Початок процесу розробки Плану дій
стратегії низьковуглецевого розвитку
День1:
Огляд, мета, задачі, пріоритети, процес, каталог
політик та наступні кроки

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
Київ, 21 квітня 2016 р.

Порядок денний Дня 1
•

Мета засідання

пріоритетами та цілями

•

Мета, задачі, плани та сторони процесу•

Презентація та обговорення проектів

розробки Плану дій СНВР

секторальних політик та каталогів

Концепція та статус: державна політика

заходів низьковуглецевого розвитку

•

України щодо зміни клімату
•
•

•

Концепція та статус: Енергетична

пріоритетів щодо варіантів політик і

стратегія України

заходів низьковуглецевого розвитку з
використанням багатокритеріальної

Концепція та статус: енергозбереження

оцінки

та відновлювані джерела енергії
•

Опис процесу розробки Плану дій

•

Узгодження процесу розробки Плану

дій СНВР України з національними

Формування секторальних технічних
робочих груп

СНВР
•

Критерії відбору та процес визначення

•

Висновки та Порядок денний Дня 2

Порядок денний Дня 2
•

Проект кадастру викидів ПГ та прогнозу для України при звичайному

ході справ (BAU)
•

Діяльність, що має бути здійснена до 2-ої конференції в процесі
планування низьковуглецевого розвитку

•

Пропонований порядок денний та дати для 2-ої конференції

•

Запитання та відповіді, підведення підсумків

Процес розробки Плану дій СНВР в Україні
• Мета
– Розробити План дій СНВР в Україні та відповідний потенціал і
дії з реалізації

• Задачі
– Покращити економіку, енергетику, ресурси, екологію, охорону
здоров'я та власний капітал України для підтримки
національного бачення та пріоритетів

• Плани
– Провести процес комплексного покрокового планування та
аналізу, розробити рекомендовані для реалізації дії

• Сторони
– Уряд України, зацікавлені сторони, громадськість, команда
Проекту (координація, сприяння та технічна підтримка), донори

Основні питання та можливості
•
•
•
•
•
•
•
•

Підвищення добробуту
Покращання охорони здоров'я
Економічна безпека
Енергетична безпека
Промислова модернізація
Захист довкілля
Національна та регіональна координація
Справедливість та рівність

Результати опитування під час навчання,
червень 2015
1.

Економічне покращення

–
–

100% має буте включено в LEDS
100% важливість

2.

Охорона здоров'я та захист навколишнього середовища

3.

Енергетична безпека

4.

Ріст інвестицій

5.

Зменшення викидів вуглецю

6.

Справедливість та рівноправність

– 100% має буте включено в LEDS
– 95%важливість

– 95.7% має буте включено в LEDS
– 91% важливість
– 91.3% має буте включено в LEDS
– 78% важливість
– 87% має буте включено в LEDS
– 75% важливість

– 82.6%має буте включено в LEDS
– 74% важливість

6

Макроекономічні показники по важливості

7

Результати ранжування по важливості
макроекономічних показників
1. Збільшення доходів на душу населення

2. Збільшення валового національного продукту
3. Розширення можливостей для створення
робочих місць

8

Макроекономічні цілі

9

Ранжування по важливості енергетичної
безпеки

10

Ранжування по важливості енергетичної безпеки
По порядку важливості
1. Покращення цінової доступності енергії
2. Зниження енергетичних потреб
3. Зменшення залежності від імпорту енергоносіїв

4. Збільшення диверсифікації постачання
первинної енергії

11

Цілі енергетичної безпеки

12

Ранжування по скороченню викидів ПГ

13

Ранжування по скороченню викидів ПГ
По порядку важливості
1. Зростання викидів ПГ на душу населення
2. Інтенсивність викидів вуглецю з розрахунку на
енерговиробництво
3. Інтенсивність викидів вуглецю з розрахунку на
ВНП
4. Загальне зростання викидів ПГ
14

Цільові показники скорочення викидів ПГ

15

Ранжування по важливості щодо охорони
здоров'я та екології

16

Ранжування по важливості щодо охорони
здоров'я та екології
По порядку важливості

1. Якість повітря
2. Токсичність відходів
3. Захист екосистем
4. Якість води

17

Ранжування по важливості рівність та
справедливість

18

Ранжування по важливості рівність та
справедливість
По порядку важливості
1. Низький дохід
2. Молодь
3. Літні люди
4. Регіональні особливості

5. Малий бізнес

19

Трансформація енергетики

Джерело: Світовий економічний форум, Сценарії для України, квітень 2014 р.

Процес ПП СНВР
1. Організація процесу СНВР
2. Оцінка поточної ситуації
3. Аналіз варіантів
4. Визначення пріоритетності дії
5. Реалізація та моніторинг

Процес планування дій СНВР
Крок 1

Організація та цілі

Крок 2

Визначення базової лінії

Крок 3

Визначення варіантів політики

Крок 4

Відбір та визначення пріоритетів політики

Крок 5

Початкові специфікації дизайну політики

Крок 6

Оцінка прямих (мікро) впливів

Крок 7

Інтеграція та перекривання варіантів політики

Крок 8

Оцінка непрямих (макро) впливів

Крок 9

Кінцеві рекомендації та передача звіту

Крок 10

Моніторинг, звітність, оцінка та оновлення

Параметри процесу СНВР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексний
Багатоцільовий
Покроковий
Інклюзивний
Прозорий
Експертний
Заснований на фактах
На базі консенсусу
На базі реалізації
Самостійний
Адаптований до місцевих потреб

