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Abstract:
The given thesis aims to review of hydro, solar, wind energy and biomass use in the different
countries, implementation of subsidies. Renewable energy opportunities of expansion in the
near future and influence on environment and economy.
The author estimates that some renewable energy technologies are fully competitive with
current market prices for energy. Many other renewable energy technologies can provide
competitive energy services in certain circumstances, for example in regions with favorable
resource conditions or insufficient infrastructure for other low-cost energy. To ensure the
rapid implementation of many renewable energy sources in most regions of the world, still
requires actions (political, social etc).
Author considers that the future of renewable energy is undoubtedly, how in the world and in
Estonia. This conclusion is based on the analysis of information sources (see the references)
and in the opinion of author.
Key words: renewable energy, future of renewable energy, energy saving, environment,
economy, European Union's targets,

