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ВСТУП
Оптимістичний та песимістичний

економічні сценарії відрізняються не
тільки темпами зростання і струк(
турними змінами ВВП. За прогноза(
ми, різними є швидкість відриву
темпів економічного зростання і
енергоспоживання. За сценарієм А
такий відрив відбудеться в 2013 р., а
за сценарієм В — не раніше 2020
року. Це означатиме, що енер(
гоємність ВВП у разі високих темпів
економічного зростання зменшува(
тиметься вищими темпами. Таке при(
пущення властиво і іншим дослі(
дженням для країн з перехідною
економікою і підтверджується емпі(
ричними спостереженнями. Зокре(
ма, енергетична стратегія Росії та(
кож виходить з такого припущення.
Тобто вважається, що стабільний
розвиток економіки за оптимістич(
ним сценарієм створює необхідні
умови для реалізації енергозбереж(
ної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
По(перше, зростання доходів

спричинить сильніший прояв при(
буткової еластичності попиту (реа(
лізація маловитратних проектів за
рахунок власних коштів підприємств
і впровадження енергетичного мене(
джменту). Такі припущення з мето(
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дологічної точки зору формалізу(
ються шляхом задавання прибутко(
вої еластичності попиту по періодах
і секторах. По(друге, зменшення
тіньового сектора економіки за ра(
хунок поліпшення бухгалтерського
обліку і інших заходів, що не вима(
гають енергоспоживання, забезпе(
чує високу частку очікуваного зрос(
тання ВВП (в даному випадку перед(
бачається зменшення тіньової еко(
номіки в Україні з 50% в 1998 р. до
15% в 2020 р.). По(третє, подальше
удосконалення енергетичної стати(
стики і обліку енергоспоживання
разом з ціновою політикою відобра(
ження граничних витрат також ство(
рюватиме стимули до енергозбере(
ження. По(четверте, чинник струк(
турних змін ВВП (зростання неенер(
гоємних галузей швидшими темпами
завдяки вищій нормі прибутку) за(
безпечить збільшення доданої вар(
тості без значного збільшення енер(
госпоживання.

Для песимістичного сценарію
(сценарій В) також характерним є
зменшення енергоспоживання [1, 2,
3]. Але зменшення енергоємності
ВВП відбуватиметься повільніше і
матиме слабший ефект. Така ситуа(
ція пояснюється тим, що в структурі
ВВП залишиться значна частка енер(
гоємних секторів економіки. Енер(

госпоживання стримуватиметься
лише автономним технічним прогре(
сом, оскільки навіть державні суб(
сидії через їх недостатність істотно
не впливатимуть на політику енер(
гозбереження. Лише після тривало(
го періоду повільної реструктури(
зації промисловості з'являться сти(
мули для енергозберігаючої політи(
ки на рівні підприємств.

Відповідно до економічних сце(
наріїв розглядаються три сценарії
енергетичних балансів. Ці сценарії
відрізняються між собою структу(
рою постачань ПЕР, часткою влас(
них ПЕР, ступенем диверсифікації
постачань первинних ПЕР і екологі(
чними характеристиками. Сценарії
відображають існуючі програми і
політику в енергетичному секторі,
проте відрізняються за темпами і по(
внотою їх виконання. Нижче приве(
дений опис двох граничних сценаріїв
енергетичного балансу — оптимі(
стичного та песимістичного.

Сценарій ліберальної моделі
енергоринку (відповідає оптимістич(
ному економічному сценарії) роз(
роблено з метою відображення клю(
чових положень енергетичної по(
літики ЄС для специфічних умов Ук(
раїни. Головні пріоритети цього сце(
нарію зазначено наступні.

Безпека поставок енергії дося(
гається: диверсифікацією поставок
ПЕР як відносно структури поста(
вок, так і складом постачальників;
зростанням частки внутрішніх ПЕР
як традиційних, так і нетрадиційних;
зниженням попиту на енергії завдя(
ки впровадженню енергозберігаю(
чих заходів; інтенсивною реабіліта(
цією усіх галузей енергетичного сек(
тора.

Захист навколишнього середо(
вища потребує дотримання екологі(
чних стандартів відповідно до міжна(
родних угод, а у більш віддаленій
перспективі — вимогам ЄС. Досяг(
нення екологічних стандартів та ви(
конання Україною міжнародних
угод у цій сфері передбачають вико(
ристання економічних (ринкових)
механізмів, зокрема "механізмів
гнучкості" Кіотського Протоколу
Рамкової Конвенції ООН про зміну
клімату.

