
Tο ακριβό πετρέλαιο φέρνει «άνεμο» στην
αιολική ενέργεια
Kαθώς το κόστος του μαύρου χρυσού εκτινάσσεται στα ύψη και η εξάρτηση της
χώρας από το πετρέλαιο μεγαλώνει, μεγάλοι όμιλοι από την Eλλάδα και το εξωτερικό
ποντάρουν στα κέρδη που «βλέπουν» στην αιολική ενέργεια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΕΡΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Τουλάχιστον επτά από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο της
ενέργειας, άλλοι τόσοι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι, αλλά και εκατοντάδες άλλοι Έλληνες
επιχειρηματίες από διαφορετικούς χώρους, συνωστίζονται στα γραφεία της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας, προκειμένου να πάρουν τις άδειες - διαβατήρια που θα τους
εξασφαλίσουν την είσοδο στην πολλά υποσχόμενη ελληνική αγορά αιολικών πάρκων. Τη
στιγμή αυτή, και παρά το γεγονός ότι η εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα είναι ακόμη
μικρή (δεν υπερβαίνει τα 650 μεγαβάτ), ο ετήσιος τζίρος που πραγματοποιούν οι
εταιρείες του χώρου υπολογίζεται συνολικά στα 100 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι μέχρι το
2010 θα έχει υπερδιπλασιαστεί.

Το ξαφνικό ενδιαφέρον για τα αιολικά πάρκα δεν είναι, βέβαια, τυχαίο. Πρόκειται για μια
χρυσοφόρα επένδυση με σίγουρο πελάτη, τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), και ταυτόχρονα με υψηλά καθαρά κέρδη
που μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 70% του συνολικού ετήσιου τζίρου! Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ένα αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 36 μεγαβάτ, που κόστισε 41
εκατ. ευρώ, μπορεί να παράξει σε ετήσια βάση 80.000 μεγαβατώρες, τις οποίες με
σημερινές τιμές θα πουλήσει προς 73 ευρώ τη μία, εισπράττοντας έτσι συνολικά 5,84
εκατ. ευρώ. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου (εργατικό
προσωπικό μόλις 5 άτομα, συντήρηση και λειτουργία, τέλη χρήσης στον οικείο δήμο)
αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνολικού του τζίρου.



Βεβαίως, τα κέρδη αυτά δεν θα μπουν στα ταμεία της επιχείρησης από την πρώτη χρονιά
λειτουργίας της, αλλά θα απαιτηθούν περίπου 8 χρόνια προκειμένου να αποσβεστεί το
κόστος της επένδυσης. Επισημαίνεται ότι για κάθε μεγαβάτ, το κόστος αγγίζει το 1
εκατομμύριο ευρώ. Μετά την οκταετία, πάντως, τα ετήσια μεικτά κέρδη που θα βάζει στα
ταμεία της η συγκεκριμένη επιχείρηση, θα ανέρχονται σε περίπου 4,09 εκατ. ευρώ.

H μάχη των αδειών

Ενδεικτικό του επιχειρηματικού συνωστισμού για την απόκτηση των αδειών για την
παραγωγή αιολικής ενέργειας, είναι και το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί επιχειρηματικά
σχέδια που αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ άνω των 25.000 μεγαβάτ, η οποία
ισοδυναμεί με το διπλάσιο της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που διαθέτει από κάθε
μορφή ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά) η ΔΕΗ!
Από τις άδειες αυτές αναμένεται να εγκριθεί μακροπρόθεσμα το ένα δέκατο, δηλαδή
2.500 μεγαβάτ, που αντιστοιχούν στο 23% της συνολικής ισχύος της ΔΕΗ.

Ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα «φιλέτα» της αγοράς, δηλαδή οι περιοχές της χώρας στις
οποίες η συχνότητα και η ένταση των ανέμων μπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία
ενός πάρκου για πολλούς μήνες τον χρόνο (τέτοιες είναι οι Κυκλάδες, η Εύβοια και η
Πελοπόννησος), έχουν περιορισθεί σημαντικά, και η μάχη για την απόκτηση των «καλών
θέσεων» γίνεται ολοένα πιο έντονη.

Επιπλέον, οι διαδικασίες για να αποκτήσει κανείς άδεια είναι χρονοβόρες. Πρέπει να
προηγηθούν πολύμηνες μετρήσεις του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής από ειδικούς,
είτε του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είτε από τις δύο ιδιωτικές
εταιρείες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγορά (μια σοβαρή επένδυση απαιτεί
μετρήσεις διάρκειας πολλών μηνών), προκειμένου να δοθεί άδεια για παραγωγή αιολικής



ενέργειας. Επισημαίνεται ότι το παιχνίδι με τις καταμετρήσεις του αιολικού δυναμικού θα
γίνει ακόμη πιο περίπλοκο, καθώς όλοι οι μεγάλοι «παίκτες» ετοιμάζονται να στήσουν
δικές τους υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχουν τη λεγόμενη «διαπίστευση» του αιολικού
δυναμικού της περιοχής στην οποία σχεδιάζουν να επενδύσουν. Αυτό, όμως, εγκυμονεί
τον κίνδυνο, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, οι καταμετρήσεις να είναι ελλιπείς ή και
εικονικές, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουν την άδεια. Πέραν, όμως, από τις
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες - που μπορεί να έχουν μειωθεί, αλλά
εξακολουθούν να είναι μεγάλες - στη μάχη για την εξασφάλιση αδειών μπαίνει και ο
παράγοντας του αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, οι οποίοι πραγματοποιούν επί
μήνες τις απαραίτητες μετρήσεις για τον εντοπισμό της περιοχής και την καταμέτρηση
του αιολικού της δυναμικού, διαπιστώνουν ότι κάποιοι ανταγωνιστές τους, έχοντας στα
χέρια τους κάποια «εικονική καταμέτρηση», έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για αιολικό
πάρκο στην ίδια ακριβώς περιοχή!

Συχνά, λοιπόν, ο επενδυτής που θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες, προτιμά να μπει ως
στρατηγικός εταίρος σε επιχείρηση που διαθέτει ήδη άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Iberdrola, η οποία, αντί να ψάχνει τρόπο να μπει
στην ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας, εξαγόρασε ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο του
μεγαλύτερου Έλληνα «παίκτη», της εταιρείας X. Ρόκας. Το παράδειγμά της μιμήθηκε
πρόσφατα η επίσης ισπανική Acciona, η οποία εξαγόρασε τη συμπατριώτισσά της Cesa,
που διέθετε μαζί με Έλληνες επιχειρηματίες ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στην
Ελλάδα, το «Παναχαϊκό». Το αιολικό αυτό πάρκο έχει ισχύ 35 μεγαβάτ και θα παρέχει
ετησίως 90.000 μεγαβατώρες, ικανές να τροφοδοτήσουν 25.000 νοικοκυριά,
περισσότερα από τα μισά τής Πάτρας.

Περιζήτητα στελέχη

H αναθέρμανση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ελληνικού και ξένου, για την
ελληνική αγορά αιολικών πάρκων έχει δημιουργήσει και μια αγορά εξειδικευμένων
στελεχών που έχουν γίνει περιζήτητα από τους μεγάλους παίκτες, οι οποίοι πληρώνουν
αδρά τα στελέχη αυτά. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του χώρου, έχει ήδη αρχίσει
ένας χορός μεταγραφών έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, πολλά από τα οποία
έχουν υπηρετήσει σε συγγενείς με την αγορά αιολικής ενέργειας δημόσιους φορείς,
κυρίως από μικρές προς μεγάλες εταιρείες.
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