
ВСТУП 

За двадцять років з того часу, як термін «зелена економіка» був вперше 

застосований, інтерес до принципів «зеленої» економічної діяльності, 

розвивався і посилився. У 2008 році світовий ринок і фінансова криза 

викликала появу на глобальній політичній арені  так званого Глобального  

зеленого нового курсу (ГЗНК)
1
. Цей курс був в центрі уваги доповіді від 

Програми ООН з навколишнього середовища в 2009 р., в якому реалізація 

«зелених» економічних принципів була охарактеризована як довгострокова 

стратегія для виводу національних економік з кризи, яка містить три 

конкретні завдання: (1) економічне відновлення; (2) зменшення бідності; і (3) 

зниження викидів вуглецю і деградації екосистем. У цьому документі 

запропоновані заходи для програм стимулювання та підтримування так 

званих «зелених» ініціатив, а також рамки сприятливої внутрішньої і 

міжнародної політик, включаючи підтримку найменш розвинених країн, які 

намагаються подолати екологічні негаразди на шляху забезпечення стійкого 

(«зеленого») зростання.  

Економічне моделювання, яке було зроблено для Програми Організації 

Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) у 2011 році, 

дослідило щорічні макроекономічні наслідки в найближчі десятиліття від 

інвестування у розмірі  двох відсотків  світового ВВП не за поточним 

сценарієм діючого бізнесу, а за сценарієм «зеленої» економіки. Згідно цього 

сценарію, половина інвестицій відводиться енергоефективності та розвитку 

енергетики з відновлювальних джерел, а залишок передбачається направити 

на поліпшення управління відходами, інфраструктуру громадського 

транспорту і в сектори, що базуються на використанні природного капіталу, 

такі як сільське господарство, рибальство, лісове господарство та 

водопостачання.  

В докладі ЮНЕП «В напрямку зеленої економіки: шляхи до сталого 

розвитку та ліквідації бідності» підкреслено, що інвестиції за «зеленим» 
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сценарієм забезпечать довгострокове зростання  до 2050 років, уникаючи при 

цьому значних ризиків занепаду, таких як вплив зміни клімату, нестача води і 

втрата екосистемних послуг. Незважаючи на те, що будуть як ті, хто виграє 

від цього, так і ті, хто втратить, експерти ЮНЕП роблять висновок, що 

доходи від інвестицій за період з 2011 по 2050 рік, у порівнянні з сценарієм 

діючого бізнесу можуть включати: 

• економію капітальних і паливних витрат у виробництві електроенергії 

близько 760 млрд $ щорік; 

• зростання доданої вартості в лісовій промисловості більш ніж на 20 

відсотків у порівнянні з діючим бізнесом, збільшення формальної зайнятості 

і збільшення зберігання вуглецю при інвестуванні 0,03 відсотка від ВВП 

в період між 2011 і 2050 роками для оплати власникам лісових ділянок 

збереження лісів від вирубання і компенсації відповідних приватних 

інвестицій; 

• зниження попиту на воду приблизно на одну п'яту в результаті 

щорічного інвестування в розмірі від 100 млрд $ до 300 млрд $ 

у підвищення ефективності водокористування в сільському господарстві, 

промисловості та комунальному секторі; 

• перетворення сільського господарства з основного емітента 

парникових газів (ПГ) у ПГ-нейтральний сектор або навіть у поглинача 

вуглецю, що досягається при одночасному зниженні вирубки лісу та 

використання прісної води, відповідно, на 55 відсотків і 35 відсотків на 

основі застосування сучасних методів ведення стійкого сільського 

господарства [UNEP, 2011]. 

Зміни клімату тільки ускладнюють це завдання. По-перше, їхній вплив 

уже відчувається: почастішали посухи, повені, сильні грози, періоди 

аномальної спеки, які накладають додатковий тягар на населення, компанії та 

уряди, відвертаючи ресурси від завдань розвитку. По-друге, безупинні зміни 

клімату, за їх нинішніх темпів, призводитимуть до дедалі серйозніших 

викликів, які ставатимуть на шляху розвитку людства. До кінця цього 



сторіччя через зміни клімату середня температура повітря може підвищитися 

в порівнянні з доіндустріальною епохою на 5°C, якщо не на більше, і світ 

виглядатиме зовсім інакше, ніж сьогодні: спостерігатиметься більша 

кількість погодних аномалій, навантаження та змін зазнають більшість 

екосистем, багато видів тварин та рослин будуть приречені на вимирання, а 

цілі островні країни опиняться під загрозою затоплення. Навіть за вжиття 

максимальних зусиль мало ймовірності, що людству вдасться стабілізувати 

температури краще ніж до 2°C перевищення над доіндустріальним рівнем – а 

потепління такого масштабу вимагатиме істотної адаптації. 

Крім того, потреби щодо авансування капіталу високі. Інвестиції  в 

енергетику в глобальному масштабі, які необхідні для досягнення рівня 

концентрації парникових газів, необхідного для підтримки 50-відсоткового 

шансу, що глобальне потепління не призведе до перевищування на 2 ° C 

температур до індустріального періоду (450 ppm еквівалента СО2) може 

скласти в межах від  350 млрд $ до  1,1 трильйона $ на рік до 2030 року. 

