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Εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας επενδύσεων ΑΠΕ 
 

Ελευθερία Κ. Μεϊδάνη 
 

 

Περίληψη 

 

Η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια σε συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει τα κράτη στην 
αναζήτηση λύσεων που συνδέονται περισσότερο με την καινοτομία και την υιοθέτηση 
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έκφανση της φιλοπεριβαλλοντικής 
αναπτυξιακής αυτής μορφής αποτελούν τα έργα εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την αξιοποίηση των οποίων στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών της στόχων και της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αξιολογήσει τη συμβολή της 
νομοθεσίας στην προώθηση των ΑΠΕ, ως προσπάθεια εξισορρόπησης της οικονομικής 
μεγέθυνσης και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από στατιστικά διαγράμματα με 
στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Eurostat. Βασικό άξονα για την αποτύπωση των 
ακόλουθων εκτιμήσεων αποτέλεσε ο υπολογισμός της μέσης εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλοβατώρα και ανά παραγόμενη αξία, καθώς και ο υπολογισμός του 
περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους στην τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας επενδύσεων ΑΠΕ 

Οι προσδοκίες για αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης 
αλλά και της Ελλάδας φαίνεται να έχουν επαληθευτεί, ιδίως μετά την τροποποίηση της 
νομοθεσίας και της παροχής σημαντικών επενδυτικών κινήτρων. Ο λόγος πίσω από την 
πολιτική υποστήριξης της τεχνολογικής τους ανάπτυξης και προώθησης είναι σαφώς η 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου 
ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η εν γένει μείωση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης  και η μείωση της εξάρτησης από τα (εισαγόμενα) ορυκτά καύσιμα.  

Ο ευρωπαϊκός στόχος για 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2020, όπως επιμερίζεται στο κάθε κράτος μέλος, αναφέρεται στο σύνολο των εκπομπών 
από όλες τις επιβαρυντικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Επειδή οι ΑΠΕ είναι μία από τις 
πρωτογενείς πηγές για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της, τα 
παρακάτω ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα λαμβάνουν ως δεδομένο ότι η συμβολή 
τους στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφορά μόνον τον τομέα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος ευθύνεται για το 30% των συνολικών 
εκπομπών. Οι εκπομπές συνεπώς αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής για την Ελλάδα, υπολογίστηκαν με βάση τις παραχθείσες ποσότητες 
ενέργειας όπως αυτές δοθήκαν από την Eurostat και ομαδοποιήθηκαν αναλόγως με την 
πηγή που χρησιμοποιήθηκε. Η ετήσια ποσότητα ενέργειας της εκάστοτε ομάδας, 
πολλαπλασιασμένη με την αντίστοιχη παραγωγή ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
ανά μία μονάδα κιλοβατώρας1, αποτελεί την ετήσια παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
για κάθε πηγή ενέργειας και το άθροισμα τους την εθνική ετήσια παραγωγή. Οι τιμές 
των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου αντλήθηκαν από τη βάση 
δεδομένων της Eurostat και συμπεριλαμβάνουν τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές. 
Παρατίθεται στη συνέχεια με τη μορφή διαγραμμάτων η εξέλιξη των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπου απεικονίζεται η πορεία 
συμμετοχής τους προς το στόχο του 20% έως το 2020, με έτος αναφοράς το 1990. 

Όπως φαίνεται, το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι το έτος 2014 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 στη χώρα μας σύμφωνα με το 
Γράφημα -1 έχει φτάσει το 15%, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσεγγίζει το 18% 
σύμφωνα με το Γράφημα 6-2.  

