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Основні напрями диверсифікації імпорту енергетичних ресурсів
країн-членів ЄС та заміщення їх нетрадиційними і поновлюваними
джерелами енергії

1. Загальний огляд стану та прогнозних оцінок міжнародними
енергетичними організаціями розвитку світової енергетичної сфери та
конкурентних ринків основних енергетичних ресурсів – нафта, природний газ,
вугілля, поновлювані джерела.
1.1. Коротка характеристика стану світової енергетичної сфери
Сьогодні на світовому рівні розвиток економіки та збільшення чисельності
населення є однією з причин зростання попиту на енергію.
За останні 20 років чисельність населення світу збільшилася на 1,6 млрд
людей, а загальний реальний дохід населення і підприємств – на 87%. Обсяг
споживання первинної енергії збільшився з 1900 р. у 22,5 раза, а за останні 20 років
обсяг світового споживання первинної енергії зріс на 45%.
Структура споживання первинних енергоносіїв окремими країнами світу
визначається як наявністю природних ресурсів і транспортних можливостей, так і
характером внутрішніх потреб. Зростання світового попиту на первинну енергію
визначають такі країни та регіони, як Китай, Індія, Бразилія та Близький Схід.
У XX столітті істотно змінилася структура споживання первинних
енергоресурсів: частка споживання вугілля скоротилася, а частка споживання нафти
і природного газу зросла.
Зони виробництва енергоресурсів у світі і райони їх споживання не
співпадають. Зокрема, виробництво нафти зосереджено в таких країнах, як
Саудовська Аравія, Росія, Іран, США, Канада, на Близькому Сході (Ірак, Кувейт,
ОАЕ), Венесуела тощо, а споживання нафти – у таких країнах, як США, Китай,
Індія, Південна Корея, Німеччина, Італія тощо.
Ряд країн з обмеженими запасами енергетичних ресурсів покладаються в
основному на атомну енергію (Франція, Швеція, Швейцарія, Фінляндія тощо).
У таблиці наведено динаміку обсягів виробництва і споживання первинних
енергетичних ресурсів за їх видами у 2001–2013 рр.
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Виробництво і споживання первинних енергетичних ресурсів у світі
у 2001–2013 рр. за їх видами, млн т н.е.
Усього

За видами енергетичних ресурсів
Вугілля

Ядерна ГідроПДЕ
енергія енергія

Споживання

Природний газ

Вироблення

Нафта

2001

9546,7

9434,0

3606,7

3595,6

2237,8

2215,4

2460,2

2381,1

600,8

597,2 54,0

2002

9612,5

9613,9

3587,5

3629,8

2274,5

2271,0

2480,5

2443,2

610,5

598,6 60,9

2003

9967,9

9950,2

2704,5

3702,7

2362,9

2347,0

2668,1

2637,7

598,3

598,4 66,1

2004 10534,8 10449,6 3879,3

3856,6

2426,5

2417,8

2839,2

2839,3

624,9

635,8 75,1

2005 10859,8 10754,5 3916,4

3901,7

2501,0

2497,5

2982,3

2982,3

626,7

662,3 84,1

2006 11177,4 11048,4 3929,2

3944,2

2590,2

2548,9

3139,0

3139,0

635,2

687,2 93,9

2007 11378,8 11347,6 3928,8

4005,0

2654,0

2645,8

3267,3

3267,3

621,8

700,4 107,3

2008 11666,4 11492,8 3965,0

3987,3

2750,5

2712,0

3324,1

3324,1

619,0

727,7 122,7

2009 11552,1 11391,3 3869,3

3908,9

2667,4

2643,7

3346,6

3346,6

614,1

737,5 140,6

2010 12109,5 11977,8 3945,4

4031,9

2866,7

2843,1

3532,0

3532,0

626,3

778,9 165,5

2011 12491,5 12274,6 3995,6

4031,9

2954,8

2905,6

3724,3

3724,3

599,3

791,5 194,8

2012 12626,6 12476,6 4118,9

4130,5

3033,5

2987,1

3845,3

3730,1

560,4

831,1 237,4

2013 12753,9 12730,4 4132,9

4185,1

3041,3

3020,4

3881,4

3826,7

563,2

855,8 279,3

Роки

Вироблення Споживання Вироблення Споживання Вироблення Споживання

Споживання

Джерело: за даними OECD Factbook 2013. Economic, Environmental and Social Statistics.
Paris: OECD Publishing, 2013; BP Statistical Review of World Energy. London, 2013

За останні роки інтенсивного розвитку набули поновлювані джерела енергії
(ПДЕ) – як традиційного виду (гідроенергія), так і нетрадиційних видів (енергія
сонця, вітру, геотермальні води, біомаса тощо), обсяг сумарного споживання яких
на кінець 2013 р. становив 279,3 млн т н. е., або 1,9 % обсягу світового споживання
первинних енергоресурсів за рік.
Значного розвитку набули також технології виробництва нетрадиційних видів
палива, зокрема, сланцевої нафти і сланцевого газу, шахтного метану і газу твердих
порід тощо, перш за все в США. Це дозволило, зокрема в США, збільшити поставки
нафти на власний внутрішній ринок з 5 млн бар./день у 2005 р. до 8,65 млн бар./день
у 2014 р. і значно знизити залежність країни від зовнішніх поставок. На кінець 2015
р. США планують стати експортером нафти та скрапленого природного газу (СПГ)
у зв’язку з інтенсифікацією видобутку сланцевого газу.
На діаграмі показано динаміку зміни частки виробництва основних первинних
енергоносіїв, а також частки в споживанні основних видів енергоресурсів та прогноз
їх зміни до 2030 р.
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Джерело інформації: компанія British Petrolium.

З діаграми видно, що сьогодні зберігається зниження частки нафти в структурі
світових енергоносіїв. Разом з тим частки природного газу та ПДЕ зростають.
Частка вугілля впродовж тривалого періоду має змінний характер, згідно з
прогнозом компанії British Petrolium у перспективі буде зменшуватися.
Суттєвий вплив на обсяги споживання енергоносіїв мают показники
енергоємності ВВП кожної окремої країни. З аналізу динаміки енергоємності ВВП
США, Китаю, Індії та у світі за 1820-2010 рр. і прогнозу компанії British Petrolium до
2020 р. видно, що енергоємність ВВП світу збільшувалася до 70 років ХХ століття,
що було пов'язано із зростанням індустріалізації країн і, відповідно, частки
порівняно більш енергоємної промисловості.

Джерело інформації: компанія British Petrolium
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При цьому пік зростання енергоємності ВВП окремі країни проходили в
різний період. Для США це були 1910 роки, Китаю – 1970 та Індії – 1990 роки.
Останнім часом відбувається вирівнювання енергоемності ВВП між різними
країнами в умовах впровадження сучасних енергоефективних технологій,
удосконаленню моделей споживання енергоносіїв та прискореному розвитку ринків
торгівлі енергоносіями, що в цілому сприяє зниженню темпів зростання обсягів
споживання енергоресурсів у світі.
Разом з тим зростання обсягів споживання енергоносіїв веде до зменшення
світових запасів органічних енергоресурсів. За даними Всесвітньої Енергетичної
Ради (ВЕР), наведеними на картограмі, на прикладі природного газу показано
обсяги запасів, їх видобуток, обсяги споживання та співвідношення запасів і
видобутку природного газу у 2013 р. за регіонами світу.

Джерело інформації: Всесвітня Енергетична Рада. Work Energy Council (WEC).

При цьому найбільш високий коефіцієнт співвідношення запаси/видобуток
мають Близький Схід і Північна Африка (понад 100), а також Європа (включаючи
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Росію – майже 65), а найменше – Східна Азія (22,6) і Північна Америка (11,9).
1.2. Основні тенденції розвитку світової енергетики
Довгостроковому прогнозуванню розвитку як глобальної і регіональної
енергетики, так і національної енергетики різних країн приділяють значну увагу
міжнародні енергетичні організації та компанії, серед яких загальносвітове значення
мають, зокрема, Міжнародне Енергетичне Агентство (МЕА), Всесвітня Енергетична
Рада (ВЕР), Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем (СIGRE),
Організація країн-експертів нафти (ОПЕК), компанія British Petroleum тощо.
При цьому ці організації розділяють під час прогнозування країни за класифікацією:
розвинені країни, країни, які розвиваються, і країни з перехідною економікою.
За прогнозом МЕА, на період до 2030 р. органічне паливо залишатиметься
домінуючим джерелом енергії і в зазначений період його частка становитиме
близько 83% загального зростання попиту на енергоресурси. Найменший приріст
споживання прогнозується на вугілля (13%), найбільший – на поновлювані джерела
енергії (87%).
За прогнозом ОПЕК, очікуваний світовий попит на нафту у 2015 р.
становитие 92,5 млн барелів, а до 2030 р. частка нафти у світовому обсязі
споживання знизиться до 31%, тоді як, за прогнозом МЕА, ця частка досягне 34%
від загального обсягу споживання енергоносіїв. При цьому видобуток
нетрадиційних видів нафти, за оцінкою МЕА, буде здійснюватися більш високими
темпами, ніж видобуток традиційної нафти.
Природний газ, за прогнозами ряду міжнародних організацій і компаній,
залишатиметься основним видом палива в енергобалансах більшості країн та
регіонів до 2030 року. У прогнозах відзначається, що видобуток природного газу
зросте майже у всіх регіонах, у тому числі в США за рахунок видобутку
нетрадиційного природного газу. Основними регіонами зростання попиту на
природний газ, за прогнозом МЕА, буде Європа (5,2% на рік) і азіатські країни, які
не входять до ОЕСР (8,2% на рік).
Відповідно до прогнозу компанії British Petroleum, попит на природний газ
зростатиме у середньому на 1,9% за рік. При цьому підвищене зростання попиту
очікується в промисловості та електроенергетиці.
Вугілля. За оцінкою МЕА, у 2010–2030 рр. попит на вугілля буде знижуватися
в країнах ОЕСР з темпами 1,2% на рік. Разом з тим відмічаються більш високі
темпи зростання попиту в країнах, які не входять до ОЕСР (2% на рік).
Прогнозується, що в Китаї та Індії період високих темпів споживання закінчиться
до 2020 р.; в інших країнах, які не входять до ОЕСР, попит на вугілля
продовжуватиме стабільно зростати.
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Відмічається, що підвищені темпи споживання вугілля залишатимуться
важливим фактором швидкого економічного зростання Китаю. Зокрема, на частку
Китаю сьогодні припадає 47% глобального споживання вугілля і, ймовірно, цей
показник зросте до 53% до 2030 р. Внесок Китаю в зростання світового попиту на
вугілля в 1990–2010 рр. становив 80%, і прогнозується, що в період до 2030 р. він
залишиться на рівні 77%.
Електроенергія. У світовій енергетичній сфері темпи зростання попиту на
електроенергію випереджають темпи зростання попиту на всі інші види енергії, які
використовуються кінцевим споживачем. За прогнозом МЕА, майже половину
приросту світового споживання первинних енергоносіїв зумовлено зростанням
обсягу виробництва електроенергії.
У найближчому десятилітті прогнозується значне зростання рівня введення
потужностей ядерної енергетики, перш за все в ряді розвинених країн. На частку
Китаю припадає майже половина (45 %) очікуваного введення потужностей АЕС.
Значний приріст введення нових потужностей ядерної енергетики очікується також
в Індії, Кореї та Росії. Обсяг виробництва електроенергії на АЕС зростатиме і у
США та Японії, але знижуватиметься в окремих країнах Євросоюзу.
Обсяги виробництва електроенергії в країнах, які не входять до ОЕСР,
перевищили обсяги виробництва електроенергії в країнах-членах ОЕСР і
продовжують зростати. Країни з великим ступенем індустріалізаціі і країни, які
розвиваються активізують процес переходу на менш електроємний шлях розвитку.
Навіть у таких умовах прогнозується, що рівень споживання електроенергії на душу
населення до 2030 р. зросте в середньому на 30%.
За прогнозами ряду міжнародних організацій, передбачається, що політичні
заходи будуть підтримувати швидке зростання виробництва електроенергії з
використанням невикопного палива, особливо ПДЕ. У тих країнах, де природний газ
за конкурентними цінами буде доступним, продовжуватиметься процес витіснення
вугілля під час виробництві електроенергії. Наприклад у США, у зв’язку із значним
зростанням обсягів видобутку сланцевого газу та відповідного зниження його
вартості, більшу частину теплових електростанцій переведено на природний газ з
вивільненням вугілля та його експортом, у тому числі й у країни Євросоюзу.
ПДЕ. Незважаючи на те, що органічні енергоносії становили дві третини
використовуваного основного палива у світовому обсязі виробництва
електроенергії, впровадження сучасних технологій ПДЕ дозволило сформувати
якісно нову структуру виробництва електроенергії. За прогнозами МЕА,
інтенсивний розвиток потужностей ПДЕ до 2040 р. дозволить забезпечити до 26%
світового обсягу виробництва електроенергії. Водночас, політична та інвестиційна
підтримка розвитку в першу чергу здійснюється ПДЕ в галузі електроенергетики.
У додатку 1 наведено глобальні тенденції у сфері інвестицій у поновлювальну
енергетику за 2004-2013 рр. Лише за 2013 р., потужності ПДЕ становили близько
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26,4% світової генерації, що дозволило забезпечити 22,1% обсягу світового
споживання електроенергії, 16,4% якого покривалися виробництвом електроенергії
на ГЕС. Упродовж 2013 р. обсяг використання енергії вітру забезпечував 33,2%
потреби в електроенергії у Данії та 20,9% – в Іспанії. В Італії обсяг виробництва
електроенергії на фотоелектростанціях покриває 7,8% сукупного річного обсягу
споживання електроенергії.
Для багатьох країн, зокрема Данії, Ісландії, Нової Зеландії, Канади,
Німеччини, Норвегії, Іспанії та інших, нетрадиційна і поновлювана енергетика
відіграє істотну роль в енергозабезпеченні. Державні програми розвитку ПДЕ
прийнято в таких провідних країнах світу, як Німеччина, Китай, Індія, США,
Франціїя Італія, Великобританія, Голландія тощо.
Сьогодні для установок на основі ПДЕ вартісні показники обладнання та
виробництва енергії знижуються, а на традиційних електростанціях зростають із
відповідним підвищенням цін на паливо, ускладненням і здорожчанням технологій.
На діаграмі, за даними Міжнародної асоціації з мережі ПДЕ (REN21),
наведено встановлену потужність ПДЕ за видами джерел у світі, ЄС–28, у країнах
BRICS та шести провідних країнах світу.
ГВт
Системи концентрованої
сонячної енергії
Геотермальна енергетика
Біо-енергетика
Фотоенергетика
Вітроенергетика

ГВт

Світ

ЄС–28

BRICS

Китай США Німеччина Іспанія Італія

Індія

За виключенням ГЕС

Джерело інформації: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)

Слід відмітити, що у зв'язку з різкозмінним характером генерації
електроенергії з використанням ПДЕ виникають проблеми режимного
балансування
потоків
генерування
і
споживання
електроенергії
в
електроенергетичних мережах. Для вирішення зазначених проблем застосовуються
ГТУ, ПГУ, ПТУ, ГАЕС тощо, що в ряді випадків виявляється досить складним і
витратним процесом і вимагає більш широкого впровадження потужних
накопичувачів енергії (ПНЕ). Сьогодні найбільш широко розробляються і
застосовуються електрохімічні акумулятори. Дослідні та промислові зразки ПНЕ
розроблені й успішно експлуатуються рядом компаній і дослідницьких центрів.
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1.3. Енергетична безпека та залежність окремих країн світу від імпорту
енергоресурсів
За останні роки у зв’язку зі значним впливом політичної нестабільності в
окремих регіонах світу, де зосереджено значні світові запаси енергоносіїв – Ближній
Схід (Іран, Ірак, Кувейт тощо), Африка (Лівія, Туніс тощо), Євразія (Росія, Україна
тощо) значна увага приділяється вирішенню проблем енергетичної безпеки
енергозалежних країн. Зокрема, Міжурядовою групою з питань зміни клімату при
ООН (Intergovernmental Panel on Climate Change) введено визначення «енергетичної
безпека» як стану низької вразливості життєво важливих енергетичних систем від
впливу зовнішніх факторів, які характеризуються достатнім обсягом ресурсів для
задоволення національної потреби країни за конкурентоздатними і стабільними
цінами та стабільністю енергопостачання, яка визначається диверсифікацією джерел
постачання та транспортування енергоносіїв і рівнем витрат енергоресурсів на
одиницю ВВП.
У рамках саміту G7 у травні 2014 р. було відмічено, що рівень енергетичної
безпеки суттєво залежить від створення гнучких, прозорих і конкурентоспроможних
енергетичних ринків, а також реалізації наступних пріоритетів:
- диверсифікації постачання (імпорту) енергоресурсів і заохочення до
розвитку національних джерел енергопостачання;
- стимулюванню підвищення енергоефективності;
- заохоченню розміщення чистих енергоресурсів і спрямування інвестицій
9
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За останні роки у сфері ПДЕ набули значного розвитку системи використання
біомаси. У 2013 р. за рахунок використання біомаси забезпечувалися до 10%
світових поставок первинної енергії, або близько 405 ТВт.год електроенергії.
Найбільшого розвитку набуло виробництво електроенергії з біомаси в США,
за ними йдуть Німеччина, Китай, Бразилія, Індія, Великобританія, Італія та
Швеція.
В ЄС розвиток виробничих потужностей на основі використання біомаси у
2013 р. в регіоні досягло 34,5 ГВт, а виробництво електроенергії з біомаси
перевищило 70 ТВт˖год.
Слід відзначити, що ЄС є найбільшим регіональним виробником біодизелю
впродовж багатьох років. Зокрема, у 2013 р. було вироблено 10,5 млрд л
метилового ефіру жирної кислоти.
За прогнозами REN21, виробництво біопалива (головним чином етанолу) у
світі до 2030 р. перевищить 6,5 млн бар./добу порівняно з рівнем у 1,8 млн
бар./добу у 2010 р. У виробництві біопалива, як і раніше, будуть домінувати США і
Бразилія – у сукупності вони забезпечать 68% загального обсягу його виробництва
до 2030 р.

у наукові дослідження та інновації;
- поліпшенню стійкості енергетичних систем;
- розвитку систем резервування та зберігання енергоресурсів;
- впровадженню механізмів реагування на надзвичайні ситуації тощо.
На основі вище зазначених та інших пріоритетів країни розробляють і
реалізують національні концепції енергетичної безпеки, метою яких є
прискорений розвиток як традиційних внутрішніх джерел енергії (вугілля, нафти,
газу), так і ПДЕ, а також послаблення залежності від імпорту енергоносіїв та
створення і системне підтримання необхідних обсягів стратегічних запасів паливноенергетичних ресурсів на випадок будь-яких криз і форс-мажорних обставин.
Вплив регіональних енергетичних диспропорцій на великі регіони та країни,
що розвиваються, створює небезпечні процеси підвищення рівня залежності від
енергетичного імпорту.
Баланс інтересів учасників світового енергетичного ринку обумовлює
відповідний підхід до зміни правил функціонування ринків і забезпечення
колективної енергетичної безпеки.
Найбільш залежними від імпорту енергоносіїв країнами є Японія, Китай, Індія,
Корея, США тощо. Обмеженість ресурсної бази країн Європейського Союзу
ускладнює розв’язання проблеми зниження їх залежності від імпорту енергоносіїв.
За прогнозом МЕА, за період до 2030 р. потреба в енергоресурсах країн ЄС щорічно
зростатиме на 1,7 % і досягне 15,3 млрд т н.е.
У таблиці наведено обсяги імпорту основних енергоносіїв (нафти, природного
газу та вугілля) найбільш залежних від імпорту країн, за оцінкою МЕА.
Нафта, 2012 р.
Чистий імпорт Млн т
США
442
Китай
269
Індія
185
Японія
179
Корея
128
Німеччина
93
Італія
74
Іспанія
60
Нідерладни
57
Франція
57
Інші
507
Разом
2 051
Джерело: МЕА

Природний газ, 2013 р.
Чистий імпорт
Млрд м3
Японія
123
Німеччина
76
Італія
62
Корея
53
Китай
49
Туреччина
45
Франція
43
Великобританія
39
США
37
Іспанія
30
Інші
279
Разом
836

Вугілля, 2013 р.
Чистий імпорт Млн т
Китай
320
Японія
196
Індія
178
Корея
127
Тайбей
68
Німеччина
50
Великобританія
49
Туреччина
28
Малайзія
23
Італія
20
Інші
211
Разом
1 270

Слід відмітити, що в США в результаті реалізації прийнятої на державному
рівні програм та посланні Президента країна, в умовах активізації видобутку
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сланцевої нафти і газу, стала одним із лідерів нафтового ринку і експортером
нафтопродуктів та природного газу.
2. Європейський Союз – необхідність нових напрямів диверсифікації
імпорту основних енергетичних ресурсів
Енергетика є однією з визначальних галузей національної економіки, а
безперебійне та ефективне енергозабезпечення безпосередньо впливає на
економічне зростання. Стійке економічне зростання неможливе без створення
системи енергетичної безпеки держави.
Енергетична безпека безпосередньо залежить від джерел постачання, балансу і
структури експорту та імпорту енергетичних ресурсів, структури споживання,
політичної і внутрішньої стабільності.
Основним напрямом забезпечення енергетичної безпеки держави є
диверсифікація джерел постачання енергоресурсів.
Європейський Союз з урахуванням інтенсивного розвитку економіки країн і
розширення його складу все більше споживає енергії. Особливістю паливноенергетичного балансу країн Західної Європи є обмеженість запасів первинних
джерел енергії і нерівномірність їх розподілу по країнах.
Запаси органічного палива країн ЄС-28, які складаються головним чином з
кам'яного і бурого вугілля, оцінюються в 75 млрд т у. п., або становлять 5 %
світових запасів. Більшу частину запасів вугілля зосереджено в Німеччині (83,1 %),
Іспанії (6,5 %), Нідерландах (6,1 %) і Великобританії (2,7 %).
Запаси нафти в державах ЄС становлять всього 897,2 млн т, значну частину
яких зосереджено у Великобританії (61,5 %) і Данії (18 %).
Більшість запасів природного газу держав ЄС зосереджено в Нідерландах,
Великобританії, Німеччині та Італії.
Обмеженість ресурсної бази країн ЄС стримує розв’язання проблеми їх
залежності від імпорту енергоносіїв. Станом на 2013 р. рівень імпортозалежності
ЄС становив 53,2 %. У період до 2030 р., за прогнозом МЕА, потреба в
енергоресурсах щорічно зростатиме на 1,7 % і досягне 15,3 млрд т нафтового
еквіваленту енергії (Mtoe, т н.е.). Попит на нафту збільшиться з 9,7 млн т/день у
2000 р. до 16,3 млн т/день у 2030 р., при цьому майже три чверті приросту
припадатиме на транспортний сектор. Споживання природного газу подвоїться, а
його частка в балансі енергоносіїв зросте з 24,5 до 28 %.
За прогнозною оцінкою МЕА, залежність країн ЄС від імпорту нафти у
2030 р. може досягти близько 90 %, а від імпорту природного газу –
перевищити 80 %.
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Залежність ЄС від імпорту органічних енергоносіїв
Рік

