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Була проаналізована можливість поступової відмови від вугілля в
електроенергетиці до 2030 року та її макроекономічні наслідки
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Макроекономічне моделювання враховує вплив на гірничодобувний сектор, 
робочі місця, вартість енергетичної системи та державний бюджет
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2 Вугільні регіони зазнають впливу, 
проте енергетичний перехід дає
великий потенціал для економічних
вигод

 У наступне десятиліття державним шахтам
буде виплачено понад мільярд євро у вигляді
субсидій

 Розвиток відновлюваної енергетики в Україні
може створити нові робочі місця

1
Відмова від вугілля є технічно
можливою

 Стабільне постачання електроенергії може бути
забезпечене при переході до системи з високою
часткою ВДЕ

 В даний час існує надмірна вставнолена
потужність

 Ключовою проблемою є гнучкість, а не
достатність потужності

Поступова відмова від вугілля в Україні можлива до 2030 року

3
Дослідження можливості
енергетичного переходу в Україні
відповідає світовим тенденціям.

 Справедливий перехід

 Промислова політика

 Системне планування та мобілізація інвестицій
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Відновлювані джерела енергії за сценарієм переходу забезпечують
більше половини виробництва електроенергії до 2030 року
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У сценарії переходу вугілля виводиться із системи, замінюючись ВДЕ
та гнучкими потужностями виробництва
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У сценарії переходу вугілля виводиться із системи, замінюючись ВДЕ
та гнучкими потужностями виробництва
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Поступове відмова від вугільної генерації може допомогти уникнути половини
викидів СО2 від електроенергетики за період до 2030 року та зменшити їх
більш ніж на 80% у майбутньому



11

Aurora_2021.1

Будівництво нових потужностей з виробництва електроенергії
створює інвестиційні потреби на суму понад 5 млрд євро щороку
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Проміжний висновок: сектор електроенергетики

1. Поступова відмова від вугілля до 2030 року не загрожує стабільності системи і є технічно досяжною.

2. Поєднання вже доступних та комерціалізованих технологій, таких як OCGT, газові пікери та літій-іонні
накопичувачі, а також розумне управління мережею є достатніми для поступової відмови від вугілля до
2030 року.

3. Електроенергетичний мікс, що виникає внаслідок енергетичного переходу, передбачає зменшення генерації
за базовим навантаженням (особливо атомної) і вимагає додаткової гнучкості для інтеграції ВДЕ.

4. Таким чином, викиди СО2 можуть бути значно зменшені, що призведе до на 84% менших викидів у 2030 р. 
Сукупні викиди на 50% менше у СП порівняно з ІС за період 2021-2030 рр.

5. Перехід вимагатиме на 22,5 млрд євро більше інвестицій у нові потужності, ніж ІС (СП: 28,8 млрд євро, ІС: 
6,3 млрд євро). Однак ІС покладається на те, що вугільні електростанції зможуть працювати безперебійно
ще 10 років. Український енергетичний сектор потребуватиме нових інвестицій у середньостроковій
перспективі для відновлення або заміни застарілих активів. АЛЕ більші інвестиції в енергетичний сектор
спричинять ланцюгову реакцію в цілій економіці.
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Закриття шахт призведе до втрати понад 35000 робочих місць ...
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Source: Aurora Energy Research

... у свою чергу нарощування відновлюваних потужностей дозволяє
створити до 161000 нових робочих місць

у тис.
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Source: Aurora Energy Research

Витрати на функціонування системи у сценарії переходу приблизно
на 35% вищі, ніж у інерційному сценарії

млрд євро
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Source: Aurora Energy Research

... менші витрати, пов’язані з шахтами ...
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Сценарій переходу призводить до на 56% вищих податкових
надходжень ...
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Сильний позитивний ефект для бюджету

9 822

16 441
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20CONFIDENTIAL

Коментарі

• CGE моделювання показує, що
сценарій переходу через
мобілізовані інвестиції має
сильний позитивний вплив на 
ВВП порівняно з рівновагою
2018 року

• Цей результат є надійним з
урахуванням чутливості, яка 
враховує вплив на ціни на 
електроенергію та внутрішнє
постачання вугілля.