 

 

 

                                                      
1 IPCC, Schlömer S., T. Bruckner, L. Fulton, E. Hertwich, A. McKinnon, D. Perczyk, J. Roy, R. Schaeffer, R. Sims, P. Smith, 
and R. Wiser, 2014: Annex III: Technology-specific cost and performance parameters. In: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. 
Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel 
and J.C. Minx (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, πίνακας A.III.2, 
Emissions of selected electricity supply technologies (gCO2eq / kWh), σελ. 1335. 
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Γράφημα -1, Ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά πρωτογενή πηγή στην Ελλάδα 

 

 

 

Γράφημα 6-2, Ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά πρωτογενή πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα φαίνεται να πραγματοποιεί ουσιαστικά 
βήματα, καθώς το μερίδιο τους αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία 15 χρόνια, από το 
2000 κι έπειτα δηλαδή, χρόνος που συμπίπτει με την δημοσίευση της Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 
2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές. Ακόμα πιο έντονα φαίνεται το περιβαλλοντικό όφελος που μπορεί να επιτευχθεί 
από τις επενδύσεις στις ΑΠΕ στην Ελλάδα, στο επόμενο γράφημα με αρ. 6-3, όπου 
αποτυπώνεται η ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμφθηκαν από 
την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή την εικοσιπενταετία 1990-2014. Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, ο στόχος της Ένωσης για σταθερή διατήρηση των εκπομπών κατά 20% χαμηλότερα 
από τα επίπεδα του 1990 μεταφράζεται για την Ελλάδα σε περίπου 337 εκατομμύρια 
τόνους λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Ο πλανήτης συνεπώς εκτιμάται προσεγγιστικά 
ότι θα επιβαρυνθεί εκ μέρους της χώρας μας την επόμενη εικοσιπενταετία με 535.1 
εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα αντί 872.8 εκατομμύρια τόνους.  

 

Η Ελλάδα βέβαια, σε σύγκριση με τη μέση εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα 6-4 πολύ πιο 
επιβαρυμένη, καθώς το συντριπτικό ποσοστό στην ηλεκτροπαραγωγή ανήκει στο λιγνίτη 
ενώ ταυτόχρονα χώρες με σημαντικά επίπεδα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η 
Γαλλία και η Γερμανία βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια, η οποία αν και αποτελεί πηγή 
περιβαλλοντικού κινδύνου, έχει ελάχιστες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αν και 
παρατηρείται μια ελαφριά μείωση κατά τα έτη 1990 έως 2007 της μέσης εκπομπής CO2 
ανά κιλοβατώρα, εντούτοις υπήρξε αύξηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον 
ηλεκτροπαραγωγικό τομέα, η οποία ήταν απόρροια της οικονομικής – βιοτεχνικής – 
βιομηχανικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε κατά τα έτη αυτά και της διόγκωσης της 
ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Τούτο αποτυπώνεται ευκρινέστερα στο Γράφημα 6-5 
όπου οι εκπομπές ανάγονται σε ποσοστό επί τοις εκατό των εκπομπών του 1990. 

 

Γράφημα 6 3,  Εκπομπές  CO2 από ελληνικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 
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Γράφημα -3, Μέση εκπομπή  CO2 ανά κιλοβατώρα 

 

Συγκεντρωτικά στο γράφημα 6-5, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τόσο για την 
Ευρώπη και την Ευρωζώνη όσο και για την Ελλάδα σημειώνουν αποφασιστική πτώση 
από το 2007, ύστερα από μία πορεία σταδιακής αύξησης. Σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός 
ότι η τεχνολογία των ΑΠΕ, η οποία έλαβε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή στήριξη, είχε το 
χρόνο να ωριμάσει και να αποδείξει την αποδοτικότητά της στους επενδυτές ώστε να 
ακολουθήσει στη συνέχεια η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές για περαιτέρω βελτίωση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. Σήμερα φαίνεται να βρισκόμαστε σε παρόμοια με το 1990 επίπεδα 
εκπομπών και ο στόχος ως το 2020 αποτελεί πραγματοποιήσιμη πιθανότητα. 
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Γράφημα -4, Εκπομπές  CΟ2 ως ποσοστό των εκπομπών του 1990 

 

