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ВСТУП
Соціально�економічний розвиток країн світу протя�

гом всієї своєї історії характеризується суперечливос�
тями, і кілька останніх десятиріч не є винятком. З одно�
го боку, наявні беззаперечні технологічні та інституційні
досягнення, що дали змогу покращити якість життя на�
селення багатьох держав. Але, по�перше, позитивна ди�
наміка добробуту спостерігається далеко не в усіх краї�
нах світу, а по�друге, навіть розвинуті країни час від часу
стикаються з потрясіннями у вигляді взаємопов'язаних
політичних, економічних, соціальних криз. Є і пробле�
ми, які різною мірою властиві всім державам, як більш
успішним за критерієм матеріального добробуту, так і
менш благополучним. Погіршення стану довкілля —
одна з них.
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Мало того, що практично кожна країна світу зіштов�
хується з екологічними проблемами, що є наслідком
функціонування її власного господарського комплексу.
Рано чи пізно вплив екологічних негараздів окремих
регіонів відчувають на собі мешканці всієї планети. Або
у вигляді підвищення світових цін на ресурси чи продук�
ти харчування, або у вигляді погіршення якості води,
повітря тощо.

Є шляхи вирішення екологічних проблем, які цілком
відповідають задачі забезпечення економічного зрос�
тання. Наприклад, скорочення ресурсомісткості вироб�
ництва. Інші ж, на зразок запровадження податків та
штрафів на викиди або квотування викидів обумовлю�
ватимуть скорочення обсягів виробництва щонайменш
в короткостроковому періоді. Хоча не виключається, що
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використання даного методу може стати стимулом до
такого технологічного переоснащення, яке допоможе
уникнути екологічних санкцій при відновленні та наро�
щенні обсягів виробництва. Результативність інвестицій
екологічного призначення залежить від мотивації інве�
стиційної діяльності, об'єкту інвестування, поточної рин�
кової кон'юнктури, тобто їх вплив на економічне зрос�
тання є неоднозначним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної роботи є визначення готовності та фак�

тичної діяльності окремих зарубіжних країн та України
із забезпечення екологічної та економічної рівноваги,
тобто реалізації принципів сталого розвитку. У статті
пропонується аналіз співвідношення екологічних та еко�
номічних пріоритетів країн, що допоможе визначити
перспективи вирішення проблеми із забрудненням дов�
кілля в умовах позитивної економічної динаміки. Оск�
ільки одним із важливих та постійно обговорюваних в
міжнародній спільноті напрямів антропогенного впли�
ву на навколишній світ є емісія оксиду вуглецю, еколог�
ічна політика з вирішення саме даного питання в її зв'яз�
ку із задачею забезпечення зростання економіки вис�
тупатиме об'єктом дослідження. Для досягнення постав�
леної мети були використані такі методи дослідження,
як логічний, історичний, порівняльний, а також метод
статистичного аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковому світі тема забруднення довкілля вже
давно вийшла за межі науки екології, і все частіше
піднімається в роботах з економічної тематики. Так,
науковці, що досліджують специфіку соціально�еконо�
мічного розвитку окремих країн, зокрема Китаю, Японії,
приділяють увагу їх політиці в сфері охорони природи

(Д. Стрєльцов, А.Саліцький). Є чимало вітчизняних нау�
ковців, роботи яких присвячені вивченню принципів та
методів досягнення сталого розвитку, дослідженню
взаємозв'язків між економічною динамікою та станом
довкілля в Україні (Буркинський Г., Голян В., Данили�
шин Б., Дорогунцов С., Синякевич І., Туниця Т., Хвесик
М. тощо). З нашої точки зору, більш докладного вив�
чення потребує співвідношення екологічних та економ�
ічних тенденцій розвитку зарубіжних країн з метою виз�
начення довгострокових орієнтирів розвитку національ�
ної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток світової економіки, як зазначається в ба�

