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Στρατηγικήγια βιώσιµηανάπτυξη
της εγχώριαςβιοµηχανίας
To τελευταίο διάστηµα τρεις εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων
οδηγήθηκαν σε κλείσιµο στις ΗΠΑ, άλλες δύο ανέστειλαν την παραγωγική τους
δραστηριότητα στη χώρα, ενώ κάποιες µεταφέρουν τις γραµµές παραγωγής τους
µακριά από την Ευρώπη.
Του ΣΟΦΟΚΛΗ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ, Γενικού ∆ιευθυντή της Solar Cells Hellas AE
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αλλά όχι µε τους ρυθµούς που αναλογούν καλύπτουν πάνω από το 50% της ζήτησης

3.0 ανταγωνισµός των Κινέζων παραγωγών
θα µειώσει περαιτέρω τις τιµές

υποστήριξης

Η επέκταση της παραγωγικής

επίπεδα οδήγησε σε νέες µειώσεις τιµών που
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Οι κινέζικες βιοµηχανίες τροφοδοτούν
τα 3/5 της παγκόσµιας ζήτησης και κα¬

σε φ/β πλαίσια. Παρά την αύξηση
των πωλήσεών τους, οι παραγωγοί
αυτοί βλέπουν τα περιθώρια

κέρ-
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δους τους να µειώνονται µέσα σε ένα Αυτή n στρατηγική, πέρα από την προστιθέµενη
«Η βιωσιµότητα
αξία που προσφέρει και τα
πόλεµο τιµών.
της εγχώριας βιοµηχανίας
Η βιωσιµότητα της εγχώριας βιοµηχανίαςαναµφισβήτητα οφέλη από την προσθήκη
φ/β µέσα σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό
αρκετών MW ΑΠΕ, υλοποιεί οικονοµίες
φωτοβολταϊκών µέσα
περιβάλλον εξαρτάται σε
κλίµακας µε τη συνέργια των
βιοµηχανικών µονάδων και του κατασκευαστικού
µεγάλο βαθµό από τις προοπτικές στήριξης
στο έντονα ανταγωνιστικό
του κλάδου από την πολιτεία και
βραχίονα, δηµιουργεί νέες
περιβάλλον εξαρτάται
θέσεις εργασίας και εξασφαλίζει τη
την ευελιξία τους να προσαρµοστούν
διατήρηση των υπαρχουσών,ενώ ανεξαρτητοποιεί
στις απαιτήσεις των καιρών. Αυτό πρακτικά
σε µεγάλο βαθµό από
τις εταιρείες από τις διακυµάνσεις
σηµαίνει πολιτικές υποστήριξης
τις προοπτικές στήριξης
των ελληνικών προϊόντων σε στρατηγικές
της αγοράς και τον ανελέητο
επενδύσεις και σε άµεση υλοποίηση
ανταγωνισµό.
του κλάδου από
φ/β έργων που διασφαλίζουν
µέρος των πωλήσεώντους για τα επόµεναΜείωση κόστους
την πολιτεία και
χρόνια.
Για την ολοκλήρωση των έργων, n µείωση
την ευελιξία τους
Πρόσφατα n κοινοπραξία Παναγάκος
του κόστους παραγωγήςείναι εφικτή
λόγω του µεγέθους των φ/β πάρκων,να προσαρµοστούν
∆ AE-SolarConcpet AE-SpesSolans AE
πήρε το πράσινο φως µέσω της διαδικασίας τα εργοστάσια θα λειτουργούν σε
στις απαιτήσεις
fast track για την υλοποίηση 39 πλήρη παραγωγική δυναµικότητα ενώ
φ/β πάρκων συνολικής
ισχύος
το αποδεδειγµένο track record έργων
των καιρών.
131.04MW στην ελληνική επικράτεια.
που πρόσφατα κατασκευάστηκαν (µέσα
To έργο αυτό δεσµεύεται στη χρήση
στο Σεπτέµβριο ολοκληρώθηκαν
των φ/β πλαισίων που θα παράγονται φ/β πάρκα ισχύος 3.2MW στην Ηλεία,
από τα εργοστάσια του κ. Παναγάκου 1MW στον Ορχοµενό, 600KW στη Λήµνο)
(που λειτουργούν από το 2008 σε Πάτρα
θα αποτελέσουν την καλύτερη
και Θήβα µε συνολική παραγωγική απόδειξη πως µια ελληνική εταιρεία
δυναµικότητα 80Μ\Λ//ετησίως) και σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας µπορεί
εφαρµόζει µια καθετοποίηση σε όλα να ολοκληρώσει επενδύσεις στρατηγικής
τα στάδια της ανάπτυξης των έργων,
σηµασίας για την εγχώρια οικονοµία
από την παραγωγή των προϊόντων µέχρι
σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης
β
τη σύνδεση στο δίκτυο και την παραγωγή
και έντονου ανταγωνισµού.
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ηλεκτρισµού.
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