Рівень у 550 ppm виявляється набагато легше досягти, що вимагає приблизно 

від 50 млрд $ до 200 млрд $ на рік, але ще від 75 млрд $ до $ 100 млрд $  буде 

потрібне для адаптації до зміни клімату [World Bank 2012]. Додаткові  

інвестицій, які будуть необхідні для задоволення понад звичайних для 

бізнесу вимог щодо компенсації пов’язаних з енергетикою втрат води і землі, 

очікуються у розмірі від 900 млрд $ до 1,7 трильйона $ щорічно можуть 

знадобитися [McKinsey, 2011]. 

Експерти ЮНЕП роблять в доповіді «В напрямку зеленої економіки: 

шляхи до сталого розвитку та ліквідації бідності» висновок, що ключові 

умови, які дозволять досягнути поставлених цілей, включають:  

- створення міцних регулюючих рамок захисту навколишнього 

середовища;  

- надання пріоритетності державним інвестиціям і витратам в тих 

областях, які стимулюють «озеленення» економічних секторів, обмеження 

витрат в тих областях, що руйнують природний капітал, використовуючи 



податки і ринкові інструменти впливу на попит задля переключення 

споживчих переваг і просування «зелених» інвестицій та еко-інновацій; 

- інвестиції в нарощування потенціалу «зеленої» економіки,  підготовки 

відповідних кадрів і зміцнення міжнародного управління. 

За останні десятиліття спостерігається швидке збільшення попиту і 

пропозиції товарів і послуг, які забезпечують профілактику, вимірювання, 

контроль, обмеження, мінімізацію або усунення шкоди навколишньому 

середовищу і зменшення рівня виснаження ресурсів, тобто екологічні товари 

і послуги (ЕТП). Виробництво ЕТП в основному почалося на традиційних 

ринках під впливом попиту на основні послуги, такі як очищення стічних вод 

або збір відходів. З 70-х років минулого століття в результаті видимого 

погіршення стану навколишнього середовища найбільшу увагу регулюючих 

екологічні питання агентств набули проблеми, пов'язані з накопиченням 

твердих відходів, забруднення води та повітря або найбільш екологічно 

шкідливими виробничими технологіями, такими як виробництво сталі, 

цементу, продуктів основної хімії, енергії тощо.  

З початку цього століття розвиток сектору ЕТП у все більшій мірі стає 

обумовленим потребами, створюваними природоохоронним законодавством, 

наприклад, стандартами якості води і повітря, або ж політичними цільовими 

орієнтирами, такими як досягнення певної питомої ваги енергії, виробленої з 

відновлювальних джерел, в загальному обсязі виробництва, рівнів ресурсної 

та енергетичної ефективності. Більше уваги приділяється запобіганню 

забрудненню і забезпеченню більш чистого виробництва, і багато компаній 

почали розробляти і реалізовувати власні стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності, у тому числі екологічні. Тому акцент змістився з рішень, 

націлених на кінцеві стадії виробничого циклу (т. зв. «кінець труби»), на 

модифікацію виробничих процесів і заміщення продуктів і технологій. Цей 

зсув стимулював новий технологічний розвиток, створюючи тим самим нові 

ринки для сектору ЕТП. У перспективі цей зсув, як очікується, продовжиться 

[Ernst & Young, 2006], що збільшить різноманітність і змінить структуру 



більшої частини цього сектора за рахунок підвищення значимості 

досліджень, інновацій, проектування, консалтингу та інших наукоємних 

послуг, тобто еко-інновацій. 

Висунення завдань економічного зростання з урахуванням соціальних 

та екологічних наслідків від виробничої діяльності є своєчасним і видатним 

кроком, який має високу значимість як для країн розвинених, так і для країн, 

що розвиваються. Проблеми, пов'язані з погіршенням стану навколишнього 

середовища, зміни клімату і наростаючою нестачею ресурсів стали 

загрозливо актуальними в Східноєвропейському регіоні,  особливо в країнах 

колишнього СРСР. 

В умовах, коли в питаннях регулювання економічного зростання та 

стимулювання сталого розвитку все більш впливовими стають органи 

регіонального і місцевого самоврядування, тобто поширюється 

децентралізація державного управління,  актуальним стає пошук форм і 

інструментів розвитку «зеленої» індустрії та активізації еко-інновації на рівні 

локальних територій, регіонів, особливо промислових. 

В даному докладі поставлено за мету дослідити сутність феномену 

«зеленої» економіки («зеленої» індустрії, «зеленного» виробництва, 

«зеленного» зростання), його співвідношення з концепцією сталого розвитку, 

та надати рекомендації щодо розвитку «зеленої» індустрії та сприяння еко-

інноваціям при модернізації промислових регіонів в умовах децентралізації. 

 

 

 

 

 

 