гатьох сучасних наукових публікаціях, має здійснюва�
тися на принципах сталого розвитку. Останній передба�
чає збалансованість економічної, екологічної та соці�
альної складових, а його ключовими принципами є такі:

— кожне покоління людей має право на природні
ресурси, якщо його діяльність не ставить під сумнів пра�
во на такі ресурси майбутніх поколінь;

— техногенне навантаження на навколишнє сере�
довище не повинно перевищувати можливості довкілля
до самовідновлення та збереження біотичного різнома�
ніття;

— при плануванні господарської діяльності необхі�
дно збалансовувати економічну, соціальну та екологіч�
ну складові розвитку [1, c. 6].

Концепція сталого розвитку була запропонована
Організацією Об'єднаних Націй, і, як зазначено в огляді
світового економічного та фінансового стану за 2011
р., вона повною мірою узгоджується з концепцією "зе�
леної" економіки, що має стати основою нової парадиг�
ми розвитку. Позиція ООН полягає в тому, що слід пе�
реходити на нові моделі економічного зростання, які од�
ночасно б сприяли як збереженню екосистеми Землі,
так і зменшенню масштабів злиденності. В огляді наго�
лошується, що запобіганню перевищення граничної
спроможності Землі як джерела ресурсів та утилізато�
ра відходів могло б сприяти обмеження росту доходів,
але це не відповідає інтересам країн, що розвиваються.
Тож задачею світової економіки визначається не змен�
шення темпів економічного зростання, а здійснення тех�
нічної революції, яка б призвела до становлення "зеле�
ної" економіки [2, с. 2—3; 8].

За станом на 2010 р. перші три місця в світі за емі�
сією оксиду вуглецю посіли Китай, США та ЄС. Японії
в даному переліку належить лише шосте місце, але
дана високотехнологічна країна забезпечує найбільші
викиди на одиницю своєї невеликої території (377,9 тис
км. кв.), тож її досвід в сфері вирішення екологічних
проблем теж представляє інтерес. Також проаналізує�
мо ситуацію із співвідношенням екологічних та еконо�
мічних орієнтирів в Україні, яка не входить до країн�
лідерів зі забруднення атмосфери, але має визначити�
ся із своєю позицію в цьому питанні, зважаючи на влас�
ний рівень антропогенного навантаження на довкілля
та бажаний ступінь конкурентоспроможності вітчизня�
них товарів.

Темпи зростання ВВП США, Китаю, країн ЄС та
Японії за попередні дев'ять років представлені в таб�
лиці 1.

 
    

2004 3,5 10,1 2,4 2,7 
2005 3,1 11,3 1,7 1,9 
2006 2,7 12,7 3,1 2,0 
2007 1,9 14,2 3 2,4 
2008 -0,3 9,6 0,8 -1,2 
2009 -3,5 9,2 -4,1 -6,3 
2010 3 10,3 1,9 4 
2011 1,5 9,5 1,6 -0,5 
2012 2,2 7,8 -0,3 1,9 

Таблиця 1. Темп росту ВВП,
% (2004—2011 рр.)

Таблицю складено за даними [3].

 
     

2004 40,45 3,62 25,53 28,80 
2005 42,69 4,11 26,65 30,40 
2006 44,83 4,75 28,58 32,00 
2007 46,59 5,55 29,42 33,73 
2008 47,04 6,18 30,37 34,10 
2009 45,37 6,77 29,35 32,35 
2010 46,83 7,61 30,10 34,10 
2011 48,02 8,45 31,26 34,70 

Таблиця 2. Розмір ВВП за ПКС на душу
населення (тис. дол. США)

Таблицю складено за даними [3].
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Як видно з таблиці, най�
більш швидкозростаючою є
економіка Китаю. Навіть в
кризові 2008 та 2009 рр. КНР
показувала високі темпи при�
росту ВВП. Темпи еконо�
мічного зростання США, ЄС,
Японії, як розвинутих країн, є
відносно невисокими та
цілком порівнянними. В ос�
танні три роки дані країни на�
магаються подолати наслідки
рецесії, і поки що лише еко�
номіка США демонструє що�
річний приріст ВВП протягом
даного періоду. 2011 р. став
проблемним для Японії, що пов'язано з подоланням руй�
нуючого впливу землетрусу в березні даного року, а не�
гативний приріст ВВП в 2012 р. в ЄС є свідченням струк�
турних проблем даного регіону.

