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Те лідерство, яке нині демонструє Верховна 
Рада України, має стати взірцем для всіх органів 
виконавчої влади України по  виконанню своїх 
глобальних зобов’язань. Технології відновлюваної 
енергетики та енергоефективності становлять 
суттєву частину політики пом’якшення наслідків 
зміни клімату. Чинним українським законодавством 
вже створено нішу для таких технологій, проте ми 
прагнемо розвинути цю нішу до розмірів значного 
ринку низьковуглецевих технологій. У 2017 році 
відновлювані джерела енергії становили близько        
7 % (включаючи великі гідроелектростанції) валового 
кінцевого споживання енергії України, метою до 2020 
року є збільшення цього показника до 11 %. 

Спеціальний “зелений” тариф для стимулювання 
виробництва енергії з відновлюваних джерел 
було запроваджено у 2008 році, і на сьогодні 
він залишається одним з основних інструментів 
підтримки в Україні. Законодавством також 
передбачаються надбавки до тарифу у випадку 
використання місцевої складової. Проте потрібно 
й надалі продовжувати працювати, щоб створити 
комплексну основу для сприяння нарощенню 
частки відновлюваних джерел енергії та розвитку 
національних низьковуглецевих галузей 
промисловості. 

Ми віримо, що політика сприяння технологіям 
сталого розвитку не повинна обмежуватися лише 
фінансовими інструментами. Ми повинні також 
працювати над впровадженням інших стимулів 
низьковуглецевих технологій. Україна може 
застосувати існуючу експертизу, навики та ресурси, 
щоб стати низьковуглецевим промисловим хабом. На 
сьогодні в Україні здійснюється виробництво вітрових 
турбін, розробляються рішення для галузі сонячної 
енергетики, а також зароджується виробництво 
свинцево-кислотних акумуляторів. Окрім того, обсяги 
українських запасів літію та графіту є найбільшими в 
Європі. І це непогана стартова позиція для початку 
заміни старих технологій інноваційними. 

У цьому звіті описано первинний аналіз промислової 
екосистеми України, яка може стати основою для 
сталого збільшення економічних результатів. У звіті 
чітко продемонстровано існування взаємного інтересу 

до пожвавлення трансферу передових технологій 
з Європи до України. Цей документ також ставить 
собі за мету стати джерелом інноваційних рішень, 
яке може використовуватись в процесі вироблення 
політик сталого розвитку. Проте ми маємо визнати, 
що для самої промисловості перехід до нових 
продуктів, пошук нових можливостей та нових ринків 
є складним процесом. 

Сприяння розвитку низьковуглецевих технологій 
в Україні — це спосіб зменшити залежності 
від імпортного викопного палива та зміцнити 
національну безпеку. Військова агресія не є 
перепоною для переходу на нові джерела енергії, а, 
навпаки, є поштовхом і можливістю. 

Ми пишаємося тим, 
що стали одними з перших 

депутатів y світі, які 
проголосували за ратифікацію 

Паризької угоди. 
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заступник голови Комітету 
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та ядерної безпеки; співголова 
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Останніми роками Україні випадало більше 
викликів, аніж можливостей. Економічна ситуація 
в країні була нестабільною протягом попередніх 
десятиліть, варіюючи від важких часів до нового 
циклу зростання, а потім знову до рецесії, 
спричиненої зовнішніми впливами. В наш час 
економіка України все ще базується на традиційно 
провідних галузях промисловості, що експортують 
продукцію сільського господарства, металургії та 
продукцію з низькою доданою вартістю. Ці сектори 
економіки мають обмежений потенціал для росту 
і ризикують опинитися під загрозою внаслідок 
розвитку передових технологій. Для України 
важливо, щоб промисловість, робітники, освіта та 
законодавці об’єднали свої зусилля, аби використати 
на свою користь усі економічні можливості, 
що з’являються щодня. Якими ж глобальними 
тенденціями в розвитку найновітніших технологій, 
промисловості, сфері послуг та енергетики може 
скористатися Україна задля створення нових секторів 
економіки з високою доданою вартістю, що стануть 
конкурентоспроможними на глобальному ринку? 

Метою цього звіту є загальний огляд сильних 
сторін України та її потенціалу, що можуть бути 
використані з урахуванням прогнозованого зростання 
ринку низьковуглецевих технологій та продукції в 
майбутньому. Перехід до низьковуглецевої економіки 
відкриває нові ринкові ніші, які Україна могла б з 
легкістю зайняти й отримувати від цього прибуток. 
Імпульс від досягнення належних кліматичних 
показників відкриває шлях до змін, зумовлених 
передовими технологіями. Стрімке зростання 
конкурентоспроможності чистих технологій та послуг 
забезпечує створення нових секторів економіки, 
що прогнозовано зростатимуть по всьому світу. 
Двадцять перше століття вимагатиме значних обсягів 
низьковуглецевих виробничих ресурсів, що своєю 
чергою потребуватимуть нових ланцюгів постачання 
та виробників, які обслуговуватимуть нові сектори 
ринку. Структура звіту відображає деякі з основних 
технологій, що за прогнозами зроблять основний 
внесок до таких виробничих ресурсів і забезпечать 
значне зниження шкідливих викидів, а також 
економічні умови для утримання показників у межах 
«сценарію 2 градусів» (під цим терміном мають на 
увазі дії та заходи, необхідні для обмеження темпів 
щорічного глобального потепління до 2 градусів за 
Цельсієм).

За прогнозами, до 2040 р. частка 
вітроенергетики в глобальному 
виробництві електроенергії зросте з 
нинішніх 4 % до 17 %, зі щорічними 
інвестиціями в розмірі від 146 до 170 
млрд доларів США, які забезпечуватимуть 
глобальний приріст. Оскільки вектор 
зростання європейського ринку 
вітроенергетики рухається на схід, 
Україна матиме змогу використати свою 
промислову екосистему для задоволення 
експортних потреб вітроенергетичної 
інфраструктури.

Як і потужності вітроенергетики, 
ринок сонячної енергетики 
щороку зростає з перевершенням 
прогнозованих показників. З 
урахуванням зменшення експорту 
комплектуючих для сонячної 
енергетики з Китаю, Україна матиме 
можливість постачати продукцію на 
європейський ринок, що постійно 
потребує наповнення. 

Інвестиції, потрібні для подальшого 
глобального розвитку технологій 
зберігання електроенергії, сягнуть 
від 380 до 590 млрд доларів 
США. Зростання ринку літій-
іонних батарей буде особливо 
відчутним у Європі. Завдяки 
чималим природним ресурсам та 
висококваліфікованій робочій силі, 
Україна має великий потенціал для 
доступу до ринку зберігання енергії, 
що постійно розширюється. 

Заходи для забезпечення 
енергоефективності є ключовими 
як для майбутнього зростання 
відновлюваних джерел енергії, 
так і для доповнення їх потенціалу 
щодо зменшення викидів CO2. 
Сама лише модернізація будівель в 
Європейському Союзі вимагатиме 
щорічних інвестицій у розмірі 
близько 130 млрд євро. Розвиваючи 
виробництво такої продукції, як 
теплові насоси, Україна може 
зробити внесок у розвиток цього 
ринку як у вітчизняному, так і у 
загальноєвропейському вимірах. 

Такі технології, як уловлювання 
і захоронення вуглецю, 
відіграватимуть вирішальну 
роль для досягнення значних 
скорочень викидів вуглецю у високо 
енергоємних галузях промисловості 
Європи. Одне лише уловлювання 
вуглекислого газу в цементній 
промисловості потребуватиме 
додаткових щорічних інвестицій 
у обсязі 6 млрд доларів. Маючи 
належні природні ресурси та досвід 
у металургійному виробництві, 
Україна могла б зробити внесок у 
побудову мережі з транспортування 
та захоронення CO2 в Європі, яка 
необхідна для досягнення завдань 
«сценарію 2 градусів». 

Пояснювальна записка
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1
ВВП на душу населення в Україні 
становив лише 1307 доларів 
США якраз після набуття нею 
незалежності (Карнегі (Carnegie), 
2012).

Радянські методи розвитку 
економіки допомогли традиційно 
аграрній країні модернізувати свої 
гірничодобувні та металургійні 
галузі, але також зробили 
її залежною від російської 
нафти, а пізніше і газу. Тим не 
менше, незважаючи на брак 
добробуту, Україна успадкувала 
від СРСР відносно розвинену 
інфраструктуру та виробничі 
фонди. У радянські часи Україна 
провадила курс на розвиток 
промисловості, що дозволило 
розвинути цей сектор економіки. 
У 1992 р. промисловість становила 
майже 51 % ВВП  України; у        
2010 р. — 25,7 %, а у 2016 р. — 
23,3 %. Переробна промисловість 
у 1992 р. відповідала за 43,5 % 
ВВП, а у 2015 р. вона принесла 
трохи більше 14 %. У 1990 р. 
машинобудування становило 
важливу частину (30,5 %) 
української промисловості 
(Державна служба статистики 
України, 2017).

У період з 1991 до 1996 р. країна 
зазнала гіперінфляції та великого 

спаду виробництва. Протягом 
перших п’яти років незалежності її 
економіка щорічно скорочувалася 
від 9,7 % до 22,7 %, а офіційний 
ВВП з 1990 до 1994 р. зменшився 
майже вдвічі. Наступним був 
період повільного спаду, що 
тривав протягом 1990-х років, 
і Україна не демонструвала 
економічного зростання до 2000 р. 
(Карнегі (Carnegie), 2012).

Разом з рештою пострадянських 
країн економіка України відновила 
зростання значними темпами після 
руйнівних 90-х років. У певний 
період у середині 2000-х років 
темпи зростання її ВВП становили 
вражаючі 14,3 % (Економіка 
торгівлі (Trading Economics), 2017). 
Але підґрунтя цього зростання не 
були стійкими жодним чином.

Намагаючись пояснити це 
зростання, багато джерел вказують 
на великих капіталістів України — 
олігархів, колишніх промислових 
менеджерів радянських часів, які 
змогли отримати величезні активи 
під час прискореної приватизації у 
1990-х роках. На той час олігархи, 
мабуть, були найкращими 
власниками з наявних в Україні 
з точки зору підвищення 
продуктивності промисловості 
(Карнегі (Carnegie), 2012).

Рис. 1. Зростання ВВП України у 2012–2016 рр. з прогнозом на 2017–2019 рр. (Світовий банк (World 
Bank), 2017)

Економічний та промисловий розвиток України  
в минулому та сьогоденні

З часу набуття незалежності 
економіка України великою мірою 
базувалася на промисловості, 
успадкованій від СРСР. Такі галузі, 
як видобувна промисловість (як 
у галузі чорних, так і кольорових 
металів), на додаток до вугільної 
промисловості, були і залишаються 
наріжним каменем української 
економіки. Сільське господарство 
також традиційно відіграє дуже 
важливу роль, а сумнозвісний 
чорний ринок все ще створює 
великі обсяги зернової продукції як 
на експорт, так і для внутрішнього 
споживання. 

Мета цієї доповіді — показати, 
як Україна може пристосуватися 
та отримати вигоду від змін, що 
відбуваються в міжнародній 
економіці. Тому в цьому розділі 
буде подано короткий огляд 
минулого та поточного розвитку 
економіки та промислового 
комплексу України з метою 
створення основи для подальшого 
обговорення потенціалу нашої 
держави.

Після набуття незалежності 
існували великі сподівання на 
те, що Україна стане не тільки 
процвітаючою демократією з 
вільним ринком, а й повноправним 
членом Європейського Союзу (ЄС), 
Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО) і Організації 
економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР). Україну — п’яту 
за чисельністю європейську націю 
і найбільшу країну, що географічно 
цілком розташована в Європі, 
— на сьогодні розглядають як 
державу з економікою, що не 
змогла розкрити свій потенціал, 
і вважають «хворою людиною 
Європи».

У 1991 р. ВВП України був відносно 
низьким. Сумнозвісна невизначена 
статистика того часу не дає змоги 
отримати вірогідні показники, 
однак найкращі з них вказують, що 
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Тим не менше, їхня бізнес-
формула спиралася, з певними 
відхиленнями, на стратегії 
перетворення дешевої енергії та 
сировини в метали та промислові 
товари. Таким чином, можна 
стверджувати, що економічне 
зростання України на зламі 
тисячоліть базувалося на 
тимчасових факторах і зовсім не 
обов’язково стало результатом 
продуктивних реформ. Іншим 
фактором, що був характерним 
для того періоду, став стрибок 
цін на метали та хімічні речовини 
після настання нового століття. Це, 
поряд із імпортом газу з Росії, який 
у той час залишався недорогим, 
давало дуже високий експортний 
дохід від традиційних галузей 
промисловості України (Карнегі 
(Carnegie), 2012). Ціни на газ в 
Україні були низькими приблизно 
до середини 2000-х років, перш 
ніж вони почали швидко зростати, 

економіці було важко адаптуватися 
та відновлюватися, і зміни 
відбувалися далеко не завжди. 
Несподіваний подарунок долі у 
вигляді сприятливих економічних 
умов, якими Україна користувалася 
з початку сторіччя та аж до   
фінансової кризи 
2008 р., не змушував 
промисловість розвиватися та 
практично не вимагав від неї 
значної диверсифікації чи складних 
вдосконалень — двох факторів, 
необхідних для збереження 
конкурентоспроможності на 
ринку сьогодення. Там, де 
диверсифікація тягне за собою 
прихід інвестицій у різні галузі 
промисловості або виробництво 
одним визначеним типом 
промисловості кількох різних 
продуктів, ускладненість 
виробництва в цьому контексті 
є технологічним розвитком у 
кількох галузях економіки. Обидва 

споживачами. Частка 
високотехнологічних товарів в 
українському експорті є нижчою, 
ніж в інших пострадянських 
державах, таких як Литва, Болгарія, 
Казахстан та Польща, і значно 
відстає від інших ринків, що 
розвиваються, таких як Філіппіни 
та Малайзія (Світовий банк 
(The World Bank, 2017). Проте 
Україна має деякі експортні 
товари з високою доданою 
вартістю в галузі виробництва 
компонентів повітряних суден, 
вертольотів, електротехніки 
та деяких лікарських засобів 
(Обсерваторія економічної 
складності (OEC), 2017). Це сильні 
сторони її економіки, успадковані 
від Радянського Союзу. Втім 
обсяги експорту таких товарів 
не зростають, і Україна досягла 
лише незначних зрушень щодо 
диверсифікації та вдосконалення 
виробництва. Фактично весь 
експорт з України скоротився 
протягом кількох останніх 
років, за винятком експорту 
сільськогосподарської продукції, 
який зростає (Export.gov 2017).

досягнувши максимальних 
значень у 2014 р., а потім знову 
знижуватися (Економічна правда 
(EPravda), 2015).

У 2000 р. на метали, мінеральну 
сировину, продукти харчування 
та хімічні речовини припадало 
трохи більше ніж 70 % українського 
експорту, причому тільки на 
метали та мінеральні вироби 
припадало 50 % загального обсягу. 
У 2008 р. це співвідношення 
залишалося досить схожим 
(Карнегі (Carnegie), 2012). Це є 
ознакою того, що українській 

варіанти сприяють стійкості цієї 
галузі, а отже, й економіки в 
цілому.
Такий недостатній розвиток 
спостерігається в різних галузях 
промисловості в Україні. 
Український агропромисловий 
бізнес зосереджується на 
масовому виробництві 
основних зернових, а не на 
високоспеціалізованому 
виробництві дорогої екологічної 
продукції та інших спеціальних 
пропозиціях, що все більше 
затребувані європейськими 

У 2009 р. під час фінансової кризи 
українська економіка скоротилася 
майже на 15 %, але знов 
стабілізувалася, демонструючи 
повільне зростання з 2010 до
2013 р. Після Євромайдану, анексії 
Криму та конфлікту на сході країни 
економіка України отримала ще 
один удар, скоротившись на 6,6 % 
у 2014 р. та на 9,8 % у 2015 р. (рис. 
1). У 2016 р. вона знову зросла на 
2,3 %, і за прогнозами зросте на 
2 % у 2017 р. Очікується, що у 
2018 р. економіка продовжить 
зростати на рівні 3,5 % — головним 
чином за рахунок збільшення 
внутрішнього попиту (Export.gov, 
2017).
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Україна і ЄС
Співпраця між Україною та ЄС в основному базується на Угоді про 
глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA) та загальній Угоді 
про асоціацію (AA). Остання набрала чинності 1 вересня 2017 року.

- ЄС є найбільшим торговельним партнером України; частка ЄС у 
торговельній діяльності України становила більше 40 % у 2016 р. 
Торгівля з Україною відповідає 0,9 % загального обсягу торгівлі ЄС, з 
оборотом у 29,6 млрд євро у 2016 р.

- Експорт України до ЄС у 2016 р. становив 13,1 млрд євро. Головними 
експортними статтями для України є сировина (чавун, сталь, продукція 
гірничовидобувної галузі, сільськогосподарська продукція), хімічна 
продукція та машини.

- ЄС є великим інвестором для України. У 2015 р. інвестори з ЄС мали 
інвестиції на загальну суму 16,1 млрд євро в Україні.
Метою згаданих угод є посилення торгівлі товарами та послугами між 
ЄС та Україною шляхом поступового зниження тарифів та приведення 
українських правил у відповідність зі стандартами ЄС у деяких галузях 
промисловості та стосовно сільськогосподарських товарів.
Для кращої інтеграції з ринком ЄС Україна гармонізує багато своїх норм 
та стандартів для промислової та сільськогосподарської продукції. 
Україна також узгоджує своє законодавство з нормами ЄС у таких 
сферах, пов’язаних з торгівлею, як:

- конкуренція
- державні закупівлі
- митний контроль та сприяння торгівлі
- захист прав інтелектуальної власності
- енергетичні аспекти, повязані з торгівлею, в тому числі інвестиції, 

транзит та перевезення
Малі та середні підприємства (МСП) в Україні можуть отримувати 
підтримку від Головної ініціативи ЄС для МСП. Вона дозволяє МСП 
України, Грузії та Молдови отримати доступ до грантів ЄС обсягом 
близько 200 мільйонів євро. Таке фінансування доповнює нові 
можливості для торгівлі з ЄС, що були створені Угодою про зону вільної 
торгівлі.

1.1 Економіка України та світ

1The Commonwealth of Independent States (CIS) is close confederation of 
independent states, currently composed of 9 member states, including Russia, 
Central Asian Countries like Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, 
European states like Belarus and Moldova, as well as Armenia. In addition, 
Turkmenistan and Ukraine have status as associate states.

ЄС замінив Росію як найбільшого 
торговельного партнера України 
після того, як 1 січня 2016 р. ЄС і 
Україна ухвалили домовленості 
про глибоку та всеохоплюючу зону 
вільної торгівлі, і з часу введення 
Росією ряду торговельних 
обмежень до і після Євромайдану, 
що призвів до російської окупації 
Криму та нині триваючого 
військового конфлікту на сході 
України (Довідник ЦРУ, 2017 (CIA 
Factbook, 2017)). 

Торгівля між Україною та країнами 
Співдружності Незалежних Держав 
(СНД)1 помітно скоротилася 
порівняно з обсягом торгівлі з ЄС. 
Експорт до Киргизстану скоротився 
на 70 %, до Азербайджану — на 
53 %, до Туркменістану — на 44 %, 
до Таджикистану — на 53 %. Для 
деяких категорій товарів експорт 
скоротився більш ніж на 90 % 
протягом перших чотирьох місяців 
після введення транзитних санкцій 

на продукцію, яку транспортують з 
України через Росію до Казахстану 
та Киргизстану. Зниження обсягів 
експорту запасних частин для 
ядерних реакторів, котлів та машин 
з України до Казахстану відбулося 
більше ніж на 60 % у першому 
кварталі 2016 р. З огляду на нові 
торговельні обмеження, застосовані 
Росією, обсяги торгівлі безперечно 
знижуватимуться й надалі. Не можна 
заперечувати, що наступним кроком 
Російської Федерації стане заборона 
транзиту товарів до інших країн 
Центральної Азії («Апостроф» (Apos-
trof), 2016).

Останнім часом економічний підйом 
та стабілізація України значною 
мірою підтримуються МВФ. У березні 
2015 р. МВФ відкрив чотирирічну 
програму Фонду розширеного 
фінансування (EFF) для України, 
загальною сумою приблизно 17 
млрд доларів США. На цей час 
Україна розпочала реформи, котрі 
вимагає МВФ, і отримає п’ятий 
транш коштів за цією програмою 
в 2017 р. Подальша допомога 

залежатиме від проведення 
додаткових реформ. За даними 
МВФ, ВВП на душу населення в 
Україні становить лише 20 % від 
середнього показника в ЄС, і є 
другим найнижчим показником з 
усіх країн Центральної та Східної 
Європи (Export.gov, 2017).

Потенціал України як транзитної 
країни міг би відігравати провідну 
роль у міжнародній транспортній 
системі та сприяти розвитку 
національної економіки.

Інфраструктура України з 13 
морськими портами, 170 000 
км автомобільних доріг, 22 000 
км залізниць, 20 аеропортами 
та її географічне розташування 
на перехресті основних 
транспортних шляхів з Європи до 
Азії забезпечують переваги для 
торгівлі та економіки, орієнтованої 
на експорт. Ця перевага ще більше 
посилюється Угодою про глибоку 
та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі України з ЄС («Україна-
Інвест» (UkraineInvest), 2017).

У щорічному опитуванні Світового 
економічного форуму на тему 
конкурентоспроможності в 
усьому світі Україна опинилася 
на 81-му місці зі 137 досліджених 
економік («Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 2017–
2018» (WEF, The Global Competi-
tiveness Index 2017–2018 edition), 
2017). 

