
Дослідження KPMG: Угоди у 
секторі відновлюваної енергетики

вартістю 40,1 млрд. євро у секторі
відновлюваної енергетики 
у світі у 2017 році

406 угод62%
респондентів 
зауважили, що обрання 
президента Макрона 
збільшило інвестиції у 
відновлювану енергію
у Франції

98%
респондентів вважають важливим 
враховувати можливості зберігання 
енергії при розгляді інвестицій 
у будь-які майбутні проекти 
відновлюваної енергетики
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74%
вважають, що водень 
стане визначним фактором 
у просуванні відновлюваної 
енергії

91%
респондентів вважають, що
посередники між кінцевими
споживачами і виробниками
відновлюваної енергії будуть мати 
важливе значення для сприяння 
інвестуванню у проекти з 
відновлюваної енергетики

25%
респондентів відзначають,
що отримання дозволів
і ліцензій є основним
проблемним питанням для
тих, хто планує інвестувати
в поновлювані джерела енергії

Які підсектори можуть очікувати
найбільшого зростання кількості
угод злиття та поглинання протягом
наступного року?

43% Морський вітер
39% Гідроенергетика
16% Сонячна енергія
1%   Термічна сонячна
        енергія
1%   Береговий вітер



Які підсектори можуть очікувати 
зростання вартості протягом
наступних двох років?

82% морські відновлювані
джерела енергії

81% сонячна енергія

68% гідроенергетика

51% термічна сонячна
енергія

Які регіони можуть очікувати
найбільшого збільшення кількості
угод злиття та поглинання
протягом наступного року?

Країни, у яких
очікується найбільший
приріст угод злиття та
поглинання протягом
наступного року:

40% Німеччина
40% Китай
26% Велика Британія
21% Індія
15% Франція
10% США
8% Бразилія
7% Канада
6% Японія
5% Австралія

47% EMA

5% 
Північна
Америка

8% 
Латинська
Америка

40% 
Азіатсько-

Тихоокеанський регіон

Сприяння на 
законодавчому рівні
60% респондентів вважають,
що політика Німеччини є найбільш 
сприятливою серед розвинених 
країн для інвестицій у відновлювані 
джерела енергії

43% респондентів вважають, 
що у США найменш сприятлива
політика для інвестицій у
відновлювані джерела енергії
серед розвинених країн

41% респондентів стверджують,
що дотації є найважливішим
інструментом для стимулювання 
інвестицій у відновлювані джерела 
енергії

KPMG є надійним партнером завдяки глобальній
мережі та міжнародному досвіду роботи над
проектами в енергетичному секторі. Будь ласка,
зв'яжіться з нами, щоб обговорити питання аудиту,
податкового, юридичного, управлінського та
фінансового консультування.
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47% 
Європа, Близький 
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