Για την καλύτερη σύγκριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ελλάδας με τη 
μέση εκπομπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης υπολογίστηκε η κατά κεφαλήν 
εκπομπή αεριών του θερμοκηπίου για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου όπως περιεγράφηκαν, ενώ ο πληθυσμός υπολογίστηκε από την Eurostat 
ως ο μέσος πληθυσμός του εκάστοτε έτους. Στο Γράφημα -5 παρατηρείται ότι οι κατά 
κεφαλήν εκπομπές παρουσιάζουν παρόμοιες τάσεις με τις καμπύλες της μέσης 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα στο Γράφημα 6-4, με τη διαφορά ότι 
ανάμεσα στην ελληνική και ευρωπαϊκή κατά κεφαλήν η έκλυση είναι αισθητά μικρότερη, 
γεγονός που δικαιολογείται από την περιορισμένη κατά κεφαλήν εγχώρια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Γράφημα -6 παρουσιάζονται οι κατά κεφαλήν εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου για το σύνολο των δραστηριοτήτων, όπου παρατηρείται ότι το 
1990 η Ελλάδα είχε λιγότερες κατά κεφαλήν εκπομπές από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, 
ενώ μετά τα πρώτα 6 έτη παρουσιάστηκε συνεχής αύξηση έως το 2007, οπότε οι 
εκπομπές συνέπιπταν με τα επίπεδα της ευρωζώνης και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να 
έχουν αντίστοιχα μεγέθη με αυτή. 
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Γράφημα -5, Κατά κεφαλήν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

Γράφημα -6, Κατά κεφαλήν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου συνολικά 

Είναι γεγονός ότι η αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ακολουθεί 
ανάλογη τροχιά με αναπτυξιακούς δείκτες, κάτι που δικαιολογείται καθώς η οικονομική 
ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με την διαθεσιμότητα και κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Για την αξιολόγηση της προαναφερθείσας εκτίμησης υπολογίστηκε η 
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενο ευρώ. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τα στοιχεία της Eurostat εκφρασμένο στην 
αξία του Ευρώ το 2010. Έτσι στο Γράφημα -7 παρουσιάζονται οι καμπύλες που 
αποτυπώνουν ότι το οικονομικό κόστος από τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αναφορικά 
με την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε παραγόμενη αξία μειώνεται,  καθώς η 
διείσδυση των ΑΠΕ απανθρακοποιεί τα μεγέθη και μετατρέπει την ανάπτυξη σε 
φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ειδικότερα για την Ελλάδα παρατηρείται μια μικρή 
αύξηση του περιβαλλοντικού κόστους για το κάθε παραγόμενο ευρώ τα έτη 2011-2013 
λόγω της όξυνσης των επιπτώσεων της εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης την περίοδο 
εκείνη. 
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Γράφημα -7, Εκπομπή  αερίων του θερμοκηπίου ανα παραγόμενο Ευρώ 

 

Ένα ακόμα κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των ΑΠΕ είναι η αξιολόγηση του κατά 
πόσο η χρήση τους έχει αυξήσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την αποτύπωση 
της υπόθεσης αυτής χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης το συνολικό κόστος εκφρασμένο ως το 
γινόμενο του περιβαλλοντικού κόστους και του οικονομικού κόστους στον τελικό 
καταναλωτή. Ως περιβαλλοντικό κόστος ελήφθη η μέση παραγωγή διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλοβατώρα όπως αυτή περιεγράφηκε παραπάνω, ενώ για την τελική τιμή 
του καταναλωτή επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική η μεσαία κλίμακα του οικονομικού 
κόστους της ενέργειας όπως δίνεται από την Eurostat. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος 
υπολογισμού της μεσαίας κλίμακας άλλαξε το 2007 κάτι που μπορεί να έχει 
δημιουργήσει μια τεχνική ασυνέχεια στα αποτελέσματα. Επιπλέον, για τα έτη πριν το 
2004 οι τιμές που δίδονται από την Eurostat για την ΕΕ είναι για τις 15 χώρες και όχι τις 
29 όπως έχει γίνει στους υπόλοιπους υπολογισμούς λόγω της μη διαθεσιμότητας 
δεδομένων.  

