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Η αµερικανική Tesla προλείανε το έδαφος και οι µεγάλοι της παγκόσµιας 
αυτοκινητοβιοµηχανίας εισέρχονται αργά αλλά σταθερά στον κόσµο του ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου. Η Κίνα µετατρέπεται «σε διεθνές κέντρο εξουσίας της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας», όπως υπογράµµισε τον Ιανουάριο από το Πεκίνο, ο διευθύνων 
σύµβουλος του οµίλου «Volkswagen», Χέρµπερτ Ντις, ο οποίος προχώρησε ένα βήµα 
παραπέρα µε τη δήλωση ότι η VW θα πρέπει να γίνει «πιο κινεζική».  
Την ίδια περίοδο βρέθηκε στην Σαγκάη και ο ιδιοκτήτης της Τesla, Έλον 
Μασκ, προκειµένου να εγκαινιάσει τα θεµέλια του «Gigafactory 3», δηλαδή, του πρώτου 
γιγαντιαίου εργοστασίου του οµίλου, εκτός ΗΠΑ, που θα µπορεί να παράγει 500.000 
ηλεκτρικά οχήµατα ετησίως από τα τέλη του 2019. 
Οι δύο αυτοκινητοβιοµηχανίες επισήµαναν ταυτόχρονα, τη στρατηγική στροφή της 
κινεζικής κυβέρνησης προς την ηλεκτροκίνηση. Με επιδοτήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και περιορισµούς στην παραγωγή οχηµάτων µε κινητήρες εσωτερικής καύσης, το Πεκίνο 
έχει θέσει ως στόχο, έως το 2020 να κυκλοφορούν στους δρόµους της χώρας τουλάχιστον 
5 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πέρυσι, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχηµάτων στην Κίνα 
ανήλθαν σε σχεδόν 1 εκατ. µονάδες. 
Ενδεικτικό της ραγδαίας µεταστροφής προς την ηλεκτροκίνηση είναι και η πρόσφατη 
συµφωνία των Daimler και Geely να κατασκευάσουν από κοινού την ηλεκτρική εκδοχή του 
διάσηµου Smart, µε τους επικεφαλής των δύο εταιρειών να υπογράφουν σχετικό µνηµόνιο 
στρατηγικής συνεργασίας. 
Η νέα γενιά Smart θα παράγεται σε εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα, µε τις 
πωλήσεις να προγραµµατίζονται για το 2022, όπως αναφέρει το Automotive News Europe. 

 



