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Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης ΒΡ για τις Προοπτικές της Ενέργειας μέχρι το 2040 (BP 

Energy Outlook) 

  

Παρουσιάσθηκε στις 20 τρχ. η Ετήσια Έκθεση της BP για τις Προοπτικές της Ενέργειας 

μέχρι το 2040, από την οποία συγκρατούνται τα ακόλουθα: 

Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το 2040 αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο σε 

3,25%. Ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που 

θα συμβάλλει στα 3/4 της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η άνοδος θα υποστηριχθεί εν μέρει από την 

αύξηση του πληθυσμού, καθώς εκτιμάται αύξησή του κατά περίπου 1,7 δισ. για να φτάσει σχεδόν 

τα 9,2 δισ. το 2040.  

Η παγκόσμια τάση για αύξηση της αστικοποίησης αναμένεται να συνεχιστεί. Περίπου 2 

δισεκατομμύρια επιπλέον άτομα ενδέχεται να ζουν σε αστικά κέντρα έως το 2040. Μεγάλο μέρος 

αυτής της αστικοποίησης συμβαίνει στην Αφρική όπου ο αστικός πληθυσμός αναμένεται να 

αυξηθεί κατά σχεδόν 600 εκατομμύρια, ήτοι περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας αύξησης. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Έκθεσης, παρότι το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να 

υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2040, η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 35%, 

λόγω της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η αυξανόμενη ευημερία οδηγεί μεν σε 

αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, αλλά η ζήτηση θα αντιμετωπιστεί κατά τις επόμενες 

δεκαετίες μέσω ενός ευρέος μείγματος πηγών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του 

φυσικού αερίου, του άνθρακα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικά υψηλότερης 

ενεργειακής απόδοσης.  

Η Έκθεση εξετάζει μια σειρά σεναρίων, καθώς η ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης 

είναι αβέβαιη. Στο βασικό σενάριο της εξελικτικής μετάβασης, το οποίο υποθέτει ότι οι πολιτικές, 

οι τεχνολογικές και οι κοινωνικές προτιμήσεις εξελίσσονται με τρόπο και ταχύτητα παρόμοια με 

το πρόσφατο παρελθόν, προβλέπονται τα ακόλουθα μέχρι το 2040: 

 Η ταχεία ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αυξάνει την παγκόσμια ζήτηση 

ενέργειας κατά το ένα τρίτο, ενώ η ζήτηση στις ανεπτυγμένες χώρες παραμένει σταθερή. 

 Το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένο, καθώς το πετρέλαιο, 

το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και τα μη ορυκτά καύσιμα συνεισφέρουν περίπου το 25% 

έκαστο. 

 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μακράν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή καυσίμων, 

πενταπλασιαζόμενες και παρέχοντας περίπου το 14% της πρωτογενούς ενέργειας. 

 Η ζήτηση για πετρέλαιο αυξάνεται ελαφρώς κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 

εξέτασης πριν σταθεροποιηθεί προς το τέλος αυτής. 

 Η ζήτηση φυσικού αερίου αυξάνεται έντονα και ξεπερνά τον άνθρακα ως η δεύτερη 

μεγαλύτερη πηγή ενέργειας. 

 Το πετρέλαιο και το αέριο μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας 

ενέργειας. 
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 Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα σταθεροποιείται με την κατανάλωση άνθρακα στην 

Κίνα να συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη. 

Ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται σε περίπου 15% του συνόλου, αλλά 

λόγω της πολύ υψηλότερης έντασης με την οποία χρησιμοποιούνται, αντιπροσωπεύουν το 30% 

των αποστάσεων που καλύπτουν τα επιβατικά οχήματα. 

Τέλος, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζουν να αυξάνονται, σηματοδοτώντας 

την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων για να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση. 

Εξάλλου, οι τρεις βασικές τάσεις, όπως αποτυπώνονται στην Έκθεση, είναι οι ακόλουθες: 

Αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, στο «σενάριο εξελικτικής 

μετάβασης» θα κυκλοφορούν περίπου 190 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2035, ενώ 

ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 130 εκατομμύρια ακόμη τα 

επόμενα πέντε χρόνια, φθάνοντας τα 320 εκατομμύρια μέχρι το 2040. 

Ανάδειξη της Ινδίας, αντί της Κίνας, ως πρωταρχικού παράγοντα της παγκόσμιας ζήτησης 

ενέργειας. Εκτιμάται ότι, μεταξύ 2035 και 2040, η αύξηση της ζήτησης στην Ινδία θα είναι 2,5 

φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Κίνας, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της παγκόσμιας 

αύξησης. 

Διευρυνόμενη συμβολή της Αφρικής στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. 

Προβλέπεται ότι η Αφρική θα αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας αύξησης κατά τη 

διάρκεια του 2035-2040, μεγαλύτερη από αυτή της Κίνας. 

Η Έκθεση εξετάζει, επίσης, τη μετάβαση της ενέργειας ανά τομέα, περιοχή και καύσιμο. 

Εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο του ενδεχόμενου μιας ταχύτερης προόδου στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Το σύνολο της Έκθεσης είναι δημοσιευμένο στον ιστότοπο:  

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html  

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html