Сприяння конкуренції стосуєть(
ся експорту енергоресурсів таким
чином, що, якщо ці поставки будуть
конкурентоспроможними з еконо(
мічної та екологічної точок зору,
можливо уникнути небажаного дем(
пінгу. Це потребує у майбутньому
відмови від субсидій вугільній про(
мисловості і впровадження сучасних
технологій в енергетичному секторі.

Розвиток окремих галузей енер(
гетичного сектора потребуватиме
значних інвестицій, які оцінюються
на рівні десятків мільярдів доларів
США протягом наступних двадцяти
років. Такі інвестиції не можуть бути
залучені з державних джерел фінан(
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сування, тому основним шляхом мо(
дернізації генеруючих потужностей
вважається успішна приватизація та
реалізація інвестиційних програм
нових власників. Принциповим для
цього сценарію є те, що у середньо(
строковій перспективі очікується
збільшення частки власних енерге(
тичних ресурсів в енергетичному ба(
лансі за рахунок збільшення продук(
тивності праці та потенціалу вугіль(
ної промисловості, зростання видо(
бутку нафти та газу.

В енергетиці очікується заміна
старих технологій спалювання орга(
нічних видів палива на сучасні чисті
вугільні технології та комбіновані
технології спалювання газу. Викори(
стання цих технологій суттєво підви(
щить ефективність генерації елект(
роенергії і надійність її постачання.
Виробництво електроенергії у 2020
р. становитиме близько 240 млрд кВт
год. В атомній енергетиці основними
напрямами розвитку будуть подо(
вження терміну експлуатації та
підвищення безпеки ядерних реак(
торів. Вивід із експлуатації атомних
потужностей буде здійснюватися,
починаючи з 2020 року. Оскільки
будівництво нових атомних блоків
триває 8—10 років, Україні необхід(
но до 2010 р. визначитися відносно
перспектив розвитку атомної енер(
гетики.

Ситуацію у вугільній галузі бу(
дуть визначати умови для інвесту(
вання та комерційної привабливості
видобутку вугілля. Якщо державні
дотації будуть ефективно викорис(
тані, реальний потенціал галузі ста(
новитиме 95—105 млн т у 2005 р.,
100—110 млн т у 2010 р. та 105—120
млн т у 2015 році. Зазначені рівні роз(
витку вугільної промисловості краї(
ни є такими, що потребують дотацій
з боку держави, тобто вони видають(
ся зараз вищими за рівні, які обумов(
люються фактором вільної конку(
ренції на світовому ринку. Незважа(
ючи на це, вугілля власного видобут(
ку буде недостатньо для задоволен(
ня власних потреб у ньому, тому
країна змушена буде імпортувати то(
варне вугілля.

Умовами зростання власного ви(
добутку нафти та газу мають стати
комерційна привабливість проектів
розвитку виробництва та геолого(
розвідувальних робіт. Незважаючи
на вичерпність більшості родовищ, в
Україні існує певний потенціал роз(
витку власного видобутку на нових
родовищах, а також на концесійній
основі в інших країнах. За оцінками
менеджерів галузі, реальний потен(
ціал видобутку нафти та газового
конденсату становитиме за сце(
нарієм швидкого зростання: у 2005 р.
— близько 4,5 млн т, у 2010 р. — 5,4
млн т; потенціал видобутку природ(
ного газу: у 2005 р. — близько 21,0
млрд куб. м, у 2010 р. — 24,5 млрд
куб. м.

У нафтопереробній промисло(
вості існуючий надлишок потужно(
стей буде зменшено завдяки концен(
трації технологічних процесів на
найбільш перспективних заводах на
основі застосування нових техно(
логій з поглибленої переробки на(
фти.