Вугілля
1990
18
2000
30
2010
39,4
2012
42,2
2013
44,2
2020
50
2030
66
Джерело: МЕА, 2014

Залежність від імпорту, %
Нафта
Природний газ
81
48
77
50
84,4
62,1
86,4
65,8
87,4
65,3
86
75
88
81

У середньому
45
47
52,7
53,4
53,2
62
67

При цьому лише шість країн Західної Європи (Франція, Німеччина, Ірландія,
Іспанія, Швеція і Великобританія) здатні задовольняти внутрішні потреби в
електроенергії за рахунок власного виробництва. Із створенням єдиного ринку
електроенергії країн Євросоюзу міжсистемні перетоки потужності стануть
характерними для всіх країн ЄС.
Енергетичний сектор має надважливе значення для розвитку економіки
Європейського Союзу. Він є визначальним фактором із підтримки сталого
соціально-економічного розвитку і каталізатором зовнішньоекономічної кооперації
європейських держав.
Промислово-розвинені країни ЄС мають суттєву залежність від імпорту
енергетичних ресурсів, зокрема найбільшими імпортерами енергоресурсів є
Німеччина, Франція, Великобританія, Швеція, Італія та Польща. Натомість
виважену енергетичну політику їх урядів спрямовано на диверсифікацію постачання
енергопродуктів. Успішна реалізація національних і загальноєвропейської програм
підвищення енергоефективності та створення конкурентного середовища всередині
країни дозволили останнім мінімізувати ризики енергозалежності від імпорту
енергоносіїв.
Серед головних викликів енергетичній безпеці ЄС можна відзначити
зростаючу потребу в інвестиціях, концентрацію основних запасів паливоенергетичних ресурсів у декількох країнах, зростання цін на нафту та газ, а також
недостатній рівень розвитку конкурентоспроможних європейських енергетичних
ринків. Це зумовило Єврокомісію визначити основні напрями та пріоритети
енергетичної політики, які сформульовано в нормативних документах стосовно
сфери енергетики в межах ЄС із урахуванням міжнародних зв'язків. У галузі
економічних інструментів енергетичної політики основну роль відіграють
регуляторні заходи та директиви, які є обов'язковими для країн ЄС, торгові й
технічні стандарти, імпортні квоти, система регулювання ціноутворення, субсидії та
інвестиційні кредити. Визначальними нормативно-правовими актами енергетичної
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політики ЄС є Європейська стратегія розвитку конкурентоспроможної та безпечної
енергетики (Зелена Книга), та Договори до Енергетичної Хартії.
В умовах високого рівня імпортозалежності головними напрямами та
пріоритетами енергетичної політики Єврокомісією визначено диверсифікацію
джерел постачання енергоносіїв, підвищення енергоощадності та ефективності
використання енергоресурсів у країнах-членах ЄС, розвиток альтернативних і ПДЕ.
Враховуючи недостатній рівень енергетичної безпеки ЄС та з огляду на
загрозу порушення стабільності постачання енергоресурсів до ЄС, Європейською
Комісією у 2014 році прийнято нову Стратегію енергетичної безпеки ЄС з
подальшим внесенням уточнень під час опрацьовування довгострокової Стратегії
створення єдиного європейського Енергетичного союзу.
Стратегія енергетичної безпеки ЄС базується на поглибленому аналізі
енергетичної залежності країн-членів ЄС та запровадженні комплексних заходів з
реалізації восьми ключових напрямів діяльності Єврокомісії в коротко-, середньо- та
довгостроковій перспективі, а саме:
1. Невідкладні дії з підвищення спроможності ЄС щодо недопущення
можливості зриву постачання енергоносіїв до ЄС.
2. Посилення механізму солідарності та оперативного реагування на виклики
енергетичної безпеки ЄС, захисту енергетичної інфраструктури Співтовариства.
3. Утримання прийнятих темпів зростання енергоспоживання за рахунок
ефективного використання енергетичних ресурсів та енергоощадності в країнахчленах ЄС.
4. Розвиток функціонального та глибоко інтегрованого внутрішнього
енергоринку ЄС.
5. Збільшення обсягів генерації всіх видів енергії в ЄС.
Країни-члени ЄС можуть знизити рівень своєї залежності від зовнішніх
постачальників енергоресурсів лише шляхом інтенсифікації розвитку всіх видів
генерації та видобутку власних енергоресурсів.
5.1. Нарощування видобутку енергоресурсів. Упродовж останніх 20 років
обсяг видобутку енергоресурсів у ЄС стабільно скорочувався. Реальна можливість
розвя'зання цієї проблеми в середньостроковій перспективі полягає в збільшенні
обсягів генерації ПДЕ та ядерної енергії на новій технологічній основі в країнах ЄС,
нарощування видобутку інших конкурентних видів енергоресурсів. Зокрема,
Європейська комісія відповідно до Директиви 2009/28/EC щодо впровадження
поновлюваної енергетики планує досягти 20% рівня використання ПДЕ у своєму
енергетичному балансі до 2020 р., надалі – до 2030 р. Єврокомісія пропонує довести
частку зазначених обсягів до 27%. У ряді розвинених країн – Німеччині, Іспанії,
Швеції, Данії – цю частку в подальшому планують довести до 50%.
Основні механізми, які використовують країни ЄС для стимулювання
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впровадження ПДЕ:
А). Тарифи ринкової або підвищеної вартості за рахунок оподаткування
традиційних енергоресурсів (природний газ, нафтопродукти, вугілля).
Б). Спеціальні тарифи на вироблення електроенергії з ПДЕ – "зелені" тарифи.
В). Субсидування кінцевому споживачеві (не виробнику) від 20% до 40%
загальної вартості закупівлі енергоощадного обладнання для виробництва,
передавання та споживання електроенергії з ПДЕ.
Г). Ефективні чинні державні програми з розвитку ПДЕ.
За оцінкою Єврокомісії, за період 2012-2020 років, в ЄС планується ввести
додаткові потужності з генерації поновлюваної теплової енергії в еквіваленті 29 млн
т нафти на рік, електричної енергії – в еквіваленті 39 млн т нафти на рік. Водночас їх
широкомасштабна інтеграція в існуючі мережі потребуватиме нових інноваційних
рішень щодо розв’язання проблеми режимного управління такими ресурсами при
балансуванні генерації та споживанні, особливо на регіональних рівнях.
За рахунок розвитку ПДЕ у визначених ЄС обсягах можна досягти економії
до 30 млрд євро на рік на відповідному зменшенні обсягів закупівлі
енергоресурсів по імпорту.
5.2. Вуглеводні та чисті вугільні технології. За оцінкою Єврокомісії, у
довгостроковій перспективі обсяги використання вугілля в енергобалансі країн ЄС
будуть визначатися за рівнем реалізації технологій уловлювання і зберігання
вуглецю та виконання програм захисту навколишнього середовища.
Нарощування обсягів видобутку традиційної нафти і газу в ЄС має відповідати
всім вимогам європейського природоохоронного законодавства. Розвиток проектів з
видобутку нетрадиційного газу в ЄС може частково компенсувати спад видобутку
традиційного газу за умови суспільної підтримки таких проектів та їх повної
відповідності нормам природоохоронного законодавства ЄС.
6. Диверсифікація зовнішніх джерел постачання та транспортування
енергоресурсів до ЄС.
6.1. Природний газ. Нині 70% природного газу, спожитого в ЄС, імпортується.
За розрахунками Єврокомісії, обсяги імпорту газу до 2020 р. не зростатимуть, а за
період 2025-2030 рр. зростуть до 340-350 млрд м3 на рік.
У 2013 р. країни ЄС імпортували від загального обсягу: 39% газу – з РФ, 33%
– із Норвегії, 22% – із Північної Африки (Алжир, Лівія), 4% – з інших джерел.
Обсяги імпорту СПГ з Катару та Нігерії на початку року зросли до 20% із
послідуючим скороченням до 15% через переорієнтування постачальників на більш
привабливі азійські ринки.
ЄС продовжить дослідження потенціалу використання СПГ, у тому числі для
резервування. Збільшення обсягів торгівлі СПГ допоможе максимально наблизити
їх вартість до рівня світових цін на природний газ. Ціни на СПГ за останні роки є
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вищими порівняно з цінами на трубопровідний газ, зокрема через високу вартість
скраплення, регазифікації і транспортних витрат. Єврокомісія розробляє комплексну
стратегію постачання та використання СПГ. Одночасно буде розглянуто можливість
збільшення обсягів зберігання газу в підземних сховищах Європи та необхідність
удосконалення нормативно-правової бази щодо перспективного імпорту СПГ із
США та інших постачальників.
Пріоритетом ЄС залишається диверсифікація джерел енергоносіїв і пошук
нових постачальників газу, збереження відносин з існуючими надійними
постачальниками газу. Цю проблему передбачено розв’язати шляхом реалізації
проектних рішень щодо ведення нових та модернізації діючих нафто- і газопроводів
(Баку-Tбілісі-Сейхан, Баку-Тбілісі-Ерзерум, Набукко, South Stream, Blue Stream
тощо). Стан реалізації газових інфраструктурних проектів згідно із Стратегією
енергетичної безпеки ЄС наведено у додатку 4. Зокрема, в короткостроковій та
середньостроковій перспективі передбачено введення в експлуатацію ряду
реверсних інтерконекторів між країнами ЄС та терміналів СПГ у Латвії і Польші для
подальшого розвимтку газового ринку країн Балтії та оптимізації тнспортування
газу в Центральній і Південно-Східній Європі.
Єврокомісія продовжує роботу з пошуку більш ефективних альтернативних
джерел транспортування енергоносіїв з Близького Сходу та Північної Африки. Так,
введення Трансанатолійського газопроводу (TANAP) є одним з найбільш важливих
завдань диверсифікації постачання газу до країн-членів ЄС. За прогнозом до 2020
року, з введенням зазначеного газопроводу до країн ЄС щороку має надходити до 10
млрд м3 газу з каспійського регіону. Крім того, газопровід TANAP має
забезпечувати вихід на європейський ринок відповідних обсягів газу інших
постачальників з Близького Сходу – у перспективі сукупний обсяг поставок газу до
ЄС цим газопроводом може зрости до 25 млрд м3 на рік.
ЄС має намір продовжити реалізацію енергетичної політики в напрямі
співробітництва з країнами Північної Африки, Східного Середземномор'я з
перспективою створення в Південній Європі Середземноморського газового хабу.
6.2. Нафта. Враховуючи залежність країн ЄС від імпорту нафти та пов’язані з
цим проблеми глобальної зміни клімату, Єврокомісія передбачає розроблення та
реалізацію додаткових заходів щодо зменшення обсягів споживання нафти. Ціни на
нафту сьогодні є відносно низькими через надлишкові обсяги видобутку, зниження
рівня попиту та впровадження заходів із підвищення енергоефективності.
Керівні органи ЄС і в подальшому вдосконалюватимуть стандарти і заходи з
підвищення ефективності, скорочуючи щорічні обсяги споживання нафти і
нафтопродуктів та відповідно рівень імпортозалежності ЄС. Важливі кроки в цьому
напрямі було здійснено з прийняттям Директиви 2009/119/EC від 14 вересня 2009 р.
про запаси нафти, якою визначено обов'язкові завдання для країн-членів ЄС зі
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створення і підтримки мінімальних резервів нафти і нафтопродуктів.
6.3. Уран та ядерне паливо. Генерація електричної енергії на АЕС відіграє
важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки ЄС. Світовий ринок ядерного
палива є стабільним, збалансованим і добре диверсифікованим.
У той час як європейські компанії володіють технологіями виробництва
ядерного палива, його збагачення та перероблення, ЄС залишається повністю
залежним від імпорту уранової сировини. Ядерна безпека є одним із пріоритетів ЄС,
де ядерна енергія є частиною енергетичного балансу. Єврокомісія оновлюватиме та
вдосконалюватиме вимоги до інформації, яка надається відповідно до Статті 41
Договору з концерном «Євроатом», на проекти ядерних установок. У цьому
контексті Єврокомісія має завершити підготовку змін до Директиви Ради
2014/87/Євроатом з питань ядерної безпеки, посилити незалежність регулятора
ринку ядерної енергії, підвищити рівень інформування суспільства з питань ядерної
безпеки.
Єврокомісія враховує, що РФ і надалі залишатиметься головним конкурентом
європейських компаній на ринку ядерної енергетики ЄС, а тому пропонує країнамчленам ЄС передбачати реалізацію інтегрованих пакетів як інвестиційних
пропозицій, так і послуг з обслуговування повного ядерного циклу. Відповідно до
цього Єврокомісія приділяє особливу увагу проектам будівництва нових АЕС, де
будуть використовуватися нові технології неросійського походження з відповідною
гарантією безпеки технологій, що має стати однією з головних передумов розвитку
ядерно-енергетичних об’єктів в ЄС.
7. Посилення координації між країнами ЄС під час формування національної
енергетичної політики, дотримання правил "єдиного голосу" в зовнішній
енергетичній політиці ЄС.
Основні напрями зниження рівня енергетичної залежності країни в сучасних
умовах:
- диверсифікація видів та джерел енергії;
- підвищення прозорості, передбачуваності та стабільності зовнішніх джерел
енергопостачання;
- поліпшення інвестиційного клімату в енергетичному секторі;
- підвищення
енергоефективності та енергоощадності за рахунок
впровадження інноваційної техніки та технології;
- забезпечення якісного та безпечного фізичного стану енергетичної
інфраструктури;
- вирішення екологічних проблем щодо використання енергоносіїв та
забезпечення сталого розвитку.
Основні напрями енергетичної диверсифікації. Питання диверсифікації як
одного з основних чинників формування енергетичної безпеки розглядається у двох
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аспектах – диверсифікація поставок енергоносіїв (географічна диверсифікація) і
диверсифікація використання енергії.
Напрями енергетичної диверсифікації

Джерело: Енергетична диверсифікація як фактор економічного зростання, В.М.Олексюк

Одним з основних напрямів диверсифікації є географічна: розширення
географії постачання енергетичних ресурсів, збільшення кількості постачальників.
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Країни ЄС широко використовують декілька напрямів диверсифікації
енергетичних продуктів. Першим стало масштабне використання скрапленого газу,
частка якого у 2011 р. становила близько 20% загального обсягу імпорту
природного газу.
Другий напрям диверсифікації передбачає зміни в структурі споживаних
енергетичних ресурсів, що дозволяє країні підвищувати рівень енергетичної безпеки
за рахунок скорочення імпорту енергетичних ресурсів. Загальносвітовою
тенденцією в реалізації цього напряму є розширення використання ПДЕ. Основною
їх перевагою є невичерпність ресурсної бази та екологічна чистота. Істотна
залежність Європейського Союзу від імпорту енергетичної сировини та разом з тим
прагнення забезпечити інтенсивний і конкурентоспроможний розвиток
національних економік відносять енергетичний фактор до числа основних
пріоритетів зовнішньої політики.
Необхідно підкреслити, що за останні п’ять років в ЄС кардинально змінено і
посилено енергетичне законодавство в напрямі активації конкурентоспроможності
енергетичного сектора і захисту навколишнього середовища. Каталізаторами змін в
енергосекторі Європейського Союзу стали такі фактори:
• зростання споживання енергії та потреба в капіталізації енергетичної
мережевої інфраструктури;
• різкі зміни цін на нафту і природний газ, а також періодичне виникнення
загроз зриву поставок вуглеводнів з Росії;
•
зростання залежності Європейського Союзу від зовнішніх поставок
енергетичної сировини;
• підвищення енергоефективності як у секторі економіки (впровадження
енергоощадних та інноваційних технологій), так і в інших сферах суспільного
життя;
• зростання частки виробленої енергії з ПДЕ у загальному енергетичному
балансі;
• лібералізація ринків газу, електричної та теплової енергії, які є інструментом
раціоналізації витрат енергоресурсів;
• глобальне потепління та пов'язаний з ним парниковий ефект.
Із диверсифікацією джерел постачання енергетичних ресурсів нерозривно
пов’язано технологічну їх диверсифікацію. Пошук нових і вдосконалення існуючих
технологій виробництва і перероблення енергетичних ресурсів, приведення їх до
економічно ефективного рівня та розширення сфер використання є невід’ємною
складовою формування енергетичної безпеки. Технологічна диверсифікація
відбувається за трьома основними напрямами:
- застосування нових технологій енергоощадності;
- застосування нових технологій генерування енергії;
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- застосування нових технологій перероблення та використання енергоносіїв.
Застосування нових технологій перероблення та використання енергоносіїв
зумовлено необхідністю кардинального зниження втрат при виробництві електро та
теплоенергії.
Технологічного розвитку і вдосконалення потребують також існуючі
технології виробництва, перероблення і використання ПДЕ. Усі вони мають
визначальну перевагу – відсутність (низький рівень) викидів парникових газів і
невичерпність
запасів.
Деякі
з
цих
технологій
вже
сьогодні
є
конкурентоспроможними і їх економічна ефективність зростає пропорційно до
зростання ціни й ускладнення умов видобутку традиційних енергоносіїв.
У різних країнах і регіонах рівень використання ПДЕ залежить від наявних
природних ресурсів та можливостей адаптації технологій до місцевих умов.
Найбільш динамічно на сучасному етапі розвиваються такі ПДЕ, як вітроенергетика,
сонячна енергетика та біоенергетика.
Іншим пріоритетним напрямом є енергоощадність, оскільки питомі суспільні
витрати на впровадження енергозберігаючих технологій в 3-4 рази є меншими, ніж
на нарощування традиційних генеруючих потужностей.
Формування енергетичної безпеки держави є неможливим без забезпечення
послідовної та адекватної політики ціноутворення, яке потребує виваженості у
встановленні ціни на енергетичні ресурси, їх прогнозованості, економічної
виправданості для забезпечення економічного зростання.
Держави Євросоюзу, враховуючи високий рівень їх імпортозалежності від
природного газу і нафти, активно реалізовують програми щодо диверсифікації
джерел постачання, розвитку поновлюваної енергетики та забезпечення високого
рівня енергоощадності економіки, а також дерегуляції тарифів. У цих умовах
впровадження заходів щодо створення єдиного внутрішнього енергетичного ринку
дозволить країнам ЄС знизити рівень енергетичної залежності від окремих державекспортерів, перш за все тих, які використовують енергетичний фактор як
інструмент політичного або економічного тиску на енергозалежні держави.
2.1. Розвиток поновлюваних джерел енергії в країнах-членах ЄС
для зниження рівня імпортозалежності
Стратегією створення єдиного європейського Енергетичного союзу до 2030 р.
визначено цільові показники з підвищення частки ПДЕ, підвищення
енергоефективності, скорочення викидів вуглецю, а також впровадження положень
«Системи торгівлі викидами вуглецю» (СТВ), яку було прийнято на саміті ЄС у
2014 р.
Європейською Радою на саміті ЄС 23-24 жовтня 2014 р. схвалено основні
напрями політики у сфері клімату та енергетики до 2030 року. В основу рішення
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Євроради покладено положення Єврокомісії від 22 січня 2014 р. «Основа політика у
сфері клімату та енергетики з 2020 до 2030 року» і положення Єврокомісії від 23
липня 2014 р. «Енергоефективність та її внесок в енергетичну безпеку й основи
політики у сфері клімату та енергетики до 2030 року».
Основними напрямами Стратегії розвитку у сфері клімату та енергетики ЄС є
боротьба з потеплінням клімату, розвиток «зелених» технологій і «зеленої»
економіки, а також сприяння забезпеченню енергетичної безпеки ЄС за рахунок
нарощування внутрішнього виробництва енергії та скорочення енергоспоживання
на одиницю доданої вартості. Принциповою зміною підходу ЄС до кліматичної
політики і стимулювання ПДЕ є акцент на «витрати», підвищення уваги до вартості
пропонованих заходів з мінімізацією додаткового навантаження на національні
бюджети і економіку в цілому.
Європейською Радою затверджено базові елементи кліматичної та
енергетичної політики ЄС:
1. Погоджено обов’язкову на рівні ЄС мету: довести до 2030 року до 27 %
частку поновлюваної енергії в енергобалансі ЄС (у 2013 році частка ПДЕ в
енергобалансі становила 14,4 %, стратегією «Energy 20/20/20» передбачено довести
її до 20 % до 2020 року).
2. Погоджено індикативну мету на рівні ЄС: до 2030 р. підвищити на 27 %
рівень енергоефективності.
3. Погоджено обов’язкову на рівні ЄС мету щодо скорочення викидів
парникових газів до 2030 р. на 40 % порівняно з рівнем 1990 р. У країнах Євросоюзу
знижено обсяги викидів СО2 на 17 % порівняно з рівнем 1990 р.
Специфічною особливістю ЄС є роздрібненість енергоринків. Кожна країна
проводить свою політику, ґрунтуючись на своїх національних особливостях. Назріла
гостра необхідність у подоланні цієї енергетичної неоднорідності в ЄС, що
сприятиме наближенню до вільної конкуренції в енергетичній сфері. У рамках ЄС
реалізуються завдання з формування єдиних електромереж для забезпечення
транскордонних перетоків електроенергії, створюються спільні проекти та наукові
розробки. Значну частку в цих проектах займає дослідження ринку ПДЕ.
Основним нормативним актом ЄС з використання ПДЕ є Директива
2009/28/EC щодо заохочення використання енергії з ПДЕ, якою встановлено
загальні дії для розвитку енергетики з ПДЕ з метою досягнення спільної цілі щодо
частки енергії з ПДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії. Кожна країна-член
ЄС має свої національні цілі (додаток 5).
Згідно з Директивою 2009/28/EC національні механізми підтримки ПДЕ в
країнах-членах ЄС публікуються в національних планах дій щодо ПДЕ (NREAPs).
Відповідно до звіту Європейської Агенції навколишнього середовища (EEA)
про поновлювані джерела енергії в Європі за рахунок впровадження ПДЕ підвищено
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рівень енергетичної безпеки. Без додаткового введення потужностей ПДЕ в період з
2005 р. обсяги споживання в ЄС органічного палива було б майже на 7 % вищим,
проти рівня 2013 р.
Результати впровадження поновлюваних джерел енергії:
за оцінками МEA, кінцеве споживання ПДЕ у 2013 р. збільшилося в усіх
країнах-членах ЄС. У цілому по ЄС частка ПДЕ зросла майже на 15 % проти рівня
2009 р. Таким чином, Євросоюз перевищив свій же цільовий показник (12 %),
установлений Директивою 2009/28/EC;
у Швеції, Латвії, Фінляндії та Австрії обсяги використання ПДЕ становили
більше третини кінцевого споживання енергії у 2013 р.;
для досягнення цілей декарбонізації в ЄС, згідно з «Енергетичною
Дорожньою Картою 2050» Європейської комісії, очікується, що обсяги ПДЕ мають
зрости до 50 % від кінцевого споживання енергії до середини 21 століття.
Статистика країн-членів ЄС показує, що обсяг ПДЕ в наступні п’ять років
зростатиме більш швидкими темпами. Такі члени ЄС, як Австрія, Болгарія, Чеська
Республіка, Данія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Литва, Мальта, Нідерланди,
Словенія та Швеція планують перевищити свої національні цілі потенційного
використання альтернативних джерел.
Треба відзначити, що ряд країн ЄС вже покривають значну частку своїх
потреб у валовому виробництві електроенергії за рахунок альтернативних джерел
енергії, зокрема: Італія (26,6 %), Іспанія (33,2 %), Фінляндія (30 %), Австрія
(67,9 %), Швеція (58,2 %), Данія (40,4 %), Латвія (54,9 %), Люксембург (35,4 %).
У Швеції у 2013 році понад 35 % енергії вироблялися альтернативними
джерелами в основному з біомаси. Частка ПДЕ у виробництві електроенергії
становила близько 60%, атомної енергії – 41 %. До 2020 р. Швеція планує досягти
50 % рівня використання альтернативної енергетики від загального обсягу
енергоспоживання. Динаміку впровадження потужностей на базі ПДЕ та обсяги
виробництва електроенергії в розрізі країн ЄС наведено у додатку 6.
Механізми та інструменти сприяння розвитку ПДЕ у світі. Сьогодні ПДЕ
поки що залишаються відносно дорогими енергоджерелами. З цієї причини
спостерігається позитивний взаємозв’язок душового ВВП і ступеня розвиненості
ПДЕ, оскільки в основному економічно успішні країни можуть активно розвивати
цю галузь. Інвестиції в НДДКР сприяють технічному прогресу та зниженню витрат,
пов’язаних з технічним та режимним забезпеченням розвитку альтернативної
енергетики.
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Вартість виробництва електроенергії з різних джерел*
Технологія