Серед 12 показників глобальної 
конкурентоспроможності країни 
Україна має високі бали щодо 
вищої освіти та підготовки кадрів 
(35-те місце серед 137 країн), 
розміру ринку (47-ме місце), 
а також охорони здоров’я та 
початкової освіти (53-тє місце). 
Проте вона має невтішні 
результати розвитку фінансового 
ринку (120-те), ефективності ринку 
товарів (101-ше), ефективності 
установ (118-те), вдосконалення 
бізнесу (90-те) та технологічної 
готовності (81-ше). Що стосується 
загальної інфраструктури, Україна 
посідає 78-ме місце, а коли справа 
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Рис. 2. Частка запасів ПІІ та загальний рівень працевлаштування, % у 2015 р. (Державна служба 
статистики України, 2017)

На додаток до 
умов несприятливого 

геополітичного середовища 
до важливих інвестиційних 

перешкод належать 
періодичні побоювання 

щодо корупції, недостатній 
розвиток інфраструктури, а 
також слабка інституційна 
структура та недостатній 

захист інвесторів» 
(Українська стратегія 

експорту (Ukraine Export 
Strategy), 2017)

                                    

доходить до залізниць, вона 
розташовується на 37-му місці 
(Світовий економічний форум 
(WEF), 2017).

Однією з багатьох проблем, з 
якими стикається українська 
економіка, є її брак спроможності 
залучати прямі іноземні інвестиції 
(ПІІ). Цю нездатність пояснюють 
як конфліктом на сході України, 
так і загальною соціальною 
напруженістю в країні. Відповідно 
до власної дорожньої карти 
Стратегічного розвитку торгівлі 
в Україні на 2017–2021 рр., 
бізнес безперечно стурбований 
тим, що називають «політично 
нестабільною ситуацією» 
(Дорожня карта стратегічного 
розвитку торгівлі (STDR) 2017–
2021).

Проте останні спроби аналізу 
свідчать про те, що занепокоєння 
щодо війни та політичної 
нестабільності не обов’язково є 
головною проблемою. Україна, 
перш за все, має вирішити 
економічні проблеми, такі як 
недостатній розвиток інститутів 
приватної власності та фондового 
ринку; вимивання капіталу та 
прибутків вітчизняних компаній 
на користь пов’язаних з ними 
іноземних компаній; високі 
відсоткові ставки за кредитами 
тощо (Мельник і Касьянок (Melnyk 
& Kasyanok), 2017). Необхідність 
вирішення цих питань також 
підкріплюється Експортною 
стратегією України на період 
2017–2021 рр.: 

Респондентам Опитування 
керівників підприємств, 
проведеного в рамках Всесвітнього 
економічного форуму, було 
запропоновано назвати найбільш 
проблемні фактори для ведення 
бізнесу у своїй країні. Згідно 
з опитуваннями, це інфляція, 
корупція, політична нестабільність, 
податкові ставки, нестабільність 
політики уряду, доступ до 
фінансів, неефективна державна 
бюрократія, регулювання 

обігу іноземної валюти, 
недостатньо освічена робоча 
сила та обмежувальні правила 
працевлаштування (Всесвітній 
економічний форум, Глобальний 
індекс конкурентоспроможності 
(WEF, The Global Competitiveness 
Index), вип. 2017–2018, 2017 р.).

Рис. 2 показує, що фінанси, поряд 
з промисловістю, є сектором 
економіки з найбільшою часткою 
внутрішніх ПІІ на сьогодні. Це 
є наслідком політики України 
протягом перших двох десятиліть 
незалежності, коли фінансові 
послуги були єдиним сектором, 
який фактично став доступним 
для іноземних інвестицій (Карнегі 
(Carnegie), 2012).

Багато молодих українців 
звертаються до ІТ-індустрії в 
пошуку роботи. Однією з причин 
наявності певного потенціалу в цій 
галузі є те, що на сьогодні рівень 

заробітної плати для ІТ-фахівців в 
Україні на 40 чи 50 % нижчий, ніж 
на Заході. При цьому рівень оплати 
праці ІТ-фахівців набагато вищий, 
ніж для багатьох інших традиційно 
високооплачуваних посад, таких 
як інженери. Санкції вилучили 
російську ІТ-індустрію з поля зору 
західних компаній, і багато клієнтів 
замість Росії обрали Україну 
(Атлантична Рада (Atlantic Council), 
2016).

Україна є лідером у Європі з точки 
зору експорту ІТ-послуг. У 2015 р. 
Україна збільшила обсяги експорту 
ІТ-послуг на 17 %, у грошовому 
вимірі — на 2,1 млрд доларів США 
(«Україна» (Ukraine), 2016). За 
даними Всесвітнього економічного 
форуму, щорічно Україна готує 
130 тисяч випускників у галузі 
інженерних наук — це найбільше 
в Європі. Україна є лідером у 
галузі інформаційних технологій 
у Центральній та Східній Європі. 
Частка української ІТ-індустрії 
на східноєвропейському ринку 
вільної торгівлі становить 33%, 
а на другому місці — Росія з 
показником 28 % (Finance.ua, 
2017).

Аналітики 
«ПрайсВотерхаусКуперс» 
поставили Україну на п’яте місце 
серед 25 найбільших експортерів 
ІТ-послуг («ПрайсВотерхаусКуперс» 
(PWC), 2016). Крім того, країна 
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Поряд із великою кількістю природних ресурсів Україна має висококваліфіковану робочу силу. Вона визнана 
четвертою найбільш освіченою нацією у світі (Міністерство закордонних справ України, «Основні причини 
інвестувати в Україну», 2015). Порівняно з країнами Європи та Центральної Азії вона має значно кращий рівень 
вищої освіти; частка робочої сили з вищою освітою у 2005 р. становила 45,2 % від загальної кількості, тоді як у 
європейських та азіатських країнах — у середньому 30,4 % (ОЕСР (OECD), 2012). Порівняно зі своїми сусідами 
Україна має значно вищий рівень зарахування студентів до університетів та інших вищих навчальних закладів 
(рис. 3).
Україна також має один з найвищих темпів підготовки випускників інженерних, виробничих та будівельних 
спеціальностей у світі. Зосередившись на технічних дисциплінах, деякі українські університети мають досить 
високі позиції в глобальному та регіональному рейтингу (Міністерство закордонних справ України, «Основні 
причини інвестувати в Україну», 2015 р.). Така висококваліфікована робоча сила матиме вирішальне значення 
в розробленні інженерних рішень для низьковуглецевого майбутнього.

Рис. 3. Відсоток населення, зарахованого до закладів вищої освіти; порівняння України, Польщі, 
Румунії, Словаччини та Угорщини (Світовий банк (World Bank), 2017)

Українська освіта: населення з якісною технічною освітою 

Врахувавши величезний 
інженерний потенціал української 
ІТ-галузі, більше 100 міжнародних 
науково-технічних компаній 
створили свої науково-дослідні 
лабораторії та офіси в Україні, 
в тому числі «БМВ», «Боїнг», 
«Оракл», «Самсунг», «Сіменс» та 
«Вольво» («Форбс» (Forbes), 2017).

У рамках Звіту про глобальну 
конкурентоспроможність на 2016–
2017 рр., країни досліджувалися 
за рівнем освіти та кваліфікації 

населення. За своїми показниками, 
Україна посідає 39-те місце з 135 
країн, охоплених дослідженням. 
Але «кваліфікацію нинішньої 
української робочої сили» 
оцінено лише 46-м місцем. Звіт 
передбачає позитивну динаміку 
та незначне зростання людського 
капіталу країни що підніме 
Україну до 36-го місця серед інших 
країн (Світовий економічний 
форум, Звіт про глобальну 
конкурентоспроможність за 2016–
2017 рр. (WEF, The Global Competi-
tiveness Report 2016—2017), 2017)

Ця високоосвічена, недорога 
робоча сила становить значну 
конкурентну перевагу для 
України. Проте країна серйозно 

постраждала від втрати багатьох 
кваліфікованих фахівців з 
часу отримання незалежності 
від Радянського Союзу. Це 
справедливо для всіх категорій 
учених та науковців («Євромайдан 
Прес» (Euromaidan Press), 2016). 
Вважається, що ІТ-індустрія в 
Україні спроможна сповільнити 
відтік цінних кадрів (Ділова 
Україна (Business Ukraine), 2016), 
але це не обов’язково означає, що 
цей сектор може стати наріжним 
каменем економіки країни.

була занесена до списку 10 
найкращих місць для офшорних 
послуг у країнах, що розвиваються 
(N-iX, 2017). У 2016 р. ІТ-сектор 
сформував 4 % від ВВП країни, що 
становить 2,9 млрд доларів США. 
Якщо ІТ-сектор в Україні збереже 
такий же темп, то він зможе 
подвоїти свої обсяги до 2020 р. 
(«ПрайсВотерхаусКуперс» (PWC), 
2016).
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Рис. 4. Зниження частки сільського господарства у ВВП України (Світовий банк (World Bank), 2017)

Рис. 5. Внутрішні запаси ПІІ за секторами економіки, 2015 (Державна служба статистики України) 

Сільське господарство як 
рушійна сила зростання 
Ще один сектор, який є дуже 
важливим для України — сільське 
господарство. Тим не менше, 
частка сільського господарства у 
ВВП України скорочувалася з часів 
розпаду Радянського Союзу (рис. 
4). Оскільки Україна в основному 
виробляє сировину, ця галузь, 
безсумнівно, не має надії на те, 
щоб стати основною в економіці 
країни, хоча 30 % населення все 
ще проживає в сільській місцевості 
(Світовий банк (World Bank), 2017). 

Майже три чверті території 
України — сільськогосподарські 

угіддя, більш ніж половина з 
яких є орними землями. Хоча 
якість легендарного чорнозему 
за часів Радянського Союзу 
погіршилася, він залишається 
одним із найкращих у світі. Без 
урахування можливостей значного 
скорочення річних опадів, негайна 
зміна клімату, ймовірно, призведе 
до поступового підвищення 
середньої температури взимку 
в регіоні та може ще більше 
покращити конкурентні позиції 
України на європейських 
продовольчих ринках. Україна 
змогла виконати вимоги для 
доступу на продовольчий ринок 
у переговорах з ЄС щодо Угоди 
про вільну торгівлю, і оскільки 
зміна клімату призведе до 
посилення посушливої погоди в 
середземноморських регіонах, 
Україна стане природним 
джерелом для потенційного 

зростання європейського імпорту 
(Карнегі (Carnegie), 2012).

Однією з головних проблем для 
України є залучення більшої 
кількості ПІІ. Ця проблема складна, 
але, на думку потенційних 
інвесторів, двома основними 
проблемами, які перешкоджають 
їм інвестувати в Україну, є широко 
розповсюджена корупція та 
відсутність довіри до судової 
влади. Крім того, вони стурбовані 
обмежувальними засобами 
контролю за капіталом та 
складною і бюрократизованою 
системою оподаткування 
(«Файненшл Таймз» (Finan-

cial Times), 2017). Крім того, 
Україна стикається із серйозними 
проблемами в забезпеченні прав 
власності, навіть після спроб 
реформ у 2016 р. (Українська криза 
(UA Crisis), 2017). Зрештою, існує 
проблема монополій у важливих 

секторах, що забороняють реальну 
конкуренцію на українському 
ринку (МЦПД (ICPS, 2015). Ці 
проблеми також існували і до 
2014 р., і, згідно з недавніми 
дослідженнями, поточний конфлікт 
на сході країни не обов’язково є 
основною причиною, через яку 
Україні важко залучати прямі 
іноземні інвестиції («Файненшл 
Таймз» (Financial Times), 2017).

За даними Державної служби 
державної статистики України, 
сільське господарство не надто 
цікавить іноземних інвесторів, а 
українська сільськогосподарська 
інфраструктура гостро потребує 
нових інвестицій, в основному 
в нове та сучасне обладнання. 
Лише 1 % ПІІ надійшов до цього 
сектора економіки, як це можна 
побачити на рис. 5. Справді, така 
сама тенденція спостерігається і в 
секторі інформаційних послуг та 
телекомунікацій, який привернув 
лише 5,3 % ПІІ у 2015 р. (Державна 
служба статистики України, 2017).

До 2014 р. більша частина прямих 
іноземних інвестицій була навіть 
не «реальними» прямими 
іноземними інвестиціями, 
оскільки більша частина інвестицій 
насправді мала російське та 
українське походження, і вони 
були передані в Україну через 
посередників, зареєстрованих 
у безподаткових зонах, таких як 
Кіпр («Вокс Юкрейн» (Vox Ukraine), 
2017).
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1.2 Економіка України
у світлі майбутнього

Photo:Thinkstock

Менш ніж за три десятиліття 
економічна потужність України 
значно знизилася порівняно 
з високими показниками 
радянських часів, пройшла період 
боротьби за виживання в 1990-х 
роках, і знову стала на шлях хоч і 
повільного, але відновлення, за 
допомогою олігархів та політики 
монетизації в першій декаді 21 
століття, і це дало можливість 
виникнення фінансового ринку, 
здатного забезпечити необхідний 
капітал для вітчизняних інвесторів. 
Проте українська економіка 
знову опинилася біля загрозливої 
межі під час фінансової кризи, 
а потім знову захиталася після 
Євромайдану, анексії Криму та 
поточних військових конфліктів на 
сході країни.

Станом на 2017 р,. економіка 
України знову зростає (див. рис. 
1), але очевидно, що узгоджене 

законодавство та не надто 
передбачувані механізми ринку 
стоять на шляху довгострокової 
стабільності. Проте реформи та 
антикорупційні заходи є лише 
одним із аспектів вдосконалення 
довгострокових економічних 
перспектив країни. Вирішальну 
роль відіграє те, що неможливо 
побудувати процвітаючу 
економіку, засновану лише на 
експорті сільськогосподарських 
продуктів та ІТ-послуг. 

Мало що змінилося в переліку 
продукції, яку виробляє Україна, і в 
її здатності добре заробляти на 

експорті.

У 2016–2017 рр. економіка 
України посідала 84-те місце 
серед 138 країн з точки зору 
конкурентоспроможності. 
Дослідження оцінювало економіку 
країн за трьома стадіями розвитку: 
стадія 1 — розвиток під впливом 
факторів; стадія 2 — розвиток 
задля ефективності, та стадія 
3 — інноваційна економіка. 
Економічний розвиток України 
вважається перехідним між 
першою та другою стадіями 
(Світовий економічний 
форум, Звіт про глобальну 
конкурентоспроможність за 2016–
2017» (WEF, The Global Competitive-

ness Report 2016—2017), 2017). 
Без сумніву, задля процвітання 
Україна повинна змінити сектори 
виробництва, які отримують 
найбільше уваги, і це підводить нас 
до питання: що країні виробляти в 
майбутньому?

Україна може бути процвітаючою 
країною. Жодна інша європейська 

країна не має зіставних за 
обсягами ресурсів вугілля, заліза, 

газу та багатих аграрних земель. 

Захід не може конкурувати з 
відносно низькими заробітками 
високоосвіченого українського 
населення. Як Україна може 
скористатися своїми невід’ємними 
конкурентними перевагами та 
ресурсами?

Те, що потрібно країні, — це ідея, 
мета, в напрямку якої потрібно 
працювати. Цей звіт має на 
меті розглянути перспективний 
потенціал України, показати, як 
низьковуглецеві й безвуглецеві 
технології та продукти можуть 
стати важливим бізнесом у 
найближчому майбутньому, 
і довести, що Україна має всі 
можливості скористатися цими 
змінами.

Проте є і добрі новини. Схоже 
на те, що сьогодні іноземні 
інвестори знову цікавляться 
Україною. Це стосується головним 
чином європейських стратегічних 
інвесторів та фондів прямих 
інвестицій, які розглядають 
можливості інвестування в 
українські ІТ-галузь, енергетику та 
інфраструктуру («Інтерфакс» (Inter-
fax), 2017).

Навряд чи такі сектори, як 
сільське господарство та IT-
послуги, зможуть залучити 
достатні інвестиції самостійно. 
Сьогодні Україна залежить 
від експорту сировини, однак 
вона також має різні варіанти 
як змінити спрямованість своєї 
промисловості та зробити свій 
ринок більш привабливим 
для ПІІ. Щоб зрозуміти, який 
шлях Україна може обрати як 
альтернативу сьогоднішньому, нам 
слід поглянути на її економіку та 
ресурси, беручи до уваги ринки, які 
з’являються чи вже розвиваються 
і стануть частиною глобального 
ринку майбутнього. 
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2ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО 
ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

2 The projections used in the analysis are in line with the Paris agreement goal 
of limiting global temperature rise to 2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels.

2.1 Потяг соціуму та поштовх 
комерційних чинників 

Разом з його внутрішніми 
сильними та слабкими сторонами, 
політичний та економічний 
контекст, в якому існує Україна, є 
найважливішим елементом для 
розгляду при вирішенні питання 
про довгостроковий соціально-
економічний розвиток країни. 
Глобальні тенденції як нових, так 
і вже існуючих низьковуглецевих 
ринків у сучасній перспективі 
надають українській економіці 
численні можливості для розвитку. 
Наступні розділи цього звіту мають 
на меті визначити, де ці глобальні 
тенденції збігаються з українським 
досвідом, знаннями та ресурсами.2

Для досягнення поточних 
кліматичних показників та 
переходу на більш екологічну 
економіку з нижчими викидами 
вуглецю світ потребує значних 
обсягів низьковуглецевих 
виробничих ресурсів (Світовий 
економічний форум (World Eco-
nomic Forum), 2014). Перехід 
до продукції з низьким вмістом 
вуглецю потребуватиме значних 
інвестицій в інфраструктуру та 
засоби виробництва («Ернст 
енд Янг» (Ernst & Young), 2014), 
що своєю чергою сприятиме 
потенціальній можливості України 
стати виробничим центром 
декарбонізованих (безвуглецевих) 
глобальних ланцюгів створення 
доданої вартості. 
У сусідній з Україною Європі 
різноплановий портфель 
низьковуглецевих технологій, 
таких як відновлювані джерела 
енергії, відіграватиме особливо 
важливу роль у процесі переходу. 
Ці технології становитимуть 
усе більшу частку обсягів 
виробництва. Відповідно, до 
2030 р. значно зросте попит на 
експертну кваліфікацію, матеріали 
та продукцію (Об’єднаний 
дослідницький центр (JRC), 2016). 
З новими конкурентами, що 

вже наздоганяють її, Європа в 
цілому стикається з переходом 
до нової моделі зростання 
з вищою доданою вартістю 
(Закман (Zachman), 2016). 
Безумовно, пріоритетними стануть 
розроблення цих товарів та послуг 
з вищою доданою вартістю та 
пошук експертної компетенції 
серед країн найближчого 
оточення.

Низьковуглецеві ринки 
формуються двома основними 
категоріями чинників: ринкові 
сигнали та політичні цілі. Протягом 
останніх десятиліть цілі, що були 
сформульовані як досягнення 
низьких викидів вуглецю і 
поставлені як країнами, так і 
підприємствами, стимулювали 
інновації, спонукали нові галузі 
до розвитку та допомагали 
створювати нові можливості 
для працевлаштування, в 
деяких випадках перекриваючи 
скорочення зайнятості в інших 
секторах економіки («ЄС у 2050 р. 
як економіка з низьким вмістом 
вуглецю», 2017 р. (EC, 2050 low-car-
bon economy), 2017). Застосування 
низьковуглецевих методів 
закупівлі, що розвиваються і 
створені внаслідок зростання 
важливості проблеми зміни 
клімату в державній політиці, 
стимулює винахідливість у 
царині продуктів та послуг. 
Юридично обов’язкові цільові 
показники за викидами вуглецю та 
відповідні нормативні акти також 
є важливими елементами, які 
формують ланцюги (Коррейя (Cor-
reia), 2013).

ЄС прагне досягти скорочення 
викидів на 80 % до 2050 р., і тим 
самим закликає щорічно вкладати 
1,5 % ВВП ЄС у розмірі 270 млрд 
євро («ЄС у 2050 р. як економіка 
з низьким вмістом вуглецю» (EC, 

2050 low-carbon economy), 
2017). Великі міжнародні 
банки, такі як Європейський 
інвестиційний банк, активно 
залучають фінансування, 
необхідне для таких інвестицій 
(ЄІБ (EIB), 2016). Крім того, цілі, 

поставлені такою політикою, також 
забезпечать більше можливостей 
для приватного сектора шляхом 
збільшення довгострокових 
заощаджень, зниження ризику 
інвестування та збільшення 
масштабів діяльності підприємств, 
що використовують технології з 
низьким вмістом вуглецю (Морган 
(Morgan), 2015).

Окрім цілей, визначених 
політикою, підприємства самі 
відіграють важливу роль, 
наполегливо впроваджуючи 
низьковуглецеві стандарти в тих 
самих ланцюгах постачання, в яких 
вони вбудовані. Дотримуючись 
цілей згаданої політики, 
компанії прагнуть оптимізувати 
свої виробничі процеси, 
розвивати ефективні технології 
та використовувати кліматичні 
цілі для розробки інноваційних 
продуктів.

Перехід до низьковуглецевої 
економіки відкриває нові 

комерційні ніші, перешкоджає 
довготривалому закріпленню 

глобальних гравців у бізнесі 
та веде до переходу на 

цифрові технології, нових 
моделей власності та ринків, 

підтримуваних державою 
(«Голдман Сакс» (Goldman Sachs), 

2010). 

Оскільки приватний бізнес 
також спирається на хороший 
корпоративний імідж як один з 
активів, вони будуть реалізовувати 
і вже реалізують їхні стратегії зміни 
клімату (Всесвітня енергетична 
рада (GWEC), 2016). Це своєю 
чергою поряд із прозорістю, 
виступає як додатковий фактор 
впевненості для інвесторів, 
споживачів та інших зацікавлених 
сторін. Дотримання кліматичних 
цілей та положень у майбутньому 
також дозволить знизити витрати 
на низьковуглецеві продукти та 
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та вітроенергетики. Крім того, 
виробництво електроенергії 
з біомаси та природного газу 
в поєднанні з уловлюванням 
і захороненням вуглецю (УЗВ) 
буде значно важливішим та 
поширенішим у майбутньому.