Рівні юрисдикції
•

СНВР необхідна для ряду рівнів юрисдикцій та територій:
– Місцевий – планування муніципального землекористування для
сприяння використанню низьковуглецевих режимів транспорту та
джерел зеленої енергії

– Регіональний – обласна фінансова або ЖКГ політика для
сприяння інвестиціям в енергоефективність або сприяння
відновленню лісів
– Національний – стандарти енергоефективності для
транспортних засобів або побутової техніки застосовуються на
національному рівні, або загальнодержавні податки на викиди
вуглекислого газу
•

Координація між цими рівнями зазвичай є важливою для
максимального збільшення ефективності планів СНВР

Процес Плану дій СНВР в Україні
• Попередня діяльність
– Базові лінії, каталоги та пріоритети агентства
– Тренінги та розвиток потенціалу

• Діяльність з планування та аналізу
– 4 засідання Групи консультантів
• Організація, базові лінії, каталоги
• Відбір та дизайн проектів дій СНВР по секторах
• Аналіз прямих впливів, ітерація дизайну
політики/механізмів
• Аналіз непрямих, макроекономічних впливів, завершення
дизайну політики/механізмів, завершення звіту

– Засідання Тимчасової технічної робочої групи

Сектори СНВР та дії
Енергопостачання
• Відновлювані та низьковуглецеві джерела
(електроенергія та тепло)
Житловий, комерційний
та інституційний
Промисловий
Транспорт

• Ефективність та енергозбереження
• Модернізація та удосконалення процесу
• Ефективність та низьковуглецеві види палива

Сільське, лісове та рибне
• Охорона земель та землеустрій
господарства
Поводження з відходами • Енергозбереження та повторне використання

Дизайн СНВР,
кількісні
показники
аналізу

Економічні
•

ВВП, рівень зайнятості, доходи населення, збір
даних про ринок, збір даних про інвестиції,
торгівля

Енергетика та ресурси
•

Інтенсивність, різноманітність, імпорт,
доступність, вартість, сталість, ринкова доля

Викиди
•

Маса у тонах, інтенсивність, супутні вигоди для
охорони здоров'я та ресурсів

Власний капітал
•

Розподіл доходів населення, розмір бізнесу,
географічне розташування

Технічний процес
Базові лінії
Кількісні показники

Історична діяльність

Майбутні тенденції/чинники

Політика
Яка політика

Який дизайн

Який механізм

Які впливи

Питання для аналізу
Методи

Джерела даних

Припущення

Чутливість/непевніст
ь

Підходи до аналізу

Зміни базової
лінії

Мікро/прямі

Макро/непрямі

Автономні

Інтегративні

Дії, сектори та механізми СНВР
Сектори,
механізми

Ринкові
Коди та механізми та Механізми
Добровільні Механізми
стандарт
механізми
фінансуванн
угоди
реалізації
и
ціноутворенн
я
я

Інформація
та освіта

Енергопостачання

?

?

?

?

?

?

Промислові

?

?

?

?

?

?

Житлові/
комерційні/
інституційні

?

?

?

?

?

?

Транспорт та
землекористування

?

?

?

?

?

?

Сільське/ лісове/
рибне господарство

?

?

?

?

?

?

Поводження з
відходами

?

?

?

?

?

?

Міжгалузеві

?

?

?

?

?

?

Інструментарій планування дій СНВР
Крок

Інструменти та шаблони

Запуск/організація

Директиви та виконавчі накази, робочий план (бюджет, порядок прийняття рішень,
протоколи комунікації, настанови для учасників, тощо), партнерський меморандум
про взаєморозуміння

Базові лінії

Настанови про кадастр/прогноз, загальні припущення, Компонент 1

Варіанти політики

Каталог дій/база даних варіантів, контрольні показники, дослідження, Компонент 2

Проект пріоритетів

Настанови про відбір, інструмент макро-відбору, шаблонні контрольні показники та
рейтинги, інструмент багатокритеріального аналізу, Компонент 2

Дизайн варіантів
політики

Документ про варіанти політики, стратегії дизайну, Компонент 2

Мікро прямі впливи

Принципи та настанови для кількісного визначення, контрольний перелік для аналізу,
спеціальні робочі бланки, моделі систем, Компонент 3

Інтеграція

Інтеграція електронних таблиць, модуль синтезу, Компонент 3

Макро непрямі впливи Макро моделі (наприклад, REMI, інструмент приведеної форми, тощо), настанови з
кількісного визначення, Компонент 3
Рекомендації

Циклічні процедури прийняття рішень, модель спрощення, формати попередніх та
остаточних звітів

Реалізація

База, збірка варіантів, стратегічне керівництво

Енергетична безпека
% змін - всі позитивні величини позначають
покращання

13%

9%
Imported Oil
Fuel Diversity
Electric Diversity
Grid Stabiliy
Energy Intensity
Direct Cost/savings

6%

3%

0%

-3%
Electricity and Heat
Residential,
Transportation and
Supply
Commercial, Industrial
Land Use

