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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність сталого низьковуглецевого розвитку,

яка вже визнана світовою спільнотою, зумовлює не-
обхідність переорієнтації значних обсягів інвестиційно-
го капіталу в цю сферу. Глобальний характер низько-

УДК 339.727

І. П. Гайдуцький,
к. е. н.

ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ
СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО
РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy,
PhD in Economics

THE POTENTIAL FOR INVESTMENT CAPACITY OF SUSTAINABLE
LOW-CARBON DEVELOPMENT

У статті розкрито екологічні та економічні аспекти характеристики та оцінки потенціалу інве-

стиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку. Сформульовано і обгрунтовано три

основні підходи до оцінки потенціалу інвестиційної ємності з позицій: 1) оцінки ймовірних втрат

від змін клімату; 2) оцінки можливих витрат на недопущення (упередження) змін клімату та усу-

нення їх наслідків; 3) оцінки імперативних потреб інвестицій для забезпечення сталого низько-

вуглецевого розвитку. За згаданими вище підходами, методом систематизації експертних

оцінок обгрунтовано індикативні параметри потенціалу інвестиційної ємності сталого низько-

вуглецевого розвитку, виражених через співвідношення до ВВП. Наукова новизна статті поля-

гає в формулюванні методологічних підходів до оцінки потенціалу інвестиційної ємності ста-

лого низьковуглецевого розвитку. Практичне значення статті полягає в підготовці рекомендацій

щодо визначення потреб в коштах для глобальних екологічних фондів на цілі сталого низько-

вуглецевого розвитку.

The article highlights the environmental and economic aspects of characteristics and evaluation

of investment capacity potential of sustainable low carbon development. The author formulated and

proved three basic approaches to evaluating investment capacity potential: 1) assessment of the

likely losses from climate change; 2) assessment of the possible costs of the prevention of climate

change and elimination of their consequences; 3) evaluation of imperative investments needs for

sustainable low-carbon development. According to the above-mentioned approaches, having

systematized expert estimates, the author proved indicative parameters of potential investment

capacity of sustainable low carbon development in terms of the ratio to GDP. Scientific novelty of the

paper includes the formulation of methodological approaches to assessing potential investment

capacity of sustainable low carbon development. The practical significance of the article is to prepare

recommendations on calculating needs for global environment Funds for the purposes of sustainable

low carbon development.

Ключові слова: екологічні та економічні аспекти, потенціал інвестиційної ємності, економічні втрати,
сталий низьковуглецевий розвиток, потреби в інвестиціях.

Key words: еnvironmental and economic aspects, potential of investment capacity, environmental losses,
sustainable low carbon development, investment needs.

вуглецевої економіки вимагає спрямування в її розви-
ток великих обсягів міжнародних інвестицій.

Аналіз рішень авторитетних міжнародних органі-
зацій, які опікуються охороною навколишнього сере-
довища і проблемою зміни клімату свідчать, що потре-
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ба в такому капіталі сягає трильйонів доларів США. Крім
того, слід врахувати також прогнозовані потреби в ка-
піталі країн, які вже розробили свої національні програ-
ми і стратегії переходу до сталого низьковуглецевого
розвитку. Це теж сотні мільярдів доларів США.

Однак, зважаючи на новизну і креативність сталого
низьковуглецевого розвитку, його інвестиційні потре-
би на сьогодні ще не оцінено. З цих питань ще немає
необхідних теоретичних та методологічних напрацю-
вань, що визначає актуальність статті, присвяченої за-
значеній проблемі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблемі інвестиційного потенціалу при-
діляли увагу багато вчених, серед них: Валинурова Л.
[14], Іващук І. [15], Климова Н. [16], Мельник В. [17],
Федоренко В. [18] та інші. У цих роботах інвестиційний
потенціал розглядається переважно в одному ракурсі
— як можливості і наявні ресурси для інвестування. В
такому підході інвестиційний потенціал ототожнюється
з ресурсами та з джерелами фінансування інвестицій.
Останнім часом з'явились дослідження, більш набли-
жені до проблеми інвестування сталого низьковуглеце-
вого розвитку, зокрема Харічков С. [7], Андрєєва Н.
[19], Хлобистов Є. [20], Демченко Н. [21].