Міжнародне енергетичне 
агентство (МЕА) стверджує, 
що скорочення використання 
викопного палива буде відбуватися 
в основному за рахунок 
розгортання відновлюваних 
джерел енергії. Наприклад, у 
2015 р. 90 % нових потужностей 
виробництва електроенергії 
належали до відновлюваних 
джерел (МЕА (IEA), 2016). Іншими 
словами, цей перехід на нові 
технології вже розпочався.

І, нарешті, широкомасштабні 
енергоефективні заходи 
повинні бути задіяні по всьому 
світу. За даними Міжнародної 
групи з питань зміни клімату 
(МГЕЗК) (The International 
Panel on Climate Change (IPCC), 
вдосконалення в частині щоденних 
енергетичних витрат та заходів 
з енергоефективності може 
скоротити світові потреби в енергії 
для будівель удвічі до 2050 р. Цей 
потенціал створить величезний 
ринок обладнання для нових 
будинків, а також для модернізації 
старої інфраструктури («Крістіан 
Сайєнс Монітор» (CSMonitor), 
2014).

У цьому звіті ми розглянемо 
потенціал кількох із цих ринків 
та покажемо, в чому Україна має 
добрі позиції, аби зробити свій 
внесок інноваційними продуктами 
для задоволення зростаючого 
попиту на низьковуглецеві 
рішення.

Рис. 6. Світове виробництво електроенергії за джерелами енергії, прогноз за «сценарієм                 
2 градусів», дані Міжнародного енергетичного агентства IEA (IEA, 2012)

2.2 Продукція ХХІ століття

Photo:Thinkstock

послуги, що дозволить зробити 
низьковуглецевий напрямок ще 
більш бажаним (Морган (Morgan), 
2015). Опитування світових бізнес-
гравців показали: вони вважають, 
що стратегія сталого розвитку, яка 
сприятиме зниженню викидів, 
допомагає їм вдосконалювати 
виробничі процеси, досягти 
вищих показників продуктивності, 
продовжувати зростання та додати 
вартості до своїх стандартних 
продуктів або послуг («МакКінсі 
енд Компані» (McKinsey & Com-
pany), 2011).

Хоча всі подробиці стосовно 
майбутнього ринку залишаються 
невідомими, поєднання описаних 
вище суспільного та комерційного 
тиску неминуче призведе до 
розвитку світових ринків у 
напрямку низьковуглецевого 
виробництва. 

Технології, необхідні для 
досягнення низьковуглецевої 
економіки, зараз отримують 

значно більше інвестицій. 

Частка низьковуглецевих 
продуктів, таких як вітрові турбіни 
та електромобілі, збільшилася 

в шість разів з 2000 р., тоді 
як експорт фотоелектричних 
елементів для сонячної енергетики 
зріс утричі за той же період 
(Закман (Zachman), 2016).

У Європі інвестиції у виробництво 
енергії з відновлюваних джерел 
зростають зі стабільним темпом 
2,6 % на рік у середньому до
2040 р. Це означає, що середній 
річний обсяг інвестицій 
становитиме 40 млрд доларів США, 
досягнувши загального обсягу в 1 
трильйон протягом усього періоду 
2017–2040 рр. (Агентство Блумберг 
(Bloomberg), 2017).
На рис. 6 показано, як зміна 
використовуваних технологій 
вплине на виробництво 
електроенергії у світі. Найбільші 
зміни, без сумніву, будуть 
помітними в індустрії видобутку 
корисних копалин, оскільки частка 
газу та особливо вугілля буде 
суттєво зменшуватися у світовому 
виробництві електроенергії.

Цей сценарій дає широкі 
можливості для декількох інших 
галузей також долучитися до змін. 
Потрібно буде широко розгортати 
потужності сонячної енергетики 
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Сьогодні подальший розвиток ядерної енергетики не має впевненості в майбутньому. Порівняно з відновлюваними 
джерелами енергії та іншими низьковуглецевими секторами економіки, темпи розвитку ядерної енергетики 
скорочуються. Згідно з останніми прогнозами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), майбутній 
розвиток виробництва ядерної енергії значною мірою залежатиме від її безпечності, наявного фінансування, 
розвитку ринків електроенергії, управління ядерними відходами та схвалення громадськості (МАГАТЕ (IAEA), 2017).
Оскільки ці фактори роблять майбутнє ядерної енергетики невизначеним, прогнози варіюють від високих до 
низьких рівнів генеруючих потужностей цієї галузі в майбутньому (МАГАТЕ (IAEA), 2017). Замість зосередження на 
секторах з низьким потенціалом розвитку, таких як ядерна енергетика, економіка України виграла б від звернення 
уваги на підвищення енергоефективності та спрямування свого експертного потенціалу на більш перспективні 
сектори, такі як відновлювані джерела енергії.

Рис. 8. Як кожна технологія впливає на скорочення викидів CO2; адаптовано з «Технологічних 
перспектив енергетики» Міжнародного енергетичного агентства (The IEA Energy Technology 
Perspectives) (IEA, 2017)

Чому відновлювані джерела енергії, а не ядерна енергія?

 У нашому аналізі ми розглянемо такі сектори:
• Вітроенергетика
• Сонячна енергетика
• Транспортний сектор та акумулятори для зберігання енергії 
• Енергоефективні рішення
• Низьковуглецева інфраструктура, необхідна для розгортання систем уловлювання та захоронення 
вуглецю (УЗВ)

Ми в першу чергу зосередимося на можливостях України експортувати продукцію до ЄС.
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Рис. 7. Низькі інвестиції в ядерну енергію порівняно з відновлюваними джерелами енергії, 
всесвітні дані в млрд доларів США за 2004–2015 рр. (Шнайдер та ін. (Schneider & et al.), 2017). 
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Оскільки політичний консенсус 
щодо розвитку вітроенергетики 
в прибережних районах є 
гарантованим, можна бути 
впевненим і в політичній 
підтримці. Наприклад, європейські 
плани передбачають розроблення 
великомасштабних турбін у 
діапазоні 10–20 МВт, особливо 
для застосування в морі поблизу 
узбережжя. ЄС зосередить 
увагу, зокрема, на розробці 
технологій генерації енергії у 
прибережній зоні та структур 
для великомасштабних турбін і 
глибоководних районів. Оскільки 
зусилля, вкладені в науково-
дослідницьку роботу, приводять 
до створення виробничих 
процесів, придатних для 
масового виробництва, шлях до 
широкомасштабного поширення 
вітрових технологій є відкритим 
(ЄС (EC), 2017).

Всесвітня енергетична рада 
(ВЕР (GWEC), 2016) підтверджує 
характер зростання виробництва 
вітрової енергії; у 2016 р. вітрова 
енергія стала другим за величиною 
типом потужності виробництва 
електроенергії в ЄС із загальною 
встановленою потужністю 153,7 
ГВт. Очікується, що в Європі 
фактори, які впливають на 
попит вітрової енергії, стануть 
більш відчутними з боку 
приватного сектора, оскільки 
все більша кількість корпорацій 
безпосередньо купують енергію 
вітрових електростанцій (ВЕР 
(GWEC), 2016).

Цілі глобального клімату також 
допоможуть створити імпульс для 
збільшення нових потужностей 
вітроенергетики, оскільки 
дотримання «сценарію 2 градусів» 
потребуватиме збільшення 
встановленої потужності від 
поточних 486,8 ГВт до приблизного 
обсягу між 2346 ГВт та 2777 
ГВт у 2050 р. Таке розширення 
вимагатиме щорічних інвестицій 
у розмірі від 146 до 170 млрд 
доларів США (МЕА (IEA), 2013). 
Інші прогнози підтверджують 
величину очікуваних 
інвестицій та передбачають 

Очікується, що ринок вітрових 
турбін збільшиться в 4 рази 
до 2040 р., а очікувані обсяги 
виробництва енергії з вітру 

зростуть з 4 до 17 % загального 
виробництва електроенергії у 

всьому світі («Файненшл Таймз» 
(FT), 2017). 

Глобальна експансія ринку 
вітроенергетики, котрий зараз 
лише зароджується, пропонує 
великі можливості для тих, хто 
бажає і може заробляти на цьому.

З 2008 р. загальна частка 
вітроенергетики у світовій 
генерації електроенергії 
зростала в середньому на 0,3 % 
щороку. Таким чином, кількість 
потужностей вітроенергетики, 
інтегрованих в електромережу, 
подвоїлася протягом останніх 
дев’яти років (МЕА (IEA), 2013). 
Тим не менше, для досягнення 
загальносвітових кліматичних 
показників такі рівні зростання 
необхідні, і очікується, що вони 
будуть збільшуватися в кілька 
разів і в майбутні десятиріччя. 
Розрахункові темпи зростання 
світового виробництва 
електроенергії для відновлюваних 
джерел енергії в цілому та енергії 
вітру зокрема, як це видно з рис. 7, 
є суттєвими (МЕА (IEA), 2012).

Беручи до уваги помітний 
потенціал вітрової енергії 
узбереж, вітроенергетика ще має 
простір для значного зростання, 
зумовленого зниженням витрат 
та розробленням відповідних 
великомасштабних систем. Як і у 
випадку з вітровими установками 
берегового базування, політична 
підтримка матиме вирішальне 
значення для стимулювання 
використання цієї технології. 

середньорічний приріст інвестицій 
у вітроенергетику на 3,4 % 
(Агентство Блумберг (Bloomberg), 
2017).

Ринок вітрової енергії 
буде відкритий для нових 

гравців, оскільки політична 
підтримка та фінансові засоби, 

доступні для створення 
нових вітроенергетичних 

потужностей, продовжують 
збільшуватися. 

Оскільки ринки в Німеччині, 
Данії, Іспанії та Нідерландах є 
вже усталеними, можливості для 
більшого попиту виникатимуть 
на ринках, близьких до України, 
тобто у східних країнах-членах 
Європейського Союзу, таких як 
країни Балтії, Чехія та Угорщина 
(Паллен (Pullen), 2009). Через 
те що увага до вітроенергетики 
зміщуватиметься з добре 
усталених ринків Західної Європи 
до східних держав-членів ЄС, 
які прагнуть досягти показників, 
закладених у національних планах 
розвитку джерел відновлюваної 
енергії, Україна матиме можливість 
задовольнити ці запити.

На цей час провідними світовими 
виробниками вітрових турбін є 
датська компанія «Вестас» (Vestas), 
німецькі «Енеркон» та «Сіменс» 
(Enercon, Siemens), іспанська 
«Гамеса» (Gamesa), китайська 
«Чайніз Юнайтед Пауер» (Chinese 
United Power) та американська 
«Дженерал Електрік» (General 
Electric) («Огляд енергетичного 
бізнесу» (Energy Business Review), 
2017). Приблизно половина 
з них розташована в Європі, 
і переведення виробництва 
вітрових турбін до України могло 
б стати сприятливим вибором для 
них. Деякі компанії вже створили 
виробничі майданчики в Україні: 
понад половина компонентів 
вітряних турбін компанії 
«Фюрландер Віндтекнолоджі» 
(Fuhrlander Windtechnology) 
виробляються в нашій країні 
(«Євромайдан Прес» (Euromaidan 
Press), 2017).

2.2.1. Ринок вітрових турбін
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3There is a wide range of small-scale turbines, ranging from micro (0.004 
– 0.25 kW) and mini (0.25 – 1.4 kW) to household turbines (1.4 – 16 kW). 
The turbines are also classified as small according to their rotor diameter and 
swept area. 

Поточний стан сектора 
вітроенергетики в Україні

Незважаючи на те, що 
вітроенергетика в Україні існувала 
з початку ХХ століття, з 30 000 
вітроенергетичними установками 
потужністю до 200 000 кВт·год 
електроенергії на рік, сучасна 
вітроенергетика розпочала свій 
розвиток у 1992 р. Перший план 
побудови вітроелектростанцій 
в Україні було запроваджено в 
1997 р., і він зосереджувався на 
створенні вітчизняних виробничих 
потужностей для вітрових турбін. 
Цей план керував розвитком 
вітроенергетики в Україні, 
оскільки виробництво ліцензійних 
вітрових турбін було головним 
напрямком цієї галузі в країні. З 
того часу, як програма діяльності 
була припинена в 2010 р., усі нові 
вітроенергетичні потужності були 
введені в експлуатацію завдяки 
приватним інвестиціям (УВЕА, 
Українська вітроенергетична 
асоціація (UWEA), 2017).

Є кілька успішних прикладів, коли 
справа стосується виготовлення 
вітрових турбін в Україні. Нижче 
ми коротко зупинимося на деяких 
із них, пов’язаних з компаніями 
«Фюрландер Віндтекнолоджі» 
(ФВТ) (LLC Fuhrländer Wind Tech-
nology, FWT) та «Вінд Ворлд» 
(Wind World, «Свiт вiтру»), 
які вже виробляють не лише 
вітрогенератори малої потужності, 
а й обладнання для великих 
вітропарків.

Виробництво вітрових турбін 
загального призначення 
(потужністю від 100 квт і більше)

Група «Вітропарки України» вклала 
значні кошти у виробництво 
ліцензійних вітрових турбін в 
Україні. З 2012 р. компанія ФВТ 
(FWT), яка входить до складу групи 
«Вітропарки України», є першою 
і на сьогодні єдиною компанією 
в Україні та країнах СНД, яка 
виробляє сучасні вітрогенератори 
(«Вітрові парки України» (Wind 
Parks of Ukraine), 2017). Компанія 
є спільним підприємством, що 

належить невеликому німецькому 
виробнику турбін «Фюрлендер» 
(Fuhrländer) та його українським 
партнерам («Щомісячник 
вітроенергетики» (Wind Power 
Monthly), 2012).

У 2017 р. на Краматорському 
заводі ФВТ випустили першу 
вітроенергетичну турбіну 
потужністю 3,2 МВт. Ця модель 
є найпотужнішою, яка коли-
небудь вироблялася не тільки в 
Україні, а й у країнах СНД. У планах 
ФВТ — поліпшити виробництво 
вітрових електростанцій шляхом 
збільшення потужності до 4,5 МВт 
(«Вітрові парки України» (Wind 
Parks of Ukraine), 2017).

Розвиток технологій в Україні 
продовжується, в деяких випадках 
завдяки імпортним технологіям. 
У 2013 р. ФВТ придбала ліцензію 
від німецької проектно-
конструкторської компанії W2E 
(«Вінд Ту Енерджі» (Wind to Energy) 
для виробництва вітрових турбін 
потужністю від 2 МВт до 3 МВт і на 
сьогодні випускає чотири різних 
типи турбін: 2,0; 2,5; 3,0 і 3,25 МВт 
(«Вітрові парки України» (Wind 
Parks of Ukraine), 2017).

Виробництво вітрової енергії в 
малих та надмалих масштабах

Малі вітрові турбіни  також 
виробляються в Україні; компанія 
«Вінд Ворлд» (Wind World) 
розташована недалеко від Харкова 
— в селі Октябрське. Ця компанія 
виробляє вітрові турбіни та все 
пов’язане з ними обладнання, 
від лопатей до генераторів, 
електроніки тощо.

«Вінд Ворлд» виробляє готові 
до експлуатації турбіни й надає 
сервісну та технічну допомогу. Це 
комплексний постачальник послуг 
у галузі енергії вітру. На цей час 
компанія виробляє п’ять різних 
вітрогенераторів потужністю 
від 1 до 6 кВт. Найменший 
вітрогенератор може виробляти 
20–40 кВт·год щомісяця, а більші 
— від 1200 до 2400 кВт·год («Вінд 

Ворлд» (Wind World), 2017). 
Директор компанії Олександр 
Люшня у 2016 р. заявив, що 
харківські вітрові генератори 
мають кращу якість, ніж ті, що 
виробляються в ЄС, і коштують 
дешевше (ЕкоТехніка (EkoTechnika), 
2016).

Вироблені вітрові турбіни компанії 
використовуються для живлення 
приватної та комерційної 
нерухомості, опалення й 
освітлення теплиць, відкачування 
води тощо. З моменту свого 
створення у
2001 р. компанія випустила 
близько 600 вітрових турбін. 
Більшість із них встановлені в 
Україні; одна третина встановлена 
за кордоном, переважно в 
Європі. У 2016 р. компанія 
вперше офіційно експортувала 
вітрогенератор потужністю 4 
кВт до Німеччини. Попит на таке 
обладнання зараз величезний, і він 
лише зростає («Вінд Ворлд» (Wind 
World), 2017). Компанії довелося 
значно скоротити виробництво 
після 2016 р. Тим не менше, вона 
змогла експортувати продукцію, 
яка в майбутньому матиме ще 
більший попит.

Башти вітрових турбін

Інші компанії не обов’язково 
зосереджуються на цілому 
ланцюгу постачання, та все ж 
роблять свій внесок, створюючи 
деталі для вітроенергетичних 
установок. Одна з таких важливих 
частин — башта вітрової турбіни, 
на вершині якої розташована 
турбіна та ротори. Висота вежі 
значно впливає на потенційну 
генерацію енергії, оскільки вищі 
башти надають доступ до більш 
потужних і стабільних вітрів. 
Башти, як правило, складаються зі 
сталевих конструкцій з невеликою 
кількістю попередньо напруженого 
бетону та алюмінію. Бетон також 
може використовуватися в більших 
кількостях. Це призводить до 
вищих викидів CO2 у процесі 
виробництва, але збільшує 
загальний ресурс споруди (журнал 
«IEEE Spectrum», 2013).
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ВАТ «Краматорський 
машинобудівний завод» (КЗТК) 
є розробником і виробником 
промислових машин для 
металургії, енергетики та 
транспорту. Компанія експортує 
свою продукцію в більш ніж 50 
країн світу. Завод нещодавно 
опанував виробництво вітрових 
турбін потужністю 2,5—3,0 МВт. 
Компанія випустила близько 100 
башт вітрових турбін для ФВТ (КЗТК 
(KZTC), 2017).

У 2016 р. «Смарт Мерітайм 
Груп» (Smart Maritime Group) та 
«Віндкрафт-Україна» (Windcraft-
Ukraine) проводили переговори 
про створення компонентів для 
вітрових турбін на Херсонському 
суднобудівному заводі («Смарт 
Холдинг» (Smart Holding), 2016). 
Ще одна українська компанія, 
«Метінвест», постачає сталеві 
вироби для башт вітрових турбін, 
у тому числі великогабаритні 
корпуси, що розміщуються на 
вершині башти. «Метінвест» 
вивчає можливість виготовлення 
вежі для вітрових турбін на 
українських суднобудівних заводах 
і вважає, що цю можливість слід 
розглянути («Метінвест», 2017). Це 
говорить про те, що промислова 
спадщина, яку Україна має у 
своєму розпорядженні, може бути 
використана для виробництва 
екологічно чистих продуктів, які 
є і будуть користуватися великим 
попитом найближчими роками.
Чому вітроенергетика 
актуальна для України?

З урахуванням існуючої 
промислової екосистеми, 

близькості до європейського 
ринку та конкурентоспроможної 
собівартості, машинобудування 

для потреб вітроенергетики 
має величезний потенціал для 

України.
Використання існуючих 
промислових екосистем 
Потенційне використання 
суднобудівних потужностей для 
виробництва деталей та башт 
вітрових турбін свідчить про те, 
що Україна може використовувати 
існуючу промислову 

екосистему для виробництва 
низьковуглецевих технологічних 
рішень.
За словами директора ФВТ 
Євгена Нікітенко, виробничий 
потенціал вітчизняних підприємств 
дозволяє виготовляти більше 
половини компонентів вітрової 
електростанції (ФВТ (FWT), 
2017). Виробництво вітряних 
турбін створює додаткове 
робоче навантаження для 
діючих підприємств, при 
цьому використовуючи наявні 
інфраструктурні обмеження витрат.
Окрім створення нових робочих 
місць у безпосередньому 
виробництві деталей для вітрових 
електростанцій, очікується 
подальший позитивний ефект 
для постачальної промисловості. 
Збільшення виробництва 
дозволить створити нові робочі 
місця в будівельній галузі, а також 
у металургії, оскільки метали, такі 
як сталь та алюміній, є найбільш 
використовуваними матеріалами 
в поточному виробництві вітрових 
турбін (ФВТ (FWT), 2017). Це 
зростання також приведе до 
збільшення кількості «зелених» 
інженерів, які знайдуть роботу в 
Україні. Виробництво потребує 
конструкторів електростанцій, 
дослідників, які можуть вивчити 
потенціал вітрових потужностей, 
спеціалістів з інформаційних 
технологій тощо (ФВТ (FWT), 2017).
Деякі кажуть, що Україна 
особливо добре підходить для 
виробництва невеликих вітрових 
турбін. У 2017 р. Олександр 
Люшня, директор «Вінд Ворлд», 
підкреслив, що низькі витрати 
на виробництво та висока 
технічна складність є основними 
перевагами українських невеликих 
вітроелектростанцій («Вінд 
Ворлд» (Wind World), 2017). Тому 
українські вітрові турбіни — це 
не якась майбутня мрія, а вже 
можлива і цілком реально існуюча 
продукція.
Близькість до вже існуючих ринків 
та ринків, що зароджуються
Оскільки витрати на 
транспортування можуть скласти 
10 % від усієї капітальної вартості 

вітроенергетичного проекту 
(Місячник вітроенергетики (Wind 
Power Monthly), 2013), наявність не 
надто віддалених виробників буде 
важливою для європейських країн, 
які мають амбітні цілі для ВДЕ. За 
даними Європейської комісії (ЄК, 
2017), у недавньому дослідженні 
було встановлено, що постачання 
сировини для вітрових турбін має 
суттєві ризики, особливо якщо 
йдеться про виробництво вітрової 
електроенергії біля узбережжя. 
Ризики, що супроводжують 
витрати та постачання, можуть 
бути зменшені, якщо залучити 
більше виробників, що не надто 
віддалені від території ЄС.