Потужність, МВт

Малі ГЕС

0,1 кВт -1000 кВт

Типові витрати на виробництво
електроенергії LCOE
(нормалізована собівартість
електроенергії)
центів США / кВт˖год.
5-40

Великі ГЕС

10-18000

2-23

ВЕУ (на суші)

1,5-3,5

4-16

ВЕУ (у морі)

1,5-7,5

15-23

Енергія біомаси

1-200

4-20

Геотермальна енергія

1-100

5-14

Сонячна світлова енергія

2,5 кВт–250 МВт

12-40

*- Більш розширено наведено в додатку 7
Джерело: REN21 «Поновлювані джерела енергії 2014 - всесвітній аналіз стану»

Як видно з таблиці, сьогодні використання ПДЕ виявляється дорожчим
порівняно з традиційним паливом, але завдяки вдосконаленню технологій
виробництва з розвитком науки і техніки вартість електроенергії, отриманої з ПДЕ,
знижуватиметься, чого не можна сказати про електроенергію, отриману
традиційним способом.
У світовій практиці існує два основних стимулюючих механізми підтримки
розвитку ПДЕ (додаток 8). Це – система фіксованого преміювання, коли на
державному рівні формуються ціни на електроенергію ПДЕ, і система квотування
виробітку електроенергії з ПДЕ, за якої встановлюються обов'язкові обсяги
електроенергії, виробленої на основі ПДЕ. Основною відмінністю між цими
системами, заснованими на цінах і квотах, є те, що в першому випадку
стимулюється конкуренція між технологіями, а в другому – між виробниками
електроенергії. Наприклад, рівень тарифів ПДЕ (а значить, і рівень інвестиційної
привабливості) є вищим у країнах, де прийнято в основному систему квотування
(Великобританія, Бельгія, Італія), ніж у країнах із системою преміювання
(Німеччина, Іспанія, Данія).
Система фіксованого преміювання. Ця система включає в себе субсидії,
фіксовані тарифи, фіксовані пільгові виплати та податкові пільги.
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Інвестиційні субсидії – це субсидійні виплати, які розраховуються виходячи із
значення установленої потужності ПДЕ незалежно від обсягу виробленої
електроенергії.
Фіксовані пільгові тарифи, або компенсаційні закупівельні тарифи (які діють
у більш ніж 70 країнах) довели свою ефективність у розвитку вітроенергетики,
зокрема у Німеччині, Іспанії, Данії. Оператори мереж отримують фіксовану плату за
кожну кіловат-годину електроенергії, вироблену і поставлену з ПДЕ. Тарифна
надбавка компенсується за рахунок бюджету або кінцевого споживача
електроенергії.
Слід відзначити що час дії тарифів, їх розмір і часовий графік зниження
компенсаційної надбавки та інші параметри за окремими видами ПДЕ помітно
відрізняються по країнах, навіть по їх регіонах і регулярно переглядаються. Так, у
Болгарії збільшено термін дії такого тарифу для сонячних фотоелектроустановок
(ФЕУ) з 12 до 25 років. Іспанія, досягши достроково цільового рівня у 2010 р. з
виробництва електроенергії на ФЕУ, установила 10 %-вий знижувальний коефіцієнт
для тарифу на електроенергію з цього джерела. Німеччина скоротила тарифну
підтримку для ФЕУ після виходу на прогнозовані обсяги потужності сонячних
установок, одночасно збільшивши розмір тарифів на виробництво електроенергії з
ВЕУ. При цьому розмір пільгових тарифів, наприклад, у Німеччині щорічно
знижується залежно від собівартості виробництва енергії ПДЕ.
Варіант пільгових компенсаційних закупівельних тарифів – механізм
фіксованої надбавки, впроваджуваний сьогодні в Данії та частково – в Іспанії. У
рамках цієї системи держава встановлює розмір фіксованої надбавки або
«екологічного бонусу», який виплачується виробникам електроенергії з ПДЕ понад
ринкову ціну.
Фіксовані пільгові виплати, або «екологічні бонуси», – це фіксована премія до
оптової ціни за електроенергію. На відміну від фіксованого тарифу, пільгові виплати
прогнозувати важче через постійно мінливу ціну на оптовому ринку електроенергії.
Разом з тим фіксована премія легше інтегрується в систему оптової торгівлі через
можливість для її учасників оперативно реагувати на сигнали ринку. Система
фіксованої премії найбільш широко застосовується в Іспанії.
Основною перевагою фіксованих пільгових тарифів є можливість
прогнозування розвитку ПДЕ. Наприклад, у Німеччині гарантований термін дії
пільгових тарифів становить 20 років. При цьому енергозбутові компанії не мають
права відмовлятися від приймання електроенергії, виробленої ПДЕ. Основним
недоліком фіксованих тарифів є складність щодо їх регулювання залежно від
динаміки зниження собівартості електроенергії.
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Податкові пільги пропонують відповідно полегшені умови сплати податків за
кожну вироблену кіловат-годину. Розмір пільгового оподаткування, як правило,
щорічно переглядається з урахуванням рівня інфляції.
У сфері електроенергетики іншим популярним інструментом стало
встановлення для компаній-виробників цільового показника частки ПДЕ в
загальному обсязі виробництва електроенергії і часового графіка його досягнення
компаніями з відповідними стимулами і штрафними санкціями. Цим інструментом
користується понад 40 країн.
Система квотування ПДЕ. Існують дві системи квотування – система тендерів
і система «зелених сертифікатів.
Система тендерів передбачає конкурс на право одержання найбільш
економічно вигідного контракту на будівництво та експлуатацію потужностей ПДЕ.
Така система застосовувалася для розвитку вітроенергетики в Ірландії, Франції,
Великобританії, Данії. Недолік системи полягає в тому, що інвестори для перемоги
в тендері можуть пропонувати економічно необґрунтовано низьку ціну без
відповіної реалізації прийнятого проекту. Наприклад, у Великобританії ряд
контрактів так і залишилися нереалізованими.
Система торгівлі «зеленими» сертифікатами. За цією схемою за кожну
кіловат-годину, вироблену на основі ПДЕ, видаються «зелені» сертифікати, які
можна реалізувати на вільному ринку. Виручка від їх продажу є надбавкою до
базового тарифу. Система «зелених» сертифікатів зазвичай діє паралельно з квотами
на виробництво електроенергії на основі ПДЕ. Для фінансування додаткових витрат,
пов'язаних з виробництвом електроенергії з ПДЕ і забезпечення встановленого
обсягу її виробництва, виробники зобов'язані купувати відповідну кількість
«зелених» сертифікатів у інших виробників електроенергії з ПДЕ, покриваючи
певний відсоток або квоту від загального обсягу спожитої/виробленої ними
електроенергії. Таку систему прийнято у Великобританії, Швеції, Італії. Оскільки
виробники прагнуть викупити такі сертифікати за більш низькими цінами, почав
розвиватися вторинний ринок сертифікатів, на якому виробники електроенергії з
ПДЕ конкурують між собою з умов продажу «зелених» сертифікатів.
Порівняно із системою тендерів торгівля «зеленими» сертифікатами є більш
ризикованою для інвестора, оскільки вона ведеться в добовому режимі і ціна на
«зелені сертифікати» коливається. Проблему можна вирішити шляхом створення
ринку довгострокових контрактів на «зелені» сертифікати.
Досвід показує, що система фіксованого преміювання може бути більш
ефективною, хоча і не гарантує 100 %-вого успіху, який визначають конкретні
умови обраного механізму в поєднанні з іншими заходами підтримки.
Основні висновки використання розглянутих механізмів стимулювання:
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1) Незалежно від обраної стратегії найважливішим фактором є економічне
сприяння розвитку нових джерел енергії.
2) Вдало розроблена (динамічна) система пільгових компенсаційних тарифів
забезпечує сталий розвиток ПДЕ з урахуванням найбільш низьких витрат.
3) Методи стимулювання з білш низькими економічними ризиками висувають
мінімальні компенсаційні вимоги з прибутку для інвесторів і, відповідно, знижують
витрати на розвиток ПДЕ.
Особливості застосовуваних стимулюючих механізмів із виробництва
електроенергії з ПДЕ у ряді країн ЄС наведено в додатку 8.
Біоенергетика Європи. У всьому світі біоенергетику вважають одним з
найбільш ефективних і перспективних видів альтернативної енергетики. Така
технологія отримання енергії є ще й нешкідливою для навколишнього середовища.
Основні напрями розвитку біогазових технологій у світі:
1. Біогазові установки для перероблення власних відходів підприємств
(фермерські господарства, підприємства харчової та переробної промисловості,
станції очищування стічних вод).
2. Будівництво великих централізованих біогазових комплексів для
перероблення відходів тваринницьких підприємств і підприємств харчової
промисловості, комплексне виробництво електричної та теплової енергії (т. зв.
Датська модель).
3. Зброджування відходів тваринництва і енергетичних культур з
використанням отриманого газу для виробництва електричної енергії (т. зв.
Німецька модель).
4. Будівництво великих біогазових комплексів з використанням біометану як
замінника природного газу, перш за все в галузі електроенергетики - на ТЕС та ТЕЦ.
5. Створення підприємств для механіко-біологічного перероблення органічної
фракції твердих побутових відходів з подальшим його використанням у котельнях.
6. Збір та утилізація біогазу на полігонах твердих побутових відходів.
Перспективні напрями – це газифікація твердої біомаси з подальшою
метанізацією синтез-газу і ферментацією лігноцелюлозної сировини (рослинної
біомаси).
За останнє десятиліття у світі обяги виробництва біопалива зросли в десятки
разів. У 2013 році обсяги річного виробництва етанолу та біодизелю перевищували
87,2 і 26,3 млрд л відповідно. Міжнародні організації та аналітичні компанії
прогнозують, що до 2020 р. майже 15% автомобільного палива виготовлятиметься з
біомаси.
Розвинені країни і країни Євросоюзу докладають великих зусиль щодо
заміщення традиційних видів палива біопаливом. Зокрема. ЄС є найбільшим
регіональним виробником біодизелю – у 2013 році виробіток метилового ефіру
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жирної кислоти (FAME) перевищив 10,5 млрд л та горюче-рослинної олії (ГРО) –
понад 1,8 млрд л.
Директива Євросоюзу RED (Renewable Energy Directive) 2009/28/ЄС
встановлює 10% використання ПДЕ на транспорті і 20% як обов'язкові показники у
структурі загального споживання енергії до 2020 року. Мета прийняття цієї
директиви - створення конкурентного внутрішнього енергетичного ринку,
підтримка розвитку ПДЕ, скорочення залежності від імпорту енергоносіїв
(енергетична безпека) і підвищення коефіцієнта використання енергоресурсів
(підвищення енергоефективності).
До 2020 р. кожна країна ЄС зобов'язана довести частку використання
біопалива на транспорті до 10%. В окремих країнах ЄС було прийнято відповідні
нормативно-правові акти щодо стимулювання використання біопалива, проте після
прийняття Директиви 2009/28/ЄС такі заходи мають розробляти всі країни-члени
ЄС.
Виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС, яка обмежує частку біопалива
першого покоління (отримують з традиційної харчової сировини) і заохочує
розвиток біопалива другого покоління (виготовляється з непродовольчої сировини),
станом на 2013 р. дозволило довести частку біоенергетики в ЄС до 9% валового
кінцевого енергоспоживання.
У жовтні 2014 р. Рада Європи поставила нову мету – до 2030 р. перевести до
27% енергоспоживання на біопаливо. У країнах-членах ЄС для зниження залежності
від постачання нафти і газу фермерам, які займаються виробництвом біомаси, на
державному рівні надаються дповідні субсидії та пільги.
Європейська платформа технології біопалива, орієнтована на промислове
виробництво, має на меті забезпечення впровадження основ загальноєвропейської
стратегії з виробництва і використання біопалива, зокрема, для застосування його в
електроенергетиці та в транспортній галузі.
Європа залишається найбільшим у світі споживачем сучасного біотепла.
Регіональний обсяг використання твердої біомаси для виробництва тепла у 2013 р.
зріс на 5,4%. У Німеччині у 2013 р. вироблено майже 100,3˖106 Гкал теплоенергії з
біомаси порівняно з 96,8˖106 Гкал у 2012 р., 88% якої було отримано з твердої
біомаси. У Швеції більше половини приміщень у житлових і комерційних секторах
обігрівається за рахунок біоенергії (в основному з деревної біомаси), як шляхом
безпосереднього використання в котлах, так і опосередковано – через теплові
установки і теплоцентралі. Біомаса з деревиних відходів була також провідним
паливом для систем центрального опалення впродовж 2013 р. у Фінляндії. Велика
частина біотепла в Європі виробляється з передаванням її в теплові мережі, де
обсяги продажу теплоенергії зросли на 12,9% у 2013 р.
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У розвинених країнах біогаз використовується в основному на ТЕЦ у відносно
невеликих обсягах. У 2013 р., як правило, вироблений біогаз в Європі було
використано на місці або продано на місцевому ринку. Більшу частину його було
використано для вироблення 25,9˖103 Гкал теплової енергії та 44,5 ГВт⋅год
електроенергії. Невеликий залишок, використовуваний у транспортному секторі,
спочатку було доведено до якості біометану з подальшим продажем через газові
мережі. Значні зусилля докладаються для зняття торговельних бар’єрів з метою
розширення цього потенціалу.
Слід відзначити, що за організацією та обсягами розвитку біоенергетичних
технологій пальма першості в Європі належить Німеччині. Крім того, в країні
активно розвивається виробництво біометану – прямого замінника природного газу.
Його подають безпосередньо в мережі газопостачання або використовують як
паливо для ТЕС або як моторне паливо (у балонах під тиском).
В ЄС виробничі енергопотужності на біопаливі впродовж 2013 р. доведено до
34,5 ГВт, що перевищує 5% нових потужностей від усіх джерел. Виробіток
електроенергії з біомаси зріс на 7,9% у 2013 р. порівняно з 2012 р. – до 79 ТВт⋅год.
Зокрема, Швеція продовжує виробляти близько 10% усього обсягу електроенергії з
використанням біопотужностей, більша частина яких використовує тверду біомасу.
Різні країни спеціалізуються на тому чи іншому виді сировини для
виробництва біогазу. У Німеччині та Данії біогазові установки (БГУ) впроваджують
в основному на сільгосппідприємствах, які працюють на відходах з використанням
великої частки додаткової сировини з метою інтенсифікації процесу виробництва
біогазу, наприклад, із стічних вод, енергетична цінність яких є відносно низькою.
Для його підвищення додають спеціально вирощену сировину. Зокрема, у Німеччині
для цього використовують в основному силос кукурудзи. У Данії як додаткову
сировину частіше використовують відходи переробної промисловості.
У Великобританії розвинено технології з перероблення стічних вод на
комунальних стоках. В Італії для виробництва біогазу використовують в основному
тверді побутові відходи.
Застосування біогазових технологій в тій чи іншій країні залежить від умов
ведення бізнесу, політики держави, стимулюючого законодавства. Наприклад,
Німеччина послідовно і широко підтримує виробництво біогазу через відповідне
економічне стимулювання. У країні розвинено систему «зелених» тарифів. При
цьому тариф залежить від розміру біогазової установки – чим вона менша, тим
вищою є ставка тарифу. Крім того, існують різні технологічні бонуси за розвиток
когенерації, за використання нанотехнологій, наприклад, спільне зброджування
відходів АПК з енергетичними культурами тощо.
У більшості країн-членів ЄС є дорожня карта розвитку виробництва та
впровадження біогазу у рамках їхніх національних планів дій з ПДЕ. При цьому

обсяги виробництва біогазу залежать від підтримки з боку національного
законодавства у вигляді пільгових тарифів (ПТ), систем оподаткування або
субсидій. У 2012 р. в Європі було зареєстровано 13 800 біогазових установок
загальною потужністю понад 7,4 ГВт. Більше 60% таких установок (8 700)
працюють у Німеччині, де біогаз в основному використовується для виробництва
електро- і теплоенергії в когенераційних установках. Загальний обсяг виробництва
біогазу в Європі у 2012 р. становив близько 14 млрд м3, з яких на Німеччину
припадає більше половини (53%) від загальної суми, за нею йде Великобританія
(15%) та Італія (менше 10%); інші країни мають значно менші обсяги виробництва
біогазу. У 2013 р. введено понад 200 установок із вироблення метану в 15
європейських країнах – Австрія, Швейцарія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія,
Франція, Угорщина, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція,
Великобританія. Вироблений біометан подавався в газову мережу в десяти країнах –
Австрія, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Франція, Люксембург,
Нідерланди, Норвегія, Великобританія.
Біометан в основному використовується на ТЕЦ, але як паливо для транспорту
його також застосовують, наприклад, у Швеції та Німеччині. У 2012 р. компанія Van
Foreest так оцінила вартість виробництва біометану із промислових стічних вод – у €
29/МВт·год, звалищні процеси – у €38/МВт⋅год і спільне гідролітичне розкладання –
у €75/ МВт·год.
Потрібно зазначити, що за останні роки зростає перехід на спільне спалювання
в колах електростанцій викопного палива з відповідною часткою твердої біомаси
або біогазу/звалищного газу на теплових електростанціях. До 2013 р. близько 230
діючих комерційних ТЕС і ТЕЦ на вугіллі і природному газі переведено на такий
режим паливозабезпечення у Європі і Сполучених Штатах, а також в Азії, Австралії
та інших країнах.
2.2. Впровадження принципів диверсифікації імпорту газу в умовах
формування єдиного Енергетичного ринку ЄС
Основні напрями розвитку Енергетичного ринку визначено Стратегією ЄС на
період до 2020 року. Зростаючі потреби економіки країн Європи в енергоносіях
прогнозується задовольняти значною мірою за рахунок їх імпорту.
Питання диверсифікації в газовому секторі ЄС регулюються вимогами
обов'язкового до виконання всіма членами ЄС Третього енергетичного пакету,
який складається з п’яти базових документів, у тому числі:
- електроенергетична Директива ЄС 2009/72/ЄC;
- Регламент № 715/2009 про доступ до газових мереж;
- Регламент № 714/2009 про доступ до електроенергетичним мереж;
- третя газова Директива 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
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13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу,
яка скасовує Директиву 2003/55/ЄК і Регламент (ЄC) No713/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року. Зазначеною директивою засновано
Агенцію з питань співпраці регуляторів енергетики ACER (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators). Регламентом (ЄC) No715/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року визначено умови доступу до мереж
передавання природного газу та скасовано Регламент (ЄC) No 1775/2005.
Згідно із зазначеними документами диверсифікація газопостачання
відноситься до переліку механізмів досягнення стандартів безперебійного
постачання газу. Зокрема, Директива 2004/67/ЄС рекомендує урізноманітнити
газопостачання шляхом будівництва терміналів для приймання СПГ.
Енергетична політика ЄС зосереджується на підвищенні конкуренції на
європейському газовому ринку та створенні однакових умов для реалізації всіх
видів проектів постачання газу. Для надання політичної підтримки з боку ЄС
одним із головних критеріїв проекту має бути чітке співвідношення витрат і
очікуваних результатів з його реалізації.
На євросаміті в травні 2013 року у Брюсселі країни-члени ЄС ухвалили
рішення щодо завершення формування в Європі єдиного спільного ринку газу та
електроенергії, у рамках якого має бути забезпечено вільну торгівлю
енергетичними ресурсами на всій території євроспільноти з прийняттям пакету
відповідних заходів щодо сприяння здешевленню енергії.
Ухвалені євросамітом заходи включають чотири складові:
– держави та Єврокомісія спрямовують зусилля на подальшу інтеграцію для
створення загальноєвропейського конкурентного енергетичного ринку з метою
послідовного зниження цін на енергоресурси на основі конкуренції між
постачальниками;
– покращення диверсифікації джерел надходження енергії в країнах-членах
ЄС;
– створення сучасної мережі енергопостачання, придатної для поновлюваних
видів енергії;
– зниження енерговитрат шляхом підвищення енергоефективності в країнахчленах ЄС.
Елементи нової системи управління ринками газу для вирішення ряду
проблем, включаючи диверсифікацію імпорту природного газу, було об'єднано в
Цільову модель газового ринку ЄС (Gas Target Model).
Запуск Цільової моделі покликаний забезпечити вирішення трьох ключових
завдань:
- формування єдиного європейського енергетичного ринку;
- безперешкодне переміщення потоків газу;
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- створення
високоліквідних
хабів
за
ефективного
використання
інфраструктури.
Цільова модель, насамперед передбачає поділ європейського газового ринку
на ринкові зони. У кожній з них має забезпечуватися вільна конкурентна торгівля
газом на основі спотових контрактів. За таким принципом сьогодні функціонує
оптовий газовий ринок Великобританії.
Торгівлю газом у самій зоні пропонується організувати на спеціальній біржі –
«віртуальний газовий хаб». Передбачено використовувати вже реально існуючі в
ряді європейських країн газові торгові площадки, наприклад, британську біржу –
NBP, нідерландську Title Transfer Facility (TTF) або німецьку Net Connect Germany
(NCG) діючі на основі укладання відповідних спотових угод.
Сьогодні найбільші обсяги газу в ЄС продаються через британську біржу NBP.
Динаміку обсягів газу, який реалізовується на Європейських біржах природного
газу, наведено на наступній діаграмі.
Фізичні обсяги природного газу на європейських біржових площадках,
млрд м3
Німеччина
Австрія
Німеччина
Франція
Італія
Нідерланди
Бельгія
Великобританія

Джерело: Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, ноябрь 2014г.

