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ΕΝΘΕΤΑ :: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ :: ΘΕΜΑΤΑ

Κέρδη και επιδοτήσεις για τις µικρές ανεµογεννήτριες
16/8/2013

Σε πρώτης τάξεως επενδυτική ευκαιρία στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µε υψηλά περιθώρια κέρδους εξελίσσονται οι µικρές ανεµογεννήτριες για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος, που τυγχάνουν χρηµατοδότησης µέσα από τον νέο αναπτυξιακό
νόµο.
Πρόκειται για µια χαµηλού κόστους επένδυση (δεν απαιτεί σηµαντικά ίδια κεφάλαια) που πέραν
του γεγονότος ότι εξαιρείται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής λειτουργίας και
εγκατάστασης -µια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη που είναι υποχρεωτική για µεγάλες
εγκαταστάσεις ΑΠΕ- προβλέπονται ενισχύσεις που ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης,
φθάνουν µέχρι και το 50% της επιλέξιµης δαπάνης.
Οι «Επαγγελµατικές Ευκαιρίες» µε τη συνδροµή του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK
Consulting Group Κώστα Παπαδόπουλου, που ειδικεύεται στην προετοιµασία των επενδυτικών
φακέλων για χρηµατοδότηση από τον αναπτυξιακό νόµο και άλλα προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
παρουσιάζουν έναν οδηγό για την οικονοµική βιωσιµότητα των επενδύσεων σε µικρές
ανεµογεννήτριες, τα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, τις εγγυηµένες
τιµές από το κράτος, αλλά και το πώς µπορούν τα σχέδια να ενταχθούν στον επενδυτικό νόµο.
Από τις 10 Ιουνίου βρίσκεται σε ισχύ ο νέος επενδυτικός νόµος και µπορούν να υποβάλλονται
µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου επενδυτικές προτάσεις που αφορούν στις µικρές ανεµογεννήτριες.
Οπως επισηµαίνει ο κ. Παπαδόπουλος τα περιθώρια για ανάπτυξη των µικρών ανεµογεννητριών
στην χώρα µας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αποκαλυπτική είναι άλλωστε η πορεία κάλυψης των
εθνικών στόχων για το έτος 2020. Μπορούν και πρέπει να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής αποτελώντας µέρος του ενεργειακού µείγµατος της χώρας και
συµβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων για ΑΠΕ ως το 2020.
Οι µικρές ανεµογεννήτριες είναι µια κατηγορία ΑΠΕ που εκµεταλλεύεται την ενέργεια του ανέµου
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα µεγέθη τους ποικίλλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεµογεννήτριες µε διάµετρο
µικρότερη του ενός µέτρου και ισχύ µικρότερη του ενός kW, µέχρι ανεµογεννήτριες διαµέτρου 20
µέτρων και ισχύος 50 kW.
Σε αντίθεση µε τις µεγάλες ανεµογεννήτριες, που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι µικρές ανεµογεννήτριες είναι
απλουστευµένα συστήµατα µικρού µεγέθους. Πέρα από τις οικίες βρίσκουν εφαρµογή σε σχολεία και πανεπιστήµια, αντλιοστάσια,
αποµακρυσµένους σταθµούς και σε αγροτικές/ βιοµηχανικές περιοχές.
