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Мета НДР:
 розробка комплексу модельних засобів для
економічного аналізу та оптимізації
взаємопов'язаного функціонування земельної
(продовольчої), водної та енергетичної систем України
в умовах глобальних змін навколишнього середовища;
 дослідження впливу зміни клімату на продовольчу,
екологічну та енергетичну безпеки України;
 розробка стратегічних напрямів забезпечення сталого
використання земельних, водних та енергетичних
ресурсів і адаптації України до глобальних змін
навколишнього середовища.
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РОЗДІЛ 1. ДОВГОСТРОКОВІ ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ, ВОДНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ

Розділ 4. ПОПЕРЕДНІ ОЦІНКИ ДОВГОСТРОКОВИХ
НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЕНЕРГЕТИКУ,
ЕКОНОМІКУ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
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Потенційні ризики зміни клімату
 Глобальне потепління на 1-2 ˚С є в цілому сприятливим для
економіки України через розширення можливостей сільського
господарства та туристичної галузі, однак, це лише тільки за умови,
що зростання глобальної температури буде керованим і
здійснюватимуться необхідні заходи щодо адаптації до міни клімату.
 Катастрофічні наслідки для економіки України можуть трапитися за
умови зростання глобальної температури більше як на 2˚С.
 Безперечно те, що зміна клімату відбувається, і несе з собою значні
випробування, які вимагатимуть злагодженої довгострокової політики
з мінімізації наслідків зміни клімату та їх впливу на життя людей,
функціонування об’єктів енергетики, сільського господарства,
промисловості та їхньої інфраструктури.
 Зростання числа стихійних лих є викликом для енергетики України.
Негативний вплив зміни клімату тільки на гідрологічний режим
переважатиме одиничні позитивні ефекти.
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Глобальні виклики в аграрній сфері та землекористуванні
 До 2050 р. при збереженні існуючих тенденцій соціо-економічного
розвитку та викидів ПГ, переважатиме негативний вплив на
продуктивність сільськогосподарських культур у глобальному
вимірі: в середньому -17% відносно рівня без впливу змін клімату.
 Додатковий тиск на земельні ресурси шляхом підвищення попиту
орних земель: переважно в країнах Латинської Америки та
екваторіальної Африки;
 Зміна тенденцій ціноутворення на агропродовольчу продукцію: з
поступового скорочення упродовж ХХ ст. до підвищення у ХХІ ст.
Внесок фактору змін клімату при цьому коливатиметься від 1 до
60% (при середньому значенні 20%) за результатами різних моделей.
 Підвищення потреби у водних ресурсах і, відповідно,
енергоспоживання для цілей сільського господарства.
 Підвищення потреби в фінансових ресурсах для вимушеної зміни
використовуваних агротехнологій, адаптованих до змін клімату.
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Основні канали впливу зміни клімату на процеси соціальноекономічного розвитку України (можливі ефекти у 2100 р.)
В рамках дослідження соціально-економічних наслідків зміни клімату
було розглянуто шість ключових напрямів взаємодії кліматичних змін та
процесів соціально-економічного розвитку України, а саме:
 (1) зміна рівня світового океану, яка вплине на доступні площі
сільськогосподарських земель;
 (2) вплив на рівень врожайності (ефективності виробництва)
сільськогосподарських культур;
 (3) зміна продуктивності праці внаслідок підвищення середньої
температури;
 (4) зміна продуктивності праці внаслідок зміни рівня захворюваності
 (5) вплив на туристичну сферу;
 (6) зміна попиту на енергетичні ресурси з боку побутових споживачів.
З цих шести чинників перші чотири характеризуються негативним вплив,
водночас останні два мають яскраво виражений позитивний вплив.
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Основні канали впливу зміни клімату на процеси соціальноекономічного розвитку України (можливі ефекти у 2100 р.)
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Вплив зміни клімату на попит на енергоресурси
з боку побутових споживачів
Температурні еластичності попиту
на енергоресурси

Літо
Зима
Весна

Електроенергія
0.542

Природний
газ

Нафтопродукти
-0.571

-1.285

Як показують результати досліджень, в
контексті залежності сезонних обсягів
споживання
енергоресурсів
від
температур,
з
достатнім
рівнем
надійності можна стверджувати про
наявність такого зв’язку лише для
окремих пар енергоресур-сезон.

Для оцінки впливу зростання
температури на зміну попиту на
енергоресурси з боку побутових
споживачів України використано
показники еластичностей для
країн з помірним кліматом,
показники
середньомісячних
температур та дані помісячного
споживання
електроенергії,
природного
газу
та
нафтопродуктів
домогосподарствами.
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Модельні засоби для дослідження впливу зміни клімату

Модель
TIMES-Україна

Модель
GTAP-E

Модель
GLOBIOM

TIMES-Україна –
оптимізаційна модель
усіх основних
енергетичних потоків
України – від видобутку
до кінцевого споживання.
Дозволяє проводити
дослідження різних
сценаріїв
енергозабезпечення та
оптимізацію
енергетичного балансу на
довгостроковий період.

