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Дослідження включає у себе
систематичний аналіз можливостей для
інвестицій у скорочення викидів

 Дослідження проводилося
міжнародною проектною групою за
кошти ЄБРР

 Кількісна оцінка можливостей для
інвестицій в енергоефективність, 
відновлювану енергетику та інші
проекти скорочення викидів в усіх
галузях економіки

 Аналіз з точки зору приватного
сектору: що необхідно для того, щоб
зробити привабливими інвестиції у
скорочення викидів?

 Моделювання наслідків різних
політичних підходів

 Розрахунок динаміки обсягу викидів
для різних політичних сценаріїв
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Результати є корисними для приватних, 
державних та міжнародних зацікавлених
сторін

 Національні органи: формування політики у сфері
кліматичних змін та національної інвестиційної стратегії
– Визначення можливостей у різних секторах

– Розуміння загальних впливів і наслідків політичних підходів до
стимулювання відповідних інвестицій

 Компанії: визначення можливостей для інвестицій у
контексті різних цін на енергоносії та політичних підходів
до скорочення викидів
– Визначення інвестиційних можливостей у різних політичних
сценаріях

– Розуміння можливостей для залучення міжнародного капіталу

 Інвестори та фінансисти: визначення перспективних
сфер для інвестування, а також необхідних політичних
підходів, які сприятимуть інвестиціям
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Чим не є це дослідження

 Не є аналізом національних цільових показників обсягу викидів або їх
скорочення з соціальної точки зору

 Не є набором конкретних рекомендацій щодо формування політики
або її оцінки
 Для цього необхідно провести набагато більш детальну оцінку і розробити

ширший набір цілей (включаючи загальні впливи).

 Замість цього у дослідженні вказані перспективні сфери для політичного
втручання

 Не є макроекономічною або широкою економічною оцінкою
 Зокрема, не є оцінкою впливів на ВВП

 Інші важливі цілі: загальні впливи, енергетична безпека та ін.

 Не є оцінкою конкретних інвестиційних можливостей або проектів



Підхід і методика
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Дослідження охоплює широкий спектр
проектів в усіх галузях з великими
обсягами викидів

+427

Нафтогазовий
сектор

25

Сільське
господарство

36
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10

Транспорт

44
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100
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Консервативне
землеробство
Конверсія
земель
Управління
пасовищними
землями і
худобою
 Інші заходи

Очистка стічних
води
Компостування
Вловлювання
звалищного
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 Інші заходи

Енергоефекти
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Ефективні
вантажні
перевезення
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Широкий спектр заходів
енергоефективності
Електричні двигуни та
приводи
Біопаливо і відходи
Заміна сировини
Знищення невуглецевих ПГ
 Інші заходи

 Індивідуальні
теплопункти
Регулятори
опалення
 Ізоляція
Сучасне
котельне
обладнання
Ефективні
побутові
прилади
 Інші заходи
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ГЕС
АЕС
Газові –
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Втрати при
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розподілі
Модернізація
ТЕЦ
ККД бойлерів
 Інші заходи

Джерело: РКЗК ООН

Обсяг викидів (2008 р.): 427 млн. т CO2-eкв
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Основна інформація про динаміку обсягу
викидів

 Обсяг викидів на одиницю ВВП (за
паритетом купівельної
спроможності) в Україні є значно
вищим, ніж в європейських країнах
ОЕСР, і наближається до
відповідного показника Росії.

 Викидомісткість зменшувалася
протягом останніх двох десятиліть.

 Крива обсягу викидів на душу
населення в Україні має U-образну
форму, як і в Росії, і повторює
динаміку ВВП за той самий період.

Джерела: РКЗК ООН, МЕА

Викидомісткість економіки України, 1990-2008 р.

