο απηνχ, ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ έρεη αλαλεψζηκν ραξαθηήξα, 

πνπ ιακβάλεη επηζηξνθέο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

γηα πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ. Απηφ θάλεη ηελ ζηήξημε ησλ ΑΠΔ 

κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο ΔΔ βηψζηκε. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηεο αλάγθεο γηα επηδνηήζεηο απφ ηα έξγα ΑΠΔ, ην Jeremi έρεη κηα αξγή εθθίλεζε, 

αιιά μεθηλά κηα ηαρχηαηε πνξεία αλάπηπμεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν θαλνληζκφο ηνπ 

ΔΣΠΑ ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009. Έσο ην 4% ησλ εζληθψλ πνζψλ ΔΣΠΑ 

(national ERDF amounts) κπνξεί πιένλ λα επελδπζεί ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 
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ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαηνηθηψλ ζε φια ηα 27 θξάηε κέιε. Απηφ 

πξνζζέηεη έλα δπλακηθνχ 8 δηζ. επξψ θαηά ηελ αλσηέξσ θαηαλνκή, αλάινγα κε ην ζε 

πνην βαζκφ ηα θξάηε κέιε ζα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο λέεο 

δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, κηα λέα ηξνπνινγία πνπ εγθξίζεθε πξφζθαηα, ηνλ Ινχλην ηνπ 

2010, γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο Γεληθνχ Καλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

ε ρξήζε ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ 

ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηζηηθψλ θηηξίσλ. 

 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ παξαδνζηαθή ζηήξημε κέζσ επηρνξεγήζεσλ, ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο επελδχζεηο ζε ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα, εγγπήζεηο ή ζπλδπαζκφ ηνπο. Σα κέζα 

ρξεκαηνδνηηθήο ηερληθήο έρνπλ απνθηήζεη λέα έκθαζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηδίσο κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζηε λνκνζεζία γηα λα πξνσζεζεί ε 

ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ θαη γηα λα γίλεη ηζρπξφηεξε ε έλσζε ησλ ΓΥΙ IFIs, ηδίσο ηεο 

ΔΣΔπ / ΔΣΔ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Δζηηάδνληαο  

ζηηο επηρεηξήζεηο (θπξίσο ΑΠΔ) θαη ζηα ηακεία αζηηθήο αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ ζηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα, ε εζηίαζε είρε 

πξφζθαηα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ζηε ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πθηζηάκελσλ.  

 

Σα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηζηξεπηέα βνήζεηα 

πξνζθέξνπλ κηα πην βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζχγθξηζε κε ηε ρνξήγεζε ηεο 

ζπλδξνκήο θαη θέξλνπλ απνηέιεζκα κφριεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο επελδχζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηνπο πφξνπο θαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ έξγσλ. Σα Κξάηε Μέιε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη έηζη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα JEREMIE είλαη θνηλή πξσηνβνπιία πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Commission καδί κε ηελ ΔΣΔ / ΔΣΔπ γηα ηελ πεξίνδν 

πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013 γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑΠΔ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ κέζσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ δεζκεχεηαη 

λνκίκσο ζην πιαίζην ηνπ JEREMIE ππεξβαίλεη 3,1 δηζ. επξψ, απφ ηα νπνία ην  1,1 

δηζ. επξψ ην δηαρεηξίδεηαη άκεζα ε ΔΣΔ. Πνιιά θξάηε κέιε θαη πεξηθέξεηεο 
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εθπιεξψλνπλ ηελ πξσηνβνπιία JEREMIE κε εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ελεξγνχλ σο ηακεία ραξηνθπιαθίνπ, ελψ ππάξρνπλ 

θαη κέζα ρξεκαηνδνηηθήο ηερληθήο γηα ηηο ΑΠΔ πνπ εθαξκφδνληαη ρσξίο λα θαηέρνπλ 

θεθάιαηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Η πξσηνβνπιία JESSICA - Κνηλή Δπξσπατθή 

Τπνζηήξημε γηα Βηψζηκεο Δπελδχζεηο ζε Αζηηθέο Πεξηνρέο - ζρεδηάζηεθε γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ επέλδπζε ζηελ βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλαγέλλεζε, ζηελ 

νπνία ε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη νη ζρεηηθέο ππνδνκέο είλαη 

εγγελείο. Μέρξη ζήκεξα, επηά πφξνη ηνπ JESSICA, κε κηα ελεξγεηαθή ζπληζηψζα,  

είλαη εθπιεξσκέλνη ζε έμη θξάηε κέιε, πνπ έρνπλ δεζκεπηεί λα επελδχζνπλ ζπλνιηθφ 

πνζφ χςνπο 784 εθαη. επξψ ζε κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ππνδνκέο  

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο πφιεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα JESSICA Σακείν 

Υαξηνθπιαθίνπ γηα ην Λνλδίλν (Ηλσκέλν Βαζίιεην) είρε νξγαλψζεη λα επελδπζνχλ 

110 εθαη. επξψ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ζηα αζηηθά έξγα, κε έκθαζε ζηε 

δηαρείξηζε απνβιήησλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζην επίπεδν απνθέληξσζεο ηεο 

ελέξγεηαο. 

 

 

2.2 Σν Έβδνκν Πξφγξακκα Πιαίζην (ΠΠ7). 

  

Σν έβδνκν πξφγξακκα πιαίζην ΄΄παθεηάξεη΄΄ φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα 

πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ καδί, θάησ απφ έλα θνηλφ πξφγξακκα. Σν 7ν ΠΠ παίδεη έλαλ 

θξίζηκν ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο. Δίλαη έλα απφ ηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Ληζζαβφλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή λα γίλεη ε "πην δπλακηθή 

αληαγσληζηηθή, βαζηζκέλε ζηελ γλψζε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν ". Σν πξφγξακκα ζα 

δηαξθέζεη επηά ρξφληα, απφ ην 2007 έσο ην 2013 θαη έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

πάλσ απφ  50 δηζ. επξψ. Υσξίδεηαη ζε 4 θχξηα εηδηθά πξνγξάκκαηα.: 

 • Σα Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο (Cooperation programs): 32.413 εθαη. επξψ 

 • Σα Πξνγξάκκαηα Ιδεψλ (Ideas programs): 7.513 εθαη. επξψ. 

 • Tα Πξνγξάκκαηα Αλζξψπσλ (People programs): 4.750 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 • Σα Πξνγξάκκαηα Υσξεηηθφηεηαο (Capacity programs): 4.097 εθαη. επξψ. 

 

Σα Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο ζα είλαη αθηεξσκέλα ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ, βηνκεραλίαο, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη 

δεκνζίσλ αξρψλ ζε φιε ηελ ΔΔ θαη πέξα απφ απηήλ. Σν πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 
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ππνδηαηξείηαη ζε δέθα δηαθνξεηηθά ζέκαηα, έλα απφ απηά είλαη ε Δλέξγεηα (2.300 

εθαη. επξψ). Σν ζέκα ηεο ελέξγεηαο θαιχπηεη: ην πδξνγφλν θαη ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ, 

ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ παξαγσγή 

αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, ηε 

δέζκεπζε ηνπ CO2 θαη ηηο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο γηα ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο κεδεληθψλ εθπνκπψλ, ηηο θαζαξέο ηερλνινγίεο άλζξαθα, ηα 

επθπή δίθηπα ελέξγεηαο, ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε, ηηο 

γλψζεηο γηα ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

 

Αλακέλεηαη φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα θαιχςνπλ ην 45% ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ: πεξίπνπ 1.035 εθαη. επξψ κεηαμχ 

2007 θαη 2013 ( 150 εθαη. επξψ εηεζίσο θαηά κέζν φξν). Σν ζέκα ηνπ ΠΠ7 γηα ηελ 

Δλέξγεηα δηνηθείηαη απφ ηε ΓΓ Έξεπλαο θαη ΓΓ Δλέξγεηαο (DG RTD and DG 

Energy).  

 

 

 
 

ρήκα 2.5: Αξηζκφο έξγσλ θαη ζπλεηζθνξά ηεο ΔΚ ζην πιαίζην ηνπ ζεκαηηθνχ ΠΠ7 

Δλέξγεηαο (10.8.2009). (πεγή: ηαηηζηηθή επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠ7 

ζέκαηνο Δλέξγεηαο.) 
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ρήκα 2.6: Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΚ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (εθαη. 

επξψ). (πεγή: ηαηηζηηθή επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠ7 ζέκαηνο Δλέξγεηαο.) 

 

 

ην ηέινο ηνπ 2009, ηα δεχηεξεο γεληάο θαχζηκα απφ βηνκάδα θαη ηα θσηνβνιηατθά 

ήηαλ νη πην επηδνηνχκελεο ηερλνινγίεο. Τπάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ΑΠΔ πνπ ε ΔΚ 

ηελ θαιχπηεη κφλν ελ κέξεη. Πξάγκαηη, ε δήηεζε γηα επηρνξήγεζε ζην πιαίζην ηνπ 

ζεκαηηθνχ ΠΠ7 Δλέξγεηαο ησλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

κεηαμχ έμη θαη νθηψ θνξέο πςειφηεξε απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΚ ζχκθσλα κε ηε 

ζηαηηζηηθή επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠ7 Θέκα Δλέξγεηαο. 

 

 

2.3 Πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (ΠΔΚ). 

 

Γχν ρξεκαηνδνηηθά κέζα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ΠΔΚ: Τςειήο Αλάπηπμεο θαη 

Καηλνηνκίαο γηα ηηο ΑΠΔ (GIF 1 θαη GIF 2) θαη Μεραληζκφ Δγγχεζεο ησλ ΑΠΔ 

(SMEG). Σα GIF 1 θαη GIF 2 είλαη ηα κέζα θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

ελψ ην  SMEG είλαη έλα κέζν εγγχεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013 αλέξρεηαη ζε  550 εθαη. επξψ γηα ην πξψην θαη  506 εθαη. επξψ γηα ην 

ηειεπηαίν. Απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα ηηο ΑΠΔ 

αιιά εθαξκφδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη επηιεγκέλα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Γηα ηα GIF, ε ΔΣΔ επελδχεη ζε ηακεία πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο, ηδηαίηεξα ηεο νηθνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο. ε απηήλ ηελ νκάδα «νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο», νξηζκέλεο εηαηξείεο 
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είλαη πηζαλφ λα βξεζνχλ ζε κία απφ ηηο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Όζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα SMEG, γχξσ ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα δηαηεζεί 

γηα ηελ «νηθνινγηθή θαηλνηνκία» (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ εηαηξηψλ 

αλαλεψζηκε ελέξγεηαο). Οκνίσο ζην GIF, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, αιιά δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

 

2.4 Πξφγξακκα Πιαίζην Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (CIP). 

 

2.4.1 IEE. 

 

Σν Πξφγξακκα ΙΔΔ είλαη έλα κέξνο ηνπ ΠΚΠ. ηνρεχεη ζην λα είλαη έλαο θαηαιχηεο 

γηα ηελ θαηλνηνκία θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ΠΑΚ θαη λα απνηειέζεη έλαλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο. Σν πξφγξακκα ΙΔΔ 

απμάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο κεηακνξθψζεηο ηεο αγνξάο. 

 

Γηα ην 2009 νη ηνκείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΙΔΔ είλαη νη αθφινπζνη: 

 • Δλεξγεηαθή απφδνζε. 

 • Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 • Κηλεηηθφηεηα. 

 • Σνπηθή Ηγεζία. 

 • Δηδηθέο πξσηνβνπιίεο. 

 

Σν Πξφγξακκα ΙΔΔ πινπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ δχν θχξηα κέζα: 

 • Δπηρνξεγήζεηο: πκθσλίεο επηδφηεζεο / Άκεζε επηρνξήγεζε 

 • Πξνκήζεηα. 

 

Σν πξφγξακκα ΙΔΔ ρξεκαηνδνηεί δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο: ζπλήζε έξγα, θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ην "χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ", ην ELENA, 

Mangenergy. 

Σα "ζπλήζε" έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ην 2008 ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ αθνξνχζαλ  

19 εθαη. επξψ ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
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ρήκα 2.7: Καηαλνκή ησλ  έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα IEE αλά 

ηερλνινγία ΑΠΔ ην 2008 (πεγή: ΙΔΔ). 

 

 

Σα ζπλήζε έξγα απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε επξσπατθά 

εδάθε. Παξαδείγκαηα έξγσλ: Αλάπηπμε ελφο εηδηθνχ target group νηθνλνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ  κε εκπεηξνγλψκνλεο μεπεξλψληαο νηθνλνκηθά εκπφδηα ζε γεσζεξκηθά 

έξγα, εληζρχνληαο πξνιεπηηθέο πνιηηηθέο αμηνπνίεζεο γεο ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο νηθνινγηθήο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, πξνψζεζε 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή λεξνχ κέζσ αθαιάησζεο,θηι. 

 

Σν κέζν κέγεζνο ελφο ζπλεζηζκέλνπ έξγνπ είλαη 1 εθαη. επξψ. ηα  

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

αλά έξγν θαη ν κέζνο αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα έξγν είλαη πεξίπνπ 

7 ή 8. 

 

2.4.2 ELENA. 

 

Σν πξφγξακκα ELENA είλαη κηα λέα πξσηνβνπιία ηεο ΔΚ θαη ηεο ΔΣΔπ γηα ηε 

ζηήξημε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ κέζσ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο θαηά ηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ελφο έξγνπ ΑΠΔ. Πξνο ην παξφλ, θαλέλα έξγν δελ 

ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ELENA, ιίγα έξγα βξίζθνληαη ζε κειέηε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο Σειηθνχο Γηθαηνχρνπο κε: 

 Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο. 

 Πξφζζεην ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 Σερληθέο κειέηεο. 

34% 

28% 

28% 

10% ΑΠΔ - ζέξκαλζε & 
ςύμε 

ΑΠΔ - ει. Δλέξγεηαο 

Μηθξήο θιίκαθαο 
αλαλεώζηκεο 

Βηνθαύζηκα 
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 Πξνκήζεηεο. 

 Οηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε (εληνπίδεη πηζαλνχο δαλεηζηέο, θαηάιιεια 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα θηλεηνπνίεζε, ...). 

 

Σν πξφγξακκα ELENA δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ ΔΣΔπ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Καιχπηεη κέρξη ην 90% ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία κεγάισλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αεηθφξνπ ελέξγεηαο ζε πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, ηα νπνία κπνξνχλ επίζεο λα 

εθιερηνχλ απφ ηελ ΔΣΔπ ή λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ άιιεο ηξάπεδεο 

 

Δπίζεο, ην  ELENA γεθπξψλεη ην ράζκα γηα ηα έξγα ΑΠΔ πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γξα σο θαηαιχηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ελφο κειινληηθνχ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ην 2009 ήηαλ κφιηο 15 εθαηνκκχξηα επξψ αιιά, αλαινγηθά κε ηελ 

επηηπρία ηνπ, ζα κπνξνχζε λα απμεζεί γξήγνξα. 

  

2.4.3 ρέδην αλάθακςεο ηεο ΔΔ. 

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζε ην ζρέδην νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κεγέζνπο 5 δηο επξψ ζηηο 6 Μαΐνπ 2009, κε ηα νπνία ζα γίλνπλ 

επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθά έξγα, ζηελ ππνδνκή επξπδσληθνχ Γηαδηθηχνπ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηξεηο είλαη  νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ: 

 • νη ππνδνκέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( 2.365 δηο. επξψ). 

 • ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα (565 εθαη. επξψ). 

 • ε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα (CCS) ( 1.05 δηο επξψ). 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί ην 2009 θαη ην 2010 γηα ηα επηιεγκέλα έξγα. Γηα ηελ 

ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, έρνπλ επηιεγεί 9 έξγα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ  565 εθαη. 

επξψ. Σα έξγα απηά ζα πινπνηεζνχλ ζηε Γεξκαλία, νπεδία, Γαλία, Οιιαλδία, 

Γαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Βέιγην. 
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2.5 Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). 

 

2.5.1 Σνκείο εθαξκνγήο. 

  

Απφ ην 2006, νη δαπάλεο ηεο  ΔΣΔπ γηα ΑΠΔ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά (απφ € 0,5 

δηζ. ζε 2,8 δηζ. ην 2009). Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 

ην έλα ηξίην ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΣΔπ (11 δηζ. επξψ ζηελ 

Δπξψπε ην 2009). Σα ππφινηπα αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, κεηαθνξάο, θιπ. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, νη ηνκείο 

παξέκβαζεο ηεο ΔΣΔπ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαιχπηνπλ φιεο ηηο ψξηκεο 

ηερλνινγίεο: 

 
ρήκα 2.8: ΔΣΔ δαπάλεο αλά ηνκέα ΑΠΔ ην 2009, ζε εθαη. € θαη πνζνζηηαία. (πεγή: 

ΙΔΔ). 

 

Η αηνιηθή ελέξγεηα ήηαλ ν θχξηνο ηνκέαο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΣΔ ην 

2009, κε 1,28 δηο επξψ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 46% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο 

ΔΣΔπ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εθείλν ην έηνο. Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη ε ειηαθή θσηνβνιηατθή ελέξγεηα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ αηνιηθή ελέξγεηα κε ην 

16% ε θαζεκία επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΣΔπ γηα ΑΠΔ. Η ειηαθή θαη ε 

ελέξγεηα απφ βηνκάδα παξακέλνπλ πίζσ κε ην 5% πεξίπνπ επί ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηεο ΔΣΔ γηα ΑΠΔ ην 2009. 

 

Οη ιέμεηο-θιεηδηά ηεο παξέκβαζεο ηεο ΔΣΔπ ζηνλ ηνκέα είλαη «θαζαξή, αζθαιήο, 

αληαγσληζηηθή». Ο ζηφρνο ηνπο πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηάζεο λα 

κεησζνχλ νη θακπχιεο θφζηνπο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

1281/46% 

445/16% 

435/16% 

403/14% 

80/3% 

70/2% 
50/2% 37/10 

Αηνιηθή ελέξγεηα & θαηαζθ. 

Υδξνειεθηξηθή ελ'εξγεηα 

Ηιηαθή θσηνβνιηατθε ελέξγεηα 
& θαηαζθ. 

RE θεθάιαηα, παγθόζκην 
πιαίζην & δάλεηα 

Ηιηαθή ελέξγεηα CSP & θαηαζθ. 

Δλέξγεηα βηνκάδαζ & θαηαζθ. 

Τακείν άλζξαθα 

RE έξεπλα 
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Η ΔΣΔπ έρεη επίζεο παξάζρεη πηζησηηθά φξηα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε 

ζηηο κηθξέο θαη ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο ή ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα έξγα ΑΠΔ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνιηθήο, ειηαθήο 

θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαη ηεο βηνκάδαο. 

 

Άιινη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ηνκείο επελδχζεσλ είλαη ην ΔΣΔπ ηακείν άλζξαθα κε 50 

εθαη. επξψ θαη έλα δάλεην 185 εθαη. επξψ πνπ δφζεθε ζηελ Aciona’s  Έξεπλα, ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Καηλνηνκίαο. 

 
ρήκα 2.9: ΔΣΔ δαπάλεο γηα ΑΠΔ αλά ρψξα ην 2009 (πεγή: ΙΔΔ). 

 

 

Σν 90% ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΣΔπ γηα ΑΠΔ γίλεηαη εληφο ηεο ΔΔ. Οη θχξηνη δηθαηνχρνη 

ήηαλ ε Ιζπαλία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ε Ιηαιία θαη ε Ιξιαλδία πνπ 

επσθεινχληαη ζρεδφλ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΣΔπ γηα ην 2009. 

 

2.5.2 Κχξηα κέζα ηεο ΔΣΔ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ. 

 

Η ΔΣΔπ θαηά θαλφλα ρξεκαηνδνηεί έξγα κέρξη ην 50% ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. 

Ωζηφζν, θαη 'εμαίξεζε ε ΔΣΔπ είλαη πξφζπκε λα παξάζρεη έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

γηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θάλνληαο κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε. Η ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε επηρνξεγήζεηο ηεο 

ΔΔ, αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ επηκέξνπο έξγσλ.  

 

690/25% 

503,18% 

450/16% 

200/7% 

200/7% 

200/7% 

557/20% Ιζπαλία 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 

Βέιγην 

Ιηαιία 

Ιξιαλδία 

Γαιιία 

Άιια Κ.Μ. 
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Άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ επελδπηηθά θεθάιαηα ππνδνκήο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε ΔΣΔπ ζπκκεηέρεη έκκεζα ζε εηαηξείεο θαη ζρέδηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ΔΔ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

 

 

Σειηθά, ε ηερληθή βνήζεηα κε επίθεληξν ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

πξνζθέξεηαη κέζσ: 

 Η ηερληθή βνήζεηα πνπ ζπλνδεχεη ηα δάλεηα ηεο Σξάπεδαο πξνζθέξεηαη καδί 

κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ιεγφκελεο Δπξσπατθή 

Καηλνηνκία Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Απηή απνζθνπεί ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο εληφο ηεο ΔΔ, κε εζηίαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο 

δήκνπο. 