Agriculture, Forestry
and Waste

Total Aggregated
Impact

Джерело: Проект безпеки та інвестицій CCS, CCS 2012

Особистий дохід
$3,500
$3,000

2015 млн. долл. США

$2,500
$2,000
$1,500

Інтегрований вплив всіх варіантів політики,
що стосуються CPP
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Джерело: Кліматичні стратегії та економічні можливості штату Міннесота, CCS 2016

Показники зайнятості, доходу, зростання
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Джерело: Кліматичні стратегії та економічні можливості штату Міннесота, CCS 2016

Економічна безпека

Джерело: Проект безпеки та інвестицій CCS, CCS 2012

Аналіз зміни базового сценарію скорочення
викидів ПГ
MN CSEO Скорочення викидів ПГ по секторах
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Джерело: Кліматичні стратегії та економічні можливості штату Міннесота, CCS 2016

Ефективність витрат
Вартість приросту виробництва ($/tCO2e, $2014
NPV)

MACC варіантів політики MN CSEO, сукупно, 2015-2030 рр.
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Джерело: Кліматичні стратегії та економічні можливості штату Міннесота, CCS 2016

Дорожня карта низьковуглецевого
розвитку ЄС до 2050 р.
•

•

•

Скорочення залежності від імпорту – €175 - €320 млрд. економії на
вартості палива щорічно до 2050 р., зменшення вартості,
зміцнення енергетичної безпеки та скорочення залежності від
імпорту.
Зростання інновацій та створення нових робочих місць –
потенціал для росту у секторах відновлюваної енергії та
будівництва.
Покращання якості повітря – €50 млрд. щорічної економії від
контролю за забрудненням до 2050 р., що призведе до
покращання здоров'я та зменшення смертності, при цьому
переваги оцінюються до €38 млрд. у 2050 р.

Узгодження національних цілей в Україні
Міністерство,
установа

Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
ЖКГ
Міністерство
екології та
природних
ресурсів
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
Інші

Наявні
задачі,
цілі

Удосконалені
задачі, цілі
СНВР

Показники
виконання,
потреби

Недоліки
інформації,
політики,
механізмів

Дозвільні дії
СНВР

Зворотна реакція та наступні кроки
• Зворотна реакція
– Визначення ключових питань та потреб?

• Завдання технічної робочої групи
– Перегляд проекту BAU
• Визначити уточнюючі питання
• Визначити потенціальні модифікації
• Підтримати запити на дані

– Вивчення та відбір політик та заходів з каталогу
•
•
•
•

Визначити уточнюючі питання
Визначити недоліки та запропонувати нові дії
Застосувати експертний рейтинг та бенчмаркинг
Проведення голосування

КАТАЛОГ ПОЛІТИК ТА
ЗАХОДІВ СНВР

Каталог політик та заходів
Теми

Зміст каталогу
Застосування каталогу
Приклади
Існуючі структури та каталоги
Кроки для застосування у плануванні дій
Наступні кроки: розширення, вивчення, відбір
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Зміст
• Повний набір варіантів політик та заходів:
–
–
–
–

Відповідає цілям процесу СНВР
Включає поточні, заплановані та можливі дії
Згрупований по секторах та тематиках
Включає міжгалузеві питання та дії

• Містить стислий опис:
– Яким чином політичні дії задовольняють потреби СНВР
– Як ці дії будуть реалізовані за допомогою заходів

Приклади: Чиста енергія
Option
No.

ES-1

Low Emissions
Development Policy
Option

Policy Option Description

RENEWABLE ENERGY

ES-1a

A renewable portfolio standard (RPS) requires utilities to supply a certain, generally fixed
percentage of electricity from an eligible renewable energy source(s). In some cases, utilities can
also meet their portfolio requirements by purchasing renewable energy certificates (RECs) from
eligible renewable energy projects. With REC “trading,” it may be beneficial to consider a variety of
Renewable or Environmental renewable resources. Similar to an RPS, an environmental portfolio standard (EPS) requires
Portfolio Standard
utilities to supply a certain, generally fixed percentage of electricity from both eligible renewable
energy source(s) and energy efficiency or other GHG emission-reducing technologies.

ES-1b

Green power refers to electricity produced by environmentally benign sources, such as wind,
solar, biomass, and hydroelectric generating resources. These programs allow consumers to
Green Power Purchases and
purchase “green tags” along with their electricity, ensuring that a quantity of electricity equal to
Marketing
their purchase contributed to the development and support of renewable resources. Generally
voluntary, these programs can be implemented on a statewide or regional basis.

Застосування
Побудова повного діапазону можливих варіантів СНВР
Визначення прогалин у наявних наборах варіантів
Заповнення прогалин за рахунок інновацій

Заповнення прогалин за рахунок розширення
Освіта стосовно понять, потреб, можливих рішень
Досягнення консенсусу щодо обраної політики з застосуванням
багатокритеріального аналізу
Відправний пункт для планування та аналізу варіантів політик

Кроки
Побудова початкового каталогу з
найкращих наявних
джерел

Подання до
Технічних робочих
груп

Подання до
Дорадчої групи
СНВР

• Згрупувати по секторах,
підсекторах, напрямках
діяльності
• Визначити поточні,
заплановані та можливі
нові дії
• Розробити стислий опис
для кожної дії у прив’язці
до цілей СНВР

• Розглянути. вивчити,
обговорити
• Визначити та заповнити
прогалини, за потреби
• Надати порівняльні
характеристики та/або
рейтингові оцінки
варіантів
• Відсіяти варіанти за початковими пріоритетами
• Надати поновлений перелік та результати відбору до Дорадчої групи
СНВР