Розмір ВВП за ПКС на душу населення (табл. 2) в
КНР залишається найменшим серед країн, що аналі�
зуються, і це важливий аргумент на користь здійснен�
ня сприятливої для економічного зростання політи�
ки.

Протягом останніх років Китай розвивається відпо�
відно до інвестиційної моделі, яка дозволила стати йому
"майстернею світу" та найбільшим світовим кредитором.
Дану модель відрізняють: ставка на промисловість, яка
є сектором з найвищою продуктивністю праці; керівна
роль центру та домінування державного сектора; купів�
ля за кордоном та власне виробництво продуктів інте�
лектуальної власності, які швидко розповсюджуються
в господарстві країни [4, с. 72, 76].

Попри досягнення, економіка Китаю поки що є
найбільш небезпечною для атмосфери, зважаючи на
показники забруднення повітря оксидом вуглецю від
спалення палива (табл. 3).

Економічне зростання КНР за останні десять років
головним чином було пов'язане з ростом промисловості,
в тому числі галузей з високою енергоємністю: хімічної
галузі, чорної та кольорової металургії, нафтоперероб�
ки, коксохімії та виробництва ядерного палива, енерго�
та теплопостачання. Головне місце в енергобалансі Ки�
таю посідає вугілля. Його спалення є головним джере�
лом викидів двоокису вуглецю, за обсягом яких дана
країна лідирує в світі (табл. 3). У 2008 р. вугілля забез�
печило близько 70% енергоспоживання, нафта та при�
родний газ — 22%, відновлювані джерела — 8%. Об�
сяги видобутку вугілля зросли з 998 млн т в 2000 р. до
3050 млн т в 2009 р. Його імпорт за даний період підви�
щився з 2 до 126 млн т, а обсяги експорту впали більше
ніж в два рази.

Співвідношення емісії СО
2
 до ВВП в Китаї є набага�

то вищим, ніж у розвинутих країнах, але динаміка дано�
го показника свідчить про поступове підвищення ефек�
тивності енергоспоживання. З початку поточного сто�
ліття було зроблено кроки до забезпечення більш еко�
логічно сприятливого розвитку. Наприклад, за 2006—
2009 рр. виведено із експлуатації 60 млн кВт потужнос�
тей на малих ТЕС, закрито технічно застарілі підприєм�
ства чорної металургії, виділено близько 19 млрд дол.

із центрального бюджету на заходи з підвищення енер�
гоефективності. "Програма з розвитку нової енергети�
ки", розроблена на 2012—2020 рр., передбачає запро�
вадження заходів зі створення "невуглецевої" економі�
ки, в тому числі стимулювання енергозбереження, роз�
виток екологічно чистої енергетики, перехід індустрії до
більш економічної моделі [6, с. 67—68]. Таким чином,
Китай демонструє готовність пожертвувати деякими ко�
роткостроковими вигодами заради забезпечення дов�
гострокового зростання на основі більш енергоефек�
тивної економіки.

