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Актуальність проблеми: енергогосподарство 
світу стикається нині з серйозними викликами і ризи-
ками, які все більше ставлять під сумнів здатність і далі 
забезпечувати основні вимоги сталого енергопоста-
чання – достатність, доступність, прийнятність, ефек-
тивність і екологічність. Є всі підстави говорити про 
закономірне визрівання в сучасному світі енергетичної 
кризи, яка, на відміну від минулого, має вже не мину-
щий, кон'юнктурний характер, а є довгостроковим, 
структурним явищем, а в поточному плані – ускладнює 
нинішній фінасово-економічний стан світових під-
приємств. витоки глобальної енергетичної проблеми 
йдуть насамперед у кінцевість (а нині – й обмеженість) 
запасів у світі традиційного вуглеводневого палива. 

з особливою гостротою все це проявляється на під-
приємствах Євросоюзу, де розвинена промисловість 
і щільне населення з високими стандартами життя 
існують разом із вкрай незначною власною базою 
викопного палива.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням підвищення енергоефективності та раціонального 
використання енергоресурсів присвячено праці вітчиз-
няних і зарубіжних науковців: в.а. агєєва, б.в. Гаприн-
дашвілі, е.Г. Гашо, в.в. джеджули, а.Г. златополь-
ського, в.с. кудлай, в.р. лірника, с.в. нараєвського, 
Г.Г. Півняка, с.в. Прохорчук, н.в. сергєєва, о.в. тара-
сова, с.Я. Цимбалюка та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
та прогнозування стану використання традиційної 
енергетики та темпів і завдань упровадження альтерна-
тивної енергетики підприємствами Євросоюзу. 

Результати дослідження. до числа альтернатив-
них джерел енергії (аде) наука й економіко-госпо-
дарська практика Єс відносять енергію вітру, сонця, 
біомаси, океану, малих річок, водень, хімічні джерела 
струму, а також геотермальну енергію. у глобальному 
світі до відновлювальних джерел енергії (вде) зара-

ховують також енергію атомних електростанцій, однак 
в останні роки щодо них у Євросоюзі переважав «ост-
ракізм» через загрозу радіаційного зараження, хоча 
в умовах, що склалися зараз, «ренесанс» ядерної енер-
гії видається автору неминучим.

Форсуючи освоєння вде, керівництво Євросоюзу 
має чотири взаємопов'язані цілі, а саме: по можливості 
зменшити дефіцит енергії в регіонах, мобілізувати для 
цього більш широке коло доступних енергоносіїв, під-
вищити енергоефективність господарювання, скоро-
тити залежність від імпорту енергії ззовні і, нарешті, 
захистити екологію Європи, знизивши за рахунок вико-
ристання вде викиди «парникових газів» в атмосферу. 
Ці ж плани цілком поділяють і країни-члени Єс, тим 
більше що питання енергетики за ст. 2 з нової угоди 
про функціонування Європейського союзу конститу-
ційно перебувають у їхньому спільному веденні з над-
національними органами Єс. у свою чергу, бізнес бере 
участь у таких зусиллях в розрахунку на випереджаюче 
захоплення й утримання цієї нової ресурсної бази та 
світового ринку обладнання і технологій вде, який за 
прогнозами експертів «брітіш-Петролеум» оцінюється 
на перспективу до 2050 р. приблизно в 45 трлн дол. [6].

звичайно ж, багато з перерахованих вде аж ніяк не 
є новими (біомаса, вітер, геотерміка) і використовува-
лися людством вже протягом багатьох століть, а біомаса 
у вигляді деревини взагалі була основним видом палива, 
в тому числі в Європі, в період до промислової револю-
ції. Проте акцент під час освоєння вде в Єс робиться 
не на їх новизну (і навіть не на їхню якість як енергоно-
сіїв), а на те, якою мірою вони здатні заміщати в енерго-
балансі, хоча б частково, нафту, газ і вугілля, насамперед 
ті, що надходять шляхом імпорту. енергія формулювала 
значення, яке надається нині в Євросоюзі цим джерелам. 
комісія Єс виступає як рушійна сила європейського сус-
пільства, але такі нагальні проблеми, як зміна клімату, 
зростаюча, залежність від імпорту нафти та інших видів 
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викопного палива і зростання світових цін змушує комі-
сію Єс переосмислити шляхи, якими європейські під-
приємства її виробляють і споживають. у цьому сенсі 
вде є вагомим внеском у забезпечення сталого енерге-
тичного майбутнього підприємств Євросоюзу.

