
Згідно з даними консалтингової компанії Ernst&Young, у минулому 

фінансовому році обсяг ринку альтернативної енергетики збільшився на 

26 млрд дол. (на 18 % у порівнянні з попередніми показниками). 

Одна з найбільших аудиторсько-консалтингових компаній Ernst & 

Young опублікувала звіт «Cleantech Industry Performance 2013» про ситуацію 

на глобальному ринку ВДЕ за минулий фінансовий рік. Під час дослідження 

під мікроскоп аналітиків потрапили 424 компанії, що працюють у секторі 

відновлюваних джерел енергії. 

Ринкова капіталізація обраних підприємств разом становила 170 млрд 

дол. – це на 18 % більше у порівнянні з показниками попереднього 

фінансового року. Загальна кількість людей, зайнятих у досліджуваних 

компаніях, – 512 500 осіб. 

Британські аналітики вважають, що однією з головних причин підйому 

ринку відновлюваної енергетики є активний розвиток в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. На зазначеній території спостерігається очевидний 

бум у секторі сонячної енергетики. «У світовому масштабі торік було створено 

68 нових підприємств у формі державно-приватного партнерства, і 63 компанії 

закрито. Найбільший ріст у секторі відновлюваної енергетики показав 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де кількість зелених компаній тепер 

дорівнює 177. У цей же час кількість підприємств у регіоні ЕБСА (Європа, 

Близький Схід і Африка) скоротилася на 8 % – до 135 компаній. Лідерські 

позиції у своєрідному рейтингу продовжують посідати США і Китай, із 70 і 64 

підприємствами у формі державно-приватного партнерства відповідно», – 

коментує аналітик Ernst&Young. 

Найбільший приріст на фондовому ринку показав енергоефективний 

сектор, кількість компаній в якому зросла на 14 % у порівнянні з попереднім 

періодом, досягнувши 50 загалом. Сукупна ринкова капіталізація 

підприємств, зайнятих у цій сфері, зросла на 25 % і в грошовому еквіваленті 

дорівнює 34,6 млрд дол. 

Стосовно галузі поновлюваних джерел енергії, то тут кількість компаній 

збільшилася на 14 % і загалом становить 32 підприємства. Їх сумарна 

ринкова капіталізація зросла на 8 % і дорівнює 25,5 млрд дол. Сукупний 

дохід збільшився на 23 %, досягнувши позначки в 11 млрд дол. 

У цілому британські аналітики відзначають позитивну тенденцію. Брак 

ресурсів, проблеми енергетичної безпеки, постійне зростання населення і 

збільшення споживання – усі ці фактори тільки сприятимуть подальшому 

зростанню ВДЕ у світових масштабах (Глобальний ринок зеленої 

енергетики продовжує зростати – Ernst&Young // Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України (http://saee.gov.ua). – 

2013. – 25.09) 