т CO2-екв / $ 1000 ВВП
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Ми будуємо криві витрат, використовуючи
найсучаснішу методику моделювання, 
розроблену BNEF

Для кожного значного сектору економіки…Для кожного значного сектору економіки…

За кожний рік…За кожний рік…

Потужність та обсяг виробництва
Прогноз інвестицій та діяльності

(нові електростанції, закриття, нове сільськогосподарське
обладнання, нові автомобілі, утилізація старих автомобілів, 

модернізація підприємств…)

Потужність та обсяг виробництва
Прогноз інвестицій та діяльності

(нові електростанції, закриття, нове сільськогосподарське
обладнання, нові автомобілі, утилізація старих автомобілів, 

модернізація підприємств…)

Прогнози
викидів для
регіонів, зон, 
галузей, 
технологій

Прогнози
викидів для
регіонів, зон, 
галузей, 
технологій

Показники
інвестицій
Показники
інвестицій

Споживання
...

вугілля/газу/
нафти

Споживання
...

вугілля/газу/
нафти

Потенційні
обсяги

інвестицій

Потенційні
обсяги

інвестицій

Економічні дані:
попит, ціни на пальне, інші

операційні витрати, технологічні
витрати, інші капітальні витрати

Економічні дані:
попит, ціни на пальне, інші

операційні витрати, технологічні
витрати, інші капітальні витрати

Історичні дані: 
методи ведення діяльності, обсяг

виробництва, обсяг викидів, 
встановлена потужність

Історичні дані: 
методи ведення діяльності, обсяг

виробництва, обсяг викидів, 
встановлена потужність

Політичні втручання
Вуглецеві ціни, дотації, 
податки, заборони, вимоги, 
обмеження

ІншеІнше

Модель глобальних енергетичних показників і викидів BNEF (“GE²M”)
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Методика передбачає збирання великого
масиву даних і взаємодію з
зацікавленими сторонами

 Масштабна існуюча база даних про заходи скорочення
викидів для глобальної моделі GE²M

 Досвід проектної групи у ключових секторах

 Дані про окремі сектори економіки України з української
офіційної статистики, РКЗК ООН, а також з широкого
спектру інших публікацій та аналітичних матеріалів

 Проведення консультацій з місцевими зацікавленими
сторонами в Україні під час збирання та перевірки даних
– Промисловість, дослідні інститути, фінансові установи, державні
органи, громадські організації та ін. 
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Інші ключові припущення включають у
себе темпи економічного зростання на
ціни на пальне

Основні джерела: МВФ, МЕА, World Energy Outlook 2010

ВВП ($ млрд., ПКС) Ціни на мазут ($/барель)

Ціни на вугілля (€/т) Ціни на газ ($/MMBTU)
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Технологічні дані з глобальної бази
даних GE²M та результатів опитування
зацікавлених сторін

Cost characteristics

Emissions 
characteristics

Abatement measure Carbon savings (%) Cost (€/t output)
Processes

Preventative Maintenance 1-5% 0.21
Shell heat loss reduction 5-10% 0.21
Improved kiln combustion 5-10% 0.66
Process control and automation 1-5% 0.15
New grate cooler 5-10% 5.06

Firing
Indirect firing 5-10% 7.1
Waste firing 20-40% 5.9

Clinker substitution
Medium clinker substitution 10% 4.1
High clinker substitution 20% 6.2

 Energy monitoring & management system 1-5% 0.0
Preventative maintenance 1-5% 0.0
Sinter plant heat recovery 1-5% 0.6
Coal moisture control 1-5% 0.5
Blast furnace pulverised coal injection 1-5% 5.8
Hot blast stove automation 1-5% 0.3
Heat recovery - basic oxygen furnace 1-5% 20.5
Energy management 1-5% 0.5
Fouling management 1-5% 0.9
Pumps, motors and compressed air 5-10% 0.2
Improved process controls 1-5% 1.1
Waste heat recovery 1-5% 1.5
Process Integration and change 1-5% 0.4
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Зразок (неповний)

 Споживання пального

 Споживання
електроенергії

 Викидомісткість

 Викиди інших ПГ

 Капітальні витрати

 Експлуатація і ТО

 Пальне та
електроенергія

 Земля і оплата праці

 Інші короткострокові
витрати

 Строк реалізації
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Інвестиційне середовище та поведінка
інвесторів враховуються у моделі в якості
початкових даних