Сценарій адміністративного ре(
гулювання та протекціонізму віднос(
но окремих галузей або компаній
ПЕК (песимістичний економічний
сценарій) відповідає ситуації "ста(
тус(кво", тобто характеризується
збереженням негативних явищ в
енергетичному секторі через на(
ступні обставини:

— переважна більшість підпри(
ємств енергетичного сектора зали(
шиться у державній власності;

— внаслідок очікуваної міні(
мальної привабливості для інозем(
них інвесторів щодо проектів модер(
нізації енергетичного сектора, обме(
женості власних фінансових ре(
сурсів енергетичних компаній, а та(
кож лімітованих бюджетних можли(
востей для субсидування, суттєвого
поліпшення ситуації з інвестуванням
не передбачається;

— адміністративний вплив в
енергетичному секторі буде здійс(
нюватися, головним чином, з метою
підтримки певних груп постачаль(
ників або споживачів (які не в змозі
сплачувати за енергопостачання),
що, в кінцевому випадку, негативно
впливатиме на конкурентоспро(
можність енергетичного сектора та
фінансовий стан енергокомпаній;

— збереження політичного
впливу на функціонування ринку
енергоресурсів.

Продовження існуючих негатив(
них тенденцій в енергетичному сек(
торі призведе, головним чином, до
суттєвого зменшення генеруючої по(
тужності та видобутку ПЕР та обме(
ження можливостей покриття попи(
ту за рахунок імпортних джерел
енергії.

Для умов сталого розвитку атом(
ної енергетики необхідно перегляну(
ти структуру собівартості електро(
енергії, отриманої від АЕС, із вклю(
ченням до її складу частки на поси(
лення заходів безпеки та перетво(
рення АЕС в екологічно безпечні
об'єкти після завершення терміну їх
експлуатації. Подальший розвиток
атомної енергетики неможливий без
визначення перспективних типів ре(
акторів та створення власного ядер(
ного паливного циклу [4].

Практика останніх років пока(
зує, що державні дотації не викори(
стовуються за призначенням. За пе(
симістичним сценарієм, відсутність
умов для інвестицій для модернізації
шахт призведе до нестійкої роботи
галузі та зменшення прогнозованих
обсягів видобутку за межею 2010 р.
(у порівнянні з оптимістичним варі(
антом). Прогнозовані обсяги видо(

бутку вугілля становлять: у 2005 р. —
близько 75 млн т, у 2010 р. — 80 млн
т вугілля. Зростання цін на світово(
му нафтовому ринку за умови дос(
татніх обсягів власного видобутку
створює сприятливі можливості для
збільшення експорту вітчизняного
вугілля високої якості. Підвищення
конкурентоспроможності українсь(
кої вугільної продукції потребувати(
ме не лише значних інвестицій з ме(
тою збільшення видобутку, але й
збільшення рівня безпеки та продук(
тивності праці. Зростання видобут(
ку нафти та газу хоча й передба(
чається, але здійснюватиметься
значно повільнішими темпами. По(
тенціал видобутку нафти та газово(
го конденсату становитиме, за сце(
нарієм нестійкого повільного зрос(
тання: у 2005 р. — близько 4,0 млн т,
у 2010 р. — 4,5 млн т. Потенціал ви(
добутку природного газу становити(
ме: у 2005 р. — близько 20,0 млрд куб.
м, у 2010 р. — 22,0 млрд куб. м.

Відповідно до цього сценарію,
враховуючи, що будівництво нових
генеруючих потужностей потребує
тривалих термінів та значних коштів,
інвестиційні проекти будуть спрямо(
вані переважно на модернізацію ок(
ремих електростанцій.

Розвиток гідроенергетики буде
спрямовано в обох сценаріях на
збільшення маневрових потужнос(
тей (будівництво гідроакумулюючих
електростанцій).

Відомо, що тенденції викидів CO
2

невизначені і важкопередбачувані. З
1991 р. національні емісії не стійкі:
вони взаємозалежні з серією дуже ди(
намічних залежних та незалежних
змінних. Розробляючи прогнози, важ(
ливо визначити найбільш впливові
ключові змінні. Такі змінні повинні
заздалегідь бути виміряні та дослід(
жені, це можуть бути, наприклад, ви(
пуск матеріалів та одиниці продукції,
споживання матеріалів та палива.