Однак для галузей і секторів економіки, особливо
новітніх, які на старті свого розвитку, важливе значен-
ня має оцінка можливостей сприйняття інвестицій, тоб-
то оцінка потенціалу інвестиційної ємності. В такому
ракурсі досліджень ще немає. Це тим більше стосуєть-
ся сталого низьковуглецевого розвитку, актуальність
інвестуванням якого очевидна, а потреба і ємність інве-
стицій не оцінена. З урахуванням викладеного, стаття
присвячена креативному підходу дослідження та оцін-
ки потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуг-
лецевого розвитку, що визначає її актуальність.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування поняття та параметрів

потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковугле-

цевого розвитку, формулювання екологічних та еконо-
мічних підходів до оцінки цього потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження показують, що для оцінки потенціалу
інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого роз-
витку як креативного сектору економіки, який перебу-
ває на старті і ще не має адекватного статистичного
відображення, треба підходити з трьох позицій: 1) оці-
нка ймовірних втрат від змін клімату; 2) оцінка можли-
вих витрат на недопущення (упередження) змін клімату
та усунення їх наслідків; 3) оцінка імперативних потреб
інвестицій для забезпечення сталого низьковуглецево-
го розвитку.

Підхід з позицій ймовірних втрат людства від нега-
тивних наслідків зміни клімату є по суті максималістсь-
кий, але водночас і найбільш всеохоплюючий, реаліза-
ція якого може найбільше убезпечити людство від цих
наслідків. Цей підхід грунтується на кількісній, вартісній
і якісній оцінці ймовірних наслідків змін клімату для
людства і свідчить про досить вражаючі розміри втрат.
Так за оцінками англійського економіста Н. Стерна,
втрати від зміни клімату на планеті можуть щорічно ся-
гати 5% світового ВВП, але якщо не вживати відповід-
них заходів уже сьогодні, та ці втрати можуть сягнути
20% ВВП і вже через 15 років природне середовище
складе лише половину свого сьогоднішнього потенціа-
лу [1].

Характерно, що найбідніші країни найбільш ураз-
ливі від зміни клімату і несуть великі збитки вже зараз.
Для багатьох країн втрати від катастрофічних явищ, по-
в'язаних з кліматом, скоро можуть досягти 5% ВВП, а
до кінця ХХІ століття — 15—20%. В найбільшій мірі це
стосується продовольчого господарства і здоров'я на-
селення, особливо в умовах значного зростання його
чисельності. Найбільш вразливим країнам потрібна
допомога в адаптації до неминучих негативних змін
клімату. У стратегічному плані своєчасне і значне зни-
ження глобальних викидів парникових газів зможе вир-
ішити проблему [2].

Рис. 1. Ймовірні втрати від змін клімату до 2050 р., % до світового ВВП

Розроблено автором за даними експертних оцінок [1; 2; 3; 4; 5].
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Збиток від зміни клімату поділяється на три скла-
дові: ринкові, позаринкові і соціальні. Всі ці складові
враховані в моделі РАСЕ 2002 при двох кліматичних
сценаріях: 1) зміна клімату без заходів щодо зниження
викидів і 2) ще більш жаркий клімат, погіршений реак-
цією (відгуком) біосфери на потепління. Тільки ринко-
ва складова може дати втрату 5% світового ВВП. Втра-
ти від позаринкової складової сягають від 11% до 14%
ВВП, якщо реалізується варіант "погіршення" клімату.
З урахуванням регіональних відмінностей для найбільш
бідних країн втрати зростають до однієї чверті їх ВВП.
Загалом до кінця ХХІ ст. через негативні зміни клімату
ВВП на душу населення може впасти проти сьогодніш-
нього рівня на 20% [2].

У доповіді Європейської Комісії наводиться така
оцінка: якщо не вжити ефективних дій, то сукупний зби-
ток від наслідків зміни клімату в майбутньому досягне
74 трлн євро в поточних цінах. І найбільші втрати, за до-
слідженням ООН, від глобального потепління понесуть
країни, що розвиваються. На їх долю випаде 75—80%
втрат від кліматичних змін. Підвищення середньої тем-
ператури навіть на 2 градуси може привести до знижен-
ня ВВП в країнах Африки, Південної Азії та Латинської
Америки на 4—5% в рік. Реальна загроза стоїть перед
економіками країн Південно-Східної Європи і Середньої
та Центральної Азії [3].