• Вивчення та обмін між
секторами
• Інтеграція цілей та дій
• Включення відсутніх
пунктів, за потреби
• Коригування початкових
пріоритетів, за потреби
• Підготовка до
наступного етапу
прийняття рішень щодо
планування варіантів
політик

Каталоги політик та заходів
ПЕРЕЛІК КАТАЛОГІВ ПОЛІТИК ТА ЗАХОДІВ
Організація/
установа

Назва

Опис

Географічне
покриття

Секторне
покриття

Існує (І),
Плануєть
ся (П)

Центр
кліматичних
стратегій

Генеральний каталог
політики та дій СНВР

Каталог дій, варіантів політики та механізмів регіонального
рівня зі скорочення викидів ПГ з детальним описом
кожного та показниками для порівняння ефективності.

Безвідносно
до конкретної
країни/штату

Всі сектори

П

Подання
країн

Національні повідомлення
згідно РКЗК ООН

Детальний опис політики та заходів щодо зміни клімату,
що реалізуються у кожній країні. Включає аналіз
результатів цієї політики стосовно скорочення викидів ПГ.

По
конкретних
країнах

Всі сектори

І

Стислий опис політики та заходів з енергоефективності.
Дані/аналіз результатів не наведені.

Глобальна

Енергетика

І

Стислий опис політики та заходів щодо зміни клімату.
Дані/аналіз результатів не наведені.

Країни-члени
МЕА

Всі сектори

І+П

Стислий опис політики та заходів з енергоефективності.
Дані/аналіз результатів не наведені.

Країни-члени
МЕА

Всі сектори

І+П

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
енергетикою. Дані/аналіз результатів не наведені.
Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
енергоефективністю в будівлях. Дані/аналіз результатів не
наведені.
Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою. Дані/аналіз результатів не
наведені.

Країни-члени
МЕА

Всесвітня
енергетична
рада
Міжнародне
енергетичне
агентство
(МЕА)

Політика і заходи з
енергоефективності
Політика і заходи: база
даних з реагування на
зміну клімату

МЕА

Політика і заходи: база
даних енергоефективності

МЕА

Огляд країн

МЕА
МЕА/МАВЕ

База даних з політики
енергоефективності в
будівлях
Політика і заходи: база
даних з відновлюваної
енергетики

Країни-члени
МЕА

Країни-члени
МЕА/МАВЕ

Електроенергетика
Енергоефективність у
будівлях
Енергетика

І+П
І+П
І

Каталоги політик та заходів
ПЕРЕЛІК КАТАЛОГІВ ПОЛІТИК ТА ЗАХОДІВ
Організація
/ установа

Назва

МЕА

Огляд країн

МЕА

Географічне
покриття

Секторне
покриття

Існує (І),
Планується (П)

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
енергетикою. Дані/аналіз результатів не наведені.

Країничлени МЕА

Електроенергетика

І+П

База даних з політики
енергоефективності в
будівлях

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
енергоефективністю в будівлях. Дані/аналіз
результатів не наведені.

Країничлени МЕА

Енергоефе
ктивність у
будівлях

І+П

МЕА/МАВЕ
(IEA/IRENA)

Політика і заходи: база
даних з відновлюваної
енергетики

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою. Дані/аналіз результатів
не наведені.

Країничлени
МЕА/МАВЕ

Енергетика

І

Мережа з
відновлюван
ої енергії у 21
ст. (REN21)

Інтерактивна карта
відновлюваних джерел
енергії REN21

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою. Дані/аналіз результатів
не наведені.

Країничлени
REN21

Енергетика

І

REN21/REEEP

Портал Reegle

Глобальна

Енергетика

І

Ecofys

База даних національних
заходів

Країни з
перехідною Всі сектори
економікою

І

Опис

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою та відповідних
результатів щодо економії енергії.
Стислий опис прийнятих національних заходів та
фрагментовані дані аналізу відповідних результатів

Каталоги політик та заходів
ПЕРЕЛІК КАТАЛОГІВ ПОЛІТИК ТА ЗАХОДІВ
Організація/
установа

ОЕСР

Назва

Опис

База даних з інструментів
управління екологічною Перелік політики та заходів; відповідний опис та
політикою та природними аналіз результатів не наведені.
ресурсами

Географіч
не
покриття

Секторне
покриття

Існує (І),
Планується (П)

Глобальна

Всі сектори

І

Європейське
екологічне
агентство (ЄЕА)

База даних ЄЕА з
європейської політики і
заходів щодо стримання
зміни клімату

Перелік політики та заходів щодо зміни клімату, а
також відповідних результатів зі скорочення викидів
ПГ.

Країничлени ЄС

В
залежності
від країни

І

ЄЕА

Кліматичний та енергетичний портрет країн:
ключові факти й цифри
для країн-членів ЄЕА

Стислий опис політики та заходів щодо зміни клімату
та чистої енергетики, а також відповідних результатів
з економії енергії та скорочення викидів ПГ.

Країничлени ЄС

Всі сектори

І+П

Компанія Ecofys

Локатор кліматичної
політики ЄС

Стислий опис політики та заходів щодо зміни клімату,
а також відповідних результатів зі скорочення
викидів ПГ.

