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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ В
УКРАЇНІ
Щорічні надходження в Україну від продажу квот на викиди СО2екв.,
розрахованого з використанням потенціалу глобального потепління, становлять 3-5
млрд. грн. Кіотський протокол (грудень 1997 р.) є додатком до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату і зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною
економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у порівнянні з 1990
роком .Розвиток проектів спільного впровадження, де країна, в якій реалізується
такий проект, виступає продавцем одиниць скорочення викидів, а решта партнерів
фінансують проект і отримують натомість додаткові дозволи на викиди, дозволяє
вести подвійний контроль за ефективністю і цілеспрямованістю міжнародних
програм глобальної безпеки .
Метою даного дослідження є визначення ефективності роботи системи
міжнародного контролю фінансових потоків на теренах України.
Проведенні дослідження показали, що з 2004 по 2015 р.р. гроші, отримані
Україною від продажу квот на викиди СО2 використані з отриманням наступних
результатів (табл. 1).
Таблиця 1- Поточні і очікувані результати економіки України від використання
коштів Кіотського протоколу
Поточний стан
Розміщення
надходжень
Напрями
використання
коштів

Спеціальний фонд державного бюджету України
Теплосанація об'єктів соціальної сфери, заміна палива на
інші
види
на
низько-вуглецево
вмістним,
утилізація
шахтного
метану,
заходи
зменшення
інших
викидів
окрім
CO2,
також до 5% ресурсів на інституційний розвиток
впровадження екологічної діяльності,
заміна рухомого складу патрульних автомобілів
Міністерства внутрішніх справ України,
вивід у тіньову економіку близько 60% коштів через
підписання договорів з фіктивними фірмами.

Також рекомендовано
Рахунки
Міністерства
Екології
та
Природних
ресурсів України
Впровадження
енергозбереження
та
використання
відновлювальних
джерел
енергії у житловому секторі,
модернізація
інфраструктури.
Реконструкція бортницької
станції
водоочистки
м.
Києва.

На жаль, за період з моменту підписання Кіотського протоколу більшість
коштів, що надійшли від продажу квот, не була адміністрована ефективно. Для того
,щоб уникнути такої проблеми варто зосередити увагу на таких положеннях:
Зменшити відсоток покриття витрат на реалізацію проекту за схемою
зелених інвестицій зі 100% до 50-60% (досвід Чехії) залежно від показників
ефективності модернізації,
Розвинути програмний підхід до впровадження проектів.
104

Модернізувати процес верифікації (забезпечити два річних звіти :
тендерний та звіт про виконання проекту ,для більш прозорої реалізації коштів).
Зосередити реалізацію інвестиційних проектів в бюджетних установах та
секторі житлово-комунального господарства
Паритетне фінансування в приватному житловому фонді держави.
Забезпечення прозорості подачі та відбору проектів для фінансування.
Змінити одержувача коштів зі Спеціального фонду державного бюджету
України на Міністерство Екології та Природних ресурсів України ,для забезпечення
гарантії цільового використання.
Для України основний недолік механізму торгівлі квотами полягає у недовірі
міжнародного суспільства до предмету торгівлі – «гарячого повітря», оскільки
надлишок квоти на викиди в нашій державі з’явився не за рахунок впровадження
заходів щодо скорочення викидів, а внаслідок економічного спаду 90-х років ХХ
століття.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
Сегодня Украина переживает экономический кризис, характеризующийся
инфляцией и снижением валютного курса. Эти процессы неизбежно приводят к
изменению в международной торговле государства: изменяются объемы импорта и
экспорта, их товарная и географическая структура. Актуальность этой темы
обусловлена значимостью международной торговли для экономического роста
страны, необходимостью повышения ее эффективности.
По данным Государственной службы статистики Украины в январе-сентябре
2013 г. общий объем экспорта составил 46,3 млрд дол. США, в аналогичном периоде
2014 г. – 42 млрд дол. США, в январе-сентябре 2015 г. 24,8 млрд дол. США.
Наблюдается явное сокращение объемов экспортируемых товаров за эти годы,
причем в 2015 г. экспорт сократился на 41% по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. Импорт в 2013 г. составил 56 млрд дол. США, в 2014 г. – 41,2 млрд дол. США,
в 2015 г. – 24,1 млрд дол. США. Аналогично с экспортом, импорт сокращается
высокими темпами и в 2015 г. снизился на 41,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. Следует отметить, что в предыдущие годы наблюдалась обратная
тенденция, за исключением 2009 года, что обусловлено экономическим кризисом.
Так, с 2005 г по 2008 г. экспорт и импорт возрастали, в 2009 году наблюдался спад, а с
2010 г. вновь начался рост этих показателей. Последние три года объемы импорта и
экспорта Украины неуклонно падают. При этом торговое сальдо в 2013 и 2014 гг.
отрицательное, что говорит о неконкурентоспособности экспортных отраслей и
обесценивании национальной валюты. В 2015 г. торговое сальдо - положительное,
что объясняется более значительным паданием импорта по сравнению с экспортом,
даже при том, что объем последнего также сократился.[1]
Рассмотрим товарную структуру экспорта внешней торговли: в 2013-2014гг.
лидирующими областями были торговля недрагоценными металлами, продуктами
растительного происхождения, минеральными продуктами и машинами,
оборудованием и механизмами, в 2015 году произошли некоторые изменения:
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