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Огляд досліджень з оцінки потенціалу
скорочення викидів парникових газів в Україні
Резюме
За останні роки з’явилося кілька досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів
парникових газів в Україні. Деякі з них були підготовлені урядовими установами (напр.
Національні повідомлення України зі зміни клімату та дослідницькі проекти, профінансовані
урядом), а деякі міжнародними організаціями, такими, як Світовий банк та Міжнародний
інститут прикладного системного аналізу. Всі дослідження отримали різні результати в
залежності від застосованої методології та припущень.
Слід зауважити, що ці дослідження мають важливі політичні наслідки, і Національне
агентство екологічних інвестицій постійно посилається на деякі з них для обґрунтування
офіційної мети зі скорочення викидів парникових газів в Україні. На сьогодні, викиди
парникових газів є на рівні -54% від базового 1990 року. Таким чином, офіційна мета
скорочення викидів на 20% (від 1990) до 2020 року, фактично, передбачає суттєве зростання
викидів ПГ в Україні. Національний екологічний центр України вирішив підготувати огляд
досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів ПГ в Україні, щоб провести порівняльний
аналіз доступних оцінок.
Перші довгострокові прогнози викидів ПГ, а також потенціал їх скорочення було
підготовлено для Першого національного повідомлення України зі зміни клімату. Було
оцінено, що викиди парникових газів у 2015 році перебуватимуть на рівні від -6% до -22% від
викидів у 1990 році (в залежності від економічного сценарію розвитку). В останньому
Національному повідомленні наводяться прогнози викидів парникових газів на рівні від -18
до -36% у 2020 від базового 1990 року. Інші дослідження також наводять відмінні результати.
Однак, більшість досліджень свідчить про те, що потенціал скорочення викидів в Україні
значно вищий за офіційну мету (див. Рис. А.1 та Таблицю А.1). Більше того, дослідження
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу демонструє, що навіть базовий
рівень викидів у 2020 році може бути на рівні -54% від 1990 року, що, в свою чергу,
відповідає сучасному рівню викидів. Звідси можна зробити висновок, що Україна досить
легко може взяти на себе більш амбітне зобов’язання зі скорочення викидів парникових
газів, ніж те, що запропоноване урядом.
Загальним недоліком усіх офіційних звітів, підготовлених або профінансованих урядовими
установами, є те, що вони є абсолютно непрозорими з методологічної точки зору. Тому дуже
складно і практично неможливо детально проаналізувати отримані результати. Однак,
подібного роду дослідження, що мають важливі екологічні, соціально-економічні та
політичні наслідки, мають бути абсолютно прозорими. Тобто, всі технічні звіти з детальними
описами методологій та припущень повинні бути доступними для громадськості.
Надзвичайно важливо, щоб ці оцінки отримали довіру всіх зацікавлених сторін, залучених у
формування енергетичної та кліматичної політики України. Крім того, зрозуміла методологія
буде стимулювати ефективне обговорення серед академічних кіл та експертів. А це
сприятиме розробці найкращого підходу для обрахунку потенціалу скорочення викидів та
витрат.
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Іншим важливим недоліком більшості досліджень, підготовлених після 2005 року, є те, що
вони базуються на Енергетичній стратегії України до 2030 року. Зрозуміло, що стратегію було
обрано, як основний документ для аналізу, бо саме енергетика є головним джерелом
викидів в Україні. Однак, енергетична стратегія має цілу низку проблем, які, фактично,
нівелюють точність та корисність отриманих результатів з прогнозування викидів парникових
газів. Зокрема, переоцінка споживання енергії та зміни в енергетичному балансі призводять
до нереалістичних прогнозів викидів до 2020 року. Стратегія була піддана критиці
національними та міжнародними експертами одразу після оприлюднення. На сьогоднішній
день вона суттєво застаріла, оскільки припущення щодо росту ВВП на основі даних 2005 року
абсолютно не відповідають реальності (особливо після економічної кризи, що призвела до