Сьогодні в Європі діє шість національних ринків газу з обсягами газу від
40 до 100 млрд м3, чотири – з обсягами від 12 до 18 млрд і 15 зон – від 1 до
9 млрд м3. Інфраструктура має забезпечувати вільну доставку газу будь-якому
споживачеві всередині зони. Прагнучи стерти національні кордони, які гальмують
потоки газу, Цільовою моделлю передбачено скоротити число торгових зон зі
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споживанням у кожній не менше 20 млрд м3 газу, що має остаточно зняти всі
перешкоди на шляху газу до споживача, забезпечивши йому найкращий вибір і ціну,
а також максимально задіяти транскордонні потужності.
Держави з невеликими обсягами споживання мають об'єднуватися або
приєднуватися до більш потужного ринку. При цьому лише шість країн з обсягом
газоспоживання понад 20 млрд м3 збережуть контроль над своїми національними
ринками – це Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія і Великобританія.
За останнє десятиліття кількість країн-експортерів енергоресурсів до Європи
збільшилася з 14 до 23. Активно розвивається біржова торгівля природним газом, де
фізичні обсяги постачання зросли з 2003 р. в чотири рази.
Доповнюючи
роботу
національних
регуляторів,
почали
діяти
загальноєвропейські регулюючі органи – Агентство зі співробітництва регуляторів
електроенергетики (ACER), Рада європейських органів регулювання енергетики
(CEER, Council of European Energy Regulators) та об'єднання мережевих операторів у
сфері газу та електроенергії – ENTSOG і ENTSOE, які відповідають за розроблення
десятирічних планів розвитку газових та енергетичних систем.
Джерела постачання газу в Європу: обсяги, часові рамки та вимоги до
інфраструктури.
Власний видобуток природного газу в усіх країнах ЄС, крім Норвегії та
Нідерландів, падає і в результаті рівень прогнозованої до 2030 р., імпортозалежності
Євросоюзу заростатиме. У 2014 р. дві країни забезпечували до 70 % видобутку
природного газу в ЄС – Норвегія (109 млрд м3) і Нідерланди (66 млрд м3). Ці країни
є також двома основними джерелами постачання газу для інших європейських країн.
Видобуток із британського континентального шельфу (UKCS) становить приблизно
38 млрд м3, що покриває близько половини національних потреб Великобританії.
Після Норвегії з 2013 р. Нідерланди залишаються найбільшим європейським
виробником і експортером газу. Родовище Ґронінґен є одним із десяти найбільших
газових родовищ у світі, з видобутком майже 54 млрд м3 (2013 р.). Разом з тим
побоювання, пов’язані з виникненням підземних поштовхів, спричинили скорочення
видобутку в районах найбільшого ризику на 80%. Обмеження видобутку газа
Ґронінґенського родовища на 2014, 2015 і 2016 рр. було встановлено на рівні 42,5,
42,5 і 40 млрд м3 відповідно. За прогнозною оцінкою, очікується можливість
максимального річного видобутку в обсязі 40 млрд м3 до 2020 р. з подальшим
зниженням до 16 млрд м3 у 2030 р.
В інших країнах Євросоюзу, зокрема в Німеччині, видобуток становив 11,7
млрд м3 у 2013 р. з очікуваним зниженням в середньому на 5% за рік (до менш 5
млрд м3/рік) до 2030 р. Румунія видобула 10,6 млрд м3 у 2013 р., але очікується
зниження рівня до 6 млрд м3/рік до 2030 р. Італія, як і раніше, видобуває понад 7
млрд м3 газу на рік, але в довгостроковій перспективі також очікується зниження
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видобутку. Польща видобула понад 6 млрд м3 у 2013 р. У інших європейських
країнах видобуток не перевищує 2 млрд м3/рік.
У 2013 р. Норвегія посідала третє місце у світі за величиною експорту
природного газу після Росії та Катару і залишається найбільшим виробником
природного газу в Європі, забезпечуючи 21,6% регіонального споживання газу через
західноєвропейські ринки.
На початок 2015 р. Норвегія стала найбільшим постачальником газу до
Західної Європи, витіснивши Росію на друге місце. За інформацією трубопровідного
оператора Gassco, у першому кварталі 2015 р. Норвегія експортувала 29,2 млрд м3
природного газу. У той же час Росія продала в регіон 20,29 млрд м3 газу, відповідно
до звіту Газпрому.
Структура поставок природного газу в ЕС-28 в 2007-2013 гг., %

Джерело: Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, 2014г.

ЄС отримує з Росії близько 30% необхідного газу, майже половина якого
поставляється через Україну. Ряд імпортозалежних європейських країн (Естонія,
Фінляндія, Латвія, Литва, Чехія, Словаччина, Болгарія) купують в Росії від 80% до
100% природного газу (додаток 9).
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Основні газотранспортні магістралі та системи газопостачання ЄС:
1) Транс'європейська магістраль «Північний потік» (Nord Stream).
Цільовими ринками постачання природного газу по зазначеній магістралі є
Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Франція, Данія та інші країни. Газопровід
включає в себе дві «нітки» потужністю по 27,50 млрд м3/рік кожна. Маршрут
газопроводу протяжністю 1224 км проходить по дну Балтійського моря від бухти
Портова (поблизу м. Виборг) до узбережжя Німеччини в районі м. Грайфсвальд.
Для планування, будівництва, володіння, фінансування та експлуатації
газопроводу створено газотранспортну компанію «Норд Стрім АГ» (Nord Stream AG
- Швейцарія), акціонерами якої є: «Газпром» — 51%; Wintershall, підрозділ BASF,
Німеччина — 15,5%; E.ON Ruhrgas, підрозділ E.ON, Німеччина — 15,5%; Gasunie,
оператор газових транспортних мереж Нідерландів — 9%; компанія GDF Suez,
представляє інтереси Франції — 9%.
Сумарні інвестиції в проект Nord Stream у двонитковому виконанні становлять
7,4 млрд євро.
Другу нитку «Nord Stream» введено в експлуатацію 8 жовтня 2012 р. з
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доведенням пропускної спроможності газопроводу до 55 млрд м3. У 2014 р.
«Газпром» відмовився від планів розширення балтійського газопроводу «Північний
потік» і продовження його до Великобританії.
2) Газопровід «Блакитний потік» є газотранспортним коридором з Росії і
призначений для поставок природного газу безпосередньо в Туреччину через
акваторію Чорного моря. Газопровід проходить через територію України, Молдавії,
Румунії та Болгарії.
Загальна протяжність газопроводу «Блакитний потік» становить 1213 км,
проектна потужність - 16 млрд м3 газу на рік.
Із створенням газопроводу суттєво підвищилася надійність поставок газу в
Туреччину що забезпечує покриття пікового зростання попиту в Туреччині,
пов'язаного зі зниженням температури в зимовий період.
Основним партнером у будівництві «Блакитного потоку» виступала італійська
компанія ЕНІ, яка має великий досвід спорудження морських газопроводів.
3) Транснаціональний газопровід «Ямал - Європа» (понад 2000 км), що
проходить по території чотирьох країн – Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини,
побудовано для забезпечення поставок російського газу до Західної Європи. ЄС
відносить цей газопровід до пріоритетних інвестиційних рішень, реалізованих у
рамках Trans-European Network (TEN, «Транс'європейські мережі»).
Газопровід «Ямал-Європа»

Джерело: Гзапром - http://www.gazprom.ru
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4) Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільш
потужних у світі.
ГТС «Укртрансгазу» складається з магістральних газопроводів протяжністю
37,6 тис. км в однонитковому обчисленні. Пропускна спроможність системи на
кордоні з РФ становить 288 млрд м³ на рік, на кордоні України з Польщею,
Румунією, Білорусією, Молдовою – 178,5 млрд м³ на рік, у тому числі з країнами ЄС
– 142,5 млрд м³ на рік.
Природний газ надходить на територію України по 22 магістральних
газопроводах («Союз», «Прогрес», «Уренгой - Помари - Ужгород» тощо), А
виходить за межі України - по 15.
Система об'єднує 72 компресорні станції і 12 підземних сховищ з найбільшим
у Європі після Росії активним обсягом газу – понад 30 млрд м³, або 21,3% від
загальноєвропейської активної ємності.
Згідно з оперативними даними ПАТ «Укртрансгаз», у першому кварталі
2015 р. було поставлено транзитом через українську ГТС 11 млрд 775,2 млн м 3 газу,
до Молдови – 989,4 м3 газу у тому числі у Європу.
На початку березня 2015 р. «Газпром» прийняв рішення про зняття обмежень
на постачання газу в Європу через Україну, яке діяло протягом шести місяців,
збільшивши заявку на транзит в 1,5 раза. Обмеження вводилися з метою протидії
реверсним поставкам газу з ЄС в Україну. У підсумку, за експертною оцінкою,
«Газпром» зазнав збитків у розмірі від $ 5 млрд до $ 6 млрд.
За даними за 2013 р, в обхід України - через «Північний» і «Блакитний»
потоки і трубопроводу Ямал-Європа - здійснювався експорт 48% російського газу
до Європи (з урахуванням Туреччини).
Євросоюз розглядає питання скорочення споживання російського газу за
рахунок поставок його з інших країн. Серед пріоритетних партнерів, які в
майбутньому можуть стати постачальниками газу в ЄС, у Брюсселі називають
Алжир, Туніс, Азербайджан і Туркменістан.
5) «Південний газовий коридор». У 2002 р. перші дискусії, підтримувані
Європейською комісією, відбулися між п’ятьма компаніями відносно проекту
газопроводу Nabucco з проектною можливістю транспортування 31 млрд м3
природного газу із Туркменістану (через Каспійське море, Азербайджан, Грузію і
Туреччину у південно-східну Європу). У 2008 р. проект перетворено в газовий
«Південний коридор», офіційно схвалений Європейською Комісією в рамках
Другого стратегічного енергетичного пакету. Разом з тим не було досягнуто
кінцевої домовленості щодо обсягів поставок природного газу з Туркменістану, а
також узгодженості щодо будівництва транскаспійського газопроводу (ТКГ).
Після економічної кризи й рецесії 2008–2009 рр. у червні 2013 р.
азербайджанський Консорціум Шах-Деніз (видобувник каспійського газу), в замін
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Nabucco West для майбутніх поставок газу в Європу запропанував
Трансадріатичний газопровід (TAP) для подальшого його стикування з розпочатим у
квітні 2015 р. будівництвом трансанатолійського газопроводу TANAP, який
дозволить постачати газ із Туреччини в Болгарію з подальшим спорудженням вітки
TAP для транспортування природного газу в Італію через Грецію і Албанію.
Зазначений газовий проект було прийнято після того, як країни ЄС не змогли
знайти інвесторів і не підтримали реалізацію газового проекту Nabucco.
Основними пайовими учасниками проекту TANAP є Державна нафтова
компанія Азербайджану SOCAR – 58%, турецька Botas – 30% і британська BP –
12%.

Джерело: Neftegaz.ru
По новому коридору природний газ з родовища Шах-Деніз почне надходити
до Туреччини у 2018 р., а в країни ЄС – у 2019 р. Загальний обсяг інвестицій у
новий газовий проект досягне 45 млрд дол. При цьому Азербайджан, за оцінками
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фахівців, має намір щорічно постачати 16 млрд м3 газу в Європу з подальшим
збільшенням до 20 млрд м3.
Інфраструктура ЄС та регуляторні ініціативи. ЄС зробив свій перший
фінансовий внесок у сприяння будівництву інфраструктури, зокрема, в Центральній
та Південно-Східній Європі, у період після кризи 2009 р., яка продемонструвала
високу вразливість регіону до перебоїв транзитних газових потоків з Росії через
Україну. У 2009 р. ЄС прийнято Європейську енергетичну програму для
відновлення економіки (European Energy Programme for Recovery, EEPR), за якою
€3,8 млрд інвестуються в різні енергетичні проекти, у тому числі €1,36 млрд
передбачено для розбудови газової інфраструктури. Значну частину цього
фінансування було спрямовано на реалізацію інвестиційних проектів у центральних
і південно-східних регіонах, що дозволяє здійснювати «реверс» потоку газу на
існуючих односпрямованих транспортних зв’язках з одночасним спорудженням
ряду нових конекторів між окремими країнами.
Треба відзначити, що ряд проектів міжсистемних зв’язків сьогодні реалізовано
в рамках Протоколу енергоефективної маршрутизації (Еnergy-efficient routing
protocol (EERP), включаючи: Угорщина–Хорватія, Румунія–Угорщина, Польща–
Чехія і Болгарія–Румунія; окремі проекти, які підсилюють внутрішні газові мережі
та дозволяють реверсування потоків, було завершено в Австрії, Польщі, Латвії,
Литві, Чехії та Словаччині. Очікується, що транспортні зв’язки Греція–Болгарія і
Словаччина–Угорщина буде введено в експлуатацію до кінця 2015 р.
Відповідно до програми EERP частково фінансуються роботи щодо
спорудження терміналу імпортованого СПГ в Польщі, а також введення
двонапрямлених трубопровідних мереж у Європі для покращення зв’язків між
Західною і Східною Європою.
Газопостачання в ЄС скрапленого природного газу. Зростаючий рівень
залежності підвищує як політичні, так і економічні ризики і спонукає до участі в
перспективних інвестиційних проектах розвідування та розроблення нетрадиційних
покладів газу, систем транспортування природного газу і нафти, у тому числі й СПГ
з будівництвом терміналів для його постачання та регазифікації.
За даними асоціації Газової інфраструктури Європи (ГІЄ), у 2014 р. Європа
мала близько 185 млрд м3 потужностей для проведення регазифікації імпортованого
скрапленого природного газу, в основному зосереджених на північному заході
(Великобританія, Франція, Нідерланди, Бельгія) і південному заході (Італія, Іспанія
та Португалія) – 179,76 млрд м3 (97,1 %).
У 2013 р. країни ЄС імпортували 43 млрд м3 СПГ (~22 % загального обсягу), у
той час як за 2009–2010 рр., було імпортовано понад 80 млрд м3.
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СПГ-газифікації країн Європи,
залежних від російського газу, млрд м3
СПГ-термінали
Країна

Існуючі і споруджувані

2013
15,4

Зима
2014/15
14,7

Існуючі та заплановані
(запропоновані)
Зима
2015/16
14,7
5*
4

2020
46,7
5
4
5
6,5
8
2
17,3
94,5

2030
51,3
5
4
5
6,5
8
2
17,3
99,1

Італія
Польща
Литва
4*
Латвія
Естонія
2,5
Фінляндія
Хорватія
Греція
5
5,3
5,3
УСЬОГО
20,4
20+4*
26,5+5*
ЄС-28 (за винятком СПГ
186.4
185+4*
203.8+5*
326.3
333.4
у дрібних масштабах)
Туреччина
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
Україна
5
10
10
* Початок роботи
Джерело: ГІЄ (2014). Числа, округлені до одного знака після коми; для даних 2030 р.
прийнято, що ніяких нових потужностей імпорту СПГ не буде додано після 2022 р. (база даних
ГІЄ містить дані лише до 2022 р.); дані за 2013 р. від GIIGNL (2013).

Термінали СПГ: підключення до глобальних газових ринків. Скраплений
газ, охолоджений до мінус 162°C, має в шістсот разів менший обсяг, що дозволяє
перевозити його морськими суднами. Торгівля скрапленим газом потребує, однак,
спеціальної і дорогої інфраструктури: СПГ-терміналів для завантаження морських
суден і терміналів регазифікації для газопостачання.
Структура поставок СПГ в країни ЄС-28 у 2007-2013 рр.

Джерело: Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, ноябрь 2014г.
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За останні роки торгівля СПГ стрімко зростає і буде продовжувати
випереджати зростання трубопровідної торгівлі в найближчі 20 років, що
підтримується ЄС згідно з Директивою 2014/94/EU про розвиток альтернативної
інфраструктури палива. Потужність експорту СПГ виросла до 379 млрд м3/рік у
2012 р., значна частка якого (понад 100 млрд куб. м/рік) належить Катару. Росія має
незначні обсяги торгівлі на світовому ринку скрапленого газу (5%) і орієнтується в
основному на диверсифікацію експорту в Азію.
Імпорт СПГ країнами ЄС у 2010 – 2013 рр., млн т

Джерело: Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, ноябрь 2014г.

СПГ-термінали на балтійському узбережжі Польщі, адріатичному
узбережжі Хорватії. Ринок СПГ, який транспортується морськими суднами,
забезпечує лише чверть необхідного європейського імпорту. Термінали мають
скласти альтернативу російським поставкам вже у 2017 р., посилити важелі для
цінових переговорів із "Газпромом", а також підвищити ліквідність ринку газу.
На картограмі показано розміщення існуючих СПГ-терміналів, що будуються,
і запланованих до спорудження.
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Існуюючі
Будуються
Заплановано
Сприятливі умови для
будівцицтва

Джерело: Thierry Deschuyteneer, Gas Infrastructure Europe (GIE) via Institut Français des Relations
Internationale

У прогнозованому періоді мають запрацювати принаймні два термінали
регазифікації: Swinouscje – на польському узбережжі та Adria – на хорватському
острові Крк. Обидва є частиною коридору Північ-Південь, який з'єднує Балтійське й
Адріатичне моря через країни Вишеградської групи, іх спорудження спільно
фінансується Європейським Союзом. Зазначені термінали створять реальну
альтернативу: їх початкова спільна потужність (15 млрд м 3/рік) дозволить
задовольнити річні потреби газу Польщі. Завдяки міждержавним газовим
конекторам, СПГ-порти мають розширити диверсифікацію поставок газу,
забезпечивши підвищення рівня конкуренції на спотових ринках.
Основні термінали регазифікації в країнах
Центральної та Східної Європи
Назва,
Менеджер проекту
розташування

Потужність,
млрд м3/рік

Статус

Запуск,
роки

Swinoujscie,
Польща

Polskie LNG (дочірнє підприємство 5 (збільшується до 7,5) Будується 2015
державної Gaz-System)

Klaipeda,
Литва
Adria,
Хорватія

Klaipedos Nafta (державна)

2 (збільшується до 4)

Adria LNG (E.ON, OMV, Total,
Geoplin; хорватські фірми)

10 (збільшується до 15) В проекті 2017

Джерело: офіційні веб-сторінки компаній
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Будується 2015