Країничлени ЄС

Загальна

І+П

Агентство з екології та енергокористування
(ADEME) ЄС

MURE (Заходи з
раціонального
використання енергії)

Стислий опис політики та заходів щодо
енергоефективності, а також відповідних результатів
зі скорочення викидів ПГ.

Країничлени ЄС

Енергоефе
ктивність

І

Каталоги політик та заходів
КАТАЛОГІВ ПОЛІТИК ТА ЗАХОДІВ
Організація/
установа

Географічне
покриття

Секторне
покриття

Існує (І),
Планується (П)

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою. Аналіз результатів не
наведений.

Штати США

Відновлюва
ні джерела
енергії та
енергоефек
тивність

І

База даних політики з
енергоефективності на
державному та
місцевому рівні

Стислий опис політики та заходів, пов’язаних з
відновлюваною енергетикою. Дані/аналіз
результатів не наведені.

Штати США

Енергоефек
тивність

І

База даних повчальних
прикладів з
енергоефективних міст

Стислий опис політики та заходів щодо
енергоефективності, а також відповідних
результатів з економії енергії та скорочення викидів
ПГ.

Деякі країни

НАЦІОНАЛЬНА БАЗА
ДАНИХ ЗАХОДІВ З
ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛА

Перелік заходів з модернізації житла та відповідних
витрат для промисловості США

Безвідносно
до
конкретних
штатів

Назва

Опис

Департамент
енергетики
США

База даних державного
стимулювання
відновлюваних джерел
та енергоефективності
(DSIRE)

Американська
рада з енергоефективної
економіки
(ACEEE)
Програма
сприяння
управлінню в
енергетиці
(ESMAP)
Національна
лабораторія з
відновлюваної
енергетики
США (NREL)

Енергоефек
тивність

Енергоефек
тивність у
житлових
будівлях

І

П

Каталог варіантів політик
• Ознайомтеся з загальним каталогом CCS для
того, щоб зрозуміти:
– Побудову каталогів галузевих політик
– Тематичне групування політичних підходів, секторів,
діяльності
– Процес визначення діяльності, що належить до базового
сценарію
– Процес заповнення прогалин за рахунок інновацій або
розширення

Сектори та політики СНВР
Постачання енергії
(електричної та теплової) • Відновлювані та низьковуглецеві джерела
Житловий, комерційний
та громадський сектор

• Енергоефективність та енергозбереження

Промисловість

• Модернізація та вдосконалення технологій

Транспорт

• Ефективність та низьковуглецеві палива

Сільське та лісове господарство та рибальство • Захист та впорядкування земель
Поводження з відходами

• Зберігання та повторне використання

Знайомтеся: загальний каталог CCS
• http://www.climatestrategies.us/library/library/view/1100

Каталог СНВР України
• Які каталоги відсутні?
• Чи бракує якихось секторів або категорій?
• Чи бракує якихось конкретних варіантів політик
або заходів?
• Що потрібно ТРГ для їх першої наради?
– Переглянутий каталог для розгляду
– Можливість вносити пропозиції щодо перегляду
– Довідкова інформація

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ВІДБІР ВАРІАНТІВ ПОЛІТИК СНВР ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

Вибір та планування політик
1. Порівняльна характеристика та/або рейтингова оцінка
варіантів політик та заходів, що містяться у каталогах
(каталоги чи бази даних галузевих або міжгалузевих
варіантів).
2. Оцінка та визначення пріоритетів у процесі відбору варіантів
для узгодження цілей СНВР (тобто потенціал цих варіантів з
точки зору економіки, енергетики та довкілля).
3. Перехід до стратегії і параметрів планування варіантів
політик та заходів для кожного окремого галузевого або
міжгалузевого варіанту.

Базові поняття
• Гранична кількість варіантів та глибина аналізу, щоб
укластися в рамки ресурсних обмежень процесу планування
дій з СНВР
• Критерії відбору та ефективності
• “Планування для успіху” СНВР у кожному секторі
• Процес визначення завдань та пріоритетів
• Параметри для планування варіантів політик та заходів
• Аналіз та ефективність
• Перша редакція варіантів політик та заходів
• Перший крок ітераційного процесу аналізу та планування

Питання ресурсів
• Для досягнення цілей планування СНВР потрібен набір
найкращих варіантів політик у кожному секторі
• Загальна кількість, як правило, складається з 4-10 варіантів у
кожному секторі, в залежності від його розмірів, складності та
потенціалу досягнення цілей
• Після процесу відбору необхідний детальний технікоекономічний аналіз кожного варіанту
• Потреби в часі та ресурсах є великими, включаючи постійний
персонал та робочі групи
• Ретельний відбір та планування варіантів підвищує їхню
якість та ймовірність успішної реалізації

Критерії вибору політик
•
•
•
•

Відповідність запланованим цілям
Стратегічність та ефективність
Реалістичність впровадження
Вимірюваність шляхом порівняльних характеристик або
експертних оцінок
• Керованість шляхом планування варіантів
• Практичність з точки зору кількості та складності варіантів

Процес відбору
1. Скласти повний перелік варіантів політик та заходів для кожного сектору та
міжгалузевих питань.
2. Розбити перелік на секторні та міжгалузеві розділи.
3. Визначити належні критерії відбору, придатні для варіантів в усіх секторах.
4. Розглянути та обговорити варіанти з переліку для кожного сектора, щоб поліпшити
розуміння їх концепції, практичної реалізації та результатів.
5. Надати порівняльні характеристики або експертні оцінки за кожним критерієм для
кожного варіанту (багатокритеріальний аналіз).
6. Зібрати результати до 1-ї черги (пріоритетні), 2-ї черги (можливі пріоритети за
наявності часу та ресурсів) та 3-ї черги (наразі не пріоритетні).
7. Розглянути та обговорити, щоб краще зрозуміти результати та перспективи.
8. За потреби, змінити черговість варіантів на підставі колективного схвалення.
9. Відібрати, у першому наближенні, пріоритетні варіанти політик для планування та
аналізу.
10. Рекомендувати Дорадчій групі СНВР для розгляду та схвалення.