У США серед країн, що аналізуються, має місце
найвищий обсяг ВВП на душу населення, попри те, що
фінансові проблеми саме в цій країні стали відправною
точкою останньої глобальної кризи (див. табл.2). Тут
спостерігається стабілізація емісії вуглекислого газу
(табл. 3). Помітно зменшився цей показник у період ре�
цесії, але в 2010 р., з ростом ВВП, його значення зно�
ву підвищилося. США, як і Китай, не брали участі в
Кіотському протоколі, тобто задекларованих міжна�
родних зобов'язань зі зменшення викидів парникових
газів не мають. Тим не менш, дана країна реалізує за�
ходи із підтримки розвитку відновлюваних джерел
енергії, підвищення енергоефективності, в тому числі
із метою зменшення викидів парникових газів. Адмін�
істративні правила та регулювання включають створен�
ня суспільних фондів, встановлення квот/частки обо�
в'язкової генерації з відновлюваних джерел енергії,
правил проведення обов'язкової сертифікації облад�
нання, стандарти проектування, вимоги до обов'язко�
вої закупівлі зеленої енергії тощо. У межах Копенга�
генської домовленості США заявили про свої цілі змен�
шити викиди парникових газів на 17% за 2005—2020
рр., хоча конкретних планів дій, стратегій на федераль�
ному рівні, що б дозволили оцінити, яким чином бу�
дуть досягнуті дані цілі, прийнято не було. За останній
час в Конгрес США було представлено не менше 18
законопроектів, що стосуються викидів парникових
газів. Серед них — Закон про низьковуглецеву еконо�
міку, Закон про чисту енергію та безпеку, але процес
прийняття законодавчими органами цих законів
практично заморожено. Законотворці не поспішають
прийняти більш жорсткі в порівнянні з існуючими про�
грамні документи, які передбачають скорочення вико�
ристання вугілля та перехід на газ і відновлювальні
джерела енергії, встановлення нормативних обмежень

Таблиця 3. Емісія СО
2
 від спалення палива в США, ЄС, Китаї,

Японії в 2002—2010 рр.

Таблицю складено за даними [5].
1 У цінах 2005 р.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 2,  . 5763,50 5771,70 5684,90 5762,70 5586,80 5184,80 5368,60
 2/1000 . 

1   0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,41 0,41 

 
 2,  . 4592,80 5103,10 5644,70 6071,80 6549,00 6846,30 7258,50
 2/1000 . 

   0,91 0,91 0,9 0,85 0,83 0,8 0,77 

 
 

 2,  . 4009,10 3977,30 3993,30 3940,10 3864,80 3570,50 3659,50
 2/1000 . 

  0,31 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 

 
 2,  . 1212,50 1220,70 1205,00 1242,30 1154,30 1095,70 1143,10
 2/1000 . 

   0,32 0,32 0,3 0,31 0,29 0,29 0,29 
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на рівень викидів тощо. у певній мірі це пов'язано з еко�
номічними проблемами даної країни у вигляді держ�
боргу, значення якого близько 100% ВВП, та дефіци�
ту торгового балансу [7, с. 35—37].

Європейський Союз, який відстає від США за розм�
іром ВВП на душу населення (табл. 2), протягом багать�
ох десятиліть проводить активну політику енергозбере�
ження. Відповідно до даних з таблиці 3, емісія СО

2
 в ЄС

послідовно зменшувалася з 2004 по 2009 р. (хоча в 2010
р. мало місце підвищення даного показника), а спів�
відношення емісії СО

2
 до ВВП є найменшим серед країн,

що аналізуються. Після набуття чинності Кіотського
протоколу ЄС почав проводити активну кліматичну по�
літику, основний компонент якої — зниження викидів
парникових газів, пов'язаних з енергетикою. Наприкінці
2008 р. Європарламент прийняв робочу програму, що
складається з пакету резолюцій, який став відомий як
"кліматично�енергетичний пакет 20/20/20 до 2020". Це
означає: 20% — скорочення викидів парникових газів
порівняно з 1990 р., 20% — підвищення енергоефек�
тивності порівняно з 2005 р., 20% — частка відновлю�
ваних джерел енергії в енергетичному секторі ЄС. Крім
досягнення кліматичних цілей, пакет орієнтований на те,
щоб знизити залежність ЄС від імпортного палива і за�
дати темп "нової промислової революції". Реалізація
даного програмного документа вимагатиме чималих
коштів, деякі заходи на зразок екологічних податків чи
аукціонних торгів дозволами на викиди суперечать за�
дачі забезпечення економічного зростання, але скоро�
чення споживання енергії на 20% на одиницю ВВП до
2020 р. допоможе щорічно економити близько 100 млрд
євро [8, с. 27—35].