Проектна потужність балтійського порту залежатиме від рівня попиту. Якщо
попит буде занадто низьким, інвестиції в проекти СПГ можуть виявитися
комерційно неефективними. За довгостроковим прогнозом, очікується, що попит на
газ в Європейському союзі дещо збільшуватиметься до 2035 р. – у середньому на
0,6% за рік.
Основним джерелом альтернативного газу для Європи буде глобальний ринок
СПГ із широким колом країн, включаючи США. Світова торгівля СПГ може
подвоїтися до 700 млрд м3/рік до 2030 р.
Спорудження двох-трьох нових приймальних терміналів дозволить значно
знизити рівень імпортозалежності країн Балтії і практично відмовитися від закупівлі
російського газу до початку 2020-х років, замінивши його на СПГ. Це може бути
досягнуто з мінімальними витратами за умови спільного використання пропускної
спроможності терміналів і створення трубопровідних зв’язків замість спорудження
національних об’єктів у кожній з них. У Польщі, незважаючи на відкриття свого
приймального терміналу СПГ у 2015 р., усунути залежність від російського газу
буде важче з огляду на відносно великі обсяги її попиту на газ. Проте розширення
можливостей з імпорту СПГ і зв’язок з Балтійськими терміналами можуть значно
знизити імпортозалежність країни. У південно-східній Європі нові та/або
модернізовані термінали СПГ у Греції, Хорватії і, можливо, в Італії могли б внести
значний вклад у зменшення грецької та болгарської імпортозалежності. У цілому
розширення інфраструктури із введенням додаткових транспортних зв’язків і
реверсних потоків, передбачених проектами спільних інтересів ЄС, дозволить
країнам вільно вибирати джерела газопостачання та знизити до 2020 р. рівень їх
імпортозалежності.
Сланцеві родовища Європи та перспективи їх освоєння. Згідно із звітом
МЕА сумарні геологічні запаси сланцевого газу в Європі становлять 73 трлн м3,
технічно видобувні – 18 трлн м3, що у 2,5 раза більше від доведених запасів
традиційного газу на континенті.
Із 12 найбільш перспективних нафтогазових басейнів найбільший потенціал
мають Балтійський басейн у Східній Європі та Скандинавський басейн у Західній
Європі. На їхню частку припадає 8,5 трлн м3, тобто майже половина технічно
видобувних ресурсів усього регіону. Більшу частину Балтійського басейну
розташовано на території Польщі, і, за наявними сьогодні даними, у цій країні
зосереджено до 30% ресурсів сланцевого газу всієї Європи.
Разом з тим для організації видобутку сланцевого газу в Європі існує ряд
перешкод. У більшості європейських країн відсутня необхідна кількість малих
геологорозвідувальних компаній, які забезпечили б розвідку та видобуток
сланцевого газу за технологією США, а також сервісних компаній для проведення
розвідувального буріння. Крім того, розвідувальні роботи потребують буріння
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великої кількості свердловин, що спричинить відповідні труднощі для
густонаселеної території Європи. Обмежувальним фактором для розвідки
сланцевого газу в ЄС є також недостатня оснащеність сучасними буровими
установками (для порівняння: ЄС – 100 од., США – 949 од.).
За експертною оцінкою, видобуток сланцевого газу в Європі буде
рентабельним за ціни близько 9 – 9,5 дол. за 1 млн БТО (326 – 344 дол. за 1 тис. м3,
1 млн БТО = 27,9 тис. м3 за калорійності 9100 ккал/м3).
Високі ціни на імпортний газ у країнах Євросоюзу спричиняє зростання
собівартості
виробництва
промислової
продукції,
знижуючи
її
конкурентоспроможність на світовому ринку. При цьому значні обсяги імпорту
газу, а також необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки країн ЄС
змушують прискорити розв’язання питань організації пошуку та видобутку
нетрадиційного природного газу з використанням американських досвіду і
технологій.
2.3. Розвиток альтернативної енергетики в Німеччині як одного з
напрямів розвитку енергетичної безпеки країни
Розвиток альтернативної енергетики багато в чому залежить від енергетичної
політики держави, визначеної енергетичною стратегію Німеччини.
Енергетична стратегія Німеччини дає право виробникам зеленої енергії
продавати електроенергію в мережу за встановленими регулювальними органами
країни тарифами. Уряд бачить свою роль у визначенні цілей і пріоритетів стратегії.
Ринок визначає розмір інвестицій у ПДЕ і динаміку цін на електроенергію.
Споживачі можуть вільно вибирати постачальника енергії, купувати більш дешевшу
енергію або переходу до споживання ПДЕ.
Першу урядову програму впровадження ПДЕ в Німеччині «100 МВт вітру»
було прийнято в 1989 р.; і до 2011 р. потужність вітрових установок зросла до 29
060 МВт. У 2009 р. Німеччина пережила справжній сплеск розвитку ПДЕ, частка
яких становила 10,1 % у загальній структурі енергоспоживання країни. У 2011 році
частка ПДЕ вже становила 12 %, проте на державному рівні країни визначено намір
довести її до 18 % у загальному енергоспоживанні згідно з Директивою 2009/28/EC з
поновлюваних джерел енергії від 2009 р.
Основними нормативними документами, які сьогодні регулюють дії у сфері
ПДЕ, є:
Національний план розвитку ПДЕ (Національний план дій з поновлюваних
джерел енергії) від 2010 р.;
Енергетична стратегія Німеччини на період 2010–2050 рр.;
Директива 2009/28/ЄС з ПДЕ.
Із урахуванням того що у 2014 р. з Росії в Німеччину було завезено 38 %
споживаного в країні газу, 34 % нафти і майже 28 % вугілля, німецьким бундестагом
27 червня 2014 р. прийнято Закон про поновлювані джерела енергії (Erneuerbare –
Energien – Gesetz, EEG), яким визначено ефективні методи регулювання та заходи з
нарощування обсягів виробництва екологічно чистої електроенергії.
Новим енергетичним курсом країни, який носить назву «Energiewende» –
«енергетичний поворот», як основні пріоритети визначено питання енергетичної
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безпеки та екологічної збалансованості навколишнього середовища. Реалізація
«Energiewende» не просто дозволить забезпечити значну потребу в дешевій і
«чистій» електроенергії, але й створить нові робочі місця. Згідно з проголошеним
енергетичним курсом, країна планує:
- збільшити вироблення електроенергії з ПДЕ до 40-45 % до 2025 р. і до 5560 % – до 2035 р.;
- знизити ціни на електроенергію;
- до 2025 р. скоротити викиди CO2 на 40 % порівняно з 1990 р.;
- підвищити енергоефективність за рахунок санації будівель, проведення
безкоштовних консультацій тощо;
- удосконалити сучасні енергетичні технології з використання викопного
палива, регулюючи подавання електроенергії в загальну енергетичну мережу для
покриття пікових навантажень або в періоди природних провалів (відсутність вітру
або велика хмарність); впровадити технології «зберігання» енергії; планомірно
вивести з експлуатації енергоблоки атомних електростанцій, що відпрацювали
проектний ресурс.
Довгострокові цілі у сфері енергетики та клімату,
установлені урядом Німеччини

Джерело: Green Energy Transition, energytransition.de

За період активізації розвитку альтернативної енергетики в Німеччині
отримано ряд ефективних макроекономічних змін, зокрема:
1. Значний внесок у ВВП країни. Низка напрямів створюваної доданої вартості
в галузі альтернативної енергетики включає в себе безпосереднє виробництво
електроенергії, створення технологій, планування і проектування, а також роботи,
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пов’язані з обслуговуванням даного сектора (логістичні служби тощо). Лише у 2012
р. внесок цієї галузі у ВВП Німеччини становив 11 млрд євро, що на 3 млрд євро
більше від результату 2011 р.
2. Скорочення витрат на імпорт викопних енергоносіїв. Лише у 2012 р.
вироблення електроенергії з ПДЕ дозволило заощадити 10 млрд євро на імпорт
енергетичних ресурсів. До 2025 р. лише за рахунок розвитку ПДЕ передбачено
заощадити до 25 млрд євро.
3. Скорочення викидів СО2. Використання ПДЕ дозволило знизити рівень
забруднення атмосфери, еквівалентного майже 148 млн т СО2. Без використання
екологічно чистих джерел енергії викиди парникових газів у країні зростуть більш
ніж на 15 %. У 2020 р. використання ПДЕ дозволить запобігти викидам в обсязі
287 млн т СО2.
4. Створення нових робочих місць. У 2013 р. у галузі ПДЕ було зайнято
371,4 тис. осіб, що на 6 % вище від результатів 2012 р. При цьому необхідно
відзначити, що 261,5 тис. робочих місць (понад 74%) створено за рахунок реалізації
Закону про поновлювані джерела енергії EEG. Найбільше створюється робочих
місць у біоенергетиці (34 %), на другому місці – вітроенергетика (31 %), а на
третьому – сонячна енергетика (27 %). До 2030 р Міністерство навколишнього
середовища Німеччини планує збільшити кількість зайнятих у цій сфері діяльності
осіб до 640 тис.
Динаміка обсягів електроенергії з ПДЕ в Німеччині

Джерело: «Розвиток та інтеграція поновлюваної енергії в Німеччині», 2014 р.

Розвиток ПДЕ на перших етапах нерозривно пов’язано зі значним обсягом
субсидування і стимулювання.
У країні вже тривалий час діє система «зелених» тарифів, за якими
енергосистема зобов’язана купувати електричну енергію у виробників ПДЕ. Що
стосується приватних осіб, то механізм компенсації продумано таким чином, що
фізична особа купує або встановлює систему виробництва енергії на основі ПДЕ за
власні кошти. Проте за кожну вироблену кіловат-годину електроенергії фізична
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особа отримуватиме грошову компенсацію протягом 20 років. Сума компенсації
може досягати до 30 центів за встановлений кіловат потужності, рівень компенсації
також диференціюється за часом: той, хто встановив у себе відповідну систему
виробництва ПДЕ кількома роками раніше, отримуватиме більше порівняно з тими,
хто встановлює їх сьогодні.
Розроблення середніх ставок пільгового податку, за якими платять усі існуючі
електростанції EEG, розділені в Німеччині за технологіями (€/МВт⋅год)

Джерело: «Розвиток та інтеграція поновлюваної енергії в Німеччині», 2014 р.

Основними проблемами поновлюваної енергетики в Німеччині є:
- подорожчання тарифу на електроенергію для кінцевого споживача.
Виробник «зеленої» енергії продає її за завищеним тарифом системному оператору.
Той, у свою чергу, надлишки енергії продає на спотовому ринку, перекладаючи
витрати на споживача;
- традиційні електростанції змушені скорочувати виробництво електроенергії
в разі збільшення вироблення від ПДЕ, і навпаки – нарощувати виробництво в разі
зниження потужності ПДЕ, у тому числі через зміну метеорологічних умов. Це
значною мірою знижує економічну ефективність роботи електростанцій.
Аналітичний інститут Prognos (Швейцарія) змоделював розвиток німецького
ринку електроенергетики на період до 2055 р. Наведемо деякі висновки, зроблені
Prognos щодо вартості виробництва електроенергії на нових електростанціях в
Німеччині.
«Головний результат полягає в тому, що відтепер собівартість електроенергії,
яку отримують із ПДЕ, у Німеччині приблизно є такою самою, як і в продукції
традиційних електростанцій. Хоча, природно, позначаться регіональні відмінності.
Так, на півночі країни найвигіднішою виявиться вітрова енергетика. У
довгостроковому плані, мова йде про період у 40 років, собівартість кіловат-години
становитиме менше 6 євроцентів. Якщо в цьому ж регіоні побудувати вугільну
електростанцію з новітнім обладнанням, то її продукція обійдеться у 8 євроцентів.
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Вартість електроенергії, вироблюваної як високоефективною газотурбінною, так і
великою сонячною електростанцією, перевищить на німецькій півночі 9 євроцентів.
Якщо ж взяти південь Німеччини, то там інші природні умови – більше сонця,
менше вітру. Тому там набагато вигідніше споруджувати великі сонячні
електростанції: їхня продукція в перспективі коштуватиме близько 7,5 євроцента за
кіловат-годину. А електроенергія, одержувана з вітру, виявиться на півдні істотно
дорожчою і обійдеться приблизно в 9 євроцентів.
Електроенергія, одержувана за допомогою сонця і вітру, залежить від погоди.
У цьому її головний недолік. Тому необхідно навчитися регулювати її виробництво і
споживання. Ось той головний виклик, з яким має впоратися в ході триваючої
кардинальної переорієнтації німецька енергетика.»
Результати дослідження інституту Prognos для операторів традиційних
електростанцій і для таких енергетичних концернів, як E.ON, RWE, Vattenfall, а
також для великих комунальних електростанцій, спираються на офіційні
статистичні дані. Основна проблема для всіх цих енергокомпаній полягає не в
конкуренції з боку ПДЕ, а в зниженні рентабельності роботи традиційних
електростанцій.
Вартість виробництва електроенергії на нових електростнціяї Німеччини
(прогноз)

Джерело: wvw.prognos.com, «Средняя стоимость на период 2015-2055 гг.»

Із урахуванням зазначеного німецькі енергокомпанії вже оприлюднили плани
відключення 28 енергоблоків на своїх вугільних і газових електростанціях, однак
деякі з них уряд визнав системотвірними і вирішив залишити їх у роботі.
Витрати на підтримку «зеленої» енергетики в країні є значними. За даними
звіту «Розвиток та інтеграція поновлюваної енергії в Німеччині», до липня 2014 р.
субсидії досягли – 412 млрд дол. Вартість програми підтримки ПДЕ становитиме
884 млрд дол. до 2022 р. у тому разі, якщо розмір субсидій не зміниться.
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Обсяги субсидій і додаткових зборів на ПДЕ

Джерело: Finadvice.ch, «Development And Integration Of Renewable Energy: Lessons Learned From Germany»

На діаграмі нижче наведено динаміку падіння цін на сонячні модулі в
Німеччині:

Для порівняння наведено витрати на виробництво електроенергії в Німеччині
(з урахуванням капітальних витрат):
Вартість виробництва електроенергії з різних джерел

Джерело: Frauhofer Institute for Solar Energy Systems
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Сьогодні виробництво електроенергії на СЕС і ВЕС конкурує з газовою
генерацією за цим показником в умовах досить посереднього опромінення в
Німеччині (на рівні московської області), у південній же Німеччині сонячна
генерація вже сьогодні є дешевшою від газової.
Згідно з прогнозом Фраунгоферовського інституту системних та інноваційних
досліджень (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Німеччина),
виробництво енергії сонця і вітру (на суші) буде дешевшим від генерації на
газовому і вугільному паливі в найближчому майбутньому.
Прогноз вартості виробництва електроенергії з різних джерел

Джерело: Таблиця 17 «Forecast for the develompent of LCOE of renewable energy technologies as well
as conventional power plants in Germany by 2030»

У серпні 2014 р. було прийнято законодавчі поправки до плану переходу
Німеччини на ПДЕ, які передбачають скорочення субсидій і обмеження зростання
встановленої потужності "зеленої" електрогенерації: 2,5 ГВт на рік для
вітрогенераторів на суші, 6,5 ГВт – на морі і 2,5 ГВт – для сонячних панелей. Ці
заходи уповільнять впровадження ПДЕ, не порушуючи запланованих цілей: до 2025
р. – 40-45 %, а до 2035 року – 55-60 % від загального обсягу виробництва.
Енергетичній сфері Німеччини в умовах інтенсифікації розвитку ПДЕ
належить пройти через трансформаційний процес, побудову нової архітектури
ринку, яка відображає сучасні реалії. Необхідно виробити умови, за яких у
майбутньому могли б рентабельно працювати газові і навіть вугільні електростанції.
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Це є одним із ключових завдань для несформованого сьогодні нового ринку
електроенергії.
Німеччина як основний контрагент «Газпрому» в Європі, все більше
орієнтуючись на поновлювану енергетику, знижує споживання газу, тим самим
знижуючи рівень імпортозалежності. Газова генерація через високі ціни не
витримує конкуренції. Разом з тим, за експертною оцінкою, масштабно заміщати
російський газ Німеччина не зможе ще мінімум п’ять-шість років.
Німецьке агентство Agora Energiewende повідомляє, що за підсумками 2014 р.
«зелена» енергетика вийшла на перше місце в енергобалансі Німеччини. За даними
агентства, на альтернативні джерела енергії припадає загалом 27,7 %
енергоспоживання країни (9,5 % – ВЕС, 8,1 % – біомаса і 6,8 % – сонячна енергія).
Буре вугілля (лігніт) займає 26 % енергобалансу, кам’яне енергетичне вугілля –
18,5 %, атомна енергетика забезпечує 16 % потреби. Таким чином, на частку газу
залишається менше 12 %. Водночас Німеччина є найбільшим покупцем російського
газу в Європі (у 2014 р. вона закупила 40,2 млрд м3 газу).
Тенденцію до зростання споживання вугілля в Європі в цілому і в Німеччині
зокрема пов’язано з тим, що значні обсяги вугілля після «сланцевої революції»
почала поставляти Америка – у результаті «сланцевого буму» США змогли
повністю забезпечити себе газом і значну частку вугільної генерації було
переведено на газ. Відповідно звільнилися обсяги вугілля для експорту в країни ЄС
за відносно низькими цінами.
Німеччина найближчим часом передбачає розробити план економічної
підтримки збиткових генерувальних потужностей, які працюють на традиційних
джерелах енергії. Для цього на урядовому рівні створюються спеціальні фонди для
компенсації витрат операторам компаній RWE AG і E.ON SE й ін., які експлуатують
традиційні генерувальні потужності на газовому та вугільному паливі для
використання їх як маневрових і резервних для режимного регулювання.
Після багаторічного субсидування сонячної та вітрової генерації ряд країн
Євросоюзу, включаючи Німеччину, Францію та Сполучене Королівство, розробили
плани підтримки традиційної електрогенерації для забезпечення надійності та якості
електропостачання.
Як приклад на графіку представлено динаміку й структуру електрогенерації в
Німеччині в лютому 2014 р. Вугільна і газова генерація, як видноз графіку, виконує
регулюючу роль у разі зміни режиму роботи ВЕС і СЕС залежно від погоди.
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Структура виробництва електроенергії в Німеччині
(лютий 2014 р.)

Джерело: Frauhofer Institute for Solar Energy Systems

Крім того, енергія вітру і сонця викуповується за фіксованим тарифом
(пільговий тариф, FIT), коли держава за рахунок додаткових зборів («EEG»)
компенсує різницю між установленим тарифом та ринковою ціною, яка дозволяє
отримувати прибуток власникам вітрогенераторів і сонячних панелей навіть за
низьких цін на ринку. У таких умовах регулююча генерація енергоблоків теплових
електростанцій стає збитковою.
Особливий вплив на розвиток електроенергетичної системи (ЕЕС) має
інтеграція електростанцій на базі ПДЕ, обсяг яких у розвинених країнах займає все
більшу частку в структурі генерувальних потужностей, випереджаючи обсяги
введень традиційної генерації.
Традиційна генерація внаслідок малопередбаченого характеру виробітку
електроенергії на базі ПДЕ повинна мати відповідно підвищену маневреність. Це
також відноситься і до електричних мереж, перетоки по яких стали носити все більш
мінливий (variable) характер. При цьому суттєво розширюється сфера управління
системних/мережевих операторів.
Так, за даними фірми Amprion (Німеччина), установлена потужність сонячних
електростанцій (СЕС, PV) у Німеччині досягла приблизно 34 ГВт, а ВЕС — 32 ГВт.
Такі обсяги потужності можуть мати непередбачений вплив на режими роботи ЕЕС
не лише Німеччини. При цьому значно знижується ефективність роботи
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традиційних електростанцій унаслідок зниження числа годин роботи з номінальним
навантаженням і витіснення з пікової частини денного графіка навантаження ЕЕС.
Зниження частки традиційної генерації може призвести до порушення стійкості
ЕЕС. Зокрема, у Німеччині на базі ПДЕ реальні приклади режимних ситуацій
(14.04.2014) свідчать про те, що максимально досягнута робоча потужність генерації
може становити на ВЕС 23,67 і на СЕС — 14,069 ГВт, що представляє не більш 53 %
усієї встановленої потужності об'єктів на базі ПДЕ.
У зв’язку з інтенсивним розвитком ПДЕ в Німеччині розроблено нову
енергетичну стратегію, спрямовану на створення чотирьох HVDC ліній (постійного
струму) уздовж трьох енергетичних коридорів, які перетнуть наявні електричні
мережі змінного струму для передавання в південну частину Німеччини
електроенергії, отриманої від ВЕС, розташованих на півночі країни. Саме інтеграція
в енергосистему електростанцій на базі ПДЕ й розподіленої генерації (РГ)
обумовлює розвиток ряду нових технологій, включаючи сучасні потужні вітряні
турбіни, фотоелектронне перетворення енергії, силову електроніку, накопичувачі
електричної енергії, електротранспорт із інфраструктурою зарядження від
електричної мережі, управління попитом тощо.
Значна увага в країні приділяється розвитку та застосуванню систем
накопичення електроенергії (СНЕ, BESS), у тому числі технологіям накопичення на
базі електрохімічних акумуляторних батарей великої потужності. Узагальнюються
сфери застосування СНЕ на підстанціях, у розподільних мережах, для інтеграції
ПДЕ, у комерційних/промислових підприємствах, житлових приміщеннях
споживачів у широкому діапазоні потужності (від декількох кіловат до десятків
мегават) із часом розряджання до декількох годин.
У силу специфіки роботи об'єктів ПДЕ в складі ЕЕС виникають додаткові
проблеми системного характеру, у тому числі режимне балансування ЕЕС,
забезпечення і регулювання частоти, напруги й перетоків потужності, підтримка
резервів потужності, забезпечення стійкості роботи енергосистеми в разі збурень в
ЕЕС, а також під час роботи в ізольованому режимі. Формується новий клас завдань
технологічного й ринкового розвитку енергосистем, пов'язаних із залученням
активних споживачів та розподіленої генерації у процес управління режимами
енергосистем.
3. Україна. Диверсифікація постачання природного газу та шляхи його
імпортозаміщення
Енергетична безпека держави потребує декілька шляхів і джерел постачання
енергоносіїв: збільшення власного видобутку енергоресурсів, заміщення дорогого
імпортного газу, диверсифікації джерел постачання природного газу в Україну.
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Газотранспортна система України

Джерело: НАК «Нафтогаз України»

Україна має одну з найбільших газотранспортних систем (ГТС) у світі, яка
забезпечує природним газом внутрішніх споживачів і здійснює транзит природного
газу через свою територію в країни Західної та Центральної Європи.
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ПАТ «Укртрансгаз», 100% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України»,
експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу (ПСГ),
які становлять понад 20% із загального обсягу ПСГ у Європі.
Пропускна здатність ГТС України на вході становить 287,7 млрд м3, на виході
– 178,5 млрд м3, у тому числі в країни Європи – 142,5 млрд м3, Молдову – 3,5 млрд
м3. Потужність 12 ПСГ материкової частини України становить 31 млрд м3.
Станом на 01.01. 2015 р. в українських ПСГ знаходилося близько 11,5 млрд м3
природного газу, що на 17,9 % менше порівняно з 2013 р. ПАТ «Укртрансгаз»
планує ввійти в опалювальний сезон 2015 – 2016 рр. з раніше запланованими 16 – 17
млрд м3 газу у своїх ПСГ.
Потужність експортних газопроводів на кордоні України
Назва газопроводу
Оренбург – західний кордон
(Ужгород)
Уренгой – Ужгород
Ямбург – західний кордон (Ужгород)
Долина – Ужгород – 2 лінії
Комарно – Дроздовичі – 2 лінії
Ужгород – Берегове – 2 лінії
Хуст – Сату-Маре
Ананьєв – Тірасполь – Ізмаїл та
Шебелінка – Ізмаїл – 3 лінії

Потужність,
млрд м3
26
28
26
17
5
13
2
26

Всього

Напрямок експорту

Словаччина, Чехія, Австрія,
Німеччина, Франція.
Швейцарія, Словенія, Італія
Польща
Угорщина, Сербія, Боснія
Румунія
Румунія, Болгарія, Греція,
Туреччина, Македонія

142

Джерело: ПАТ «Укртрансгаз»