 Σν Δπξσπατθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Δλεξγεηαθψλ Σερλνινγηψλ (ρέδην ΔΣ) 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε νηθνλνκηθά 

απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα. Πξνζθέξεη 

εληζρχζεηο γηα ηερληθή βνήζεηα θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο απφ ηα ηακεία 

ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζε επέιηθηεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ηεο δαλεηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΣΔπ. 

 Σν πξφγξακκα ELENA πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη κηα επξσπατθή 

ηερληθή βνήζεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΣΔπ, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

επηηαρχλεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ έρνπλ  αλαπηπρζεί απφ ηνπο δήκνπο, 

ηηο πεξηθέξεηεο θαη άιιεο ηνπηθέο αξρέο.  

 

 

 

2.5.3 Αλακελφκελεο εμειίμεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΣΔπ. 

  

Σν επηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο ΔΣΔ (COP), γηα ηα επφκελα 3 έηε (2010-2012) 

ππνγξακκίδεη 2 βαζηθνχο ζηφρνπο: 

 ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ Αιιαγή ηνπ 

Κιίκαηνο. 
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 ην 20% ηνπ ζπλφινπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

αθηεξσζεί ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ν ζηφρνο απηφο έρεη ήδε 

επηηεπρζεί). 

 

ήκεξα, ε ΔΣΔπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά θαζψο ε πηζησηηθή 

αγνξά απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηα έξγα ΑΠΔ, αιιά ε ΔΣΔπ δελ είλαη αλεμάληιεηε. Οη 

θξαηηθέο ηξάπεδεο ζα πξέπεη επίζεο λα θάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΠΔ. Η ΔΣΔπ απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα ζπκβάιεη θαηαιχνληαο ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα. Η 

ΔΣΔπ ελζαξξχλεη ηελ Commission λα ππνζηεξίμεη ηε δηεπθφιπλζε θαηακεξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ.  

 

2.6 Δπξσπαηθή Σξάπεδα Αλνηθνδφκεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ – EBDR). 
 

2.6.1 Σνκεαθφ πεδίν εθαξκνγήο 

 

Η ΔΣΑΑ ππνζηεξίδεη έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε 

έσο ηελ Κεληξηθή Αζία, θπξίσο κέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Βηψζηκε Δλέξγεηα 

(SEI). Η SEI, πνπ μεθίλεζε ην 2006, αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο 

κεηάβαζεο ηεο ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο ηεο. 

 

Η πξψηε θάζε ηεο SEI έιεμε ην 2008 κε έλα πνζφ ησλ επελδχζεσλ χςνπο € 2,7 δηο 

(πάλσ απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο) ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 • SEI 1: Βηνκεραληθή ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

 • SEI 2: Βηψζηκε Δλέξγεηα πηζησηηθψλ γξακκψλ 

 • SEI 3: θαζαξφηεξε παξαγσγή ελέξγεηαο 

 • SEI 4 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 • SEI 5 δεκνηηθέο ππνδνκέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

Η SEI 2 θαη ε SEI 4 εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο « ρξεκαηνδφηεζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο». Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο SEI (2006-2008), ην 10% ησλ επελδχζεσλ είραλ ππνγξαθεί ζηνλ ηνκέα 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 22 δειαδή  277 εθαη. επξψ ζε δηάζηεκα 3 εηψλ. 

Μέζσ ηεο SEI 4, ε ΔΣΑΑ ζπλεξγάδεηαη κε θαηαζθεπαζηέο θαη θπβεξλήζεηο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
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γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο.Σν 2008, νη αθφινπζεο επελδχζεηο 

έρνπλ ππνγξαθεί: 

 

Πίλαθαο 2.1: Δπελδχζεηο πνπ εθρσξήζεθαλ ην 2008. (πεγή ECOFYS) 

 

Σχπνο 

Α.Δ. 
Σερλνινγία Γηαηεζεηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο 
Έηνο 

ππνγξαθήο 
Μέζα Υψξεο 

ΑΠΔ – Δ Αηνιηθή 70 εθαη. επξψ 2008 Μαθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε 

ρξένπο 

Βνπιγαξία 

ΑΠΔ - Δ Αηνιηθή 1 εθαη. επξψ 2008 Δπελδχζεηο ζε 

κεηνρηθφ 

θεθάιαην 

Δζζνλία 

Μηθξή 

θιίκαθα 

Όιεο 70 εθαη. επξψ 2008 Δμαζθαιηζκέλα 

δάλεηα 

Βνπιγαξία, 

ινβαθία, 

Οπθξαλία, 

Γεσξγία 

 

Μέζσ ηεο SEI 2, ε ΔΣΑΑ πξνσζεί ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ ζε ηνπηθέο ηξάπεδεο πνπ νλνκάδνληαη Βηψζηκεο Δλέξγεηαο 

ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο (SEFFs). Κάζε γξακκή πίζησζεο ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλα νινθιεξσκέλν ειεχζεξν απφ ρξέσζε παθέην ηερληθήο βνήζεηαο. Σν κέξνο ησλ 

επελδχζεσλ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ρακειφ. 

 

 

2.6.2 Αλακελφκελεο εμειίμεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΣΑΑ. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, πξνηεξαηφηεηα ηεο ΔΣΑΑ είλαη λα ρξεκαηνδνηήζεη απηφλνκα 

έξγα ΑΠΔ, φπσο ε αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Δθηφο απηνχ, ε Σξάπεδα ζα 

εξγαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ ην 

νπνίν παξακέλεη αζζελέο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Σν 2009, νη αθφινπζεο 

επελδχζεηο έρνπλ ππνγξαθεί: 

 

Πίλαθαο 2.2: Δπελδχζεηο πνπ εθρσξήζεθαλ ην 2009. (πεγή ECOFYS) 

 

Σχπνο 

Α.Δ. 
Σερλνινγία Γηαηεζεηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο 
Έηνο 

ππνγξαθήο 
Μέζα Υψξεο 

ΑΠΔ – Η Αηνιηθή 30 εθαη. επξψ 2009 Μαθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε 

ρξένπο 

Πνισλία 

ΑΠΔ – Δ Αηνιηθή 40 εθαη. επξψ 2009 Μαθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε 

ρξένπο 

Βνπιγαξία 

ΑΠΔ – Δ Αηνιηθή 45 εθαη. επξψ 2009 Μαθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε 

ρξένπο 

Σνπξθία 
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ΑΠΔ – Δ Αηνιηθή 22,5 εθαη. επξψ 2009 Δπελδχζεηο ζε 

κεηνρηθφ 

θεθάιαην 

Δζζνλία 

ΑΠΔ - Δ Αηνιηθή 0,5 εθαη. επξψ 2009 Δπελδχζεηο ζε 

κεηνρηθφ 

θεθάιαην 

Μνγγνιία 

 

 

2.7 Σξέρνπζα θαη ζρεδηαζκέλε ρξεκαηνδφηεζε εθηφο ηεο ΔΔ. 

 

Η πεγή ησλ επξσπατθψλ δαπαλψλ γηα ηηο ΑΠΔ πέξα απφ ηελ ΔΔ είλαη δηηηή: αθ 'ελφο 

απφ ηα ηακεία ησλ θξαηψλ κειψλ, αθεηέξνπ απφ θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη κέζα.  

 

2.7.1 Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο (ΔΠΓ) 

 

Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο απνζθνπεί ζηνπο γείηνλεο ηεο ΔΔ, απφ μεξά ή 

ζάιαζζα: Αιγεξία, Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Λεπθνξσζία, Αίγππην, Γεσξγία, 

Ιζξαήι, Ινξδαλία, Λίβαλνο, Ληβχε, Μνιδαβία, Μαξφθν, Καηερφκελα Παιαηζηηληαθά 

Δδάθε, πξία, Σπλεζία θαη Οπθξαλία. Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, 12 δηο επξψ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη δηαζέζηκα, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα θξαηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, 

θαζψο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

Η ΔΠΓ, έρεη ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο ηεο ΔΔ.  πλδπάδεη δχν πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

(Commission) πνπ δηέζεζε 700 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη ηα θξάηε 

κέιε πνπ ππέβαιαλ δεζκεχζεηο γηα 47 εθαη. επξψ επηπιένλ. Η εζηίαζε ηεο 

ππνζηήξημεο είλαη ν ηνκέαο ησλ ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, 

ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Οη δαπάλεο ηεο ΔΔ 

κέζσ κέζσλ θαη πξνγξακκάησλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε (ΓΓ). 

 

2.7.2 Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχξπλζεο. 

 

Η εζηίαζε ηεο εξγαζίαο ηεο ΓΓ Γηεχξπλζεο είλαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα θαη ε Σνπξθία. 

Η Πεξηθεξεηαθή Μνλάδα Πξνγξακκάησλ ζηελ ΓΓ Γηεχξπλζεο δηαρεηξίδεηαη ην κέζν 

πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (IPA) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βνήζεηαο πνιιαπιψλ δηθαηνχρσλ 

γηα ππνςήθηεο ρψξεο θαη ελ δπλάκεη ππνςήθηεο ρψξεο (φπσο Αιβαλία, Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, 

Μαπξνβνχλην, εξβία θαζψο θαη ην Κνζζπθνπέδην βάζεη ηεο απφθαζεο 1244/99, 
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Σνπξθία). ην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2: ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο βνήζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είλαη δηηηφ: 

1. Βνεζάεη δηθαηνχρνπο λα πξνσζήζνπλ επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο βηνκεραλίαο, 

πξνζθέξνληαο έηζη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 

2. Τπνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ πνπ ίζσο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

επηρνξεγήζεηο θαη δάλεηα πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο Γηεζλείο 

Υξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο (IFI), ΜΠΒ πφξνπο, θαη άιινπο ρνξεγνχο.  

 

Η βνήζεηα δηνρεηεχεηαη ζε πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

ή νξηδφληην επίπεδν, δειαδή κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ ή ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ αλαγθψλ ζε 

δηάθνξνπο δηθαηνχρνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο ζηηο 

ρψξεο ζηφρνπο, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηεχξπλζεο, ν ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πξνζηέζεθε κφιηο 

πξφζθαηα κε ηα παξάζπξα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΝΣ.  

 

Η ΓΓ Γηεχξπλζεο έρεη αλαιάβεη απηή ηε ζηηγκή κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζεη ηνπο 

κειινληηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο 

ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Απηή ζα ιάβεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα γηα λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ρψξεο 

απηέο ζηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο 

πηζαλφηαηα ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δαπαλψλ ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

 

2.7.3 Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο. 

 

Ο ζηφρνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέγεηαο είλαη λα ρξεκαηνδνηήζεη δξάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ελεξγεηαθή απφδνζεο θαη έξγα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
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ζηελ Δπξψπε, εάλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δελ είλαη επλντθέο ψζηε λα αλαπηχμεη ην 

δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο ΔΔΔ 

απφ ην 2007 έσο ην 2013, κφλν θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ε Ιζιαλδία, ε Ννξβεγία, ην 

Ληρηελζηάηλ θαη ε Κξναηία είλαη επηιέμηκεο ρψξεο γηα έξγα. Η ζαθήο εζηίαζε ησλ 

δαπαλψλ είλαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα λα είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ ΔΔΔ, νη ρψξεο έθηνο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ππνγξάςνπλ έλα κλεκφλην 

θαηαλφεζεο (MoU). Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο κε αξθεηέο ρψξεο (π.ρ. 

Αιβαλία, Οπθξαλία, Ιζξαήι), αιιά θαλέλα πεξαηηέξσ κλεκφλην δελ έρεη ππνγξαθεί 

κέρξη ηψξα. 

 

2.7.4 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο. 

 

Η ΓΓ Αλάπηπμεο είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ κε ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ε ρξεκαηνδφηεζε δελ γίλεηαη κέζσ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο. Η εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο γίλεηαη κέζσ ηεο EuropeAid / ΓΓ θνπνχ - πλεξγαζίαο. Έηζη, ηα ζρεηηθά 

έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηελ ΓΓ Αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην EuropeAid. 

 

2.7.5 Γεληθή Γηέζπλζε Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (RELEX). 

 

Η Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΓΓ RELEX δελ ρξεκαηνδνηεί 

άκεζα ηα πξνγξάκκαηα, αιιά θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο. Η Γεληθή Γηεχζπλζε 

θνπνχ - πλεξγαζίαο ηνπ EuropeAid είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

2.7.6 Γεληθή Γηεχζπλζε θνπνχ - πλεξγαζίαο (AIDCO). 

 

Η ΓΓ θνπνχ – πλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέζσλ εμσηεξηθήο βνήζεηαο ηεο Commission, ηφζν εθείλσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο φζν εθείλσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο. Η ΓΓ θνπνχ – 

πλεξγαζίαο είλαη ππεχζπλε γηα φια ηα ζηάδηα ελφο έξγνπ παξνρήο βνήζεηαο: ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

απαηηνχκελσλ δηαγσληζκψλ, δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 
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Καηαξρήλ, ε ελέξγεηα δελ είλαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΓΓ.Η 

ελίζρπζε ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ζπλήζσο κέζσ επηρνξεγήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηα ελεξγεηαθά έξγα ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ρξεζηκνπνηεί ην κέζν 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζηήξημε ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο 

εληφο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θνπνχ - πλεξγαζίαο, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: 

1. ζεκαηηθφ πξφγξακκα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ (ENRTP). 

2. δηεπθφιπλζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

 

 

2.7.6.1 Θεκαηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Πεξηβάιινλ (ENRTP) 

 

Γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

εμσηεξηθέο δξάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο, έλα απφ ηα λέα κέζα είλαη ην Μέζν 

Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (DCI). Σν ΜΑ πεξηιακβάλεη έλα ζεκαηηθφ πξφγξακκα 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο. Θα αληηκεησπίζεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο θαη άιισλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ζα ζπκβάιεη 

ζηελ πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζην εμσηεξηθφ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ην ENRTP, ζηηο 25 

Ιαλνπαξίνπ 2006. 

 

Απφ ηνπο ηνκείο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ENRTP είλαη ε ζηήξημε βηψζηκσλ 

ελεξγεηαθψλ επηινγψλ ζηηο ρψξεο εηαίξνπο / πεξηθέξεηεο. Σν Θεκαηηθφ Πξφγξακκα 

έρεη πξνυπνινγηζκφ 115,4 εθαη. επξψ. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 2.3: Δλδεηθηηθή θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ENRTP ζε 

εθαη. Δπξψ. 

 

 2007 2008 2009 2010 χλνιν 

2007-2010 

χλνιν 

2011-2013 

χλνιν 

2007-2013 
Δλζσκάησζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο: ηεο 

ζεζκηθή ζηήξημε, 

δεκηνπξγία επλντθνχ 

λνκνζεηηθνχ / 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ, 

ελέξγεηα γηα ηνπο 

θησρνχο, θαηλνηφκα 

ρξεκαηνδφηεζεο, 

πεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία 

7,9 9,1 11,3 12,1 40,4 43,5 83,9 

Παγθφζκην Σακείν 

Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο θαη 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο 

 (GEEREF) 

15 20 20 20 75        - 75 

χλνιν 22,9 29,1 31,3 32,1 115,4 43,5 158,9 

 

 

2.7.6.2 Γηεπθφιπλζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

 

Η δηεπθφιπλζε γηα ηελ ελέξγεηα (EF) ηδξχζεθε ην 2004 σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο. Η δηεπθφιπλζε γηα ηελ ελέξγεηα 

έρεη σο ζηφρν ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ. 

 

Η δηεπθφιπλζε γηα ηελ ελέξγεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Αλάπηπμεο (ΔΣΑ). Η πξψηε δηεπθφιπλζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα (EF Ι) 

δεκηνπξγήζεθε κε έλα ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 220 εθαη. επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, 

198 εθαη. επξψ δαπαλήζεθαλ κέζσ κηαο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2006. Απφ απηή ηε ρξεκαηνδφηεζε, πεξίπνπ 

ην 65% πήγε ζε έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηε κεηαηξνπή θαη ηε 

δηαλνκή. Σν 66% απηψλ ησλ θεθαιαίσλ (43% ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ) δηαηέζεθε 

γηα ηελ "παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο", ην 9% (6% ηνπ 

ζπλφινπ) γηα "ελέξγεηα γηα ην βηνθιηκαηηζκφ" θαη ην 25% (16% ηνπ ζπλφινπ) ηφζν 

γηα "παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο" φζν θαη γηα "ην βηνθιηκαηηζκφ". (EuropeAid 

2009). 

ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 44 έξγα ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην 

EF Ι. Μφλν γηα έξγα ΑΠΔ, 78,15 εθαη. επξψ δηαηέζεθαλ ην 2007/2008, ε εθαξκνγή 
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ηνπο άξρηζε ην 2008/2009. Σελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ γηα φια ηα έξγα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Πίλαθαο 2.4: πλεηζθνξά ηεο ΔΚ ζε έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο EF I 

(Πεγή: EuropeAid 2009). 
 Έξγα Κνηλνηηθή πκκεηνρή 

  εθαη. επξψ % 

Αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο κφλν 

34 78,15 71,2% 

Τβξηδηθά ζπζηήκαηα 

(αλαλεψζηκεο / 

νξπθηά) 

9 26,96 24,5% 

Οξπθηά θαχζηκα κφλν 1 4,71 4,3% 

χλνιν 44 109,82 100,0% 

 

 

Η δεχηεξε δηεπθφιπλζε γηα ηελ ελέξγεηα (EF ΙΙ) ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

δέθαηνπ ΔΣΑ. Η EF II ερεη πξνππνινγηζκφ 200 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2009-

2013 θαη ε έκθαζε βξίζθεηαη ζηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Σα 150 εθαη. επξψ απφ ην ζχλνιν ησλ 200 εθαη. 

επξψ ζα δηαηεζνχλ κέζσ δχν πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε 

πξψηε κε 100 εθαη. επξψ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Η δεχηεξε 

πξνβιέπεηαη γηα ην 2011. Καζψο ε πξνζέγγηζε απηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο πξνηάζεηο πνπ παξέδσζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα πνχκε πνηεο ηερλνινγίεο θαη πνηεο 

ρψξεο ζα ιάβνπλ πφζα ρξήκαηα. Ωζηφζν, απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο, 

απηή ηε ζηηγκή αλακέλεηαη φηη ην 90 - 95% ζα δαπαλεζεί γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο (EuropeAid 2010). Απηφ ζα ζήκαηλε 135 έσο 142,5 εθαη. επξψ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2009-2013, ή 27 κε 28,5 εθαη. επξψ αλά έηνο. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

κέζσ κηαο επφκελεο δηεπθφιπλζεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηελ 

ελδέθαηε ΔΣΑ, ε νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη γχξσ ζην 2011. Δπί ηνπ παξφληνο, δελ 

ππάξρνπλ δειψζεηο γηα ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο ΑΠΔ. 

 
 

 

 

 

2.8 χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα. 

 

Η έκθαζε ησλ δαπαλψλ ζηηο ΑΠΔ εθηφο ηεο ΔΔ είλαη δηηηή: απφ ηε κία πιεπξά, ζε 

έξγα ζηηο ππφ έληαμε ρψξεο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ), απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε 



51 

 

έξγα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο  

EuropeAid. 

 

Όια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

αιιά έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφιηο πξφζθαηα θαη έηζη δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο 

αθξηβείο ρψξεο ησλ έξγσλ ή ε δηάζπαζε ησλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκε. 

Γηα ηα έξγα ηεο ελέξγεηαο γεληθά, 108,7 εθαη. επξψ έρνπλ εθρσξεζεί εθ ησλ νπνίσλ 

49,75 εθαη. επξψ έρνπλ εθηακηεπζεί ην 2009. 

 

Οη δαπάλεο ηεο EuropeAid δηαηίζεληαη θπξίσο κέζσ ηνπ ζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο (ENRTP), θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. χκθσλα κε ην ENRTP, 158,9 εθαη. επξψ θαηαλέκνληαη γηα 

βηψζηκεο ελεξγεηαθέο επηινγέο κέρξη ηελ πεξίνδν 2007-2013. Η δηεπθφιπλζε γηα ηελ 

ελέξγεηα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο δηέζεηε 220 

εθαη. επξψ κέρξη ην 2008, εθ ησλ νπνίσλ 78,15 εθαη. επξψ δαπαλήζεθαλ γηα έξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
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Κεθάιαην 3 
 

 

ελάξηα θφζηνπο γηα ην ζηφρν 2020. 
 

