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Ηµερίδα προγράµµατος BETTER INTERREG III B CADSES

«Ενίσχυση αλυσίδας βιοκαυσίµων για την τοπική ανάπτυξη Ευρωπαϊκών
περιοχών»

Θεσσαλονίκη, 5-2-2008

Λ. Γούτα

Χηµικός Μηχανικός

Στέλεχος ΕΛΠΕ

Βιοκαύσιµα:

Χρυσή ευκαιρία, «αποδιοποµπαίος τράγος» ή
προοπτική µε µέλλον?



2

Τα Βιοκαύσιµα και όλες οι ΑΠΕ είναι της µόδας! 

Γιατί? - Το πρόβληµα

‘∆ύσκολοι καιροί’.... 

� ...γιατί µε την είσοδο της νέας χρονιάς, τα εκατοστίσαµε!

� ...γιατί στο Μπαλί οι διαπιστώσεις ήταν εφιαλτικές για το µέλλον του
πλανήτη

Το ιστορικό
ρεκόρ των

100$/βαρέλι !

Ενέργεια και Περιβάλλον στο επίκεντρο των
παγκόσµιων συζητήσεων!
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∆ιπλό πρόβληµα

1ον-Ενεργειακή εξάρτηση&Ασφάλεια

1. Η ανάπτυξη του τελευταίου αιώνα βασίσθηκε στα ορυκτά καύσιµα και εξαρτάται

κατά 80% (κατά 60% από Πετρέλαιο&Φυσικό Αέριο). 

2. Η παγκόσµια οικονοµία διαταράσσεται από κάθε αυξοµείωση αποθεµάτων ή
τιµής για λόγους

� παραγωγής, ή

� γεωπολιτικής αστάθειας ή

� µεγάλων φυσικών καταστροφών ή ακόµα-ακόµα και λόγω

� χρηµατιστηριακών ή άλλων καιροσκοπικών παιχνιδιών,

3. Πρόβλεψη για συνεχή αύξηση των αναγκών σε ενέργεια, έως και 50% ως το

2030 (2005), λόγω :

� ανάπτυξης, βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, 

� αύξησης πληθυσµού (το 50% της αύξησης στις αναπτυσσόµενες χώρες)

Τα Βιοκαύσιµα και όλες οι ΑΠΕ είναι της µόδας! 

Γιατί? - Το πρόβληµα

Το ιστορικό
ρεκόρ των

100$/βαρέλι !
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4. Εξάρτηση από εισαγωγές καυσίµου

Ευρώπη : Εξάρτηση κατά 50%

(1,2% του ΑΕΠ)

Ο µεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και Φ.Α. :

� 82% του πετρελαίου

� 57% του φυσικού αερίου

Ελλάδα : Εξάρτηση 70% !!!

Ως το 2030

70-80%

Σε 25 χρόνια
93%

84%

∆ιπλό πρόβληµα

1ον-Ενεργειακή εξάρτηση&Ασφάλεια

Τα Βιοκαύσιµα και όλες οι ΑΠΕ είναι της µόδας! 

Γιατί? - Το πρόβληµα
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∆ιπλό πρόβληµα

2ον-Εκποµπές άνθρακα-Κλιµατικές Αλλαγές

� Οι διαπιστώσεις γύρω από τις κλιµατικές αλλαγές δεν ήταν ποτέ άλλοτε

τόσο ανησυχητικές και η αντιµετώπισή τους τόσο επείγουσα και

επιτακτική. 

� ∆εσµευτικός ο στόχος της ΕΕ για µείωση εκποµπών 20% ως το 2020.

� Οι εκποµπές από ΑΠΕ σχεδόν µηδενικές

Τα Βιοκαύσιµα και όλες οι ΑΠΕ είναι της µόδας! 

Γιατί? - Το πρόβληµα
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Σε ποιους τοµείς?

1. Ηλεκτροπαραγωγή

2. Μεταφορές- προς το παρόν, µόνη ΑΠΕ τα Βιοκαύσιµα

3. Θέρµανση / ψύξη

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

• ∆ίνουν απαντήσεις στο διπλό πρόβληµα

• Ένα από τα σηµαντικότερα όπλα (µαζί µε την εξοικονόµηση)

Τα Βιοκαύσιµα και όλες οι ΑΠΕ είναι της µόδας! 

Γιατί? – Η απάντηση
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Αλλαγή φιλοσοφίας και αναπροσαρµογή

στόχων και στην ΕΕ

1997: Λευκή Βίβλος για τις ΑΠΕ -COM (1997) 599- :

Στόχος : 12% της κατανάλωσης ενέργειας να καλύπτεται από ΑΠΕ ως το 2010.

