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Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

32 δις Ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης  

από την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας 

 

Η Αιολική Ενέργεια αύξησε τη συμμετοχή της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΑΕΠ-ΕΕ) κατά 33% ανάμεσα στο 2007 και το 2010. Μέσα στο 2010, η ανάπτυξη της 

αιολικής βιομηχανίας ήταν διπλάσια από αυτή του ΑΕΠ-ΕΕ συνολικά, συνεισφέροντας 32 δις Ευρώ 

στην Ευρωπαϊκή οικονομία εν μέσω κρίσης. Αυτό προκύπτει από τη σημαντική μελέτη με τίτλο 

«Πράσινη Ανάπτυξη – Η επίδραση της Αιολικής Ενέργειας στην απασχόληση και την οικονομία» 

που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA) στο πλαίσιο του Συνεδρίου 

EWEA2012 (16-19/4/2012) στην Κοπεγχάγη.  

Συνοπτικά, τα βασικά ευρήματα της μελέτης «Πράσινη Ανάπτυξη» είναι: 

1. Ο τομέας της αιολικής ενέργειας συνεισέφερε 32 δις Ευρώ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕΠ-ΕΕ) το 2010 

2. Η συμμετοχή του αιολικού τομέα στο ΑΕΠ-ΕΕ αυξήθηκε κατά 33% από το 2007 στο 2010 

3. Ο τομέας δημιούργησε 30% περισσότερες δουλειές από το 2007 στο 2010, φθάνοντας σχεδόν 

τις 240.000, τη στιγμή που η ανεργία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 9,6%. Το 2020 οι θέσεις 

εργασίας στον κλάδο θα ανέρχονται σε 520.000 

4. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας είναι ένας καθαρά εξαγωγικός κλάδος. Η συνολική αξία των 

εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών ανήλθε σε 5,7 δις Ευρώ το 2010  

5. Η συνολική εξοικονόμηση πόρων λόγω των μειωμένων εισαγωγών καυσίμων χάρη στην 

αιολική ενέργεια  

6. Ο κλάδος επένδυσε το 5% των εξόδων του σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσοστό τριπλάσιο από 

τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

«Η αιολική ενέργεια είναι απάντηση στην ύφεση. Κάθε χρόνο δημιουργεί αυξανόμενη οικονομική 

δραστηριότητα, περισσότερες δουλειές και  εξαγωγές προς όφελος της Ευρώπης που αγωνίζεται με 

την οικονομική κρίση. Μια κρίση που εντείνεται εξαιτίας των καυσίμων που εισάγονται σε διαρκώς 

υψηλότερο κόστος για τους ευρωπαίους πολίτες» δήλωσε ο Καθηγητής Αρθούρος Ζερβός, 

Πρόεδρος της EWEA. 

Στο μέλλον ο κλάδος της αιολικής ενέργειας μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Για να 

επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές: 



  

 

1. Σταθερά εθνικά συστήματα υποστήριξης των Α.Π.Ε. 

2. Δεσμευτικός στόχος για τις Α.Π.Ε. το 2030 

3. Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

4. Πιο φιλόδοξος στόχος για 30% μείωση των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου το 2020 

5. Επαρκή και στοχευμένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου δήλωσε:  

«Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης η Αιολική Ενέργεια προσφέρει στους 

λαούς και τις οικονομίες της Ευρώπης απασχόληση και ανάπτυξη. Φυσικά προσφέρει φτηνή 

ηλεκτρική ενέργεια, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα. Είναι καιρός να πούμε 

και στην Ελλάδα το μεγάλο ΝΑΙ στην Αιολική Ενέργεια.  

Να απαλλάξουμε την ανάπτυξη από την πολυνομία και τις στρεβλώσεις. Να απελευθερώσουμε με 

συνέπεια και γνώση τις υγιείς δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Να στηριχθούμε στις επιχειρήσεις, 

τον επιστημονικό κόσμο και τους θύλακες αριστείας της διοίκησης» 

 

Επισυνάπτεται η Μελέτη της EWEA 

  
Πληροφορίες για το παρόν Δελτίο Τύπου:  
Παναγιώτης Παπασταματίου 
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 
Τηλ. επικοινωνίας: 2106816803 
Email: info@eletaen.gr 

mailto:info@eletaen.gr