 

 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξάζρεη πνιχηηκεο εθηηκήζεηο ηνπ 

θφζηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ΑΠΔ ηνπ 2020 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο 

θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. Μηα ζεηξά απφ ζελάξηα πνιηηηθήο γηα ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ην 2020 έρεη 

ππνινγηζηεί κε ην θαιά-απνδεδεηγκέλν κνληέιν Green-X. Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ πνιηηηθήο γηα ηα κέζα ζηήξημεο ζηηο ΑΠΔ εζηηάδνπκε 

ζηελ απεηθφληζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαγθαίαο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ. 

 

 

3.1 Μεζνδνινγία θαη βαζηθέο παξάκεηξνη. 

 

3.1.1 Σν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηθήο: ην κνληέιν Green-X. 

 

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελα έξγα, φπσο ην FORRES 2020, ην OPTRES ή ηελ 

PROGRES ην κνληέιν Green-X εθαξκφζηεθε γηα λα εθηειέζεη κηα ιεπηνκεξή 
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πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζε θάζε ρψξα- ηνκέα θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο. Η βαζηθή δχλακε ηνπ 

εξγαιείνπ απηνχ έγθεηηαη ζηελ ιεπηνκεξή πφξσλ ΑΠΔ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ε 

νπνία επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηα νθέιε.  

 

χληνκνο ραξαθηεξηζκφο ηνπ κνληέινπ Green-X. (πεγή ECOFYS) 

Τν κνληέιν Green-X, έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Οκάδα Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (EEG) 

ζην Παλεπηζηήκην Τερλνινγίαο ηεο Βηέλλεο ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «Green-X - 

Δμάγνληαο ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

ΑΠΔ-Δ ζε κηα δπλακηθή επξσπατθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο", ην νπνίν απνηειεί 

έλα θνηλό επξσπατθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ 5νπ 

πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ΓΓ έξεπλαο (Σύκβαζε Αξ. ENG2-

CT-2002-00607). Αξρηθά επηθεληξώζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απηό ην 

εξγαιείν θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ γηα ηα δπλακηθά θαη ηηο δαπάλεο γηα ηηο ΑΠΔ έρνπλ 

επεθηαζεί ζε δξαζηεξηόηεηεο παξαθνινύζεζεο κε ζθνπό λα ελζσκαηώζεη ηερλνινγίεο 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο. 

 

Η Green-X θαιύπηεη γεσγξαθηθά ηελ ΔΔ ησλ 27, θαη κπνξεί εύθνια λα επεθηαζεί θαη 

ζε άιιεο ρώξεο όπσο ε Τνπξθία, ε Κξναηία ή ε Ννξβεγία. Δπηηξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε 

κειινληηθή αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, θαζώο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ θόζηνπο – 

πεξηιακβάλνληαο ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ην επηπιένλ θόζηνο παξαγσγήο (ησλ 

ΑΠΔ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο επηινγέο), ηηο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηώλ ιόγσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθώλ ζηήξημεο, θιπ. - θαη ηα νθέιε – δειαδή ηελ ζπκβνιή ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ (απνθπγή ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ) θαη ηελ απνθπγή ησλ 

αληίζηνηρσλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σπλεπώο, ηα απνηειέζκαηα 

πξνθύπηνπλ ζε επίπεδν ρώξαο θαη ηερλνινγίαο ζε εηήζηα βάζε. Ο ρξνληθόο νξίδνληαο 

επηηξέπεη ηελ ζε βάζνο αμηνιόγεζε κέρξη ην 2020, ζπλνδεπόκελε από ζπλνπηηθέο 

πξννπηηθέο γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2020 (κέρξη ην 2030). 

 

Σην κνληέιν, ε ζεκαληηθόηεξε ΑΠΔ-ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. ην βηναέξην, ε βηνκάδα, 

ηα βηνινγηθά απόβιεηα, ε ρεξζαία θαη ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, ε πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο, ε ειηαθή ζεξκηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηα 

θσηνβνιηατθά, ε παιίξξνηα θαη ε θπκαηηθή ελέξγεηα,ε γεσζεξκηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα), 

νη ηερλνινγίεο RES-ζεξκόηεηαο (π.ρ. ε βηνκάδα - ρσξηζκέλε ζε θνύηζνπξα, ξνθαλίδηα, 

ζπζθαηξώκαηα, ε δηαζπλδεδεκέλε ζεξκόηεηα - ελέξγεηα, γεσζεξκηθή (δηαζπλδεδεκέλε) 

ζεξκόηεηα, νη αληιίεο ζεξκόηεηαο θαη ε ειηαθή ζεξκόηεηα) θαη επηιόγεο ΑΠΔ-

Μεηαθνξάο (π.ρ. ηα βηνθαύζηκα πξώηεο γεληάο (ην βηνληίδει θαη ε βηναηζαλόιε ), ηα 

βηνθαύζηκα δεύηεξεο γεληάο ( ε ιηγλνθπηηαξηλνύρα βηναηζαλόιε, ε BtL) θαζώο θαη ν 

αληίθηππνο ησλ εηζαγσγώλ βηνθαπζίκσλ) πνπ πεξηγξάθνληαη γηα θάζε ρώξα έρνπλ 

δηεξεπλεζεί κέζσ δπλακηθώλ θακππιώλ θόζηνπο-πόξσλ. Απηό επηηξέπεη πέξα από ηελ 

ηππηθή πεξηγξαθή ησλ δπλακηθώλ θαη ησλ δαπαλώλ κηα ιεπηνκεξή αλαπαξάζηαζε ησλ 

δπλακηθώλ πηπρώλ, όπσο ε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Δθηόο από ηε ιεπηνκεξή αλαπαξάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ΑΠΔ ε βαζηθή δύλακε ηνπ 

κνληέινπ είλαη ε ζε βάζνο εθπξνζώπεζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Τν Green-X είλαη 
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απνιύησο θαηάιιειν γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο (ζπλδπαζκνύο) 

ησλ δηαθόξσλ κέζσλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (π.ρ. νη ππνρξεώζεηο ησλ πνζνζηώζεσλ κε 

βάζε εκπνξεύζηκα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά / εγγπήζεηο πξνέιεπζεο, (πξηκνδόηεζε) ηα 

ηηκνιόγηα ηξνθνδόηεζεο, ηα θνξνινγηθά θίλεηξα, ηα θίλεηξα επελδύζεσλ, ηηο 

επηπηώζεηο ηεο εκπνξίαο εθπνκπώλ αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο) ζε επίπεδν 

ρώξαο ή ζε επξσπατθό επίπεδν ζε έλα δπλακηθό πιαίζην. Η επαηζζεζία ησλ εξεπλώλ 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο εηζόδνπ, όπσο ηα κε νηθνλνκηθά εκπόδηα (πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο), νη ζπκβαηηθέο ηηκέο ελέξγεηαο, νη εμειίμεηο ζηε 

δήηεζε ελέξγεηαο ή ε ηερλνινγηθή πξόνδν (ηερλνινγηθή κάζεζε) ζπκπιεξώλεη ζπλήζσο 

κηα αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο. 

 

 

 

3.1.2 Δπηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ. 

 

Πίλαθαο 3.1: Κχξηα πεγή εηζφδνπ γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζελαξίνπ. 

 

Βαζηζκέλα ζε PRIMES Καζνξηζκέλα γηα απηή ηε κειέηε 
Σνκεαθή δήηεζεο ελέξγεηαο ηφρνο ηνπ 20% 

Πξσηνγελείοο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο Αλαθνξηθέο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πκβαηηθφ ραξηνθπιάθην εθνδηαζκνχ θαη 

απφδνζε κεηαηξνπήο 

Κφζηνο ΑΠΔ (Green-X βάζε δεδνκέλσλ, ζπκπ. 

 βηνκάδα) 

Έληαζε CO2 ησλ ηνκέσλ Γπλακηθφ ΑΠΔ (Green-X βάζε δεδνκέλσλ) 

 Πεξηνξηζκνί ζηελ εηζαγσγήο βηνκάδαο 

 Γηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο 

 Μαζαίλνληαο ηα πνζνζηά 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε ζπλνρή κε ηα πθηζηάκελα ζελάξηα θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ΔΔ νη βαζηθέο παξάκεηξνη εηζφδνπ ηνπ ζελαξίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εξγαζία πξνέξρνληαη απφ ζελάξηα PRIMES θαη απφ ηελ Green-X βάζε 

δεδνκέλσλ κε ζεβαζκφ ζηα δπλακηθά θαη ζην θφζηνο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ. Ο 

πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο πνπ βαζίδνληαη ζηα ζελάξηα PRIMES θαη 

ηα πνηεο έρνπλ νξηζηεί γηα απηή ηε κειέηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζελάξηα PRIMES 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 Σν βαζηθφ ζελάξην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2009  

 Σν ελάξην Αλαθνξάο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010  

 

  

 

 

3.1.3 Δπηηφθην / κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ - ν ξφινο ηνπ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

χκθσλα ηελ παξνχζα εξγαζία, ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη αθηεξσκέλε ζην κνληέιν κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε γηα λα εξεπλήζεη ηελ επίπησζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επελδπηψλ γηα 
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ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. ε αληίζεζε κε ηελ 

ζπκπιήξσζε ιεπηνκεξνχο θάησ πξνο ηα πάλσ αλάιπζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κνληέιν ηακεηαθήο ξνήο 

απφ ην Ecofys, ε Green-X βάζε κνληεινπνίεζεο απνζθνπεί λα παξάζρεη ηε 

ζπγθεληξσηηθή άπνςε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κε ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηα άκεζα αηνκηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ρξένο θαη 

νη φξνη ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην κνληέιν κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ησλ επηπέδσλ θεθαιαίνπ (WACC). Ο 

αληίθηππνο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2020 ΑΠΔ κπνξεί, σζηφζν, λα θαίλεηαη ζαθψο απφ 

ηα κέζα θξίζηκσλ εξεπλψλ γηα ηα εθηηκψκελα κνλνπάηηα πνιηηηθήο γηα ηηο ΑΠΔ. 

 

 

Πίλαθαο 3.2: Παξάδεηγκα αμίαο ξχζκηζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ WACC. 

 
 

 

 

WACC 

κεζνδνινγία 

 

 

 

πληνκνγξαθία 

 / Τπνινγηζκφο 

 

Δθηίκεζε πςεινχ θηλδχλνπ 

Δθηίκεζε ρακεινχ 

θηλδχλνπ 

 (πξνιεπηηθά κέηξα 

άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ) 

Υξένο 

 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Υξένο 

 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην / ρξένπο 

 70,0% 30,0% 70,0% 30,0% 

Ολνκαζηηθφ     

επηηφθην κεδεληθνχ 

θηλδχλνπ 

 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

   Πιεζσξηζκφο  2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Πξαγκαηηθφ 

επηηφθην 

κεδεληθνχ 

θηλδχλνπ 

 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Αλακελφκελε 

απφδνζε ηεο 

αγνξάο 

 4,3% 8,4% 3,9% 7,7% 

αζθάιηζηξν 

θηλδχλνπ 

 2,3% 6,4% 1,9% 5,7% 

β Ίδηα Κεθάιαηα   1,6  1,6 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 

(θφξνο εηαηξηψλ) 

  30,0%  30,0% 

Μεηά θφξσλ 

θφζηνο 

 3,0% 12,2% 2,7% 11,1% 

Πξν θφξσλ 

θφζηνο 

 4,3% 17,5% 3,9% 15,9% 

Μέζν ζηαζκηθφ 

θφζηνο θεθαιαίνπ 

(πξν θφξσλ) 

 8,3% 7,5% 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ ζπληειεζηή απφδνζεο βαζίδεηαη ζηελ κεζνδνινγία 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ (WACC). Σν WACC ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πνζνζηνχ έθπησζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ηεο επηζηξνθήο πνπ είλαη επηζπκεηή απφ φινπο ηνπο επελδπηέο 

(ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζηψλ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηχπνο WACC 24 θαζνξίδεη ην 

απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο επί ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

εηαηξείαο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην Μνληέιν Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθψλ ηνηρείσλ 

(CAPM) θαη ηελ απφδνζε ηνπ ρξένπο.  

 

 

Ο πίλαθαο 3.2 δείρλεη ηελ ζεκαζία ηνπ WACC ππνδεηγκαηηθά γηα δχν δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο – εθηηκήζεηο ελφο ρακεινχ θαη ελφο πςεινχ θηλδχλνπ. ην κνληέιν πνπ 

βαζίδεηαη ε αλάιπζε, κηα ζεηξά απφ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη γηα λα αληαλαθιά ηνλ 

θίλδπλν ηνπ επελδπηή θαηάιιεια. πλεπψο, ν θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα: 

 Έλαο «θίλδπλνο ηεο πνιηηηθήο" πνπ ζρεηίδεηαη κε αβεβαηφηεηα ζηα 

κειινληηθά έζνδα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ίδην ην θαζεζηψο ζηήξημεο - π.ρ. 

αλαθέξεηαη ζηελ αβέβαηε εμέιημε ησλ ηηκψλ πηζηνπνηεηηθνχ κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα εκπνξίαο ΑΠΔ ή / θαη ζηελ αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε απφ 

ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά. 

 Έλαο  «θίλδπλνο ηεο ηερλνινγίαο", αλαθεξφκελνο ζηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά 

κε ηε κειινληηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ιφγσ απξφβιεπησλ δηαιεηκκάησλ  

παξαγσγήο, ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θιπ.. Σέηνηα ειιείκκαηα κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ επηπιένλ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ή λα απαηηνχλ 

ζεκαληηθέο επαλεπελδχζεηο πνπ (κεηά απφ κηα θάζε απφ ηηο εγγπήζεηο 

ιεηηνπξγίαο) θαηά θαλφλα πξέπεη λα έρνπλ γελλεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

επελδπηέο. Απηφ ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηερλνινγία πνπ έρεη επηιεγεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, νλνκάζηεθε σο «θίλδπλν ηεο 

ηερλνινγίαο". Οη πξνεπηιεγκέλεο παξαδνρέο γηα "ηνλ θίλδπλν ηεο 

ηερλνινγίαο" ηνπ επελδπηή εθθξάδνληαη ζην ζρήκα 3.1.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη, ηφζν ε πνιηηηθή φζν θαη νη θίλδπλνη ηεο ηερλνινγίαο 

εμεηάδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ, κηα ελαιιαθηηθή ξχζκηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαλεί ν αληίθηππνο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο ηνπ 
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θηλδχλνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ άκβιπλζε ηφζν ζηελ πνιηηηθή φζν θαη ζηνλ θίλδπλν 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 
 

ρήκα 3.1: Σερλνινγία-εηδηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. (πεγή ECOFYS) 

 

 

3.2 Δπηζθφπεζε ζηηο αμηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. 

 

Δθηφο απφ ηελ business-as-usual πεξίπησζε ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα 

πνιηηηθήο γηα ηελ ηήξεζε ηεο δέζκεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2020 ζηηο 

ΑΠΔ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κε ην κνληέιν Green-X, φιεο εηλαη ζπκπιεξσκέλεο απφ κηα 

επαίζζεηε εθηίκεζε γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ.Οη επφκελεο 

παξάγξαθνη δίλνπλ κηα επηζθφπεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζελαξίσλ.  

 

Όιεο νη ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο πνιηηηθήο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο BAU) είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο γηα λα επηηεπρζεί ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 20% ησλ ΑΠΔ 

κέρξη ην 2020 ζε επίπεδν Δ.Δ. θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ ζηφρσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Βαζίδνληαη ζε κηα ζπλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο ππνζηήξημεο ησλ ΑΠΔ (BAU 

πεξίπησζε) γηα ην εγγχο κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη δεθηφ φηη νη 

ηεθκεξησκέλεο αιιαγέο πνιηηηθήο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κέρξη ην 2011. 

 

Δπηπιένλ, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (εθηφο BAU) ε απνκάθξπλζε ησλ κε νηθνλνκηθψλ 

εκπνδίσλ (π.ρ. δηνηθεηηθέο ειιείςεηο, πξφζβαζε ζην δίθηπν, θ.ιπ.) έρεη ζεσξεζεί γηα 

ην κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

0 0,5 1 1,5

Βηοαέρηο 

Σηερεά βηοκάδα 

Βηοιογηθά απόβιεηα 

Γεωζερκηθή ει.ελέργεηα 

Υδροειεθηρηθά κεγάιες θι. 

Υδοειεθηρηθά κηθρής θι. 

Φωηοβοιηαϊθά 

Ηιηαθή ζερκηθή ει. ελέργεηα 

Παιηρροηαθό ρεύκα & Κσκαηηθή ελέργεηα 

Χερζαηα αηοιηθή 

Υπεράθηηα αηοιηθή 

Τερλνινγία - παξάγνληαο εηδηθνύ θηλδύλνπ 
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αλάπηπμεο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ επηηάρπλζε θαη ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ΑΠΔ, εμαξηάηαη κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα μεθηλήζεη ην 2011. 

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε αμηνινγεκέλεο πνιηηηθήο νδνχ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 πεξίπησζε BAU: Οη ΑΠΔ πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη φπσο εθαξκφδνληαη 

ζήκεξα (ρσξίο πξνζαξκνγή) - κέρξη ην 2020, δειαδή κηα business as usual 

(BAU) πξφβιεςε. χκθσλα κε ην ζελάξην κηα κέηξηα αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ 

κπνξεί λα αλακέλεηαη γηα ην κέιινλ έσο ην 2020. 

 Δληζρπκέλεο εζληθέο πνιηηηθέο ΑΠΔ: Η ζπλέρηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηηο 

ΑΠΔ κέρξη ην 2020, έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ πνιηηηθή απηή νδφ, βάζεη ηεο 

νπνίαο ε ππφζεζε πνπ έρεη ιεθζεί είλαη φηη ηα εζληθά θαζεζηψηα ζηήξημεο 

ησλ ΑΠΔ ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ζην κέιινλ φζνλ αθνξά 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε δέζκεπζε ησλ ΑΠΔ γηα ην 2020. Δηδηθφηεξα, ε πεξαηηέξσ 

ηειεηνπνίεζε ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε θαη ησλ δχν (premium), ηεο πνζφζησζεο feed-in tariff θαη ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο. Κακία αιιαγή ζην πξνεγνχκελν επηιερζέλ θνκκάηη 

ηεο πνιηηηθήο δελ ζεσξείηαη - δειαδή φιεο νη ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ 

παξφληνο έλα feed-in ζχζηεκα ή έλα ζχζηεκα δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ 

ππνηίζεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην είδνο ηνπ κέζνπ ζηήξημεο θαη ζην 

κέιινλ. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηαζεξψλ ηηκνινγίσλ ηξνθνδφηεζεο 

κηα ζηξνθή πξνο έλα ζχζηεκα πξηκνδφηεζεο έρεη σο πξνυπφζεζε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ 

κεξηδίσλ ησλ RES-E ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

Δπηκέξνπο παξαιιαγέο: 

 

 "Δζληθή πξννπηηθή" - εζληθή εθπιήξσζε ζηόρσλ: ε απηφ ην ζελάξην θάζε 

θξάηνο κέινο πξνζπαζεί λα εθπιεξψζνπλ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο ηεο ΑΠΔ απφ 

κφλν ηνπ. Η ρξήζε ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο, φπσο ζπκθσλήζεθε ζηελ 

νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ κεηψλεηαη ζην ειάρηζην αλαγθαίν: Γηα ηελ εμαηξεηηθή 

πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο κέινο δελ ζα δηαζέηεη επαξθείο δπλαηφηεηεο ΑΠΔ, νη 
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κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή δπλαηφηεηα. 

Δπηπιένλ, εάλ έλα θξάηνο κέινο δηαζέηεη κφιηο ηηο επαξθείο δπλαηφηεηεο ΑΠΔ, 

αιιά ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πςειφηεξεο δαπάλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, ε ζπλεξγαζία ζα ρξεζηκεχζεη 

σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα λα εμαζθαιηζηεί επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ωο 

ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε απαηηνχκελε ζηήξημε ησλ ΑΠΔ ζα δηαθέξεη 

ζπγθξηηηθά πνιχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

 ‘’Δπξσπατθή πξννπηηθή’’: ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ‘’εζληθή πξννπηηθή’’, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζε απηφ ην ζελάξην, ε ρξήζε ησλ κεραληζκψλ 

ζπλεξγαζίαο δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε: Δάλ έλα θξάηνο 

κέινο δελ ζα δηαζέηεη επαξθή δπλακηθά πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

νηθνλνκηθά, νη κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ 

ζα ρξεζηκεχζνπλ σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή δπλαηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ν 

πξνεγνχκελνο ζηφρνο ηνπ ζελαξίνπ ηεο "επξσπατθήο πξννπηηθήο" είλαη λα 

εθπιεξψζεη ην ζηφρν ηνπ 20% ησλ ΑΠΔ ζε επίπεδν ΔΔ, αληί λα εθπιεξψλεη 

θάζε εζληθφ ζηφρν ΑΠΔ θαζαξά εγρψξηα. Γεληθά, αληαλαθιά κηα ζηξαηεγηθή 

«ειαρίζηνπ θφζηνπο» απφ ηελ άπνςε ησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ (ιφγσ ηεο 

ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ). ε αληίζεζε κε ηα απιά βξαρππξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ 

πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θφζηνπο, ε εθαξκνζκέλε ηερλνινγία πξνδηαγξαθψλ 

ηεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ, σζηφζν εμαθνινπζνχλ λα επηηξέπνπλ ζε φιε ηελ ΔΔ θαη 

ηζνξξνπεκέλν ραξηνθπιάθην ΑΠΔ. 