Σήµερα : 8,5%  (Ελλάδα 6,9%)

Μάλλον απίθανη η επίτευξη µεριδίου >10% ως το 2010.

Άνοιξη 2007 : Συµφωνία Αρχηγών Κρατών ΕΕ, για το 2020:
• 20% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ (στο σύνολο της ΕΕ)

• 10% των καυσίµων µεταφοράς θα είναι βιοκαύσιµα

• 20% µείωση εκποµπών CO2

• 20% εξοικονόµηση ενέργειας

∆εκ 2007: Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Οδικού

χάρτη για τις ΑΠΕ -COM (2006)848- :

Αλλαγή φιλοσοφίας!
Οι στόχοι σε εθελοντική βάση δε προβλέπεται να επιτευχθούν. 

Γι’ αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη για νοµοθετικά µέτρα και δεσµευτικούς στόχους

για το 2020.
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Ψήφισµα της ΕΕ για τον Οδικό Χάρτη των ΑΠΕ

• Νοµοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, µε το οποίο να

� βελτιωθεί και ενισχυθεί το πλαίσιο του ηλεκτρισµού και των βιοκαυσίµων

(κριτήρια βιωσιµότητας των βιοκαυσίµων-πιστοποίηση-σύνδεσή τους µε

χρηµατοδότηση)

� εισαχθεί νοµικό πλαίσιο για θέρµανση/ψύξη (για 2πλασιασµό τουλάχιστον του

µεριδίου των ΑΠΕ)

� Περιλαµβάνει δεσµευτικούς τοµεακούς στόχους

• Εθνικά Σχέδια ∆ράσης µε εθνικούς και ειδικούς τοµεακούς στόχους.

• Συµφωνία µε κάθε ΚΜ και δέσµευσή στους στόχους του, ώστε να

επιτευχθεί το συνολικό 20% της ΕΕ. Συνέπειες σε περίπτωση µη επίτευξης των

στόχων.

• Αναγκαιότητα µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ

• Απλοποίηση των διαδικασιών και εξάλειψη διοικητικών εµποδίων από

τα ΚΜ

• Βοήθεια για µεταφορά νέων τεχνολογιών στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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Χώρες εκτός ΕΕ-Επιτεύγµατα εδώ και δεκαετίες

Βραζιλία

� Ο µεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας βιοαιθανόλης

� Proalcool programme : κρίση του 1973/74 

� Σταδιακή µείωση κόστους παραγωγής αιθανόλης και τιµών

� Όλη η βενζίνη πωλείται σε µίγµα µε 20-26% αιθανόλη.

ΗΠΑ

� ∆εύτερος µεγαλύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης. 

� Σηµαντικά φορολογικά κίνητρα. 

� Ψηφίστηκε η σταδιακή µετάβαση στην υποχρέωση για 5% βιοαιθανόλη σε

όλα τα καύσιµα οχηµάτων και κατόπιν σε 10% σε διάστηµα 2 και 4 

χρόνων αντίστοιχα.
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∆ιεθνείς πρακτικές προώθησης

� Καναδάς : 3,5% σε βιοαιθανόλη ως το 2010, αλλά και 5% στο

Οντάριο ως το 2007

Φορολογικά κίνητρα ώστε το βιοκαύσιµο να γίνεται φθηνότερο του

συµβατικού καυσίµου

� Φοροαπαλλαγές (πχ αυτοκινήτων βιοκαυσίµων σε Βραζιλία-

Ταϋλάνδη)

� ∆ανειοδοτικά προγράµµατα για κατασκευή εργοστασίων και α’ ύλες

(Αυστραλία)

� Υποχρεώσεις για το δηµόσιο τοµέα στην Ινδία

Χώρες εκτός ΕΕ-∆ράσεις προώθησης
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Ωστόσο....

Η ανάπτυξη δεν έγινε πάντα µε τον καλύτερο τρόπο

� Μεγάλες εκτάσεις τροπικών δασών αποψιλώθηκαν

� Ανταγωνισµός ενεργειακών καλλιεργειών µε τις καλλιέργειες για τροφή

� Σοβαρά προβλήµατα ανόδου τιµών (ρεκόρ τιµής καλαµποκιού στις ΗΠΑ)

� Απειλές για έλλειψη τροφής σε αναπτυσσόµενες χώρες

Κι έτσι ξαφνικά, µε αυτές τις διαπιστώσεις...

