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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ  
РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 
Енергетика грає виключно важливу роль в забезпеченні стійкого і безпечного 

розвитку суспільства. З точки зору ресурсного критерію вирішальне значення 
мають достатність і надійність забезпечення електрикою і теплом зростаючих 
потреб господарства і населення, з точки зору якості життя – екологічна 
чистота виробництва енергії, у зв'язку з тим, що традиційна енергетика дає 
приблизно половину світових об'ємів техногенних викидів парникових газів і 
шкідливих речовин в довкілля.  

Сонячна, вітрова, гідро, геотермальна енергія і енергія океану є внутрішніми 
ресурсами країни, тому розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) може 
позитивно відобразитися на торговому балансі, якщо скорочення імпорту 
енергоресурсів виявиться більше, ніж імпорт технологій ВДЕ. Наприклад, за 
оцінками, у 2010 р. в Іспанії внутрішнє виробництво електроенергії ВДЕ 
дозволило скоротити імпорт викопних паливних ресурсів на 2,8 млрд дол., тоді 
як в Німеччині в 2012 р. на імпорті палив вдалося заощадити 13,5 млрд дол. 
[1; 2]. Для паливно-експортуючих країн, які субсидують внутрішні ціни, 
розвиток ВДЕ може мінімізувати внутрішнє споживання палива і 
максимізувати об'єм, що йде на експорт. У країнах Близького Сходу і Північної 
Африки інтенсивність сонячного випромінювання настільки велика, що в 
полуденні години, коли електроспоживання максимальна, сонячна генерація 
здатна повністю покрити цей піковий попит. Нині пік споживання 
електроенергії покривається за рахунок дорогої резервної генерації на основі 
нафти або зрідженого газу, що робить сонячну енергетику комерційно вигідною 
без будь-яких субсидій [3]. Необхідність первинного імпорту устаткування ВДЕ 
(сонячних панелей або вітряних турбін) може спровокувати короткочасне 
погіршення торгового балансу. Проте в середньостроковій перспективі нові 
потужності ВДЕ-генерації приведуть до скорочення імпорту паливних ресурсів, 
і торговий баланс буде мати позитивне значення. Крім того, розвиток місцевого 
виробництва устаткування ВДЕ сприятиме створенню додаткової доданої 
вартості, робочих місць, що також позитивно відобразиться на торговому 
балансі.  

У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, політика підтримки ВДЕ 
передбачає певну міру локалізації реалізації проекту, що повинне сприяти 
розвитку внутрішнього виробництва, створенню додаткової доданої вартості і 
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робочих місць усередині країни. Розвинені економіки, що мають потужну 
ресурсну і технологічну базу, можуть досягти високої міри локалізації, досить в 
короткі терміни, налагодивши виробництво необхідного устаткування і 
комплектуючих, імпортувавши досвід реалізації проектів, розробки дизайну і 
будівництва. Проте не завжди вимога локалізації виявляється адекватною і 
прийнятною для цього рівня розвитку економіки. У такому разі, ця вимога 
виявляється серйозним бар'єром для інвестицій в проекти ВДЕ. Тому ухвалення 
рішення про рівень локалізації виробництва має бути збалансованим і 
вивіреним. Деякі країни розробили вимогу про зміст місцевих компонентів 
(LCRs) в якості інструменту підтримки сектора ВДЕ. Щоб забезпечити 
розвиток молодої галузі промисловості, вимоги локалізації (LCR) мають бути 
прив'язані до термінів, тісно пов'язані з процесом навчання і запозичення 
досвіду (learning-by-doing), і бути націлені на створення конкурентного 
продукту на міжнародному ринку. Будівництво нових потужностей ВДЕ є 
відносно більше, в порівнянні з іншими традиційними генеруючими 
технологіями. Тому, при розробці програм підтримки, необхідно враховувати 
кількість робочих місць, які будуть створені в ході реалізації політики з 
урахуванням міри локалізації. Проте, перед ухваленням рішення про 
локалізацію виробництва, необхідно враховувати розмір ринку, щоб уникнути 
циклів надмірного приросту потужностей і надмірної зайнятості.  