у середині минулого століття академік П.л. капіца 
і відомий англійський вчений Ф. Медоуз у доповіді 
римського клубу «Межі зростання» чітко показали оче-
видну кореляцію між рівнем і темпом економічного роз-
витку підприємств та їх питомою енергооснащеністю 
[9]. і хоча ефективність використання енергії, особливо 
в ресурсозберігаючій постіндустріальній економіці, 
поступово наростає, динамічні ряди показників еконо-
мічного зростання енерговитрат на нього залишаються 
між собою в безпосередньому і взаємному зв'язку. ска-
зане цілком справедливо і для підприємств Євросоюзу, 
про що говорить співвідношення динамік валового вну-
трішнього продукту (ввП) в поточних цінах і фізичних 
обсягів спожитої енергії (див. таблицю 1).

таким чином, навіть за скорочення питомого спо-
живання енергії за цей період на 1,3% на рік валовий 
попит на неї в Єс продовжує збільшуватися, а гіпотези 
про можливість зростання ввП на тлі зниження енер-
госпоживання, як і амбітне кредо комісії Єс – «розви-
ток, при якому задоволення нинішніх потреб в енергії 
веде без загрози для майбутніх поколінь до задоволення 
ними своїх потреб», так і не виправдовується. тим важ-
ливіше провести інвентаризацію наявності традицій-
них енергоресурсів Єс, що, в свою чергу, наочно пояс-
нить і зростаючий інтерес до вде в межах цієї статті.

статистично доведені резерви нафти в Єс (видобувні 
за сучасного рівня техніки) оцінюються нині в 6,9-9,7 млрд 
бар., або 0,5-0,8% загальносвітових і за нинішніх (що вже 
скорочуються) рівнів видобутку власної нафти Євросо-
юзу цих резервів вистачить лише на 7-8 років, причому 
нафта видобувається вже всього лише в трьох країнах-
членах – великобританії, данії та румунії [10]. 

не виключаємо, що на перспективу «нафтова скарб-
ничка» зможе прирости за рахунок нетрадиційних видів 
нафти («важка» нафта, бітумінозні пісковики і т.д.). 
але, на відміну, наприклад, від канади або венесуели, 
Євросоюз бідний і ними, і їхній внесок, навіть по мак-
симуму, здатний додати до готівкових резервів всього 
1/4 і 66% – до спільних ресурсів, причому в застосу-
ванні до Європейського економічного простору (ЄеП) 
цей приріст становив би всього 40% і 55% [5].

резерви природного газу в Єс відносно більш зна-
чні і становлять 2,7-3,5 трлн м3 або 1,4-2% світових 
ресурсів. він видобувається в промислових масшта-
бах у великобританії, нідерландах, румунії та данії. 
однак пік видобутку – пройдений і тут. Франція, 
італія і австрія вже вийшли з числа його продуцен-
тів, а резерви газу в межах ЄеП скорочуються навіть 
швидше, ніж в Єс, і за нинішнього рівня видобутку 
його повинно вистачити на 14,4-14,8 років (за ЄеП – 
19,4-19,9 років). до нетрадиційних джерел газу (напри-

клад, газогідратів) дієвих технічних підходів поки не 
знайдено, а переробка в газ сланців є тут і неекономіч-
ною, й антиекологічною [4].

і за нафтою, і за газом дебет їх видобутку в Єс падає, 
а корпоративні прогнози й оцінки виглядають ще скром-
ніше, ніж офіційні. «Пік відкриття нових нафтових родо-
вищ пройшов в 1960-і рр., – резюмує ситуацію секретар 
асоціації з вивчення видобутку нафти і газу. – сьогодні 
світ витрачає нафти куди більше, ніж знаходить нової, 
і цей розрив буде лише збільшуватися» [3]. і його під-
тримують в цьому експерти «брітіш Петролеум» [8].

