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Τουρκικός κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
Αιολική ενέργεια – Επαρχία Σμύρνης 

 

Α. Αιολική ενέργεια – Επαρχία Σμύρνης  

Στο πλαίσιο της Ένωσης Εξαγωγέων Αιγαίου (Aegean Exporters Association, EIB) αποφασίστηκε 
να συσταθεί στη Σμύρνη η πρώτη Ένωση Εξαγωγέων Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Ανανεώσιμης 
Ενέργειας της Τουρκίας (Renewable Energy Equipment and Service Exporters Association). Η 
Σμύρνη καλείται «αιολική πρωτεύουσα της Τουρκίας» και θεωρείται «κόμβος παραγωγής» του 
εξοπλισμού αιολικής ενέργειας στη χώρα.   

Ο κ. Jak Eskinazi, επικεφαλής της Ένωσης ΕΙΒ, δήλωσε σε συνέντευξη ότι ο νέος εξαγωγικός 
Σύνδεσμος στοχεύει να βοηθήσει τις τουρκικές εταιρείες να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
συγκεντρωμένες υπό ενιαία στέγη ώστε να παρακολουθούν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη 
τεχνολογία, καθώς και την Ε & Α στον κλάδο των ΑΠΕ. Δήλωσε, επίσης, ότι στις πρώτες εργασίες 
της Ένωσης περιλαμβάνεται η υλοποίηση μελέτης για τη διαμόρφωση συστήματος 
κωδικοποίησης του εξαγόμενου εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών, προκειμένου να εντοπιστούν 
οι δυνατότητες της χώρας. Τόνισε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παραγωγή 
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σημείο που θα είναι σε θέση να παράγει 
ανεμογεννήτριες σχεδόν 100%, εγχωρίως.  

Σε αυτή την κατεύθυνση και με στόχο την ενσωμάτωση της εξαγωγικής ικανότητας της εν λόγω 
Περιφέρειας σε μια εταιρική δομή, ο κ. Alper Kalayci, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων και 
Επιχειρηματιών κλάδου Ενέργειας (Association of Energy Industrialists and Businessmen, ENSIA), 
δήλωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει αξιολογήσεις σκοπιμότητας και αναλύσεις εξαγωγικών 
επιχειρήσεων στον κλάδο των ΑΠΕ για τη δημιουργία συνεκτικού συστήματος κωδικοποίησης.  

Η νέα Ένωση Εξαγωγέων θα αποτελέσει επίσης σημείο επαφής για διεθνείς επενδυτές που 
σχεδιάζουν να εισέλθουν στην τουρκική αγορά.  

Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών καλύπτεται ήδη από το 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Best For Energy Project» (Boosting Effective and 
Sustainable Transformation for Energy, τριετούς διάρκειας, ξεκίνησε το 2020, συνολικού 
προυπολογισμού $3 δισεκ. ευρώ). Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο ξεκίνησε από τη Σμύρνη, η 
ENSIA συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Υπηρεσία της πόλης (Izmir Development Agency, IZKA) 
για να αναλύσει τις 309 εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (200 βρίσκονται στη Σμύρνη), 
οι οποίες συμμετείχαν στη μελέτη «Clean Energy and Clean Technology Capability Matrix» 
(CLEANMATRIX). Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, 67% των ανωτέρω εταιρειών είναι 
εξαγωγείς, 90% αύξησαν τα εισοδήματα και 83% αύξησαν την κερδοφορία  την τελευταία διετία. 

Οι δυτικές περιοχές της επαρχίας της Σμύρνης, σύμφωνα με την έκθεση "Τομέας αιολικής 
ενέργειας και χάρτης πορείας της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της Σμύρνης" (Wind Energy 
Sector and Izmir Offshore Wind Energy Roadmap) που έχει καταρτιστεί από την Υπηρεσία 
Ανάπτυξης της πόλης και συνοδεύεται από οδικό χάρτη, στοχεύεται να πρωτοπορήσουν στον 
αιολικό κλάδο. Η έκθεση είναι η πρώτη που υφίσταται στην Τουρκία σε περιφερειακή κλίμακα, 
προωθώντας τη συγκεκριμένη επαρχία (φιλοξενεί 20% της εγκατεστημένης χερσαίας αιολικής 
ενέργειας στη χώρα). Αναφέρει ότι ο κλάδος αιολικής ενέργειας στη Σμύρνη απασχολεί 
περισσότερους από 7.500 εργαζόμενους, εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες και ότι οι 
τ/εξαγωγές εξοπλισμού ανανεώσιμης ενέργειας υπερβαίνουν τα $500 εκατ. δολάρια, ετησίως. Ο 
χάρτης περιλαμβάνει τα κύρια βήματα που πρέπει να γίνουν για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της χώρας στον κλάδο σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της 
εκτίμησης του αιολικού δυναμικού και του προσδιορισμού των τοποθεσιών επενδύσεων, 
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ανάλυσης αγοράς, εκτίμησης των τομεακών αναγκών και απαιτήσεων, συντονισμού μεταξύ 
περιφερειακών και εθνικών πολιτικών και αξιολόγησης των χρηματοδοτικών πόρων. 

