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Με µότο «αλλάζουµε το µέλλον» και µε στόχο τη µείωση του διοξειδίου του 

άνθρακα, αλλά και την αναζήτηση καινοτοµικών λύσεων ούτως ώστε ο 

άνθρακας να χρησιµοποιείται ξανά και ξανά, ο φινλανδικός όµιλος Neste έχει 

αναδειχθεί σε παγκόσµιο ηγέτη στη χρήση ανανεώσιµων καυσίµων και 

ανακυκλούµενων υλικών για την παραγωγή καυσίµων. Τα ανανεώσιµα 

καύσιµα έχουν το χαρακτηριστικό των χαµηλότερων εκποµπών CO2 στον 

συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση µε τα συµβατικά ορυκτά καύσιµα. Σε 

µια ειδυλλιακή τοποθεσία στην πόλη του Πόρβο, µία ώρα απόσταση από το 

Ελσίνκι, κοντά στη θάλασσα και στο λιµάνι της πόλης, το µεγαλύτερο στην 

Φινλανδία σε τονάζ, τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις της Neste θεωρούνται 

από τις πιο προηγµένες στην Ευρώπη, σε µία άλλωστε χώρα που δίδει πάρα 

πολύ µεγάλη έµφαση στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.  

Ξεκινώντας το 1948 µε την προοπτική να εξασφαλίσει στη Φινλανδία επαρκή 

προµήθεια πετρελαίου, η Neste πειραµατίστηκε στην ανάπτυξη 100% 

ανανεώσιµου ντίζελ και µετατράπηκε από διυλιστήριο πετρελαίου σε 

παγκόσµιο ηγέτη σε ανανεώσιµα προϊόντα, µε αποτέλεσµα σήµερα τα 

ανανεώσιµα προϊόντα της να εκπροσωπούν το 51% των κερδών της. Αυτό 

ακριβώς αποτυπώνει και η αλλαγή του ονόµατός της από Neste Oil σε Neste 

το 2015. Το ανανεώσιµο ντίζελ της Neste παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις όχι 

µόνο συγκριτικά µε το βιοντίζελ, αλλά ακόµη και από το συµβατικό ντίζελ από 



ορυκτά καύσιµα από πλευράς κίνησης των κινητήρων αλλά και του αντίκτυπου 

που έχει στο περιβάλλον.  

∆ύο χρόνια αργότερα, το 2017, τα ανανεώσιµα προϊόντα της Neste 

εκπροσωπούν το 51% των συνολικών κερδών της, ενώ από το 2007 έως το 

2011 δηµιουργεί µονάδες ανανεώσιµων καυσίµων στο Πόρβο της Φινλανδίας, 

στη Σιγκαπούρη και στο Ρότερνταµ. Το 2020 έχει θέσει ως στόχο να µειώσει τις 

εκποµπές ρύπων στις αεροπορικές µεταφορές. Επιπλέον, έχει θέσει ως στόχο 

να φθάσει έως το 2020 η παραγωγική ικανότητα των ανανεώσιµων προϊόντων 

της τα 4,5 εκατ. τόνους ετησίως, µε τη νέα της µάλιστα µονάδα παραγωγής στη 

Σιγκαπούρη να είναι σε θέση να παράγει ανανεώσιµα καύσιµα για αεροσκάφη.  

Τεράστια αποθέµατα από πρώτες ύλες  

Η ευελιξία της οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει τεράστια αποθέµατα από 

πρώτες ύλες, όπως ζωοτροφές, τροφές για ψάρια, φυτικά έλαια, 

χρησιµοποιηµένο λάδι µαγειρικής, καλαµποκέλαιο, φοινικέλαιο, κραµβέλαιο, 

λάδι από σπόρους σόγιας, λάδι από καµελίνα. Επίσης, στο εργαστήριό της είναι 

σε εξέλιξη έρευνες για την παραγωγή καυσίµων από άλλες πρώτες ύλες, όπως 

διαφόρων ειδών πλαστικά. Η Neste ρίχνει µεγάλο βάρος της στον τοµέα της 

ανάπτυξης και της έρευνας, έχοντας επενδύσει µόνο το 2018 περίπου 48 εκατ. 

δολάρια.  

Η Neste έχει δεσµευθεί να γίνει πάροχος ανακυκλούµενων χηµικών και να 

µπορεί να στηρίξει την κυκλική οικονοµία παρέχοντας καινοτοµικές λύσεις από 

πλαστικά απόβλητα. Φιλόδοξος στόχος της εταιρείας να µπορεί να 

επεξεργάζεται 1 εκατ. τόνους ετησίως σε πλαστικά απόβλητα από το 2030 και 

εφεξής. Επίσης, η Neste έχει δεσµευθεί να βοηθήσει τους πελάτες της τόσο 

από τον χώρο µεταφορών και τον κλάδο χηµικών, αλλά και άλλους χώρους, να 

µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 20 εκατ. 

τόνους ετησίως έως το 2030.  

Μία µεγάλη αγορά που προµηθεύει η Neste είναι αυτή των καυσίµων για 

µεταφορές, καθώς το συνολικό παγκόσµιο µερίδιό της στη ζήτηση για ντίζελ 

ανήλθε πέρυσι στα 900 εκατ. τόνους. Ήδη, τα ανανεώσιµα καύσιµά της 

χρησιµοποιούνται µε επιτυχία σε εµπορικές πτήσεις της Lufthansa και της KLM, 

καθώς περισσότερες από 1.000 συνεχείς πτήσεις απέδειξαν ότι τα ανανεώσιµα 

καύσιµα για αεροσκάφη είναι έτοιµα να χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή 

βάση.   

Στο τοπ 100 των πιο βιώσιµων επιχειρήσεων 

Η Νeste καταλαµβάνει την τρίτη θέση στη λίστα της Corporate Knights 2019 µε 

τις 100 πιο βιώσιµες επιχειρήσεις του πλανήτη, µία θέση που κερδίζει για 

δεύτερη φορά. Η εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στη συγκεκριµένη λίστα τα 

τελευταία συναπτά 13 έτη, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καµία άλλη 

ενεργειακή εταιρεία του πλανήτη. Σύµφωνα µε την Corporate Knights, η Neste 

είναι η υπ’ αριθµόν 1 εταιρεία ενέργειας του πλανήτη επειδή τα έσοδά της 

προέρχονται σε ένα µεγάλο βαθµό από καθαρή τεχνολογία.   