Отже суспільство чекає не тільки серйозні екологічні
наслідки змін клімату, але й великі економічні втрати.
Ці втрати, навіть якщо вони сягнуть 15% ВВП в значній
мірі ще є апріорними. На сьогодні ще немає грунтовної
методології і методики повного обчислення цих втрат.
Але все ж очевидно, що вони торкнуться всіх сфер життя
і діяльності людей: економіки, інфраструктури, житло-
во-побутової сфери, навколишнього середовища, гума-
нітарних і культурних цінностей, а головне, життя і здо-
ров'я людей (рис. 1).

Підхід з позицій можливих витрат для недопущен-
ня негативних змін клімату, а також упередження і усу-
нення їх наслідків — це крок до активної антивуглецевї

політики. На відміну від першого такий підхід вже є не
тільки компенсаційний, а більше ініціативний. У значній
мірі цей підхід може забезпечити менші обсяги витрат
проти ймовірних втрат. Стабілізація негативних змін
клімату не може бути досягнута без глобальних зусиль
зі зниження викидів. До 2050 року глобальні викиди
повинні бути на 25—70% нижчі сучасного рівня. Посту-
пове і завчасне зниження викидів набагато менш боліс-
но для світової економіки, ніж різке вимушене знижен-
ня. Розрахунки показують, що для різних сценаріїв пла-
та за скорочення викидів в період до 2050 року, коли-
вається від -2% до 5% ВВП щорічно. У цьому випадку
мова йде не про витрати і втрати, а фактично про новий
імпульс зростання світової економіки. Для сценарію, що
передбачає стабілізацію на рівні 500—550 ррm еквіва-
лентного вуглецю до 2050 року, найбільш вірогідні ви-
трати складуть приблизно 1% — 3% світового ВВП на
рік.

За оцінками експертів із проблем зміни клімату, за-
безпечення скорочення викидів вуглецю до 2050 року
на 75% порівняно з нинішнім рівнем, вимагає витрат
світового ВВП в діапазоні від-1% до +3,5% щорічно
[2]. Такий широкий діапазон оцінок визначається висо-
ким ступенем невизначеності у сфері розвитку іннова-
ційних низьковуглецевих технологій, а також швидкості
росту цін на вуглеводневу сировину. При цьому витрати
на скорочення викидів парникових газів будуть різни-
ми залежно від того, де ці скорочення зроблені, в яких
регіонах і країнах. Зокрема в розвинених країнах пи-
томі витрати (на скорочення 1 т викидів вуглецю) будуть
в десятки разів більші.

Існує низка досліджень, які грунтуються на техно-
логічному підході визначення вартості заходів зі ско-
рочення викидів парникових газів від спалювання ви-
копного палива. Так, Міжнародне енергетичне агент-
ство припускає, що викиди від спалювання викопного
палива спочатку будуть зростати, а згодом будуть зни-
жуватися за рахунок комбінованого використання за-
ходів з енергоефективності та низьковуглецевих тех-

Рис. 2. Розрахункові витрати для недопущення та компенсації негативних наслідків від змін
клімату до 2050 р., % до світового ВВП

Розроблено автором за даними експертних оцінок [2; 3; 4; 5].
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нологій. Скорочення викидів вуглецю, за програмою
"Карта BLUE" на 75% до 2050 року, потребує щорічно
близько 1 трильйона доларів, що складе приблизно
1,3% світового ВВП [2]. За прогнозом Міжнародного
енергетичного агентства (МЕА) для скорочення викидів
вуглецю до 2050 р. вдвічі потрібні витрати 175 дол. на
тонну викидів вуглецю [5]. Жодна окремо взята тех-
нологія не зможе забезпечити необхідний масштаб
змін.