Розмір ВВП на душу населення в Японії порівнян�
ний з величиною даного показника в ЄС, а співвідно�
шення емісії СО

2
 до ВВП є дещо вищим, ніж в ЄС, але

меншим, ніж в США (табл. 2, 3). Японію дослідники на�
зивають країною з передовою екологічною свідомі�
стю, що обумовлено, в тому числі, її уразливістю до
стихійних лих та обмеженістю природних ресурсів.
Довгостроковий курс уряду Японії орієнтований на
розбудову "низьковуглецевого суспільства" та перед�
бачає впровадження технологій енергозбереження і
перехід до альтернативних енергетичних джерел. При�

пускається, що це дозволить знизити витрати на вироб�
ництво одиниці продукції та підвищити її конкурентос�
проможність на світових ринках. Розробники кон�
цепцій енергозбереження вважають, що відповідні за�
ходи цілком сумісні з метою забезпечення економіч�
ного зростання, оскільки вони стимулюватимуть
технічні інновації, сприятимуть розвитку комплексу су�
міжних галузей економіки.

У 2009 р. на саміті ООН Японія оголосила про на�
міри скоротити до 2020 р. викиди парникових газів на
25% відносно рівня 1990 р., за умови участі в пост�
кіотському процесі найбільших країн�емітентів [9, с.
55—61]. Щоправда, природні катаклізми в березні
2011р., наслідком яких стали надзвичайні економічні
збитки, можуть примусити переглянути ці цифри. Але
в будь�якому випадку країна не відмовиться від стра�
тегії економічного зростання на засадах енергозбере�
ження.

Дослідження досягнень та намірів Китаю, США, ЄС
та Японії в сфері економічного та екологічного регу�
лювання дозволяє зробити наступні узагальнення.
Кожна з цих країн декларує та (в меншій степені)
здійснює заходи зі скорочення викидів парникових
газів. Серед цих заходів — і впровадження більш жор�
стких обмежень енерговикористання, і здійснення
інвестицій в "низьковуглецеву" економіку. Застосуван�
ня кожного з них пов'язане з витратами, тому еколог�
ічне регулювання є недостатньо послідовним та
здійснюється в обсягах, що не матимуть надмірного
стримуючого впливу на поточне економічне зростан�
ня. Тим не менш, для виконання задекларованих заяв
щодо зменшення шкідливих викидів та досягнення
поставлених в сфері енергозбереження цілей, реструк�
туризація енергетичної сфери в згаданих країнах має
відбуватися навіть в періоди загострення фінансово�
економічних проблем.

В Україні динаміка емісії СО
2
 характеризується та�

ким чином. У період з 1990 по 2000 рр. значення даного
показника зменшилося з 687,9 до 299 млн т, до 2007 р.
підвищилося до 313,9 млн т, в кризовий 2009 р. стано�
вило 248,3 млн т, після чого знову спостерігається його
зростання. Темп зміни реального ВВП України тісно
пов'язаний із темпом зміни сумарних шкідливих викидів

Рис. 1. Темпи зміни реального ВВП та обсягів шкідливих викидів
в атмосферу в Україні
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до атмосфери (рис. 1) [10]. Коефіцієнт кореляції між
зазначеними показниками складає 0,9.