суттєвого зниження виробництва та споживання енергії протягом останніх років). Уряд
усвідомлює, що необхідно оновити та переглянути Енергетичну стратегію, що й було
заплановано на 2010 рік. Однак, до кінця року ці плани так і не було виконано.
Для розробки прогнозів викидів парникових газів важливим етапом є створення сценарію
“без змін” (“business as usual”), що має відображати рівень викидів парникових газів без
запровадження додаткових заходів для їх зниження. Аналіз трендів росту ВВП та викидів ПГ
свідчить про те, що останні зростають значно повільніше, ніж економіка України. Це
зумовлено технологічною модернізацією та структурними змінами, що відбуваються з часом,
незалежно від втручання уряду в кліматичну та енергетичну політику. Отже, автономне
покращення технологічної та енергетичної ефективності має бути враховане для коректних
прогнозів викидів парникових газів. Однак, аналіз попередніх досліджень виявив, що є певні
проблеми стосовно розуміння, що саме має включати сценарій “без змін ”. Крім того, в
окремих дослідженнях існує ціла низка специфічних проблем, які більш детально розглянуто
у звіті.
Гарним прикладом якісного та прозорого дослідження є незалежний проект Міжнародного
інституту прикладного системного аналізу щодо оцінки потенціалу та вартості скорочення
викидів для країн Додатку І. Це дослідження демонструє, що Україна до 2020 року може
стабілізувати викиди парникових газів на рівні -57% від 1990 року та навіть отримати
економічну вигоду від запровадження певних заходів. Модель GAINS та весь методологічний
підхід детально описані в кількох технічних звітах. Використані дані були верифіковані
національними експертами і знаходяться у вільному доступі он-лайн. Проте, в уряді не
довіряють отриманим результатам та відмовляються враховувати їх при формуванні
енергетичної та кліматичної політики України.
Враховуючи всі проблеми попередніх національних оцінок потенціалу скорочення викидів в
Україні, стає очевидним, що проаналізовані дослідження не можуть бути підґрунтям
державної енергетичної та кліматичної політики. У 2010 році ЄБРР ініціював масштабний
проект для детальної оцінки потенціалу та вартості скорочення викидів ПГ для України. За
відсутності будь-яких надійних документів щодо прогнозів споживання енергії буде
надзвичайно складно отримати якісні оцінки прогнозів та потенціалу скорочення викидів ПГ.
Не зважаючи на це, ми сподіваємося, що досвідчені консалтингові компанії, залучені до
проекту, зможуть подолати ці перешкоди та підготувати якісне дослідження.
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Рекомендації
• Національні повідомлення мають бути підготовлені відповідно до керівництва РКЗК ООН
(2000а), особливо в частині методології. Зокрема, має бути наведений детальний опис
підходів до моделювання, а також основні припущення та обмеження. Також, необхідно
здійснювати оцінку перехресних та синергічних ефектів від застосування різних інструментів
та заходів. Крім того, варто проаналізувати залежність результатів від значень основних
припущень.
• Агенство екологічних інвестицій та Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України мають забезпечити відповідність всіх звітів, підготовлених або
профінансованих державними органами. Потрібне чітке роз’яснення щодо відмінностей між
отриманими результатами та припущеннями, які були використані в попередніх
дослідженнях.
• Уряд повинен залучити національних експертів, щоб вони детально проаналізували
незалежні дослідження, які стосуються енергетичної та кліматичної політики України. Вкрай
важливо, щоб уряд сприйняв отримані висновки та рекомендації, підготовлені
міжнародними фахівцями.
• Майбутні оцінки потенціалу скорочення викидів ПГ в Україні не мають базуватися на діючій
енергетичній стратегії. Необхідно розробити альтернативний підхід, бо в іншому випадку,
отримані результати будуть застарілими та недоречними.
• Надзвичайно корисним буде аналіз не лише технічного потенціалу (який було оцінено в
попередніх дослідженнях), а також ефекту від окремих інструментів кліматичної та
енергетичної політики, таких як податок на викиди СО2 та системи торгівлі викидами.