Узагальнені в процесі дослідження дані показали,
що витрати суспільства для недопущення чи обмежен-
ня негативних наслідків кліматичних змін, мало чим
відрізняються від сум втрат, яких може зазнати су-
спільство від цих змін (рис. 2). Але й зазначені витрати
скоріше фрагментарні ніж системні, оскільки ще немає
системної методології їх обчислення.

Підхід з позицій імперативних потреб інвестицій
для забезпечення сталого низьковуглецевого розвит-
ку, як показують дослідження грунтується переважно
на ймовірних втратах від змін клімату та необхідних
витратах на недопущення впливу їх негативних
наслідків. Параметри інвестицій здебільшого також
враховують реальність інвестиційних можливостей.
Для того, щоб приватні компанії були впевнені в окуп-
ності довгострокових інвестицій на цілі сталого низь-
ковуглецевого розвитку, їм потрібна зрозуміла і по-
слідовна кліматична політика. Без такої політики не-
можливо створити ефективну стратегію інвестування
сталого низьковуглецевого розвитку.

За дослідженнями Е. Барбье, проведених на замов-
лення ЮНЕП, інвестиції у розмірі 1% світового ВВП
можуть забезпечити створення критичної маси "зеле-
ної" інфраструктури, достатньої для формування фун-
даменту "зеленої" економіки у світовому масштабі [6].
Харічков С. та Андрєєва Н. вважають, що "зелене" сти-
мулювання в розмірі 1% світового ВВП (750 млрд дол.
США) цілком реальне і це лише четверть від зеленого

резерву стимулюючих фіскальних коштів (біля 3 трлн
дол.) [7, с.4].

За оцінками МЕА, щоб знизити концентрацію пар-
никових газів до 450 ррm, починаючи з сьогоднішнього
дня і до 2030 року інвестиції в чисту енергетику повинні
становити 542 млрд дол. США в рік. Приблизно поло-
вина цієї суми повинна бути спрямована країнам, що
розвиваються [5].

За розрахунками ЄБРР за період з 2010 по 2020
роки обсяг інвестицій в активи в "чистій" енергетиці
може досягти 2,3 трлн дол. [3]. Наскільки це реально
свідчить досвід США, де вже сьогодні на частку "зеле-
них" інвестицій припадає близько 3 трлн дол. — майже
11% від інвестиційних активів США, які оцінюються в
25 трлн дол. Тим часом все більше заможних людей
розглядають "чисті" інвестиції як пріоритетні бізнес-ідеї
для своїх майбутніх капіталовкладень. Річний оборот
екоіндустрії ЄС складає більше 300 млрд євро (2,5%
ВВП), зайнято близько 3,4 мільйонів осіб (1,5%). В ЄС
1/4 всіх інвестицій — це інвестиції в чисті технології
екоінновацій [8].

Згідно спільної доповіді Deutsche bank, Всесвітньо-
го банку і ОЕСР "Огляд екологічних інвестицій: шляхи і
способи відкрити приватні фінанси для екологічного
зростання" до 2023 р. в развиток "зелених" технологій
повинно бути вложено14 трлн дол., тобто в межах 1,5
трлн дол. в рік. Аналітики банку HSBC вважають, що в
найближче десятиліття інвестиційний ринок відновлю-
вальної енергетики виросте в 3 рази до обсягу в 2,2 трлн
дол. в рік [9]. У Китаї річні витрати на скорочення вуг-
лецевих викидів становили 3% ВВП. В Південній Кореї
— 3%, в Саудівській Аравії — 1,7%, Австралії — 1,2%,
Японії — 0,8% ВВП [10].

Здійснення намічених заходів зі скорочення вуг-
лецевих викидів потребує значних інвестицій. За підра-
хунками 00Н в період 2010—2050 років потреба в об-
сягах інвестицій в розвиток низьковуглецевої економі-

Рис. 3. Річні потреби в інвестиціях для скорочення викидів вуглецю

Розроблено автором за даними експертних оцінок [3; 4; 9; 11; 12; 13].
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ки складуть в межах 2% від річного світового ВВП. За
підрахунками ряду дослідницьких центрів, тільки на
цілі обмеження глобального потепління необхідно за-
лучати від 500 млрд до 1 трлн дол. на рік у найближчі
10 років [11].