Από την πλευρά της η Υπηρεσία Ανάπτυξης Σμύρνης με στόχο τη δημιουργία ώριμης και 
ομαδοποιημένης/συνεκτικής αιολικής βιομηχανίας εντός και γύρω από την πόλη έχει ήδη 
ξεκινήσει δράσεις στη βάση των κατευθύνσεων του χάρτη: προσδιορισμός των αναγκών 
λιμενικών υποδομών, προετοιμασία πιλοτικών επενδυτικών εκθέσεων σκοπιμότητας, 
αξιολόγηση των τρεχουσών δυνατοτήτων παραγωγής εξοπλισμού, δημιουργία εξειδικευμένων 
βιομηχανικών ζωνών, την ευθυγράμμιση του λιμανιού Candarli (βορείως της Σμύρνης, 
αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει το λιμένα της πόλης και να διαχειριστεί μέρος της κίνησης).  

Σε επίπεδο χώρας, η συμβολή της αιολικής ενέργειας έχει βαρύνουσα σημασία στην τ/οικονομία 
όχι μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στη βιομηχανική ανάπτυξη μέσω της 
κατασκευής εξαρτημάτων ανεμογεννητριών καθώς και μέσω παροχής συγγενών υπηρεσιών 
όπως η μηχανική, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η ισχύς και η ανακύκλωση.  

Εν γένει, με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες τάσεις, η αγορά αναμένεται να 
γνωρίσει σημαντική επέκταση. 

 

Β. Τουρκικός Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, 
οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια ανέρχονται σε $66 δισεκ. δολάρια και οι ανανεώσιμες πηγές 
συμμετέχουν με άνω του 53% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα (η ανανεώσιμη 
ισχύς ανήλθε σε 52.353 MW επί συνολικής ισχύος 98.493 MW στο τέλος του προηγούμενου 
μήνα, στοιχεία: Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, TEIAŞ). 

Οι επενδύσεις στην υδροηλεκτρική ενέργεια ανέρχονται σε $35 δισεκ. δολάρια με 
εγκατεστημένη ισχύ 31.441 MW. Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε δραματική 
πτώση λόγω έντονης ξηρασίας που επηρέασε ποταμούς και ταμιευτήρες (το φυσικό αέριο 
κάλυψε τη διαφορά). 

Στην υδροηλεκτρική ενέργεια, η νοτιοανατολική επαρχία Şanlıurfa (νότια) διαθέτει τη 
μεγαλύτερη ισχύ με 3.128 MW. Ακολουθούν οι επαρχίες του Elazığ με 2.445 MW (κεντρικά 
ανατολικά) και του Diyarbakır με 2.251 MW (νοτιοανατολικά). 

Οι επενδύσεις στον αιολικό κλάδο, το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό καθαρής ενέργειας στην 
Τουρκία με ισχύ πλήρη 10.014 MW, υπολογίζονται σε $13 δισεκ. δολάρια (το κόστος επένδυσης 
εκτιμάται σε $1,4 εκατ. δολάρια/MW).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TEIAŞ, η εγκατεστημένη συνολική αιολική ενέργεια της Τουρκίας 
ανέρχεται σε 10.010 μεγαβάτ (MW). Στην επαρχία της Σμύρνης είναι το μεγαλύτερο δυναμικό 
αιολικής ενέργειας με περίπου 1.700 MW και έπονται οι επαρχίες Balıkesir (βορειοανατολικά της 
Σμύρνης, 1.300 MW), Çanakkale (Στενά Δαρδανελίων, 850 MW), Manisa (750 MW) και 
Κωνσταντινούπολης (420 MW). 

Το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στη συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ενέργεια της χώρας 
έφτασε το 10% και το μερίδιο στη συνολικώς παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια σε 
19,3%. 