 ‘’Δπξσπατθή πξννπηηθή - ιηγφηεξν θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο’’: Η πεξίπησζε απηή 

παξνπζηάδεη κηα πεξαηηέξσ ππνπαξαιιαγή ηεο εληζρπκέλεο εζληθήο πνξείαο 

ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. Παξφκνην κε ην παξαπάλσ, ν πξψηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ 

ζελαξίνπ είλαη λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν ηνπ 20% ησλ ΑΠΔ ζε επίπεδν ΔΔ, αληί 

λα εθπιεξψλεη θάζε εζληθφ ζηφρν ΑΠΔ θαζαξά ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ, ιηγφηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ ίδξπζε ελφο 

καθξνπξφζεζκα πξνζαλαηνιηζκέλνπ θαη θαιά ηζνξξνπεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ΑΠΔ. Καηά ζπλέπεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ιακβάλνπλ κφλν κηα κέηξηα 

ππνζηήξημε θαη νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο επηινγέο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ 

(φζν είλαη εθηθηφ) ην θελφ γηα ηελ θάιπςε ηεο δέζκεπζεο ησλ ΑΠΔ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη απηή ε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή ζα πξνθαιέζεη 

ηηο ρακειφηεξεο δαπάλεο ζηήξημεο κεηαμχ φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ - εθηηκάηαη 
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βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα - δειαδή εληφο ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο κέρξη 

ην 2020. Απφ κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, σζηφζν απηφ κπνξεί λα αιιάμεη. 

 

 

 

Δλαιιαθηηθή επηινγή πνιηηηθήο - ελαξκφληζε γηα επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο: 

 

Γηα ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη λα ππνηεζεί φηη ε ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ 

ππνζηήξημεο ζε επίπεδν ΔΔ ζα πξέπεη λα αλαιεθζεί γηα επηιεγκέλεο ησλ RES-E 

ηερλνινγίεο, ζπκπιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο πνιηηηθήο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππφζεζε ειήθζε φηη ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα θαη 

ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ βηνκάδα, ζα ηπγράλνπλ ίζεο πξνυπνζέζεηο ζηήξημεο ζε φιε 

ηελ Δπξψπε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

απφ ηελ επξσπατθή ζθνπηά. Καη νη δχν ηερλνινγίεο έρνπλ επηιεγεί ππνδεηγκαηηθά, 

φκσο θάπνηα ινγηθή ππήξρε πίζσ απφ απηφ: 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο απηφ 

είλαη ε επξσπατθή δηάζηαζε απηήο ηεο πνιιά ππνζρφκελεο επηινγήο. Όπσο 

αλαιχζεθε, νη πξνυπνζέζεηο ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ επίηεπμε κεγάιεο 

θιίκαθαο αλάπηπμεο ζηελ έκθαζε γηα θνηλέο επελδχζεηο (δειαδή ην 

ιεγφκελν «ππεξδίθηπν ππεξάθηησλ» πνπ ζπλδέεη ρψξεο ηεο Βφξεηαο 

Δπξψπεο) θαη  θίλεηξα. 

 Η βηνκάδα έρεη επηιεγεί επεηδή αληηπξνζσπεχεη κηα επηινγή-θιεηδί γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ελαξκνληζκέλσλ θίλεηξσλ 

ζα κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα εκπφξην θαη ζα επηηξέςεη κηα σθέιηκε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη απμεκέλε ρξήζε ηεο ζην ρψξν - δειαδή εθεί φπνπ είλαη νη 

πφξνη. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ππφ φξνπο ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο, έλα 

ηξνθνδνηηθφ ζχζηεκα πξηκνδφηεζεο επηιέρηεθε γηα λα πξνζθέξεη θαιά 

πξνζαξκνζκέλα θίλεηξα γηα ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κέζσ ελφο 

βαζκηδσηνχ δαζκνινγηθνχ ζρεδίνπ παξέρνληαο δηαβαζκηζκέλα θίλεηξα αλάινγα κε 

ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο. 
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Πίλαθαο 3.3: Δπηζθφπεζε ζηηο αμηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνιηηηθήο. 

 
Δπηζθφπεζε 

ησλ 

αμηνινγεκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ 

Business as 

usual ρσξίο 

λνλ-θνζη 

εκπφδηα 

Δληζρπκέλεο 

εζληθέο 

πνιηηηθέο - 

εζληθή 

πξννπηηθή 

Δληζρπκέλεο 

εζληθέο 

πνιηηηθέο – 

επξσπατθή 

πξννπηηθή 

Δληζρπκέλεο 

εζληθέο 

πνιηηηθέο - 

επξσπατθή 

πξννπηηθή κε 

ιηγφηεξν 

θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο 

Δλαιιαθηηθή 

πνιηηηθή 

επηινγή – 

ελαξκφληζε γηα 

επηιεγκέλεο 

ηερλνινγίεο 

 

Ννλ θνζη 

εκπφδηα 

Μεηξηαζκέλα 

(ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε) 

Μεηξηαζκέλα Μεηξηαζκέλα Μεηξηαζκέλα Μεηξηαζκέλα 

Καζεζηψο 

εζληθήο 

ππνζηήξημεο 

πξνεπηιεγκέλν Δληζρπκέλν 

(βάζεη ησλ 

βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ 

θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ) 

Δληζρπκέλν 

(βάζεη ησλ 

βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ 

θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ) 

Δληζρπκέλν 

(βάζεη ησλ 

βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ 

θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ) 

Δληζρπκέλν 

(βάζεη ησλ 

βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ 

θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ) 

Υξήζε ησλ 

κεραληζκψλ 

ζπλεξγαζίαο 

Αδχλακε Μεζαία Ιζρπξή (ζπκπ. ηεο 

πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο - 

δειαδή θνηλή 
ππνζηήξημε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ 

πνζφζησζεο ) 

Ιζρπξή (ζπκπ. ηεο 

πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο - 

δειαδή θνηλή 
ππνζηήξημε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ 

πνζφζησζεο ) 

Ιζρπξή(ζπκπ. ηεο 

πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο - 

δειαδή θνηλή 
ππνζηήξημε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ 

πνζφζησζεο ) 33 

Πηπρέο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

34 

Δκπνξηθά δάλεηα 

πνπ ζπλνδεχνληαη 
απφ κέηξα 

άκβιπλζεο ηνπ 

θηλδχλνπ (δάλεηα 
κε επλντθνχο 

φξνπο) γηα 

επηιεγκέλεο 
ηερλνινγίεο ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο 

Πξνιεπηηθή 

άκβιπλζεο ηνπ 
θηλδχλνπ ζε 

εζληθφ επίπεδν 

(εγγπήζεηο 
δαλείσλ, ε 

θξαηηθή 

ζπκκεηνρή) 

Πξνιεπηηθή 

άκβιπλζεο ηνπ 
θηλδχλνπ ζε 

εζληθφ θαη 

επξσπατθφ 
επίπεδν 

(εγγπήζεηο 

δαλείσλ, ε 
θξαηηθή 

ζπκκεηνρή) 

Πξνιεπηηθή 

άκβιπλζεο ηνπ 
θηλδχλνπ ζε 

εζληθφ θαη 

επξσπατθφ 
επίπεδν 

(εγγπήζεηο 

δαλείσλ, ε 
θξαηηθή 

ζπκκεηνρή) 

Πξνιεπηηθή 

άκβιπλζεο ηνπ 
θηλδχλνπ ζε 

εζληθφ θαη 

επξσπατθφ 
επίπεδν 

(εγγπήζεηο 

δαλείσλ, ε 
θξαηηθή 

ζπκκεηνρή) 

Παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ 

Μέηξηα Μέηξηα Ιζρπξή 
(ππεξάθηηα 

ππεξδίθηπα)  

Ιζρπξή 
(ππεξάθηηα 

ππεξδίθηπα) 

Ιζρπξή 
(ππεξάθηηα 

ππεξδίθηπα) 

πληνληζκφο / 

 Δλαξκφληζε ησλ 

επηπέδσλ 

ζηήξημεο 

Αδχλακνο Μέηξηνο Ιζρπξφο Ιζρπξφο - κε 
ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ηεο 

ζηήξημεο 
θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ 

Μέηξηνο / 
Δλαξκφληζε γηα 

επηιεγκέλεο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. 
ππεξάθηηα αηνιηθή 

ελέξγεηα, 

ειεθηξηθή 
ελέξγεηα απφ 

βηνκάδα) 

 

 

 

3.3 Απνηειέζκαηα. 

 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ. Ξεθηλάκε ην παξφλ κε κηα 

απεηθφληζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ζπληζηψκελσλ βεκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ δεζκεχζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ  γηα ηηο ΑΠΔ κέρξη ην 2020 κε έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν - δειαδή απεηθνλίδνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ 

επηκέξνπο κέηξσλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ κηα business-as-usual ζε κηα εληζρπκέλε 

εζληθή νδφ πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε 2020 ΑΠΔ. ηε ζπλέρεηα, ζα 

παξνπζηαζηεί ε ζπγθεληξσηηθή εηθφλα γηα φια ηα βαζηθά ζελάξηα πνιηηηθήο, 
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απεηθνλίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ αμηνινγεκέλσλ επηινγψλ πνιηηηθήο θαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, 

θαζψο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη ηηο δαπάλεο. Σέινο, ηα εηδηθά απνηειέζκαηα γηα 

θάζε ρσξα θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απνηεινπλ ηελ θαηαθιεηδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

3.3.1 Γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ησλ ΑΠΔ - 

απφ ηελ εθζεζε BAU ζηελ εληζρπκελε εζληθε  ππνζηήξημε κε πξνιεπηηθή 

άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Με ηελ ππνζηήξημε πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα γηα ηηο ΑΠΔ - δειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ καο γηα ην ζελάξην πνπ νλνκάδεηαη σο business-as-usual (BAU) - κπνξεί λα 

αλακέλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηηο 

απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ζηηο ΑΠΔ κερξη ην 2020. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

επηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ έθζεζε BAU ζε κηα 

πνιηηηθή νδφ, φπνπ φια ηα θξάηε κέιε ζα πιεξνχλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο ζηηο ΑΠΔ. 

Δπίζεο, νη επηπηψζεηο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ 

ειάθξπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαγθαίαο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ 

απνηππψλνληαη, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ηεο αλαγθαίαο ππνζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ην ζρήκα 3.2 απεηθνλίδεη ηε κειινληηθή αλάπηπμε ζε ζρεηηθνχο φξνπο, 

ηφζν γηα ηηο RES-E (αξηζηεξά) θαη ηηο ΑΠΔ ζπλνιηθά (δεμηά) ζηελ ΔΔ-27 θαηά ηελ 

πεξίνδν 2011 έσο 2020 γηα ηελ ππφζεζε BAU θαη ηελ ππφζεζε ηεο «εληζρπκέλεο 

εζληθήο ζηήξημεο", θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαιιαγή "εζληθή πξννπηηθή" γηα 

πξνιεπηηθά κέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα απηφ ην γξάθεκα 

απεηθνλίδεη ην κεξίδην ησλ  RES-E  ζηε ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(αξηζηεξά) θαη ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ (ζπλνιηθά) ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο (δεμηά). πκπιεξσκαηηθά πξνο απηφ, ην ζρήκα 3.3 δείρλεη ηελ αληίζηνηρε 

αλάπηπμε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ιφγσ ηεο ππνθείκελεο ππφ φξνπο 

ππνζηήξημεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ ίδηα επηινγή ζελαξίνπ. Παξφκνηα κε ηα παξαπάλσ, ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ηφζν γηα ηηο RES-E (αξηζηεξά) θαη ηηο ΑΠΔ ζπλνιηθά 

(δεμηά) ζηελ ΔΔ-27 γηα ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 2020. Σέινο, ν πίλαθαο 3.4 
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παξέρεη κηα ζπλνπηηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΑΠΔ κέρξη 2020 θαη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο 

εξεπλεκέλεο πεξηπηψζεηο. 

 

 
 

ρήκα 3.2: Μειινληηθή αλάπηπμε έξγσλ ΑΠΔ.(πεγή ECOFYS) 

 

 
 

ρήκα 3.3: Aλάπηπμε ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ. (πεγή ECOFYS) 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Πίλαθαο 3.4: Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ  κέρξη ην 2020 θαη νη 

αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο έξεπλαο  

 
Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

εξεπλεκέλεο πεξηπηψζεηο  - απφ 

BAU ζηελ εληζρπκέλε εζληθή 

ππνζηήξημε κε ηελ πξνιεπηηθή 

άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ 

Πξνθχπηνπζα αλάπηπμε 

κέρξη ην 2020 

Δηήζηεο δαπάλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ κέρξη ην 

2020 

 

 

 

 

 

      ελάξην 

 

 

 

 

 

Αληίζηνηρα 

κέηξα 

ΗΔ-ΑΠΔ 

κεξίδην 

ζηελ 

αθαζάξηζηε 

δήηεζε 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

ΑΠΔ κεξίδην 

ζηελ 

αθαζάξηζηε 

ηειηθή δήηεζε 

ελέξγεηαο 

RES-E 

ππνζηήξημε 

Τπνζηήξημε 

γηα ηηο ΑΠΔ 

ζην ζχλνιν 

[%] [%] [Γηο. επξψ] [Γηο. επξψ] 

 

 

1 

BAU - 
ζπλερίδνληαο 

ηελ 

ηζρχνπζα 
εζληθή 

ζηήξημε 

  

 

 

24,7% 

 

 

 

14,1% 

 

 

 

43 

 

 

 

62 

 

 

 

2 

BAU 

(κέηξηα 
δήηεζε θαη 

κεηθηέο 

εκπφδηα) 

(1 -> 2) 

Μεηξηαζκφο ησλ 
κε νηθνλνκηθψλ 

εκπνδίσλ ΑΠΔ θαη 

 ελίζρπζε ησλ 
ζπλνδεπηηθψλ 

κέηξσλ ζηελ 

πιεπξά ηεο 
δήηεζεο 

 

 

 

 

 

 

28,6% 

 

 

 

 

 

 

16,7% 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

3 

Δλίζρπζε 

ηεο εζληθήο 
ζηήξημεο - 

εζληθή 

πξννπηηθή 

(2 -> 3) Βειηίσζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ 
θαη ηεο 

πινπνίεζεο ησλ 

κέζσλ ζηήξημεο 
 ΑΠΔ 

 

 

 

33,9% 

 

 

 

19,8% 

 

 

 

58 

 

 

 

105 

 

 

4 

Δληζρπκέλε 

εζληθή 

ππνζηήξημε - 

εζληθή 

πξννπηηθή 
(θίλδπλνο 

κεηξηάδεηαη) 

(3 -> 4) 

Πξνιεπηηθή 

άκβιπλζε ηνπ 

θηλδχλνπ 

 

 

 

 

33,8% 

 

 

 

 

19,8% 

 

 

 

 

52 
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Η επηηαρπλφκελε επέθηαζε ησλ RES-E, θαζψο θαη ησλ ΑΠΔ ζην ζχλνιν κπνξεί λα 

αλακέλεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ, ελψ ππφ ηνπο 

φξνπο έθζεζε BAU κηα κάιινλ κέηξηα, αιιά ζηαζεξή αλάπηπμε αλακέλεηαη γηα ην 

πεξίνδν έσο ην 2020. Αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη παξαιιαγέο ζηηο 

επηπηψζεηο ησλ επηκέξνπο βαζηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ κηα έθζεζε BAU 

ζε κηα εληζρπκέλε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, ζχκθσλα κε ην 20% ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 2020: 

 Πεξηνξηζκφο ησλ κε νηθνλνκηθψλ εκπνδίσλ ΑΠΔ θαη ελίζρπζε ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο δηαηεξψληαο ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ ΑΠΔ, αιιά θαη ζπκπιεξψλνληαο απφ 

κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο, 

θαζψο θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ κε νηθνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζα επηηξέςεη ζην 
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πνζνζηφ ησλ RES-E γηα ην 2020 λα είλαη ζην 28,6% (ζε ζχγθξηζε κε ην 

24,7% σο πξνεπηινγή). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο ΑΠΔ ζην ζχλνιν είλαη 

16,7% (αληί απφ 14,1% σο πξνεπηινγή). Μηα ζεκαληηθή επίπησζε κπνξεί 

επίζεο λα παξαηεξεζεί γηα ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ιφγσ ηεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο κέρξη ην 2020 ζα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά ιφγσ ηεο ππνηηζέκελεο δηαηήξεζεο ησλ ζεκεξηλψλ 

ζπλζεθψλ ζηήξημεο (ρσξίο πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή) - δειαδή ζα απμεζεη απφ 

πεξίπνπ 43 ζηα 76 δηο επξψ  ην 2020 κφλν γηα ηηο ΑΠΔ-Δ, ελψ νη δαπάλεο γηα 

ηηο ΑΠΔ ζπλνιηθά ζα ερνπλ αχμεζε απφ 62 δηο επξψ ζηα 100 δηο επξσ. Απηφ 

δείρλεη ηελ αλάγθε λα επζπγξακκηζηνχλ νη ζπλζήθεο ζηήξημεο κε ηελ 

αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο αγνξάο, δηφηη δηαθνξεηηθά εηδηθά νη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ ζεκαληηθά ππεξβάιινπζα 

ζηήξημε ζε πεξίπησζε κειινληηθήο καδηθήο αλάπηπμεο. 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ησλ κεζσλ ζηεξημεο ησλ ΑΠΔ: ην ιεπηνκεξεο 

ζρεδην ηεο πνιηηηθήο έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ δαπάλσλ ηνπο, εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απηφ κπνξεί λα θαλεη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πεξίπησζεο ηεο 

«εληζρπκέλεο εζληθήο πνιηηηθήο» κε ηελ παξαιιαγή ηεο έθζεζε BAU φπνπ 

παξφκνηεο ζπλζήθεο πιαίζηνπ ερνπλ εθαξκφζηεη. Γηα ηηο RES-E ε άκεζε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππνθείκελσλ 

κέζσλ ζηήξημεο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ (πνζνζηνχ) ησλ RES-E απφ 

ην 28,6% (έθζεζε BAU κε άξζε ησλ θξαγκψλ θαη κέηξηα δήηεζε) ζην 33,9% 

(‘’εληζρπκέλε εζληθή ζηήξημε’’). Γηα ηηο ΑΠΔ ζην ζχλνιν νη επηπηψζεηο απφ 

ηελ εγθαηάζηαζε είλαη αλάινγνπ κεγέζνπο - δειαδή ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

(πνζνζηνχ) ησλ ΑΠΔ ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο δήηεζεο ελέξγεηαο, είλαη απφ 

16,7% έσο 19,8%. Όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ δαπαλψλ νη ζπλέπεηεο 

είλαη πην ζεκαληηθέο γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο ηφηε ε 

απαηηνχκελε επηβάξπλζε κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά (ελψ ε αλάπηπμε 

αθνινπζεί κηα αληίζεηε ηάζε). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηήζηεο δαπάλεο γηα ην 

2020 ζα κεησζνχλ απφ  76 δηο επξσ ζε 58 δηο επξσ γηα ηηο ΑΠΔ-Δ, ελψ γηα ηηο 

ΑΠΔ ζην ζχλνιν κηα αζήκαληε αχμεζε είλαη παξαηεξήζηκε (δειαδή απφ 100 

ζε 105 δηο επξσ ην 2020). 
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 Η βειηίσζε ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε πξνιεπηηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ηνπ θηλδχλνπ ζα επηηξέςεη επηηέινπο ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θφζηνπο, 

ελψ ιφγσ ηεο ππφ φξνπο εθπιήξσζεο ηεο δέζκεπζεο ησλ ΑΠΔ γηα ην 2020 ε 

αλάπηπμε ζα παξέκελε ακεηάβιεηε. Οη εηήζηεο δαπάλεο ηνπ θαηαλαισηή 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ πεξίπνπ ζην 10% γηα ηηο RES-E, δειαδή, απφ 58 δηο 

επξσ ζε 52 δηο επξσ ην 2020. Γηα ηηο ΑΠΔ ζην ζχλνιν νη επηπηψζεηο είλαη ζην 

κέγεζνο ηνπ 8% γηα ην ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή νδφ. 

 

 

3.3.2 Η ζπγθεληξσηηθή εηθφλα - ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ έλαληη ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ δαπαλψλ. 

