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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Η συνολική παγκόσμια παραγωγή σε
βιοντήζελ κατά το 2004 ξεπέρασε τα 2
δισεκατομμύρια λίτρα, με τη Γερμανία να
κατέχει περισσότερο από το 80% της
αγοράς. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε αυτό το
κράτος μέλος είναι πολύ σημαντικοί. Το
καθαρό βιοντήζελ (B100) στη Γερμανία
απολαμβάνει πλήρη απόφορολόγηση, και
πωλείται σε περισσότερα από 1500
πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Δράσεις προώθησης ιδανικών
συνθηκών για τη διαμόρφωση
αγοράς βιοντήζελ

Η Γαλλία κι η Ιταλία είναι επίσης χώρες
με δυναμική αγορά βιοντήζελ κι
ακολουθούν σε μικρότερη κλίμακα η
Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία και η Δανία.
Πρόσφατα και με βασική αφορμή την
ευρωπαϊκή οδηγία 2003/30, πολλά από
τα κράτη μέλη σχεδιάζουν την παραγωγή
βιοντήζελ
ή
την
επέκταση
της
υπάρχουσας δυναμικότητας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο βασικός στόχος του έργου
“Biodiesel Chains” είναι:
“η
κατανόηση
και
η
προώθηση των κατάλληλων
συνθηκών
για
την
επιτυχημένη διείσδυση του
βιοντήζελ στην ενεργειακή
αγορά ευρωπαϊκών χωρών οι
οποίες παρουσιάζουν χαμηλή
ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα
μέχρι σήμερα”
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έργο επικεντρώνεται σε χώρες όπως η
Ελλάδα, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Κύπρος,
η Ρουμανία κι η Βουλγαρία, οι οποίες
παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη
στην αγορά βιοκαυσίμων. Οι χώρες αυτές
βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και
χρειάζονται άμεσα μέτρα προώθησης των
βιοκαυσίμων και σωστό σχεδιασμό
στρατηγικής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Σε συνεργασία με τους “παίκτες” της
αγοράς για τη δημιουργία σαφών
στρατηγικών με σκοπό την εγκατάσταση
αλυσίδων
παραγωγής
και
χρήσης
βιοντήζελ.
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Οι βασικές ενότητες εργασίας που θα
διερευνηθούν καλύπτουν τα παρακάτω:

Δημιουργία δικτύων από τους άμεσα
σχετιζόμενους φορείς (επενδυτές, φορείς
χρηματοδότησης, θεσμικούς φορείς, κ.ά.)
για την έναρξη του διαλόγου και την
κινητοποίηση των “παικτών” της αγοράς.

Polish National Energy
Conservation Agency

KAPE (PL)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

AEOLIKI Ltd.

Διάδοση
και
προώθηση
των
αποτελεσμάτων του έργου στο επενδυτικό
κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της
εκστρατείας πληροφόρησης σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα.

European Biodiesel Board

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

http://www.cres.gr/biodiesel

Κριτική ανάλυση των αγορών βιοντήζελ
στις συμμετέχουσες χώρες, σε σχέση με
την ευρύτερη αγορά βιοκαυσίμων στην
ΕΕ25. Η ανάλυση θα καλύπτει κίνητρα,
εμπόδια,
προοπτικές
κι
ευκαιρίες
ανάπτυξης.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Αντιπαράθεση πληροφοριών σχετικά με
τις διαφαινόμενες βέλτιστες πρακτικές
παραγωγής και χρήσης του βιοντήζελ
στις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς και κατανόηση της δυνατότητας
υιοθέτησης αυτών στις χώρες που
συμμετέχουν στο έργο.

ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
Καθορισμός των δυνατοτήτων δημιουργίας
κατάλληλων συνθηκών ανά χώρα για την
αύξηση της διείσδυσης του βιοντήζελ.

•

Έκθεση υφισταμένης κατάστασης της
αγοράς βιοντήζελ (ΕΕ25)

•

Καταγραφή νομοθεσίας και κανονισμών

•

Ανάλυση του διεθνούς εμπορίου

•

Παραδείγματα βελτιστων πρακτικών

•

Αναλύσεις περίπτωσης

•

Σχέδια εθνικών στρατηγικών

•

Ολοκληρωμένες εκστρατείες
πληροφόρησης των βασικών
επενδυτών

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
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