Κόστος ενός έργου EGS

Χρηματοδότηση Έργου

Πλεονεκτήματα

Χρηµατοοικονοµικά ∆εδοµένα
Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί, θεωρητικά, να αναπτυχθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη. Τα κύρια
πλεονεκτήματα των γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας είναι η πρόβλεψη του φορτίου βάσης
και η ευέλικτη ανανεώσιμη ενέργεια, διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, και προστασία έναντι
των ασταθών και αυξανόμενων τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρήση γεωθερμικών πόρων μπορεί να
παράσχει ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης για τις χώρες μέσω της μορφής φόρων, δικαιωμάτων,
εξαγωγής τεχνολογίας και θέσεων εργασίας. Η προώθηση της γεωθερμικής ενέργειας θα απαιτήσει
υψηλές επενδύσεις κεφαλαίων οι οποίες δεν μπορούν να προέρχονται αποκλειστικά από τα δημόσια
ταμεία – απαιτείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Η χρηματοδότηση ενός γεωθερμικού έργου πρέπει να περιλαμβάνει δυο κρίσιμα στοιχεία κατά την
αρχική φάση της ανάπτυξης του έργου: μια υψηλή επένδυση κεφαλαίου και ένα ασφαλιστικό πλάνο για
την κάλυψη των γεωλογικών κινδύνων οι οποίοι θα ληφθούν από το χρηματοδοτικό σχήμα.
Η ανάπτυξη ενός γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας μπορεί να διαχωριστεί σε διαφορετικές
φάσεις:

Στην περίπτωση των EGS, το μεγαλύτερο τμήμα
του συνολικού κόστους ενός έργου αποτελείται
από τις αρχικές επενδύσεις κεφαλαίου κατά την
έναρξη του έργου. Εμπειρικά, ο σχεδιασμός του
έργου μπορεί να απορροφήσει μέχρι περίπου το
10% των συνολικών επενδύσεων κεφαλαίου.
Το κόστος των γεωτρήσεων αντιπροσωπεύει το 50
με 70% του συνολικού κόστους.
Η δημιουργία του EGS (Βελτιωμένο Γεωθερμικό
Σύστημα) και η κάλυψη του ασφαλιστικού
κινδύνου είναι άλλα δυο σημαντικά έξοδα.
Το ετήσιο λειτουργικό κόστος είναι πολύ χαμηλό.

Κόστος Γεώτρησης

Οι γεωτρήσεις αντιπροσωπεύουν από 30% έως 50% του κόστους ενός γεωθερμικού υδροθερμικού έργου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πάνω από το μισό του συνολικού κόστους των EGS.
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Ασφάλεια Κινδύνου
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•

•
•

Οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί αποτελούν σημαντικά εργαλεία της δημόσιας πολιτικής ώστε η
γεωθερμία να μπορεί να αντισταθμίσει τις ανεπάρκειες της αγοράς και να μπορέσει η τεχνολογία
να εξελιχθεί βάσει της καμπύλης γνώσης.
Θα πρέπει να υιοθετηθούν καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης προσαρμοσμένοι στις
ιδιαιτερότητες των γεωθερμικών τεχνολογιών και ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας των αγορών
και των τεχνολογιών.
Ένα Ευρωπαϊκή Ταμείο Ασφάλισης Γεωθερμικών Κινδύνων (EGRIF) θεωρείται ως ένας ελκυστικός
δημόσιος μηχανισμός στήριξης για την αντιμετώπιση του γεωλογικού κινδύνου.
Κατά το σχεδιασμό ενός υποστηρικτικού μηχανισμού, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει
να έχουν μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα υπερβαίνει το σταθμισμένο κόστος της ενέργειας
και θα περιλαμβάνει τα συστημικά κόστη και όλες τις εξωτερικότητες. Ως εναλλακτική λύση,
υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρεται μια πριμοδότηση στη γεωθερμία για τα οφέλη που
παρέχει στο συνολικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: την ευελιξία και το φορτίο βάσης.

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών δημόσιας πολιτικής για τη
στήριξη της ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεωθερμίας. Αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν είτε
ως υποστήριξη επενδύσεων (επιχορηγήσεις κεφαλαίου, φορολογικές απαλλαγές ή ελαφρύνσεις για την
αγορά αγαθών), είτε ως υποστήριξη λειτουργίας (επιδοτήσεις επί της τιμής, υποχρεώσεις ανανεώσιμης
ενέργειας με πράσινα πιστοποιητικά, σχήματα δημοπράτησης και φορολογικές ελαφρύνσεις για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). Ο πιο διαδεδομένος μηχανισμός στήριξης για τη γεωθερμική ενέργεια
στα κράτη-μέλη της ΕΕ αποτελεί το σύστημα επιδότησης, το οποίο διαφέρει στην πραγματική παρεχόμενη
επιδότηση, στον αριθμό των ετών που πραγματοποιείται η επιδότηση και στο αν το πρόγραμμα αφορά σε
καθαρή / μεικτή παραγωγή.
Προς το παρόν, ο σχετικά μικρός αριθμός γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
ΕΕ δεν παρέχει μια ικανοποιητική στατιστική βάση ώστε να εκτιμηθεί η πιθανότητα μιας επιτυχημένης
γεώτρησης. Κατά συνέπεια, αυτοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη των γεωθερμικών έργων
δυσκολεύονται να βρουν δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα με προσιτούς όρους και
προϋποθέσεις για ασφάλιση στη περίπτωση μη εύρεσης πόρων.