Засоби для відбору
Відбір та визначення пріоритетів за допомогою багатокритеріального
аналізу :
– Базується на електронних таблицях
– Підтримує колективні рішення та обговорення
– Уможливлює обмін знаннями та досвідом з колегами
– Відкриває шлях до зваженого вибору
– Знаходить синергію та порівняні ефекти
– Дає змогу вирішувати конфлікти і знаходити консенсус

– Пристосований до змін у величинах
– Є об’єктивним, але може користуватися експертними висновками там,
де бракує даних, тобто є деяким поєднанням кількісного,
напівкількісного та якісного аналізу

Показники відбору СНВР
Потенціал скорочення викидів
ПГ, вуглецевоємність

• Варіанти, пріоритети та плани

Економічний ефект на мікрота макрорівні

• Множинні вигоди, що забезпечуються
вибором та плануванням політик

Енергетична безпека та
сталість

• Множинні вигоди, що забезпечуються
вибором та плануванням політик

Довкілля, стале та ефективне
користування ресурсами

• Множинні вигоди, що забезпечуються
вибором та плануванням політик

Справедливість для осіб, груп
та територій

• Множинні вигоди, що забезпечуються
вибором та плануванням політик

Приклад багатокритеріального аналізу
Економіка

Енергетика

Довкілля

Робочі місця,
доходи та/або
зростання

Диверсифікація та/або
самодостатність

Зменшення
викидів ПГ
зараз та згодом

Надійність
зараз та/або
згодом

Здоров’я:
якість повітря,
якість води,
інше

Нові ринки та
інвестиції

Загальні
витрати, $
Ефективність
витрат,
$/зменш. ПГ

Доступ та/або
цінова
доступність

Збереження
земель, води,
дикої природи

Справедливість
Доходи

Вік

Місце

Національність

Здійсненність
Складність,
легкість
технічного
аналізу
Технічна,
ринкова,
програмна,
юридична

Соціальна/
політична

Приклад багатокритеріального аналізу
Варіанти
Критерії для
політики
прийняття
та
рішень➤
механізмів

Легкість
аналізу

ДиверЗдосифікаРобочі
Доступ
Збереже
ров’я,
Надіймісця, Нові
до
ння
ція
Загальність
якість
ЗменЕфектив
ні
дохо- ринки, джерел
енергії,
земель,
шення
ність
енергоповітвитрати
ди, інвести- енергії,
цінова
води
ря та
ПГ
витрат
постачан
зроста
доступ
дикої
само$
ції
ня
води,
ння
ність
природи
достатінше
ність

Справед
ливість:
доходи,
вік,
місце
та/або
нація

Здійснен
ність: Здіснентехнічна, ність: Кіль- Ранжув
ринкова, соціаль- кість ання за
програм
голо- пріорит
на,
політич- сів етністю
на,
на
юридичн
а

В = x... to y...
Шкала для
(+/-)
Варіант №, ранжування➤ С = x... to y... В, С, Н, В, С, Н, В, С, Н, В, С, Н, В, С, Н, 0-, В, С, Н, 0- В, С, Н, 0-, В, С, Н, В, С, Н, В, С, Н, 0-, В, С, Н, 0-, В, С, Н, 0-, В, С, Н, 0-,
Сектор
(+/-)
0-, ?
0-, ?
0-, ?
0-, ?
?
,?
?
0-, ?
0-, ?
?
?
?
?
Н = x… to
↴
y... (+/-)

ES 3

ES

ES

Підвищення
ефективності,
заміна енергоблоків та
модернізація
існуючих
електростанцій
Збільшення
нормативної
частки
відновлюваних джерел
Збільшення
нормативної
частки сонячної енергії

Порівняльні та експертні оцінки
Policy
Number

Low Carbon Development
Policy

Upper
Limit (%) of
2035 BAU
GHG
7,210
Tg CO2e
BAU GHG

Realistic
Screening
Potential (%)
of 2035 BAU
GHG

Microeconomic
Costs/ Savings
Indicator

Potential
Macroeconomic Impact
by 2035

Potential
Impacts on

2035 Carbon
Intensity
Screening

Potential
Impacts on

336
g CO2e/
¥2010

Clean
Energy
Goals

Gross State
Product

Employment

Local Health
and
Environment

Group 1: RENEWABLE ENERGY

ES-1a

Renewabl e Portfol i o Standard

3.8%

1.2%

500

+

+

+

4.2

+

ES-1b

Green Power Purchases and
Marketi ng

3.8%

1.9%

400

U

U

+

6.3

+

ES-1c

Gri d Based Renewabl e
Incenti ves or Barri er Removal

0.001%

0.001%

350

U

U

+

0.004

+

ES-1d

Offshore Wi nd Devel opment
Issues

0

0

300

-

-

+

-

+

Group 2: ADVANCED FOSSIL ENERGY

ES-2a

Advanced Fossi l Fuel
Technol ogy Incenti ves,
Support, or Requi rements

1.1%

0.35%

250

-

-

+

1.2

+

ES-2b

Support Effi ci ency
Improvements at Exi sti ng
Fossi l Fuel Power Pl ants

0.35%

0.17%

50

+

+

+

0.58

+

ES-2c

Support Repoweri ng of
Exi sti ng Pl ants
(i ncenti ves/barri er removal )

