Енергоефективність у
промисловому секторі

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
(Розпорядження КМУ № 1228-р від 25.11.2015)
ЧАСТКИ СЕКТОРІВ У СТРУКТУРІ
ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
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потенціал скорочення
викидів у разі досягнення
індикативних цілей НПД з
енергоефективності*
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* за даними дослідницького проекту Центру Разумкова «Україна і політика кліматичним змінам: економічний аспект»
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ПОЛІТИКА УРЯДУ УКРАЇНИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Закон України
«Про ратифікацію
Паризької угоди»

Головне завдання перед
сторонами-підписантами –
прийняття більш амбітних
зобов'язань зі скорочення
викидів парникових газів
відповідно до базового рівня
та зі стабілізації росту
глобальної температури на
планеті в межах 2 0С

ПАРИЗЬКА
УГОДА

Проект
Стратегії
низьковуглецевого
розвитку

Розпорядження КМУ
від 07.12.2016 № 932-р
«Про схвалення
Концепції
реалізації державної
політики у сфері зміни
клімату на період
до 2030 року»

Серед основних завдань –
удосконалення підходів до
екологічного оподаткування
у частині викидів парникових
газів, включно зі створенням
механізму цільового
використання надходжень
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ДИНАМІКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ
млн. т.

У 2015 році обсяг викидів парникових газів в Україні
зменшився на 68,3% до 1990 року (базового рівня)*
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I спад
перебудова економіки після
розпаду СРСР у 1991 р., що
призвела до значного
скорочення виробництва,
енергоспоживання, і відповідно
до зменшення викидів СО2
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IІ спад
вплив світової фінансовоекономічної кризи, яка в значній
мірі визначила тенденції
товарного виробництва
основних експортноорієнтованих галузей
промисловості

2013

2014

2015

IІІ спад
окупація територій,
в результаті чого
втрачено значні
промислові
потужності України

* за даними Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції викидів та поглинання парникових газів
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ЗАГРОЗА
зростання промислового
виробництва та ВВП
в рамках виконання цілей
сталого розвитку України
призведе до збільшення
викидів парникових газів
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СУТЬ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ
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(1) ЗАХОДИ

2

підприємства

банки

(3) ЗВІТ

Кошти акумулюються
в окремому цільовому
Фонді
(4) ДАНІ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗАХОДІВ

(6) КОМПЕНСАЦІЯ

(2) КРЕДИТ

+

Джерело коштів –
вуглецевий
податок
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+

Підприємства
можуть
використовувати
кошти Фонду на
енергоефективність
та ВДЕ

ДАЕЕ

(5) РІШЕННЯ

цільовий фонд

ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОДАТКУ У СВІТІ
КРАЇНА

СТАВКА,
€/tCO2

РІК

Частка ВДЕ
в енергобалансі, %

Швеція

118

1991

53,9

Швейцарія

77+

2008

15,0

Фінляндія

54-58

1990

39,3

Норвегія

3-47

1991

69,4

Данія

23

1992

30,8

Франція

22+

2009

15,2

Великобританія

22

2013

8,2

Ірландія

20

2010

9,2

Словенія

17

1996

22,0

18 країн

Ісландія

9

2010

70,2

світу

Південна Африка

0,4-7

2015

16,9*

Португалія

6

2014

28,0

Чилі

4

2014

22,2*

Латвія

4

1995

37,6

Японія

3

2012

10,1

Мексика

1-3

2014

7,0

Естонія

2

2000

28,6

Польща

1

1990

11,8

Україна

0,01

1992

4,9

* - дані за 2012 рік

використання вуглецевого податку стало дієвим інструментом політики
енергоефективності та екологічної політики у багатьох країнах світу

встановлення високих ставок вуглецевого податку стало стимулом для
підприємств впроваджувати енергоефективні заходи та проекти ВДЕ

СТВ запроваджена або
запланована
ВП запроваджений або
запланований
СТВ або ВП обговорюється

СТВ і ВП запроваджені або заплановані
СТВ запроваджений або запланований, ВП
обговорюється
ВП запроваджений або запланований, СТВ
обговорюється

World Bank, Ecofys and Vivid Economics, 2016. State and Trends of Carbon Pricing 2016 (October), by World Bank, Washington, DC.
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВДЕ
ПОТОЧНИЙ СТАН

ПРОПОЗИЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

обліковуються лише ті суб’єкти, що мають
понад
500 т викидів CO2 на рік (лише ~60% суб’єктів )

податок мають сплачувати всі, хто споживає
викопне паливо

відсутній належний контроль та верифікація
поданих даних

необґрунтовано низька податкова ставка
(0,37 грн. за 1 т. СО2), яка не стимулює
зменшення викидів

ставка податку має залежати від вмісту
вуглецю в конкретному паливі

ставка податку має стимулювати до
зменшення споживання викопного палива
або до переходу на його альтернативні види
та ВДЕ

окремі сектори та суб’єкти взагалі не сплачують
податок за викиди СО2

податкові надходження мають гарантовано
використовуватись за цільовим
призначенням

податкові надходження розчиняються у
бюджеті (20%-державний, 80%-місцевий)

суб’єкти, що запроваджують заходи з
енергоефективності та ВДЕ можуть
користуватись державною підтримкою
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SWOT-АНАЛІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СХЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Сильні сторони

Слабкі сторони

позитивний
досвід
роботи
подібних
схем
стимулювання в світі;
- зменшення викидів СО2 на енергоємних підприємствах
з одночасною реалізацією енергоефективних заходів;
- підвищення ефективності споживання та раціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів;
- формування ощадливої поведінки на підприємствах;
- запровадження сучасних систем енергоменеджменту
на підприємствах та заміщення традиційних видів
палива на альтернативні.

- збільшення податкового навантаження може
спричинити спротив промислових підприємств;
- можливе підвищення вартості кінцевої продукції, що
виробляється промисловими підприємствами.

Можливості

Загрози

- виконання міжнародних зобов’язань України та
формування позитивного іміджу держави у світі;
- капіталізація промислових підприємств за рахунок
реалізації енергоефективних проектів;
- виконання п. 4 Плану заходів з реалізації
Національного плану дій з енергоефективності на
період
до
2020
року,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25.11.2015 № 1228-р.
- імплементація вимог Директиви 2012/27/ЄС від
25.10.2012 з енергоефективності.

- відсутність політичної волі законодавчого органу, без
участі якого неможливе внесення змін до Податкового
та Бюджетного кодексів.