η «χρυσή ευκαιρία» έγινε

«αποδιοποµπαίος τράγος»!

Ωστόσο....
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Τα βιοκαύσιµα είναι σηµαντικά, γιατί...

• Οι µεταφορές εξαρτώνται πλήρως από το πετρέλαιο. 

• Η αύξηση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές είναι από τα πιο σηµαντικά

εργαλεία για την απεξάρτηση της ΕΕ από το εισαγόµενο πετρέλαιο.

• Περιβάλλον : 21% των GHG από τις µεταφορές

• Ο µόνος τοµέας όπου οι εκποµπές CO2 αυξάνουν και µάλιστα ραγδαία.

• Τα βιοκαύσιµα είναι η µοναδική ΑΠΕ για τις µεταφορές
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Τα βιοκαύσιµα είναι σηµαντικά...

Προβλήµατα

• Υψηλό Κόστος, Μικρή απόδοση (αν και µε άλλα οικον. οφέλη)

� Ανταγωνιστικότητα βιοντίζελ, µε τιµές πετρελαίου 60 ευρώ/bbl

� Ανταγωνιστικότητα αιθανόλης, µε τιµές πετρελαίου 90 ευρώ/bbl

• προβλήµατα διαθεσιµότητας α’ ύλης

Προσδοκίες µείωσης κόστους από τα δεύτερης γενιάς

Στόχος

Απαιτείται σαφής στόχος-δεσµευτικός: 10% για το 2020. Ενιαίος και κοινός*!

(συντηρητική εκτίµηση µε βάση διαθεσιµότητα και αειφορική παραγωγή)

Τροποποίηση οδηγίας για την ποιότητα καυσίµων.

*Κάθε Κράτος Μέλος θα έχει το δικό του στόχο για τις ΑΠΕ,
ωστόσο για τα βιοκαύσιµα ο στόχος θα είναι ένας ενιαίος και κοινός, για να επιτευχθεί οµοιογένεια
στις προδιαγραφές των καυσίµων µεταφοράς και διαθεσιµότητα.
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ΕΕ : Ψύχραιµη και τεχνοκρατική προσέγγιση για

µια προοπτική µε µέλλον

Τα κείµενα της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα

� Οδηγία για τα βιοκαύσιµα, 2003/30: ενδεικτικοί στόχοι: 2 % για το 2005

5.75% για το 2010

� ‘Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιοµάζα’, ∆εκ. 2005

� ‘Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα’, Φεβ.2006

� ‘Βιοκαύσιµα στην ΕΕ-Το όραµα για το 2030 και πέρα από αυτό’, Απρ. 06 

� ‘Οδικός χάρτης για τις ΑΠΕ’, Σεπτ. 2007

� Πρόταση ‘Οδηγίας για την προώθηση των ΑΠΕ’, Ιαν. 2008

Σε όλα τα κείµενα εντοπίζονται :

� οι δυνατότητες του τοµέα, αλλά και

� τα πιθανά προβλήµατα

Προτείνονται λύσεις για ορθολογική και αειφορική ανάπτυξη του τοµέα



15

ΕΕ : Τα προβλήµατα και οι απαντήσεις

Αναγνωρίζεται ότι,

οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν πρέπει :

1. να οδηγούν σε καταστροφή :

� τροπικών δασών

� προστατευόµενων περιοχών

� Βιοποικιλότητας

� εδαφών

� νερών

2. να ανταγωνίζονται την τροφή

• Αύξηση τιµών

• Ελλείψεις (ειδικά σε αναπτυσσόµενες χώρες)

3. Βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς-το µεγάλο στοίχηµα

� Μείωση κόστους

� Αύξηση απόδοσης

� Βελτίωση των προβληµάτων της α’ ύλης

Τα προβλήµατα
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ΕΕ : Προβλήµατα και απαντήσεις- Ο σχεδιασµός

1. Σχεδιασµός µε σύνεση και προσοχή

• Κριτήρια για εξασφάλιση α’ ύλης µόνο µε

αυστηρούς όρους περιβαλλοντικής αειφορίας

• Εξασφάλιση min επιπέδου µείωσης αερίων του

θερµοκηπίου

• Κριτήρια σεβασµού της βιοποικιλότητας (τροπικά

δάση, προστατευόµενες περιοχές, βιότοποι)

