
Зберігаючи одне з лідируючих місць за енергоємністю своєї 

економіки, Україна може становити інтерес для європейського 

інвестора, який має намір вкладати кошти в «зелені» технології. Цю тему 

обговорювали в Києві напередодні кліматичного саміту (двотижневі 

переговори почалися 26 листопада в Досі, Катар) представники 

Європейського банку реконструкції та розвитку з чиновниками Державного 

агентства екологічних інвестицій України. 

Три сценарії для України. Аналізуючи енергетичну і кліматичну 

політику у сфері скорочення викидів парникових газів (здебільшого, треба 

зауважити, декларації українських політиків), ЄБРР презентував криву 

привабливості секторів економіки та окремих пакетів технологій, яку на його 

замовлення змоделювала лондонська консалтингова компанія NERA. Аналіз 

виконано з погляду приватного інвестора, зацікавленого в розгляді 

можливостей для прибуткових інвестицій, які насамперед спрямовані на 

скорочення викидів. 

Разом з тим адресатом дослідження є й українська влада – криві 

привабливості інвестицій супроводжувалися цілою низкою червоних 

прапорців і реперних точок саме для української влади. 

Так, у рамках дослідження було оцінено інвестпривабливість «зеленої» 

економіки за трьох різних сценаріїв реалізації Україною політики 

енергоефективності та скорочення викидів парникових газів. 

Перший сценарій – «статус-кво», коли країна нічого не робить (для 

скорочення викидів СО2 і для енергозбереження), а базові для 2010 р. ціни на 

енергоресурси зростають відповідно до ринкових трендів. 

Другий сценарій – «запланованої політики»: економіка розвивається з 

урахуванням публічно озвучених або прийнятих нормативно цілей і заходів. 

І, нарешті, третій сценарій – «додаткової політики»: якщо Україна 

адаптує цілі і засоби розвитку економіки з погляду сталого розвитку до 

внутрішньої політики Євросоюзу. 

Як зазначили в кулуарах заходу запрошені галузеві експерти-

кліматологи й енергетики, найбільш реалістичним сценарієм сьогодні 

видається перший – «статус-кво». Він передбачає, що найбільші скорочення 

викидів у разі його реалізації відбуваються в промислових галузях, зокрема у 

металургійному секторі. Металургія є одним з найбільших джерел викидів 

парникових газів, однак тут є широкі можливості для модернізації 

виробництва з погляду енергоємності. В електроенергетичному секторі 

нинішній режим занижених тарифів на відпуск електроенергії в мережу для 

традиційної генерації і пільговий тариф для поновних джерел енергії 

стимулює залучення інвестицій у використання останніх. Особливий акцент 



при цьому зроблено на фотовольтаїку (сонячну енергетику) і 

вітроенергетику. У першої – найвищий у Європі тариф, а для розвитку другої 

є європейські компанії, які у себе вдома вимушено урізають екстенсивні 

плани розвитку через скорочення «зелених» пільг у Європі. В інших секторах 

економіки вигідні можливості для скорочення викидів у разі реалізації 

першого сценарію обмежені (Єрьоменко А. Вкладати гроші в Україну 

вигідно. Якщо… // Дзеркало тижня. Україна 

(http://dt.ua/ECONOMICS/vkladati_groshi__v_ukrayinu_vigidno_yakscho-

113036.html). – 2012. – 30.11–7.12). 

 


