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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ CALPINE & EVERGREEN 



    Ιδρύθηκε το 1984 και αφιερώνεται στην 
εξυπηρέτηση των πελατών και των κοινοτήτων  

 Έχει 92 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε 
λειτουργία σήμερα, ικανή να παρέχει περισσότερα 
από 26.500 μεγαβάτ της ηλεκτρικής ενέργειας  

 Το 2004 η επιχείρηση για πρώτη φορά δεδομένου 
ότι έγινε δημόσια επιχείρηση το 1996, υπέστη 
πτώχευση.  



  Οι επιχειρήσεις Calpine ονομάστηκαν από το 
αμερικανικό περιοδικό Fortune, ως η πιο πολύ-
θαυμασμένη ενεργειακή επιχείρηση της Αμερικής 
για το 2004 
 

 Έχει χτίσει έναν από τους μεγαλύτερους στον 
κόσμο αποδοτικούς στόλους  εγκαταστάσεων 
παραγωγής ενέργειας σε 23 κράτη (Μεξικό, 
Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο).  



 δύναμη χονδρικής και λιανικής πώλησης  
 ανανεώσιμη ενέργεια,  
 υπηρεσίες στροβίλων αερίου  
 υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών 
 υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας και 
  ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας της εφαρμοσμένης μηχανικής και των 
κατασκευαστικών  υπηρεσιών.  



 24/02/2000: χτίζει και ενεργοποιεί το δικό τους  
ενεργειακό κέντρο “Hillabee”  

 04/2001: ανέπτυξε το ενεργειακό κέντρο “Pastoria”  
 23/05/2000:χτίζει και λειτουργεί το ενεργειακό 

κέντρο “ Fremont”  
 30/04/ 1999: χτίζει και να ενεργοποιεί το 

ενεργειακό κέντρο “Metcalf” 



 10/07/2001: απέκτησε την εταιρία “Otay Mesa 
Generating  

 Το 2003 απέκτησε τα πλήρως επιτρεπόμενα 
δικαιώματα ανάπτυξης του ενεργειακού κέντρου 
Fox.  

 05/2004: χτίζει τo φυσικό ενεργειακό κέντρο 
Freeport  

 10/2003: μαζί με την Mitsui & Co η χτίζουν ένα 
φυσικό ενεργειακό κέντρο υγραερίου, για την 
Επιτροπή Federal de Electricidad  
 



                        Συμφωνίες 
 

  15/2006:εισήγαγε σε μια μη δεσμευτική επιστολή 
τη διαπραγμάτευση μιας οριστικής συμφωνίας για 
την πώληση του Otay Mesa  

 03/ 2004:οι παραγωγές ενέργειας των φυσικών με 
γκάζι εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας του 
Mankato, θα πωληθούν στην Northern States Power 
Co.  
 



 Μια σειρά συμβάσεων με την Pacific Gas & 
Electric  για οξυμμένη παραγωγή, καθώς επίσης και 
ανανεώσιμη γεωθερμική παραγωγή φορτίου βάσης 
από την Geysers 

 Μια καινοτόμος συμφωνία με το τμήμα ύδατος και 
δύναμης του Λος Άντζελες να ενσωματωθεί η 
προμηθευόμενη ανανεώσιμη παραγωγή αέρα με την 
φυσική με γκάζι γενεά της για να παρέχει μια 
σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 



  Στην προκλητική νοτιοανατολική αγορά, 
συμμετείχε σε συμφωνία με την TVA και την 
Entergy. 
 

  Στις 11 Δεκεμβρίου 2009, η εταιρία τροποποίησε 
την επιστολή της πιστωτικής δυνατότητας σχετική 
με το υποκατάστημά της, Calpine Development 
Holdings.  



  2004-2005 
   Τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω ολοκλήρωσης της κατασκευής και 

της έναρξης λειτουργίας τεσσάρων νέων σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2005 υπήρξε μια 
αύξηση στην απώλεια από τις διαδικασίες δεδομένου ότι 
συνέχισε να βλέπει μια πτώση στον παράγοντα ικανότητας 
φορτίου βάσης έναντι του 2004.  

  2005-2006 
   Το συνολικό εισόδημα μειώθηκε κατά 34% που  πρώτιστα 

οφείλεται σε μια μείωση 66% στις πωλήσεις της 
αγορασμένης δύναμης και του αερίου για το φράκτη και τη 
βελτιστοποίηση του. Κατά τη διάρκεια του 2005, 
καταγράφθηκε ένα συνολικό κέρδος $203.3 εκατομμυρίων 
σχετικών με την ανάκτηση του συνολικού κύριου ποσού 
$917.1 εκατομμυρίων ανώτερων γραμματίων.  