На початку 2016 р. Російська 
Федерація запровадила заборону 
на транзит українських товарів 
та виробів (Уряд Росії, 2016). Це 
мало значний вплив на торгівлю 
України з країнами СНД. Санкції 
залишаються чинними принаймні 
до кінця 2017 р.
Виходячи з цього, зрозуміло, 
що все більш тісні зв’язки з ЄС 
забезпечать найбільш стійкий 
шлях просування України вперед. 
Виготовлення важливих частин 
для установок вітроенергетики 
неподалік від кінцевих монтажних 
майданчиків може суттєво 
зменшити витрати як на кінцеві 
перевезення, так і на виробничий 
процес. За словами Андрія 
Конеченкова, голови Української 
вітроенергетичної асоціації, 
перевезення однієї вітрової 
турбіни з Данії чи Німеччини в 
Україну морем може збільшити 
витрати на проект на 10–15 % 
(«Енергобізнес», 2017). Іншими 
словами, конкурентоспроможність 
України за вартістю може бути ще 
більшою за рахунок створення 
всіх необхідних деталей для 
вітрових турбін у самій країні, і 
тоді потрібно буде лише доставити 
кінцевий продукт до його 
запланованого місця застосування 
в Європі.
Україна вже виробляє 
вітроелектростанції на експорт. У 
2014 р. в Україні було випущено 
22 вітрові турбіни, спеціально 
розроблені для температур 
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Рис. 9. Погодинна оплата праці у вибраних країнах у порівнянні з Україною (Міністерство закордонних 
справ України, «Десять причин інвестувати в Україну», 2017)

Китай

За кілька останніх десятиліть Китай розробив деякі з найскладніших установок та виробничих 
потужностей у світі. Основи економічної політики, що привели Китай на позиції світового 
лідера, включали в себе заохочувальні заходи для місцевих виробництв, сильну довгострокову 
політику стосовно відновлюваних джерел енергії та чітку структуру тарифів. Особливо цікавою 
видається вимога щодо використання вітчизняного обладнання, оскільки вона дала змогу 
організувати постачання вітрових турбін, створених місцевими підприємствами на базі вже 
існуючої промисловості. 

Данія

Умови, що сприяли розвитку вітроенергетики в Данії, почали формуватися в 1980-х роках, і 
державна підтримка завжди сприяла її швидкому росту. Деякі з найважливіших механізмів — 
підтримка довгострокової науково-дослідної роботи, постановка амбітних національних цілей, 
надання виняткових тарифів на відновлювані джерела енергії. Разом із чіткою та прозорою 
структурою ціноутворення і гарантіями першочергового доступу для виробників відновлюваної 
енергії, Данія одночасно розробила стратегії для розвитку промисловості, працевлаштування та 
підтримки спільноти. 

Німеччина

Аналогічним чином, Німеччина поєднувала такі інструменти, як механізм пільгових тарифів та 
першочерговий доступ до мережі, з сильною політичною позицією в цьому питанні. Проте у 
випадку з Німеччиною більшість можливостей працевлаштування виникли внаслідок розвитку 
малих та середніх підприємств, що допомогло створити позитивний імідж для цієї технології та 
завоювати підтримку громадськості. 

Конкурентоспроможна собівартість
Прогнози на 2030 і 2050 р. 
передбачають подальше 
зниження технологічних витрат, 
що приведе до зменшення 
капітальних вкладень у 
середньо- та довгостроковій 
перспективі. Очікується, 
що порівняно з існуючими 
кліматичними цілями, встановлена 
потужність енергозберігаючих 
технологій, що стають усе більш 
конкурентоспроможними, 
таких як енергія вітру, до 2030р. 
становитиме більше 650 ГВт. 
Це означає, що практично весь 
технічний потенціал цих технологій 
буде економічно ефективним 
і доступним для використання 
(Міжнародне агентство з 
відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), 2017).
З огляду на свої розміри та 
потужність, а також зазначене 
зменшення витрат, Україна 
має потенціал для розміщення 
майже 320 ГВт потужностей 
вітроенергетики. Це потенціал 
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до –40°С та потужністю по 2 
МВт кожна, які було введено в 
експлуатацію в Казахстані («Вітрові 
парки України», 2017). Тому ринок 
має тенденцію до розширення, і 
немає підстав, які забороняли б 
Україні розпочати експорт турбін 
до Європи.

конкурентоспроможності в 
Україні до 2030 р. Однак високої 
частки відновлюваних джерел 
енергії в енергетичному секторі 
можна досягти і в інших частинах 
Південно-Східної Європи, і, 
таким чином, це створить 
експортні можливості для 
вітроенергетичної промисловості 
України (Міжнародне агентство 
з відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), 2017).
Індустріальна 
конкурентоспроможність України 
походить з кількох її основних 
сильних сторін. Висока технічна 
компетентність робочої сили, а 
також конкурентоспроможність 
витрат у кількох областях 

(ОЕСР (OECD), 2012) є особливо 
вигідними для розвитку 
вітроенергетики в країні. 
Порівняно з наявними обсягами 
висококваліфікованої робочої 
сили Україна має надзвичайно 
низькі виробничі витрати за 
годину (Міністерство закордонних 
справ України, «Основні 
причини інвестувати в Україну», 
2015). Витрати на виробництво 
та низькі ціни на сировину 
також сприяють економічній 
конкурентоспроможності 
українського виробництва. Тому 
Україна може конкурувати з 
іншими постачальниками, якщо 
вона прийме таке рішення.



20

Рис. 10. Щорічний приріст сонячної енергетики: історичні дані у порівнянні з прогнозами 
«Перспектив світової енергетики» (WEO) від Міжнародного агентства енергії (IEA) («Енерджі 
Пост» (Energy Post), 2014)

5 These projections are in line with the IEA high-Renewable Scenario, which is a 2-degree scenario assuming a rapid deployment of solar and wind energy (predicting renewables to 
take up 79% of the global electricity production in 2050) (IEA, 2014).

4 The paragraph refers to conversion of energy from sunlight into electricity both from photovoltaic (PV) and concentrated solar power (CSP) technologies. 

2.2.2 Ринок виробництва 
сонячних елементів

Енергія вітру не буде єдиним 
джерелом відновлюваної 
енергії, що модернізуватиме 
енергетичну інфраструктуру 
в Європі. Інвестиційні вимоги 
щодо модернізації та розвитку 
енергетичної інфраструктури 
будуть суттєвими в наступні 
десятиріччя («Ернст енд 
Янг» (Ernst & Young), 2014). 
Ринок виробництва сонячної 
енергії4 зрівняється з ринком 
вітроенергетики в частині 
скорочення викидів CO2 протягом 
наступних двох років (МЕА (IEA), 
2014)5.

Передбачають, що до 
2050 р. світове виробництво 
електроенергії майже повністю 
буде засноване на рішеннях з 

нульовими викидами вуглецю, 
і сонячна енергія відіграватиме 
велику роль у майбутній 
низьковуглецевій економіці 
(Закман (Zachman), 2016). Навіть 
у базовому «сценарії 2 градусів» 
відновлювані джерела енергії 
становлять 66 % від загального 
виробництва електроенергії 
(МЕА (IEA), 2014). Тим не менше, 
реальність перевершує прогнози, 
що містяться в щорічному 
звіті «Перспективи світової 
енергетики» (World Energy Out-
look) Міжнародної енергетичної 
агенції (Хекстра (Hoekstra), 2017), 
і тривале збільшення обсягів 
сонячної енергетики продовжує 
дивувати експертів, як ми чітко 
бачимо на рис. 10.
Важко знайти щось порівнянне зі 
зростанням сонячної енергетики, 
але в перспективі зростання 
додаткових потужностей сонячної 
енергетики у ГВт на рік приблизно 
з 2009 р. до сьогодні може 
бути аналогічним до зростання 
поставок смартфонів протягом того 
ж періоду: цей показник зріс у 10 
разів. Різниця полягає в тому, що 
зростання поставок смартфонів, 
схоже, сповільнюється («Статіста» 
(Statista), 2017), а от сонячна 
енергетика постійно зростає з 
небувалою швидкістю.

Падіння витрат 
на сонячну енергію 

буде різкішим 
порівняно з 

вітроенергетикою 
(ЄC, 2011).

 Агентство 
«Блумберг», 
що займається 
фінансовим 
аналізом, прогнозує, 
що до 2040 р. 
за один долар 
купуватимуть у 
середньому у 
2,3 разу більше 
сонячної енергії, ніж 
сьогодні (Агентство 

«Блумберг» (Bloomberg), 2017). 
Європейська комісія підтверджує 
це припущення, сподіваючись на 
скорочення капітальних витрат 
на виробництво 1 кВт енергії на 
70 % (фотоелектрика) між 2010 
і 2050 р. Очікується, що до 2030 
р. фотоелектрика (ФЕ) досягне 
паритету в енергомережі з іншими 
джерелами виробництва енергії 
(ЄC, 2011).

У 2016 р. ціна на електроенергію, 
вироблену за допомогою вітру або 
сонця, вперше знизилася до рівня 
вартості викопного палива, що 
робить її не тільки екологічнішою, 
а й більш вигідною (Харгрівз (Har-
greaves), 2017).

Це значне зниження витрат 
буде головним чинником для 
розповсюдження генерації 
сонячної енергії на нових та поки 
неактивних ринках. До інших 
факторів зростання належатимуть 
економічні вигоди від власного 
споживання, збільшення кількості 
програм державних тендерів, а 
також регламенти і цілі, поставлені 
ЄС («Сонячна енергетика Європи» 
(Solar Power Europe), 2017). Окрім 
того, впровадження технологій ФЕ 
(фотоелектричних) залежатиме від 
самих споживачів: очікують, що 
до 2040 р. ФЕ-системи, розміщені 
на дахах, даватимуть близько 
15 % виробленої в Німеччині 
електроенергії (Агентство 
«Блумберг», Огляд нової 
енергетики (Bloomberg, New Energy 
Outlook), 2017).

Що стосується енергії вітру, 
то ЄС поставив конкретні 

стратегічні цілі, коли 
йдеться про фотоелектричну 

(фотогальванічну) енергію, 
тобто про сонячну енергетику. 

Цілі Європейської промислової 
ініціативи з питань сонячної 
енергетики визначають 
пріоритетність розвитку 
ефективних виробничих процесів 
та інтеграції електроенергії, 
виробленої за фотоелектричною 
технологією, у мережу: такі 
досягнення, підтримані 
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Рис. 11. Прогнози для європейського ринку сонячної енергії на 2017–2021 рр. для помірного та 
високого рівня споживання фотоелектричної енергії, ГВт на рік («Сонячна енергія Європи» (Solar 
Power Europe), 2017)
та зумовлені відповідною 
політикою, дозволять широко 
розповсюджувати ці технології в 
майбутньому (ЄC, 2017).

Нині деякі з найбільших гравців 
на сонячному ринку — це 
«ЖінкоСолар», «Тріна Солар», 
«Кенедіан Солар», «Джей Ей 
Солар», «Ханва Кю Селлс» 
(JinkoSolar, Trina Solar, Canadian 
Solar, JA Solar, Hanwha Q Cells) 
(«Фотоелектричні технології» (PV 
Tech), 2016). Провідні виробники 
сонячних модулів та виробники 
сонячних батарей переважно 
розташовані в Азії, де виробничі 
витрати значно нижчі, ніж у Європі, 
що дозволяє їм експортувати 
свою продукцію за низькою 
ціною. Більшість із цих компаній 
були звинувачені в демпінгу при 
постачанні своїх сонячних виробів 
на європейський ринок і тепер 
стикаються з торговельними 
бар’єрами («Фотоелектричні 
технології Європи» (PV Europe), 
2017).

Проте нинішня низька вартість 
сонячних батарей є безпосереднім 
наслідком збільшення 
виробництва в Азії. Тільки в 
сонячній енергетиці Китаю ціни 
на сонячні батареї знизилися на 
80 % у період між 2008 і 2013 р. 
(«Сайєнтіфік Амерікен» (Scien-
tific American), 2016). Намагання 
конкурувати з виробництвами 
в Азії виявилося складною 
задачею для європейських та 

американських виробників 
сонячних панелей («Нью-Йорк 
Таймз» (NY Times), 2017).

Оскільки витрати на виробництво 
комплектуючих для сонячної 
енергетики знижуються, а частка 
транспортних витрат у їх ціні 
зростає, очікують зниження 
імпорту сонячних батарей з Азії до 
Європи («Речардж Ньюз» (Recharge 
News), 2013). 

В умовах зростання попиту 
та недостатньої пропозиції 

Україна могла б скористатися 
можливістю стати надійним 
виробником сонячних батарей 

для європейського ринку. 

Україна виграє від існуючої угоди 
про вільну торгівлю з ЄС та від її 
великого потенціалу в ресурсах і 
знаннях.

Угода про глибоку та 
всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі (DCFTA) вже позитивно 
впливає на український 
виробничий сектор, усуваючи 
бар’єри для експорту. Переваги 
нижчої собівартості є важливою 
частиною зростання експорту 
з України: середньомісячна 
заробітна плата українців нижча 
за середній показник сусідніх 
країн, а конкурентоспроможні 
витрати на виробництво роблять 
українське виробництво особливо 
вигідним для іноземних інвесторів 
(Міністерство закордонних 
справ України, «Головні причини 

інвестувати в Україну» (Top Reasons 
to Invest in Ukraine), 2015). Інші 
витрати на виробництво також є 
низькими порівняно з сусідніми 
країнами, наприклад, ціни на 
електроенергію значно нижчі, 
ніж у сусідніх країнах – членах ЄС, 
таких як Польща (–25 %), Чеська 
Республіка (–25 %) або Словаччина 
(–37 %) (Міністерство закордонних 
справ України, «Головні причини 
інвестувати в Україну» (Top Reasons 
to Invest in Ukraine), 2015).

Нинішній стан сонячної 
енергетики в Україні

Станом на 1 січня 2017 р. 
загальна потужність встановлених 
відновлюваних джерел енергії в 
Україні (без урахування окупованої 
території Криму) становить 1117,7 
МВт. Встановлена потужність 
зросла більш ніж у 2,5 разу 
між 2013 і 2016 р. (Державне 
агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України (SAEE), 
2017). Встановлена потужність 
сонячної енергії в країні досягає 
майже 700 МВт («Мегезін» (Maga-
zine), 2017).

Середній період сонячного світла 
на території України становить 
1900–2400 год/рік, а загальна 
середньорічна сонячна радіація 
коливається від 1070 кВт/м2 
у північній частині України до 
1400 кВт/м2 у південній частині 
(Шеффілд (Sheffield), 2006). 
Потенціал північних регіонів 
України можна порівняти з 
північчю Франції, а потенціал 
південної частини України 
аналогічний потенціалу Балкан або 
регіонів Східного Китаю (Франц 
Тріб (Franz Trieb), 2009). Практично 
ж сонячна енергія може бути 
вигідною в будь-якій точці України 
(«Рентехно» (Rentechno), 2013).

Сьогодні в сонячній енергетиці 
України працюють кілька 
підприємств, серед них «КВАЗАР» 
(KVAZAR) та «СоларГепс» (Solar-
Gaps).
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Приклад:

Один із найбільших 
вітчизняних сонячних проектів, 
запропонованих в Україні, 
стосується Чорнобильської 
зони відчуження. Планується 
побудувати 1-гігаватну сонячну 
електростанцію на 2500 га землі 
на південь від Чорнобильської 
станції. Енергетичний проект 
«Чорнобиль» коштуватиме 
близько 1,1 млрд доларів США, 
а це сума, що вимагає значних 
іноземних інвестицій. Це частина 
більш широких амбіцій України 
щодо посилення свого потенціалу 
відновлюваних джерел енергії 
(«Природа» (Nature), 2016). 
Проте цей проект не надає 
додаткових можливостей для 
місцевих виробників. Брак коштів, 
виділених на внутрішньому 
ринку, призвів до того, що 
китайські виробники, зокрема 
«Голден Кокорд Холдінгс» 
(Golden Concord Holdings, GLC) 
та Китайська національна 
машинобудівна корпорація (China 
National Machinery Corporation, 
Sinomach), взялися за цей проект 
і постачатимуть сонячні панелі 
та запустять завод («Гардіан» 
(Guardian), 2017).

SolarGaps — це український 
стартап, який виробляє розумні 
сонячні жалюзі, що автоматично 
відстежують положення сонця, 
аби генерувати максимум 
електроенергії. Їхні рішення 
створено для домашнього 
використання, та вони можуть 
бути підключені до домашніх 
акумуляторних систем. За даними 
компанії, їхні сонячні панелі 
можуть виробляти до 100 Вт з 
кожного квадратного метра, коли 
вони встановлюються назовні, і 
до 50 Вт на квадратний метр, коли 
вони встановлені всередині.

За даними Державного агентства 
з енергоефективності та 
енергозбереження України, в 
країні зростає частка сонячної 
енергетики для побутових 
потреб. У 2016 р. кількість 
домогосподарств зі встановленими 
сонячними панелями зросла 
майже в чотири рази і досягла 
1019 будинків. Але їх частка у 
загальній кількості будинків 
становить менше 0,02 %. Ринок 
фотоелектричних систем в Україні 
є величезним, беручи до уваги, 
що в країні 6,5 млн приватних 
домогосподарств (Державне 
агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України (SAEE), 
2017).

Таким чином, можна вважати, що 
бізнес у цьому секторі повинен 
процвітати, однак компанія 
«СоларГепс» наприкінці 2017 р. 
виробляє лише кілька систем на 
місяць. Вони планують збільшити 
виробництво до приблизно 
100 систем щомісяця до кінця 
2017 р. Динаміка виробництва 
залежатиме від наявності 
інвестицій, як іноземних, так і 
внутрішніх, а також від попиту 
(Григоренко (Grygorenko), 2017).

«СоларГепс» бачить три такі 
виклики, що заважають їм 
продовжувати діяльність, особливо 
коли йдеться про вихід на зовнішні 
ринки:

• Сертифікація для доступу до 
інших ринків є дорогою з точки 
зору фінансового навантаження 
та витрат часу.

• Для стартапів без кредтної 
історії складно отримати 
експортні кредити.

• Практика відшкодування ПДВ 
підприємствам-експортерам 
призводить до «заморожування» 
оборотних коштів зазначених 
компаній через затримку 
відшкодування (Григоренко 
(Grygorenko), 2017).

«СоларГепс» — не єдина компанія, 
що стурбована цими проблемами. 
Згідно з опитуванням, проведеним 
у рамках Діалогу задля сприяння 
торгівлі, який фінансується ЄС, це 
особливо стосується експортних 
дозволів, неефективних систем 
повернення ПДВ та бюрократичних 
перешкод, які стоять на шляху 
збільшення українського експорту. 
Це особливо відчутно для 
невеликих стартапів (Діалог задля 
сприяння торгівлі (TFA), 2015).

З іншого боку, компанія «КВАЗАР» 
підкреслила, що найважливішою 
перешкодою для компаній 

сонячної енергетики в Україні 
є те, що держава не надає 
підтримки місцевим виробникам 
відновлюваних джерел енергії. 
Крім того, вони наводять як 
приклад те, що китайські 
виробники є найпотужнішими 
конкурентами у всьому світі. 
«КВАЗАР» мав виробничі 
потужності за межами України, 
але їх довелося закрити через 
експансію Китаю на європейський 
ринок (КВАЗАР (KVAZAR), 2017).

На практиці ці умови ускладнюють 
виживання та розширення 
виробництва для українських 
компаній. Без змін у цій ситуації 
Україна може втратити своє «вікно 
можливостей» стати одним із 
головних виробників сонячної 
енергії задовго до того, як ця 
галузь усталиться. 

Варто відзначити ще одну 
українську компанію, «Пролог 
Семікор» (Prolog Semikor (PS), яка 
виробляє власний полікремній 
та має власну конвеєрну лінію 
для виробництва сонячних 
панелей потужністю 10 МВт на 
рік («Пролог Семікор» (Prolog 
Semicor, 2017). Такі можливості 
можуть стати початком української 
сонячної енергетики, яка виробляє 
необхідні матеріали самостійно, 
підвищуючи цінність сировини та 
отримуючи додатковий прибуток, 
постачаючи як вітчизняним, так і 
іноземним споживачам.

Чому варто виробляти 
компоненти для сонячної 
енергетики в Україні?
Україна — одна з небагатьох 
країн Європи, яка працює за 
досить високим «зеленим» 
тарифом, за яким держава купує 
всю електроенергію, вироблену 
сонячними електростанціями та 
з інших відновлюваних джерел 
енергії («Елком Юкрейн» (El-
com Ukraine), 2017). Ця форма 
довготермінової гарантії 
придбання енергії була поновлена 
в 2017 р., і її опрацьовує державна 
компанія «Енергоринок», яка 
є основним оператором ринку 
електроенергії в Україні (Бейкер 
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Рис. 12. Відстань до вибраних міст, 
що демонструє близькість України до 
європейського ринку (Міністерство 
закордонних справ України, «Десять причин 
інвестувати в Україну», 2017) 

і Макензі (Baker & McKenzie), 
2017). Держава зобов’язалася 
підтримувати «зелений» тариф 
до 1 січня 2030 р., надаючи 
стабільний інвестиційний сигнал 
постачальникам (Міжнародне 
енергетичне агентство (Internation-
al Energy Agency), 2017).