Свідченням проблем в українському енергетичному
комплексі є значення емісії СО

2
 на 1000 дол. ВВП за

ПКС. У 2004 р. воно складало 1,21 кг, до 2009 р. скоро�
тилося до 0,94 і знову підвищилося в 2010 р. до 0,96. На
даний момент кількість викидів СО

2
 на одиницю ВВП в

Україні є найвищою в Європі, а динаміка даного показ�
ника суперечить тенденції його зменшення в розвину�
тих країнах світу та Китаї.

Структура споживання первинних енергоресурсів в
Україні виглядає не так вже і погано з точки зору забез�
печення екологічної безпеки. Частки вугілля та нафти в
2010 р. складали 27,9 та 10% відповідно, природного
газу (більш безпечного для довкілля) — 42,6%. Тож
високу частку викидів на одиницю ВВП доводиться по�
яснювати застарілими технологіями виробничого та
побутового споживання енергоресурсів, надмірною
енергомісткістю економіки. Занадто низькою в струк�
турі енергоресурсів є частка відновлюваних джерел
енергії (1,6%), і до 2030 р. її планується підвищити всьо�
го до 5,7%. В Європі та США вона в 2010 р. дорівнюва�
ла 9,8 та 5,6% відповідно [11, с. 2].

У країні з 2006 р. діє програма "Енергетична стра�
тегія України до 2030 р.". Серед її цілей — забезпе�
чення енергетичної безпеки держави, зменшення тех�
ногенного навантаження на довкілля, зниження пито�
мих витрат на виробництво та використання енергоп�
родуктів. У ній, як і в програмних документах розви�
нутих країн, йдеться про необхідність запровадження
заходів з енергозбереження та реструктуризації енер�
гетичного комплексу [12]. У 2010—2015 рр. має впро�
ваджуватися в життя "Українська програма підвищен�
ня енергоефективності", на основі якої затверджено
відповідні програми місцевого рівня. Україна бере
участь у міжнародних угодах із захисту довкілля та
підвищення енергоефективності, зокрема, активно
користується правом продажу квот на викиди парни�
кових газів відповідно до умов Кіотського протоколу.
Проблема в тому, що, судячи з наведених статистич�
них даних, в нашій державі досі відсутня стійка тен�
денція до реалізації задекларованих цілей. А це підви�
щує загрози екологічній безпеці, конкурентоспромож�
ності національної економіки та її довгостроковому
зростанню.

ВИСНОВКИ
Аналіз статистичних даних доводить, що розвину�

тим країнам (США, ЄС, Японія), які переважно демон�
струють невисокі темпи економічного зростання з по�
чатку поточного століття (за винятком кризових 2008—
2009 рр.), вдалося більш�менш стабілізувати шкідливий
вплив на довкілля у вигляді викидів вуглекислого газу.
В КНР, що є країною із швидкозростаючою економікою,
обсяги викидів зростали протягом останнього десяти�
ліття.

Кожна з країн, що досліджувалися, має програмні
документи з екологічної політики, в яких зазначено
цілі та заходи із підвищення енергоефективності та
забезпечення екологічної безпеки. Впровадження
даних планів поки що не відрізняється послідовністю,
але вже вжиті заходи та прийняті на міжнародному

рівні зобов'язання свідчать про формування тен�
денцій зростання на засадах принципів "зеленої" еко�
номіки.

В Україні, в порівнянні з розвинутими країнами та
країнами, що розвиваються (на прикладі Китаю), вироб�
ництво одиниці ВВП супроводжується набагато більшим
шкідливим впливом на довкілля у вигляді емісії СО

2
.

Сумарні обсяги викидів тісно пов'язані з темпом еконо�
мічного зростання, і поки що тенденція щодо покращан�
ня ситуації відсутня. Причиною цього є відсутність зна�
чимих структурних зрушень в енергетичній сфері та
структурі економіки загалом. Отже, в Україні слід за�
безпечити теоретичне обгрунтування та фактичну реа�
лізацію заходів з підвищення енергоефективності та
захисту довкілля, інакше зростають ризики як погіршен�
ня стану довкілля, так і загострення економічних про�
блем.
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