• Υιοθέτηση πιστοποιητικού για τα εγχώρια και τα

εισαγόµενα καύσιµα

2. *Βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες για αξιοποίηση

υποκαλλιεργούµενων εδαφών

3. Νέα πρότυπα καυσίµων για µεγαλύτερο ποσοστό

ανάµιξης

4. Επέκταση δικτύου τροφοδοσίας βιοκαυσίµων

5. Προσαρµογή της αυτοκινητοβιοµηχανίας

Οι προτάσεις

*Αν και θα ήταν δυνατή η παραγωγή της α’ ύλης στην ΕΕ, ωστόσο είναι πιθανός και επιθυµητός ο
συνδυασµός µε εισαγωγές από τρίτες χώρες
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Το δυναµικό στην ΕΕ ως το 2020

Μεταφορές-Βιοκαύσιµα

∆υνατότητα για 14% της αγοράς, ισοδύναµο µε 43 εκ ΤΙΠ. 

Βιοαιθανόλη : 4% σήµερα στη Σουηδία

20% στη Βραζιλία (πρωτοπόρος παγκοσµίως) 

Βιοντίζελ : 6% σήµερα στη Γερµανία (πρωτοπόρος παγκοσµίως)

Α΄ ύλες προς το παρόν το κραµβέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο και

αργότερα βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς (κυρίως από ξυλεία

καλλιέργειας).
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Τι γίνεται στην Ελλάδα
Με ενεργειακή εξάρτηση 70% (έναντι του 50% της ΕΕ), το κίνητρο µας

είναι ακόµα ισχυρότερο.

Ωστόσο διαπιστώνονται ελλείψεις σχεδιασµού και ενηµέρωσης σε σχέση

µε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ενδεικτικά παραδείγµατα:

1. ∆εν υπάρχει βιοαιθανόλη / δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα βιοαιθανόλης. 

Έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού. Σε άλλες χώρες η δύναµη του καταναλωτή

έσπρωξε την αγορά.

2. Τοπικές κοινωνίες της ΕΕ (περιφέρειες, πόλεις), έθεσαν δικούς τους στόχους

προώθησης ΑΠΕ και πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσµατα, υψηλότερα από

τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

3. Χάθηκε πολύτιµος χρόνος στον σχεδιασµό εξασφάλισης της α’ ύλης. ∆εν

προχωρήσαµε σε ενεργειακές καλλιέργειες. Αυτό θα αποτελούσε τονωτικό

µέτρο για τις αγροτικές περιοχές και την απασχόληση. Απαιτείται κεντρικός

σχεδιασµός, ενηµέρωση, υποστήριξη.
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Τι γίνεται στην Ελλάδα

Μέχρι πρότινος τα βιοκαύσιµα θεωρήθηκαν η «χρυσή ευκαιρία» για

εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Η απότοµη προσγείωση δεν άργησε να έρθει...

Υπάρχει ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο χρηµατοδότησης νέων µονάδων.

Ωστόσο, κατατέθηκαν αιτήσεις επένδυσης για 660.000 tn βιοντίζελ/έτος, 

ενώ ο στόχος της Ελλάδας για το 2010 ήταν 148.000 tn/έτος.

Προβλήµατα:

• κατανοµής ανά παραγωγό, µε αποτέλεσµα υπολειτουργία ή αναστολή

λειτουργίας των µονάδων,

• α’ ύλης - µόνο εισαγόµενη,

• οικονοµικού ανταγωνισµού από το πολύ φθηνό εισαγόµενο βιοντίζελ

από τις ΗΠΑ
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Συµ̟εράσµατα
� Χρειάζεται να δούµε τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση, µε σύνεση και προσοχή, χωρίς

ακραίους ενθουσιασµούς ή αφορισµούς.

� Χάσαµε πολύτιµο χρόνο ως χώρα. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται βήµατα, ωστόσο
χρειαζόµαστε άλµατα.

� Ας αξιοποιήσουµε παραδείγµατα καλής πρακτικής και ας αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα
τεχνοκρατικά.

� Χρειαζόµαστε
� σοβαρό, µακροπρόθεσµο και οραµατικό σχεδιασµό σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

� Άρση των διοικητικών εµποδίων

� Ενηµέρωση και κινητοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη. 

Γιατί τελικά, τα βιοκαύσιµα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
ενεργειακής εξάρτησης και ασφάλειας αλλά και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

ΤοΤο κίνητροκίνητρο είναιείναι ισχυρόισχυρό καικαι γιαγια τοτο ̟εριβάλλον̟εριβάλλον καικαι γιαγια τηντην τσέ̟ητσέ̟η µαςµας!!