 

Ξεθηλάκε κε ηελ παξνχζα ζπγθεληξσηηθή εηθφλα, αλαθέξνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ βαζηθέο επηινγέο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ΔΔ-27 γηα ηε ζπλνιηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο θαη δαπάλεο. Ωο ζεκείν εθθίλεζεο, ην 

ζρήκα 3.4 παξέρεη κηα ζχγθξηζε ηφζν ηεο ζπλνιηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 

2020 θαζψο επίζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ (θαηά κέζν φξν 

εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2011 έσο 2020). Έηζη, εθηφο απφ έθζεζε BAU φιεο νη 

βαζηθέο νδνί πνιηηηθήο ηεο εληζρπκέλεο θαη ελαιιαθηηθήο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ, 

ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε γηα ηηο ΑΠΔ κέρξη ην 2020, πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

απεηθφληζε αιιά κφλν κε ηελ ππνπαξαιιαγή ηνπο. πκπιεξσκαηηθά πξνο απηφ, ην 

ζρήκα 3.5 πξνζθέξεη κηα ιεπηνκεξή ζχγθξηζε φισλ ησλ βαζηθψλ νδψλ πνιηηηθήο θαη 

κέζσλ πξφιεςεο θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα, ην ζρήκα 3.6 θαη ην ζρήκα 3.7 δείρλνπλ 

παξφκνηεο παξαζηάζεηο γηα ην επηπιένλ θφζηνο παξαγσγήο θαη ηηο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο γηα ηηο λέεο ΑΠΔ (εγθαηεζηεκέλν 2011 - 2020) 

(θαη νη δχν θαη πάιη θαηά κέζν φξν εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2011 έσο 2020). Μηα πην 

πξνζεθηηθή καηηά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρήκα 3.8 ζπγθξίλεη ηελ πξνθχπηνπζα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (απφ ην 2020) απφ ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ-Δ κε ηελ 

παξνχζα αμία (2006) απφ ηηο αληίζηνηρεο ζσξεπηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ιφγσ 

ηεο ζηήξημεο ηνπο ζε επίπεδν ΔΔ-27 γηα επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. έθζεζε BAU 

θαζψο θαη εληζρπκέλα εζληθά / ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο κε ελεξγεηηθή ηεο 

πνιηηηθήο κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ). 
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ρήκα 3.4: Αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο. 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 3.5: χγθξηζε φισλ ησλ βαζηθψλ νδψλ πνιηηηθήο θαη κέζσλ πξφιεςεο 

θηλδχλνπ. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 
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ρήκα 3.6: Αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο κε πνιηηηθέο 

ππνζηήξημεο. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

 

 
 

ρήκα 3.7: χγθξηζε φισλ ησλ βαζηθψλ νδψλ πνιηηηθήο θαη κέζσλ πξφιεςεο 

θηλδχλνπ κε πνιηηηθέο ππνζηήξημεο. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 
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ρήκα 3.8: χγθξηζε πξνθχπηνπζαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (απφ ην 2020) 

απφ ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ-Δ κε ηελ παξνχζα αμία (2006) απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ζσξεπηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ιφγσ ηεο ζηήξημεο ηνπο ζε επίπεδν ΔΔ-27 γηα 

επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

Μπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη θάπνην είδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

απνηειεί απφιπηε αλαγθαηφηεηα γηαηί αιιηψο νξηζκέλεο ρψξεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηηεπμνπλ ηελ δεδνκέλνπ δέζκεπζε γηα ηηο ΑΠΔ κερξη ην 2020. Δπηπιένλ, ε 

επζπγξάκκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζηήξημε ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαίλεηαη επεξγεηηθή ψζηε λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

θφζηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Άιια βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ απηέο ηηο παξαζηάζεηο είλαη ηα εμήο: 

 

 Η επίδξαζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πξνθαλήο: 

Δλψ νη γεληθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, νη δαπάλεο 

ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ ηεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαηά 5 

έσο 10% αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή νδφ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

θαίλεηαη ινγηθή κηα  θαηά κέζν φξν ζπλνιηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9%. ε 

γεληθέο γξακκέο, ε επίδξαζε γηα ηηο ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο έρεη ειαθξψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαζψο πεξηζζφηεξεο θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηερλνινγία 

κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. 
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 ε γεληθέο γξακκέο, κηθξέο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ 

πνιηηηθψλ πεξηπηψζεσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ πνπ 

αγσλίδνληαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζηηο 

ΑΠΔ. Πξνθαλψο, κπνξεί λα δεη θαλείο φηη ην θεθάιαην θαη νη δαπάλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ην πξφζζεην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ρακειφηεξα, 

εάλ ιηγφηεξν θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαη ζηελ αγνξάο. 

 Γελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαιιαγψλ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο πην εληαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Η πνιηηηθή 

πεξίπησζε ηεο «εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο ζε εζληθφ επίπεδν - Δπξσπατθή 

πξννπηηθή» δείρλεη παξφκνηα επίπεδα δαπαλψλ απφ ηελ ελαιιαθηηθή πνιηηηθή 

πεξίπησζε, φπνπ ε ελαξκφληζε ζε επίπεδν ΔΔ ζεσξείηαη γηα επηιεγκέλεο 

ηερλνινγηθέο επηινγέο. Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηνπ θφζηνπο θαίλεηαη 

αδηάθνξν αλ κηα ηέηνηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί κέζσ 

ηεο πιήξνπο ελαξκφληζεο γηα ιίγεο επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ή κε ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ φξσλ ζηήξημεο έληνλα γηα ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ γηα ηηο 

ΑΠΔ. 

 Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηβεβαηψλεη 

ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαθνξέο εκθαλίδνληαη 

αθφκε κεγαιχηεξεο απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ΑΠΔ θαηά ηε ζχγθξηζε φισλ ησλ βαζηθψλ πνιηηηθή παξαιιαγψλ (ζχκθσλα 

κε ηε δέζκεπζε 2020 ΑΠΔ) κε ηελ πξνεπηιεγκέλε πεξίπησζε ηεο έθζεζε 

BAU . 

 

 

3.3.3 Αληίθηππνο ζηελ εηδηθή -αλά ρψξα- αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ θαη ην αληίζηνηρν 

θφζηνο ηεο πνιηηηθήο. 

 

ε απηή ηελ παξάγξαθν παξέρεηαη κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ηνλ αληίθηππν ησλ 

επηινγψλ πνιηηηθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 2020, 

θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ζηήξημεο - δειαδή ηηο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ιφγσ ηεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ. Ξεθηλάκε κε ηηο γεσγξαθηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ 

αλάπηπμε, δειαδή ηελ απφθιηζε ηεο εηδηθήο αλά ρψξα εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ, θαη 

ζπλερίδνπκε κε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην αληίζηνηρν θφζηνο. 
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3.3.3.1 Δθκεηάιιεπζε  ησλ ΑΠΔ ζε επίπεδν ρψξαο. 

 

Σν ζρήκα 3.9 απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ ην 2020 αλά ρψξα γηα 

φια ηα βαζηθά ζελάξηα, εθθξάδνληαο ηε ζπλνιηθή δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη ην κεξίδην 

ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή δήηεζε ελέξγεηαο ζε επίπεδν ρψξαο. Όπσο γίλεηαη εκθαλέο 

απφ απηφ ην γξάθεκα, κφλν κηθξέο δηαθνξέο ζε επίπεδν ρψξαο παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ ππνζέζεσλ. Οη αιιαγέο είλαη ηεο ηάμεο θάησ ηνπ 5% ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζελάξην  εζληθή πξννπηηθή θαη κεγαιψλεη φηαλ ε ζηξνθή πξνο ηηο πνιηηηθέο ζε 

επίπεδν ΔΔ, βάζεη ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξα γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο "επξσπατθήο πξννπηηθήο" απφ φ, ηη γηα ηελ πεξίπησζε ελαξκφληζεο 

φπνπ πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία. 

 

 
 

ρήκα 3.9: πλνιηθή αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ ην 2020 αλά ρψξα. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

Η άθξα δεμηά ζηήιε ζε θάζε ρψξα αληηπξνζσπεχεη ηνλ ζηφρν ησλ ΑΠΔ γηα ην 2020, 

νη νπνίνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξηζεί κε ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε, ζχκθσλα 

κε ηηο πεξηπηψζεηο. Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζε απηήλ νη απνθιίζεηο είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ φ, ηη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζελαξίσλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 

Απηφ θαηαδεηθλχεη ζαθψο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

"εζληθή πξννπηηθή" ηελ αλάγθε γηα εκπφξην - ηφζν ην θπζηθφ εκπφξην σο 
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πξνεηνηκαζία γηα ηα βηνθαχζηκα θαη ην εηθνληθφ εκπφξην γηα ηηο ΑΠΔ-E θαη ΑΠΔ-Θ, 

φπσο π.ρ. ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ελαξκνληζκέλεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ ην εηθνληθφ 

εκπφξην κπνξεί επίζεο λα ελζσκαησζεί ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή πξνζέγγηζε. 

 

3.3.3.2 Γαπάλεο ππνζηήξημεο ζε επίπεδν ρψξαο. 

 

Σα ζρήκαηα 3.10 θαη ε 3.11 απεηθνλίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ην εηδηθφ αλά ρψξα θφζηνο 

ηεο πνιηηηθήο - δειαδή ην θφζηνο κεηαθνξάο ή ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ιφγσ ηεο 

ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ κέρξη ην 2020. Σα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, ζην πιαίζην απηφ, 

εθθξάδνληαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο δειαδή σο πνζνζηφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλά  ρψξα 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) ην 2020. Καη ηα δχν γξαθήκαηα δηαθέξνπλ 

ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ: ην ζρήκα 3.10 ην θφζηνο 

κεηαθνξάο αληηπξνζσπεχεη ζηε ρψξα φπνπ ζπκβαίλεη ε αληίζηνηρε αμηνπνίεζε ησλ 

ΑΠΔ , ελψ ην ζρήκα 3.11 παξνπζηάδεη ην θφζηνο γηα ηε ρψξα κε ην νπνία ηειηθά ζα 

πξέπεη λα επηβαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή, δειαδή, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο 

γηα ηηο ΑΠΔ ην 2020. Πξνθαλψο, εκθαλίδνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ρψξαο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηηθή κεηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

 

Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ πνιηηηθήο δείρλεη ζε γεληθέο γξακκέο 

έλα θνηλφ πξφηππν ησλ ρσξψλ εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο. Πξνθαλψο, γηα ηηο ρψξεο 

εμαγσγήο ηα ζηνηρεία θφζηνπο είλαη πςειφηεξα ζην ζρήκα 3.10 (φπνπ ινγηζηηθή 

βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ ΑΠΔ) ζε ζχγθξηζε κε ην ζρήκα 3.11 θαη 

παξαηεξνχκε ην αληίζηξνθν γηα ηηο ρψξεο εηζαγσγήο, αληίζηνηρα. Απηή ε επίδξαζε 

είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ εθαξκφδεηαη ε ρξήζε ησλ επέιηθησλ κεραληζκψλ (επξσπατθή 

πξννπηηθή) απφ φ, ηη γηα ηελ ελαξκνληζκέλε πνιηηηθή επηινγή, θαζψο κε απηή ηελ 

ελαιιαθηηθή κφλν επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο έρνπλ σο ζηφρν λα παξέρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε επειημία. Έλα άιιν απνηέιεζκα πνπ είλαη εληππσζηαθφ είλαη ε 

αληζνξξνπία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ ηνπ 

θαηαλαισηή, εθθξαδφκελν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Απφ ην ζρήκα 3.10 πξνθχπηεη φηη, 

εηδηθά ηα λέα θξάηε κέιε κε ρακειφηεξν ΑΔΠ επεξεάδνληαη απφ ηελ πςειή 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη γηα 

ηελ θαηαλνκή ησλ ζηφρσλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε. Απφ ηε κία πιεπξά, ην 50% ησλ 
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θαη 'απνθνπή ζπληειεζηψλ θαηαλνκήο ζε ζεκαληηθά γηα ηα θξάηε κέιε κε ζρεηηθά 

ρακειφ ΑΔΠ ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θξάηε κέιε πνπ αξρίδνπλ κε κηα ζρεηηθά 

ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αιιά έλα πςειφ κεξίδην ησλ ΑΠΔ βξίζθνληαη ζε 

δπζκελή ζέζε, θαζψο απηφ ζα απμήζεη ην ζηφρν ηνπο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ αλ ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμεζεί. Γηα ηηο ρψξεο απηέο, ην 50% ηεο θαηαλνκήο ηνπ ΑΔΠ 

γηα ηνπο ζηφρνπο δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο ην 50% ηνπ επίπεδν δηαλνκήο, 

φπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί εηδηθά γηα ηε Λεηνλία. Σέινο, νη δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο 

ησλ θαηαλαισηψλ κεηαμχ ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο δελ κπνξνχλ λα είλαη 

γεληθεπκέλεο ζε φια ηα θξάηε κέιε θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κπνξνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ λα εμεγεζνχλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία σο ρψξα εμαγσγήο ή ρψξα εηζαγσγήο. 

 

 
 

ρήκα 3.10: Δηδηθφ αλά ρψξα θφζηνο ηεο πνιηηηθήο θαη εζληθέο πνιηηηθέο(πεγή 

Δλέξγεηα 2020) 
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ρήκα 3.11: Δηδηθφ αλά ρψξα θφζηνο ηεο πνιηηηθήο θαη εζληθέο πνιηηηθέο βαζηζκέλν 

ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. (πεγή Δλέξγεηα 2020) 

 

Οη εζληθνί ζηφρνη γηα ηηο ΑΠΔ, φπσο δίλεηαη απφ ηελ λέα νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή εθηίκεζε νδήγνπλ ζε κηα αλαδηαλνκή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

δαπαλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Φαίλεηαη φηη απηή ε δηαδηθαζία πξνθαιεί κηα 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο, φπνπ 

ν νηθνλνκηθφο πινχηνο θαίλεηαη λα αληαλαθιάηαη θαιχηεξα. Η επίδξαζε απηή κπνξεί 

λα απνδεηρζεί επίζεο θαη κε κηα πην πξνζερηηθή καηηά ζε ρψξεο κε πςειφ κεξίδην ησλ 

θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ (Βνπιγαξία, Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία), δειαδή 1,5% 

ηνπ ΑΔΠ ή θαη πεξηζζφηεξν.  
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ρήκα 3.12: Σερλνινγία επέλδπζεο ζε ΑΠΔ θαη εζληθή ππνζηήξημε. (πεγή Δλέξγεηα 

2020) 

 

 

Σν ζρήκα 3.12 δείρλεη πνηεο επηινγέο ησλ RES-E ζα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

εθηηκεκέλε πεξίνδν απφ ην 2011 έσο 2020, αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή 

νδφ. Καζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα (ρεξζαία & ππεξαθηηα) θαη ε 

βηνκάδα θπξηαξρνχλ. Αλάινγα κε ηηο ππνηηζέκελεο ζπλζήθεο ζηήξημεο θαη ε 

θσηνβνιηατθή ελέξγεηα ζα έρεη κηα ζεκαληηθή εθκεηάιιεπζε ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο. Με ηελ πξψηε καηηά, ζπγθξηηηθά κηθξέο δηαθνξέο ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ 

ππνζέζεσλ, θαζψο έλαο πην θηιφδνμνο ζηφρνο απαηηεί γεληθά κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ζρεδφλ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ RES-E. Η πην ζεκαληηθή απφθιηζε απφ απηή 

ηελ θαηαλνκή πξνθχπηεη ζην ζελάξην "επξσπατθή πξννπηηθή κε ιηγφηεξν θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο". ε απηή ηελ πεξίπησζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, δειαδή θπξίσο ηα 

θσηνβνιηατθά θαη ε ειηαθή ζεξκηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ή λα απνθηήζνπλ ηελ 

σξηκφηεηα ηεο αγνξάο, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη, 

επηπιένλ, πέξαλ ηνπ 2020. Σν ράζκα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ηίζεηαη ζε απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηελ ρεξζαία αηνιηθή 

θαη ηδηαίηεξα ηελ ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα. πλνιηθά, νη λέεο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ΑΠΔ κέρξη ην 2020 δελ ζα θάλνπλ ζεκαληηθή ρξήζε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 
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ηερλνινγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζα επηθεληξσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε νξηζκέλεο 

ηερλνινγίεο.  
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Κεθαιαην 4 
 

 

Αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ 
 

 

 

 

4.1 Δπηζθφπεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. 

 

Έλα επξχηαην θάζκα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο πθίζηαηαη επί 

ηνπ παξφληνο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. Η επηινγή ησλ κέζσλ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ή ησλ έξγσλ. Σα πεξηζζφηεξα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ 

εκπίπηνπλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Σα κέζα ηεο αγνξάο ελέξγεηαο γηα ρξεκαηνδφηεζε (feed-in tariffs, Premium, 

Αλαλεψζηκεο ππνρξεψζεηο, πξνζθνξέο, θνξνινγηθά θίλεηξα). 

 Μεραληζκνί Καζαξήο Θέζεο Οηθνλνκηθψλ (Venture Capital, Ίδηα Κεθάιαηα, 

επηδνηήζεηο Δ&Α, ρέδην Υνξεγηψλ, Δλδερφκελεο επηρνξεγήζεηο). 

 Μεραληζκνί Υξεκαηνδφηεζεο Υξένπο (Οκνινγηαθά Γάλεηα, Δγγπήζεηο). 

 

Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ. 

 

Καηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ηα πξψηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο είλαη ίζσο ηα πην δχζθνια απφ ηελ άπνςε ηεο πξφζβαζεο ζηε 
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ρξεκαηνδφηεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε πξψηε ‘’θνηιάδα ηνπ 

ζαλάηνπ’’. Η θάζε απηή εκθαλίδεηαη κεηά απφ ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εζληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη πξηλ απφ ηελ 

εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ ην ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν, θαη 

επηπιένλ απαηηεί αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα: έσο 5 εηε απαηηνχληαη απφ ην 

ζηάδην ηεο έξεπλαο γηα ηελ απφδεημε ηεο έλλνηαο, ζε ζηάδηα φπνπ ε ηερλνινγία έρεη 

αλαπηπρζεί, δνθηκαζζεί θαη βειηησζεί. Δίλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε 

ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

επηηξέπεη φρη κφλν λα εληνπίζεη πνιιά ππνζρφκελε έξεπλα, αιιά επίζεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ ελδερφκελν ηερλνινγηθνχ ξίζθνπ απφ ηνπο επελδπηέο. Η 

επφκελε "θνηιάδα ηνπ ζαλάηνπ" εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο πξν-εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

θαη ηε θάζε ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο, φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη αλαγθαία 

γηα ηεο κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 

ηε θάζε ηεο αλαπηπμεο ηνπ έξγνπ, φηαλ ε ηερλνινγία έρεη θηάζεη ζε φια ηα ζηάδηα 

εκπνξίαο, ηξία βήκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ: ε εθθίλεζε, ε θαηαζθεπή θαη ε 

ιεηηνπξγία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο θάζεο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα 

αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδνηηθή κνληεινπνίεζε, ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ θαη ηε δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο. Η ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ είλαη επίζεο έλα απφ ηηο θχξηεο 

ππνρξεψζεηο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. Απαηηεί θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ, λνκηθψλ θαη ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Η θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ζα απαηηήζεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε 

εμνπιηζκφ, γε, θιπ. Η ζηαζεξφηεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ είλαη ε βαζηθή 

απαίηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ θάζεσλ ζπληήξεζεο. Έλαο 

αξηζκφο κεραληζκψλ ζηήξημεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ είλαη δηαζέζηκνο γηα θάζε 

θάζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.1). Οη αξηζκνί πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηηο επφκελεο 

ζειίδεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο επίζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελ ιφγσ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ. 
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Πίλαθαο 4.1: Δπηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη κεραληζκψλ 

ζηήξημεο γηα ηηο ΑΠΔ. (πεγή ECOFYS 2011) 

 

 

4.2 Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη 

ησλ ζελαξίσλ ζηήξημεο ηεο ΔΔ. 

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ έρεη 

θαζηεξσζεί εδψ θαη ρξφληα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ θαη 

ησλ έξγσλ ΑΠΔ. Η αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο θάζε πξάμεο ή πξνζέγγηζεο 

απαηηεί λα επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε κέζνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ κε δηάθνξνπο βαζκνχο 

σξηκφηεηαο θαη λα απμεζεί ε ειθπζηηθφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο, 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ζελαξίσλ ζηήξημεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Απνδνηηθφηεηα: Σν θξηηήξην απηφ αμηνινγεί ην εξψηεκα αλ ηα κέζα 

ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο θαη αλ 

απνθεχγνληαη νη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. Έηζη, ν φξνο ηεο απνδνηηθφηεηαο 
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αλαθέξεηαη ζην πξφζζεην θφζηνο παξαγσγήο απφ ηε κία πιεπξά θαη ζην 

θφζηνο ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ άιιε. Δλψ ην πξφζζεην θφζηνο παξαγσγήο 

αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα επεκεξίαο ζε γεληθέο γξακκέο, ην θφζηνο ηεο 

πνιηηηθήο εηζάγεη επηπιένλ αλαδηαλεκεηηθέο παξακέηξνπο. ηελ αλάιπζε, έρεη 

δνζεί βαξχηεηα ζηηο δαπάλεο ηεο πνιηηηθήο. Έηζη, ζπγθξίλνληαη ηα επίπεδα 

ζηήξημεο αλά κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θάζε ηερλνινγίαο ζε επίπεδν ρψξαο απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, ε νπνία νδεγεί ζε κηα έλδεημε γηα ηελ νηθνλνκηθή επάξθεηα ηεο 

ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ κέζσλ γηα 

ηε κειινληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ αλαλεψζηκσλ 

ηερλνινγηψλ, αμηνινγείηαη ε επίπησζε ζηε απνδνηηθφηεηα. 