Для приведення функціонування ГТС України у відповідність із
зобов’язаннями України, в рамках Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, прийнято Закон України від 14.08.2014 р. № 1645-18 Про внесення
змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною
газотранспортною системою України. Його метою є залучення інвестицій
компаній ЄС і США до реконструкції та модернізації системи магістральних
газопроводів і ПСГ через приватизацію 49% акцій державних підприємств із
транспортування і зберігання газу. Україна забезпечила доступ спостерігачів
Єврокомісії до об’єктів ГТС з лютого 2015 р.
У 2014 р. підписано угоду між Україною та Європейським інвестиційним
банком про залучення €150 млн на модернізацію західної ділянки газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. №375 Про
питання реформування газового сектора затверджено план заходів щодо
реформування газового сектора.
Прийнятий Закон України від 09.04.2015 р. № 329-19 Про ринок природного
газу спрямовано на імплементацію Директиви 2009/73/ЕС та Регламенту 715/2009 у
законодавство України і він відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.
Закон передбачає: відокремлення функцій оператора ГТС від функцій видобувників
і постачальників, причому оператор ГТС буде в державній власності; державне
регулювання монопольних ринків (транспортування, розподіл, зберігання, послуги
установки LNG); на оптовому та роздрібному ринках природного газу діятимуть
принцип вільного ціноутворення і свобода вибору джерел надходження природного
газу тощо. Закон закріплює усталені в ЄС економічно обгрунтовані підходи до
організації роботи газового ринку і створює передумови для нової моделі ринку
природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та
орієнтованої на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів.
На виконання вимог положень Закону України Про ринок природного газу
ПАТ «Укртрансгаз» розроблено Проект кодексу ГТС України, який сьогодні
перебуває на стадії обговорення з НКРЕКП.
На виконання вимог Другого і Третього енергопакетів ЄС ПАТ «Укртрансгаз»
з 15.05.2014 р. розпочато щоденне інформування щодо оперативних обсягів
транспортування природного газу через ГТС України; також з 28.08.2014 р.
розміщує щоденну інформацію про наявні обсяги природного газу в українських
ПСГ на офіційному інтернет-сайті ПАТ «Укртрансгаз» та інформаційній платформі
асоціації європейських операторів газосховищ (transparency.gie.eu); а з 01.10.2014 р.
– розпочато щоденну публікацію даних по транзиту природного газу в країни ЄС на
інформаційній платформі Європейської мережі операторів газотранспортних
систем. Україна є першою з країн, що не є членом ЄС, яка приєдналася до щоденної
системи відображення даних про стан транзиту природного газу.
ПАТ «Укртрансгаз» співпрацює з такими компаніями: PGNiG (Польща), Gaz
System SA (Польща), Eustream a. s. (Словаччина), FGSZ (Угорщина), АТ
«Молдовагаз» (Молдова), SNTGN Transgaz S.A. Medias (Румунія), ВАТ «Газпром»
(Російська Федерація), ВАТ «Газпром трансгаз Бєларусь» (Бєларусь), E.ON
(Німеччина), RWE (Німеччина), GDF SUEZ (Франція), Net4Gas (Чеська Республіка),
Булгаргаз ЕАД (Болгарія), DESFA (Греція), Botas (Туреччина), та іншими.
Наша країна належить до найбільш енерговитратних країн світу. Щорічний
обсяг втрат національної економіки від неефективного енергоспоживання
оцінюється на рівні $15 – 17 млрд. Україна з її 46-мільйонним населенням споживає
близько 50 млрд м3 газу на рік, у той час як Польща з 38-мільйонним населенням (і
ВВП у три рази більшим, ніж в Україні) споживає всього 14 млрд м3 газу на рік.
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Видобуток, споживання, імпорт і транзит природного газу
в Україні, млрд м3
Назва
2005 2006 2007 2008
Видобуток
20,6 20,8 20,6 21,0
Споживання 76,4 73,9 69,8 66,3
Імпорт
61,7 57,0 58,8 52,6
Частка, %
81,0 77,0 84,0 79,0
Транзит
136,4 128,5 115,2 119,6

2009
21,2
51,9
27,0
52,0
95,8

2010 2011
20,5 20,1
57,6 59,3
36,6 44,8
64,0 81,0
98,6 104,2

2012
20,2
54,8
32,9
60,0
84,3

2013
21,4
50,4
28,0
56,0
86,1

2014
20,5
42,6
19,5
46,0
62,2

Джерело: НАК «Нафтогаз України»

Упродовж 2014 р. обсяги транзиту російського газу через територію України
знижувалися. Безпосередньо для країн Європи та Туреччини було поставлено у 2014
р. 59,4 млрд м3 газу, або на 29,1% менше порівняно з 2013р. Транзит російського
газу в I кв. 2015 р. через українську ГТС становив 12,76 млрд м 3, з них 11,775 млрд
м3 – у напрямку Європи. Усього у 2015 р. обсяг транзиту газу в цьому напрямку
прогнозується на рівні 50 – 60 млрд м3, а транзит газу у напрямку Туреччини і
європейських країн (без держав Балтії) планується в обсязі 152 – 153 млрд м3.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 410р. Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу
природного газу в Україні на 2015 рік країні потрібно у 2015 р. забезпечити себе 54,4
млрд м3 природного газу, з яких газ власного видобутку становитиме 19,5 млрд м3;
імпорт – 25,99 млрд м3, у тому числі 15,0 млрд м3 (60%) з країн ЄС; відбір з ПСГ –
8,9 млрд м3. Також встановлено, що річне надходження імпортованого природного
газу з одного джерела має бути (починаючи з 2015 р.) в обсязі, не більшому ніж 50%
від загального обсягу імпортованого НАК «Нафтогаз України» природного газу.
Ціна імпорту газу від ВАТ «Газпром» РФ в Україну, $/тис. м3
2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

І кв.-268,5 І кв.-329,0
IV кв.-378,0
Джерело: Оцінка варіантів диверсифікації постачання газу до України / Г. Захманн, Д. Науменко
// Презентація. – Берлін/Київ. – 2014;
*http://unian.ua;
**http://enref.org/wp-content/uploads/2015/03/Newsletter151.pdf
50,0

60,0

95,0

130,0

259,0

260,0 333,0 424,0

416,0

Прогнозна ціна імпортованого природного газу з РФ у II кварталі 2015 р.
становитиме $248 за тис м3 за узгодженням між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ
«Газпром».
Імпорт природного газу в Україну залежав в основному від Російської
Федерації (РФ) і до 2012 р. ВАТ «Газпром» був єдиним постачальником природного
газу в країну.
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У травні 2012 р. НАК «Нафтогаз України» та RWE Supply&Trading
(Німеччина) підписано контракт строком на 5 років, який передбачає постачання
імпортного газу в обсязі до 10 млрд м3 на рік. Постачання газу через територію
Польщі з Німеччини створили правову основу для можливого імпорту природного
газу з Європи. RWE (Німеччина) стала першою компанією, яка розпочала реверсне
постачання газу в Україну.
Середньозважена ціна імпортованого газу з Європи в Україну, $/тис. м3
Назва
Імпорт включно з усіх напрямків, включно
з траспортуванням до кордону України
Імпорт з Європи включно з траспортуванням
до кордону України
Закупівля газу в Європі за укладеними
контрактами в пункті поставки
Джерело: НАК «Нафтогаз України»

2014 (ІІІ кв.)

2014 (ІV кв.)

2015 (І кв.)

353

360

315

353

355

301

348

346

293

У 2013 р. НАК «Нафтогаз України» проведено тестування реверсного
постачання газу з Угорщини та Словаччини, а з 15.05. 2013 р. розпочато імпорт газу
зі Словацької Республіки, яка має найбільш потужний коридор для постачання
природного газу з Європи в Україну.
28.04.14 р. у Братиславі в присутності президента Європейської Комісії
оператори газотранспортних систем ПАТ «Укртрансгаз» України і Eustream
Словаччини підписано меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення
реверсного постачання газу в Україну. Також підписано операторську угоду про
об'єднання газотранспортних систем по лінії Вояни-Ужгород.
На початку вересня 2014 р. було запущено реконструйований трубопровід
Вояни-Ужгород, по якому газ із європейських країн надходить в Україну
в реверсному режимі. НАК «Нафтогаз України» викупила до кінця 2019 р. більшу
частину транспортних потужностей на газопроводі Вояни-Ужгород у оператора
газотранспортної системи Eustream Словаччини.
Норвезькою нафтогазовидобувною компанією «Stat Oil» з 01.10.2014 р.
розпочато імпорт природного газу в Україну згідно з короткостроковим і спотовим
контрактом на основі передоплати через словацький газовий коридор.
У провінції Карі на північному сході Туреччини 17.03.2015 р. відбулася
презентація початку будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP).
Поставки газу в Європу очікуються на початку 2020 р. після завершення
будівництва Трансадриатичного газопроводу (ТАР). Україна зацікавлена у
використанні газопроводу TANAP для транспортування газу на свою територію, а
також пропонує використання своєї ГТС для постачання газу в Європу. Україна
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зазначає, що практично вся інфраструктура починаючи від Туреччини до кордонів
України, вже готова.
На кінці травня 2015 р. український оператор газотранспортної системи ПАТ
«Укртрансгаз» та угорський оператор FGSZ підписали договір про з’єднання
транскордонних газопроводів між Україною та Угорщиною. Договір стосується всіх
газопроводів, які перетинають україно – угорський кордон та повністю відповідає
енергетичному законодавству ЄС.
У результаті зазначених та ряду інших заходів у 2014 р. досягнуто суттєвого
зниження рівня залежності України від постачання російського природного газу. Із
РФ у 2014 р. імпортовано 14,45 млрд м3 природного газу (на 11,3 млрд м3 менше,
ніж у 2013 р.), що становило 36% загального балансу газу, поставленого в ГТС
України для внутрішнього споживання. Суттєве скорочення імпорту російського
газу досягнуто як завдяки зменшенню використання газу в країні – до 42,6 млрд. м3
(або на 16% менше порівняно з 2013 р.), так і за рахунок збільшення обсягів імпорту
на 59% із країн ЄС. Найбільше зменшення обсягу використання газу у 2014 р.
порівняно з 2013 р. відбулося в промисловості – з 20,1 млрд м3 до 15,7 млрд м3;
обсяг споживання газу населенням знизився з 16,8 млрд м3 до 15,1 млрд м3;
підприємств теплокомуненерго – з 8,3 млрд м3 до 7,0 млрд м3; технологічні витрати
під час транспортування газу скоротилися з 4,3 млрд м3 до 3,7 млрд м3.
Імпорт природного газу на територію України, млрд м3
Назва країни
2012
2013
Австрія
–
0,54
Люксембург
–
–
Німеччина
0,05
0,89
Норвегія
–
–
Польща
–
0,09
РФ
32,87
25,84
Словаччина
–
–
Угорщина
–
0,61
Швейцарія
–
–
Всього
32,92
27,97
Джерело: ПАТ «Укртрансгаз»; *Энергобизнес. – 2015. – №21;
**Энергобизнес. – 2015. – №18-19.

2014*
–
0,006
2,78
0,89
–
14,45
0,006
1,26
0,07
19,46

2015 (І кв.)**
–
–
–
–
0,03
2,10
3,30
0,26
–
5,69

НАК «Нафтогаз України» завдяки розвитку реверсних напрямків може
обирати найбільш економічно доцільні маршрути постачання газу, які залежать від
різних чинників, зокрема від ціни.
Диверсифікація джерел постачання природного газу в реверсних режимах і
закупівля його на європейському спотовому ринку у 2014 р. в обсязі 19,6 млрд м3
дозволила НАК «Нафтогаз України» заощадити $3,6 млрд та за І кв. 2015р.
(5,69 млрд м3) – понад $200 млн.
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Членство України в Енергетичному співтоваристві та імплементація
енергетичних пакетів ЄС відкриває шлях до створення спільного ринку газу України
і центральної Європи та надходженню інвестицій в енергетичний сектор із країн ЄС.
Міністри енергетики та економіки Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії
31.10. 2012 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо інтеграції ринку
газу країн Вишеградської групи (V4). Дорожню карту розвитку регіонального ринку
газу країн Вишеградської четвірки, в якій зазначено про готовність співпрацювати з
сусідніми країнами, у тому числі з Україною, було укладено 16.07. 2013 р.
Україна разом із країнами Вишеградської групи є великим ринком із обсягом
споживання майже 80 млрд м3 природного газу. Інтеграція ринків створить нові
можливості для постачальників і споживачів газу, що дозволить послабити тиск з
боку виробників газу. Ключовою умовою досягнення цієї мети є створення
стабільної правової бази для інвесторів.
Зважаючи на статус України як повноправної країни-учасниці ЕС, а також
беручи до уваги її географічне розташування, нагальним є питання диверсифікації
маршрутів постачання природного газу та використання наявного потенціалу
українських ПСГ, що допоможе зміцнити загальноєвропейську енергетичну
безпеку.
У жовтні 2014 р. на засіданні заступників міністрів закордонних справ країн
Вишеградської групи та України у Львові було розглянуто підготовлену
українською стороною доповідь «Співробітництво країн Вишеградської групи та
України в газовій сфері».
У доповіді наголошувалося на необхідності об'єднання зусиль країн
Вишеградської групи та України в розробленні, відповідно до вимог Третього
Енергопакету ЄС, єдиної нормативної бази, яка регламентуватиме функціонування
газових ринків і прийняття загальної дорожньої карти першочергових робіт для
з’єднання газотранспортних систем України та країн Вишеградської групи.
Запропоновано також реалізувати новий інфраструктурний проект на основі
модернізації існуючої інфраструктури для зберігання природного газу на західному
кордоні України, будівництва додаткових інтерконекторів між Німеччиною та
Польщею, Польщею та Україною, розширення LNG-терміналу в м. Свіноуйсьце і
модернізації ГТС Польщі.
Метою проекту є підвищення енергетичної безпеки країн Європи та України
шляхом диверсифікації імпорту природного газу за рахунок джерел постачання,
альтернативних ВАТ «Газпром», збільшення можливих обсягів зберігання
природного газу для потреб європейських країн шляхом використання
західноукраїнських ПСГ, а також інтеграція газових ринків країн ЦентральноСхідної Європи та України.
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Загальна схема реалізації проекту «Нового газового коридору для країн
Центральної та Східної Європи «Захід-Схід»

Джерело: ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

Реалізація концепції підвищення в цілому енергетичної безпеки країн Європи
та забезпечення України імпортним газом передбачає реалізацію проекту в такому
складі:
1. Будівництво нового газопроводу та інтерконектора Німеччина-Польща з
пропускною потужністю 5,0 млрд м3 природного газу на рік (у прямому та
реверсному напрямках постачання).
2. Розширення потужності регазифікаційного терміналу в м. Свіноуйсьце
(Польща) до 7,5 млрд м3 природного газу на рік.
3. Модернізація ГТС Польщі з метою підвищення рівня міждержавних
з’єднань польської газової мережі з газовими мережами Німеччини, Чеської
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Республіки і Словаччини і збільшення її пропускної потужності до 10 – 15 млрд м3
на рік у напрямку до України.
4. Будівництво нового інтерконектора Польща – Україна протяжністю 100 –
110 км з пропускною потужністю 10 – 15 млрд м3 природного газу на рік.
5. Модернізація українських ПСГ, виділених у Західній Україні для реалізації
зазначених проектів (обсяги зберігання 10 – 15 млрд м3 на рік), насамперед, з метою
збільшення максимальних обсягів рівнів добового відбору/закачування природного
газу.
Характеристики українських ПСГ, які можна використовувати для
реалізації проекту
Назва ПСГ

Опарське
БільчеВолицько
Угорське

Загальний
обсяг
природного газу,
млн м3

Активний
обсяг природного
газу,
млн м3

4570,0

1920,0

33450,0

17050,0

Максимальний тиск у
пласті, МПа

Максимальна
продуктивність
ПСГ на поча-ток
відбору газу у
ПСГ, млн м3

Максимальна
продуктивність
ПСГ на поча-ток
закачуван-ня
газу в ПСГ, млн
м3

9,0

15,0

15,0

9,9

129,5

130,0

Джерело: ПАТ «Укртрансгаз»

6. Для експлуатації запропонованого інтерконектора Польща – Україна та
виділених західноукраїнських ПСГ передбачається створення спільного
підприємства із залученням операторів газотранспортних систем європейських
країн.
У Братиславі 16.11. 2014 р. президентами країн Вишеградської групи та
України було досягнуто рішення про створення фізичного газового хабу на базі
західноукраїнських ПСГ та інтеграції газових ринків Польщі, Словаччини,
Угорщини та України, що дозволить створити Східно-Європейський газовий хаб.
Західноукраїнські підземні сховища газу, враховуючи значну їх потужність,
відіграватимуть важливу роль не лише у випадках транспортування газу по лінії
«схід – захід», а й по лінії «північ – південь».
НАК «Нафтогаз України» та польська компанія Gaz System домовилися про
будівництво нового газопроводу (110 км) для доступу до терміналів скрапленого
газу у Полші та Литві з можливістю отримувати 10 млрд м3 на рік з території
Польщі. Міненерговугілля України розглядає можливість імпорту газу через
литовський LNG-термінал у Клайпеді (Литва), який почав працювати в грудні 2014
р., як ще один шлях диверсифікації постачання палива. Розглянута також
60

можливість постачання цього газу через інтерконектор Литва – Польща і газопровід
Україна – Польща. Українсько-литовська міжурядова комісія розглянула проект
спорудження будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору
(ЄАНТК), роботи по реалізації якого мають розпочатися в 2015 р.
У січні 2015 р. Кабінетом Міністрів України затверджено План заходів з
виконання Міненерговугілля Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Коаліційної угоди у 2015 році. Серед пріоритетних завдань – до кінця поточного
року має бути затверджено Концепцію реалізації проекту будівництва LNGтерміналу в Одеській області для можливості отримання до 5 млрд м3 газу на рік.
Ефективне заощадження енергії разом з диверсифікованими джерелами
постачання, а також включення українських проектів до переліку спільного інтересу
з ЄС допоможе розбудувати належну інфраструктуру для приєднання України до
спільного європейського газового ринку.
Важливим стратегічним завданням для України є досягнення максимально
можливого рівня забезпечення власними вуглеводними ресурсами. За даними
Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного
газу, запаси газу в країні становлять 5,4 трлн м3 (з них розвідані – 1,1 трлн м3), що
підтверджує наявність ресурсної бази для забезпечення газом власного видобутку із
традиційних джерел.
Разом з тим український газовидобуток характеризується високим ступенем
виснаження початкових запасів базових родовищ і низькими темпами їх
відтворення.
Видобуток нетрадиційних джерел вуглеводнів – це насамперед важка
високов’язка нафта і бітуми, водорозчинний і вугільний метан, а також газогідрати
Чорного моря, запаси яких, за різними оцінками, можуть становити 4 – 13 трлн м3
газу. За найскромнішими підрахунками, у надрах України зосереджено не менше 2
млрд т у. п. важкої нафти і бітумів. Також перспективним для України видом
нетрадиційного газу може стати газ щільних порід, ресурси якого, за попередніми
оцінками, становлять 2 – 8 трлн м3.
Згідно з новими даними Україна посідає третє місце в Європі та тринадцяте у
світі з покладів сланцевого газу, які становлять 3,6 трлн м3. Наприкінці 2013 р.
Урядом підписано угоди про розподіл продукції (УРП) з видобутку сланцевого газу
на площах Юзівській (Харківська і Донецька області) та Олеській (Львівська та
Івано-Франківська області) з нідерландською компанією Royal Dutch Shell і
американською Chevron.
У грудні 2014 р. американська компанія Chevron заявила про вихід з УРП з
освоєння Олеської площі України. Проект УРП з освоєння Юзівської площі
компанії Royal Dutch Shell у Донецькій і Харківській областях призупинено через
військові дії, які ведуться безпосередньо на об'єктах або близько до них.
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За даними робочої групи, створеної при НАН України для розв’язання
проблем з енергоносіями, Україна впродовж 10 років може подвоїти власний
видобуток газу. Необхідні для цього фінансові ресурси будуть набагато меншими,
ніж витрачається за рік на закупівлю газу по імпорту. Лише за рахунок реанімації
ліквідованих свердловин, зокрема вітчизняним методом буріння бічних стовбурів,
щорічний видобуток газу в країні можна збільшити на 5 – 6 млрд м3, а нафти – на
1,5–2 млн т. Розвідка й видобуток з надглибоких структур донецько-дніпровської
западини (на глибині 6 – 8 тис. м) дозволить, за оцінкою науковців, за 10 років
збільшити щорічний видобуток газу не менше ніж на 10 – 15 млрд м3. Для
збільшення
видобутку
вуглеводнів
у
країні
геологи
Українського
геологорозвідувального інституту та ДП «Укргеофізика» пропонують ввести
диференційовану оплату за користування надрами й відновити в держбюджеті
захищену статтю фінансування геологорозвідувальних робіт
Прогноз видобутку газу в Україні

Джерело: IHS CERA

Використання поновлюваних джерел енергії є одним з важливих напрямів
енергетичної політики України, спрямованої на розширення диверсифікації джерел
енергоносіїв та сприятиме підвищенню енергетичної незалежності держави.
За 2014 р. виробництво електроенергії ПДЕ становило лише 1,1% від
загального виробництва електроенергії ОЕС України.
Річний технічно досяжний енергетичний потенціал поновлюваних джерел
енергії в Україні, за підрахунками Інституту відновлюваної енергетики (ІВЕ) НАН
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України, досягає 68,6 млн т н.е., що становить близько 50% загального
енергоспоживання в Україні. Основними напрямами використання поновлюваних
джерел енергії в Україні є: вітрова енергія, сонячна енергія, енергія річок, енергія
біомаси, геотермальна енергія, енергія навколишнього природного середовища з
використанням теплових насосів.
Структура виробництва електроенергії за 2014 рік об'єктами
поновлюваної енергетики, які працюють за «зеленим» тарифом

Джерело: http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/suchasny-stan

За інформацією НКРЕКП і Київської міської та обласних держадміністрацій в
Україні станом на 01.01.2015 р. введено 885 об'єктів з виробництва теплової енергії з
поновлюваних джерел енергії, установленою потужністю 1558,6 МВт, зокрема:
сонячної енергетики – 0,8 МВт; теплових насосів – 5,5 МВт; біоенергетики – 1552,3
МВт. Зазначеними джерелами у 2014 р. вироблено 2173 тис. Гкал теплової енергії
(на 90 % більше ніж у 2013 р.), що дало можливість замістити 253 млн м3
природного газу.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел
енергії» від 01.04.2009 р. № 1220-17 (зі змінами) встановлено «зелений» тариф.
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«Зелені» тарифи на виробництво електроенергії
з альтернативних джерел енергії з 01.06. 2015 р.
коп за 1 кВт∙год (без ПДВ)
Назва
Виробники електричної енергії з енергії вітру
262,38 та 149,93
Виробники електричної енергії з біомаси
287,37
Виробники електричної енергії з біогазу
287,37
Виробники електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання:
– наземні об’єкти
1079,50 та 787,14
– об’єкти, які вмонтовано (установлено)
на дахах та/або фасадах будинків,
будівель і споруд, величина
1034,52 та 809,62
встановленої потужності яких
перевищує 100 кВт
– об’єкти, які вмонтовано (установлено)
на дахах та/або фасадах будинків,
будівель і споруд, величина
989,54 та 832,11
встановленої потужності яких не
перевищує 100 кВт
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та
449,79; 359,83; 269,87
малими гідроелектростанціями
Джерело: Постанова НКРЕКП від 28.05.2015 р. № 1637 Про встановлення «зелених»
тарифів на електричну енергію