Στην Ελλάδα ο ρόλος τους είναι η χρησιµοποίησή τους ως διασυνδεδεµένα συστήµατα για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια ανεµογεννήτρια των 50kW µπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που
καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Παράλληλα, βοηθά στην εξοικονόµηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέµπονταν από
συµβατικές µορφές παραγωγής ενέργειας.
Στον νέο νόµο για τις ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για πρώτη φορά ειδική µνεία για την κατηγορία των
µικρών ανεµογεννητριών.
Σύµφωνα µε τον νόµο 3851/2010 για τις ανεµογεννήτριες ισχύος µέχρι 50kW προβλέπεται ειδική επιδοτούµενη τιµή πώλησης της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και µια απλουστευµένη και εξορθολογισµένη αδειοδοτική διαδικασία.
Οι µικρές ανεµογεννήτριες εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής, λειτουργίας και εγκατάστασης, µια διαδικασία
χρονοβόρα και σύνθετη που είναι υποχρεωτική για µεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Σύγκριση µε τα φωτοβολταϊκά
Η σύγκριση µε τα φωτοβολταϊκά δεν είναι τυχαία. Αν και οι διατάξεις του νέου νόµου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, ο τοµέας των µικρών Α/Γ
βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο, γεγονός που υποδεικνύει φυσικά χώρο για σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Η αγορά των µικρών παραγωγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια οδηγείται σχεδόν αποκλειστικά από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, µια
τάση που έχει ήδη οδηγήσει στον κορεσµό του συγκεκριµένου κλάδου έως έναν σηµαντικό βαθµό και στην αλλαγή αντιµετώπισής τους
φορολογικά από πλευράς του κράτους.
Μεταφράζοντας τις δύο τεχνολογίες, µικρές Α/Γ και ΦΒ, σε όρους επένδυσης γίνεται αντιληπτό ότι αναµένεται µια στροφή των επενδυτών
προς τις µικρές Α/Γ ως µια νέα εναλλακτική επενδυτική οδό που θα επικρατήσει µελλοντικά.
Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι µια µικρή Α/Γ της τάξης των 50kW µε έναν µέσο άνεµο είναι ικανή να παράγει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ΦΒ
σύστηµα της τάξης των 100-120kW µε µέση αντίστοιχα ηλιακή ακτινοβολία.
Τις 55.000 ευρώ αγγίζουν τα έσοδα ετησίως
Καθαρό ετήσιο έσοδο της τάξης των 55.000 ευρώ µε απόσβεση εντός µιας πενταετίας µπορεί να αποφέρει µια εγκατάσταση µικρών
ανεµογεννητριών µέσου κόστους, µε υψηλό αιολικό δυναµικό. Σύµφωνα µε το γενικό διευθυντή της PK Consulting Group Κώστα
Παπαδόπουλο, για τοποθεσίες όπου υπάρχει µικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό δυναµικό η απόσβεση παρατείνεται για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.
Ο επενδυτής, έχοντας εξασφαλίσει την κυριότητα του χώρου ή του δικαιώµατος χρήσης αυτού στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, καλείται

