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Аналіз організаційних та фінансових механізмів запровадження проектів у сфері
підвищення енергоефективності регіональної економіки
На сьогоднішній день бюджетні фонди все ще переважають серед джерел фінансування проектів у сфері
підвищення енергоефективності регіональної економіки у Російській Федерації. Наприклад, у Тверській
області у 2016 році, 82 % проектів модернізації інфраструктури опалення та 100 % проектів модернізації
інфраструктури електропостачання було запроваджено за рахунок бюджету. В той же час має місце
зменшення загального обсягу державного фінансування енергоефективних проектів через високу частку
дефіциту бюджету суб’єктів Російської Федерації. Згідно з Аналітичним Кредитним Рейтинговим
Агентством (дані від 12 квітня 2017 р. на сайті acra-ratings.ru), 58 з 85 регіональних бюджетів на 2017 рік
було прийнято з загальним дефіцитом в сумі 193 мільярди рублів. В той же час зростає крайня необхідність
застосування організаційного та фінансового механізмів для запровадження енергоефективних проектів, що
включає в себе альтернативне фінансування. У статті систематизовано погляди на перспективні механізми
запровадження проектів у сфері підвищення енергоефективності регіональної економіки, враховуючи аналіз
проблем у їх застосування на прикладі Тверської області. Автори аналізують існуючі організаційні та
фінансові механізми для енергоефективних проектів, включаючи публічно-приватне та муніципальноприватне партнерства, а також програму підтримки місцевих ініціатив.
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Анализ организационных и финансовых механизмов внедрения проектов в сфере
повышения энергоэффективности региональной экономики
На сегодняшний день бюджетные фонды все еще преобладают среди источников финансирования проектов
в сфере повышения энергоэффективности региональной экономики в Российской Федерации. Например, в
Тверской области в 2016 году, 82 % проектов модернизации инфраструктуры отопления и 100 % проектов
модернизации инфраструктуры электроснабжения были внедрены за счет бюджета. В то же время имеет
место уменьшения общего объема государственного финансирования энергоэффективных проектов ввиду
высокой доли дефицита бюджета субъектов Российской Федерации. В соответствии с Аналитическим
Кредитным Рейтинговым Агентством (данные от 12 апреля 2017 г. на сайте acra-ratings.ru), 58 из 86
региональных бюджетов на 2017 год были приняты с общим дефицитом в сумме 193 миллиарда рублей. В
то же время растет крайняя необходимость применения организационного и финансового механизмов для
внедрения энергоэффективных проектов, что включает в себя альтернативное финансирование. В статье
систематизировано взгляды на перспективные механизмы внедрения проектов в сфере повышения
энергоэффективности региональной экономики, учитывая анализ проблем в их применение на примере
Тверской области. Авторы анализируют существующие организационные и финансовые механизмы для
энергоэффективных проектов, включая публично-частное и муниципально-частное партнерства, а также
программу поддержки местных инициатив.
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