Крім того, Україна має декілька 
податкових пільг для розвитку 
відновлюваних джерел енергії. 
Серед них:

• Звільнення від ПДВ на імпорт 
та митних зборів на обладнання, 
пов’язаного з виробництвом 
відновлюваної енергії

• Зниження земельного податку 
на землю, яка використовується 
для відновлюваних джерел 
енергії на 75 %

• Обмеження орендної плати за 
землю, орендовану в державних 
та муніципальних органів влади

• Звільнення від сплати податку у 
вигляді спеціальної надбавки на 
вироблену електроенергію (3 % 
виробленої електроенергії)

• Звільнення від податку на 
прибуток корпорацій, що 
стосується прибутку від продажу 
електроенергії, виробленої з 
відновлюваних джерел (Нортон 
Роуз Фулбрайт (Norton Rose Ful-
bright), 2012)

Ці засоби стимулювання були 
піддані критиці самою галуззю, як 
показано в попередньому розділі, 
за те, що вони були надмірно 
бюрократичними, і, зокрема, 
стимулювання ПДВ для експорту 
та імпорту вважалося таким, що 
«заморожує» фінансові активи 
компаній через тривалий час 
обробки інформації (Діалог задля 
сприяння торгівлі (Trade Facilita-
tion Dialogue), 2016). «Зелений» 
тариф в основному сприяє 
виробництву, спрямованому на 
розгортання в межах України. Тим 
не менше, для експорту головним 
завданням, здається, є звільнення 
від ПДВ та відшкодування експорту 
обладнання для відновлюваних 
джерел енергії.

У січні 2017 р. набрав чинності 

новий закон, який регулює ці 
податкові відшкодування. Він 
змінює систему так, що вона 
вимагає обробки відшкодування 
ПДВ від Державного казначейства, 
а не від податкової служби. Це 
передбачає створення нової 
системи з єдиним реєстром для 
відшкодування ПДВ, що дозволить 
Державному казначейству 
автоматично обробляти 
відшкодування в хронологічному 
порядку. Очікується, що ця 
зміна зменшить значну частину 
ефекту «заморожування», який 
закладений у нині існуючій системі 
(«Лексолоджі» (Lexology), 2016).

Унаслідок цих стимулів, 
запроваджених Урядом України 
щодо відновлюваних джерел 
енергії в цілому і для сонячної 
енергетики зокрема, інтерес до 
енергії сонця показує швидку 
позитивну динаміку. Державне 
агентство з енергоефективності 
та енергозбереження України 
вважає, що до кінця 2017 р. 
у країні працюватиме понад 
300 МВт нових потужностей 
сонячної енергетики (Державне 
агентство з енергоефективності 
та енергозбереження (SAEE), 
2017). Це є ознакою збільшення 
внутрішнього попиту та може 
допомогти місцевим компаніям 
розширювати свій бізнес на 
внутрішньому ринку.

Підвищення внутрішнього попиту 
підтримується державними 
планами. Україна має амбіційний 
план збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії 
у виробництві електроенергії з 
приблизно 4,3 % (1,9 ГВт) у кінці 
2017 р. до принаймні
11 % у 2020 р. (Бейкер і Макензі 
(Baker & McKenzi), 2017). Останнє 
доповнення до планів уряду — це 
Енергетична стратегія України до 
2035 року, затверджена Кабінетом 
Міністрів у серпні 2017 р. Цей 
документ встановлює таку мету 
для енергетичної комбінації 
України: 50 % покривається 
ядерною енергетикою, 
25 % відновлюваними 
джерелами енергії, 13 % — 
гідроелектростанціями, а 

решта покривається тепловими 
електростанціями (Уряд України 
(The Ukrainian Government), 2017).

Деякі компанії беруть приклад з 
лідерів. «Ю Ді Пі Реньюваблез» 
(UDP Renewables), що належить 
до девелоперської групи UPD, 
оголосила про плани побудувати 
в Україні низку об’єктів 
відновлюваної енергетики 
загальною потужністю 300 МВт, 
включаючи вітрову та сонячну 
енергію. До 2022 р. компанія 
планує інвестувати близько 300 
мільйонів доларів у відновлювані 
джерела енергії, а також шукати 
можливості для залучення 
міжнародних партнерів та позик 
від міжнародних фінансових 
установ для подальшого 
масштабування проекту 
(«ФронтНьюз» (FrontNews), 2017). 
Чи буде вона використовувати 
продукцію місцевих виробників чи 
ні, поки невідомо.

Існують стимули, які мотивують 
девелоперів використовувати 
обладнання від місцевих 
виробників. У 2015 р. було введено 
так звану «премію» як додаток до 
«зеленого» тарифу в Україні. Таке 
доповнення підвищує переваги 
«зеленого» тарифу для проектів, 
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Конкуренція з Китаєм

Що стосується експорту, то, здається, українські компанії сприймають конкуренцію з боку Китаю як один із 
найбільших викликів для виходу на міжнародний ринок обладнання для сонячної енергії. Це справді так — 
але з певними зауваженнями.

Китайська промисловість з виробництва обладнання для відновлюваних джерел енергії дійсно є найбільшою 
у світі, і європейські компанії мають дуже мало можливостей інвестувати в сам Китай. На сьогодні акцент 
китайських виробників поставлено на якомога швидше зростання обсягів виробництва, з меншою увагою до 
якості та технологічних інновацій. Основна можливість європейських фірм отримати доступ до зростаючого 
ринку Китаю — ліцензування технологій («Клін Енерджі Пайплайн» і Тейлор Вессінг та ін. (Clean Energy Pipeline 
& Taylor Wessing, u.d.).

Однак для того щоб китайські компанії мали успіх у ліцензуванні технологій у Європі, їм доведеться 
розвіяти побоювання щодо експлуатації інтелектуальної власності. Китайських виробників обладнання для 
відновлюваних джерел енергії підштовхують і заохочують до експансії на ринки Європи (Вессінг (Wessing), 
2011). Цілком можливо, що завдяки більш тісним зв’язкам з ЄС Україна могла б стати довіреним партнером і, 
таким чином, взяти на себе нинішню позицію азіатських виробників стосовно виходу на європейський ринок 
виробництва обладнання для сонячної енергетики.

6 The most commonly seen defects were related to cells, backsheets, encapsu-
lants, and glass. Most commonly seen defects for backsheets included yellowing, 
cracking, and delamination.

які використовують певну кількість 
українського обладнання під час 
будівництва, і воно діятиме з
2015 р. до кінця 2024 р. (Арцінгер 
(Arzinger), 2017).

Відновлювані джерела енергії 
не просто матимуть важливе 
значення в Україні. Вагомим 
чинником тяжіння до Європи 
є динамічний потенціал росту 
використання відновлюваної 
енергетики на менш розвинутих 
ринках Східної та Південної 
Європи, які лише нещодавно 
запровадили механізми 
стимулювання відновлюваної 
енергетики та лише вступили до 
стадії нарощування ринкових 
обсягів. Найбільші європейські 
гравці менш упевнено почуваються 
на цих ринках, що полегшує 
завдання миттєвого виходу на 
ринок для китайських виробників 
обладнання для відновлюваних 
джерел енергії (Світова рада з 
сонячної енергетики (Global Solar 
Council), 2017). Важливо зазначити: 
це не обов’язково означає, що 
китайські виробники матимуть 
монополію на європейському 
ринку в майбутньому.

Тривожним наслідком 
цього зростання та цінової 
конкурентоспроможності в 
галузі сонячної енергетики 
є збільшення використання 
низькоякісних, неперевірених 
матеріалів, які загрожують 
довгостроковій надійності 
сонячних панелей (Світова рада 
із сонячної енергетики (Global 

Solar Council), 2017). На ринку, 
де група виробників, таких як 
китайські компанії, має великий 
вплив, конкуренція відіграє 
важливу роль для збереження 
якості матеріалів та продукції на 
найвищому рівні. Якщо сонячна 
енергетика має продовжувати 
зростати і процвітати, потрібно 
пильно стежити за надійністю 
комплектуючих у майбутньому. 
Таким чином, динаміка ринку не 
сприяє ймовірності монополізації 
цього сектора одним виробником.

Зниження якості продукції 
та матеріалів може мати 
величезний вплив на надійність 
інвестицій у обладнання для 
сонячної енергетики в усьому 
світі. Проаналізувавши понад 
70 сонячних установок, що 
виробляють понад 200 МВт енергії, 
і понад 900 000 окремих модулів 
у всій Північній Америці, Європі та 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 
компанія «Дюпон Фотовольтаїк 
Солюшнз» (DuPont Photovoltaic 
Solutions) виявила, що приблизно 
41 % цих модулів мали значні 
дефекти (Світова рада із сонячної 
енергетики (Global Solar Council), 
2017).

З огляду на цю потенційну 
пастку для сонячної енергетики, 
розширення виробництва 
обладнання для сонячної 
енергетики та його експорт з таких 
держав, як Україна, що мають 
великий потенціал для такого 
виробництва та високоосвічену 
робочу силу, є дійсно потенційно 

важливою частиною глобального 
розвитку цієї галузі. Для того щоб 
вона мала успіх в Україні, місцеві 
компанії потребують належної 
підтримки, щоб пройти фазу 
інкубації.

За даними Української асоціації 
відновлюваної енергетики (УАВЕ), 
український уряд обговорює 
доцільність заміни існуючого 
пільгового тарифу на систему 
аукціонів, коли йдеться про 
реалізацію великих проектів у 
галузі сонячної енергетики. УАВЕ 
стурбована тим, що ця система 
може перешкоджати інвесторам, 
а не приваблювати їх, оскільки 
вони вважають таку систему надто 
складною для реалізації (УНІАН 
(UNIAN), 2017). З іншого боку, 
ЄБРР вважає, що така аукціонна 
система буде вигідною, якщо 
вона буде реалізована в Україні 
(Інтерфакс (Interfax), 2017). 
Важливим залишається той факт, 
що український уряд обговорює 
можливі зміни в існуючій системі, 
оскільки вона не є обов’язково 
достатньою для сприяння розвитку 
української сонячної енергетики. 
Навіть якщо витрати на сонячну 
енергію та інші відновлювані 
джерела енергії скорочуються, 
а їх конкурентоспроможність 
зростає, досягнення мети у 25 % 
відновлюваних джерел енергії в 
загальному обсязі електроенергії 
до 2030 р., швидше за все, 
вимагатиме від України активізації 
зусиль.
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Рис. 13. Європейський ринок літій-іонних батарей, за їх застосуванням («Прогнози для світового 
ринку», Розмір ринку літій-іонних батарей за їх технологією (Global Market Insights, Lithium Ion Bat-
tery Market Size By Technology), 2017)

Рис. 14. Прогнозовані щорічні сумарні продажі електричних транспортних засобів, млн одиниць 
(Агентство Блумберг (Bloomberg), 2016)

2.2.3 Батареї для транспортних 
потреб та ринок зберігання 
енергії 

Відновлювані джерела енергії 
стануть важливою складовою 
частиною переходу до 
низьковуглецевої економіки, 
однак швидко з’являються й інші 
продукти, пов’язані з розвитком 
низьковуглецевих технологій. Один 
із секторів, де очікують збільшення 
економічного росту в найближчому 
майбутньому, — це виробництво 
батарей як для транспортних 
потреб, так і для зберігання енергії.

Після тривалого домінування 
акумулюючої гідроенергетики в 
галузі зберігання електроенергії 
батареї все частіше 
використовуються в сучасному 
виробництві та зберіганні 
електроенергії (Міжнародне 
агентство з відновлюваних джерел 
енергії (IRENA), 2015). Підтримка 
високого рівня проникнення 
відновлюваних джерел енергії 
на ринки комунальних послуг 

потребує таких ресурсів, як 
батареї, для покращення гнучкості 
систем. До середини 2020-х 
років інтеграція відновлюваних 
джерел енергії в сектор 
комунальних послуг забезпечить 
близько 40 % усіх доходів для 
акумуляторних систем зберігання 
енергії (Міжнародне агентство з 
відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), 2015).

Окрім вагомої ролі в інтеграції 
відновлюваних джерел енергії 
в загальну електромережу, 
батареї відіграватимуть ключову 
роль у автомобільному секторі. 
Останній наразі є єдиним 
найбільшим фактором впливу для 
розвитку технології літій-іонних 
акумуляторів, і, за прогнозами, у 

2020 р. він поглинатиме більше 
половини ринку акумуляторів 
(«Статіста». Ринкові прогнози 
ринку літій-іонних батарей на 
2020 рік (Statista, Market estimates 
for the market for lithium-ion bat-
teries 2020), 2017). Незважаючи 
на те, що батареї найчастіше 
використовувалися в побутовій 
електроніці, нещодавнє значне 
зростання продажів електричних 
транспортних засобів (МЕА (IEA), 
2014) також було ключовим 
фактором, що спричинив 
зростання попиту на літій-іонні 
батареї (Агентство «Блумберг» 
(Bloomberg), 2017).

До 2040 р. кількість електричних 
транспортних засобів на дорогах 
становитиме 35 % усіх нових 
автомобілів на ринку (Агентство 
«Блумберг» (Bloomberg), 2016). 
Що характерно, прогнози 
нафтовидобувних компаній з 
видобутку нафти враховують усе 
більшу кількість електричних 
транспортних засобів (ЕТЗ): поточні 
прогнози враховують наявність 
більшої кількості ЕТЗ, ніж це було 
кілька років тому («Економіст» 
(Economist), 2017). Висновок 
такий: ЕТЗ постійно перевершують 
очікування щодо частки їх 
майбутнього проникнення на 
ринок.

У поєднанні зі зростаючою 
потребою контролювати та 
зберігати електроенергію, 
вироблену з різноманітних 
відновлюваних джерел енергії, 
та з прискоренням темпу 
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Наскільки «зеленими» є батареї?

Видобуток літію та виробництво акумуляторів для транспортних засобів 
і зберігання енергії призводять до викидів CO2. Процес видобутку 
відповідає за певну частку загальних викидів протягом усього життєвого 
циклу акумулятора. Близько 50 % викидів CO2 повязані з виготовленням 
акумулятора. Інтенсивність викидів вуглецю у виробництві батарей 
значною мірою залежить від суміші електричної енергії, наявної на місці 
виробництва (Міа Ромаре (Mia Romare), 2017). Виробничий процес на 
основі електроенергії, виробленої з низьковуглецевих джерел, приведе 
до зменшення загальної кількості викидів протягом усього життєвого 
циклу батареї.

очищати літій у межах країни. 
Крім того, вони сподіваються 
залучити виробництво літієвих 
батарей, виробляючи карбонат 
літію на місцевих підприємствах. 
Чеська влада заявляє: у неї, 
здається, є все, що потрібно для 
успіху: освічена робоча сила, 
багатообіцяючі наукові можливості 
та відмінні традиції якості в 
автомобільній промисловості. 
Крім того, в них є достатній 
запас внутрішніх інвестицій. Усе 
те ж саме має і Україна, окрім 
останнього — інвестиційної 
складової. Уряд вважає: якщо 
увесь ланцюг вартості від 
видобутку літію до виробництва 
акумуляторів опиниться в Чехії, то 
лише ця галузь зможе створити 
5500 нових робочих місць 
(«Файненшл Таймз», «Чеська 
літієва шахта підтримає попит 
на автомобільні акумулятори в 
Європі» (Financial Times, Czech 
lithium mine to help fuel Europe’s 
car battery demand), 2017).

Крім того, Польща змогла 
залучити «Ел Джі Кем» (LG Chem), 
провідного світового виробника 
батарей, до побудови нової 
великої фабрики з виробництва 
акумуляторних батарей, що за 
планом почне працювати з 
2018 р. Компанія обґрунтовує 
таке розміщення фабрики тим, 
що Польща розташована близько 
до основних ринків Європи, де 
електричні транспортні засоби не 
просто складають, а й продають у 
великій кількості, й тому виробник 
очікує зростання цього ринку 
(«Ел Джі Кем» (LG Chem), 2016). 
Виробничих потужностей заводу 
буде достатньо, щоб покрити лише 
невелику кількість очікуваного 
ринку батарей у майбутньому, 
але сама логіка інвестицій «Ел Джі 

Кем» у Польщу така ж, за якою 
компанія могла б інвестувати в 
Україну.
На цей час у галузі виробництва 
акумуляторних батарей домінують 
такі компанії, як «Тошиба» 
(Toshiba), «Самсунг» (Samsung), 
«Панасонік» (Panasonic), 
«Джі Ес Юаса Інтернешнл» 
(GS Yuasa International), 
«Корпорація автомобільного 
енергопостачання» (Automotive 
Energy Supply Corporation), «A123 
Сістемз» (A123 Systems), «Хітачі 
Кемікал» (Hitachi Chemical), 
«Ел Джі Кемікал Пауер» (LG 
Chemical Power (LGCPI) та 
«Чайна БАК Беттері» (China BAK 
Battery). Зокрема деякі компанії 
зосереджують увагу на подальших 
дослідженнях та розробках, тоді 
як інші займаються створенням 
великих акумуляторних систем 
зберігання енергії, таких як «Теслаз 
Гігафекторі» (Tesla’s Gigafactory) 
у штаті Невада («Прогнози для 
глобального ринку, галузеві 
аналітичні звіти, регіональні 
перспективи: Потенціал зростання, 
конкурентоспроможна частка 
ринку та прогноз на 2016—2024 
рр. (Global Market Insights, Industry 
Analysis Report, Regional Outlook: 
Growth Potential, Competitive 
Market Share & Forecast, 2016—
2024), 2017). 

На такому швидко зростаючому 
ринку Україна має достатній 

потенціал, аби відхопити 
свою частку в загальній справі 

зберігання енергії.

Поточний стан виробництва 
акумуляторних батарей в 
Україні

На цей час в Україні є кілька 
виробників простих свинцево-
кислотних батарей. Серед 
них — «ВЕСТА», СК «ІСТА» та 
ТОВ «Мегатекс». Та все ж у 
майбутньому акумулятори та 
зберігання енергії вимагатимуть 
найсучасніших технологій.

Літій-іонні акумулятори 
є ключовим елементом 
електротехнічної промисловості 
для потреб автопрому. Багато хто 

технічних розробок, попит на 
літій-іонні акумулятори матиме 
велику кількість факторів, що 
стимулюватимуть його зростання в 
майбутньому. Батареї є частиною 
низьковуглецевого ланцюга 
постачання, оскільки вони 
дозволяють використовувати 
відновлювані джерела енергії для 
живлення транспортних засобів, 
а також забезпечують ємності 
для зберігання енергії, отриманої 
з таких джерел, що робить 
транспортну та іншу енергоємну 
діяльність менш залежною від 
викопних видів пального.

Використання акумуляторів для 
зберігання енергії повинно мати 
суттєву фінансову підтримку. 

В глобальному масштабі 
інвестиції, спрямовані на 
розгортання технологій 

зберігання електроенергії, 
сягатимуть від 380 млрд   до 590 

млрд   доларів США (МЕА (IEA), 
2014).

Змагання за доступ до сировини, 
необхідної для виробництва 
великих систем зберігання 
енергії, вже спричинило значне 
підвищення цін як на літій, так 
і на кобальт (Сандерсон і Хьюм 
(Sanderson & Hume), 2017).

Інші європейські гравці вже 
поспішають скористатися 
можливостями на ринку 
зберігання енергії та 
акумуляторних батарей. У жовтні 
цього року Чеська Республіка 
оголосила про те, що австралійська 
гірничодобувна група «Юропіен 
Металс» (European Metals) має 
розробити велике родовище 
літію в цій країні. Чехи заявили, 
що хочуть видобувати свої літієві 
запаси, а також переробляти та 
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також прогнозує, що графенові 
акумулятори можуть стати новим 
майданчиком для подальшої 
електрифікації суспільства, 
особливо коли йдеться про 
великомасштабні проекти 
зберігання енергії (Національний 
центр біотехнологічної інформації 
(NCBI), 2014). Фактично, широке 
застосування графену для 
зберігання енергії може призвести 
до попиту більшого, ніж очікують 
від усіх інших шляхів використання 
цього матеріалу. (Геологічний 
огляд США (US Geological Survey), 
2017).

Це означає, що графіт, з 
якого виготовляють графен, 
користуватиметься великим 
попитом. Графіт у літій-іонних 
батареях може бути замінено 
кремнієм у майбутньому, оскільки 
кремній може зберігати набагато 
більше електричного заряду, ніж 
графіт, але ця технологія все ще 
перебуває на експериментальній 
стадії («Гардіан» (The Guard-
ian), 2017). З появою графенових 
акумуляторів графіт все одно буде 
дуже популярним матеріалом, 
навіть якщо кремній замінить його 
в літій-іонних батареях.

Україна має великі запаси як літію, 
так і графіту. Що стосується літію, 
то в Україні є одні з найбільших 
запасів у Європі — близько 500 
млн тонн у родовищах на території 
Донецької, Кіровоградської та 
Закарпатської областей. Проте 
в Україні немає промислового 
видобутку літію («Траст Ю Ей» 
(Trust UA), 2017). Україна також має 
чимало родовищ графіту, і в цьому 
секторі видобуток традиційно був і 
залишається суттєвим за обсягами 
(МЗС України, 2017).

Чому варто виробляти 
акумуляторні батареї в 
Україні?
Європейська промисловість з 
виробництва акумуляторних 
батарей не надто потужна, 
і їй непросто конкурувати з 
азіатськими виробниками. Тим не 
менше, прогнозоване зростання 
ринку батарей важко порівняти з 

тим, що ми бачили раніше, і воно 
може прискоритися ще більше. 
Ринок зберігання енергії в Китаї у 
період з 2011 до 2016 р. зростав на 
рівні 110 % (Bellona.org, 2016).

ЄВРОПА ТА АКУМУЛЯТОРНІ 
БАТАРЕЇ

Пришвидшення досі повільних 
темпів інновацій та виробництва 
акумуляторних батарей в Європі 
швидко стає пріоритетом 
промислової політики. Відсутність 
європейської пропозиції батарей 
може поставити європейську 
автомобільну промисловість у 
невигідне становище порівняно з 
новими конкурентами.

Відсутність вітчизняної 
виробничої бази 
акумуляторних 

батарей у Європі 
становить загрозу для 

промислових споживачів 
ЄС з міркувань безпеки 

їх ланцюга постачання, 
збільшення витрат 

на транспортування, 
наявності затримок, 
слабкого контролю 

якості або 
конструктивних 

обмежень.