 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα: Σν θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαιχεη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο γηα δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ 

ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηα ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εξεπλά αλ νη δεκφζηεο επελδχζεηο 

πξνζειθχνπλ θεθαιαία απφ ηδηψηεο επελδπηέο. 

 

 Βεβαηφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο: Η αζθάιεηα γηα ηνπο επελδπηέο, έγθεηηαη ζε 

πνην βαζκφ ηα κέζα ηεο πνιηηηθήο είλαη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

ηνπ έξγνπ ησλ ΑΠΔ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί ή 

πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Παξαδείγκαηα νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ή ε αζηάζεηα ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ηεο 

ελέξγεηαο, ελψ νη ηερλνινγηθνί θίλδπλνη αλαθέξνληαη ζε θηλδχλνπο ηεο 

θαηαζθεπήο ή ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ. Οη πνιηηηθνί θίλδπλνη 

πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 Μαθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα: Ο αληίθηππνο ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ κέζσλ γηα ηνλ επξσπατθφ ηνκέα ΑΠΔ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο 

αλαιχεηαη ζην πιαίζην ηνπ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο. Πην αλαιπηηθά, ν 

δείθηεο απηφο ζα δειψζεη αλ ηα κέζα είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηε 

καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ ΑΠΔ. Απηφ πεξηιακβάλεη 

ηελ αλνηθνδφκεζε ελφο ηζρπξνχ ηνκέα ζηε βηνκεραλία ΑΠΔ, θαζψο θαη ηελ 
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ηθαλφηεηα ηνπ κέζνπ γηα λα ηνλψζεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα.  

 

 Γηαθπβέξλεζε (πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα): Σν θξηηήξην απηφ αλαιχεη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιηηηθνχ κέζνπ ζρεηηθά κε ηε δνκή δηαθπβέξλεζεο πνπ 

αζρνιείηαη κε ην δήηεκα αλ ην κέζν είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί ή φρη. 

 

 πκβαηφηεηα ηεο αγνξάο (ηζρχεη κφλν γηα ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, δελ 

ηζρχεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε): Σν θξηηήξην απηφ αθνξά ηδίσο ην δήηεκα 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο κε απειεπζεξσκέλεο 

αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

 

4.2.1 Σα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο. 

 

Σν ζρήκα 4.1 παξνπζηάδεη κηα αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. ηηο 

επφκελεο ζηήιεο, αλαθέξεηαη ζε πνην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηεο αγνξάο ηα 

επηκέξνπο κέζα πνιηηηθήο θαίλνληαη λα είλαη επαξθή. Γηα παξάδεηγκα, έλα feed-in 

ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο ηεο αγνξάο ησλ 

ηερλνινγηψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειν γηα κηα ηερλνινγία πνπ είλαη αθφκα 

ζηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α), αιιά θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειν γηα 

κηα ηερλνινγία πνπ είλαη ήδε ζην ζηάδην ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο. Δπηπιένλ, 

αλαθεξεηαη ζε πνην ζηάδην ηεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θάζε κέζν θαίλεηαη λα 

είλαη θαηάιιειν. 

 

Οη ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθαο παξνπζηάδνπλ κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε, ζχκθσλα 

κε ηα έμη θξηηήξηα:ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ 

επελδπηψλ, ηε καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο αγνξάο. Γεδνκέλνπ φηη ε αμηνιφγεζε απηή δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ην είδνο ηνπ κέζνπ πνιηηηθήο, αιιά θαη απφ ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ, θαίλνληαη ηα δηαζηήκαηα θάζε θξηηεξίνπ. Σν βαζχρξσκν ηκήκα ηεο κπιε 

γξακκήο δείρλεη πψο εθηηκάηαη ε ηάζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ κε κέζα 

ζηήξημεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Λακβάλνληαο ππφςε ην επξχ 
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θάζκα ησλ ζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ, θαλέλα ζαθή θαη κνλαδηθφ απνηέιεζκα δελ 

κπνξεί λα αλακέλεηαη γηα ηα επηκέξνπο κέζα. 

 

 
ρήκα 4.1: Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο. (πεγή ECOFYS 2011) 

 

Παξαηεξψληαο ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ κέζσλ γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο, νη επηδνηήζεηο Δ&Α θαίλνληαη λα είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηηο 

ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα εθθίλεζεο ηεο αλάπηπμεο. Καηά ηε θάζε πξν-

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, νη επηδνηήζεηο θεθαιαίνπ ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ ηερλνινγία, ε νπνία αθφκε ηείλεη λα είλαη κάιινλ πςειή θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. Οη  πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, φπσο ηα ηηκνιφγηα 

ηξνθνδφηεζεο (FIT), ηα αζθάιηζηξα θαη νη αλαλεψζηκεο ππνρξεψζεηο είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο λα παξάζρνπλ βεβαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο γηα ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

 

Δμεηάδνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία απνθαιχπηεη φηη ηα ηηκνιφγηα 

ηξνθνδφηεζεο θαη ηα αζθάιηζηξα θαίλνληαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζνπλ ηα 

επίπεδα ζηήξημεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο απφ ηελ άπνςε ηνπ 
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θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Λφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ ζηαζεξψλ ηηκνινγίσλ  ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε 

απφ φ, ηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξηκνδφηεζεο ησλ ηηκνινγίσλ, φπνπ ηα αζθάιηζηξα 

θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ζηε κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο. Η ηειεπηαία δήισζε, σζηφζν, εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ηηκνινγίσλ αζθαιίζηξσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ην 

γεγνλφο αλ ν θίλδπλνο γηα ηε κειινληηθή ρνλδξηθή ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ ησλ ΑΠΔ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο (Feed In Tarrif) θαη ησλ αζθαιίζηξσλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα θαζνξηζκέλα επίπεδα ηηκψλ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

αλάγθεο κηαο ηερλνινγίαο π.ρ. σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ή ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηερλνινγίεο ΑΠΔ. Η ππεξαληηζηάζκηζε κπνξεί λα ζπκβεί 

ηδίσο αλ ην θφζηνο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη έληνλα δπλακηθφ, φπσο ζπλέβε 

κε ην θφζηνο ηεο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Γηα λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα είδνπο ππεξαληηζηάζκηζε ηα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα αληαλαθιάζνπλ ην θφζηνο αλάπηπμεο, 

ρσξίο λα κεηαβάιιεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί, δεδνκέλνπ φηη ην πιεφλαζκα 

ηεο δήηεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο, νη νπνίεο δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ πιένλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο. 

 

Σα ζπζηήκαηα πξηκνδφηεζεο ζπλήζσο νδεγνχλ ζε πην απνδνηηθή ππνζηήξημε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ζεσξία, θαζψο νη επελδπηέο πξέπεη λα 

ζπλαγσλίδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε. Παξ 'φια απηά, αηέιεηεο ηεο αγνξάο φπσο ε 

ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά ζε κε ξεπζηνπνηήζηκεο αγνξέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

 

Η δπλακηθή απφδνζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ κέζνπ. Έλα 

ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ πνζνζηψζεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

δπλακηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε πξνζέγγηζε banding, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμεη, ηηο ηξέρνπζεο πην αθξηβέο ηερλνινγίεο.  
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Αλαιχνληαο ην κέζν επίπεδν ζηήξημεο γηα ηε βηνκάδα θαη ηα θσηνβνιηατθά 

παξαηεξεί θαλείο φ,ηη κεηψλνληαη ζηαζεξά ηα επίπεδα ηηκψλ ζε ρψξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηκνιφγηα ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο (feed in) ζηελ Δπξψπε. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ρεξζαίαο αηνιηθήο ελέξγεηαο ην κέζν επίπεδν ζηήξημεο ζε ρψξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηκνιφγηα ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ. ε 

ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ππνρξεσηηθήο πνζφζησζεο ε εμέιημε ησλ 

ηηκψλ δείρλεη κηα πησηηθή ηάζε ζηελ Ιηαιία, ελψ νη ηηκέο ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ 

παξακέλνπλ ζε ζπγθξηηηθά ζηαζεξφ επίπεδν.  

 

Δλ νιίγνηο, ην ζρήκα 4.1 δείρλεη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηα 

ηηκνιφγηα ηξνθνδφηεζεο (feed in) θαη ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φπνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνζνζηψζεσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κέζσλ πνιηηηθήο έρεη αμηνινγεζεί ζην πιαίζην άιισλ ζρεδίσλ ηεο ΔΔ, 

φπσο OPTRES, FUTURES-Δ θαη Re-Shaping. Σα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο πιένλ 

πξφζθαηεο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ηα feed-in ηηκνιφγηα (ζηαζεξά θαη πξηκνδφηεζεο) 

έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά γηα πνιιέο ηερλνινγίεο.  Ωζηφζν, ε 

πξνεγνχκελε ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνρξεσηηθψλ πνζνζηψζεσλ 

θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο, φπσο ε ρεξζαία αηνιηθή θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

Κνηηάδνληαο φκσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνρξεσηηθψλ πνζνζηψζεσλ θαηά 

ην παξειζφλ, π.ρ. φζνλ αθνξά ηελ ρεξζαία αηνιηθή, απνδείρζεθε λα είλαη αθφκε 

ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ ηξνθνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο θαη ησλ 

αζθάιηζηξσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ αθξηβήο, 

ηδίσο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Η κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηαζεξψλ ηηκνινγίσλ 

ηξνθνδφηεζεο είλαη θπξίσο ιφγσ ηεο βεβαηφηεηαο γηα ηνπο επελδπηέο, ελψ άιινη 

κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν αγνξάο. Σα ζπζηήκαηα feed-in 

tariffs κπνξνχλ λα δείμνπλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ επελδχζεηο 

δίλνληαο καθξνπξφζεζκεο εγγπήζεηο γηα ηελ ηηκή. ε γεληθέο γξακκέο, ν θίλδπλνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε πξηκνδφηεζε (feed in premium) κπνξεί λα είλαη πςειφηεξνο απφ 

εθείλνλ ησλ feed-in ηηκνινγίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή ακνηβή εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αιιά γηα ηηο πξηκνδνηήζεηο ην επίπεδν ηνπ 
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επελδπηηθνχ θηλδχλνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απν ηνλ ζρεδηαζκφ, ηδίσο αλ ην 

επίπεδν ηεο πξηκνδφηεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα γίλεηαη κε ην νιιαλδηθφ ζχζηεκα, ή αλ ππάξρνπλ ειάρηζηα φξηα ή φρη. Σα 

ζπζηήκαηα πνζνζηψζεσλ ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο αβεβαηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ ηηκή πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ φ, ηη γηα ηα feed-in 

ηηκνιφγηα θαη ηηο feed-in πξηκνδνηήζεηο. Σα ζπζηήκαηα δεκνπξαζίαο κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν αλάινγα κε ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ. Ιζρπξφηαηε 

θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ επηηπγράλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κε βάζε ην 

δηαγσληζκφ πνπ αθνξνχλ καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Τςειφηεξνη θίλδπλνη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε επελδχζεηο κε βάζε ηα 

ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αθφκε θαη γηα ηελ παξαγσγή κε βάζε ηηο 

πξνζθνξέο ην επίπεδν θηλδχλνπ θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ κπνξεί λα είλαη 

πςειφηεξν απφ φ, ηη γηα ηα ηηκνιφγηα ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο γηα 

ηελ έθβαζε ηεο πξνζθνξάο. πλδένληαο ηελ αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ κε ηα ζέκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο, νη δαλεηζηέο ηνπ έξγνπ πξνηηκνχλ ζαθψο κηα καθξνπξφζεζκε 

ζχκβαζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη κηα ζρεηηθά ζπλεπή θαη εγγπεκέλε ξνή εζφδσλ. 

Ωζηφζν, ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην 

εηδηθφ γηα θάζε ρψξα ζρέδην, θαη ζηηο πηζαλέο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

(θίλδπλνη πνιηηηθήο) φπσο δείρλνπλ νη πξφζθαηεο κεηψζεηο ζηα FIT ζπζηήκαηα ζε 

δηάθνξεο ρψξεο. Η καθξνπξφζεζκε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ηηκψλ θαίλεηαη λα είλαη ην 

θιεηδί ηεο δήηεζεο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Γηεζλείο παξάγνληεο ηεο αγνξάο 

επίζεο δεηνχλ έλαλ κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

 

Σν εξψηεκα αλ έλαο κεραληζκφο ζηήξημεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ηνκέα ησλ ΑΠΔ εμαξηάηαη πνιχ απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο. Πάλσ απ 'φια, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα 

ησλ ΑΠΔ ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην γεληθφ επελδπηηθφ θιίκα. Οη 

πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ πνπ πξνθαινχληαη απφ κηα απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή ζηήξημε θαη έλα πγηέο επελδπηηθφ θιίκα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά 

ζηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο βηνκεραλίαο. Έηζη, ε ηζρπξή ππνζηήξημε γηα ηελ 

ρεξζαία αηνιηθή ελέξγεηα ζηε Γαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιζπαλία θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 βνήζεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξή βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 
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ζηηο ηξεηο ρψξεο. Οκνίσο, ε ηζρπξή αλάπηπμε ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο ζηε 

Γεξκαλία επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. 

 

Ωζηφζν, κηα ηζρπξή αλάπηπμε δελ είλαη ε κφλε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληαγσληζηηθνχ βηνκεραληθνχ ηνκέα. Ο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη λα 

επηηεπρζεί κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. Γεδνκέλεο 

ηεο ζχλδεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα feed-in 

ζπζηήκαηα απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηελ άπνςε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εθφζνλ νη 

κεραληζκνί δαζκνινγηθήο παξέκβαζεο εθαξκφδνληαη ζσζηά. Θεσξεηηθά, δπλεηηθά 

θέξδε ζηελ απφδνζε απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα κπνξνχζαλ λα 

δαπαλνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ θαη πνιιά ππνζρφκελσλ ηερλνινγίσλ, 

φπσο ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα.  Όζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε, ην βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ απεπζχλεηαη ήηαλ αλ ην κέζν είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί. Λφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο εκπεηξίαο κε ηηκνιφγηα ηξνθνδφηεζεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηελ απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην κέζν απηφ θαίλεηαη λα είλαη πην 

απιφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν πην δχζθνιν ζέκα είλαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ 

ηηκνινγίσλ, ηδίσο εάλ ην θφζηνο αλάπηπμεο είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθφ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ ζηήξημεο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην 

είδνο ηνπ κέζνπ, αιιά θαη ηνλ εθάζηνηε ζρεδηαζκφ. Πηζαλά κεηνλεθηήκαηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην κπνξεί λα 

αληηζηαζκηζηνχλ απφ δηάθνξα ζηνηρεία. Ωζηφζν, ε απνδεκίσζε απηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηνπ κέζνπ ζε ζρέζε κε έλα άιιν θξηηήξην.  

 

Η απφθαζε, ηνπ πνην κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ηε 

ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην βάξνο ησλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα 

αιιάμεη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηερλνινγίαο ή ηεο αγνξάο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γεληθφηεξα. Δλψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηήξημεο 

θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηκνπ ζηαδίνπ ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ε ζπκβαηφηεηα ηεο αγνξάο γίλεηαη φιν θαη 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο πην πξνεγκέλεο αλαλεψζηκεο ηερλνινγίεο. Δπνκέλσο, ε 

εθαξκνγή ηεο ππνζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α) θαη ησλ 

επελδπηηθψλ επηρνξεγήζεσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηηο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, νη ηερλνινγίεο ζην πξψηκν ζηαδίν ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 
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ηνπο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε feed-in ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο ιφγσ ηεο 

πςειήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο βεβαηφηεηαο γηα ηνπο επελδπηέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα feed-in ηηκνιφγηα. Η απμαλφκελε νινθιήξσζε ηεο αγνξάο 

επηηξέπεη ηελ αιιαγή ζε κέζα πνπ έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο αγνξάο, φπσο νη feed-in premium.  

 

 

 

4.2.2 Μέζα ρξεκαηνδφηεζεο 

 

 

Η θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

εθαξκνδφκελε ηερλνινγία ή ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Οη ηξέρνπζεο 

αληηιήςεηο δείρλνπλ φηη ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κε 

θαηλνηφκεο δεκφζηεο-ηδησηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη κε κεραληζκνχο εγγπήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

έξγσλ. Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα θεθάιαηα εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο. Κάπνηα 

θαηλνηφκα κέζα, φπσο εγγπήζεηο ή θεθάιαηα ελδηάκεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε 

ησλ ηερληθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ (αζθάιεηα γηα ηνπο επελδπηέο), αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη αξθεηά ζπάληα. 
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ρήκα 4.2: Αμηνιφγεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. (πεγή ECOFYS 2011) 

 

 

Σν ζρήκα 4.2 παξνπζηάδεη κηα αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη πξνεγνπκέλσο. Οη πξψηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 

δείρλνπλ γηα πνην ζηάδην ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ην 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν. Γηα παξάδεηγκα, ην επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην αθνξά 

αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο (Δ&Α, ή πξν-εκπνξηθή θάζε), θαη νη ελδερφκελεο 

επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηνχλ έξγα ζηε θάζε εθθίλεζεο. χκθσλα κε ην ζρήκα, νη 

ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα δείρλνπλ κηα πνηνηηθή εθηίκεζε πνπ ζπκθσλεί κε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα 

γηα ηνπο επελδπηέο, ηε καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο αγνξάο (ε ηειεπηαία ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κφλν γηα ηα ζπζηήκαηα 

ζηήξημεο) .  

 

Η απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θάζε κέζνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κεραληζκψλ επηρνξήγεζεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ δεκφζησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α) λα επηιέμεη 
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ηηο πιένλ ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη κηα επηιεθηηθή 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη επηδήκηα γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα μνδέςνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηηο επηδνηήζεηο. Οη ζπλνιηθέο επηδνηήζεηο Δ&Α 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε ρξεκαηνδφηεζεο αθνχ 

θακία απφδνζε ηεο επέλδπζεο δελ κπνξεί άκεζα λα ζπλδεζεί κε ηηο εκπιεθφκελεο 

δαπάλεο. Δλδερφκελεο επηρνξεγήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κηα πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθή ιχζε θαζψο νη δσξεηέο ζα αλαθηήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε 

πεξίπησζε επηηπρνχο έθβαζεο ησλ ζρεδίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. Σα θνλδχιηα απηά ζα 

είλαη δηαζέζηκα γηα ηε ζηήξημε άιισλ ζρεδίσλ. ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο, νη 

κεραληζκνί εγγπήζεσλ ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνί θαζψο έρνπλ ηζρπξφ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ ρξένο θαη ζηα ηδία 

θεθαιαία. Η ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ εγγπήζεσλ 

βαζίδεηαη επίζεο ζην γεγνλφο φηη απηά ηα κέζα είλαη ζπλήζσο ζρεδηαζκέλα κε έλα 

επίπεδν ακνηβήο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε λα αληηζηαζκίζεη ην θφζηνο ησλ πηζαλψλ 

απσιεηψλ. 

 

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ αλαι΄χζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην θξηηήξην ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεκνζίσλ ρξεκάησλ πνπ 

επελδχνληαη λα πξνζειθχνπλ επαθφινπζα θεθαιαία απφ ηδηψηεο επελδπηέο. Με ηελ 

πξννπηηθή απηή, ηα κέζα κε ην ηζρπξφηεξν απνηέιεζκα κφριεπζεο ζα απνηειέζνπλ 

ηνλ εγγπεηηθφ κεραληζκφ ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηδησηψλ επελδπηψλ. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, νη δεκφζηεο επελδχζεηο επηηξέπνπλ λα θαιπθζνχλ ελ κέξεη αξθεηνί 

θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία. Με απηή ηελ έλλνηα, νη κεραληζκνί 

επηηξέπνπλ ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε 

έλα πεξηνξηζκέλν πνζφ πνπ δηαπξάηηεηαη απφ δεκφζηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Οη 

επελδχζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «καμηιάξη» ή κέζν κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο 

ζπλεπελδπηεο ηδησηηθνχ ηνκέα ζε έλα φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ ή ζε κηα εηαηξεία 

ηερλνινγίαο. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη νη δεκφζηνη επελδπηέο ζα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη πνιχ βαζηά ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πξηλ απφ ηε 

δέζκεπζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο αξηζκφο κεηνρψλ δεκνζίσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΣΔ) έρεη πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα 

παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ High-Tech Gründerfonds ζηε Γεξκαλία (αλ θαη δελ 

εζηηάδεη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) ή ηελ Carbon Trust ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ κφριεπζε ησλ ηδίσλ πφξσλ ηεο κε άιιεο ηδησηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρνξεγήζεηο γηα έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε δελ επηηξέπνπλ ακέζσο ηελ άληιεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ 

(ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ε ηερλνινγία ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην). Η 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ πινπνηείηαη ζπλήζσο αξγφηεξα, φηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε εκπνξηθή θαη ε 

καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία είλαη πηζαλφ λα επηηεπρζνχλ. 