вугілля формує 80% резервів викопних вуглеводнів 
в Єс і видобувається в Польщі, великобританії, німеч-
чині, угорщині, Швеції і чехії (але вже вичерпалося 
для комерційного видобутку у Франції та бельгії). дані 
про його достовірні резерви суперечливі: в діапазоні 
8,5-19 млрд т по кам'яному вугіллю і 21-75 млрд т по 
бурому вугіллю і лігніту, але в будь-якому разі цього 
вистачило би більш ніж на півстоліття. однак тверде 
паливо поступово виводиться з експлуатації, особливо 
в електроенергетиці, через свою неекологічність. Гео-
логічні ресурси вугілля в Єс оцінюються в 476 млрд т 
кам'яного і 83 млрд т бурого вугілля та лігніту, але для 
повернення цього мінералу колишнього статусу «хліба 
промисловості» потрібен прорив у технологіях його 
газифікації, перетворення в рідке паливо й уловлю-
вання (зв'язування) вуглецю під час спалювання.

Передбачаючи дефіцит вуглеводнів, країни Єс ще 
з 60-х рр. минулого століття почали активний розвиток 
атомної енергетики. тут діяло 153 ядерних енергетичних 
реактори, що дають 30% всієї електроенергії. будуються 
нові аес у Франції, 8 Фінляндії – і болгарії, але після 
чорнобильської аварії ядерна енергія в громадській 
думці Єс піддалася широкомасштабному «остракізму», 
аж до демонтажу низки енергоблоків. Під впливом енер-
гокризи питання якщо не про «ренесанс», то про громад-
ську реабілітацію ядерної енергетики нині знову почало 
дебатуватися (великобританія, німеччина, нідерланди, 
Польща, Швеція, чехія, країни балтії, румунія), а у вели-
кобританії, країнах балтії, Швеції та чехії оприлюднені 
офіційні наміри розширити потужності аес [2]. однак 
керівництво Євросоюзу не зайняло поки будь-якої офі-
ційної позиції, залишаючи питання про долі аес на роз-
суд національної влади країн-членів.

свою роль відіграє і те, що власні резерви урану в Єс 
також дуже обмежені, визначаються всього в 105 тис. т 
(1,9% світових) та територіально розкидані по дрібних 
родовищах. за геологічними ресурсами урану статис-
тика також неповна, і вони, мабуть, знаходяться на рівні 
трохи більше 1% світових. тому «ренесанс» ядерної 
енергетики в Євросоюзі, на наше переконання, мож-
ливий лише у разі оснащення аес новим поколінням 
ядерних енергетичних реакторів із замкнутим палив-
ним циклом і технологією регенерації ядерного палива.

Гідроенергетичний потенціал Єс також відносно 
невеликий за встановленої потужності гідроелектро-

таблиця 1
Економічне зростання та енергоспоживання в Євросоюзі (2000 р. = 100)

2005 2010 2015 2018
валовий внутрішній продукт (ввП) 108,4 117,8 123,6 162
валове внутрішнє споживання енергії (ввсе) 106,5 110,5 110,6 113,5

Джерело: складено автором на основі [8]
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станцій (Гес) в 129 Гвт, причому основними вироб-
никами гідроенергії в Європі є норвегія і Швейцарія. 
у перспективі Гес до 2030 р. можуть дати всього 
38 млн т проти 26 млн т в 2016 р., або 18% виробленої 
електроенергії [6].

нарешті, що стосується хімічних джерел струму, 
вони поки застосовні лише в акумуляторних батареях, 
а використання в них водню як палива знаходиться 
в експериментальній стадії.

загалом з усіх можливих енергоджерел Єс виробляє 
нині самостійно приблизно 880 млн т, покриваючи цим 
лише 44% своїх потреб в енергії. Мало надії і на опти-
містичні прогнози про те, що до 2030 р. споживання 
енергії щорічно «майже стабільне», бо самі ж екс-
перти комісії Єс раніше передрікали зворотне, а саме 
збільшення цього споживання з 1650 млн т у 2013 р. до 
1700 млн т у 2018 р. і 1900 млн т у 2030 р. Про те ж свід-
чать і прогнози експертів Єс (за базовим сценарієм) за 
окремими видами вуглеводнів (див. таблицю 2). 