Марош Шефчовіч, віце-
президент Європейської 
комісії (EURACTIV, 2017).
Через бум продажу електромобілів 
у ЄС (Еді (Edie), 2016) європейські 
автовиробники зараз розуміють, 
що для їх виробництва потрібні 
батареї та інфраструктура. Навіть 
європейська коаліція виробників 
акумуляторів «ЄВРОБАТ» (EURO-
BAT) визнає, що Європі необхідно 
вжити суттєвих заходів, щоб 
триматися на одному рівні з 
виробниками Азії («ЄВРОБАТ» 
(EUROBAT), 2017). Очікуються, 
що відповідна стратегія буде 
готова десь на початку 2018 р., і в 
лютому 2018 р. буде підготовлено 
дорожню карту для ширшого 

об’єднання виробників батарей у 
межах ЄС (EURACTIV, 2017). Цілком 
очевидно, що європейським 
виробникам, можливо, буде 
важко швидко переорієнтуватися 
і самостійно виробити достатні 
обсяги продукції для задоволення 
майбутнього попиту на рішення 
щодо зберігання енергії.

УКРАЇНА Й АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Україна ідеально розташована 
для участі в зростаючому ринку 
літій-іонних батарей. Маючи одні з 
найбільших покладів літієвої руди 
в Європі («Промислові мінерали» 
(Industrial Minerals), 2012), 
Україна може стати провідним 
експортером катодів або батарей 
на зростаючому європейському 
ринку. Окрім уже відомих родовищ 
літію, є сподівання виявити інші 
родовища в менш досліджених 
місцях так званого «Ліпнязького 
гранітного куполу», які можуть 
бути використані для видобутку 
(Смолін (Smolin), 2009).

Акумуляторні батареї були 
оголошені майбутнім ядром 
енергетичних систем у всьому 
світі, і не тільки для автомобілів — 
з-поміж інших, такі заяви робить 
керівник «Тесла» Ілон Маск. Як 
відомо, він на початку 2017 р. 
заявив, що енергетичні потреби 
всього світу можуть бути покриті 
будівництвом 100 «гігафабрик» 
(gigafactories), подібних до тієї, 
котру «Тесла» саме будує в пустелі 
Невада («Дейлі Мейл», «Лише 
100 «гігафабрик» можуть живити 
світ стабільною енергією, але 
«Тесла» не може зробити це 
самотужки,— Ілон Маск пояснив 
Леонардо Ді Капріо», (Daily Mail, 
Just 100 ‘Gigafactories’ could power 
the ENTIRE world with sustainable 
energy — but Tesla can’t do it alone, 
Elon Musk tells Leonardo DiCaprio, 
2017). Український уряд намагався 
провести перемовини з «Тесла» 
про розташування в Україні 
однієї з фабрик з виготовлення 
електромобілів (ТСН, 2017).

Україна — не єдина держава у світі, 
котра прагне заохотити компанії-
виробники батарей до створення 
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виробничих потужностей на 
своїй території. Цього року 
південнокорейська компанія «Ел 
Джі Кем» (LG Chem) оголосила: 
у 2018 р. вона відкриє в Польщі 
те, що має стати найбільшою в 
Європі фабрикою з виробництва 
літій-іонних батарей. За словами 
компанії, на цьому заводі діятиме 
центр досліджень і розробок, 
де працюватиме «близько 400 
інженерів з різних спеціалізацій: 
автоматики, електроніки, хімії та 
ІТ». Проте запланована потужність 
заводу становить лише частину 
очікуваного майбутнього попиту 
(Рейтерс (Reuters), 2017).

Український уряд все ще 
сподівається простимулювати 
виробництво батарей. У жовтні 
2017 р. було оприлюднено 
політику, спрямовану на 
заохочення такого виробництва 
та збільшення рівня використання 
електромобілів (ЕТЗ) в Україні. 
Найголовніше, буде запроваджено 
політику корпоративного 
оподаткування видобутку літію та 
виробництва батарей на рівні 0 
% (Глобальна ініціатива економії 
пального (GFEI), 2017).

АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
ТА УКРАЇНА

Глобальний ринок ЕТЗ зріс 
приблизно на 60 % у 2016 р., 
і передбачається, що до 2030 
р. автомобілі з живленням від 
розетки досягнуть рівня принаймні 
30 % проникнення на ринок. За 
інформацією МЕА (IEA), до 2040 

р. світові буде потрібно 600 млн 
електромобілів задля обмеження 
глобального потепління до 2 
градусів за Цельсієм відповідно 
до Паризької угоди (Агентство 
«Блумберг» (Bloomberg), 2017).

Незважаючи на відсутність 
повного циклу автомобільної 
індустрії в Україні, існує кілька 
підприємств, які виробляють 
запчастини для великих брендів з 
усього світу. Звукові системи для 
«БМВ», електронні системи для 
нагрівачів сидінь для «Феррарі» 
та «Порше», електропроводка для 
«Фольксваген», «Ауді», «Ніссан» 
та інших — все це виробляється 
в Україні («ТОПЖИР» (TOPGIR), 
2015). Цю добре усталену позицію 
в галузі можна було б розширити, 
особливо через те, що Україна 
має доступ до внутрішнього 
виробництва сировини та металів, 
необхідних для автомобільного 
сектора в цілому, а також 
спеціально для електромобілів. 
Наприклад, фабрики в Україні 
виробляють вуглецеве волокно, 
що є невід’ємною частиною 
електромобілів (Крамер (Kramer), 
2016).

Як внутрішній, так і зовнішній 

попит можуть стимулювати 
зростання виробництва 
електромобілів в Україні. Згідно 
з інформацією місцевого «Тесла 
Клаб» (Tesla Club), є три стимули, 
що могли б спонукати більше 
людей купувати електричні 
автомобілі у своїй країні: вільне 
паркування, право ЕТЗ рухатися 
смугами для громадського 
транспорту та наявність вільних 
зарядних станцій (22 кВт) 
(КлінТекніка, Лідерство компанії 
To-U у заряджанні електромобілів 
та мінливий світ електромобілів 
(КлінТекніка Інтерв’ю) CleanTech-
nica, To-U EV Charging Leadership & 
The Fast-Changing Electric Vehicle 
World (CleanTechnica Interview), 
2017).

На думку українських експертів, 
виробництво літій-іонних 

батарей в Україні цілком могло 
б стати «золотою жилою», 

зменшивши час транспортування 
та витрати порівняно з, 

наприклад, виробництвами на 
Далекому Сході. 

Батареї мають чималу масу, 
а їх перевезення з Далекого 
Сходу може тривати до місяця 
(«Мерітайм Екзекьютив» (Mari-
time Executive), 2017). В той же 
час, потягу з України до Європи 
потрібно 2 дні для доставки 
акумуляторних батарей (UAWIRE, 
2016).

 



29

Рис. 15. Світові викиди CO2, пов’язані з виробництвом енергії 1975–2015 (Міжнародне 
енергетичне агентство (IEA), 2016)

2.2.4 Енергоефективність у 
промисловості та побуті

Заходи із забезпечення 
енергоефективності є елементом 
переходу до низьковуглецевої 
економіки, який здається менш 
очевидним, ніж технології 
акумуляторних батарей та 
розширення виробництва сонячної 
енергії. Енергоефективність 
є ключовою частиною цього 
переходу, як в Україні, так і в 
Європі й у всьому світі. Вона може 
зменшити витрати, підвищити 
продуктивність та спробувати 
допомогти підвищити енергетичну 
безпеку (ЄС, 2017).

Заходи з енергоефективності 
можуть бути впроваджені скрізь: 
у будинках, промисловості, 
енергетиці та передачі енергії. 
Вони, як правило, складаються 
з простих технологічних 
удосконалень, таких як ізоляція, 
більш ефективне опалення 
завдяки тепловим насосам або 
теплообмінникам, інтеграційні 
процеси та автоматизація. В 
усьому світі, за оцінками, лише 
заходи з енергоефективності 
відповідатимуть за 38 % 
скорочення викидів СО2, якого 
необхідно досягти до 2050 р. у 
рамках «сценарію 2 градусів» 
(«Хаффінгтон Пост» (Huffington 
Post), 2015). В Україні за мету взято 
скоротити споживання енергії 
вдвічі до 2035 р. (Уряд України, 
2017).

Важливо відзначити, 

що енергоефективність і 
відновлювані джерела енергії 
допомагають відокремити 

споживання енергії та її 
виробництво від економічного 

зростання. 

Тобто в минулому збільшення 
виробництва призвело до 
збільшення споживання енергії, що 
своєю чергою призвело до більших 
викидів CO2 від виробництва 
енергії з викопного палива. 
Відновлювані джерела енергії 
зменшують цей прямий зв’язок, 
оскільки енергія з цих джерел 
не збільшує викиди вуглецю від 
зростання виробництва. Крім 
того, заходи з енергоефективності 
допоможуть зменшити загальне 
споживання енергії, як у галузях, 
котрі покладаються на енергію з 
викопного палива, так і в галузях, 
що залежать від використання 
відновлюваних джерел енергії. 
Таким чином, енергоефективність 
не тільки зменшує потребу в 
спалюванні більшої кількості 
викопного палива, а й звільняє 
потенціал для відновлюваних 
джерел енергії.

Дані МЕА показують, що вже 
у 2015 р. з’явилися ознаки 
припинення росту глобальних 
викидів СО2, пов’язаних із 
виробництвом енергії (рис. 
15). Агентство стверджує, що 
це, в основному, пов’язано з 
розгортанням відновлюваних 
джерел енергії, і в 2015 р. 90 % 
нової електроенергії виробляли з 
відновлюваних джерел (МЕА (IEA), 
2016).

Заходи з енергоефективності 
також є фактором, який сприятиме 
подальшому експоненційному 
зростанню використання 

відновлюваних джерел енергії і 
матиме більший вплив на викиди 
СО2, пов’язані з виробництвом 
енергії. Економіка все ще стабільно 
розвивається в усьому світі, з 
огляду на збільшення ВВП на 
3,1 % у 2015 р. (МЕА (IEA), 2016). 
Тим не менше, вперше за всі 40 
років моніторингу рівня викидів 
вуглецю, що здійснює МЕА, 
викиди припинили зростати або 
зменшилися, причому це не 
пов’язано з погіршенням світової 
економіки (МЕА (IEA), 2016).

Частка найбільшого потенціалу 
енергоефективності полягає 
у створеному середовищі. З 
існуючою технологією європейські 
будівлі можуть бути модернізовані 
обладнанням і приладами, які 
скоротять споживання енергії 
вдвічі. 

Це оновлення будинків у ЄС 
потребує середньорічних 

інвестицій у період з 2011 до 
2050 р. у розмірі 130 млрд євро 
за сценарієм декарбонізації від 

Європейської комісії («Ернст енд 
Янг» (Ernst & Young), 2014). 

Ці інвестиції охоплюватимуть усе 
— від більш енергоефективного 
будівництва, опалення приміщень 
та систем охолодження до 
енергоефективного освітлення та 
побутових приладів (МЕА (IEA), 
2013).

Усі ці готові товари та обладнання 
будуть відвойовувати більшу 
частку ринку під час реалізації 
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Модернізація існуючих споруд та будівництво нових об’єктів з високою енергоефективністю вимагатимуть 
зменшити загальне споживання енергії в будинках як в Україні, так і за кордоном.

«Корпорація ПассівДом» (PassivDom Corp.) — це технологічна компанія-виробник, що виробляє автономні 
модулі з функцією навчання, створені за допомогою 3D-друку. «ПассівДом» (PassivDom) — це перший повністю 
автономний будинок у світі, який не потребує спалювання палива навіть у кліматичних умовах Арктики. Сонячна 
енергія використовується для всіх потреб: клімат-контроль (нагрівання та охолодження), виробництво води, 
контроль за якістю повітря та вмістом кисню. Сам будинок виробляє електроенергію для всіх побутових приладів.

Британська газета «Дейлі Мейл» (The Daily Mail) повідомила у 2017 р.: «Сонячні батареї виготовляються київською 
фірмою PassivDom, що використовує промисловий 3D-друк для виготовлення своєї продукції. Будинки є дітищем 
інженера Макса Гербута та його команди, і вони побудовані з вуглецевого волокна та скловолокна, що означає, 
що увесь будинок придатний для переробки. Ціни стартують з 30 000 євро (26 000 фунтів / 32 000 доларів) і 
досягають 60 000 євро (51 000 фунтів / 63 000 доларів), з додатковими опціями».

Джерело: («Дейлі Мейл» (Daily Mail), 2017)

поставленої мети. Для прикладу: 
теплові насоси мають найвищий 
пріоритет в ЄС (МЕА (IEA), 
2013). Суть роботи теплових 
насосів у переміщенні тепла з 
будівлі для її охолодження, або 
з навколишнього середовища 
всередину будівлі для її 
нагрівання. Таким чином, 
вони мають набагато меншу 
енергоємність, ніж традиційні 
методи опалення, оскільки не 
потрібно виробляти тепло (Energy. 
Gov, 2017).

Європа сьогодні вважається 
найбільшим ринком для 
теплообмінників та подібних 
технологій. Цей ринок досі 
мав відносно повільний темп 
зростання, але попит зросте 
через збільшення потреби в 
заміні опалювальних приладів на 
теплообмінники. Загалом, світовий 
ринок теплообмінників оцінюють 
у 20,65 млрд доларів США 
(MarketsAndMarkets, 2017).
Поточний стан пропозиції 
енергоефективних технологій 
в Україні
Суть заходів енергоефективності 
в Україні полягає не лише в тому, 
щоб потенційно отримувати 
доступ до величезного ринку 
рішень та продуктів за кордоном, 
а й розраховувати на потенціал 
дуже високих темпів підвищення 
ефективності на території самої 
країни.

На житловий сектор України 
припадає 33 % загального 
споживання енергії в країні. 
На опалення та гаряче 

водопостачання припадає 80 % 
енергії, спожитої житлом в Україні. 
Потенціал енергозбереження 
в секторі побутового опалення 
є величезним. Втрати енергії в 
українських домогосподарствах 
оцінюються в 9,1 млрд м3 
природного газу, що еквівалентно 
майже половині обсягу газу, який 
країна імпортує, або 3,1 млрд 
доларів США за цінами 2014 р. 
(ПРООН (UNDP), 2016).

Іншими словами, питання 
енергоефективності має 
надзвичайно важливе значення 
для досягнення кліматичних цілей, 
а також підвищення енергетичної 
безпеки. Таким чином, якщо 
країни повинні дотримуватися 
поставлених кліматичних цілей, 
вони мусять інвестувати в 
енергоефективність, і це стосується 
й України.

ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ В УКРАЇНІ

Україна відстає від країн ЄС як у 
виробництві теплових насосів, так і 
в їх використанні. 

Україна не виробляє теплових 
насосів у промислових 

масштабах, і в цьому полягає її 
невикористаний потенціал.

Київська компанія 
«ЕкоКомфорт»(EcoComfort), 
скорочено «ЕКОМ» (ECOM) 
працює на ринку відновлюваної 
енергетики вже майже 10 років. 
Компанія виробляє обладнання на 
базі технології теплового насоса 
(ЕКОМ (ECOM), 2017).

На цей час ЕКОМ здійснює 

модернізацію найбільших 
установок для очищення стічних 
вод м. Києва — Бортницької станції 
очищення стічних вод. Тут буде 
встановлений тепловий насос 
потужністю 100–120 МВт. Це 
дорівнює 1/3 потужності однієї з 
найбільших котельних у м. Києві 
(у мікрорайоні Позняки), який 
постачає тепло до житлового 
сектора Позняків (ЕКОМ (ECOM), 
2017). EКOM також бачить 
потенціал для встановлення такої 
системи в хімічній та металургійній 
промисловості, заявивши, що 
вони мають досі невикористаний 
потенціал для відновлення тепла 
(ЕКОМ (ECOM), 2017).

EКOM встановив вісім теплових 
насосів потужністю 250 МВт 
та десять теплових насосів 
потужністю 100 МВт в Україні. 
Період окупності цих установок 
становить менше 2 років, тобто, 
через 2 роки вони зекономлять 
витрати, еквівалентні вартості 
придбання ТЕЦ. За даними 
компанії, виробництво теплових 
насосів може бути збільшене, 
і вона бачить потенціал для 
серійного виробництва цих рішень 
в Україні (ЕКОМ (ECOM), 2017).

Європейський ринок виробництва 
теплових насосів збалансований 
за потребою та пропозицією 
(оцінка EКOM). Що стосується 
якості технологій та продуктів, 
EКOM не передбачає жодних 
бар’єрів для виходу на ринки 
інших країн. Компанія вважає 
свою нижчу вартість робочої сили 
конкурентною перевагою (ЕКОМ 
(ECOM), 2017).
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Довідка про компанію: ПРАНА

 «ПРАНА» (PRANA) — львівська 
компанія, яка займається 
проектуванням та виробництвом 
систем вентиляції. Вона працює на 
ринку енергоефективності більше 
15 років.

«Лабораторія клімату ПРАНА» 
(PRANA Climate Lab) розробляє 
і випробовує різні моделі 
вентиляційних систем для 
житлового сектора, державних 
установ, спортивних споруд та 
промисловості. За припущенням, 
усі компоненти систем відновлення 
тепла складаються з екологічно 
чистих матеріалів, і за даними 
самої компанії, вона отримала 
європейський сертифікат 
відповідності.

Система відновлення тепла 
«ПРАНА» характеризується високою 
ефективністю (до 92 %) та низьким 
споживанням електроенергії 
(6–310 Вт/год) залежно від моделі 
та режиму роботи. Їхні моделі для 
домашнього використання мають 
рейтинг енергоефективності А+, 
а їх моделі для промислового 
використання — рейтинг А.

Компанія експортує свої системи 
вентиляції з вбудованими 
установками для відновлення 
тепла до більш ніж у 20 країн 
світу, включаючи Італію, Румунію, 
Словенію, Францію, Грузію, 
Казахстан, Німеччину, Болгарію, 
Естонію, Фінляндію, Латвію, Сербію.

Джерело: (ПРАНА (PRANA), 2017)

Photo:Thinkstock

Поточна ситуація 
на ринку теплової 

енергетики не дозволяє 
стимулювати та 

залучати інвестиції. 
Національні системи 

теплопостачання, 
побудовані за радянських 
часів, вимагають повного 

перезавантаження. 
Виконання Концепції 

дозволить оптимально 
поєднати індивідуальне, 

автономне та 
централізоване 

теплопостачання 
в межах населеного 

пункту, відкриє 
шлюзи для інвестицій 

та промисловості, 
вирішить проблеми 
взаємодії учасників 
ринку, розрахунків, 

освоєння готівкових 
коштів, накопичення 

боргів і дозволить 
децентралізувати 
теплопостачання.

Геннадій Зубко, Віце-
прем’єр-міністр, Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 
(Уряд України, 2017).

Уряд України схвалив Концепцію 
реалізації державної політики у 
сфері теплопостачання з метою 
скорочення використання ресурсів 
у виробництві теплової енергії, 
фінансового вдосконалення 
галузі та залучення інвестицій, а 
також створення прозорого ринку 
теплової енергії (Уряд України, 
2017).

Концепція має короткостроковий, 
середньостроковий та 
довгостроковий план дій. Деякі 
основні цілі:
- підвищення технологічного рівня 
систем теплопостачання;
- збільшення частки 
альтернативних джерел енергії у 
виробництві теплової енергії;
- розвиток систем теплопостачання 
на основі оптимального поєднання 
різних видів теплопостачання 
(централізоване, автономне, 
індивідуальне).

У серпні 2017 р. український 
уряд поставив перед собою мету 
вдвічі скоротити споживання 
енергії в країні до 2035 р. у рамках 
Енергетичної стратегії для України 
до 2035 року (Уряд України, 
2017). Ця мета амбітна, але вона 
може дати великий поштовх 
задоволенню як внутрішнього, так 
і зовнішнього попиту на рішення, 
необхідні для досягнення цієї 
мети.

ПОЛІТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ З 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
Для українського уряду не є 
таємницею потенціал, який 
приховано в енергоефективності. 
Уряд розглядає його як 
можливість не лише для значного 
енергозбереження, а й для 
інвестицій та економічного 
зростання.
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Чому виробництво 
енергоефективних технологій 
потрібне Україні?
Заходи з енергоефективності 
можуть безпосередньо сприяти 
зменшенню споживання 
природного газу в Україні 
(Міжнародне агентство з 
відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), 2015). Низька ефективність 
— головна проблема для 
районного теплопостачання в 
Україні. Близько 60 % виробленої 
теплоти втрачається у виробництві 
та розподілі, а теплопостачальні 
трубопроводи та системи генерації 
потребують заміни (Міжнародне 
агентство з відновлюваних джерел 
енергії (IRENA), 2015 р.).

Точний білінг (виставлення 
рахунків) також є проблемою, 
оскільки традиційно індивідуальне 
споживання газу не вимірювалося 
лічильниками. Тільки шість 
відсотків усіх домогосподарств 
мають лічильники, і сьогодні 
менше 20 % будинків мають 
функціонуючі лічильники. 
На сьогодні встановлюють 
більше лічильників, а обсяги 
безкоштовного газу на одного 

споживача зменшуються. 
Покращення ефективності 
районних теплових мереж 
визначають як один із 
найважливіших потенційних кроків 
у досягненні мети зменшення 
енергоємності в Україні на 50 % до 
2030 р. Серед можливих шляхів 
поліпшення — реконструкція 
котельних приміщень, заміна 
труб тепломереж, встановлення 
теплових підстанцій та лічильників 
тепла (Міжнародне агентство з 
відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), 2015).

Альтернативою реформуванню 
районного теплового сектора 
є реструктуризація загальної 
системи з метою популяризації 
індивідуальних систем опалення 
в будівлях або промислових 
об’єктах, які на цей час під’єднані 
до тепломережі (Міжнародне 
агентство з відновлюваних джерел 
енергії (IRENA), 2015). У цьому 
випадку є можливість встановити 
такі прилади, як теплові насоси.

Величезними є не тільки 
ринковий потенціал і потреби 
України; виробництво таких 
систем в Україні також буде 

дуже важливим для експорту до 
Європи. 