3

Огляд досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів парникових газів в Україні: Резюме

Національний Екологічний Центр України

2010

Додаток A. Порівняння досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів
парникових газів в Україні
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Рисунок А.1. Порівняння різних досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів парникових газів
в Україні
Джерело: графік підготовлений на основі різних досліджень з оцінки потенціалу скорочення викидів
парникових газів в Україні зазначених в Таблиці А.1.
Примітка: сценарії викидів парникових газів проілюстровані без врахування ЗЗЗЛГ. Сценарій “без
врахування заходів” “Звіту щодо виконання зобов’язань відповідно до Кіотського протоколу”
(ЗВЗВКП) не проілюстровано на графіку, оскільки викиди ПГ, згідно даного сценарію, відповідають
рівню викидів 1990 року.

По вертикальній осі проілюстровано потенціал скорочення викидів ПГ в 2020 (у % нижче
рівня 1990) відповідно до різних досліджень зазначених по горизонтальній осі. Стовпчики
темного синього кольору зображують сценарії з найнижчим потенціалом скорочення
викидів парникових газів, який відповідає або сценарію “без змін” або песимістичному
сценарію економічного розвитку. Стовпчики різних відтінків блакитного кольору ілюструють
сценарії з більшим потенціалом скороченням викидів. Наприклад, для П’ятого національного
повідомлення (НП5) було зроблено оцінки, що у 2020 році викиди ПГ будуть на рівні -18% від
1990 року, згідно сценарію “без врахування заходів”; на рівні -31% та -36% від 1990 року
відповідно до сценаріїв “з врахуванням заходів” та “з врахуванням додаткових заходів”.
Червона пунктирна лінія відповідає офіційній меті зі скорочення викидів ПГ у -20% до 2020
(від 1990 року). Блакитна пунктирна лінія ілюструє сучасний рівень викидів (-54% від 1990
року).
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Таблиця A.1. Порівняння різних оцінок потенціалу скорочення викидів ПГ в Україні
Назва
дослідження
та виконавці

Проаналізовані сценарії

Рівень викидів ПГ та потенціал
скорочення викидів в 2020 році

Перше
національне
повідомлення
зі зміни
клімату
(Мінприроди,
1998)

Було розглянуто три сценарії
макроекономічного розвитку: базовий,
оптимістичний та песимістичний.
Відповідно до базового сценарію, ВВП
буде становити 135% від рівня 1990 року
в 2015 році. Оптимістичний та
песимістичний сценарії відрізняються,
головним чином, припущеннями щодо
енергозбереження. Для оптимістичного
сценарію енергоефективність
приблизно на 10-12% вища за базовий
сценарій, а для песимістичного сценарію
на 25-30% нижча.

Базовий сценарій: викиди ПГ на рівні
215 Тг С-екв. у 2015 році або 16% нижче
рівня викидів в 1990 році (без
врахування ЗЗЗЛГ). Викиди парникових
газів будуть меншими на 15 Тг С-екв. та
більшими на 25 Тг С-екв. (22% та 6%
нижче 1990 року),відповідно до
песимістичного та оптимістичного
сценаріїв економічного розвитку.
Спеціальні заходи призведуть до
скорочення викидів CO2 на 310 Тг, 2.8 Tг
CH4 та12 Гг N2O щорічно до 2015 року.

Друге
національне
повідомлення
зі зміни
клімату
(Мінприроди,
2006)

Сценарії розроблені на основі
енергетичної стратегії України до 2030.
Песимістичний: середній ріст ВВП 4%;
Базовий: середній ріст ВВП 5,5%
Оптимістичний: середній ріст ВВП 7,3%.

Песимістичний сценарій: у 2020 році
викиди на рівні 501,3 млн. т CO2-екв.
або 46% нижче рівня викидів 1990 року;
базовий сценарій: викиди на рівні 571,3
млн. т CO2-екв. або на 38% нижче 1990
року; оптимістичний сценарій: 621,4
млн. т CO2-екв. або на 33% нижче
викидів 1990 року.

Звіт щодо
виконання
зобов’язань
відповідно до
Кіотського
протоколу
(Мінприроди,
2006)

Три сценарії розроблено на основі
базового сценарію енергетичної
стратегії України до 2030 року.
Сценарій “без врахування заходів”
відображає ефект відсутності будь-яких
заходів і державних програм, що
сприяють зниженню викидів СО2,
наприклад, програми з
енергозбереження, енергетичної
стратегії України до 2030 року.
Сценарій “з врахуванням заходів”
враховує повний спектр програмних
документів, а також ефекти від
стрімкого зростання цін та структурних
змін в економіці.
Сценарій з додатковими заходами
враховує додатковий потенціал
скорочення викидів за рахунок втілення
проектів спільного впровадження.
При підготовці прогнозу розглядалося
три сценарії викидів парникових газів
(подібних до сценаіріїв ЗВЗВКП): “без
врахування заходів”, які призводять до

Відповідно до сценарію “без врахування
заходів” у 2020 році викиди будуть,
фактично, на рівні 1990 року.
Сценарій “з врахуванням заходів”
прогнозує в 2020 році викиди на рівні
570 млн. т СО2-екв., або на 38% нижче
викидів 1990 року. Реалізація проектів
спільного впровадження принесе
додаткове зниження викидів близько 40
млн. т СО2-екв., або на рівні 43% від 1990
року (сценарій “з врахуванням
додаткових заходів”).