1.7%

0.56%

300

+

+

+

1.9

+

ES-1a

ES-3b

2035 %
Reduction

2035 %
Reduction

2035 C
Intensity…

Micro- Cost
Indicator

Clean Energy
Indicator

Macro- GDP
Indicator

Local Health/
Environment…

Macro- Jobs
Indicator

Micro- Cost
Indicator

Clean
Energy…

Macro- GDP
Indicator

Local Health/
Environme…

2035 %
Reduction

ES-1a
Micro- Cost
Indicator

ES-6g
ES-6f
ES-6e

ES-6d
Clean Energy
Indicator

Macro- GDP
Indicator
Macro- Jobs
Indicator

ES-1b
ES-1c
ES-1d
ES-2a

ES-2b

ES-6c

ES-2c

ES-6b

ES-2d

ES-6a
Local Health/
Environment…

Macro- Jobs
Indicator

2035 % Reduction & Micro Cost
Indicator

ES-1d

2035 C
Intensity…

2035 C
Intensity…

ES-5b
ES-5a
ES-4b
ES-4a

ES-2e

ES-3d

ES-2f
ES-3a
ES-3b
ES-3c

Micro- Cost
Indicator
2035 %
Reduction

Результати голосування
Номер
варіанту
політики

Критерії для прийняття рішень➤ Легкість
Загальне
Загальні Ефективність Роб. місця,
Супутні
Чи існує Здійсненні Експерти від Кільтехнічного зменшення ПГ щорічні витрат у 2020 доходи та
вигоди у технологія? сть до організацій кість
аналізу
до 2025 р.
(приведені
р., $/
зростання у
2025 р.
2020 р. – залучені? голосів
) витрати зменшення ПГ 2020 р. (відн.
соціальна
бази)
та політ.
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Підвищення ефективності, заміна енергоблоків та
модернізація існуючих електростанцій

PCA

7

29

Відновлювані хімічні речовини або біопродукти для
заміни викопного палива

низька

DEED

5

30

Збільшення використання відновлюваних джерел
енергії
Раціональне водокористування з включенням
енергоефективності

висока

PCA

9

MDH та DNR

6

DOT, PCA

3

33

Електротранспорт/Стандарт на екологічно чисті
транспортні засоби
Водні вантажоперевезення/ транспорт

34

Використання та очищення води

MDH та
Стол. рада

1

35
36

Збільшення нормативної частки сонячної енергії
Сценарій 111(d) (включаючи цінові та нецінові
механізми)

С
невідомо

?
невідомо

С-В
невідомо

?
невідомо

середнє
невідомо

В
невідомо

Так
невідомо

невідомо

DEED
PCA

2
2

37
38

Підвищення нормативів енергоефективності
Нормативна частка відновлюваних джерел у
теплоенергетиці
Стимули та ресурси для сприяння відновлюваним
джерелам енергії у теплоенергетиці

середня
В

середнє
В

середні
середні

висока
В

високе
В

високі
С

середня
висока

середня
середня

PCA
PCA, DEED

3
2

С

високе

середні

В

В

С

висока

висока

DEED, DNR

5

В

В

В

31
32

39
40

Адаптація енергоспоживання

41
42
43

Розподілена генерація
НДДКР з технологій чистої енергетики
Вуглецевий податок на зразок Британської Колумбії

44
45
46

Порівняльні характеристики будівель
100% світлодіодних ламп для вуличного освітлення
Альтернативи пропану у сільській місцевості (напр.,
дахові сонячні водопідігрівачі, біомаса для сушіння
зерна, інше)

Н

Н-В

високе

високі

низькі

?

висока

високе

С

С

?

?

В

багато

високі паливо
В

висока

низька

середня

С-В

3

MPCA

DOT
DEED, PCA,
DNR

2
1
3
2

Початкові пріоритети: приклад
A, Проріджування лісів; B, Виявлення та знищення шкідників; C,
Енергопостачання (ES)
Відновлення осикових лісів
ES-1, Нормативна частка відновлюваних джерел
FOLU-3, Насадження дерев: Міська місцевість
ES-2, Заходи для існуючих електростанцій
FOLU-4, Насадження дерев: Екосистеми
ES-4, Сценарії 111d
FOLU-5, Збереження на приватних землях
Житловий, комерційний, промисловий, громадський (RCII)
A, Обмеження права власності для збереження лісів на 5 млн акрів; B,
RCII-1, Когенерація на біомасі та газі
Збереження лук та лісів на 1,5 млн акрів; C, Життєздатність та
продуктивність лісів приватних непромислових власників
RCII-2, Готові будівлі з нульовим енергоспоживанням SB 2030
Сільське
господарство (A)
A, Сонячна енергія; B, Когенерація на відновлюваних джерелах і газі
A-1, Управління поживними речовинами
RCII-3, Гази з високим потенціалом глобального потепління
A-2, Управління вмістом вуглецю та здоров’я грунтів
RCII-4, Підвищення нормативів з енергоефективності
A, Економія енергії 2%; B, Економія газу