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας και συναφούς εξοπλισμού στην Τουρκία έχει αυξηθεί σε βαθμό 
ώστε να κατατάσσεται πλέον ως μία από τις 10 μεγαλύτερες αγορές, διεθνώς και ως ο πέμπτος 
μεγαλύτερος παραγωγός εξοπλισμού στην Ευρώπη (πέρυσι).  
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Στην ηλιακή ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ 7.435 MW, οι επενδύσεις ανέρχονται σε $10 
δισεκ. δολάρια. Η επαρχία της Κεντρικής Ανατολίας Konya θεωρείται η πρωτεύουσα της ηλιακής 
ενέργειας στη χώρα με ισχύ 964 MW. Η Άγκυρα ακολουθεί με 393 MW και η επαρχία Şanlıurfa με 
379 MW. 

Η γεωθερμική ισχύς ανέρχεται σε 1.650 MW με επενδύσεις $6 δισεκ. δολαρίων και οι  
επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας από βιομάζα δυναμικού 1.813 MW ανέρχονται 
σε $2 δισεκ. δολάρια. 

Η εγκατεστημένη γεωθερμική ικανότητα της Τουρκίας ευρίσκεται κυρίως στην περιοχή του 
Αιγαίου. Προηγείται η επαρχία Aydın με ισχύ 848 MW. Ακολουθούν οι επαρχίες Manisa με ισχύ 
378 MW και Denizli με 378 MW (νοτιοανατολικά της Σμύρνης). 

Η μητρόπολη της Κωνσταντινούπολης προηγείται στην πλήρη ισχύ παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα με 207 MW, και έπονται η Άγκυρα και η Σμύρνη με 123 MW και 84 MW, αντιστοίχως. 

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το 
οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.ε., παρέμεινε σχετικά χαμηλό (37,7%) λόγω της ξηρασίας στη 
χώρα (από τις ΑΠΕ παρήχθησαν 83,5 δισεκ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας περίπου έναντι συνολικής 
παραγωγής 221,6 δισεκ. kWh). Η υδροηλεκτρική ενέργεια συμμετείχε στην ηλεκτροπαραγωγή 
κατά 32%, η αιολική 10,2%, η ηλιακή 7,5% και οι γεωθερμική και βιομάζας 1,7%και 1,8%, 
αντιστοίχως. 

Η Τουρκία πρόσθεσε συνολικά ισχύ 2.602 MW από ΑΠΕ φέτος (σχεδόν το σύνολο της 
ανάπτυξης). 

 

Γ. Κορυφαίες τουρκικές εταιρείες ΑΠΕ: 

Η κρατική εταιρεία Electricity Generation Company (EÜAŞ) έχει μακράν τη μεγαλύτερη 
δυναμικότητα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα (13.993 MW), ακολουθούμενη 
από την ιδιωτική εταιρεία Cengiz Holding (1.443 MW). 

Στην αιολική ενέργεια προηγούνται οι εταιρείες Borusan EnBw και Demirer Energy με πλήρη ισχύ 
660 MW και 613,7 MW, αντιστοίχως. 

Η εταιρεία Kalyon Energy κατατάσσεται πρώτη στην ηλιακή ισχύ (398 MW). Η εταιρεία -μέλος 
του ομίλου Kalyon Holding- εγκαινίασε τον Αύγουστο τ.ε. το εργοστάσιο κατασκευής ηλιακών 
συλλεκτών Solar Technologies (επενδυτική δαπάνη $400 εκατ. δολαρίων στην οργανωμένη 
βιομηχανική ζώνη Başkent της Άγκυρας). Το εργοστάσιο θα τροφοδοτεί πρωτίστως με πάνελς την 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια Karapınar Renewable Energy Resources Zone 
Project, στην επαρχία Konya. Η εν λόγω μονάδα είναι κοινή επένδυση Τουρκίας-Κίνας, ύψους $1 
δισεκ. δολαρίων και θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον τρέχοντα μήνα (κατασκευάστηκε σε 
συνεργασία με την China Electronics Technology Group Corporation, CETC).   

Ακολουθεί η Cengiz Holding με 173,6 MW ηλιακής ισχύος. 

Η Zorlu Energy έχει τη μεγαλύτερη γεωθερμική ισχύ (305 MW) και δεύτερη η Gürmat (206 MW). 

Στη βιομάζα, ηγείται η εταιρεία ITC με 130 MW και έπεται η ISTAÇ με 92,8 MW. 

 

Άγκυρα, 18 Σεπτεμβρίου 2021 