За даними фахівців Інституту відновлюваної енергетики НАН України,
вітроенергетика може забезпечити еквівалент 10,5 млн т н.е., що дозволить
заощадити близько 13 млрд м3 природного газу на рік; сонячна енергетика,
потенціал якої становить 4,2 млн т н.е., може заощадити біля 5 млрд м3 природного
газу. Біомаса може замінити до 30 млрд м3 природного газу на рік. У галузі
біоенергетики необхідно приділити особливу увагу використанню потенціалу
біогазу зі стічних вод і звалищ сміття на полігонах – твердих побутових відходів.
Велика гідроенергетика – економічно доцільні для використання гідроресурси
України становлять близько 16 млрд кВт∙год на рік, мала гідроенергетика –
потенціал малих рік становить близько 2,1 млн т н.е., що рівноцінно генерації до 8,2
млрд кВт∙год на рік, цей потенціал може замістити 2,6 млрд м3 природного газу на
рік.
У жовтні 2014 р. здійснено синхронний запуск двох гідроагрегатів
Дністровської ГАЕС, що зекономить 1 млрд м3 газу на рік.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 р. №902-р
затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року (НПД ВЕ); План заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року, який розроблено відповідно до вимог Директиви
№2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел енергії.
Головна мета НПД ВЕ –досягти в 2020 р. 11% частки енергії, отриманої з ПДЕ, у
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кінцевому енергоспоживанні країни. Згідно з документом загальна потужність усіх
джерел ПДЕ (без урахування великих гідроелектростанцій) має зрости більш ніж у
5,5 раза. Зокрема, потужності ВЕС мають зрости у 5,6 раза, СЕС – у 5,1 раза, малої
гідроенергетики – на 25%. Потужності біомаси у найближчі 6 років мають зрости у
40 разів.
З метою виконання зобов’язань, узятих Україною в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 03.08.11 № 733-р, дорученням Кабінету Міністрів
України від 28.03.12 № 3476/3/1-12 та від 20.04.12 № 8280/8/1-12 і з метою
забезпечення виконання положень Директиви 2006/32/EC Європейського
Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 року Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України підготовлено Національний план
дій з енергоефективності до 2020 року і План заходів щодо його реалізації.
Загальною метою на національному рівні визначено обсяги збереженої енергії у
2020 р. в розмірі 9% від середнього рівня кінцевого споживання.
Прийнято постанови Кабінету Міністрів України: від 03.09. 2014 р. № 791 Про
затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського
Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23.04 2009 р. про заохочення до використання
енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії; від 16.10. 2014 р. № 1014 Про
затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення
обсягу споживання природного газу на період до 2017 року тощо.
Україна, приєднавшись до договору про Енергетичне співтовариство і
підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, взяла на себе зобов'язання щодо
впровадження країною положень Третього енергетичного пакету, відповідних
директив ЄС, розроблення та приведення до європейських вимог нормативноправової бази, в тому числі стратегію розвитку енергетичного сектора.
Енергетична стратегія України є одним з головних національних документів
країни, який визначає державну політику у сфері енергетики виходячи з пріоритетів
забезпечення енергетичної безпеки та реалізації євроінтеграційних прагнень країни.
Сьогодення вимагає від України нової енергетичної стратегії, яка буде
спроможна відреагувати на ті виклики, які постали перед країною.
Указом Президента України від 12.01. 2015 р. №5/2015 схвалено
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Стратегія включає 62 завдання з
реалізаціїї реформ і відповідних програм. Серед них – Реформа енергетики,
Програма енергонезалежності, Програма енергоефективності, які передбачають
забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та
енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням
інноваційних технологій. Основними цілями державної політики у цій сфері є
зниження енергомісткості ВВП на 20 % до кінця 2020 р. Серед стратегічних
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індикаторів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»: ВВП (ПКС) у
розрахунку на одну особу підвищиться з $8, 5тис. у 2014 р.до $16 тис. у 2020 р.;
енергомісткість ВВП становитиме у 2020 р. 0,2 т н.е. на 1000 дол. США (0,36 у 2014
р.). Ліміт одного постачальника в загальному обсязі закупівель будь-якого з
енергоресурсів не перевищуватиме 30% тощо.
На виконання Указу Президента України від 24.09. 2014 р. №744 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України», від 28.08. 2014 р. «Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності»
Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) розроблено та Указом
Президента від 26.05. 2015 р. №287/2015 затверджено Стратегію національної
безпеки України, яку розраховано на період до 2020 р. з визначенням основних
пріоритетів державної політики національної безпеки. Пріоритетами політики
енергетичної безпеки передбачено більш широке використання власних
енергетичних ресурсів, диверсифікацію джерел і маршрутів їх постачання;
запровадження
енергоощадних
технологій;
гарантування
стабільного
енергозабезпечення національної економіки і суспільних потреб у режимах як
звичайного, так і надзвичайного стану; повноцінне використання транзитного
потенціалу енергетичного комплексу; інтеграція об’єднаної енергетичної
інфраструктури України в європейську систему енергетичної безпеки.
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Додаток 1
Глобальні тенденції у сфері інвестицій у поновлювану енергетику,
2004-2013 рр.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Млрд USD
Технологічні дослідження
Уряд R&D

1,9

2,1

2,3

2,7

2,8

5,1

4,6

4,6

4,5

4,6

Корпоративний R&D

3,2

2,9

3,1

3,5

4,0

4,1

4,2

5,1

5,0

4,7

0,4

0,6

1,2

2,2

3,3

1,6

2,5

2,5

2,4

0,8

Капітал Розширення Приватного
акціонерного капіталу

0,3

1,0

3,0

3,6

6,7

2,9

3,1

2,6

1,7

1,4

Державні Ринки

0,3

3,7

9,0

22,2

11,5

13,0

11,4

10,7

3,7

11,1

Фінанси активу

24,8

44,1

72,3

100,9

124,3

109,8

144,2

180,3

154,2

133,4

(повторно інвестований власний
капітал)

0,0

(0,1)

(0,7)

(3,0)

(3,6)

(1,7)

(5,8)

(3,7)

(1,8)

(1,5)

Мала Розподілена Потужність

8,6

10,3

9,5

14,1

22,3

33,6

62,5

77,2

80,0

59,9

39,5

64,5

99,6

145,9

171,2

168,4

226,7

279,4

249,5

214,4

8,9

26,2

35,7

58,5

59,3

64,2

58,4

73,4

60,3

53,7

48,3

90,8

135,3

204,3

230,6

232,7

285,2

352,8

309,9

268,2

Розроблення / Комерціалізація
Венчурний капітал
Виробництво

Проекти

Всього Нові Інвестиції
Злиття компаній & Трансакції
Придбання
Загальний
обсяг інвестицій

НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЮ
Сонячна енергія

12,1

16,3

21,7

38,7

59,5

62,9

100,3

157,8

142,9

113,7

Вітрова енергія

14,5

25,1

32,1

56,6

69,3

73,0

94,8

85,9

80,9

80,1

Енергія з біомаси

6,2

8,0

10,6

13,2

14,1

13,6

14,2

15,5

11,1

8,0

Біопаливо

3,7

9,2

27,6

29,3

19,2

10,4

8,9

9,4

6,6

4,9

Геотермальна енергетика

1,3

1,0

1,4

1,9

1,8

2,7

3,5

3,7

1,8

2,5

Океанська енергія

0,0

0,1

0,9

0,7

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,1

39,5

64,5

99,6

145,9

171,2

168,4

226,7

279,4

249,5

214,4

Всього Нова Інвестиція

Примітка: Дані ґрунтуються на вихід Локальної бази даних Фінансів Енергії Блумберга Нью (BNEF), якщо не вказано інше, і
відображають розподіл у часі інвестиційних рішень. Такі проекти енергії від поновлюваних джерел включені: вся біомаса,
геотермальна, і проекти вітроелектричної генерації більше ніж 1 МВт; всі проекти ГЕС між 1 і 50 МВт; всі проекти сонячної
енергії, менше ніж 1 МВт оцінені окремо; всі проекти енергії океану; і всі проекти біопалива з річною виробничою потужністю
1 млн літрів або більше.

Джерело інформації: REN21
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Додаток 2
Імпорт і експорт нафти і нафтопродуктів за регіонами та країнами, 2013 р.
Нафто
Нафто
Нафта
Нафта
продукти
продукти
Імпорт
Імпорт
Екпорт Експорт Імпорт
млн т
384,4
99,2
5,6
151,1
7719
27,6
10,8
132,2
29,7
554
28,9
60,3
5,9
Нафта

Регіони,
країни
США
Канада
Мексіка
Південна і
Центральна
Америка
Європа
Країни
колишнього
Радянського
Союзу
Середній Схід
Північна Африка
Західна Африка
Південна Африка
Австралія
Китай
Індія
Японія
Сінгапур
Інші країни
АзіатськоТихоокеанського
регіону
Разом у світі

Нафто
Нафто
Нафта
продукти
продукти
Імпорт
Екпорт Експорт
тис. бар./день
2074
112
3158
226
2655
521
603
1212
123

25,1

78,0

151,3

32,0

503

1631

3039

559

463,8

159,0

18,9

96,6

9313

3324

380

2019

0,2

6,1

300,1

124,6

4

126

6027

2605

10,8
2,7
13,4
28,4
282,6
190,5
178,2
44,4

41,1
19,1
13,2
20,0
22,2
59,1
12,9
45,5
101,7

955,3
35,2
214,9
5,8
11,5
0,9
0,6
0,1

108,2
23,7
5,5
0,7
3,0
29,3
58,1
14,8
81,1

215
54
269
559
5675
3825
3579
892

860
399
276
417
464
1236
269
551
2125

17176
1712
4316
137
231
19
13
2

2253
485
137
15
62
512
1236
309
1595

226,4

142,1

34,4

92,5

4547

2971

690

1933

1878,3

858,8

1878,3

858,8

37720

17952

37720

17952

Основні напрями руху торгівлі нафтою у світі

Джерело інформації: компанія British Petrolium.
68

Додаток 3
Торгівля природним газом за регіонами та країнами, 2013 р., млрд куб. м
2012 р.
Регіони,
країни
США
Канада
Мексіка
Тринідад і Тобаго
Інші країни Східної і
Центральної Америки
Франція
Німеччина
Італія
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Туреччина
Великобританія
Інші країни Європи
Росія
Україна
Інші країни
колишнього
Радянського Союзу
Катар
Інші країни
Середнього Сходу
Алжир
Інші країни Африки
Китай
Японія
Індонезія
Південна Корея
Інші країни
АзіатськоТихоокеанського
регіону
Разом у світі

трубо
LNG
проводами

2013 р.

трубо
проводами

LNG

трубо
проводами

LNG

трубо
проводами

LNG

83,8
27,5
17,6
-

4,9
1,8
4,8
-

45,1
83,8
-

0,9
18,9

78,9
25,8
18,6
-

2,7
1,1
7,8
-

44,4
78,9
-

0,1
19,8

15,8

15,2

15,8

5,5

18,6

19,6

18,6

5,7

32,3
83,5
55,4
20,9
13,3
37,4
37,7
101,9
29,8
29,4

10,3
7,1
0,8
20,4
7,7
13,7
8,2
-

1,2
12,5
0,1
48,6
107,6
0,7
0,6
12,0
10,5
194,2
-

0,2
4,8
1,2
1,6
14,8
-

30,5
95,8
51,6
21,5
15,3
38,2
41,9
102,2
27,8
26,9

8,7
5,5
0,8
14,9
6,1
9,3
6,1
-

1,1
151,1
0,2
53,2
102,4
0,9
0,6
8,9
11,9
211,3
-

0,6
0,2
3,8
2,6
1,6
14,2
-

29,3

-

63,3

-

29,5

-

68,5

-

-

-

19,2

103,1

-

-

19,9

105,6

24,4

4,6

8,8

25,7

25,1

4,5

9,4

28,5

6,3
21,4
-

34,2
9,7
2,8
-

15,3
38,5
-

6,4
27,4
-

24,5
119,0

28,0
8,6
2,8
-

14,9
31,6
-

-

20,0
118,
8
49,1

10,2
-

24,8
-

-

54,2

8,9
-

22,4
-

28,8

36,7

15,8

68,9

28,5

40,4

16,9

73,5

696,6

324,2

696,6

324,2

710,6

325,3

710,6

325,3

Джерело інформації: компанія British Petrolium
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Додаток 3а
Основні напрями руху торгівлі природним газом у світі

трубопровідний газ
СПГ

Джерело інформації: компанія British Petrolium

Додаток 4
Стан реалізації газових інфраструктурних проектів у ЄС
№

Назва проекту

Опис проекту

А

Початок
роботи

Короткострокові проекти (2014-2016 рр.)

Газовий ринок країн Балтії
1.
2.

Статус проекту: на етапі будівництва
Литва: плавуча СПГплатформа
Модернізація газопроводу Розширення пропускної спроможності газового інтерконектору між
"Клайпеда-Кеменай"
Клайпедою та газопроводом Литва - Латвія.
Статус проекту: на етапі інженерного проектування

2014
2017

Газовий ринок країн Центральної та Південно-Східної Європи
1.

Польща: СПГ- термінал

2.

Новий
інтерконектор
Болгарія"

3.

Реверс газу діючим
газопроводом
"Греція-Болгарія"
Болгарія: модернізація
СПГ-терміналу

Організація постійного реверсу газу діючим газопроводом "ГреціяБолгарія".
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

2014

Збільшення обсягу зберігання газу в болгарському СПГ "Чірен".
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

2017

5.

Реверс газу
газопроводом
"Угорщина-Хорватія"

Організація реверсу газу дозволить забезпечити надходження газу з
Хорватії до Угорщини.
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

2015

6.

Реверс газу
газопроводом
"Угорщина-Румунія"

Організація реверсу газу дозволить забезпечити надходження газу з
Румунії до Угорщини.
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

2016

7.

Новий
інтерконектор
Сербія"

8.

Новий
газовий Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсної експлуатації.
інтерконектор
Статус проекту: на етапі будівництва
"Словаччина- Угорщина"

4.

СПГ-термінал в Свіноуйсці та газовий інтерконектор.
Статус проекту: на етапі будівництва

газовий Новий інтерконектор для забезпечення диверсифікації та поставки газу з
"Греція- родовища "Шах Деніз" до Болгарії.
Статус проекту: на етапі отримання дозволів

газовий Газовий інтерконектор, покликаний забезпечити безпеку поставок газу
"Болгарія- до Болгарії та Сербії.
Статус проекту: на етапі проектування маршруту, пошуку фінансування

В
Газовий ринок країн Балтії
Новий
інтерконектор
Литва"

2.

Новий
газовий Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсної
інтерконектор "Фінляндія- експлуатації; прокладатиметься по дну моря.
Естонія"
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

4.

газовий Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсної експлуатації;
"Польща- покликаний покласти край ізоляції країн Балтії.
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

Балтійський СПГтермінал
Новий
інтерконектор
Латвія"

2016

2016

2015

Середньострокові проекти (2017-2020)

1.

3.

2014

Новий СПГ-термінал, розташування якого визначать Естонія та
Фінляндія в ході переговорів.
Статус проекту: на етапі передпроектного вивчення, отримання дозволів
газовий Модернізація існуючого газопроводу.
"Литва- Статус проекту: на етапі передпроектного вивчення

2019

2019

2017

2020

Проекти з транспортування газу з Іспанії в північному напрямку
1.

№

Новий
інтерконектор
Франція"

газовий Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсного
"Іспанія- транспортування газу між Іспанією та Францією.
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування

Назва проекту

Опис проекту

Уточнюється

Початок
роботи

Кластерна оптимізація транспортування газу в Центральній та Південно-Східній Європі
2019
газовий Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсного
"Польща- транспортування газу між Польщею та Чехією. Статус проекту: на етапі
техніко-економічного обґрунтування, отримання дозволів від уряду
Чехії
2.
Новий газовй
Новий газопровід, пристосований до аверсно-реверсного
Уточнюється
транспортування газу між Польщею та Словаччиною.
інтерконектор
Статус проекту: прийняття інвестиційного рішення у 2014 році
"Польща-Словаччина"
3.
2016-2018
Польща: будівництво
Модернізація частини ГТС Польщі для забезпечення транспорту газу в
трьох внутрішніх
напрямку країн Балтії, Чехії та Словаччини.
газопроводів і
Статус проекту: на етапі передпроектного вивчення
компресорних станцій
4.
2019
Покликаний забезпечити транспортування газу з Каспійського регіону до
Трансанатолійсьіий
країн
ЄС
через
Туреччину
та
відкрити
таким
чином
"Південний
газовий
газопровід (TANAP)
коридор". Статус проекту: на етапі прийняття інвестиційного рішення
5.
2019
Внутрішньоєвропейська частина "Південного газового
Транс-Адріатичний
коридору", газовий інтерконектор з TANAP.
газопровід (ТАР)
Статус проекту: на етапі отримання дозвільних документів
6.
2020
Газопровід ІАР
Новий газовий інтерконектор між Албанією, Македонією та Хорватією є
(Албанія-Македоніячастиною проекту "Балканського газового кільця", яке має бути
Хорватія)
підключено до ТАР. Статус проекту: на етапі техніко-економічного
обґрунтування
7.
2019
Хорватія: СПГ- термінал Новий СПГ-термінал на острові Крк покликаний забезпечити
безпеку та диверсифікацію поставок газу в регіоні.
Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування
8.
Болгарія: внутрішні
Розширення ГТС Болгарії, необхідне для посилення регіональної
2017
інтеграції газових ринків. Статус: на етапі техніко-економічного уточнюється
газопроводи
обґрунтування
9.
Румунія: внутрішні
Інтеграція ГТС Румунії та України, забезпечення реверсу газу в напрямку Уточнюється
газопроводи та реверс в України. Статус проекту: на етапі техніко-економічного обґрунтування
Україну
10. Греція: будівництво
2019
Компресорна станція "Кірі" має забезпечити проекти TANAP і ТАР.
Компресорних станцій
Статус проекту: на етапі отримання дозвільних документів
11.
Новий СПГ-термінал у північній частині Греції.
2016
Греція: СПГ-термінал
"Александруполіс"
Статус проекту: на етапі отримання дозвільних документів
12.
2016
Греція: СПГ-термінал
Новий плавучий СПГ-термінал у затоці Кавала.
"Егейський"
Статус: на етапі техніко-економічного обґрунтування, отримання дозволів
1.

Новий
інтерконектор
Чехія"

Джерело: Стратегія енергетичної безпеки ЄС. Стан реалізації ключових інфраструктурних
проектів у ЄС. Доповідь комісара ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгера, Європейська
Комісія. 2014.
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Додаток 5
Глобальні цілі держав-членів ЄС щодо частки енергії поновлюваних джерел
енергії в кінцевому споживанні станом на 2020 рік

Бельгія
Болгарія
Чеська Республіка
Данія

Частка енергії
Мета для частки енергії,
видобута з
що видобувається з
відновлюваних джерел відновлюваних
у кінцевому
джерел енергії в
сукупному споживанні загальному кінцевому
енергії станом на 2005 споживанні енергії
рік
станом на 2020 рік
2,2%
13%
9,4%
16%
6,1%
13%
17,0%
30%

Німеччина

5,8%

18%

Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словацька Республіка
Фінляндія
Швеція
Сполучене Королівство

18,0%
3,1%
6,9%
8,7%
10,3%
5,2%
2,9%
32,6%
15,0%
0,9%
4,3%
0,0%
2,4%
23,3%
7,2%
20,5%
17,8%
16,0%
6,7%
28,5%
39,8%
1,3%

25%
16%
18%
20%
23%
17%
13%
40%
23%
11%
13%
10%
14%
34%
15%
31%
24%
25%
14%
38%
49%
15%

Джерело: Директива 2009/28/ЕС;
* REN21 - RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT
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Частка ПДЕ у кінцевому
споживанні енергії, згідно
оновленої Енергетичної
стратегії країн ЄС *

–
–
–
35% до 2020 р.
100% до 2050 р.
30% до 2030 р.
45% до 2045 р.
60% до 2050 р.
–
–
20% до 2020 р.
20,8% до 2020 р.
–
–
–
–
–
–
14,65% до 2020 р.
–
16% до 2020 р.
45% до 2020 р.
–
–
–
–
–
40% до 2020 р.
50 % до 2020 р.
–

Додаток 6
Потужність та обсяги виробництва електроенергії на базі ПДЕ в окремих
країнах світу
потужність
(ГВт)
ВЕС
виробництво
(ТВт•год)

СЕС

ГЕС

Біомаса
та
відходи

ГеоЕС

ЄС

Німеччина

Іспанія

Італія

США

Китай

Світ

2007

55,99

22,3

14,7

2,7

16,88

5,88

94

2014

129

39

23

8,7

66

115

376

2007

104,3

37,7

27,8

4

34,45

5,4

163,7

249,7

56

52,3

15,1

183,6

158,4

706,2

Рік

Тип ПДЕ

2014

потужність
(ГВт)

2007

4,88

4,2

0,8

0,1

0,8

0,1

9,57

2014

87

38

5,4

18,5

18

28

177

виробництво
(ТВт•год)

2007

3,8

3,1

0,5

-

0,611

-

7,09

2014

98,4

34,9

13,7

23,7

18,5

29,1

185,9

потужність
(ГВт)

2007

141,5

10,1

18,4

21,1

77

145

823,239

2014

124

5,6

17,3

18

79

280

1055

виробництво
(ТВт•год)

2007

314,7

21,2

30,5

38,5

250

485,3

3095,4

2014

370

20,5

39,2

57

261,4

1064,3

3884,6

потужність
(ГВт)

2007

3,5

4,8

0,75

0,329

11,627

2,6

51,22

2014

3,6

8,8

1

4

16,1

10

93

виробництво
(ТВт•год)

2007

87,1

23,9

2,9

5,3

67,77

2,3

246,03

2010

123,3

33,7

4,751

9,4

67,804

2,3

294,162

потужність
(ГВт)

2007

0,7

-

-

0,81

2,85

0,28

9,969

2014

1

-

-

0,9

3,5

-

12,8

2007
5,8
5,6
14,64
0,1
58,316
виробництво
(ТВт•год)
2010
5,617
0,197
5,376
15,666
0,15
63,884
Джерело: Статистичний огляд світової енергетики – липень 2012 ,«BP Statistical Review of World
Energy – June 2012», Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані
джерела енергії 2015- всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles 2015 - Global Status Report»,
Міжнародне енергетичне агентство (IEA), Євростат.

Додаток 7
СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИТРАТИ
ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
Дол.США/кВт

ТИПОВІ ВИТРАТИ НА
виробництво
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІї
LCOE - центів США / кВт˖год.

