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Вcтуп
Ми, українці, – не унікальні в своїх прагненнях. Як й інші народи, ми шукаємо безпеки,
добробуту, якісної медицини та освіти, кращої якості й довшої тривалості життя... Нарешті –
впевненості в кращому завтра! Але бідні нації про все це можуть лише мріяти. Ми відстаємо
від ЄС в 5 разів за ВВП на душу населення. Що ж нам робити?
Можливо є “короткі шляхи” до більш заможного, успішного та гармонійного майбутнього?
Майбутнього, в якому українці матимуть роботу й зарплату, на яку можна безбідно прожити.
Майбутнього, в якому наші природні ресурси працюватимуть на нашу економіку, а економіка
– на кожного громадянина. Майбутнього, в якому ми досягнемо якісно нового добробуту й
рівня життя та не заплатимо за це здоров’ям і навколишнім середовищем майбутніх поколінь.
Цей особливий шлях називається “декаплінг”, і він приводить до інклюзивної та циркулярної
економіки. Економіки, яка забезпечує зайнятість та зростання без негативного впливу на
родючість ґрунтів та біорізноманіття, яка не вичерпує запаси природних ресурсів, яка не
забруднює воду й повітря. Звучить фантастично?
Відв’язати економічний розвиток від зростаючого використання ресурсів з одного боку, а
використання ресурсів від негативного впливу на навколишнє середовище – вже не просто
надзавдання, яке стоїть перед людством. Це умова нашого виживання на планеті Земля.
Україна має шанс знайти себе у цій новій реальності раніше від країн-сусідів і, очевидно,
виграти на цьому. Перехід від старої лінійної моделі економіки до циркулярної обіцяє
створення нових ринкових ніш (промдизайну, інжинірингу, ремануфактурингу, переробки,
сервісу), а також нових бізнес-моделей. Україна може стати східноєвропейським хабом у цій
новій реальності, долучившись до її побудови на ранній фазі. Але для виходу на цей якісно
новий рівень ресурсної ефективності знадобляться технологічні інновації та зміна шаблонів
поведінки, масштабні інвестиції та спеціальні пакети державного стимулювання.
Надзвичайне дослідження спів-президента Римського клубу Андерса Війкмана та шведського
дослідника Крістіана Сконберга моделює можливе впровадження циркулярної економіки на
прикладі Польщі та Чехії, аналізуючи його потенційні економічні, соціальні та екологічні
наслідки. Енерго- та ресурсозбереження, скорочення викидів вуглецю, створення нових
робочих місць, модернізація структури економіки, еволюція бізнес-моделей та підвищення
конкурентоспроможності на глобальній арені – такими є потенційні наслідки декаплінгу та
впровадження циркулярної економіки.
Цей вплив відчують держави, бізнес, суспільства. Тому це вже не лише сфера уваги вчених та
урядів. Глобальні корпорації (B&Q, British Telecom, Cisco, National Grid and Renault) також
звертають увагу на подібні дослідження та підтримують їх. Адже це частина майбутнього, і
той, хто зорієнтується раніше, виграє.
Пропонуючи до Вашої уваги це оригінальне дослідження українською мовою, я дякую
авторам за їхній інтелектуальний доробок. Також висловлюю подяку асоційованому члену
Римського клубу та віце-президенту Української асоціації Римського клубу Віктору Вовку за
його ініціативу і Костянтину Паливоді та АКБ “АРКАДА” за всебічну підтримку цього та
інших проектів асоціації.
Президент Української асоціації Римського клубу
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Короткий огляд