GTAP-E – обчислювана
модель загальної
рівноваги з розширеним
енергетичним сектором.
Особливістю моделі GTAP
виступає її багато
регіональність, яка
дозволяє аналізувати
наслідки досліджуваних
заходів у міжнародному
контексті. Україна
представлена окремим
регіоном.

GLOBIOM – глобальна
динамічна модель
часткової рівноваги, яка
об’єднує сільське
господарство,
біоенергетику та лісове
господарство як основні
сектори економіки, для
яких головним
виробничим ресурсом є
земля, відображаючи
різні аспекти зміни
землекористування
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Зміна клімату: Фізична наукова основа
 У П'ятій оціночній доповіді "Зміна клімату, 2013 р.: Фізична
наукова основа", підготовленій Міжурядовою групою експертів з
питань змін клімату ООН (МГЕЗК), стверджується, що з 95%
вірогідністю можна вважати діяльність людини домінуючою
причиною глобального потепління, що спостерігається з
середини ХХ ст.
 У доповіді підтверджується, що потепління у кліматичній системі
на Землі є незаперечним фактом і супроводжується
численними спостереженнями змін безпрецедентного
характеру в масштабах від десятиліть до тисячоліть: підвищення
температури в атмосфері й океанів, зменшення маси снігу та
льоду, підвищення рівня моря і збільшення концентрації
парникових газів (ПГ).
 Автори доповіді зазначають, що хоча зміна клімату проблема й
довгострокова, однак вона вимагає термінових дій, враховуючи
темпи і масштаби накопичення парникових газів в атмосфері,
небезпеку підвищення температури більш ніж на 2°С.
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Сценарії світових викидів парникових газів

4,5°С

3,5°С
30% від 1990 р.

2,0°С
1,5°С
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Цільові показники скорочення викидів ПГ для України
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Принцип «декаплінгу» в країнах Східної Європи
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Оцінка та аналіз трансформації
енергетики України під впливом
зміни клімату
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Викиди парникових газів в Україні
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млрд Євро

Зміни у витратах на функціонування енергетичної системи
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Загальнорічні інвестиції
(перетворення енергоресурсів)
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Загальнорічні інвестиції (попит)
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Оцінка глобальних наслідків
зміни клімату для аграрного
сектору та землекористування
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Вплив змін клімату на продуктивність с.г. культур в Україні
Очікувані наслідки:
•Позитивний вплив для більшості культур
при зростанні температури до 1,5°С;
•Зниження урожайності при зростанні
температури понад 1,5°С для культур,
чутливих до зміни СО2;
•Виражений регіональний та видовий (в
розрізі с.г. культур) розподіл амплітуди
впливу.

Біофізичний вплив на урожайність (4 RCP+5GCMs)
30
20
10
%

0
-10
-20

Пшениця

Кукурудза

Рис

Ячмінь

Картопля

Ріпак

Соняшник

-30

Max Min Медіана
Невизначеності пов'язані з:
• невизначеністю сценаріїв кліматичних змін;
• відсутністю локальних та регіональних результатів досліджень впливу зміни рівня СО2;
• браком актуальних карт рослинного покриву та адекватної статистики землекористування;
• використанням різних методів оцінки впливу.

Прогнозування урожайності основних культур за сценарієм «+30% СО2»
Озима пшениця
Яра пшениця
Озиме жито
Озимий ячмінь
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Оцінка достовірності майбутніх прогнозів
на основі аналізу сучасних тенденцій 2005-2015
Аналіз свідчить про:
• Загальне підвищення продуктивності
(урожайності) в сільському
господарстві України упродовж
2005-2015 рр.;
• Просторову зміну зон, сприятливих
для вирощування більшості с.г.
культур;
• І, як наслідок, формування нового
поясу концентрації аграрного
виробництва.

Пшениця

Кукурудза

Соняшник

Зміни у землекористуванні в Україні
в умовах впливу кліматичних чинників
Результати моделювання:
% до базового року

•стабільне
розширення
площ
під
енергетичними породами дерев та лісових
масивів упродовж століття за рахунок
освоєння
невикористовуваних
та
природних земель;
•до середини століття очікується незначне
підвищення попиту на розширення площ
орних земель з подальшим скороченням
після 2050 р.
•у зв'язку з чим, прогнозується підвищення
фінансової потреби на впровадження
заходів для відновлення якості ґрунтів.
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Прогноз зміни площі ріллі в Україні (2020, 2050 та 2100 рр.), % від 2010
р.