 

Η ζηγνπξηά γηα ηνπο επελδπηέο εληζρχεηαη θπξίσο απφ ηνπο κεραληζκνχο εγγχεζεο. 

Οη κεραληζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ πςεινχ θηλδχλνπ αληηιήςεηο 

πεξηνξίδνπλ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Οη κεραληζκνί εγγπήζεσλ επηηξέπνπλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

έξγσλ πξνζθέξνληαο επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, κεηψζε ηνπ 

θφζηνπο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη επέθηαζε ηήο πεξίνδνπ 

ράξηηνο ηνπ δαλεηζκνχ γηα λα ηαηξηάδεη κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ έξγνπ.  

 

Σν εξψηεκα θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ΑΠΔ ζηελ ΔΔ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ζηήξημεο. Όπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθή 

αλάπηπμε, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο. Σν επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

εκθάληζε ζηελ αγνξά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ην θξηηήξηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ε εγγχεζε θαη νη κεραληζκνί ηνπ 

ηακείνπ είλαη ηα πην πεξίπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ηελ εθαξκνγή. Ωζηφζν, 

νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ πηζησηηθψλ γξακκψλ ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη δεκφζηνη επελδπηέο κπνξνχλ επίζεο λα απμήζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επέλδπζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη εδψ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο λνκηθέο 
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πξνυπνζέζεηο, θαη είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο. 

 

 

4.3 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ: αμηνιφγεζε 

θαη επηινγέο γηα ηε βειηίσζε. 

 

Σα πθηζηάκελα ρξεκαηνδνηηθά κέζα έρνπλ ελεξγνπνηήζεη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ κε απνηέιεζκα νη επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο λα θηάλνπλ ζε επίπεδα 

αλψηεξα ηνπ πξνβιεπνκέλνπ. Ωζηφζν, ε ηξέρνπζα εηζξνή θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο παξακέλεη ππεξβνιηθά ρακειή γηα λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ΔΔ ζε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020. 

 

χκθσλα κε ην Bloomberg New Energy Finance, ε ξνή ηνπ θεθαιαίνπ ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΑΠΔ ζηελ Δπξψπε ήηαλ αμίαο 35 δηο επξσ  ην 2008 

(αλψηαην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2009). Ωζηφζν, νη 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ ζα 

είλαη πεξίπνπ 70 δηο επξσ εηεζίσο έσο ην 2020. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε θελφ 

ηνπιάρηζηνλ 35 δηο επξσ/εηνο κέρξη ην 2020, δειαδή 350 δηο επξσ επελδπηηθφ θελφ 

κεηαμχ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2020. Απηφ ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ ράζκα κέρξη ην 2010 

είλαη κηα κηθηή εθηίκεζε κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζα πξέπεη επνκέλσο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή. Η ρξεκαηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη αθφκε 

πςειφηεξε απφ ηα παξαπάλσ. 

 

 

Οη παξαπάλσ αμίεο επηβεβαηψλνληαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε ζην 

πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.3 έλα θελφ σο πξνο ην 

κέγεζνο ησλ 26 έσο 35.000.000.000 € αλά έηνο ζα ζπκβεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ην Green-X ζελάξην. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζε θάζε 

ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο-as-usual (BAU) θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ, απαηηνχληαη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζρήκα 4.4 κε απεηθνλίζε ησλ αλακελφκελσλ κέζσλ εηήζησλ θεθαιαηνπρηθσλ 

δαπαλψλ γηα ηηο ΑΠΔ ηελ πεξίνδν 2011 έσο ην 2020, ζε επίπεδν ρψξαο γηα 

επηιεγκέλα ζελάξηα πνιηηηθήο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πνζφ απηφ, ε πιεηνςεθία ησλ 
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ρσξψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ, δχν εμαηξέζεηο απφ ην ελ ιφγσ θνηλφ πξφηππν είλαη ε 

Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία, φπνπ ε πξφζβαζε ηνπ θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα είλαη πάλσ απφ 

ηα απαηηνχκελα επίπεδα αλαιακβάλνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο ππνζηήξημεο 

ΑΠΔ. 

 

 
 

ρήκα 4.3: Γαπάλεο θεθαιαίσλ γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ γηα επηιεγκέλα ζελάξηα 

πνιηηηθήο. (πεγή EDF Annual Report 2011) 

 

 
 

 

ρήκα 4.4: Γαπάλεο θεθαιαίσλ γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ γηα επηιεγκέλα ζελάξηα 

πνιηηηθήο γηα θάζε ρψξα ηεο ΔΔ (ΔΔ27). (πεγή ECOFYS 2011)  
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Σα πθηζηάκελα ρξεκαηνδνηηθά κέζα έρνπλ επηηξέςεη ζηηο  επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΑΠΔ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ωζηφζν, ε εηζξνή 

θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα παξακέλεη ππεξβνιηθά ρακειή γηα λα επηηξέςεη ηα 

επηηεχγκαηα ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΚ ζε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020. Οη παξαθάησ 

παξάγξαθνη παξέρνπλ κηα εθηίκεζε ησλ θελψλ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε κέρξη ην 2020, 

κηα επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ εκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θαη κηα παξνπζίαζε 

ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ. 

 

 

4.3.1 Αμηνιφγεζε ησλ θελψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Σν 2009, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 162 δηο δνιάξηα επελδχζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν, θπξίσο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Παξά 

ηε κείσζε θαηά 7% ην 2009 έλαληη ηνπ 2008, νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έρνπλ απμεζεί θαηά έλα ζχλζεην εηήζην πνζνζηφ 

αχμεζεο ηνπ 14% απφ ην 2004. 

 

 

 

Όπσο αλαθέξεη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ην  ΙΔΑ World Energy Outlook 2009, νη 

πξνβιέςεηο ηεο ΔΔ ζηε  βαζηθή πεξίπησζε εθηηκνχλ φηη πάλσ απφ ην 42% ηεο 

ζπλνιηθήο λέαο δπλακηθφηεηαο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί κεηαμχ ηνπ 

2008 θαη ηνπ 2020 ζα είλαη δπλακηθφηεηαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 4,1%. Δπηπιένλ, κέρξη ην 2020, 

αλακέλεηαη φηη 150 δηο δνιάξηα ζα επελδπζνχλ ζηελ θαζαξή ελέξγεηα, αλ θαη 500 δηο 

δνιάξηα εηεζίσο απαηηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Η ξνή θεθαιαίνπ ζηηο επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ελεξγεηηθνχ 

αλήιζε ζε 35 δηο επξσ ην 2008 ζηελ Δπξψπε (Πεγή: Bloomberg New Energy 

Finance), πνπ ήηαλ ε θνξχθσζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2009. 

Ωζηφζν, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ΔΔ ζα είλαη πεξίπνπ 70 δηο επξσ εηεζίσο έσο ην 2020 (βιέπε παξαπάλσ). Απηφ 

ζα νδεγήζεη ζε θελφ ησλ  35 δηο επξσ αλά έηνο κέρξη ην 2020 δειαδή 350 δηο επξσ 

επελδπηηθφ θελφ κεηαμχ 2010 θαη 2020. Νεφηεξα ζηνηρεία απφ ηνλ θιάδν ησλ 

επελδχζεσλ αλαθέξνπλ φηη κέρξη ην 2020 επηπιένλ  40 GW απφ ηελ ππεξαθηηα 

αηνιηθή ελέξγεηα ζα πξνζηεζνχλ, πνπ ηζνδπλακνχλ κε 150 δηο επξσ. Σν 
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ρξεκαηνδνηηθφ έιιεηκκα ζα είλαη 95 δηο επξσ γηα ηελ ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα θαη 

κφλν πεξίπνπ 10 δηο επξσ αλά έηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 25% πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο επελδχζεηο γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ αλά έηνο. 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη αθφκε πςειφηεξε απφ ηελ παξαπάλσ. Η 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη νπζηαζηηθά επεξεαζκέλε απφ ηηο ππνζέζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα εμαξηεζνχλ απφ ην 

θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, θφζηνο εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη ρψξεο πνπ έρνπλ 

ζηφρνπο γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα αληαγσλίδνληαη.. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κηα κνλάδα είλαη πηζαλφ λα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ ή λα κελ κεησζνχλ πάξα πνιχ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, κε ηε ζεηξά 

ηνπ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εθηηκψκελεο πξνβιέςεηο γηα ηηο επελδχζεηο θεθαιαίνπ 

πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ δελ είλαη πνιχ επηζεηηθέο. 

 

Οη θπξηφηεξνη ρξεκαηνδφηεο ηνπ ρξένπο ζηνλ Δπξσπατθφ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ήηαλ νη ηξαπεδεο. Λίγα έξγα έρνπλ πξφζβαζε ζε θεθαιαηαγνξέο ηνπ 

ρξένπο, αιιά ην βάζνο ηεο ζεζκηθήο αγνξάο είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζεζκηθή αγνξά ζηηο ΗΠΑ, φπνπ ηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππνδνκψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε αγνξέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.  

 

Η δηαζεζηκφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο επεξεάδεηαη απφ  δηάθνξνπο παξάγνληεο: 

 Γπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα δαλείδνπλ καθξνπξφζεζκα ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Γπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα αλαθπθιψζνπλ ην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ κέζσ 

ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο δαλείσλ γηα άιιεο καθξνπξφζεζκνπο ζεζκηθνχο 

δαλεηζηέο, φπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο 

αγνξέο θεθαιαίνπ (κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ κέζσ 

ηηηινπνηήζεσλ δαλείσλ ηνπ έξγνπ, θιπ.). 

 Δπηπηψζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα κελ ππεξδαλείδνπλ. 
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4.3.2 Βαζηθά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 

Μηα ζεηξά απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ηα έξγα ΑΠΔ ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σα 

εκπφδηα πνπ εληνπίδνληαη ζπρλφηεξα πεξηιακβάλνπλ αλεπαξθή επαηζζεηνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ησλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ επθαηξηψλ, θαζψο θαη ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο επελδχζεηο. 

 

Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη σο εθ ηνχηνπ έλα απφ ηα θιεηδηά γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΑΠΔ, θαζψο επεξεάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη δπζθνιίεο λα απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ αλέθπςαλ απφ ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2008 δείρλνπλ φηη ε πηζησηηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηνλ λεπξαιγηθφ 

ρψξν ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Καηαλνψληαο απηνχο ηνπο θηλδχλνπο είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζρεδηαζηνχλ ηα πιένλ θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα γηα ηηο πην πνιιά ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 2020. Οη αθφινπζεο ελφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ηερλνινγίεο ΑΠΔ 

 

 

4.3.2.1 Δηδηθνί θίλδπλνη απφ ηελ ηερλνινγία. 

 

 

Απφ κηα ηερλνινγηθή καηηά, νη ρξεκαηνδφηεο απαηηνχλ απνδείμεηο φηη ην έξγν ζα 

αλαπηπρζεί κε ειάρηζηνπο θηλδχλνπο. Οη ρξεκαηνδφηεο ζπλήζσο πεξηκέλνπλ ην έξγν 

λα εμαζθαιηζηεί πξηλ απφ ηνλ δαλεηζκφ. Η παξάγξαθνο απηή παξνπζηάδεη ηνπο 

θπξηφηεξνπο θίλδπλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 

Σα εκπφδηα αλαπηχζζνληαη παξαθάησ αλά θαηεγνξία: 

 

Α) ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε. 

 

Η θάζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, αλάινγα κε ηελ άδεηα 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο αλά ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλάινγα κε ηηο ηερλνινγίεο, ε θάζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν επηθίλδπλε. Οη δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο, νη αλαζέηνπζεο γηα ηελ παξνρή θαη 

ηελ εμεξεχλεζε ησλ πφξσλ είλαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν 

ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα πνιιέο ηερλνινγίεο, ε απφθηεζε έγθξηζεο ζρεδηαζκνχ είλαη έλα κεγάιν εκπφδην 

θαη έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ. Πνιιά παξαδείγκαηα θηλδχλσλ 

ζρεδηαζκνχ δίλνληαη παξαθάησ: 

 Ο ζρεδηαζκφο γηα ηα έξγα αηνιηθήο ελέξγεηαο πξνζειθχεη ζπλήζσο ηελ 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηα δηάθνξα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έγθξηζε, ιακβάλνληαο εθηελείο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 Οη θσηνβνιηατθεο εγθαηαζηάζεηο ζηέγεο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθχγνπλ ηελ αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έγθξηζεο, ελψ ηα ζπζηήκαηα ηνπ 

εδάθνπο έρνπλ πην ζχλζεηεο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηεο 

νπηηθήο φριεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

 Οη κνλάδεο βηνκάδαο ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζε θαη ζε ρψξνπο-πεδία καθξηά 

απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγνχλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ, αλάινγα κε ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο λνκηθέο 

απαηηήζεηο. 

 

 

Β) Πξφζβαζε ζην δίθηπν / ππνδνκή. 

 

Η πξφζβαζε ζην δίθηπν είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο γηα έξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε 

ζχλδεζε ζην δίθηπν. Σα αλεπαξθή κεηαθνξηθά δίθηπα γηα ηηο ΑΠΔ είλαη έλα απφ ηα 

ηζρπξφηεξα εκπφδηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κε ρακειφηεξν θφζηνο. ‘Δξγα πνπ 

αθνξνχλ ζε ππάξρνπζεο  ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν ή ηελ αλάπηπμε ηεο δηθηπαθήο 

ππνδνκήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιεο 

κε απνηέιεζκα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ έξγνπ.  
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Γ) Καηαζθεπαζηηθφο θίλδπλνο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή απηήο ηεο ελφηεηαο, ε δνκή ηεο ζχκβαζεο θαη ε 

ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο απνδεθηνχ απφ ηηο ηξάπεδεο έξγνπ θαη ε ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

αληηζπκβαιινκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε πνιππινθφηεηα κε 

απνηέιεζκα απμεκέλν θίλδπλν θαηαζθεπήο.  

 

  

πκπέξαζκα. 
 

ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη ε ηερλνινγία έρεη έλα 

απνδεδεηγκέλν ηζηνξηθφ θαη έλα ειάρηζην πξνθίι ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Η ρεξζαία 

αηνιηθή θαη ε ειηαθή θσηνβνιηατθή ελέξγεηα ζεσξνχληαη νη πην δνθηκαζκέλεο 

ηερλνινγίεο θαη κε ζρεηηθά ρακειφ θίλδπλν απφ ηελ άπνςε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ ρξεκαηνδνηψλ. Η πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηηο ηερλνινγίεο απηέο είλαη επθνιφηεξε απφ φηη γηα ηε βηνκάδα ή ηηο ππεξάθηηεο 

κνλάδεο αηνιηθήο θαη αθφκε νη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ εμίζνπ πςειφ δπλακηθφ 

αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ππεξάθηηα αηνιηθή 

ελέξγεηα κπνξεί λα είλαη δχζθνιε φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο πνζφηεηεο θεθαιαίνπ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ ππεξάθηηαο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οξηζκέλνη επελδπηέο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ φηη ε ππεξάθηηα 

αηνιηθή ελέξγεηα δελ είλαη εκπνξηθά βηψζηκε θαη φηη έρεη πνιχ πςειφ θίλδπλν γηα ηηο 

επελδχζεηο. Βειηηψζεηο ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο πνιιά 

ππνζρφκελεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθή πξνζπάζεηα γηα 

ηηο ηερλνινγίεο κε πςειφηεξε επηθηλδπλφηεηα. 

 

 

4.3.2.2 Δηδηθνί θίλδπλνη ηεο ρψξαο. 

 

Δθηφο απφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα ηερλνινγία ή κε ην βαζκφ 

σξηκφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο, ε ρψξα επηινγήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επελδπηηθή απφθαζε. Οη επελδπηέο ρξεηάδνληαη ηε βεβαηφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Η βεβαηφηεηα φηη νη πνιηηηθέο κεηά ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ θαη 

φηη ζα ρξεκαηνδνηνχληαη καθξνπξφζεζκα είλαη έλα βαζηθφ θξηηήξην ηεο επελδπηηθήο 

επηινγήο ηνπο. 
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Η ζηαζεξφηεηα είλαη επίζεο έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ νθείιεηαη ζην καθξνπξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα ησλ έξγσλ. Ωο παξάδεηγκα, ε ζρεδηαδφκελε απφθαζε ηεο Ιζπαλίαο 

γηα πεξηθνπή ησλ ηηκνινγίσλ (tariffs) γηα ηα ππάξρνληα έξγα ζα είλαη έλα αξλεηηθφ 

κήλπκα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο. χκθσλα κε ηνπο επελδπηέο, ε 

πξνκήζεηα ηνπ ρξένπο ζα ηεζεί ζε θίλδπλν αθφκε θαη γηα ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, 

φπνπ ν θίλδπλνο ηεο πνιηηηθήο είλαη αξθεηά ρακειφο. 

 

 

Η αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ρξεκαηνδφηεο σο βαζηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Όηαλ ν κεραληζκφο πθίζηαηαη, κπνξεί λα θξηζεί σο 

αβέβαηνο ή αλεπαξθήο απφ ηνπο επελδπηέο. Υψξεο φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαηαβάιιεηαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα, φπνπ ν φξνο πιεξσκήο είλαη πάξα πνιχ ρακειφο ή 

ζηηο νπνίεο ε πνιηηηθή γίλεηαη αληηιεπηή σο αζηαζήο ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο απφ 

ηνπο επελδπηέο. Γηα ηηο ρψξεο εθηφο ηεο επξσδψλεο, ε ρξήζε ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο 

ζα νδεγήζεη ζε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

Η ειιεληθή πηζησηηθή θξίζε έρεη επηπηψζεηο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε 

ηελ επηβξάδπλζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Οη ρψξεο κε ηε 

κεγαιχηεξε έθζεζε ηνπ ρξένπο (Ιηαιία, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα) έρνπλ 

δπζθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ρξεακαηνδφηεζεο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 

  

πκπεξαζκαηηθά, δεδνκέλνπ φηη ηα έξγα ΑΠΔ απαηηνχλ κεγάια θεθάιαηα, ε 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ είλαη ηα 

θχξηα ζέκαηα ηνπ ηνκέα. Οη επελδπηέο ησλ ΑΠΔ θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

έξγσλ απηψλ  ηαμηλνκνχληαη σο πςειφηεξνπ θίλδπλνπ πειάηεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: 

 Νεφηεξε ηερλνινγία. 

 Σα κηθξφηεξα κεγέζε ηνπ έξγνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

 Τςειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

 Ιζρπξή εμάξηεζε ηνπ νξίδνληα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ θαλνληζκψλ. 

 Έιιεηςε πιήξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά. 
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4.3.3 Δπηινγέο γηα βειηηψζεηο. 

 

Οη θηιφδνμνη επξσπατθνί ζηφρνη γηα ην 2020 ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα - 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο - απαηηνχλ κηα ηεξάζηηα 

θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Η αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη ηφζν ηελ νηθνλνκηθή θαη κε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο είηε ηεο ηερλνινγίαο είηε ηεο αγνξάο, 

θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμαθνινπζνχλ λα κελ 

έρνπλ ην ίδην πεδίν δξάζεο κε ηηο ζπκβαηηθέο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. 

 

Οη πνιηηηθέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο φξνπο 

αληαγσληζκνχ, αιιά νη ίδηεο νη πνιηηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα επαλεμεηαζζνχλ θξηηηθά 

ιφγσ ησλ δηαδνρηθψλ θξίζεσλ θαη ηεο πίεζεο πνπ ζπλδέεηαη είηε ζε θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο ή ζε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε κεγάιεο θιίκαθαο αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ θξίζεσλ, 

ζηξψλνληαο ην δξφκν γηα κηα λέα ξχζκηζε ηεο νηθνλνκίαο, κε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηε βησζηκφηεηα ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηα (π.ρ. βιέπε Πξάζηλε Οηθνλνκία ηεο UNEP 

Initiative40 ). Πην καθξνπξφζεζκα, νη θξίζεηο απηέο κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν θίλδπλνο είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο 

γηα λα εμεγήζεη ηηο δπζθνιίεο ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη ησλ ζρεδίσλ ζηελ 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο θηλδχλνπ / απφδνζεο γηα ηα έξγα  

ΑΠΔ. Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ έρνπλ πςειφ θίλδπλν θαη 

καθξνπξφζεζκε απφδνζε. 