"Енергетичні" викиди CO
2
, тобто

викиди від спалювання органічного
палива, складають переважну кіль(
кість викидів від усіх джерел (у 1990 р.
— 95,5%; у 1998 р. — 94,9%). Врахо(
вуючи цей факт, а також такі обста(
вини, як специфічні умови України
(галузеву структуру та енер(
гоємність економіки), низьку якість
статистичних (вхідних) даних, висо(
ка ступінь невизначеності довгост(
рокового прогнозу в умовах еконо(
мічних трансформацій, прогноз ви(
кидів та потенціал зменшення ПГ
доцільно складати на основі прогно(
зу викидів CO

2
 від спалювання орган(

ічного палива [5]. Щоправда, при
цьому не враховуються витоки, які
мають місце під час видобутку і
транспортуванні енергоносіїв, хоча
їх частка у загальних енергетичних
викидах є малою.

Прогноз енергетичних викидів
CO

2
, у рамках цього дослідження ба(

зувався на методології Міжурядової
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групи експертів з питань зміни кліма(
ту (IPCC) згідно з керівними принци(
пами інвентаризації парникових газів.
Кількісна оцінка викидів CO

2
 зробле(

на за спрощеним методом на основі
прогнозованого енергоспоживання
та середніх коефіцієнтів емісії CO

2
для кожного типу палива. Під час
розрахунків застосовувалися коефі(
цієнти емісії, які використовувалися
у Кадастрі викидів ПГ за 1990—1998
рр. Порівняння розрахованих обсягів
емісії CO

2 
від спалювання палива на

ретроспективному періоді, зробле(
них у рамках дослідження, та розра(
хованих за більш детальним методо(
логічним підходом у рамках підготов(
ки Кадастру викидів ПГ України за
1990—1998 рр., показує, що похибка
оцінки за двома методами складає по
роках з 1991 р. по 1998 р. від 1 до 10%
(розраховані дані за цим проектом
менші ніж дані Кадастру викидів ПГ,
що пояснюється неврахуванням ви(
токів у категорії джерел "Енергети(
ка"). В цілому можна вважати, що
похибка оцінки емісії CO

2
 на прогно(

зованому періоді не перевищуватиме
5 відсотків. Така похибка акцептуєть(
ся для цілей прогнозування більшістю
міжнародних експертів, які мали
досвід з порівняння детальних націо(
нальних інвентаризацій та агрегова(
ною оцінкою ПГ. Більш детальна оц(
інка є завданням національної інвен(
таризації ПГ, результати якої дозво(
лять також зменшити похибку агре(
гованої оцінки внаслідок більш чіткої
ідентифікації джерел викидів та уточ(
нення фактичних коефіцієнтів емісії.
На кінець прогнозного періоду вики(
ди парникових газів відносно базово(
го рівня 1990 р. становитимуть: за оп(
тимістичним економічним сценарієм
— 80,2%, за базовим сценарієм —
77,3%, за песимістичним сценарієм —
72,2 відсотка. Загальні обсяги викидів
СО

2
 (наростаючим підсумком) за сце(

наріями А та В протягом всього про(
гнозного періоду відрізняються при(
близно на 20 відсотків.

В результаті впровадження ок(
ремих інструментів державного ре(
гулювання Україна може істотно
зменшити обсяги викидів ПГ. В ро(
боті з використанням моделі дослі(
джувалися три додаткові сценарії,
направлені на мінімізацію впливу
ПЕК на навколишнє середовище.

Можливості зменшення викидів
CO

2
 реалізуються, перш за все, у сфері

енергозбереження. За даними Комп(
лексної Державної Програми енер(
гозбереження України (КДПЕУ), Ук(
раїна має величезний потенціал
енергозбереження, який оцінюється
в обсягах 120—170 млн т у.п., тобто
близько 40% від рівня 1990 року. В
роботі оцінювався потенціал змен(
шення викидів за рахунок енергозбе(
реження в цілому по економіці та по
окремих галузях економіки.

Аналіз стану виконання КДПЕУ
показує, що програма енергозбере(

ження виконується не в повному об(
сязі. За КДПЕУ було встановлено
завдання досягти за період 1996—
1999 рр. економії ПЕР в обсязі 47,24
млн т у.п., в тому числі за 1999 р. —
9,36 млн т у.п. Всього ж за період дії
КДПЕУ було зекономлено лише 15,9
млн т у.п, в тому числі 6,5 млн т у.п. в
1999 р., тобто 33,6% та 69% відповід(
но. Передбачається поступове
збільшення державного фінансуван(
ня заходів з енергозбереження з ме(
тою повного використання існуючо(
го потенціалу. При цьому вважаєть(
ся, що до 2020 р. загальна сума еко(
логічних інвестицій за рахунок бюд(
жетних асигнувань поступово буде
збільшуватися, але не перевищить
6% ВВП країни. Передбачається, що
із загального обсягу природоохо(
ронних інвестицій на прогнозний пе(
ріод 75% буде спрямовано на охоро(
ну атмосферного повітря.