 2006-2007 
    Το εισόδημα προϊόντων, αυξήθηκε κατά $204 εκατομμύρια ως 

αποτέλεσμα του υψηλότερου σπινθήρα αγοράς και η παραγωγή 
αυξήθηκε  9% . 

 
 2007-2008 
    Το εισόδημα προϊόντων αυξήθηκε κατά $485 εκατομμύρια λόγω των 

υψηλότερων ποσοστών θερμότητας αγοράς το δεύτερο τρίμηνο του 
2008Η απώλειά από τις μη σταθεροποιημένες επενδύσεις στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αυξήθηκε έναντι του 2007 πράγμα 
που οφείλεται πρώτιστα σε μια δαπάνη εξασθένισης $180 εκατομμυρίων 
κατά τη διάρκεια του έτους που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 

 
 2008-2009  
    Το εισόδημα προϊόντων και η δαπάνη προϊόντων μειώθηκαν μέρος λόγω 

των χαμηλότερων φυσικών τιμών αερίου. Το καθαρό εισόδημα 
προϊόντων, αυξήθηκε $43 εκατομμύρια  



 Ενσωματώθηκε τον Αύγουστο του 1994 
 
 Αναπτύσσει και κατασκευάζει ηλιακής δύναμης  

προϊόντα 
 
 Τον Απρίλιο του 1997 άρχισε τις    πωλήσεις 

προϊόντων  
 
 Η Evergreen Solar έχει υποστεί τις απώλειες από 

την έναρξη και έχει ένα συσσωρευμένο έλλειμμα  



 Γκοφρέτες: επίπεδο κομμάτι κρυστάλλινου πυριτίου που 
μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε ένα ηλιακό 
κύτταρο.  

 Κύτταρα: συσκευή που γίνεται από μια γκοφρέτα που 
μετατρέπει το φως του ήλιου στην ηλεκτρική ενέργεια με τη 
βοήθεια μιας διαδικασίας γνωστής ως φωτοβολταϊκή 
επίδραση. 

 Ενότητες: συνέλευση ηλιακών κυττάρων που έχουν 
διασυνδεθεί ηλεκτρικά και έχουν τοποθετηθεί σε στρώματα 
με μια φυσικά ανθεκτική συσκευασία.  

 Συστήματα: συνέλευση μιας ή περισσότερων ηλιακών 
ενοτήτων που έχουν τοποθετηθεί φυσικά και έχουν 
διασυνδεθεί ηλεκτρικά, για να παράγουν την ηλεκτρική 
ενέργεια.  



 10/1995 : Παρήχθησαν οι πρώτες γκοφρέτες κορδελών. 
 10/1997: Πρώτη εμπορική πώληση των ηλιακών συλλεκτών 

που παράγονται με String Ribbon τεχνολογία 
 03/2000: Μισθώθηκε κατασκευή  και εγκατάσταση  56.250 

τετραγωνικών ποδιών στο Marlboro, στη Μασαχουσέτη. 
 12/2002: Ηλιακό σύστημα εγκατεστημένο στον Λευκό Οίκο. 
 09/2007: Άρχισε η κατασκευή της πρώτης φάσης Devens.  
 10/2007: η εταιρία και οι δύο συνεργάτες της Sovello 

ενέκριναν την κατασκευή της τρίτης βιομηχανικής 
εγκατάστασης τη Sovello 3 



 01/2005: Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης 
και έθεσε σε λειτουργία το εργοστάσιο παραγωγής με την Q-
Cells AG 
 

 11/2005: Υπογραφή συμφωνίας  πώλησης 70 εκατομμυρίων 
δολαρίων με την PowerLight Corporation 
 

 02/2006: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 100 εκατομμυρίων 
δολαρίων με την SAG Solarstrom AG 
 

 02/2006: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 88 εκατομμυρίων 
δολαρίων με την Global Resource, Inc 
 



 03/2006: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης 125.000.000 
δολαρίων με την Donauer Solartechnik 
 

 07/2006: Υπογεγραμμένη συμφωνία πωλήσεων  $200 
εκατομμυρίων με SunEdison LLC 
 

 10/2006: Υπογεγραμμένη συμφωνία  πωλήσεων $100  
εκατομμυρίων με την Mainstream Energy LLC 
 