Які «дірки» в енергобалансі Єс можуть виникнути 
за подібної асиметрії попиту і пропозиції, демонструє 
прогноз по ринку природного газу, представлений Єс 
(див. таблицю 3).

наслідком такого стану є зростаючий імпорт 
палива, який покриває вже 56% потреб в ньому в Єс 
за вартості понад 500 млрд євро з перспективою зрос-
тання до 70% до 2030 р., в чому керівництво Єс бачить 
дві головні проблеми – економічну і політичну.

економічна проблема полягає в зростанні цін 
палива, насамперед нафти, що закономірно в умо-
вах структурної енергокризи в світовій енергетиці. 
за підрахунками комісії Єс, кожен стрибок вгору 
в амплітуді цін нафти в 20 євро за барель додає до 
вартості нафтового імпорту Єс 80 млрд євро, а з ура-
хуванням того, що ціни на природний газ прив'язані 
у своїй динаміці до нафтових – навіть 100 млрд євро 
щорічно. При цьому у серйозних дослідників немає 
сумнівів в тому, що триразове зниження цін нафти 
в 2008-2009 рр. відобразило лише зняття з них, в умо-
вах фінансової кризи, чисто спекулятивної складової 

частини, тоді як економічно обґрунтована, рівноважна 
ціна на нафту знаходиться вище 70 дол./бар. навіть 
якщо тимчасове розбалансування ринку може викли-
кати падіння цін, стає в зростаючій мірі очевидним, що 
ера дешевої нафти вже закінчилася. ніхто не застра-
хований і від нових спекулятивних стрибків цих цін 
у майбутньому, якщо нафтовий ринок нині живе за 
законами фінансового ринку, що замінив класичний 
ринковий цикл (т-Г-т1) на біржовий (Г-Г1) [11].

тому в прогнозах самої ж комісії Єс до 2030 р. (за базо-
вим сценарієм) фігурує рівноважна ціна нафти в 61 дол./
бар. з можливістю її підвищення до 100 дол. і 120 дол. до 
2030 р. (у цінах 2010 р.), а в поточних цінах – навіть до 
200 дол./бар. у 2030 р. Цю думку поділяють і приватні 
аналітики, а експерти країн експортерів нафти (opec) 
вважають на перспективу рівноважними ціни нафти в діа-
пазоні 70–100 дол./бар. «Пожене вгору ціни і ситуація на 
енергоринку загалом, бо попит на первинні енергоносії до 
2030 р. буде, швидше за все, зростати на 2% в рік за збіль-
шення його до 2050 р. у 2,2 разу порівняно з 2016 р.» [6]. 

що стосується політики, то керівництво Єс вва-
жає для себе стратегічною загрозою як зростаючий 
імпорт енергії загалом, так і особливо концентрацію на 
небагатьох (нехай навіть і надійних) джерелах, і тому 
виступає за скорочення такого імпорту або ж, крайньою 
мірою, за його диверсифікацію за джерелами поста-
вок. «По нас вже дзвонить дзвін, – нагнітає пристрасті 
комісія Єс, – наше енергоспоживання зростає, і, що 
ще більш тривожить, ми імпортуємо зростаючу частку 
тієї енергії, яку споживаємо». конкретно, 45% імпорту 
нафти Єс йде зараз із близького і середнього сходу та 
40% – з країн opec, причому до 2030 р. імпортна нафта 
буде покривати вже близько 90% внутрішнього спожи-
вання Євросоюзу. аналогічно, 40% ввезення в Єс газу 
йде з росії (30% з алжиру, 25% – з норвегії), загальна, 
базова залежність від його імпорту до 2030 р. станови-
тиме 80%, і навіть за відносно розповсюдженим для Єс 
вугіллям імпортна залежність зросте до 66%.

за останні десять років загальна енергозалежність Єс 
зросла на 9 відсоткових пунктів. у 2018 р. одинадцять 

таблиця 2
Прогноз зростання попиту на традиційні енергоносії на ринку ЄС 2010–2030 рр.

