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ΕΥ: Γρήγορη ανάκαμψη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρά 

τον αντίκτυπο του COVID-19 

 Οι ΑΠΕ αποτελούν ένα δυνητικά ασφαλέστερο περιβάλλον για μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις 

 Η κλιματική αλλαγή και η ανησυχία για το περιβάλλον, φέρνουν μεγαλύτερες 

επενδύσεις στις ΑΠΕ  

 Οι ΗΠΑ επανέρχονται στην πρώτη θέση του δείκτη ΑΠΕ 

 Υποχώρησε στην 33η θέση της κατάταξης η Ελλάδα 

 

Παρά την επιβράδυνση που προκάλεσε ο COVID-19 παγκοσμίως, ο κλάδος των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να ανακάμψει σύντομα, καθώς τα κίνητρα για 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις παραμένουν ισχυρά. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με την 55η 

έκδοση της έκθεσης της EY, Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), η 

οποία συνοδεύεται και από σχετική κατάταξη των 40 ελκυστικότερων χωρών για ΑΠΕ, 

παγκοσμίως. 

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή, και άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα 

και ζητήματα διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance - ESG), αναγνωρίζονται 

ως ολοένα και πιο σημαντικοί παράγοντες για τη μελλοντική δυναμική μιας εταιρείας στη 

δημιουργία αξίας. Οι θεσμικοί επενδυτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις, όχι μόνο αξιόλογα 

οικονομικά αποτελέσματα, αλλά, επίσης, να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναξιολογήσουν την εταιρική τους στρατηγική για 

μείωση των εκπομπών άνθρακα, να ενισχύσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησή τους και να 

βελτιώσουν τις μεθόδους γνωστοποίησης των δράσεών τους για το κλίμα. Αυτό, σύμφωνα με 

την ανάλυσή της ΕΥ, έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή μεγαλύτερου μέρους κεφαλαίων στις 

υποδομές ΑΠΕ από τους θεσμικούς επενδυτές, προκειμένου να αντισταθμίσουν την κλιματική 

τους έκθεση.   

https://www.ey.com/en_gl/power-utilities/renewable-energy-country-attractiveness-index
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Για πρώτη φορά από το 2016, οι ΗΠΑ βρέθηκαν ξανά στην πρώτη θέση του δείκτη ΑΠΕ της 

EY. Αυτό οφείλεται κυρίως στη βραχυπρόθεσμη παράταση του Production Tax Credit και στην 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις 

ύψους 57 δις δολαρίων για την εγκατάσταση πάρκων έως και 30GW, μέχρι το 2030. Η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κίνα έχει επιβραδυνθεί, καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να διακόψει τις 

επιδοτήσεις, χάριν μίας ανταγωνιστικότερης εγχώριας αγοράς. Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, 

σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση ως επίπτωση του COVID-19, η Κίνα βρέθηκε στη 

δεύτερη θέση της κατάταξης. Ωστόσο, οι προβλέψεις παραμένουν αισιόδοξες για τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. Η Γαλλία ανέβηκε από την τέταρτη στην τρίτη 

θέση, εξασφαλίζοντας υψηλές τιμές για την ενέργεια και συμβόλαια ισχύος 1,4GW για 

παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, κατά την τελευταία Ανταγωνιστική Διαδικασία 

(auction), καθώς απεξαρτάται σταδιακά από την πυρηνική ενέργεια.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται στην έκτη θέση του δείκτη, υπέβαλε μια πρόταση-

ορόσημο για την επανένταξη χερσαίων αιολικών και ηλιακών έργων ενέργειας στην επόμενη 

Ανταγωνιστική Διαδικασία για Συμβόλαια Προσαύξησης Τιμής (contracts-for-difference 

auctions), ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη και περισσότερο διαφοροποιημένη ανάπτυξη των 

ΑΠΕ. Η Ισπανία ανέβηκε κατά τέσσερις θέσεις, και βρίσκεται πλέον στην 11η, παρά το ισχυρό 

πλήγμα που δέχθηκε από τον COVID-19, καθώς η κλιματική και η ενεργειακή πολιτική 

παραμένουν βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης συνεργασίας. Η χώρα έχει θέσει 

απαιτητικούς, αλλά εφικτούς στόχους για την αύξηση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας και 

οι περισσότεροι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της.  

Η έκθεση εξετάζει πώς η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα είναι σημαντική για 

την απομάκρυνση των συστημάτων ηλεκτρισμού από τον άνθρακα, καθώς και τις συνθήκες 

που απαιτούνται για την ενθάρρυνση επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας σε επίπεδο 

εταιρειών κοινής ωφέλειας. Καθώς τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας απομακρύνονται σταδιακά 

από τον άνθρακα, θα απαιτείται η αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας και οι 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι παραγωγοί ενέργειας, αυξάνουν σταδιακά τις 

επενδύσεις στην παραγωγή μπαταριών μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν 

σχέδια για την εγκατάσταση μπαταριών με χωρητικότητα αποθήκευσης 12,6GWh φέτος, 

καθιστώντας το 2020 χρονιά-ρεκόρ στην αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας. 

Μακροπρόθεσμα, αναμένεται η αποθηκευτική χωρητικότητα να είναι 13 φορές μεγαλύτερη, από 

τις 17GWh σήμερα, στις 230GWh το 2025.  
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Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Χριστόφορος Σωκράτους, Συνέταιρος και 

Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει: «Καθώς οι επενδυτές 

επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα 

διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance - ESG) και οι ανησυχίες σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή εντείνονται, ο στόχος ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος καθίσταται όλο 

και πιο επιτακτικός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αιολική και ηλιακή ενέργεια, η αποθήκευση, 

καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα έξυπνα δίκτυα και οι υποδομές μεταφοράς χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα. Ο COVID-19 ενδέχεται να ενισχύσει αυτήν την τάση καθώς το lockdown 

και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία έδειξαν την ανάγκη για λήψη μέτρων για τη μείωση της 

κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων ρύπανσης. Οι 

επενδυτές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν να συνεργάζονται και να επενδύουν σε εταιρείες που 

ενσωματώνουν στη στρατηγική τους την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.» 

Για την πλήρη κατάταξη των 40 χωρών, καθώς και την ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στον 

κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε ey.com/recai. 

 

-τέλος- 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 

https://www.ey.com/en_gl/power-utilities/renewable-energy-country-attractiveness-index
https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/
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συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 

 