A, Вирощування покривних культур; B, Заміна однорічних культур
багаторічними

RCII-5, Сприяння теплоенергетиці на відновлюваних джерелах
A-3, Біохімікати; виробництво біопродуктів
Транспорт та землекористування (TLU)
A-4, Виробництво передових біопалив
TLU-1, Ціноутворення для транспорту
A-5, Регламентація існуючих біопалив (споживання)
A, Страхування по пройденій відстані; B, Паливний податок; C,
Вуглець; D, Дорожня плата за километраж
Поводження з відходами (WM)
TLU-2, Землеустрій в містах
WM-1, Раціональне водокористування; енергоефективність
A, Муніципальне водозбереження; Управління водними ресурсами у
TLU-3, Проект плану Столичної ради на 2040 р.
A, Подвоєння громадського пасажиропотоку; B, Швидкісні смуги

TLU4, Електротранспорт/Стандарт на екологічно чисті
транспортні засоби
Лісове господарство та землекористування (FOLU)
FOLU-1, Захист торфяників, заболочених земель
FOLU-2, Управління продуктивними лісами

сільскому господарстві (В) та промисловості (C)

WM-2, Очищення стічних вод; електроенергія
A, Ефективність очисних станцій; B, Відновлювана енергія на станціях

WM-3, Управління відходами в місцях їх виникнення
A, Скорочення обсягів; B, Вторинна переробка; C, Компостування; D,
Повторне використання

WM-4, Анаеробне зброджування композитних відходів

Стратегії скорочення викидів ПГ
ТЕПЛОВА ТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ
•Відновлювані та низьковуглецеві джерела
ЖИТЛОВИЙ, КОМЕРЦІЙНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ТА ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР
•Енергоефективність, вдосконалення технологій
ТРАНСПОРТ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
•Низьковуглецеві палива, ефективні транспортні засоби, планування громад
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
•Біоенергетика, зберігання вуглецю, органічне землеробство, ефективність використання кормів
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

•Біоенергетика, зберігання вуглецю, відновлення земель
ВІДХОДИ
•Зменшення обсягів, вторинна переробка, утилізація енергії

Економічний розвиток
Підходи з
ефективними
витратами сприяють
ефективності та
розвитку економіки

Економія енергії
знижує вартість
спожитої енергії і
стимулює інвестиції
в робочу силу

Перехід на внутрішні
ресурси замість
імпортованих
збільшує кількість
робочих місць

Дії, що базуються на
місцевих ланцюжках
постачання,
збільшують кількість
робочих місць

Нові інвестиції від
зовнішніх джерел
стимулюють
внутрішні інвестиції в
робочу силу

Трудоємна діяльність
створює більше
робочих місць, хоча
й за вищих витрат
(до певної міри)

Енергетична безпека

Енергоємність

Диверсифікація
енергоносіїв

Диверсифікація
електропостачання

Стабільність
електромереж

Доступ до енергопостачання та
цінова
доступність

Скорочення
імпорту

Імпорт енергоресурсів

World Economic Forum (WEF) Scenarios for Ukraine, 2014

Енергетична еволюція (ВЕФ 2014)

Сталість ресурсів

Кількість/
Обмеженість

Якість/
Стан

Тривалість/
Тривкість

Вартість
постачання

Відновлення

Відновлюваність

Справедливість

Майновий
статус

Соціальний
статус

Інтереси
наступних
поколінь

Розміри
бізнесу

Особливі
групи
населення

Особливі
території

БКА та набір інструментів

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ
РОБОЧИХ ГРУП

Функції Технічних робочих груп
•
•
•
•

Сприяння прийняттю колективних рішень
Цілеспрямовані рішення, що базуються на фактах
Технічна підтримка Дорадчої групи
Отримання координаційної та технічної підтримки
від проектної команди
• Особисті або віртуальні (вебінари, телеконференції)
зустрічі в проміжках між нарадами Дорадчої групи
• Зосередженість на конкретних секторах та
предметних напрямках
79

Технічні робочі групи
ТЕПЛОВА ТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ
• Відновлювані та низьковуглецеві джерела

ЖИТЛОВИЙ, КОМЕРЦІЙНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ТА ПРОМИСЛОВИЙ
СЕКТОР
• Енергоефективність, вдосконалення технологій
ТРАНСПОРТ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
• Низьковуглецеві палива, ефективні транспортні засоби, планування громад
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
• Біоенергетика, зберігання вуглецю, органічне землеробство, ефективність використання
кормів
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
• Біоенергетика, зберігання вуглецю, відновлення земель
ВІДХОДИ
• Зменшення обсягів, вторинна переробка, утилізація енергії

Завершення Дня 1
• Висновки
• Порядок денний Дня 2
• Проект кадастру викидів ПГ та прогнозу для України при
звичайному ході справ (BAU)
• Діяльність, що має бути здійснена до 2-ої конференції в
процесі планування низьковуглецевого розвитку
• Пропонований порядок денний та дати для 2-ої конференції
• Запитання та відповіді, підведення підсумків