 10/2006: Η EverQ υπέγραψε συμφωνία ανεφοδιασμού 
πολυπυρίτιων με την εταιρία Renewable Energy Corp της 
Νορβηγίας 
 

 01/2008: Συμμετείχε σε μια πολυετή συμφωνία 
ανεφοδιασμού πολυπυρίτιων με την DC Chemical 
 



 2004-2005 
     Τα έσοδα των προϊόντων της επιχείρησης αυξήθηκαν γεγονός 

που οφειλόταν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
των εγκαταστάσεων παραγωγής του Marlboro 

 2005-2006 
    Τα έσοδα των προϊόντων αυξήθηκαν 134% γεγονός που 

οφειλόταν στις πωλήσεις του προϊόντος που κατασκευάζεται 
από την EverQ. Καθαρές ζημίες ήταν 17.300.000 και 
26.700.000 δολάρια 

 2006-2007 
    Τα έσοδα των προϊόντων μειώθηκαν 43% γεγονός που 

οφείλεται στα έσοδα των προϊόντων της Sovello  
 



 
 2007-2008 
  Τα έσοδα των προϊόντων αυξήθηκαν 63% αυτό προέκυψε από 

την αύξηση του όγκου των πωλήσεων το οποίο παράγεται 
από νέα μονάδα Devens. Η καθαρή ζημία ήταν 84.900.000 
δολάρια  
 

 2008-2009 
   Τα έσοδα των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 180% αυτό 

προέκυψε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων που 
προήλθε από τις νέες εγκαταστάσεις Devens. Η καθαρή 
ζημία ήταν 265.200.000 δολάρια 
 
 



    Τόσο η Calpine όσο και η Evergreen, στην αρχή της 
περιόδου που μελετήσαμε, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
έλλειμμα. Η πρώτη λόγω πτώχευσης και η δεύτερη  λόγω 
των απωλειών που είχε υποστεί στην έναρξη της 
επιχείρησης. Παρόλα αυτά, η Calpine διαγράφει μία 
ανοδική πορεία τα έτη 2004-2009, σε αντίθεση με την 
Evergreen η οποία έχει κάποια σκαμπανεβάσματα στην 
πορεία της και τελικά καταλήγει να βρίσκεται στο σημείο 
απ’ το οποίο ξεκινήσαμε να τη μελετάμε το 2004 και ακόμα 
χαμηλότερα. Στρατηγικά, αυτό μπορούμε να πούμε ότι 
οφείλεται  στην συγκρατημένη επιχειρηματική 
δραστηριότητα της πρώτης (ακολουθεί την στρατηγική 
ανόρθωσης) και τα μεγάλα επιχειρηματικά ανοίγματα της 
δεύτερης. 



  Αναλυτικότερα, η Calpine, επιβραδύνει ή καθυστερεί 
τις δραστηριότητες αύξησής της προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η οικονομική ακεραιότητά της είναι 
ασφαλής. Τον Απρίλιο του 2006 συμμετέχει σε ένα 
πρόγραμμα με σκοπό να σταθεροποιηθεί, να βελτιωθεί 
και να ενισχυθεί η επιχείρηση ηλεκτρικής παραγωγής 
πυρήνων  και η οικονομική υγεία της. Μειώνει 
δραστηριότητες και περιορίζει δαπάνες σε ορισμένες μη 
θεμελιώδεις περιοχές και επιχειρησιακές μονάδες. 
Εφαρμόζει επίσης μειώσεις προσωπικού. Τέλος σε 
διάφορες φάσεις της, βλέπουμε να πουλάει μέρος της 
παραγωγής της σε άλλες εταιρίες. 



  Η Evergreen, αντίθετα, για να διατηρήσει τη θέση 
της στην αγορά, στρέφεται στις καινοτομίες και τις 
νέες συνεργασίες, μειώνει τα κόστη και 
διαφοροποιεί τις γραμμές παραγωγής. Στην 
διάρκεια τον ετών που παρακολουθούμε, την 
βλέπουμε επίσης να  δημιουργεί νέες 
εγκαταστάσεις, να ανακαινίζει κάποιες από τις 
παλιές και να δημιουργεί νέα εργοστάσια  κάποιων 
εκ των οποίων στα τελευταία έτη (2008-2009), 
αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία ή ακόμα και 
να τα πουλήσει  
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