 

Οη επηινγέο γηα ηα κέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Οη 

αθφινπζεο επηινγέο είλαη νη θχξηεο επηινγέο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί θαηά ηηο 

ζπλεληεχμεηο (άλσ ηειεία) θάπνηεο απφ ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ 

επηζεκαλζεί ζε κηα κειέηε πνπ αλαηέζεθε απφ ηελ ΓΟΔ-RETD θαη εθηειέζηεθε απφ 

Ecofys 41, ε νπνία αληηκεησπίδεη αξθεηέο επηινγέο ησλ RES-E ζε δηάθνξεο ρψξεο. 
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Κεθάιαην 5 
 

 

 

πκπεξάζκαηα 
 

 

 

 

 

5.1. Δηζαγσγή. 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη θηιφδνμνη επξσπατθνί ζηφρνη γηα ην 

2020 ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα απαηηνχλ θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θξίζεηο έρνπλ 

ηδηαίηεξε επεξξνή ζηνλ λεπξαιγηθφ ρψξν ησλ επελδχζεσλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο βαζηθέο 

εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, φπσο: 

 Μπνξνχλ ηα επξσπατθά θξάηε κέιε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο 

ησλ ΑΠΔ κε ην πθηζηάκελν πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο; 
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 Πψο ζα κπνξνχζε ε ππάξρνπζα ππνζηήξημε θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ή λα βειηησζνχλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο επξσπατθνχο 

ζηφρνπο γηα ην 2020 κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν; 

 Απαηηνχληαη λέα ή ζπκπιεξσκαηηθψλ κέζα; Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο; 

 

 

 

5.2 Η πξφθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί, ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο 

ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

 Οη κέζεο εηήζηεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 

θπκαίλνληαη απφ 60 έσο 70 δηο επξψ. Πεξίπνπ 60 έσο 65% απφ απηέο ηηο 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 Οη ηξέρνπζεο (2011) εηήζηεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο είλαη πεξίπνπ 35 δηο 

επξψ. Απηφ ηζνδπλακεί κε ηηο κέζεο εηήζηεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ζην 

Business as Usual (BAU) ζελάξην πνπ εθηηκάηαη γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020. 

Ο εηήζηνο κέζνο φξνο γηα ην θελφ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη έηζη 25 – 35 δηο 

επξψ. 

 Οη κέζεο εηήζηεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο γηα ηηο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ θπκαίλνληαη απφ 30 έσο 40 δηο επξψ. Πεξίπνπ ην 50% 

αθνξά ηηο ΑΠΔ. 

 Η ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, ε ρεξζαία αηνιηθή ελέξγεηα θαη ε ζηεξεά 

βηνκάδα είλαη νη θπξίαξρεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

επφκελε δεθαεηία, απαηηψληαο πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ 

δαπαλψλ. Δπηπιένλ, ηα κεκνλσκέλα έξγα απαηηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο, 

ηδίσο ηεο ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. 300 MW απαηηεί πεξίπνπ κέρξη 

ην έλα δηζ. € ηεο επέλδπζεο). Η αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ είλαη, σο 

εθ ηνχηνπ πνιχ επαίζζεηε κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Οη ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο απαηηνχλ ιηγφηεξεο επελδχζεηο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - πεξίπνπ 

22 – 24 δηο επξψ εκθαλίδνληαη θαηά κέζν φξν εηεζίσο ζηε δηάξθεηα 2011 - 
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2020 ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ. Ωζηφζν, ε θηλεηνπνίεζε απηή 

κπνξεί λα είλαη αθφκε πην δχζθνιν ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ειηαθνί ζπιιέθηεο ή ηα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε βηνκάδα ζε επίπεδν λνηθνθπξηψλ) θαη ην γεγνλφο 

φηη ζε πνιιέο ρψξεο ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ πιαίζην είλαη αξθεηά εχζξαπζην 

πξνο ην παξφλ. 

 

Δίλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν αλ επαξθή θεθάιαηα κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, θαη αλ ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα κεησζεί 

πεξαηηέξσ. Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα αληαγσλίδεηαη κε άιιεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Ωο εθ ηνχηνπ, πηζηεχεηαη φηη απηφο ν 

«αλαπξνζαλαηνιηζκφο» απαηηεί ηζρπξή ππνζηήξημε απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (EC). 

 

Σα πθηζηάκελα ρξεκαηνδνηηθά κέζα έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΑΠΔ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξεθφξ πάλσ απφ ηα νξηαθά επίπεδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, αιιά απηή ε αλάπηπμε έρεη δηαλεκεζεί άληζα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Η 

ηξέρνπζα εηζξνή θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα εθηηκάηαη φηη είλαη πνιχ ρακειή γηα λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ ζηνλ νξίδνληα ηνπ 2020. Σν θελφ ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ business-as-usual πξαθηηθή, είλαη πεξίπνπ ζηα 25 – 35 δηο επξψ 

αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020. 

 

 

 

5.3 Μείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ 

 

 

Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα θεθάιαηα κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σν πξψην βήκα είλαη λα αξζνχλ ηα κε νηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα απαγνξεχνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ. Απηφ ζα 

κεηψζεη ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θπξίσο, ε 

νπνία αληαλαθιάηαη ζην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ ζην νηθνλνκηθφ θιείζηκν. Σα κε-

νηθνλνκηθά εκπφδηα αθνξνχλ δηνηθεηηθέο ειιείςεηο πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ (έθδνζε αδεηψλ, ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν), αιιά 

θαη ειιείςεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο.  
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Μηα άιιε θαηεχζπλζε θαηαδεηθλχεηαη απφ ην ζελάξην ‘’Δληζρπκέλεο εζληθέο 

πνιηηηθέο - επξσπατθή πξννπηηθή - ιηγόηεξν θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο’’: ν πξνεγνχκελνο 

ζηφρνο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα εθπιεξψζεη ην 20% ηνπ ζηφρνπ ησλ ΑΠΔ ζε 

επίπεδν ΔΔ, αληί λα εθπιεξψλεη θάζε εζληθφ ζηφρν ΑΠΔ θαζαξά εγρψξηα. Έηζη, 

ιηγφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο καθξνπξφζεζκα πξνζαλαηνιηζκέλνπ 

θαιά ηζνξξνπεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ΑΠΔ ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ιακβάλνπλ κφλν κηα κέηξηα ππνζηήξημε θαη νη 

ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο επηινγέο πξέπεη λα απνδεκηψλνπλ (φζν είλαη εθηθηφ) ην 

θελφ γηα ηελ θάιπςε ηεο δέζκεπζεο ησλ ΑΠΔ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ 

δείρλνπλ νη εηήζηεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαηά πεξίπνπ 9 

δηο επξψ, ζε ζχγθξηζε κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα άιια ζελάξηα πνπ δελ 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ρακειφηεξνπ θφζηνπο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (61 ζε ζχγθξηζε κε 

70 δηο επξψ αλά έηνο κέρξη ην 2020) - απφ κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή απηφ, 

σζηφζν,  κπνξεί λα αιιάμεη φηαλ θαηά ηα επφκελα έηε κεηά ην 2020 θαη θαηλνηφκεο 

επηινγέο ησλ ΑΠΔ ζα απαηηνχληαη. 

 

Μεξηθέο γεληθέο πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα θεθάιαην πεξηιακβάλνπλ: 

 Δθηεηακέλε ρξήζε ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί 

ε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

 Μηα ηζρπξή έκθαζε ηεο ΔΔ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε 

ΑΠΔ. 

 Γεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηνλ ‘’ζπληνληζκφ ηεο 

ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ’’, ε νπνία ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα κεηψζεη ηε 

ιεειαζία ησλ επελδπηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξεο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο θαη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Η βαζηθή πξνζέγγηζε είλαη λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, κέζσ: 

 Δμαζθάιηζεο κηαο καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 Άξζεο ησλ εκπνδίσλ αλάπηπμεο. 

 Καηαλνκήο ησλ θηλδχλσλ κέζσ βειηησκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ (π.ρ. 

εγγπήζεηο). 
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Όπσο αλαθέξζεθε, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θχξηνπ κέζνπ ζηήξημεο είλαη εμίζνπ δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Σα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο feed-in tariffs πξνβιέπνπλ θαη 'αξρήλ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ φ, ηη ηα ζπζηήκαηα ππνρξεσηηθήο πνζφζησζεο. Ωζηφζν, ν 

ηδηαίηεξνο ζρεδηαζκφο θαη ν ζπλδπαζκφο κε άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα είλαη έλαο 

εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

 

5.4 Αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρακεινχ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 

5.4.1 ηαζεξφηεηα, δηαθάλεηα θαη ζπληνληζκφο. 

 

Η θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ηερλνινγία ή ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Οη ηξέρνπζεο αληηιήςεηο δείρλνπλ φηη ε 

πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κε θαηλνηφκεο δεκφζην-ηδησηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή ηδίσλ θεθαιαίσλ  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο εγγπήζεσλ γηα ηνπο θνξείο αλάπηπμεο ησλ 

έξγσλ. Κάπνηα θαηλνηφκα κέζα, φπσο εγγπήζεηο, κπνξεί λα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ 

ηερληθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ (αζθάιεηα γηα ηνπο επελδπηέο).  

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, ε 

ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ή γεληθά ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. ην πιαίζην ησλ 

πθηζηάκελσλ θελψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε 

ηθαλφηεηα ησλ κέζσλ ζηήξημεο γηα κείσζε ησλ θηλδχλσλ ησλ έξγσλ ΑΠΔ θξίλεηαη 

σο ην απνθαζηζηηθφ θξηηήξην. Οη παξάγνληεο ηεο αγνξάο σο επί ην πιείζηνλ είλαη 

ππέξ γηα ηα κέζα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα (φκνηα κε 

καθξνπξφζεζκα ζρέδηα ησλ «πξννπηηθψλ), ηε δηαθάλεηα θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

βαζκφ ζπληνληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο, 

λνκνζεζία). Ωο εθ ηνχηνπ, φρη ν ηχπνο, αιιά ηδίσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κέζνπ ζηήξημεο ζηε ζέζε θαη ν αληίθηππφο ηνπ ζην καθξνπξφζεζκν επελδπηηθφ 

θίλδπλν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Απηή ε καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα ζα κπνξνχζε 
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θαη 'αξρήλ λα επηηεπρζεί ηφζν γηα ηα ζπζηήκαηα feed-in tariff, ηα αζθάιηζηξα θαη ηα 

ζπζηήκαηα ππνρξέσζε πνζφζησζεο. 

 

Η νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ, θαη ε επηβνιή ηεο ηήξεζεο απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ζηφρνπ γηα 

ην 2020 θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ, είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ζηαζεξνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. 

 

 

 

5.4.2 Ο θίλδπλνο ρξεκαηνδφηεζεο 
 

 

Ο θίλδπλνο είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα λα εμεγήζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

ηερλνινγίαο ΑΠΔ θαη ησλ έξγσλ ζηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

ζρέζεο θηλδχλνπ / απφδνζεο γηα ηα έξγα ΑΠΔ. Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξεο 

ηερλνινγίεο ΑΠΔ έρνπλ πςειφ θίλδπλν θαη καθξνπξφζεζκε απφδνζε. 

 

Η αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρακεινχ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζε απαηηεί, σο εθ ηνχηνπ 

εθηεηακέλε ρξήζε ησλ - κεξηθέο θνξέο θαηλνηφκσλ - κέηξσλ πνπ κεηψλνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Σα εκπφδηα ή νη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζπρλφηεξα πεξηιακβάλνπλ αλεπαξθή 

επαηζζεηνπνίεζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαζψο θαη ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη θίλδπλνη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία θαη κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο, ε έιιεηςε εκπεηξίαο κε λέα είδε ρνξεγψλ, επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ, αγνξψλ θαη ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο 

δηζηαθηηθνχο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαηλνηφκα ζρέδηα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ έξγνπ, νη 

θίλδπλνη πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

ηδηνθηήηε, ηηο δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη άιισλ 

δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαπξαγκαηεπζνχλ θαη γηα 

εμαζθαιίζνπλ κηα επαξθή χκβαζε Αγνξαπσιεζίαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ε νπνία 

είλαη θξίζηκε γηα ην επίπεδν θηλδχλνπ ελφο έξγνπ ζε ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη 

ζχζηεκα feed-in-tariff). Ο δηαθαηλφκελνο θίλδπλνο νδεγεί ζε πςειφηεξεο πξνζδνθίεο 
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απφ ηνπο επελδπηέο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε θαη εγγπήζεηο πςειήο αζθάιεηαο ή 

αζθάιηζηξα θηλδχλνπ λα δεηνχληαη απφ ηνπο δαλεηζηέο. 

 

Σα ζέκαηα θίλδπλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο είλαη δχζθνιν λα 

θαιπθζνχλ απφ ηελ εκπνξηθή αζθαιηζηηθή αγνξά. Με ηελ εμαίξεζε ησλ ρεξζαίσλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ΑΠΔ 

θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ απφ ηνπ επαγγεικαηίεο αζθαιηζηέο. Μεηαμχ ησλ 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ, ε αμηνιφγεζε 

ησλ πξψηκσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη γηα λα πξνζθέξεη κηα αλεμάξηεηε 

γλψκε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο ελφο έξγνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αλακελφκελσλ απνδφζεσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, θαηάιιεια 

εκπνξηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο.  

 

Δθηφο απφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, νη 

ρψξεο ελδηαθέξνληνο γηα επέλδπζε δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επελδπηηθή 

απφθαζε. Πξάγκαηη, ην ηνπηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

πξέπεη λα είλαη ψξηκα, λα θάλνπλ ειθπζηηθέο ηηο ΑΠΔ γηα ηνπο επελδπηέο, θαη λα 

είλαη ζηαζεξά. Η βεβαηφηεηα φηη νη πνιηηηθέο κεηά ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζα 

παξακείλνπλ ζε ηζρχ θαη φηη ζα ρξεκαηνδνηνχληαη καθξνπξφζεζκα είλαη έλα βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηε επελδπηηθή επηινγήο ηνπο. 

 

Σν βαζηθφ θιεηδί γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ είλαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ωζηφζν, νη ηδηψηεο επελδπηέο ζα επελδχζνπλ 

πεξαηηέξσ ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ κφλν αλ ν ηνκέαο απηφο ζεσξείηαη σο νηθνλνκηθά 

ειθπζηηθφο. Ωο ηψξα, ε νηθνλνκηθή ειθπζηηθφηεηα ππάγεηαη ζε καθξνπξφζεζκε 

νξαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ΑΠΔ, νη νπνίεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ζε θάζε επίπεδν 

απφθαζεο (ΔΔ, θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο). 

 

Η ΔΔ ή ηα θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ εγγπήζεηο γηα ηηο ζπκθσλίεο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζε έξγα κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ Γεκφζηνπ θαη 



107 

 

Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΓΙΣ) κνληέισλ. Με κηα πην αλαγθαζηηθή πξνζέγγηζε, ε ΔΔ ζα 

κπνξνχζε λα ζέζεη φξνπο γηα ηελ ζηήξημε πνπ παξέρεηαη γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ 

ΑΠΔ ζηα θξάηε δηθαηνχρνπο θαη λα αλαπηχμεη ηελ επηβνιή ηεο ηήξεζεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ 2020 γηα ηηο ΑΠΔ. 

 

 

5.4.3 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα έξγα. 

 

 

Δηδηθά γηα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ απαηηνχλ επελδχζεηο χςνπο 50 εθαη. επξψ ή 

πεξηζζφηεξα, κε ζεκαληηθνχο ηερλνινγηθνχο, ξπζκηζηηθνχο, ή θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, 

ε αλάκεημε / ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθνχ θιεηζίκαηνο ζην ρακειφηεξν θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. Σα νθέιε απφ κηα 

ελεξγφ θαη ζπκκεηέρνπζα θπβέξλεζε είλαη πνιιά θαη έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ πξφζβαζε θαη ζην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ: 

 Η θξαηηθή ζπκκεηνρή κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηνπ 

θεθαιαίνπ, είηε ηδίσλ θεθαιαίσλ, (κεησκέλεο εμαζθάιηζεο) ηνπ ρξένπο, ή 

ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. 

 Η ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζα επηηεπρζεί επθνιφηεξα θαη κε ρακειφηεξν 

θφζηνο. Σν πνζνζηφ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηηθά ζα 

πινπνηεζνχλ ζα απμεζεί. Απηφ ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο. 

 Με ηε κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θηλδχλνπ, ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

κεησζεί ζεκαληηθά. 

 Σα απξνζδφθεηα θέξδε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ. Μέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο θπβέξλεζεο, κέξνο απηψλ ησλ θεξδψλ ξέεη πίζσ ζην ηακείν. 

 Με ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα, ην θξάηνο παίξλεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ζηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αγνξά. Απηφ επηηξέπεη λα 

αλαπηχμεη ελεξγά ηηο πνιηηηθέο ππνζηήξημεο, π.ρ. γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

θιάδνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Η θξαηηθή νληφηεηα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα απηφ ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 

κπνξεί λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα. 

 

Έλα ζεκαληηθφ κέζν ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ). Η ηξάπεδα κπνξεί λα πξνζθέξεη δάλεηα θαη εγγπήζεηο γηα ηα αλψηεξα θαη 
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δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. Ο αληίθηππνο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη φηη ε πξφζβαζε 

ζε θεθάιαηα είλαη απμεκέλε (πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα), ελψ ην θφζηνο ηνπ 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα κεησζεί. Σφζν ε ΔΣΔπ φζν θαη νη εζληθέο ηξάπεδεο πνπ 

παξέρνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα επεθηείλνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

5.5 Πξνηάζεηο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ησλ ΑΠΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη, 

επνκέλσο, ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο - ε νπνία εθηηκάηαη πεξίπνπ 

25 έσο 35 δηο. επξψ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020 -, ζπληζηάηαη φηη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ιάβνπλ ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 

 Μέζσ ηεο επηβνιήο ηεο ηήξεζεο ησλ ζηφρσλ απφ ηα θξάηε κέιε γηα ην 2020 

θαη ελδηάκεζσλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο ησλ ΑΠΔ, ε ΔΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ Δπξψπε. Σαπηφρξνλα, 

ε Commission πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Αχμεζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ ζηελ παξνρή ηδίσλ θεθαιαίσλ, δαλείσλ ή εγγπήζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

νδεγία ΑΠΔ. Η εληαηηθνπνίεκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζα 

κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα ην θεθάιαην ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη εκθαλίδεηαη 

επίζεο επεξγεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ζηήξημεο. Η 

ελαξκφληζε ηεο ππνζηήξημεο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο 

(π.ρ. ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο), απνηειεί ελαιιαθηηθή 

επηινγή γηα ηελ παξαπάλσ πνπ κπνξεί, αθελφο, κεηά ηελ θαζηέξσζή ηεο λα 

απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχζεη ρξεκαηνδφηεζε, αιιά κπνξεί επίζεο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα πξνθαιέζεη θαηά ηε κεηαβαηηθή θάζε αβεβαηφηεηα 

ζηελ αγνξά. 

 Σα θξάηε κέιε ζπλίζηαληαη λα βειηηψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο ηνπο, 

κε κηα ηζρπξή αληίιεςε ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, παξά λα 

αλαδηαξζξψζνπλ ην θαζεζηψο ζηήξημεο ηνπο πνιχ έληνλα. Η εηζαγσγή λέσλ 

κέζσλ πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί απφ ηελ άπνςε ησλ 

ρξεκαηνδνηψλ, ζε ηζνξξνπία κε ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ / 
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θνξνινγνπκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, επίζεο ε επζπγξάκκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηήξημεο ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ζπληζηάηαη γηα λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν.  

 ε ζπλεξγαζία κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γηα ηηο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ κηα αλεμάξηεηε γλψκε ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο ελφο έξγνπ λα παξαδψζεη ηηο αλακελφκελεο 

απνδφζεηο, λα απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, λα επηηξέπνπλ ηελ δηφξζσζε ησλ αλεπηζχκεησλ 

θελψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα νξηζκέλεο ηερλνινγίεο θαη λα ελζαξξχλνπλ κηα 

πην ηαρεία εκπνξηθή θιίκαθα αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ. 

 Η Commission θαη ηα θξάηε κέιε ζπληζηάηαη λα μεθηλήζνπλ πξνρσξεκέλεο 

θαη θαηλνηφκεο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ). 
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