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Ανάπτυξη τομέα Αιολικής Ενέργειας Αργεντινής 
 

 

 

Παρά το εύρος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης στην Αργεντινή, οι πρόσφατες εξελίξεις 

καταδεικνύουν ότι εξίσου μεγάλες είναι και οι ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και κυρίως αυτόν της αιολικής. Είναι γεγονός ότι η νέα 

κυβέρνηση, που ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει ήδη προχωρήσει σε 

μεταρρυθμίσεις του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου προκειμένου να προσελκύσει 

επενδύσεις στον τομέα αυτό και να αναιρέσει τη διστακτικότητα που υπήρχε ως τώρα από 

πλευράς επενδυτών.   

Να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο αξιοποιήσιμο 

απόθεμα αιολικής ενέργειας παγκοσμίως, μετά την Ισπανία και τη Δανία, το 87% της 

ηλεκτρικής ενέργειας της Αργεντινής παράγεται από ορυκτά καύσιμα, ενώ μόλις το 13% 

παράγεται από πυρηνική, υδραυλική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, καθώς και από βιομάζα. 

Μελέτες έδειξαν ότι η δυνατότητα παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Αργεντινή υπερβαίνει τα 

2.000 GW, δηλαδή 100 φορές πάνω από αυτή που παράγεται σήμερα. Στόχος του νέου Νόμου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια το 8% της ηλεκτρικής 

ενέργειας της χώρας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.  

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη στην Αργεντινή ιταλικής αποστολής με τη συμμετοχή 

πολλών ηγετικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δη της 

αιολικής, έχει ήδη διαγραφεί ο ορίζοντας των νέων επενδύσεων: μέσα στους επόμενους 6 μήνες 

προβλέπεται να δημιουργηθούν 10 νέες μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας υψηλής ισχύος 

στην Αργεντινή. Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν κυρίως στην περιοχή του Τσουμπούτ, που 

σύμφωνα με τους ειδικούς έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί στο  σημαντικότερο κέντρο 

παραγωγής αιολικής ενέργειας της Λατινικής Αμερικής, αλλά και  στις περιοχές Μπουένος 

Άιρες, Κόρδοβα, Λα Πάμπα, Λα Ριόχα, Νεουκέν και Σάντα Κρους. Μακροπρόθεσμα, 

προβλέπεται συνολικώς υλοποίηση 70 επενδυτικών σχεδίων ύψους 2 δις δολαρίων περίπου, με 



στόχο την παραγωγή 7000 MW ενεργείας. Όσο για την προέλευση των κεφαλαίων, πέρα από τα 

ιδιωτικά κεφάλαια Αργεντινής και την κρατική συμμετοχή, έντονο είναι το ενδιαφέρον από 

πλευράς Η.Π.Α., Κίνας και μεγάλων διεθνών εταιρειών του τομέα αυτού. Οι σημαντικότερες 

μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας που προβλέπεται να δημιουργηθούν στους επόμενους 6 

μήνες έχουν ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΨΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(εκ. δολάρια) 

ΠΕΡΙΟΧΗ MW ΑΙΟΛΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

GENNEIA (Αργεντινή) 500 ZONA MADRYN (CHUBUT) 250 

DOW CHEMICAL,  INVAP 

(Αργεντινή) 

120 CERRO POLICÍA  

(RIO NEGRO) 

50-60  

YPF (Αργεντινή) 200 CHUBUT 100 

ALUAR (Αργεντινή, παραγωγή 

αλουμινίου) 

400 CHUBUT 200 

ADI-NQN (Agencia de Inversiones 

Neuquén) (Αργεντινή) 

200 PARQUE EÓLICO 

SEMILLOSA (NEUQUÉN) 

- 

Κινεζικά κεφάλαια 300 PARQUE EÓLICO ARAUCO 

(LA RIOJA) 

200 

Κινεζικά κεφάλαια 425 PARQUE EÓLICO EL 

ANGELITO (CHUBUT) 

200 

 

Εξάλλου, η χρήση των Α.Π.Ε. συνεπάγεται μικρότερη εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές 

ενέργειας, αλλά και σημαντική βελτίωση σε ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο του Κιότο.  

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ελλήνων επιχειρηματιών, παραθέτουμε στοιχεία 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Αργεντινή, καθώς 

και σημαντικών επενδυτών στον τομέα αυτό. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ e-mail 

AIRES (Ιταλία-Αργεντινή) www.aires-renewables.com  info@aires-renewables.com  

EAPC WIND (ΗΠΑ) www.eapcwindenergy.com  m.thamhain@eapcwindenergy.com  

HYCHICO S.A. (ΗΠΑ) www.grupocapsa.com.ar   - 

NRG PATAGONIA (Αργεντινή) www.nrgpatagonia.com  - 

WPD ARGENTINA (Γερμανία) www.wpd-argentina.com  info@wpd-argentina.com  

GIAFA ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS (Αργεντινή) 

www.giafa.com.ar  giafasrl@gmail.com  

ABO WIND ENERGY 

(Γερμανία) 

www.abo-wind.com  klaus.poetter@abo-wind.de  
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ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

GENNEIA (Αργεντινή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) www.genneia.com.ar  

DOW CHEMICAL (ΗΠΑ, παραγωγή χημικών) www.dow.com  

INVAP (Αργεντινή, τεχνολογική εταιρεία) www.invap.com.ar  

YPF (Αργεντινή, εταιρεία πετρελαίου) www.ypf.com  

ALUAR (Αργεντινή, παραγωγή αλουμινίου) www.aluar.com.ar  

ADI-NQN (Agencia de Inversiones Neuquén) (Αργεντινή, εταιρεία 

επένδυσης κεφαλαίων) 

www.adinqn.gov.ar  

SAESA (Αργεντινή, εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας) www.gruposaesa.cl  
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