 Стандартні проекти: низькі бар'єрні
ставки і трансакційні витрати

– Великий розмір

– Сформовані ланцюги поставок

– Подібні проекти реалізовувалися у
минулому

 Проекти з середніми бар'єрами
– Середній розмір

– Слабкі ланцюги поставок

– Низький пріоритет для організації

 Проекти з високими бар'єрами
– Малий розмір

– Комунальні (спільні) / розпорошені
права власності

– Реалізуються вперше

Трансакційні витрати

Б
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рн

а
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ка

Низькі Високі

Низька

Висока

New conventional 
power

Insulation in 
Communal Buildings

Renewable Power 
Generation
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Ми представляємо політичне середовище
у чотирьох конкретних сценаріях

 “Заморожений” базовий сценарій: Інтенсивність викидів в усіх
секторах залишається на поточному рівні при збільшенні обсягів
виробництва. Використовується в якості базового рівня для
розрахунку скорочення викидів.  (Увага: цей сценарій не є
прогнозним.)

 “Статус-кво”: Поточна політика та інституції залишаються без змін.  
Не приймається жодних нових політичних підходів для стимулювання
енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії або
інших способів скорочення викидів. Існуюча політика та заходи не
посилюються, їх ефективність не зростає. 

 “Запланована політика”: Включає у себе основні політичні підходи, 
що вже існують або оголошені та можуть впливати на обсяг викидів
(наприклад, “зелені” тарифи). Якщо певні політичні підходи існують, 
але не дуже ефективно реалізовуються, ми припускаємо, що вони
реалізовуються і виконуються більш ефективно (наприклад, як у
випадку будівельних стандартів). 

 “Додаткова політика”: Пакет амбітних політичних підходів, що
спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності у
широкому спектрі галузей та є подібними до основних підходів у
Західній Європі.
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Криві граничних витрат на
скорочення викидів

20

60

80

100

120

40

140

160

180

Обсяг скорочення викидів (млн. т CO2)

-100

-80

-60

-40

-20

0
10090 160150120110 130 14080706050403020100 170 180

Кожний блок діаграми ГВС
представляє конкретну
технологію або захід
скорочення викидів

Виділений блок представляє
конкретний захід підвищення

енергоефективності. У відповідний
рік цей захід може забезпечити
скорочення викидів на 10 млн. т
CO2-екв за ціною €40/т CO2-екв

Висота блоку
представляє

додаткову вартість
заходу на тонну

скорочення викидів.

Ширина блоку показує обсяг
скорочення викидів, якого можна

досягти при реалізації
відповідного заходу



Сценарії та результати



17

Сценарій “Статус-кво” – основні
припущення

Основні припущенняСектор

 Відсутність конкретної програми енергоефективності
 Відсутність конкретної політики підтримки скорочення викидів у

сільському господарстві та управлінні відходами

Промисловість, 
транспорт, сільське
господарство, відходи

 Зберігаються існуючі правові та адміністративні бар'єри для ОСББ
 Неефективне виконання будівельних норм і правил
 Зберігаються низькі тарифи на теплову енергію, оплата не за

фактичне споживання

Теплопостачання і
будівлі

 Незначні регуляторні реформи у секторах передачі та розподілу
 Відновлювана енергетика: зберігаються існуюча система

“зелених” тарифів

Електроенергетика

 Незначні реформи в електроенергетиці і теплопостачанні
 Продовження державної підтримки вугільної галузі
 Продовження перехресного субсидування цін на природний газ за

рахунок промисловості
 Продовження субсидування цін на електроенергію для населення

Ринки пального
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Сценарій “Статус-кво” – крива витрат
для 2030 р.

Обсяг скорочення викидів (млн. т CO2)

Вартість скорочення викидів (€/т CO2)
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Сценарій “Запланована політика” –
основні припущення
Ключові відмінності – в електроенергетиці та на ринках пального

Основні припущення
(у порівнянні зі сценарієм “Статус-кво”)

Сектор

 Те ж саме, що й у сценарії “Статус-кво”Промисловість, 
транспорт, сільське
господарство, відходи

 Поступове покращення координації діяльності ОСББ
 Ефективне виконання будівельних норм і правил

Теплопостачання і
будівлі

 Неявна підтримка відновлюваної енергетики у формі
полегшених процедур підключення до мережі

 Більше інвестицій у зменшення втрат у мережах (за умови
рентабельності таких інвестицій)