2010 р. 2020  р. 2030 р. Приріст за 2010–2030 рр.
млн т. % млн т. % млн т. %  млн т. %

тверде паливо 307 19 287 16 293 15 -13 -4
нафта 635 38 669 37 640 34 6 1
Газ 376 23 462 26 518 27 142 38
Ядерна енергія 238 14 249 14 211 11 -27 -11
загальний попит на енергію 1654 100 1813 100 1895 100 241 15

Джерело: складено на основі [6; 10]

таблиця 3
Співвідношення попиту та пропозиції на природний газ на ринку ЄС 2010–2030 рр. (млрд м3)

2010 р. 2015 р. 2020 р. 2025 р. 2030 р.
Попит та очікуваний попит 513 566 588 580 575
Покриття та очікуване покриття, 256 251 233 223 217
в т. ч:
власний видобуток 191 138 108 100 95
поставки з норвегії 95 113 125 123  122
дефіцит 257 315 355 357 358

Джерело: складено на основі [6; 8; 10]
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держав Євросоюзу стали менш залежними від енергоім-
порту, ніж у 2008 р., але інші, навпаки, потрапили в ще 
більшу залежність. Причому максимальним це збіль-
шення – від 14 до 20 відсоткових пунктів – було в угор-
щині, Польщі та нідерландах, а у великобританії, яка 
в 2008 р. виступала чистим експортером енергії, ситуація 
за цей час змінилася на прямо протилежну. При цьому по 
газу – болгарія, латвія, литва, словаччина, Швеція, Фін-
ляндія, нафті – угорщина, литва, словаччина, Польща 
і по вугіллю – кіпр, литва, латвія і естонія залежать 
лише від одного зовнішнього постачальника. «енерге-
тична залежність Євросоюзу виходить сьогодні в центр 
наших загальних зауважень, – зазначав впливовий жур-
нал «world energy», – і вона залишиться такою» [11].

зрозуміло, географічну нерівномірність наяв-
ності викопних вуглеводнів щодо місць їх спожи-
вання вкрай важко подолати. так, далі налагодивши 
ввезення газу з алжиру, лівії і у вигляді скрапленого 
природного газу (сПГ) ще з десяти країн Єс в пер-
спективі зможе додатково мобілізувати для себе «бла-
китного» палива лише на 109 млрд м3 в 2023 р., 
129 млрд м3 в 2028 р., 139 млрд м3 у 2032 р., 141 млрд м3  
у 2037 р. і 145 млрд м3 в 2042 р., що залишає в його енерго-
балансі «дірки» в 10 млрд м3 в 2028 р., 44 млрд м3 в 2032 р., 
46 млрд м3 в 2037 р. і 108 млрд м3 в 2042 р., які досі 
не покриті довгостроковою контрактацією поставок. 
Під час розширення географії імпорту збільшуються 
і геополітичні ризики. однак комісія Єс наполегливо 
шукає альтернативних постачальників у радіусі 7-9 тис. 
км, у т.ч. в середній азії, в африці і навіть карибському 
басейні, звівши таку диверсифікацію джерел постачання 
в ранг забезпечення своєї енергетичної безпеки [10]. 

Поряд із кількісними показниками дефіциту перед 
енергетикою підприємств Єс постає і низка якісних 
проблем. Це насамперед підвищення теплотворної 
спроможності використовуваних енергоносіїв і їх 
коефіцієнт корисної дії (ккд) під час перетворення 
в тепло і електроенергію, що рівнозначно економії 
в обсягах їх використання та підвищення енерго-
ефективності господарства. в цьому контексті йдеться 
про таких кандидатів на заміну в енергобалансі, як 
вугілля, особливо буре, лігніт, сланці і торф. Їхню 
частку у власному виробництві в Єс намічено, за різ-
ними прогнозними сценаріями, скоротити з 196 млн т. 
у 2018 р. до 108-129 млн т. в 2043 р., а в остаточному 
загальному енергоспоживанні – з 27,8% у 2008 р. 
і 18,5% у 2013 р. до 15,8% у 2023 р. і 10,5% у 2043 р. 
в тому числі з вугілля на газ повинна бути в основному 
переведена електроенергетика підприємств Єс, тобто 
Євросоюз в цьому разі шукає для своїх потреб не будь-
яке, а насамперед якісне паливо [10].

