Γεωθερµικό δυναµικό
Το έργο Geoelec έχει δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό χάρτη ο οποίος παρέχει μια επισκόπηση των
τοποθεσιών των γεωθερμικών πόρων που μπορούν να αναπτυχθούν το 2020, το 2030 και το 2050. Ο
χάρτης βασίζεται σε ένα ενιαίο πρωτόκολλο υποβολής αναφορών και ταξινόμησης πόρων για την
εκτίμηση των γεωθερμικών πόρων.

Εκτίμηση πόρων

Η εκτίμηση των πόρων του γεωθερμικού δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρισμού είναι το προϊόν της
ενσωμάτωσης των υπαρχόντων στοιχείων που παρέχονται από τις χώρες της ΕΕ-28 και μιας νέας
μεθοδολογίας η οποία έχει βασιστεί στην καναδική, αυστραλιανή και αμερικάνικη μεθοδολογία.

Δυναμικό το 2020 στην Ευρώπη

Το γεωλογικό δυναμικό (διαθέσιμη θερμότητα) μεταφράζεται σε οικονομικό δυναμικό, χρησιμοποιώντας
μια τιμή Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας (ΣΚΕ) χαμηλότερη από 150€/MWe για το σενάριο του 2030 και
χαμηλότερη από 100€/MWe για το σενάριο του 2050:
1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεωθερμίας το 2013 στην ΕΕ είναι 6 TWh.
2. Τα NREAP προβλέπουν στην ΕΕ-28 παραγωγή περίπου 11 TWh.
3. Το συνολικό ευρωπαϊκό γεωθερμικό δυναμικό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 είναι
174 TWh.
4. Το οικονομικό δυναμικό αυξάνεται σε περισσότερα από 4.000 TWh το 2050.
Η ηλεκτροπαραγωγή μέσω γεωθερμίας έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, και η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2013 στην Ευρώπη ανέρχεται πλέον σε περίπου 1,71 GW, με παραγωγή
περίπου 11,38 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο. Υπάρχουν 62 γεωθερμικές
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη, με 48 από αυτές να βρίσκονται σε κράτη-μέλη της ΕΕ,
που σημαίνει εγκατεστημένη ισχύ στην ΕΕ περίπου 0,9 GWe. Οι περισσότερες (35) από τις μονάδες
βρίσκονται στην Ιταλία.
Σύμφωνα με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις Ανανεώσιμων Πηγές Ενέργειας (NREAP) των κρατών-μελών
της ΕΕ, το δυναμικό θα αυξηθεί από 0,9 εγκατεστημένα γιγαβάτ (GWe) το 2013 σε 1,4 GWe το 2020. Η
ηλεκτροπαραγωγή μέσω γεωθερμίας προβλέπεται το 2020 να είναι 11 TWh.
Στην Ευρώπη, η συνολική παραγωγή θα αυξηθεί από 11,4 TWh σε 16,7 TWh, με αυτή τη σημαντική
αύξηση να συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη της τουρκικής και της ισλανδικής αγοράς.
Το οικονομικό δυναμικό για την γεωθερμική ενέργεια εκτιμάται ότι θα είναι πολύ υψηλότερο το 2020:
1. 21,2 TWh για την ΕΕ-28
2. 70,8 TWh για το σύνολο του δυναμικού στην Ευρώπη

Δυναμικό το 2030 στην Ευρώπη
Δυναμικό το 2050 στην Ευρώπη

Το οικονομικό δυναμικό
για
τη
γεωθερμική
ενέργεια
το
2030
εκτιμάται ότι θα είναι:
1. 34 TWh για την ΕΕ-28
2. 174 TWh για το σύνολο
του δυναμικού στην
Ευρώπη

Το οικονομικό δυναμικό
για
τη
γεωθερμική
ενέργεια το 2050 εκτιμάται
ότι θα είναι:
1. 2.570 TWh για την ΕΕ-28
2. Περίπου 4.000 TWh για
το
σύνολο
του
δυναμικού στην Ευρώπη