У доповіді ЕТР 2010 зазначається, що для забезпе-
чення світових енергетичних потреб потрібні дуже
значні інвестиції. Базовий сценарій оцінює загальні інве-
стиції в період з 2010 по 2050 роки у розмірі 270 трлн
доларів. За сценарієм Карти BLUE — 316 трлн доларів.
Більшу частину цієї суми (майже 90%) відображає інве-
стиції на стороні споживання, які будуть зроблені спо-
живачами енергії в капітальне устаткування, які спожи-
ває енергоресурси, включаючи автомобілі, електричні
прилади і заводи важкої промисловості. Реалізація сце-
нарію Карти BLUE зажадає капіталовкладень у розмірі
приблизно 750 млрд доларів в рік до 2030 р. і понад 1,6
трлн дол. в рік з 2030 по 2050 роки. Рівень інвестицій
збільшиться вдвічі в останній період у зв'язку зі
збільшенням попиту на автомобілі та інші споживчі то-
вари, який зростатиме разом із доходами в країнах з
перехідною економікою та в країнах, що розвиваються
[5].

Революція енергетичних технологій має величезний
потенціал позитивної окупності. Наприклад, низьковуг-
лецева економіка призведе до значної економії палива
за рахунок підвищення ефективності та зниження цін у
результаті низького попиту на паливо. За підрахунками
ЕТР 2010, додаткові інвестиції в розмірі 46 трлн дол. в
сценарії Карти BLUE приведуть в період з 2010 по 2050
р. до загальної економії палива у розмірі 112 трлн дол.
Навіть якщо інвестиції і економія палива в період до 2050
р. будуть дисконтовані до їх поточної вартості з вико-
ристанням 10% облікової ставки, загальна економія
складе 8 трлн доларів [5].

За прогнозами Міжнародного енергетичного аген-
тства (ІЕА), до 2035 р. "альтернативна" частина стано-
витиме третину світового виробництва електрики. А
накопичені інвестиції в галузь в 2010—2035 рр. оціню-
ються в 5,7 трлн дол. Bloomberg прогнозує, що світові
інвестиції в "зелену" енергетику до 2020 р. складуть від
1,7—2,3 трлн дол. [12].

На 2010—2015 роки, для викидів парникових газів і
утримання потепління в межах цільового показника 2°С
(згідно з Копенгагенською домовленістю), щорічно для
фінансування антивуглецевих заходів потрібно 440 млрд
дол. До 2030 року потреби зростуть до 1,2 трлн на рік
[5]. Для забезпечення прогресу в антивуглецевій по-
літиці, необхідний фінансовий внесок приватного сек-
тора. З цією метою необхідно інтегрувати антивуглеце-
ву політику урядів та ТНК.

У процесі дослідження автором узагальнено екс-
пертні оцінки параметрів потреби в інвестиціях для ста-
лого низьковуглецевого розвитку (рис. 3). Узагальнені
дані по різних оцінках — перевищують 1 трлн дол. або
13% від світового ВВП. Цей висновок дуже важливий
для глобальної антивуглецевої політики, а головне
реальних можливостей її реалізації.

ВИСНОВКИ
1. Аналіз оцінок стосовно потенціалу інвестицій-

ної ємності сталого низьковуглецевого розвитку, які

містяться в рішеннях міжнародних організацій, націо-
нальних програмах країн, в рейтингах фінансових та
інвестиційних компаній, в наукових дослідженнях
свідчить, що при всій дисперсійності (розсіюваності)
цих оцінок, зазначений потенціал є досить великим і
водночас він вкладається в інвестиційні параметри, які
реально можуть бути мобілізовані світовою економі-
кою.

2. Однак велика диференціація та дисгармонія між
національними і міжнародними системами, методами,
механізмами та інструментами стимулювання інвес-
тицій гальмують реалізацію великого потенціалу інве-
стиційної ємності сталого низьковуглецевого розвит-
ку.

3. Реалізація великого потенціалу інвестиційної
ємності сталого низьковуглецевого розвитку вимагає
глобального підходу до створення централізованого
механізму консолідації організаційних структур, міжна-
родних фондів, систем регулювання, методів, ме-
ханізмів та інструментів стимулювання.
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