самостійною проблемою європейської енергетики 
є те, що саме вона, при нинішній структурі енергоба-
лансу, викидає в атмосферу до 80% загального обсягу 
емісії «парникових газів», які порушують екологію 
континенту аж до незворотних змін його погоди і клі-
мату. очевидно, що шукана Єс енергія в додаток до її 
інших якостей повинна бути ще й екологічно чистою, 
причому заклики до цього активно йдуть від громад-
ськості і місцевих органів влади.

Як відповідь на подібні гострі проблеми керівництво 
Єс у 2017-2018 рр. сформулювало і схвалило «нову 
енергетичну політику», конкретизовану в «Плані дій 
щодо забезпечення безпеки та солідарності країн Єс 

у сфері енергетики» [2]. серед його тематичних напря-
мів – диверсифікація та забезпечення інфраструктури 
зовнішнього енергопостачання Євросоюзу, маневр запа-
сами нафти і газу в кризових ситуаціях, підвищення енер-
гоефективності господарства, але головне – «найкраще 
використання власних енергетичних ресурсів Єс». 
в контексті цієї політики в «Плані» ставиться завдання 
форсованого освоєння і впровадження у господарський 
оборот, на відміну від традиційних невідновлювальних 
та виснажених, альтернативних поновлюваних джерел 
енергії з доведенням їхньої частки в енергобалансі до 
2030 р. як нормативного завдання до 30% замість колиш-
ніх прогнозованих 12%. дійсно, вде – єдині джерела, за 
якими енергозалежність Єс не зростає, тоді як по нафті 
і газу вона значно та швидко збільшується.

Висновки: у статті наведено результат дослі-
дження стосовно тенденцій використання альтернатив-
них джерел енергії в мінливому енергобалансі підпри-
ємств Євросоюзу.

з усіх можливих енергоджерел Єс виробляє нині 
самостійно приблизно 880 млн т, покриваючи цим лише 
44% своїх потреб в енергії. наслідком такого стану є зрос-
таючий імпорт палива, який покриває вже 56% потреб 
у ньому в Єс за вартості понад 500 млрд євро з перспек-
тивою зростання до 70% до 2030 р., в чому керівництво 
Єс бачить дві головні проблеми – економічну і політичну.

Форсуючи освоєння вде, керівництво Євросоюзу 
має чотири взаємопов'язані цілі, а саме: за можливості 
зменшити дефіцит енергії в регіонах, мобілізувати для 
цього більш широке коло доступних енергоносіїв, під-
вищити енергоефективність господарювання, скоро-
тити залежність від імпорту енергії ззовні і, нарешті, 
захистити екологію Європи, знизивши за рахунок вико-
ристання вде викиди «парникових газів» в атмосферу.

акцент під час освоєння вде в Єс робиться не на 
їх новизну (і навіть не на їхню якість як енергоносіїв), 
а на те, якою мірою вони здатні заміщати в енергоба-
лансі, хоча б частково, нафту, газ і вугілля, насамперед 
ті, що надходять до Євросоюзу шляхом імпорту.

крім власне енергетичної складової частини, вде, як 
показує досвід, мають ще і інші макроекономічні вимірю-
вання. так, принаймні, на перших етапах свого освоєння 
вони створюють відносно більшу питому зайнятість, ніж 
розширення традиційної енергетики, а науково-техніч-
ний прогрес працює в цій сфері поки що на освоєння 
нових технологій, а не на економію живої праці.

у тісних, подвійних відносинах перебувають вде 
і з інноваційною економікою. будучи її складовою час-
тиною, їхнвй розвиток одночасно забезпечує господар-
ство новими матеріалами, видами енергії і способами 
її зберігання та транспортування, виступає як важлива 
ланка освоєння в цивільних цілях космічних і військо-
вих технологій. все це тягне за собою звернення до 
ресурсозберігаючих інновацій або, принаймні, до аль-
тернативних джерел енергії, а саму стратегію розвитку 
альтернативної енергетики підприємств Єс, на думку 
автора, буде продубльовано в національних інновацій-
них стратегіях багатьох країн-членів союзу.

відповідно, виникає необхідність всебічної оцінки 
вде як нового напряму в енергетиці, включаючи їхню 
фізичну природу, технології використання, енергоха-
рактеристики, а головне – економіку цього феномена, 
від якої буде прямо залежати господарське викорис-
тання вде на підприємствах у перспективі.
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