П’яте
національне
повідомлення
зі зміни
5

Сценарій “без врахування заходів”:
викиди на рівні 755,2 млн. т СО2-екв.,
скорочення викидів на 18% від 1990
року до 2020. Сценарій “з врахуванням
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Національний Екологічний Центр України

клімату
(Мінприроди,
2009)

Науководослідна
робота “Аналіз
потенціалу
скорочення
викидів на
період після
2012 року”
(НАУ, 2009)

скорочення викидів; “з врахуванням
основних заходів”; “з врахуванням
додаткових заходів”.
Було використано однаковий ріст ВВП в
середньому 7,5% для всіх трьох
сценаріїв протягом періоду з 2010 до
2020.
Імовірно-оптимістичний сценарій
можна, як стабільне зростання на
основі радикальних структурних змін,
інноваційного та інвестиційного
факторів. Передбачається, що середній
ріст ВВП буде 5,2−6,5%.
Песимістичний сценарій можна описати,
як нестабільне економічне зростання на
базі існуючої інституційної структури
економіки та збільшення сировинної
експортної складової у зовнішньоекономічній діяльності. Середній ріст
ВВП протягом періоду від 2012 до 2020 –
3.5%.

Інвестиційний
план Фонду
Чистих
Технологій
(CIFs, 2009a)

Сценарії розроблені на основі
енергетичної стратегії. Сценарій “без
змін” (СБЗ) в ІП майже відповідає
песимістичному сценарію енергетичної
стратегії.
Сценарій “низьковуглецевого розвитку”
(СНР) в ІП відповідає базовому сценарію
енергетичної стратегії.
Ріст ВВП для обох сценаріїв: 1% в 2010; з
2011 до 2020 – 5% річного зростання.

Потенціал
скорочення
викидів та
витрати для
країн Додатку I
(IIASA, 2009)

Базовий сценарій враховує автономне
покращення енергоефективності та
ефект від заходів, які вже впроваджені.
В 2020 році, ВВП буде відповідати 145%
від рівня 1990 року.
Оцінку потенціалу скорочення викидів
здійснено, враховуючи можливе
скорочення викидів та витрати на основі
аналізу доступних технологій та
національних особливостей України.
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2010

заходів” : 638,1 млн. т СО2-екв.,
скорочення викидів на 31% від 1990.
Сценарій “з врахуванням додаткових
заходів”: викиди на рівні 590,9 млн. т
СО2-екв., або 36% нижче 1990 року.

Імовірно-оптимістичний сценарій: в
2020 році базовий рівень викидів 799
млн. т СО2-екв.; викиди ПГ будуть на
рівні 603 млн. т СО2-екв. (не враховуючи
ЗЗЗЛГ), або 34% від рівня 1990 року за
умови якщо весь потенціал реалізовано.
Спеціальні заходи можуть принести
скорочення викидів на 196 млн. т СО2екв.
Для песимістичного сценарію: базовий
рівень викидів 669 млн. т СО2-екв.;
викиди будуть на рівні 524 млн. т СО2екв. або на 43% нижче 1990 за умови що
весь потенціал реалізовано. Спеціальні
заходи потенційно можуть принести
скорочення викидів на 146 млн. т СО2екв.
Сценарій “без змін”: викиди на рівні 764
млн. т СО2-екв. (17% скорочення від
1990 року) в 2020. СНР: викиди на рівні
628 млн. т СО2-екв. (32% скорочення від
1990 року) в 2020.

Базовий сценарій: викиди на рівні 422
млн. т СО2-екв. (на 54% нижче рівня
1990 року). Максимальний потенціал
(проаналізованих технологій) – 136 млн.
т СО2-екв. Тобто, скорочення викидів на
32% від базового сценарію до рівня
викидів - 286 млн. т СО2-екв., або
скорочення викидів на 69% від рівня
1990 року.
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