Розвиток галузі ВДЕ позитивно відбивається на ВВП, особливо, якщо 
вдається досягти мережевого паритету і створити конкурентоздатні локальні 
виробництва. Наприклад, дослідження в Японії, яка до 2030 р. планує досягти 
14−16% ВДЕ у своєму енергобалансі, показало, що отримувані вигоди від 
розвитку галузі в два-три рази перевищують витрати. При цьому, до вигід 
зараховується:  

1) економія на імпорті паливних енергоресурсів;  
2) економічна оцінка скорочення викидів СО2;  
3) непрямі індуковані хвилеві економічні ефекти, які, повинні зумовити 

75-90% загальних вигід [4].  
Аналогічне дослідження для Малайзії показує, що введений зелений тариф 

до 2020 р. зумовить приріст сукупного доходу в 22 млрд дол. В Китаї одне 
тільки виробництво фотоелектричних (ФЕ) систем в 2013 р. створило  
52 млрд дол. доданої вартості і ріст зайнятості в 1,6 млн осіб [4].  

Розвиток ВДЕ може вирішити деякі нагальні проблеми зайнятості. В 2014 р. 
у секторі ВДЕ було зайнято 7,7 млн осіб без урахування великої 
гідроенергетики [5]. Лідерами по зайнятості в секторі ВДЕ являються Китай, 
Бразилія, США, Індія, Німеччина, Іспанія, Бангладеш. У Китаї у сфері ВДЕ 
працює 2,6 млн осіб, з них 1,6 млн осіб – в сонячній енергетиці (ФЕ). 
На другому місці по створенню робочих місць йде Бразилія, в основному 
завдяки виробництву рідкого біопалива. У США останнім часом швидкими 
темпами росте зайнятість в сонячній енергетиці, також переважно в секторі 
фотоелектричних систем (фотовольтаїк). Динаміка зайнятості в Європі з 2012 р. 
була неоднорідною: з одного боку позитивні тенденції спостерігалися у вітро- і 
біоенергетиці, тоді як зайнятість в сонячній енергетиці скоротилася. 
У Німеччині і Іспанії спостерігається скорочення зайнятості в секторі ВДЕ, що 
пов'язано, в першу чергу, з системним уповільненням економічного зростання і 
розгортанням політики економії. У деяких азіатських країнах в 2013 р. були 
досягнуті значні успіхи у сфері зайнятості у ВДЕ. Наприклад, у Бангладеш було 
створено 100 тис. робочих місць, в Японії – 60 тис., в Малайзії – 10 тис. 
Динаміка зайнятості по технологіях ВДЕ істотно розрізняється. Кількість 
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робочих місць в сонячній енергетиці з 2011 р. потроїлася і перевищила за цим 
показником вітроенергетику. У галузі біоенергетики найвища зайнятість 
виявилася у сфері виробництва рідкого біопалива, попри те, що останнім часом 
сильний ріст зайнятості позначився у сфері переробки відходів, особливо у 
великих фермерсько-тваринницьких країнах, таких як Бразилія [6]. Дані, зібрані 
по різних проектах ВДЕ, показують, що в відновлюваній енергетиці 
створюється більше робочих місць на МВт встановленої потужності, чим в 
традиційній енергетиці: як на стадії будівництва, так і в період експлуатації 
генеруючого об'єкту [7].  

Необхідність розвитку традиційних видів енергетики підкреслює важливість 
і перспективність розвитку альтернативної енергетики в Україні. Це необхідно і 
доцільно з точки зору раціонального використання місцевих ресурсів, 
поліпшення якості довкілля і здоров'я населення. В процесі модернізації 
вітчизняного господарського комплексу слід забезпечувати пріоритет 
енергозбереження і енергоефективності праце- і імпортозаміщуючими 
чинниками розвитку альтернативної енергетики і інших виробництв зеленого 
сектора економіки. Особливе значення мають технології, використання яких 
забезпечує подвійний виграш у вигляді негативних граничних витрат 
ресурсозберігання і зниження викидів парникових газів.  
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