• Це підтверджує результати
безпосереднього економічного
впливу, показуючи, що
енергетичний перехід може
створити великі економічні
можливості та стимулювати
економічне зростання

• Вплив на окремі сектори
різниться, і політичні заходи
можуть бути розглянуті для
зменшення негативних наслідків

Source: Aurora Energy Research

В результаті залучення інвестицій CGE моделювання демонструє
сильний позитивний вплив на ВВП за сценарію переходу
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Source: Aurora Energy Research

Вплив на різні сектори різниться, виграють сектори будівництва та 
послуг
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Sources: Aurora Energy Research

Проміжний висновок: макроекономічні результати

1. Припинення роботи державних вугільних шахт спричинить втрату 36000 робочих місць до 2030 року. 
Натомість, як передбачається, джерела енергії, що замінюють вугілля, дозволять створити до 161000 
робочих місць у 2030 році. 44 000 новостворених робочих місць будуть постійними, таким чином вони
залишаться і після 2030 року.

2. Витрати на функціонування системи в СП зростають головним чином за рахунок капітальних витрат на нові
установки. На відміну від цього, операційні витрати зменшуються у СП. Витрати на паливо залишаються
порівнюваними, оскільки біомаса витісняє ТЕЦ.

3. Більш високі податкові надходження в СП є результатом збільшення надходжень від податку на вуглець, ПДВ
та ПДФО. Найбільше пропорційне збільшення податків виникає внаслідок зростання доходів та податків на 
соціальне страхування із зростанням рівня зайнятості.

4. Витрати, пов'язані з видобуванням вугілля, зменшуються більш ніж на 400 мільйонів євро через закриття
неефективних шахт. Державні витрати, що витрачаються на компенсацію шахтарям та виведення з
експлуатації шахт у поєднанні з безперервним процесом закриття (починаючи з найменш ефективного) в СП, 
не перевищують витрат на експлуатацію в ІС.

5. Сумарний вплив СП на державний бюджет є позитивним та економить до 7 млрд євро протягом 10 років.
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4
Як можна забезпечити справедливий перехід? Як можна найкраще
підтримати структурно постраждалі регіони та працівників?

Які варіанти політики можуть підтримати постраждалі регіони, особливо
моноселища та міста?

Які міжнародні практики можна відтворити?

Як можна пом'якшити вплив на постраждалих працівників? Які механізми
підтримки є адекватними та найбільш ефективними?

Як можна пом'якшити вплив нових інвестиційних потреб на ціни на 
електроенергію домогосподарств? Чи необхідна підтримка вразливих
домогосподарств?

5
Які процеси можуть полегшити енергетичний перехід?

Які формати (наприклад, експертна комісія, комітети зацікавлених сторін
тощо) можуть допомогти здійснити перехід?

6
Яка промислова політика може доповнити енергетичний перехід?

Які існуючі сектори можуть потребувати пільг або підтримки політики
(енергоємні сектори)?

Які галузі, що розвиваються, можна залучити та створити на майбутнє? 
Які політики активізації необхідні?

2 Як можна забезпечити інвестиційну привабливість сектору
електроенергетики?

Як можна зменшити прийнятний ризик сектору (для інвесторів)?

Які стимули можна створити для інвестицій у гнучкі активи?

Яку підтримку ЄС та кліматичне фінансування можна залучити?

1
Якою може бути майбутня електроенергетична система?

Яка політика необхідна для підтримки переходу у контексті лібералізації
ринку?

Які механізми можуть допомогти забезпечити гнучкість?

Питання щодо політичних кроків

To facilitate a transition to a modern energy system, there are several key policy considerations:

Sources: Aurora Energy Research 

3
Яка політична економіка стоїть за енергетичним переходом? Хто є
ключовими дійовими особами процесу, які можуть сприяти змінам?

CONFIDENTIAL