Очікують, що ринок теплових 
насосів та інших заходів з 
енергоефективності зростатиме й 
надалі, особливо в Європі.

Європа вже є світовим лідером 
у розробленні законодавчих 
ініціатив щодо підвищення 
енергоефективності будівництва та 
впровадження нових технологій. 
ЄС уже має два ключові 
законодавчі акти — Директиву 
щодо енергетичних показників 
будівель (EPBD) та Директиву з 
енергоефективності (EED), завдяки 
яким європейські країни досягають 
своїх цілей щодо скорочення 
викидів у 2020 р. («КлінТекніка» 
(CleanTechnica), 2017).

Важливість європейських 
досягнень у галузі 
енергоефективності висунута 
на перший план на ринку 
енергоефективних технологій 
будівництва протягом 
найближчого десятиліття і 
до 2026 р. Очікують, що цей 
ринок зростатиме в Західній та 
Східній Європі з показника 83,5 
млрд доларів США у 2017 р. до 
111,9 млрд доларів у 2026 р. 
(«КлінТекніка» (CleanTechnica), 
2017).

Рис. 16. Дохід від енергоефективних будівель за типом продукту та послуг, Західна та Східна 
Європа, 2017–2026 («Чиста техніка» (Clean Technica), 2017)
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Рис. 17. Довідковий сценарій «CO2 Європайп» до 2050 р.: мережі транспортування CO2 (CO2 
«Європайп» (CO2 Europipe), 2010)

Кількість проектів (сукупна) Додаткові інвестиції, за винятком 
транспортування та зберігання, млн доларів 
США

2020 2030 2040 2050 2010-20 2020-30 2030-40 2040-50

Сектори, що 
генерують вуглець 
високої чистоти

3 5 10 25 1 1 1 2

Переробка біомаси 0 3 17 33 0 2 4 5
Цемент 1 12 25 38 1 7 8 8
Залізо та сталь 2 22 27 32 1 13 3 3
Нафтопереробні 
заводи

1 5 7 9 1 3 1 1

 5 These include natural gas processing sector, hydrogen production, ethylene production, ammonia production and coal to liquids (IEA, IEA/UNIDO Roadmap targets: Industry foldout, 

2011

2.2.5 Ринок низьковуглецевої 
інфраструктури (трубопроводи 
для транспортування CO2)

Технології, такі як уловлювання 
і захоронення вуглецю (УЗВ), 
стануть основою для обмеження 
підвищення температури до 2 
градусів за Цельсієм (МЕА (IEA), 
2016). Щоб матеріалізувати 
перехід до низьковуглецевих 
технологій та зберегти потужну 
промисловість на найближчі 
десятиріччя, Європі доведеться 
звернути увагу на найбільші 
джерела. Доведеться не лише 
встановити більше вітрових турбін, 
щоб замінити викопні джерела 
енергії, але їх виробництво також 
повинно бути низьковуглецевим. 
Щоб забезпечити цей перехід до 
продукції з нульовими викидами 
вуглецю, доведеться створити 
мережі та кластери УЗВ по всій 
Європі (рис. 17).Трубопроводи 
для транспортування CO2, 
необхідні для широкомасштабного 
впровадження системи УЗВ, як це 
описано в сценарії Європейської 
енергетичної дорожньої карти до 
2050 р., покриють близько 

11 000 км інфраструктури до 
2035 р. (ЄC, 2010). Як показує рис. 
17, кластери транспортування та 
зберігання CO2 дозволять спільне 

використання інфраструктури, щоб 
зменшити витрати на проекти, і це 
зробить їх політично та економічно 
обґрунтованими. Тим не менше, 
близько 80 % капітальних витрат 
за проектами УЗВ припадатиме 
на об’єкти уловлювання вуглецю 
(Всесвітній інститут уловлювання 
та захоронення вуглецю (GCCSI), 
2016).
УЗВ необхідне для досягнення 
значного скорочення викидів 
у енергоємних галузях 
промисловості в Європі. 
Металургія, цементне 
виробництво, конверсія біомаси, 
нафтопереробна діяльність та 
інші промислові сектори, що є 
джерелами CO2 високої чистоти, — 

усі вони мають високі кліматичні 
показники, яких необхідно 
досягнути, і в них немає інших 
варіантів вирішення проблеми 
викидів, аніж УЗВ (МЕА (IEA), 
2011). Траєкторія «сценарію 2 
градусів» передбачає випуск 
1800 повномасштабних проектів 
УЗВ в енергоємних галузях 
промисловості в усьому світі до 
2050 р. До цього часу потрібно 
ізолювати 289 тисяч тонн CO2 
щорічно в самій лише Європі.

Така амбітна програма розгортання 
інфраструктури потребуватиме 
значного капіталу: як показано 
на рис. 18, інвестиції в об’єкти, 
які вловлюватимуть вихідний 
CO2 високої чистоти, зростуть 

на мільярд 
доларів щорічно 
впродовж 
наступних двох 
десятиліть.

Рис. 18. Сукупна кількість проектних та додаткових інвестицій до 2050 р., у країнах – членах Європейської організації економічної співпраці 
та розвитку, за встановленими для досягнення показниками Дорожньої карти МЕА для УЗВ у промисловості (МЕА (IEA), 2011)
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Рис. 19. Підвищення попиту на металобрухт (Світовий економічний форум (World 
Economic Forum), 2015)

Рис. 20. Експорт у відсотках, за секторами (The Observa-
tory of Economic Complexity, 2017)

Незважаючи на те, що обсяг 
витрат на об’єкти уловлювання 
вуглецю може різнитися через 
різноманітність існуючих 
промислових підприємств, 
потенціал для виробництва 
компонентів для цього процесу 
є значним. За оцінками 
Європейської комісії, розмір 
апарату уловлювання повинен 
бути приблизно зіставним з 
розмірами самого заводу:

   Стандартний 
генератор потужністю 
200 МВт важить 4500 

тонн, більшість з 
яких — сталь та деякі 

високоякісні сплави. 
Якщо передбачити, що 

половина цієї потужності 
буде модернізована або 
замінена з реалізацією 
УЗВ, то ймовірно, що 

для кожного УЗВ заводу 
буде потрібна однакова 

кількість матеріалів 
(хоча всіх їх треба буде 
виробляти з нуля) (ЄC, 

2016).

Отже, для кожної частини процесу 
уловлювання СО2 необхідний 
новий елемент обладнання, 
який складається переважно 
з продуктів, які Україна вже 
експортує. Запровадження 

технологій, таких як УЗВ, які б 
дозволили забезпечити притік 
декарбонізованих інвестицій 
до суспільства, потребують 
стабільних фінансових вкладень 
у трубопроводи, інфраструктуру, 
обладнання та машини. Україна 
може скористатися своїм 
довгим досвідом промислового 
машинобудування для того, щоб 
зосередити увагу на продукції з 
доданою вартістю та долучитися 
до більш вигідних ринкових 
сегментів у майбутньому 
(Всесвітній економічний форум 
(World Economic Forum), 2014).

«Сценарій 2 градусів» передбачає 
стрімкий процес розгортання 
технологій УЗВ у виробництві 
електроенергії та низці галузей 
промисловості. До 2050 р. більше 
70 % усіх проектів з УЗВ буде 
реалізовано в країнах, що не є 
членами ОЕСР (Всесвітній інститут 
УЗВ (Global CCS Institute), 2012).

На додаток до розробки 
продуктів, які забезпечать 
постійне постачання для 

інфраструктури CO2, в Європі 
буде відбуватися поступова 

переорієнтація на низьковуглецеві 
продукти. 

Перехід від залізної руди до 
металобрухту як джерела 
чорного металу для 
виготовлення сталі надасть 
Україні стимул для розробки 
низьковуглецевих рішень, які 
матимуть надбавку до ціни на 
ринку. Зі збільшенням обсягів 
металів, що переробляються, та 

обсягів металобрухту на ринку, 
українському металургійному 
сектору доведеться піднятися 
вище по ланцюгу додавання 
вартості, аби залишатися 
конкурентоспроможним. Це може 
бути зроблено, наприклад, шляхом 
виробництва низьковуглецевої 
сталі та захоронення утворюваних 
викидів СО2 на існуючих 
газосховищах.

Окрім трубопроводів, кластери 
уловлювання CO2 також 
потребуватимуть постійного 
постачання допоміжного 
обладнання, компресорів, 
клапанів та інших супутніх 
компонентів. З урахуванням давніх 
традицій у галузі промисловості 
та конкурентоспроможної 
робочої сили, Україна готова 
успішно задовольнити попит на 
такі вироби. Оскільки продукція 
машинобудування вже становить 
майже 10 % українського експорту 
(ОЕСР (OECD), 2017), Україна має 
можливість розпочати стратегічний 
розвиток потенціалу, який стане 
придатним для використання 
підходів, що генеруватимуть 
додану вартість, у роботі з уже 
існуючою експортною базою (рис. 
20).

Необхідно буде також провести 
значні інвестиції в низьковуглецеву 
інфраструктуру, при цьому 
загальна сума інвестицій 
для загальноєвропейської 
трубопровідної системи 
становитиме 31 млрд євро, якщо 
буде дозволене захоронення 

Мільярд тонн
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вуглецю в наземних водоносних 
горизонтах, і 72 млрд євро, якщо 
захоронення вуглецю у водоносних 
горизонтах обмежуватиметься 
резервуарами морського 
базування з відповідною вартістю 
транспортування СО2 (Кєрстад, 
Морбі, Оденбергер, Джонсон і 
Цімас (Kjärstad, Morbee, Odenberg-
er, Johnsson, & Tzimas), 2013).

Нинішній стан виробництва 
трубопроводів в Україні

Україна не тільки добре 
розташована географічно та 

ідеально розташована з точки 
зору ресурсів, коли йдеться про 

виробництво трубопроводів 
для транспортування CO2; 

вона вже має кілька компаній, 
які могли б полегшити перехід 

країни на виробництво труб для 
інфраструктури УЗВ.

Однією з найбільш відомих є 
компанія «СЕНТРАВІС» (CENTRA-
VIS), історія якої почалася вже 
в 1960-х роках. Вона є гарним 
прикладом того, як промислові 
проекти в радянські часи можуть 
перейти на новий рівень і стати 
надзвичайно актуальними 
в сьогоднішньому розвитку 
низьковуглецевої економіки. 
«СЕНТРАВІС» експортує понад 
95 % своєї продукції («Дело» 
(Delo), 2015). Виробничі потужності 
компанії розташовані у м. Нікополі 
Дніпропетровської області. Це 
провідний світовий постачальник 
безшовних труб з нержавіючої 
сталі. Компанія посідає 1-ше місце 
в СНД, 4-те місце в Європі та 6-те 
місце у світі за обсягами продажів. 
З виробничою потужністю 34 000 
тонн труб на рік компанія має 
частку розміром 3,8 % світового 
ринку («Сентравіс» (Centravis), 
2017).

Чому варто виробляти 
низьковуглецеву інфраструктуру 
в Україні?

Виробництво трубопроводів 
в Україні уже посилюється, 
незважаючи на важкі часи. Це є 
перевагою, оскільки їй доведеться 

почекати деякий час для того, 
щоб ринок низьковуглецевої 
інфраструктури сформувався у 
глобальному масштабі.

Незважаючи на політичні 
та економічні потрясіння в 
Україні, її найбільший виробник 
нержавіючої сталі «СЕНТРАВІС» 
досягнув сприятливих фінансових 
результатів у 2014 р., хоча 
2015 р. виявився складнішим 
через наявність надлишкових 
потужностей та збереження 
низьких цін на нафту і газ. За 
оцінками, компанія змогла 
збільшити свою частку на 
світовому ринку до 4,2 % завдяки 
успіхам у виробництві гідравлічних 
та приладобудівних систем і труб 
для нафтопереробних заводів у 
2015 р. («Світ нержавіючої сталі» 
(Stainless Steel World), 2016).

Трубопроводи для 
транспортування CO2 — не єдиний 
продукт, якого вимагатиме 
низьковуглецева економіка 
майбутнього. Зростаючий ринок 
нержавіючих трубопроводів 
та труб — це установки CPS 
(концентрованої сонячної енергії). 
«СЕНТРАВІС» постачав U-подібні 
труби для теплообмінників 
одного з найбільших операторів 
сонячних електростанцій, компанії 
«Кресчент Дюнс Солар Енерджі» 
(Crescent Dunes Solar Energy, 
Тонопа, штат Невада) та її станцій 
накопичення концентрованої 
сонячної енергії («Дело» (Delo), 
2015).

За даними самої галузі, труби 
та трубопровідна галузь 
переживають перехідний період.

Українська промисловість 
усвідомлює динаміку існуючого 
ринку, і трубопроводи для 
транспортування CO2 будуть 
однією з основних вимог, які галузь 
має виконати в майбутньому. 
Українські компанії можуть 
адаптуватися, і їм потрібно це 
зробити.

Майбутнє належить 
тим компаніям, 
які готові і здатні 
здійснити болючі, але 
необхідні коригування. 
Адаптивність, повний 
асортимент продукції 
та гнучка реакція на 
вимоги замовника і 
— чи можна додати? 
— везіння та хороший 
фінансовий баланс 
компанії: здається, 
це якості, необхідні 
для виходу з поточної 
невизначеності на 
ринку.

(«Світ нержавіючої 
сталі» (Stainless Steel 
World), 2016).
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3
ЗРОСТАЮЧІ ВИМОГИ СВІТОВИХ 
РИНКІВ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ
Зростаючий обсяг глобальних 
кліматичних заходів спричинить 
ризики для основних статей 
українського експорту, 
в тому числі металів та 
сільськогосподарської продукції 
для біоенергетики. Зростаючі 
жорсткі норми екологічної 
торгівлі на таких великих ринках, 
як ЄС, можуть з часом знизити 
конкурентоспроможність 
українського експорту, який не 
зможе покращувати ефективність 
кліматичних заходів.

3.1 Стандартизація продукції — 
обрахунок пов’язаних викидів CO2 
на кордоні

У розвинених країнах з 
амбіційними кліматичними цілями 
зростає стурбованість тим, що 
місцева політика в галузі клімату 
може потенційно послаблювати 
перспективи промисловості в 
умовах міжнародної конкуренції. 
Теорія про «витік вуглецю» 
припускає, що зростаючі 
витрати світової промисловості 
на дотримання заходів для 
зменшення викидів CO2 з часом 
зменшать конкурентоспроможність 
підприємств та стимулюватимуть 
інвестиції в регіони з м’якшим 
законодавством щодо викидів CO2.

У відповідь на це зростає 
поінформованість про потенційну 
роль прикордонних коригувань 
викидів вуглецю та промислових 
стандартів низького вмісту вуглецю 
для промислової продукції, 
які враховують кліматичний 
вплив від кожного різновиду 
продукції. Прикордонні податки 
на викиди вуглецю знаходять 
підтримку в урядах країн, які 
намагаються впоратися зі 
складними проблемами у сфері 
конкурентоспроможності для 
галузей промисловості, що 
інтенсивно виробляють CO2, і 

збалансувати їх становище на 
світових ринках на тлі витрат, 
яких вимагає дотримання вимог 
кліматичного законодавства. 
Застосування таких прикордонних 
податків на викиди вуглецю може 
захистити місцеві низьковуглецеві 
підприємства від виробників, 
що справляють більший вплив 
на зміни клімату. Таким чином, 
посилення глобальних дій щодо 
зміни клімату, зобов’язання за 
якими було взято у 2015 р. за 
погодженням із Паризькою угодою, 
може з часом звузити доступ до 
ринків для продукції, у виробництві 
якої генерується велика кількість 
парникових газів, або яка погіршує 
кліматичні зміни через особливості 
її виробництва чи використання. 
За виробничі процеси, які 
надмірно інтенсифікують викиди 
CO2, підприємства можуть бути 
покарані збільшенням податків 
на прикордонну торгівлю або 
неможливістю дотримання більш 
жорстких екологічних стандартів.

До теперішнього часу не знайдено 
жодних доказів витоку вуглецю з 
ЄС у інші регіони, як це визначено 
Директивою щодо створення 
системи торгівлі викидами (ETS). 
Ціна на CO2 у Європі за умовами 
ETS на цей час неефективна, і це 
не стимулює промисловість до 
помітних змін виробничих процесів 
з метою скорочення викидів чи 
до перенесення виробництва, 
аби уникнути витрат, пов’язаних з 
викидами вуглецю. Проте багато 
галузей промисловості та політиків 
стурбовані тим, що зростання цін 
на CO2 у межах Європейського 
Союзу з нинішніх 6 євро до 
передбачуваного рівня 35 євро 
у 2030 р., може спровокувати 
поштовх до витоків вуглецю («Нікс» 
(Nix), 2017).

На початку 2017 р. Лакшмі Міттал, 
генеральний директор найбільшого 
в Європі виробника сталі, «Арселор 

Міттал» (ArcelorMittal), закликав 
до застосування вуглецевих зборів 
до сталі, що імпортується до 
Європи. Міттал, поряд з іншими 
виробниками, стурбований тим, що 
витрати на викиди СО2 в ЄС будуть 
дискримінувати європейських 
виробників (Кларк (Clark), 2017). 
Незважаючи на складність 
запровадження прикордонних 
податків на викиди вуглецю, все 
більше науковців та неурядових 
організацій закликають ЄС до 
впровадження такої системи (Дітер 
і Хепбурн (Dieter & Hepburn), 
2017). У вересні 2017 р. президент 
Франції Емануель Макрон закликав 
створити європейський податок на 
викиди вуглецю на кордонах цього 
блоку для забезпечення чесної 
конкуренції для своїх компаній 
(Фелікс (Felix), 2017).

На початку 2017 р. Європейський 
парламент уже обговорив 
питання про впровадження 
форми прикордонного податку на 
викиди вуглецю, який називається 
механізмом прикордонного 
регулювання (BAM). Ця пропозиція 
вимагала б від імпортерів цементу 
та клінкеру до ЄС пред’являти 
дозволи на викиди вуглецю, 
відповідні до тих, що пов’язані 
з виробництвом їх продукції. 
Пропозиція не була підтримана 
Європейським парламентом, але 
нам слід очікувати нових зусиль, 
спрямованих на реалізацію таких 
заходів, після зростання ціни на CO2 
у ЄС (Елькербаут (Elkerbout), 2017).

Якщо б такий прикордонний 
податок на викиди вуглецю було 
введено, це могло б знизити 
конкурентоспроможність експорту 
з України до Європи товарів, 
що мають низьку екологічну 
ефективність та створюють 
великі викиди CO2. Особливе 
занепокоєння викликає можливий 
негативний вплив на український 
металургійний сектор. Значення 
цього сектора як основи для 
майбутнього розвитку української 
економіки є критичним, оскільки 
він надає робочі місця для більш 
як півмільйона людей, і генерує 
майже 25 % ВВП та 40 % експортних 
надходжень. На сьогодні 
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Україна може розраховувати 
на найбільше потенційне 
збільшення енергоефективності 
металургійного сектора 
з-поміж усіх країн світу (Шатоха 
(Shatokha), 2016). Відсутність дій з 
підвищення ефективності і, таким 
чином, скорочення викидів CO2, 
може призвести до майбутніх 
комерційних ризиків через 
збільшення прикордонного податку 
для виробників сталі, підприємства 
яких інтенсивно генерують 
парникові гази.

3.2 Зміни на ринках та у вимогах 
до біоенергетики 

Україна має конкурентну перевагу 
у виробництві біоенергії оскільки 
має сировину та родючі ґрунти. 
Експорт біоенергетики з України 
протягом багатьох років був 
відзначений як можливість для 
зростання «зелених» технологій. 
Збільшення європейського попиту 
на біоенергетичну сировину 
може бути частково забезпечено 
за рахунок експорту з України, 
за умови надання іноземного 
капіталу та інвестицій. Директива 
Європейського Союзу щодо 
відновлюваної енергії (The EU’s 
Renewable Energy Directive) 
встановила мету, згідно з якою 
ЄС має до 2020 р. забезпечувати 
задоволення 20 % потреби 
в споживанні енергії та 10 % 
енергетичних потреб транспорту 
за рахунок відновлюваних 
джерел енергії, і це створило 
великий ринковий імпульс для 
біоенергетики.

Біоенергетика є різноманітною, 
включаючи в себе використання 
енергетичних культур, біологічного 
пального на основі харчових 
продуктів, твердої біомаси 
зі спеціальних деревних 
плантацій та відходів деревини, 
а також біоенергетику на основі 
сільськогосподарських відходів. 
Така ускладненість призводить 
до певного політичного ризику 
в розвитку біоенергетики для 
експортних потреб. Вимоги ЄС 
щодо відповідності стандартам 
змінюються, і це може 
призвести до того, що деякі 
форми біоенергетики будуть 

заборонені для використання. 
Мінливе сприйняття деяких видів 
біоенергетики було обумовлено 
зростаючою обізнаністю та 
розумінням наслідків, які 
можуть виникнути внаслідок 
конкуренції великомасштабного 
біоенергетичного виробництва 
з виробництвом продуктів 
харчування та через зміни в 
землекористуванні.

Останніми роками в рамках 
дискусій на тему біоенергетики в 
ЄС спостерігається тенденція до 
посилення динаміки застосування 
більш жорстких екологічних та 
кліматичних стандартів. Зокрема, 
виробництво біоенергії з харчових 
продуктів та широкомасштабне 
використання твердої деревної 
біомаси для енергетичних потреб 
стали суперечливими. Донині, 
українські виробники біопаливної 
сировини та трейдери, які прагнуть 
потрапити на ринок біопалива ЄС, 
намагалися дотримуватися чинного 
законодавства ЄС (Огаренко та 
Нів’євський (Ogarenko & Nivievskyi), 
2011).