Ενώ, λοιπόν, τα παγκόσµια και εγχώρια µονοπώλια ανταγωνίζονται σκληρά ώστε να 
διασφαλίσουν ισχυρά µερίδια σε αυτή την τεράστια και ανερχόµενη αγορά, στην Ελλάδα, 
βρισκόµαστε, ακόµη «50 χρόνια πίσω», όπως έλεγε το παλιό σλόγκαν! 
Εν τούτοις, ακόµη και υπό αυτό το πρίσµα, στην Ελλάδα µε το ανύπαρκτο θεσµικό 
πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από διεθνείς οι επιχειρήσεις για 
επικερδείς δραστηριότητες στον κλάδο και ήδη ορισµένες από αυτές διενεργούν τις 
πρώτες έρευνες αγοράς για να εδραιώσουν την παρουσία τους στη χώρα µας. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι Blink Charging, µια από τις κορυφαίες εταιρείες των 
ΗΠΑ στον τοµέα της διάθεσης και παροχής υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχηµάτων ανακοίνωσε προ ηµερών, τη σύσταση κοινοπραξίας µε την ελληνική Eunice 
Energy, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των ΑΠΕ από το 2001, για την από κοινού 
δραστηριοποίησή τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτροκίνησης. 
Στρατηγική επιδίωξη της αµερικανικής εταιρείας είναι να καταστήσει την Ελλάδα βάση για 
την είσοδό της στη ραγδαία αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή αγορά, στο 
πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την κλιµατική αλλαγή, που έχει θέσει ως στόχο τη 
µείωση κατά 37,5% των εκποµπών ρύπων από τα αυτοκίνητα έως το 2030. 
Οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, όπως φαίνεται 
από τα επίσηµα στοιχεία –το 2018, το µερίδιο των αµιγώς ηλεκτροκίνητων οχηµάτων στην 
χώρα ανερχόταν σε µόλις 0,1% - σε συνδυασµό µε τον εθνικό σχεδιασµό για την επίτευξη 
των δεσµευτικών στόχων για το 2030, γεννούν προσδοκίες για τη δηµιουργία µιας πολλά 
υποσχόµενης αγοράς, εξ ου και το έντονο ενδιαφέρον από πλευράς ξένων και εγχώριων 
επενδυτών. 
Επαφές µε τις αρµόδιες ελληνικές αρχές είχαν, ακόµη, αµερικανικές εταιρείες και 
ευρωπαϊκές εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον κλάδο. Μεταξύ των σχεδίων 
που παρουσίασαν συµπεριλαµβάνεται η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας παραγωγής 
πυκνωτών στην Θεσσαλονίκη, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας 
παραγωγής µικρών ηλεκτρικών οχηµάτων στην Πάτρα. 
Η κοινοπραξία Βlink Europe, έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα εθνικό δίκτυο φόρτισης 
καθώς και µια πλατφόρµα που θα συνδέει το τεχνικό τµήµα της φόρτισης µε την 
τιµολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται και θα επιτρέπει στους χρήστες να 
φορτίζουν τις µπαταρίες των οχηµάτων τους, ανεξάρτητα από το εάν είναι µέλη της Blink. 
Η αµερικανική εταιρεία αποβλέπει στην επέκτασή της, µέσω Ελλάδας, στις αγορές της ΝΑ 
και Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι ρυθµοί ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης εξακολουθούν 
να παραµένουν υποτονικοί, δίχως να αγνοεί, όµως και τις ανεπτυγµένες αγορές της 
Γηραιάς Ηπείρου, οι οποίες δεν διαθέτουν, ακόµη, την τεχνογνωσία διαχείρισης του 
τεχνικού και τιµολογιακού τµήµατος στο βαθµό που το έχει επιτευχθεί στην  αµερικανική 
αγορά, που θεωρείται πρωτοπόρος στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης. 
Μέσω της πλατφόρµας της Blink Charging, ο πελάτης θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
ενηµερωθεί, µεταξύ άλλων, για τα σηµεία φόρτισης, την απόστασή τους, το κόστος και τον 
τρόπο πληρωµής, ανεξαρτήτως παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Σε µια καθυστερηµένη απόπειρα να επιταχύνει το ρυθµό σύγκλισης µε τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο, το 10% του στόχου αυτοκινήτων που 
θα κινούνται στους δρόµους µας, να είναι ηλεκτροκίνητα, έως το 2030. 
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, ο στόλος των αµιγώς 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να ανέλθει, από 400 που είναι σήµερα, στις 15.000, 
πράγµα που σηµαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2.300 σταθµοί φόρτισης. Αρκετές 
εταιρείες, όπως οι Shell, Αvin και ΕΚΟ έχουν εγκαταστήσει πιλοτικούς  ταχυφορτιστές σε 
πρατήρια που βρίσκονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ στην αγορά εισέρχεται και 
ο ∆Ε∆∆ΗΕ που προωθεί σχέδιο για την τοποθέτηση, αρχικά, 150 σταθµών φόρτισης σε 
νησιά, και αργότερα, άλλους 1000 µε 1200 σταθµούς φόρτισης στην ηπειρωτική χώρα. 



Μπορεί από φιλοδοξίες να είµαστε χορτάτοι, αλλά επί του πρακτέου, όλα κυλούν µε 
ρυθµούς χελώνας. Και τούτο, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόµη ολοκληρώσει το θεσµικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη σταθµών φόρτισης, µε αποτέλεσµα το επενδυτικό ενδιαφέρον 
να παραµένει στα σπάργανα. Ακόµη, η υλοποίησή του συνδέεται και µε την παροχή 
κινήτρων, κατά τα πρότυπα των  προηγµένων ευρωπαϊκών αγορών. 
Για παράδειγµα, στην Γερµανία, η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιδοτείται µε ποσό 
2.000 ευρώ, στην Νορβηγία τα νέα οχήµατα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων και 
διοδίων, ενώ η Γαλλία θα επενδύσει 700 εκατ. ευρώ κατά την προσεχή πενταετία για να 
προωθήσει την ηλεκτροκίνηση. 
∆εν είναι, όµως, όλα ρόδινα για τον κλάδο, ακόµη και όταν αναφερόµαστε στις ώριµες 
αγορές. Στην Νορβηγία, όπου το 43,5% των οχηµάτων που ταξινοµήθηκαν το περασµένο 
έτος, ήταν ηλεκτροκίνητα, το δίκτυο φόρτισης παραµένει ανολοκλήρωτο, ενώ σηµαντικό 
πρόβληµα αποτελεί και ο χρόνος φόρτισης που είναι ακόµη µεγάλος και κυµαίνεται από 8 
έως 13 ώρες, ανάλογα µε την µπαταρία του οχήµατος. ∆εν παύει, όµως, παρά τις ελλείψεις 
που παρατηρούνται να αποτελεί ισχυρό κίνητρο και συµφέρον για τον καταναλωτή να 
στραφεί στην αγορά ηλεκτρικού οχήµατος. 
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