 Реалізуються реформи на ринку генерації

Електроенергетика

 Припиняється субсидування цін на вугілля
 Реалізуються реформи, яких вимагає МВФ, зокрема

забезпечується бездефіцитна діяльність НАК “Нафтогаз
України”. Це впливає на декілька припущень щодо
параметрів ринків пального, зокрема призводить до
підвищення тарифів на газ, тепло і електроенергію

Ринки пального
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Обсяг рентабельного скорочення викидів у сценарії
“Запланована політика” до 2030 р. на 30 млн. т CO2 
перевищує відповідний обсяг у сценарії “Статус-кво”
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Сценарій “Додаткова політика” – основні
припущення
Амбітний пакет політичних підходів у низці галузей

1. Вуглецева ціна €40/т CO2 для промисловості та електроенергетики; 
€20/т CO2 для інших секторів (відходи, сільське господарство)

2. Капітальні трансферти у розмірі 20-60% від граничних витрат

Основні загальні
фактори

Основні припущення
(порівняно зі сценарієм “Запланована політика”)

Сектор

 Прийняття нормативно-правових актів у сфері відходів та сировини
забезпечує перехід на пальне та сировину з меншою викидомісткістю

Транспорт, сільське
господарство, відходи

 Програма бенчмаркингу і цільових показників у промисловостіПромисловість

 Масштабна програма енергоефективності: пільгові кредити, 
зобов'язання для постачальників, енергетичні аудити

 Нові індивідуальні котли повинні бути конденсаційними
 Усунення правових і адміністративних бар'єрів для діяльності ОСББ

Теплопостачання і будівлі

 Вищі пільгові тарифи для деяких технологій та інші правила їх
зменшення з часом

 Модернізація магістральних і розподільних мереж з метою сприяння
підключенню об'єктів відновлюваної енергетики

Електроенергетика

 Швидший перехід до оплати тепла на основі фактичного обсягу
виробництва

Ринки пального
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Рентабельний обсяг скорочення викидів
у сценарії “Додаткова політика” зростає
майже на 90 млн. т CO2
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Траєкторії обсягу викидів значно
відрізняються залежно від політики

Обсяг викидів, млн. т CO2-екв  У базовому сценарії зі
статичними технологіями обсяг
викидів зростає більше ніж удвічі
до 2030 р.

 Вплив запланованої політики
може зменшити обсяг викидів у
2030 р. майже на 130 млн. т CO2
порівняно зі статичним
сценарієм.

 Сценарій “Додаткова політика” (з
вуглецевими цінами) значно
обмежує темпи зростання обсягу
викидів, але їх обсяг у 2030 р. 
все ще є на 37% вищим, ніж
сьогодні.

 Додаткове скорочення викидів є
можливим при реалізації
дорожчих заходів та
використання технологій
вловлювання та зберігання
вуглецю (ВЗВ). 

 У найбільш амбітному сценарії
обсяг викидів у 2030 р. є на 26% 
нижчим, ніж сьогодні.

-26%

+101%

+37%

Статус-кво
Статичні технології

ВЗВ
Додаткова політика – повна крива ГВС
Додаткова політика
Запланована політика
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Інвестиції у скорочення викидів у
контексті загальноекономічних
показників

Додаткові інвестиції у скорочення
викидів

(11% від прогнозованого середнього обсягу
накопичення капіталу до 2030 р.)

31121110987654310-1-2-3

€1,5 млрд.

€30 млрд

2

€-3,7 млрд.

-4

€-1,9 млрд.

€-1,8 млрд.

Чиста економія операційних витрат
завдяки інвестиціям у скорочення викидів

(17% від прогнозованого обсягу внутрішнього
споживання до 2030 р.)

Вуглецевий дохід
(5% від прогнозованого середнього обсягу

бюджетних надходжень до 2030 р.) 

Капітальні трансферти
на реалізацію заходів скорочення викидів
(6% від прогнозованого середнього обсягу

бюджетних витрат до 2030 р.)

Підтримка відновлюваної енергетики
(7% від прогнозованого середнього обсягу

бюджетних витрат до 2030 р.) € млрд./рік

Planned Policies Додаткова політикаЗапланована політика
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