У 2017 р. Європейський парламент 
проголосував за заборону 
використання біодизелю з усіх 
рослинних олій до 2030 р. та 
біодизелю з пальмової олії у 
2021 р. у рамках переглянутої 
Директиви щодо відновлюваної 
енергії. Поетапне скорочення 
запасів харчових продуктів для 
транспортних палив буде мати 
негативний вплив на зростання 
інвестицій та експорту насіння 
олійних культур з України. 
Протягом жнив 2015/2016 р. 
врожай ріпаку досягав 1,4 млн 
тонн, а врожай сої — 1,5 млн 
тонн сої, і всю цю продукцію в 
основному експортували в ЄС для 
виробництва біодизелю (Джанда 
і Станкус (Janda & Stankus), 2017). 
Тепер українським виробникам 
доведеться шукати альтернативні 
ринки, збільшувати внутрішню 
переробку та використання 
цих культур, або перейти на 
альтернативні джерела біоенергії, 
які відповідають вимогам ЄС.

Твердий ринок біоенергії, де панує 
деревина, також перебуває на 

перехідній стадії. Сприйняття та 
ставлення до широкомасштабного 
використання деревних гранул у 
рамках ЄС починає змінюватися. 
Використання деревини на 
великих теплових електростанціях, 
особливо на модернізованих 
вугільних електростанціях, 
зустрічається з дедалі жорсткішим 
опором екологів (Макалістер 
(Macalister), 2016). У 2017 р. 
Європейська комісія підтвердила 
низку небезпечних наслідків для 
навколишнього середовища від 
використання енергії деревини, 
що імпортується із США (ЄС, 2017). 
Зростаюче використання деревини 
для енергетики пов’язують з 
вирубкою лісів та потенційно 
вищими викидами СО2, ніж ті, 
що реєструють на цей час (Брек 
(Brack), 2017). Крім того, місцеве 
використання деревних гранул для 
опалення пов’язане зі збільшенням 
забруднення повітря в певних 
регіонах.

Цілком імовірно, що в цій 
атмосфері підвищеної уваги 
до використання деревини 
для енергетичних потреб та 
особливо до імпортованої твердої 
біомаси країни-члени ЄС з часом 
вимагатимуть підвищення вимог до 
невичерпного використання цього 
ресурсу. Проте є й добрі новини: 
Україна стала менше покладатися 
на експортерів ринку деревних 
гранул та залишків лісових відходів. 
У період з 2012 до 2015 р. експорт 
деревних гранул знизився з 80 до 
30 % завдяки зростаючому рівню їх 
використання в Україні.

На цей час більшість українських 
виробників не відповідають 
сучасним вимогам ЄС щодо 
сертифікації біоенергетики на 
твердій сировині. Таким чином, 
враховуючи стандарти, які 
стають дедалі жорсткішими, 
треба уважно розглянути 
варіанти збільшення загального 
обсягу деревної продукції 
для потреб біоенергетики, що 
експортуватиметься з України, 
але також розглянути можливості 
для збільшення виділених 
насаджень, створених для потреб 
біоенергетичного експорту. 
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ПІДСУМОК: УКРАЇНА ТА 
НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РИНОК

У цьому звіті ми показали, куди 
спрямований розвиток деяких 
з найбільших ринків у світі і як 
вони змінюються, щоб віднині 
базуватися на низьковуглецевих 
продуктах протягом усього ланцюга 
вартості — від виробництва енергії, 
через її використання і до попиту 
на кінцевий продукт. Ми також 
показали, що Україна має добрі 
позиції аби захопити частину 
цього ринку. Така ситуація створює 
унікальні можливості. Ці ринки 
або виникають, або змінюються 
таким чином, який дозволяє 
гравцям-новачкам стати на шлях 
виробництва, який раніше не був 
доступним для них. Україна є таким 
гравцем, і має відповідні ресурси 
для цього вибору.

Україна має кілька відомих 
проблем, які вона прагне вирішити. 
Сюди належать питання корупції, 
монополій у важливих галузях, 
виїзду кваліфікованих спеціалістів, 
проблеми з правами власності 
та відсутність довіри до судової 
системи серед потенційних 
інвесторів. Для України надважливо 
вирішити ці питання, оскільки вони 
перешкоджають країні отримувати 
інвестиції, необхідні для створення 
нових галузей, які могли б задіяти 
місцеву висококваліфіковану 
робочу силу.

Незважаючи на те, що загальні 
проблеми, з якими стикається 
Україна, не є чимось надзвичайним 
для інших у цьому світі, перед 
нами все ж постає питання: як 
Україна може скористатися своїми 
перевагами, щоб зробити кроки в 
правильному напрямку?

Україна не може будувати свою 
економіку виключно на своїх 
традиційних галузях, таких як 
сільське господарство та ІТ-
сектор, і не може розраховувати 
на процвітання лише шляхом 
виробництва сировини.

Історична Паризька угода про 
зміни клімату, прийнята майже 
200 країнами, спрямована на 
досягнення нульових викидів після 
2050 р. Інвестиції у перехід від 
енергії з викопних видів пального, 
які нині генерують більше двох 
третин світових викидів, до більш 
екологічно чистого та доступного 
енергетичного майбутнього будуть 
стимулювати економіку протягом 
найближчих 30 років на суму 19 
трлн доларів США, за підсумками 
спільного звіту Міжнародного 
агентства з відновлюваних джерел 
енергії (IRENA) та МЕА (IEA), 
опублікованого у 2017 р. (Рада з 
використання природних ресурсів 
(NRDC), 2017). Цілі Паризької 

угоди забезпечують впевненість 
у зростаючому попиті на кілька 
видів продукції, необхідних для їх 
досягнення.

Україна може ефективно 
використовувати свою Угоду про 
асоціацію з ЄС, однак вона повинна 
пам’ятати про підводні камені, які 
властиві такому тісному зв’язку з 
Європою. Її західні сусіди змінюють 
свій курс, зосередивши увагу на 
інвестиціях у низьковуглецеві 
продукти. Якщо місцеві європейські 
компанії матимуть працювати в 
умовах вищих податків на викиди 
вуглецю та виробляти продукти 
з низьким вмістом вуглецю, то, 
швидше за все, ми зустрінемо 
торговельні бар’єри, спрямовані на 
запобігання появі більш екологічно 
шкідливих але дешевших 
альтернатив на європейському 
ринку. Таким чином, для 
пом’якшення майбутніх ризиків 
виникнення перепон для експорту 
до Європи (та інших регіонів), 
Україна повинна тісно стежити за 
подіями в рамках ЄС і прагнути 
до дотримання стандартів, 
встановлених у Європейському 
співтоваристві. Традиційні галузі 
України, такі як виробництво 
сталі та біоенергетичні продукти 
сільського і лісового господарства, 
можуть стати першими секторами, 
які зустрінуться з викликами у 
формі суворіших екологічних норм.

Швидше за все, попит на 
низьковуглецеві продукти 
в країнах Європи стрімко 
зростатиме. Україна має добрі 
позиції, аби задовольнити їхні 
потреби. Вона має власне місце 
в низьковуглецевому ланцюгу 
постачання, яке поки що вільне, 
але Україні потрібно усвідомлено 
змінити шлях свого розвитку, аби 
потрапити туди.

4.1 Місце України 
в майбутньому 
низьковуглецевому 
ланцюгу постачання
Нашою точкою відліку є логіка того, 
що Україна має достатньо ресурсів, 
які будуть потрібні в майбутньому, 
а також високоосвічену, але 
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дешеву робочу силу. Крім того, 
країна розташована поруч з 
одним із найбільших ринків збуту 
і виробництва низьковуглецевої 
продукції та рішень — ЄС. У 
нашому аналізі ми торкнулися 
кількох секторів, які відіграють 
провідну роль у трансформації 
Європи в економіку з низьким 
рівнем викидів, і від яких Україна 
готова отримати зиск.

Відновлювані джерела енергії: 
потенціал вітрової енергетики 
та інших

Коли справа стосується 
виробництва енергії, світ 
все більше звертається до 
відновлюваних джерел енергії. 
Це пов’язано як з побоюваннями 
щодо кліматичного ефекту 
традиційної енергії (на основі 
викопного палива), так і з 
перспективами рентабельності 
відновлюваних джерел енергії, 
яка у 2016 р. уперше перевищила 
показники викопного палива. 
Ця рентабельність і справді 
тільки збільшиться внаслідок 
зниження витрат на виробництво 
енергії та підвищення штрафів за 
забруднення.

Рухаючись далі, ми бачимо 
збільшення можливостей 
на європейському ринку 
вітроенергетики, посилене 
політичною підтримкою та 
фінансовими ресурсами, 
виділеними для нових 
вітроенергетичних потужностей. Це 
твердження є правильним не тільки 
для західної частини європейського 
ринку, а і для зростаючих економік 
у східних членах ЄС, де Україна має 
добрі можливості для захоплення 
частини ринку. Найголовніше те, 
що Україна не змушена починати з 
нуля, оскільки в державі вже існує 
промислова база, на яку можна 
спиратися.

Уже існує кілька українських 
компаній, які виробляють та 
експортують продукти, необхідні 
для вітроенергетики. Немає 
значення, чи виробляють вони всі 
деталі, необхідні для створення 
вітряків, як «ВіндВорлд» (Wind 
World), чи просто створюють 

вітрогенератори, такі як 
«Фюрлендер Віндтекнолоджі» 
(Fuhrlander Windtechnology), чи 
знову ж таки виробляють деталі 
для башт вітрогенераторів, як 
«Метінвест» (Metinvest); вони 
вже існують в Україні й готові 
розширювати свій бізнес. Україна 
може скористатися існуючою 
виробничою інфраструктурою, яка 
має потенціал для розширення 
шляхом використання існуючої 
інфраструктури з інших галузей; 
як приклад, використання 
суднобудівних підприємств 
для складання енергетичного 
обладнання.

Дійсно, оскільки в Україні є велика 
металургійна промисловість, 
побічний ефект від виробництва 
деталей для вітрових турбін та 
башт, імовірно, створить додаткові 
бізнес-можливості для місцевих 
виробників металу. Крім того, 
оскільки сприяння місцевому 
виробництву потребує фахівців, 
таких як інженери та спеціалісти 
з інформаційних технологій, 
інвестиції в цей сектор можуть 
сприяти вирішенню проблеми 
втрати кваліфікованих кадрів.

Один із секторів, які ми розглянули, 
і в якому Україна не має 
природних переваг, про які було 
зазначено вище, але який все ж 
таки користується географічною 
близькістю до ринку ЄС, — це 
індустрія сонячних батарей. Утім 
Україна може зробити ставку на 
створення такої промисловості.

В усьому світі падіння собівартості 
сонячної енергії буде стрімкішим 
порівняно з вітроенергетикою. 
Оскільки сонячна технологія стає 
дешевшою з розвитком технологій, 
усе більше ринків зможуть 
дозволити собі великі інвестиції. 
Цей розвиток природним 
чином вплине на попит щодо 
виготовлення сонячних панелей, 
яким Україна може скористатися.

Значне зниження витрат 
буде головним чинником для 
розповсюдження сонячної 
енергетики на нових та досі 
неактивних ринках. До інших 
факторів зростання можна буде 

віднести економічні вигоди від 
місцевого споживання, збільшення 
кількості програм державних 
відкритих торгів, відповідності 
вимогам та цілям політики ЄС.

Серйозною проблемою 
використання сонячних панелей 
із дешевих азіатських ринків є 
їх сумнівна якість. Україна може 
збалансувати цю тенденцію, 
будучи тісно інтегрованою з ЄС 
і таким чином запроваджуючи 
законодавство та виробничі 
стандарти аналогічні тим, що діють 
у межах самого ЄС. Україна може 
стати довіреним постачальником 
сонячних батарей для ЄС. 
Початок таких зусиль покладено 
компаніями «СоларГепс» (Solar-
Gaps) та «Пролог Семікор» (Prolog 
Semicor).

Головною перешкодою на шляху 
цього сценарію є недостатня 
ефективність внутрішніх стимулів 
для виробництва сонячних батарей 
в Україні та для компаній, що 
виробляють інфраструктуру для 
відновлюваних джерел енергії в 
цілому. Багатьом компаніям важко 
пройти перший етап інкубації, і їм 
потрібна державна підтримка як 
гарантія того, що їхній бізнес буде 
стабільним від самого початку.

Більші програми розвитку для 
розгортання відновлюваної 
енергетики в Україні можуть бути 
дуже вигідними для місцевих 
виробників, оскільки існує 
надбавка до «зеленого» тарифу, 
яка збільшується зі зростанням 
обсягу місцевого обладнання, 
яке використовується під час 
будівництва.

На цей час існують стимули для 
використання відновлюваних 
джерел енергії, як-от «зелений» 
тариф та звільнення від сплати 
ПДВ, але їх недостатньо для 
розвитку цього ринку — саме 
так вважають компанії, які наразі 
намагаються працювати в цій 
галузі.

Постачання потужностей 
для зберігання електроенергії: 
Україна та виробництво 
акумуляторних батарей
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Як зберігання енергії для 
відновлюваних джерел енергії, 
так і перехід до електричного 
транспорту вимагають збільшення 
виробництва батарей у всьому 
світі. На цей момент літій-іонні 
акумулятори, а також графенові 
акумулятори є технологіями, 
обраними для вирішення цієї 
проблеми. Оскільки Україна 
володіє одними з найбільших 
родовищ літію у всій Європі та 
має цілком сформовану галузь 
видобутку графену, вона має чудові 
позиції, аби отримати вигоду 
від цього зростаючого ринку. 
Український уряд вже збирається 
скористатися цим, запровадивши 
корпоративну податкову політику 
з нульовим податком для 
видобування літію та виробництва 
батарей.

Якби акумулятори вироблялися 
в Україні, географічна близькість 
до Європи становила б значну 
конкурентну перевагу перед 
іншими країнами-виробниками 
літію, такими як Австралія. Батареї 
мають значну масу, і витрати на 
їх транспортування також немалі. 
Така ж конкурентна перевага, як 
близькість до зростаючих ринків, 
стосується всіх інших секторів, які 
ми розглянули.

Батареї також є важливою 
частиною електрифікації 
транспорту. Сам ринок 
електромобілів буде збільшуватися 
експоненціально протягом 
наступних десятиліть, і поточні 
прогнози передбачають, що 
приблизно 35 % від загального 
обсягу продажів нових автомобілів 
у 2040 р. покриватимуться 
автомобілями, що працюють 
на акумуляторах. Ринок 
електромобілів ще не сформувався, 
але він уже зароджується і поки 
що перевершував усі сподівання. 
Схоже на те, що так буде й надалі. 
Можна зрозуміти той факт, що 
Україна не встигла зреагувати 
належним чином, але зародження 
нового ринку — це ще один 
аргумент на користь кувати залізо, 
поки воно гаряче. 

Крім виробництва батарей, 
Україна має конкурентну перевагу, 

коли йдеться про вихід на ринок 
виробництва електричних 
транспортних засобів. Українські 
компанії вже не тільки виробляють 
широкий асортимент деталей для 
інших виробників, а й володіють 
технологіями з виробництва 
вуглецевого волокна, що є 
необхідним для нового покоління 
електромобілів.

Щоб відновлювані джерела 
енергії могли стати 
конкурентоспроможними на тлі 
інших джерел енергії, засоби 
зберігання енергії мають стати 
широко доступними у вигляді 
батарей. Це сприятиме гнучкості 
використання вже розгорнутих 
відновлюваних джерел енергії 
та надійнішому видобутку 
електроенергії з джерел, які 
залежать від певної погоди 
або певного часу дня, оскільки 
надлишкова енергія, зібрана 
під час пікових періодів, може 
зберігатися для подальшого 
використання. Оскільки 
відновлювані джерела енергії 
розгортаються у все більших 
обсягах, зберігання енергії 
сприятиме швидшому переходу 
від викопного палива до 
відновлюваних джерел енергії. 
Україна може зробити ставки на 
обидва сектори — акумуляторні 
батареї та відновлювані джерела 
енергії.

Збереження електроенергії: 
ринок енергоефективності

Енергоефективність відіграватиме 
важливу роль у майбутньому 
переході на низьковуглецеву 
продукцію. У всьому світі існує 
величезний потенціал для 
економії енергії, а один з великих 
ринків — це енергоефективність 
у домогосподарствах та 
промисловості, яка часто прямо 
пов’язана з економією енергії 
при опаленні інфраструктури. 
У зв’язку з цим теплові насоси 
та теплообмінники будуть 
користуватися величезним попитом 
у найближчі роки. На сьогодні 
Європа вважається найбільшим 
ринком для таких технологій та 
продуктів.

Сама Україна має величезний 

потенціал для розгортання 
енергоефективності, особливо в 
житловому секторі. В Україні вже 
існують компанії, що виробляють 
необхідне обладнання, і, сприяючи 
розширеному виробництву, Україна 
може не тільки вирішувати власне 
внутрішнє питання втрат енергії, а 
й експортувати енергоефективні 
товари до ЄС.

Сприяння декарбонізації: 
будівництво інфраструктури 
для уловлювання та захоронення 
вуглецю

Україна також має хороші 
можливості для участі в іншому 
ринку, що тільки зароджується в 
рамках низьковуглецевого ланцюга 
вартості — інфраструктури для 
уловлювання та захоронення 
вуглецю (УЗВ). Ця технологія 
та її розгортання необхідні для 
досягнення цілей, що поставлені 
Паризькою угодою.

Металургійна промисловість 
України вже виробляє 
трубопроводи, які можуть бути 
використані для розгортання 
інфраструктури УЗВ в Європі. 
Крім того, необхідно постійно 
постачати допоміжне обладнання, 
компресори, клапани та 
інші подібні вироби, щоб ця 
інфраструктура працювала 
належним чином. Уже існуюча в 
Україні виробнича компетенція 
та можливості в галузі металургії 
роблять її претендентом 
номер один. Цей ринок все ще 
формується, але Україна повинна 
бути готова до задоволення цього 
попиту, коли він з’явиться.

Крім того, існуватиме потреба в 
УЗВ на певних етапах виробництва 
багатьох продуктів, які Україна уже 
виробляє або може виробляти. 
Це означає, що Україна може 
мати хороші позиції, аби не 
тільки випускати продукцію для 
низьковуглецевого ринку, а й 
розгортати самі системи УЗВ, щоб 
задовольнити зростаючі вимоги 
до продукції, що виробляється 
з використанням безвуглецевих 
або низьковуглецевих технологій 
виробництва.
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5
ВИСНОВОК: УКРАЇНА МАЄ 
ЗРОБИТИ ВИБІР
Україна перебуває на перехресті 
між сходом і заходом, і вона 
обрала свій напрямок. Нові, більш 
тісні зв’язки з ЄС в поєднанні з 
невід’ємними ресурсами України 
та її конкурентними перевагами 
повинні дати імпульс для 
створення стратегії процвітання 
України.

Ми стверджуємо, що для 
досягнення промислових успіхів 
Україна може вибрати будь-який 
із секторів, які ми розглянули в 
цьому звіті. Однак Україні треба 
бути уважними до кроків, які 
вона робитиме. Є кілька шляхів, 
які можуть завести у глухий кут, 
оскільки ЄС може змінювати свою 
політику.

Уже є перші ознаки створення 
торговельних бар’єрів для 
продуктів, які виробляються в 
межах ЄС та підлягають податку 
на викиди вуглецю. Політика 
ЄС змінюється, і в майбутньому 
такі продукти, як біоенергетичні 
матеріали та металоконструкції, 
що зараз є основними галузями 
промисловості в Україні, може 
бути складно експортувати до ЄС 
без зміни виробничих механізмів 
в Україні задля дотримання більш 
жорстких кліматичних правил. 
Таких змін можна досягнути на всіх 
етапах виробництва, від вибору 
матеріалу до вибору екологічно 
чистої енергії для виробничого 
процесу.

Одне ми знаємо напевно: 
відновлювані джерела енергії 
неминуче стануть зростаючою 
частиною майбутнього 
світового ринку разом з іншими 
низьковуглецевими продуктами, 
такими як енергоефективне 
обладнання, акумулятори та 
технології УЗВ. Усі ці ринки разом 
становлять низьковуглецевий 

ланцюг постачання. Вони 
взаємопов’язані, і при вирішенні 
актуальних енергетичних та 
кліматичних питань, успіх одного 
з ринків залежатиме від успіху 
інших.

Сприяння зростанню традиційного 
українського виробництва 
необхідного обладнання для 
низьковуглецевого переходу як 
в Україні, так і в інших країнах 
не обов’язково буде пов’язане з 
досягненням Україною власних 
енергетичних цілей. Україна може 
прийняти рішення не розвивати 
таку промисловість у себе вдома, 
і тоді їй доведеться імпортувати 
необхідні продукти для здійснення 
власного переходу.

Ми стверджуємо, що Україна могла 
б отримати користь як з точки 
зору кліматичних та енергетичних 
цілей, так і з економічної точки 
зору, якби вона прийняла свідоме 
рішення обрати цей шлях розвитку 
промисловості. Україні складно 
залучати іноземні інвестиції, але 
зроблений вибір зосередити увагу 
на правильних секторах економіки 
може допомогти пом’якшити деякі 
проблеми, пов’язані з нестачею 
інвестицій. 

Очевидно, що їхню поточну 
траєкторію (в той час як багато 
хто стверджує, що сільське 
господарство та ІТ-сектор врятують 
країну) можна суттєво доповнити 
потенціалом, який приховано в 
ринку низьковуглецевих продуктів. 
Україна має кілька конкурентних 
переваг, які є справжньою 
знахідкою на етапі такого 
переходу, і найважливіша з них 
— це недорога та високоосвічена 
робоча сила.

Світ стає «зеленим», з Україною 
чи без неї в якості індустріального 
центру. Питання ось в чому: чи 
може Україна дозволити собі не 
скористатися цією можливістю? 
Україна повинна бути активним 
учасником майбутньої глобальної 
економіки, а промисловість, 
яка сприятиме переходу до 
низьковуглецевої економіки, 
цілком заслуговує особливої 
уваги — як і будь-який інший 
сектор національної економіки. 
Промисловість насправді може 
стати найкращим вибором для 
України.
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