Потужність електростанції: 1-200 МВт -- ККД
перетворення: 25-35% Коефіцієнт
завантаження: 50-90%
Потужність електростанції: 1- 40 МВт
ККД перетворення: 30-40%
Коефіцієнт завантаження: 40-80%

800-4 500
Спільне спалювання: 200-800

4-20
Спільне спалювання: 4,0-12

2 050-5 500

6-24

Біоенергія від анаеробного
зброджування

Потужність електростанції: 1- 20 МВт
ККД перетворення: 25-40%
Коефіцієнт завантаження: 50-90%

Біогаз: 500-6 500
Звалищний газ: 1 900-2 200

Біогаз: 6-19
Звалищний газ: 4-6,5

Геотермальна енергія

Потужність електростанції: 1- 100 МВт
Коефіцієнт завантаження: 60-90%

Конденсаційні: 1 900-3 800
Бінарні: 2 250-5 500

Конденсаційні: 5-13
Бінарні: 7-14

Гідроелектроенергія:
У мережі

Проекти >300 МВт: 1 000-2 250
Потужність електростанції: 1 МВтПроекти 20-300 МВт: 750-2 500
18,000+МВт
Тип електростанції: Коефіцієнт завантаження: Проекти <20 МВт: 750-4 000
30-60%
1 175-6 000
Потужність електростанції: 0,1-1 000 кВт
Тип електростанції: руслові ГЕС,
гідродинамічне, добове накопичення

ТЕХНОЛОГІЯ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Біоенергія з твердої біомаси
(в тому числі спільне
спалювання та органічні ТПВ)
Біоенергія за рахунок
газифікації

Гідроелектроенергія:
Поза мережею / сільська

Проекти >20 МВт: 2-12
Проекти <20 МВт: 3-23

5-40

Енергія океану:
Величина припливу

Потужність електростанції: <1, >250 МВт
Коефіцієнт завантаження: 23-29%

5 290-5 870

21-28

СОНЯЧНА ФВ:
На дахах

Пікова потужність:
3-5 кВт (побут);
100 кВт (комерційна);
500 кВт (промислова)
Коефіцієнт завантаження: 10-25% (фіксований
нахил)

Житлові витрати: 2 200 (Німеччина);
3 500-7 000 (Сполучені Штати);
4260 (Японія); 2 150 (Китай);
3 380 (Австралія);
2400-3000 (Італія)
Комерційні витрати: 3 800 (США); 2
900-3 800 (Японія)

21-44 (ОЕСР)
28-55 (країни поза ОЕСР)
16-38 (Європа)

СОНЯЧНА ФВ:
Встановлені на землі, рівень
комунального підприємства

Пікова потужність: 2,5- 250 МВт
Коефіцієнт завантаження: 10-25% (фіксований
нахил)
ККД перетворення: 10-30%
(верхня межа - КФВ1

1 200-1 950 (типові глобальні);
аж 3 800, включаючи Японію.
В середньому: 2000 (США);
1 710 (Китай); 1 450 (Німеччина);
1 510 (Індія)

12-38 (ОЕСР)
9-40 (країни поза ОЕСР)
14-34 (Європа)

Концентрація сонячної
теплової енергії (CSP)

Типи: параболоциліндр, вежа, тарілка
Потужність електростанції: 50-250 МВт
(параболоїд);
20-250 МВт (вежа);
10-100 МВт (Френель)
Коефіцієнт завантаження:
20-40% (без накопичення);
35-75% (з накопиченням)

Параболоїд, без накопичення:
4 000-7 300 (ОЕСР);
3 100-4 050 (країни поза ОЕСР)
Параболоїд, 6 годин накопичення:
7 100-9 800
Вежа: 5 600 (США, без накопичення)
9 000 (США, з накопиченням)

Параболоїд і Френель:
19-38% (без накопичення);
17-37, 6 годин накопичення Вежа:
12.5-16.4 (США; верхня межа
діапазону з накопиченням)

Вітер:
На суші

Розмір турбіни: 1,5-3,5 МВт
Коефіцієнт завантаження: 25-40%

925-1 470 (Китай та Індія)
1 500-1 950 (в інших місцях)

4-16 (ОЕСР)
4-16 (країни поза ОЕСР)

Вітер:
У морі

Розмір турбіни: 1,5-7,5 МВт
Коефіцієнт завантаження: 35-45%

4 500-5 500

15-23

Вітер:
Невеликі

Розмір турбіни: до 100 кВт

У середньому 6 040 (США);
1 900 (Китай)

15-20 (США)

Автоклав біогазу

ТИПОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розподіл розміру крапельок: 6-8 м3

ВИТРАТИ НА УСТАНОВКУ АБО LCOE
Дол.США/кВт або центів США/кВтг
Собівартість одиниці: Дол.США 612/ автоклав (Азія); Дол.США 886/
автоклав (Африка)

Газифікатор біомаси

Розмір: 20-5,000 кВт

LCOE (Нормалізована собівартість електроенергії): 8-12

Домашня сонячна система

Розмір системи: 20-100 Вт

LCOE (Нормалізована собівартість електроенергії): 160-200

Вітряна турбіна
домогосподарства

Розмір турбіни: 0,1-3 кВт

Капітальні витрати: 10 000/кВт (турбіна 1 кВт); 5 000/кВт (5 кВт); 2 500/кВт
(250 кВт) LCOE (Нормалізована собівартість електроенергії): 15-35+

Містечкова мінімережа

Розмір системи: 10-1 000 кВт

LCOE: 25-100

ТЕХНОЛОГІЯ

ГАРЯЧА ВОДА, ОПАЛЕННЯ / ОХОЛОДЖЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЯ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
Дол.США/кВт

Виробництво тепла з біомаси

Потужність електростанції: 0,1-15 МВт.т
Коефіцієнт завантаження: ~50-90%
ККД перетворення: 80-90%

400-1 500

Типові витрати енергії
LCOE - центів США /
кВтг
4,7-29

Домашній брикетний нагрівач

Потужність електростанції: 5-100 МВт.т
Коефіцієнт завантаження: 15-30%
ККД перетворення: 80-95%

360-1 400

6,5-36

ТЕЦ на біомасі

Потужність електростанції: 0,5-100 кВтг
Коефіцієнт завантаження: ~60-80%
ККД перетворення: 70-80% на
виробництво тепла та електроенергії

600-6 000

4,3-12,6

Геотермальне опалення
приміщень (будівель)

Потужність електростанції: 0,1-1 МВт.т
Коефіцієнт завантаження: 25-30%

1 865-4 595

10-27

Геотермальне опалення
приміщень (централізоване)

Потужність електростанції: 3,8-35 МВт.т
Коефіцієнт завантаження: 25-30%

665-1 830

5,8-13

Ґрунтові теплові насоси

Потужність електростанції: 10-350 кВтг
Коефіцієнт навантаження: 25-30%

500-2 250

7-13

Сонячна теплоенергетика:
Побутові системи гарячого
водопостачання

Тип колектора: пласка пластина,
вакуумна трубка (термосифонні і напірні
системи) Потужність електростанції: 2,14,2 кВтг (на одну сім ю);
35 кВтг (на кілька сімей)
Ефективність: 100%

На одну сім ю:
1 100-2 140 (ОЕСР, нова будівля);
1 300-2 200 (ОЕСР, модернізація)
147-634 (Китай)
Декілька сімей:
1 100-2 140 (ОЕСР, нова будівля);
1 300-2 200 (ОЕСР, модернізація)

1,5-28 (Китай)

Сонячна теплоенергетика:
Опалення приміщень і гаряче
водопостачання (двоконтурне)

Тип колектора: так само, як для однієї
лише води
Потужність електростанції:
7-10 кВтг (на одну сім ю);
70-130 кВтг (на кілька сімей);
70-3,500 кВтг (централізоване
теплопостачання);
> 3500 кВтг (централізоване
теплопостачання з сезонним
накопиченням)
Ефективність: 100%

На одну сім ю: так само, як для однієї
лише води
На декілька сімей: так само, як для
однієї лише води
Централізоване теплопостачання
(Європа): 460-780; з накопиченням:
470-1 060

5-50 (Побутове гаряче
водопостачання)
Централізоване
теплопостачання: 4 і
більше (Данія)

Сонячна теплоенергетика:
Промислове технологічне тепло

Тип колектора: пласка пластина,
вакуумна трубка, параболоциліндр,
лінійна призма Френеля
Потужність електростанції: 100 кВтг-20 МВтг
Діапазон температур: 50-400 °C

470-1 000 (без накопичення)

4-16

Сонячна теплоенергетика:
Охолодження

Потужність: 10,5-500 кВт (абсорбційні
охолоджувачі); 8-370 кВт (адсорбційні
охолоджувачі) Ефективність: 50-70%

1 600-5 850

н/заст.
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ТЕХНОЛОГІЯ

СИРОВИНА ДЛЯ
ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВИНИ

ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИТРАТИ
ВИРОБНИЦТВА
Центів США/літр2

Біодизель

Соя, ріпак, насіння гірчиці,
пальма, ятрофа, відходи
рослинного масла, тваринні
жири

Асортимент сировини з різною
врожайністю в розрахунку на гектар; отже,
витрати виробництва широко різняться
в різних країнах. Побічні продукти
включають багату на білки їжу.

Соєва олія: 56-72 (Аргентина);
100-120 (глобальне середнє значення)
Пальмова олія: 100-130 (Індонезія,
Малайзія та інші)
Ріпакова олія: 105-130 (ЄС)

Етанол

Цукрова тростина, цукрові
буряки, зерно, маніок, сорго
звичайне, пшениця (і целюлоза
в майбутньому)

Асортимент сировини з широкою
Цукрова тростина: 82-93 (Бразилія)
прибутковістю та змінною вартістю.
Кукурудза (сухого подрібнення): 85Побічні продукти включають корми для
128 (Сполучені Штати)
тварин, тепло та електроенергію із
залишків-вичавок. Біопаливо нового
покоління ще не є повністю комерційними і
відрізняються вищими витратами.

літр дизельного палива у бензиновому еквіваленті.

Примітки: У міру можливого, зазначені витрати є індикативними економічними витратами, нормалізованими і без урахування
субсидій та політичних стимулів. Деякі компоненти визначають нормалізовану собівартість енергії/тепла (LCOE/H), у тому
числі: ресурс якості, вартості обладнання і продуктивності, баланс системних/проектних витрат (включаючи працю),
витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, витрати на паливо (біомаса), вартість капіталу, а також строк служби
проекту. Витрати на поновлювані джерела енергії конкретного місця, оскільки багато з цих компонентів можуть змінюватися
залежно від місця розташування. Витрати на сонячну енергію істотно змінюються в залежності від рівня наявних ресурсів
сонячної енергії. Важливо відзначити, що швидке зростання встановленої потужності деяких технологій використання
поновлюваних джерел і пов язане з ними скорочення витрат означає, що дані можуть швидко ставати застарілими; витрати
на сонячну ФВ, зокрема, швидко змінювалися в останні роки. Витрати на позамережеві гібридні силові установки, що
використовують поновлювані джерела енергії, значною мірою залежать від розміру установки, її розташування і пов язаних з
нею елементів, таких як дизельне резервування та накопичувальні батареї.
Джерело: Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела енергії 2014- всесвітній
аналіз стану» REN21 «Renewebles 2014 - Global Status Report»
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ТРАНСПОРТНЕ ПАЛИВО

Додаток 8
Огляд основних стимулюючих механізмів із виробництва електроенергії з поновлюваних джерел

7

Державні конкурсні торги

6

Державні інвестиції,
кредити чи гранти

5

Оплата вироблена енергії

4

Зниження податків на
продаж, енергію, СО2, НДС
тощо

3

Податкові пільги на
інвестиції чи виробництво

2

Субсидування капіталу,
гранти або скидки

1

ДЕРЖАВНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ

Біопаливо: обов’язки /
санкції
Вироблення тепла:
обов’язки / санкції
Сертифікати на
поновлювану енергію, що
продається

Країна

Пільговий тариф
(включаючи преміальну
оплату)
Зобов’язання по квотах
енергосистем загального
користування / Програма
розвитку поновлюваних
джерел енергії
Комерційний облік
електроенергії з
поновлюваних джерел, що
віддається у мережу

РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ ІЗ
СТИМУЛЮВАННЯ

8

9

10

11

12

13

Австрія

л

л

н

н

н

н

л

н

н

н

н

н

Бельгія

Канада
Чехія

л

л

н

н

л

л

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

Фінляндія

н

н

н

Німеччина

н

н

н

н

н

н

н
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14
- Пільговий тариф диференціюється залежно від виду
джерела.
- Інвестиційні субсидії з доступним кредитуванням лише для
малих, гідро- або малих ФВ.
- Механізм «зелених» сертифікатів (зобов'язання квоти для
постачальників енергії встановлено на державному рівні) з
гарантованою мінімальною ціною.
- У Валлонії: зменшення податку на прибуток для виробництв, що
генерують енергію з ПДЕ, інвестиційні субсидії для приватного і
громадського сектора.
- Фландрія: надає диференційовано за технологією і розміром.

н

Данія

н

Деталі

н

- Вибір між пільговим тарифом і ціновими надбавками (обидва
розрізняються за джерелом).
- Субсидії (більші для неприбуткових і громадських організацій),
також програми, що фінансуються ЄС.
- Відсутність податку на прибуток.
- Надбавка до ціни різниться залежно від джерела (її сума з
ринковою ціною обмежена).
- Інвестиційні субсидії для станцій малого масштабу.
- Пільгові кредити для ТЕО ВЕС.
- Тендерні процедури для великих офшорних ВЕС.
- Податкові пільги.
- Субсидії лише для виробництв, що не підпадають під EU-ETS
(фінансування ВЕС лише у разі використання інноваційних
технологій).
- Пільговий тариф для біомаси (торфу).
- Пільговий тариф диференціюється залежно від виду
джерела.
- Субсидії, що різняться за районом.
- Субсидії від програми підтримки співдружності.

1
Угорщина

2

3

4

н

5

6

7

н

8

9

н

10

11

12

н

н

н

н

13

Італія

Японія
Нідерланди

н

н

н

н

н

н

н

Норвегія
Польща

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н
н

н

н

н

н

н

н

н

- Бонусні виплати.
- Субсидії на дослідження та розробку.
- Відсутність податку на довкілля та інші пільги.

н
н
н

н

н

Словаччина

н
Словенія

н
Південна Корея
Іспанія

н

н

н
Великобританія
США
Україна

н

н

л
н

л

л

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

л

л

н

14
- Пільговий тариф диференціюється в залежності від виду
джерела та сезону (ціна щорічно поновлюється).
- Позики на привабливих умовах від національних та європейських
фондів.
- Система зелених сертифікатів для всіх джерел, окрім ФВ (малі
станції також можуть отримати тариф), різні значення в залежності
від технології.
- Цінова надбавка для ФВ.
- Зменшення ПДВ для ФВ та вітру.

н

н
н

н

- Вибір між пільговим тарифом та ціновою надбавкою, що
залежить від виду джерела (з обмеженням відносно ринкової
ціни).
- Зменшення податку на здійснення діяльності.
- Продаж зелених сертифікатів.
- Відсутність податку на зміну клімату.
- Надання коштів для малих гідро, енергії хвиль та припливів.

н

н

н

н

н
н

л

н

- Вимога застосування зелених сертифікатів постачальниками.
- Національні та вітчизняні позики плюс додаткове фінансування
екологічно життєздатних проектів.
- Звільнення від податку на споживання електричної енергії.
- Пільговий тариф диференціюється в залежності від виду
джерела (тариф зменшується, якщо є фінансування ЄС або
держави).
- Субсидії від Європейського структурного фонду.
- Відсутність податку на споживання.
- Вибір між пільговим тарифом та єдиною надбавкою до ринкової
ціни (обидві диференціюються за технологією).
- Субсидії надаються шляхом оприлюднення запитів про їх
надання.

л

Н – загальнонаціональний рівень Л – локальний рівень
Джерело:Мережа політики у сфері поновлюваних джерел енергії 21 сторіччя «Поновлювані джерела енергії 2012- всесвітній аналіз стану» REN21 «Renewebles 2012 Global Status Report»
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Додаток 9
Експорт російського газу до країн Європи 2003–2014 рр., млрд м3
Країни
Західні
Австрія
Бельгія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Нідерланди
Швейцарія
Турція
Великобританія
Разом
Східні
Боснія і Герцогов.
Болгарія
Хорватія
Чехія
Угорщина
Македонія
Польща
Руминія
Сербія
Словаччина
Словенія
Інші країни
Разом
Усього
Поставки за
строковими
контрактами

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

6
0
0
0,8
5,1
11,2
35
1,9
0
19,8
2,4
2,9
2,3
0,3
12,9
0
100,6

6
0
0
0,9
5,0
14
40,9
2,2
0
21,6
1,2
2,9
2,7
0,3
14,5
0
112,2

6,8
2
0
1,3
4,5
13,2
36
2,4
0
22
1,4
2,8
4,1
0,4
18
3,8
118,7

6,6
3,2
0
0,7
4,9
10
34,4
2,7
0
22,1
1,4
2,8
4,7
0,4
19,9
8,7
122,5

5,4
4,3
0
0,9
4,7
10,1
34,5
3,1
0
22
1
3,4
5,5
0,4
23,4
15,2
133,9

5,8
3,4
0
0,6
4,8
10,4
37,9
2,8
0
22,4
0,7
2,8
5,3
0,3
23,8
7,7
128,7

5,4
0,5
0
0,8
4,4
8,3
33,5
2,1
0
19,1
1,1
2,5
4,3
0,3
20
11,9
114,2

5,6
0,5
0
0,4
4,8
8,9
35,3
2,1
0
13,1
0,7
2,8
4,3
0,3
18
10,7
107,5

5,4
0
0
0,7
4,2
8,5
34,1
2,9
0
17,1
1,2
3,2
4,5
0,3
26
12,9
121

5,4
0
0,3
0,6
3,7
8,2
34
2,5
0,3
15,1
1,1
3,1
2,9
0,3
27
11,7
116,2

5,2
0
0,3
0,7
3,5
8,6
41
2,6
0,5
25,3
1,1
2,4
2,9
0,4
26,7
16,6
137,8

4,2

0,2
2,9
1,2
7,4
10,4
0,1
7,4
5,1
1,9
7,3
0,7
0
44,6
145,2

0,3
3
1,1
6,8
9,3
0,1
6,3
4,1
2,3
7,8
0,7
0
41,8
154

0,4
2,6
1,2
7,4
9
0,1
7
5
2
7,5
0,7
0
42,9
143,5

0,4
2,7
1,1
7,4
8,8
0,1
7,7
5,5
2,1
7
0,7
0,4
43,9
166,4

0,3
2,8
1,1
7,2
7,5
0,1
7
4,5
2,1
6,2
0,6
0,5
39,9
173,8

0,3
2,9
1,2
7,9
8,9
0,1
7,9
4,2
2,2
6,2
0,6
0,6
43
171,7

0,2
2,2
1,1
7
7,6
0,1
9
2,5
1,7
5,4
0,5
1,2
38,5
152,7

0,2
2,3
1,1
9
6,9
0,1
11,8
2,6
2,1
5,8
0,5
2,1
44,5
152

0,3
2,5
0
8,2
6,3
0,1
10,3
3,2
2,1
5,9
0,5
1,3
40,7
161,7

0,3
2,5
0
8,3
5,3
0,1
13,1
2,5
1,9
4,3
0,5
0,8
39,6
155,8

0,2
2,9
0,2
7,9
6
0,1
12,9
1,4
2
5,5
0,5
1,2
40,8
178,6

158,8

168,5

142,8

138,6

150,3

139,9

166

0,4
3,1
7,6
40,1
1,7
21,7
1,0
2,5
4,7
27,3
15,5

2,8
0,8
5,4
9,1

4,4

Джерело: Газпром
*Дані наведені за результатом презентації Заступника Голови Правлення ВАТ «Газпром»
А.І. Медведєва 9 червня 2015 р.
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Скорочення
G7 –
», міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США,
Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада (Group of Seven)
ЄС – Європейський Союз
ОЕСР (OECD) – Організація економічного співробітництва та розвитку (The Organisation for
Economic Co-operation and Development)
ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти (The Organization of the Petroleum Exporting
Countries, OPEC)
ВЕР – Всесвітня Енергетична Рада (World Energy Council, WEC)
ACER – Агентство зі співробітництва регуляторів електроенергетики (Agency for the Cooperation
of Energy Regulators)
CEER – Рада європейських регуляторів електроенергетики (Council of European Energy Regulators)
ENTSOG – Об'єднання європейських мережевих операторів в області газу (European Network of
Transmission System Operators for Gas)
ENTSOE – Об'єднання європейських мережевих операторів сфері електроенергетики (European
Network of Transmission System Operators for Electricity)
СIGRE – Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем (The International Council on
Large Electric Systems)
МЕА – Міжнародне Енергетичне Агентство (International Energy Agency, IEA)
REN21– Міжнародна асоціація з мережі поновлюваних джерел енергії (Renewable Energy Policy
Network for the 21st Century)
EIA – Адміністрація з енергетичної інформації США (Energy Information Administration)
ГІЄ – Асоціаціїя газової інфраструктури Європи (Thierry Deschuyteneer, Gas Infrastructure Europe,
GIE)
ИНЭИ РАН – Институт энергетики Российской Академии Наук
МЄО – Механізм європейського об’єднання
EERP – Протокол енергоефективної маршрутизації (Еnergy-efficient routing protocol)
EEPR – Європейська енергетична програма для відновлення економіки (European Energy
Programme for Recovery)
ТКГ – Транскаспійський газопровід
ЗГБ – транспортні зв’язки Греція–Болгарія
ГТС – газотранспортна система
ТАР – Трансадриатичний газопровід (Trans Adriatic Pipeline)
TANAP – Трансанатолійський газопровід (The Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline)
ПСГ – підземне сховище газу
СПГ (LNG) – скраплений (зріджений) природний газ (Liquefied Natural Gas)
ГАЕС – гідроакумулююча електростанція
ГТУ – газотурбінна установка
ПГУ – парогазова установка
ПТУ – паротурбінна установка
БГУ – біогазова установка
ПДЕ – поновлювані джерела енергії
СЕС – сонячна електростанція
ВЕС – вітрова електростанція
ПНЕ – потужні накопичувачі енергії
ВВП – валовий внутрішній продукт
ПКС – паритет купівельної спроможності
УРП – угода про розподіл продукції
ПТ – пільгові тарифи
АПК – агропромисловий комплекс
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