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Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια σύνοψη της Ανάλυσης Αντικτύπου του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, που υποβλήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 2020. Η ανάλυση βασίστηκε σε λεπτομερείς ενεργειακές 

προσομοιώσεις που διενεργήθηκαν συνδυάζοντας τέσσερα υπολογιστικά μοντέλα: Ένα 

μοντέλο μακροπρόθεσμης πρόβλεψης της ζήτησης ενέργειας έως το 2050, ένα μοντέλο 

βελτιστοποίησης της παραγωγής ενέργειας έως το 2050, ένα μοντέλο εισροών-εκροών για 

αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων και ένα μοντέλο ανάλυσης της ζήτησης των 

κυπριακών νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, με σκοπό την προσομοίωση των 

επιπτώσεων στο κόστος ζωής των νοικοκυριών ανά εισοδηματική κατηγορία.  

Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Αντικτύπου παρουσιάζουν την προβλεπόμενη εξέλιξη 

πολλών ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών μεγεθών, για διαφορετικά σενάρια 

πολιτικής όπως απαιτείται από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το 

παρόν άρθρο εστιάζει σε εκείνα τα αποτελέσματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους 

οικονομικούς αναλυτές. Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα σχεδιαζόμενα μέτρα για 

περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο έως το 2030, εάν εφαρμοστούν με συνέπεια, 

μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Κύπρου με τις διεθνείς ενεργειακές και 

περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, και ταυτόχρονα να αποφέρουν καθαρά οφέλη στην 

οικονομία και την απασχόληση. Ωστόσο, η υλοποίηση των μέτρων αυτών απαιτεί πολιτική 

δέσμευση, κυρίως αναφορικά με πολιτικές που θα προωθούν τα βιώσιμα μεταφορικά μέσα.  

Δεδομένου ότι κατά τα επόμενα χρόνια οι περιβαλλοντικοί στόχοι στην Ευρωπαϊκή ένωση θα 

γίνουν ακόμα πιο φιλόδοξοι, η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων είναι απαραίτητη ώστε 

να θέσει την Κύπρο σε μακροχρόνια πορεία για επίτευξη μιας οικονομίας με πολύ χαμηλές 

εκπομπές και πολύ πιο αποδοτική χρήση των πόρων της. Η πορεία αυτή θα απαιτήσει 

σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες όμως μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και να έχουν γρήγορη οικονομική απόδοση, διότι θα 

οδηγήσουν την οικονομία σε αισθητή απεξάρτηση από εισαγωγές καυσίμων.  

Παρά την οικονομική κρίση του 2020 λόγω της πανδημίας, η μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή 

πολιτική δεν αλλάζει, αλλά ενισχύεται με μέτρα οικονομικής ανάκαμψης φιλικά προς το 

περιβάλλον, σε συμφωνία με την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» που ανακοινώθηκε στις 

αρχές του 2020. Η Κύπρος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές ευκαιρίες που 

διανοίγονται για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας της. Τα μέτρα που 

αποτιμήθηκαν στην Ανάλυση Αντικτύπου και παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο παρέχουν 

το πλαίσιο άσκησης μεσοπρόθεσμης οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

  