30.09.2013 3:57 µµ

ethnos.gr - ενθετα , επαγγελµατικες ευκαιριες , θεµατα

2 of 2

http://www.ethnos.gr/v5general2print.asp?catid=23354&subid=20110...

να προβεί σε δυο µόλις κινήσεις:
Στην κατάθεση αιτήµατος σύνδεσης της ανεµογεννήτριας στη ∆ΕΗ και
Την κατάθεση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις τοπικές υπηρεσίες.
Εχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, ο επενδυτής µπορεί να αιτηθεί των απαραίτητων αδειών οικοδοµής από την αρµόδια
πολεοδοµική αρχή.
Οταν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και η κατασκευή του έργου, τότε ο επενδυτής καλείται να συνάψει σύµβαση πώλησης
ρεύµατος µε τον διαχειριστή του δικτύου (∆ΕΣΜΗΕ). Μάλιστα, µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µελλοντικά η επένδυση. Η σύµβαση
πώλησης ρεύµατος στο δίκτυο που υπογράφεται µεταξύ επενδυτή και ∆ΕΣΜΗΕ και σε συµφωνία µε τους όρους σύνδεσης είναι διάρκειας
20 ετών και προστατεύεται από την ελληνική νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωµένος να αγοράζει
το παραγόµενο ρεύµα στην προβλεπόµενη τιµή (σύµβαση παραγωγού µε ∆ΕΣΜΗΕ).
Σχετικά µε την τοποθεσία εγκατάστασης µιας µικρής ανεµογεννήτριας απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά η ύπαρξη ανεκτού αιολικού
δυναµικού. Αλλες εξίσου σηµαντικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση και η δυνατότητα πρόσβασης ενώ
συνιστάται η αποφυγή µεγάλων εµποδίων στον χώρο εγκατάστασης, όπως ψηλά κτίρια ή δέντρα.
Εγκατάσταση
Ακόµα και για τις µικρές ανεµογεννήτριες µε τις µεγαλύτερες διαστάσεις οι απαιτήσεις για δέσµευση χώρου είναι ελάχιστες. Μια µικρή
ανεµογεννήτρια 50 kW µπορεί να εγκατασταθεί σε έναν χώρο (χωράφι, οικόπεδο, βουνοκορφή κ.τ.λ.) που έχει τουλάχιστον 15 µέτρα
διαθέσιµα για την ανέγερσή της. Είναι προτεινόµενο η εγκατάσταση να µη γίνεται σε απόσταση µικρότερη των 35 µέτρων από
πολυσύχναστους δρόµους (κυρίως για λόγους ασφαλείας), όπως και σε απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων από την κοντινότερη
κατοικηµένη οικία. Η οικονοµική βιωσιµότητα των επενδύσεων σε µικρές Α/Γ στηρίζεται σε δυο πόλους:
Την καταλληλότητα της θέσης εγκατάστασης, την οποία καθορίζει το αιολικό δυναµικό.
Το µοντέλο της ανεµογεννήτριας και συγκεκριµένα η σχέση τιµής/ απόδοσης και η αξιοπιστία της.
Για τη µελέτη της οικονοµικής βιωσιµότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη: Τα κόστη της σύστασης εταιρείας, αδειοδότησης, προµήθειας/
εγκατάστασης, και διασύνδεσης, καθώς και τα κόστη που αφορούν τη συντήρηση, ασφάλιση και τα λογιστικά κόστη.
Οσον αφορά την εγγυηµένη από το κράτος τιµή, αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε τον νόµο 3851/2010 για τις ανεµογεννήτριες ισχύος µέχρι
50kW, όπου προβλέπεται ειδική επιδοτούµενη τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας που αγγίζει σχεδόν την τριπλάσια
τιµή σε σχέση µε τα µεγάλα αιολικά και πιο συγκεκριµένα τα 250 ευρώ/MWh.
Μέχρι και το 50% φτάνει το ποσοστό της ενίσχυσης
Οι επενδυτές που σχεδιάζουν µία επένδυση µικρών ανεµογεννητριών της τάξης των 20-50 kw -τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος- µπορούν να
ενταχθούν στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο 4146/2013, ενώ αντίθετα δεν συµβαίνει το ίδιο µε αυτούς που τώρα θέλουν να επενδύσουν στην
τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Προβλέπεται η παροχή επιχορήγησης για επένδυση ελάχιστου προϋπολογισµού ύψους
100.000 ευρώ µε ποσοστά επιχορήγησης που µπορούν να φτάσουν µέχρι το 50% και εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
γίνεται η επένδυση.
Πολύ σηµαντική διαφορά του νέου επενδυτικού νόµου σε σχέση µε τον προηγούµενο είναι ότι επιχορηγεί τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µε
µορφή επιχορήγησης τη δωρεά παροχής χρηµάτων, ενώ πριν από την αλλαγή του νόµου έδινε επιχορήγηση µόνο µε τη µορφή των
φοροαπαλλαγών. Τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για την επένδυση είναι minimum της τάξης του 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του
χρηµατοδοτικού σχήµατος µπορεί να καλυφθεί και µέσω τραπεζικού δανεισµού µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας 5-15 ετών.
Υποβολή µελέτης
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την υποβολή της οικονοµοτεχνικής µελέτης δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων των προαπαιτούµενων
αδειοδοτήσεων της επένδυσης, αλλά µπορούν να προσκοµίζονται στην πορεία της επένδυσης και σίγουρα στην ολοκλήρωσή της. Το ίδιο
ισχύει και µε την έγκριση του δανείου που µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στην επένδυση. ∆ηλαδή δεν απαιτείται να έχουµε την
έγκριση του δανείου από πλευράς τράπεζας για να υποβληθεί η µελέτη.
Η περίοδος υλοποίησης των επενδύσεων είναι 2 χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης υπό προϋποθέσεις. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής,
το ποσοστό της οποίας θα ρυθµιστεί µε σχετική υπουργική απόφαση.
Τέλος, επιχορηγούνται και από άλλα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, εφόσον τοποθετούνται για την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονοµίας µίας
µονάδας και αυτό είναι ένα άµεσο πλεονέκτηµα που έχουν σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
Πού θα απευθυνθώ
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