Оцінка соціально-економічних
наслідків зміни клімату в
Україні
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Макроекономічні та галузеві наслідки зміни клімату
Базові значення
температурних
еластичностей

Макроекономічні
наслідки
Низькі значення
температурних
еластичностей

Галузеві наслідки зміни клімату

Досліджувані процеси
характеризуються помірними
позитивними макроекономічними
наслідками, абсолютна велиина
яких істотно залежить від зміни
попиту на енергоресурси.
В галузевому розрізі наслідком
зміни клімату стане зростання
випуску галузей сфери послуг
загалом та туризму зокрема, утім
вони не компенсують зниження
виробництва галузей реального
сектору економіки України.
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Зміна рівня добробуту (млн дол., 2011 р.)
Регіон\Показник
Океанія
Східна Азія
Південно-Східна Азія
Південна Азія
Північна Америка
Латинська Америка
ЄС-25
Африка (північ та близький
схід)

Ефективність
перерозподілу
-23
-146
-9
-15
-85
-59
182

Технологічні Умови
Інвестиції Всього
зміни
торгівлі
15
-28
-10
-46
58
-319
-135
-542
30
-39
-16
-34
6
-38
-39
-86
72
-217
-190
-420
23
-71
-15
-122
282
-181
-52
231

-82

25

-281

-28

-367

Африка на захід від Сахари

-8

9

-25

-11

-35

Решта світу
Україна
Світ

163
615
532

37
1353
1909

-403
1576
-26

-92
577
-10

-294
4121
2405

Основні переваги від зміни клімату для України пов’язані з
технологічними змінами та зміною умов торгівлі. При цьому для
решти регіонів світу загалом спостерігаються помірні негативні наслідки.
В даній НДР не були враховані ефекти зміни клімату в інших країних
світу, що могло б істотно змінити абсолютну величину та характер
перерозподілу рівня добробуту в Україні.
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Висновки та рекомендації
1. Необхідно розвивати та розробляти в Україні все більше модельних
засобів для аналізу та оптимізації взаємопов'язаного функціонування
продовольчої, водної та енергетичної систем в контексті зміни клімату.
В Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року зазначається необхідність створення і постійного оновлення
моделі прогнозування викидів парникових газів за різними сценаріями
розвитку економіки держави та її окремих секторів.
2. Україні необхідно визначити та прийняти як один із важливих
пріоритетів державної політики – виконання вимог кліматичної
Паризької угоди і взяти на себе амбітне зобов'язання щодо скорочення
викидів ПГ до 2050 р. В роботі з обґрунтуванням запропоновано, що такою
ціллю може бути не перевищення 30% від загальних викидів ПГ в 1990 р.
3. Паризька угода може надати значні можливості (фінансові,
технологічні, інтелектуальні тощо) Україні, щоб не тільки модернізувати
вітчизняну економіку, але й допомогти стати на шлях сталого
низьковуглецевого розвитку. Адже угода має на меті мобілізувати до 2025 р.
мінімум 100 млрд дол. США на рік.

Висновки та рекомендації
4. Дослідження показали помірні позитивні макроекономічні наслідками,
абсолютна величина яких практично лінійно зростає зі збільшенням
температури у разі адекватної політики та адаптації України до зміни
клімату. Основними факторами, що визначають позитивний характер
наслідків виступає суттєве зниження споживання енергоресурсів,
використання відновлювальних джерел енергії та збільшення експорту
послуг туристичної галузі.
5. Фактором невизначеності у випадку макроекономічних оцінок можна
вважати температурні еластичності попиту на енергоресурси, зокрема
природний газ. Так, за умови використання значно нижчих
еластичностей заміщення у випадку попиту на природний газ в
Україні, величина приросту ВВП знижується у декілька разів і не
перевищує 0,2-0,3% залежно від сценарію підняття температури.
6. Загалом основні «теоретичні» переваги від зміни клімату для України
пов’язані з технологічними змінами та зміною умов торгівлі.
7. В глобальному вимірі до 2050 р. при збереженні існуючих тенденцій
соціо-економічного розвитку та темпів викидів ПГ, чинитиметься
переважно негативний вплив на сільське господарство (через
недоотримання в середньому 17% від потенційного рівня продуктивності
сільськогосподарських культур за сценарієм без змін клімату).

Висновки та рекомендації
7. Чутливість агропродовольчої сфери до впливу змін клімату
підтверджено суттєвими коливаннями світових продовольчих цін, що
в середньому становитиме 20% (у порівнянні з сценарієм сталого стану
клімату). Це загрожує поглибленню проблеми голоду в окремих
регіонах.
8. Встановлено, що одним із ефективних інструментів зниження
чутливості агропродовольчої системи до змін клімату може бути
подальша лібералізації міжнародної торгівлі.
9. Розширення господарського використання природних земель за
прогнозами можливо в напрямі розширення лісових масивів, у тому
числі енергетичних порід дерев, та пасовищ. Це сприятиме сталому й
безпечному використанню земельних ресурсів й підвищенню екологічної
стійкості природно-господарських систем.

10. Глобальні результати моделювання землекористування свідчать, що за
умови реалізації сценарію розширення доступу до іригаційних систем
можна зменшити потребу в орних землях як мінімум на 2-3%.
Реалізація такого сценарію в Україні може мати ще вищий ефект, проте
достовірність моделювання обмежене відсутністю повноцінної інформації
про реальний стан іригаційних систем, вартість та доступність водних
ресурсів тощо.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