Στο Γράφημα -8 παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη αυτού και παρατηρείται ότι είναι 
σχεδόν κοινός για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ οι τιμές είναι αντίστοιχες και 
παραμένουν σχεδόν σταθερές μέχρι το 2007. Παρατηρείται ένα άλμα του δείκτη το έτος 
2007 το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, τα 
ακόλουθα όμως έτη αν και υψηλότερος παραμένει σταθερός. Η διαπίστωση ο 
συντελεστής παραμένει σταθερός μπορεί να μεταφραστεί ως η απόδοση του 
αντίστοιχου περιβαλλοντικού οφέλους με το οποίο επιβαρύνεται ο καταναλωτής. 

Η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος επομένως αποτελεί πηγή χρηματοδότησης 
για την παραγωγή από φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ηλεκτρικού ρεύματος και 
ταυτόχρονα οδηγεί στο στόχο της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης με τη 
μείωση της κατανάλωσης και την προώθηση λιγότερο ενεργοβόρων οικιακών συσκευών. 
Επιπλέον είναι ενδιαφέρον ότι οι καμπύλες για την ΕΕ  και την Ευρωζώνη, όπου 
σημαντικό μερίδιο της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στην πυρηνική 
δεν διαφοροποιούνται από τη διείσδυση των ΑΠΕ και το κλείσιμο πολλών πυρηνικών 
εργοστασίων, συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι οικονομικά ισοδύναμη η 
αντικατάσταση της πυρηνικής ενέργειας με ΑΠΕ που αν και δεν παράγει αέρια 
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φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί εν δυνάμει απειλή για το περιβάλλον. Η εν λόγω 
διαπίστωση οδηγεί αναγκαία και στην αντίστοιχη αναγωγή με τα λιγνιτικά εργοστάσια, η 
εκτεταμένη συντήρηση και λειτουργική διατήρηση των οποίων σε συνδυασμό με την 
είσοδο των θερμικών μονάδων φαίνεται να επηρεάζει το τελικό τιμολόγιο. 

 

 

Γράφημα -8 Συντελεστής περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους 
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Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας, οι ΑΠΕ σηματοδοτούν μία προοδευτική και διαφοροποιημένη προσέγγιση 
του τρόπου παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και δομούνται πάνω σε δύο 
καθοριστικές για την αναπτυξιακή πολιτική παραμέτρους, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προώθηση της πράσινης – οικολογικής ενέργειας για την κάλυψη 
των αυξανόμενων αναγκών του πλανήτη. Η γενικότερη στρατηγική της βιώσιμης 
ανάπτυξης προϋποθέτει αποδοχή ορισμένων καινοτομιών που γενικά είναι ασύμβατες 
με προϋπάρχουσες τάσεις. Η στάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε σχέση με τις 
πρακτικές των κρατών και των εταιριών για την επίτευξη της οικονομικής μεγέθυνσης  
υλοποιείται στην πράξη  με την αξιοποίηση των ΑΠΕ, με την προϋπόθεση πάντα ότι τα 
έργα για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ γίνονται χωρίς να παραβλέπονται οι 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και χωρίς να αλλοιώνεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της 
περιοχής όπου τοποθετούνται ή το επίπεδο ζωής των κατοίκων.  

Η αξιοποίησή τους, εφόσον είναι πρακτικά ανεξάντλητες, προσφέρει τη δυνατότητα 
ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και μείωσης της εξάρτησης από τους 
πεπερασμένους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. Με δεδομένο ότι είναι εγχώριες 
πηγές ενέργειας παρέχουν στα κράτη ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο αλλά και ευρωπαϊκό. Το 
χαμηλό λειτουργικό τους κόστος δεν επηρεάζεται έντονα από τις διακυμάνσεις της 
διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα από τις τιμές των συμβατικών καυσίμων.  

Οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον συνεχούς 
τροφοδοσίας πράσινης ενέργειας ώστε να καλύψουν μελλοντικά ένα ευρύ φάσμα των 
αναγκών όλων των καταναλωτών. Έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι 
τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας και παράλληλα 
δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Η προώθηση των επενδύσεων 
ΑΠΕ μπορεί να αποτελέσει πόλο οικονομικής αναζωογόνησης σε τοπική και εθνική 
κλίμακα. Τέλος είναι οι πιο φιλικές μορφές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ενώ 
πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι γίνονται γενικά αποδεκτές από το ενημερωμένο 
κοινό. 
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