Податки на споживання енергії.
Серед традиційних економічних ме(
ханізмів, спрямованих на зменшення
викидів забруднюючих речовин,
найбільш поширеними є система
штрафів (лімітування викидів), еко(
логічні податки, податки на викорис(
тання ресурсів (енергетичні податки),
сертифікати на право здійснювати ви(
киди (дозволи на емісію). Кожен з цих
інструментів має як переваги, так і не(
доліки у порівнянні з іншими, з огля(
ду на свою привабливість для емі(
тентів (забруднювачів), свою еконо(
мічну ефективність, політичну ідео(
логію, операційні витрати та рівень
впливу на навколишнє середовище.

Передбачається введення енерге(
тичного/вуглецевого податку з відпо(
відним зменшенням решти податків.
З одного боку, такі податки забезпе(
чать додаткові надходження до бюд(
жету, а з іншого — сприятимуть про(
яву цінової еластичності попиту на
енергію (до певного граничного
рівня) і спонукатимуть ринкових
агентів до енергозбереження. Розра(
хунки базуються на тому припущенні,
що введення енергетичного/вуглеце(
вого податку ніяк не позначиться на
надходженнях до бюджету, оскільки
інші податки будуть відповідно змен(
шені. Таке припущення є до певної
міри умовним. На практиці введення
екологічно податку завжди позна(
чається на державних доходах, так як
діє стимулюючи на темпи економіч(
ного росту. Як правило, все залежить
від економічної ситуації в кожній
конкретній країні. Наприклад, в краї(
нах, що мають викривлену систему
датування ПЕР, збільшення енерге(
тичного оподаткування успішно вир(
ішить цю проблему завдяки скоро(
ченню споживання енергії та відпов(
ідному скороченню емісії ПГ, що в ре(
зультаті призведе до збільшення
темпів економічного зростання.

Енергетична політика (збільшення
споживання природного газу). Різні
види органічного палива мають різну

вуглецеву ємність. Наприклад, емісія
CO

2
 від спалювання природного газу

на 40% нижча, ніж від спалювання
відповідної кількості вугілля. Струк(
тура використання палива для вироб(
ництва електроенергії за останнє де(
сятиріччя зазнала істотних змін і на
даний момент не відповідає структурі
встановленої потужності електрос(
танцій України. Для енергосистеми
України характерним є суттєве змен(
шення частки природного газу та
збільшення частки атомної енергії.

ВИСНОВКИ
Раніше при розгляді варіантів

енергетичної політики було зазначе(
но, що у перспективі не очікується
суттєвої зміни структури встановле(
них генеруючих потужностей. Теоре(
тично виглядають реальними лише
зміни у паливозабезпеченні теплових
електростанцій. Фактично, мова йде
про збільшення частки природного
газу як найефективнішого та
найбільш екологічно прийнятного
типу енергоносія. Хоча на державно(
му рівні пріоритетність віддається
вугільній стратегії розвитку енерге(
тики, з огляду на процес лібералізації
енергоринку та приватизації
підприємств ПЕК, цілком можлива
зміна акцентів на корпоративному
рівні у бік економічних критеріїв. За
стратегією збільшення частки при(
родного газу у виробництві електро(
енергії передбачається, що зростан(
ня виробництва енергії буде супро(
воджуватися збільшенням частки
природного газу на теплових елект(
ростанціях. Слід зауважити, що отри(
мані результати слід сприймати до(
волі обережно і стверджувати про
доцільність впровадження конкрет(
них інструментів з метою зменшення
споживання ПЕР або обсягів викидів
ПГ буде можливо лише після додат(
кових досліджень з метою визначен(
ня необхідних коштів на проведення
відповідних заходів та потенційних
зисків, що може отримати країна.
Наприклад, від зекономлених ПЕР
або при продажі квот на викиди ПГ
відповідно до гнучких механізмів
Кіотського протоколу Рамкової кон(
венції ООН про зміну клімату.
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