Центральною темою цього звіту є питання про значне підвищення ефективності використання
ресурсів. Пропозиція полягає у тому, щоб циркулярна економіка, яка передбачає легкість
переробки, повторного використання, демонтажу та відновлення продукції, замінила
традиційну лінійну модель «бери, виробляй і викидай», що домінувала в економіці до цього часу.
Це, без сумніву, є основною передумовою для того, щоб залишитися у Планетарних межах.
На даний час Землі потрібно майже півтора року для відновлення того, що ми використовуємо
за рік (так званий «екологічний відбиток»). Як урядові, так і бізнесові структури починають
усвідомлювати, що наявні лінійні системи використання ресурсів наражають суспільство та
підприємства на серйозні ризики. Обмеження щодо ресурсів, а також збільшення обсягів
відходів та забруднення, може призвести до посилення загроз для добробуту та благополуччя
людей та, з точки зору комерційної діяльності, – для конкурентоспроможності, прибутків та
безперервності бізнесу. Простіше кажучи, існує гостра потреба у декаплінгу, або, іншими
словами, у переході до інклюзивної та циркулярної економіки.
«Циркулярною економікою» є промислова система, яка за своїм наміром та замислом є
відновною. Ідея полягає у тому, щоб замість викидання продуктів до того, як їхня цінність
буде повністю реалізована, ми повинні використовувати їх – не тільки одноразово, але й
багаторазово. На даний час лише кілька процентних пунктів вартості первісного продукту
окупається після використання.
Хоча протягом останніх десятиріч і відбувається відносне відокремлення економічного
зростання від використання ресурсів (декаплінг), досягнення, зроблені на сьогоднішній
момент, швидко поглинаються економічним зростанням у поєднанні з так званим «ефектом
віддачі», тобто, ресурси, які вивільнені завдяки підвищенню ефективності, дуже скоро
використовуються внаслідок збільшення споживання. Саме тут вступає у гру потужна
концепція циркулярної економіки.
Більшість досліджень, присвячених циркулярній економіці, які були проведені на цей час,
зосереджені у першу чергу на бізнес-моделі підвищення ефективності використання ресурсів.
Цей звіт, переважно, стосується соціальних переваг, які передбачає трансформація з лінійної
до циркулярної економіки.
Основна мета звіту – вивчення, у загальних рисах, потенціалу значного збільшення
ефективності використання ресурсів та, зокрема, оцінка його основних переваг для
суспільства – з точки зору викидів, які вміщують вуглець, а також питань зайнятості. У центрі
уваги попереднього звіту (датованого жовтнем 2015 року) були Фінляндія, Франція,
Нідерланди, Іспанія та Швеція. У червні цього року випущено спеціальний звіт, присвячений
економіці Норвегії. У цьому звіті основна увага приділяється Польщі та Чеській Республіці.
Це дослідження є важливим не тільки з академічної, але й з політичної точки зору, особливо, у
контексті ЄС. Протягом 2011-2015 Європейська Комісія виступила з декількома важливими
ініціативами у галузі ефективності використання ресурсів, кульмінацією яких став «Пакет
циркулярної економіки», прийнятий у грудні 2015 року.
Ми сподіваємося, що цей звіт зможе стати цінним внеском у дискусію щодо нової пропозиції
Комісії, а також національної політики, зокрема, стосовно висвітлення можливостей, котрі
пропонуються Циркулярною економікою у такій проблематиці, як конкурентоздатність та
робочі місця в ЄС.
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1.1 Результати аналізу прикладів з практики
Це дослідження встановлює 2030 рік як цільовий термін для досягнення змін, з точки зору
декаплінгу. З використанням традиційної моделі витрат та випуску, – яка враховує
взаємозалежності різних галузей економіки країн у цілому, – у звіті, у першу чергу,
оцінюються можливі наслідки зазначених нижче ключових етапів циркулярної економіки у
таких аспектах, як викиди вуглецю та можливості працевлаштування, у Чеській Республіці та
Польщі:
 Підвищення ефективності використання енергії
Економіка кожної країни стане на 25% більш енергоефективною.
 Збільшення відсотка відновлюваної енергії у структурі енергоспоживання, завдяки
скороченню використання викопного палива наполовину та його заміні відновлюваними
джерелами енергії (такими, наприклад, як джерела вітрової, сонячної енергії та біопалива).
 Реорганізація суспільства з метою покращення ефективності використання ресурсів у
цілому, у напрямку циркулярної економіки, яка базується на показниках ефективності
та більш раціональному використанні матеріалів, шляхом:
-

зведення відходів до мінімуму та забезпечення загального зростання ефективності
матеріалів на 25%

-

максимального підвищення обсягів повторного використання та переробки матеріалів,
завдяки заміні 50% усіх вихідних матеріалів вторинними матеріалами

-

покращення добробуту у результаті подвоєння терміну служби довговічних споживчих
товарів, у порівнянні з сьогоднішнім днем.

Відновлюваний сценарій, як ми бачимо на прикладах з практики у Чеській Республіці та у
Польщі, забезпечив скорочення викидів вуглецю приблизно на 50 %. Це очікуваний результат,
оскільки зменшення використання викопного палива наполовину повинно було б мати майже
такий самий ефект.
Ймовірно, буде спостерігатися деякий позитивний сумарний вплив на зайнятість, якщо Чеська
Республіка та Польща віддадуть перевагу використанню біомаси вітчизняного виробництва,
замінивши вугілля та інші види викопного палива. Використання залишкових матеріалів
сільськогосподарського сектору та лісопромислового комплексу у постачанні відновлюваної
енергії може сприяти збільшенню кількості робочих місць – і не в останню чергу у сільських
регіонах, де рівень безробіття частіше за все є найвищим. Польща матиме невеликий приріст у
торговому балансі, що становитиме до третини відсоткового пункту ВВП, у той час як
торговий баланс у Чеській Республіці не піддаватиметься суттєвому впливу.
Енергоефективний сценарій може скоротити викиди вуглецю на 33% у Чеській Республіці
та на 35% у Польщі, відповідно. Тут вплив на зайнятість буде позитивним і додасть приблизно
50 000 нових робочих місць у Чеській Республіці та 100 000 у Польщі. Зростання кількості
робочих місць є у деякій мірі тимчасовим за своїм характером. Проте, воно триватиме
протягом кількох десятиліть, – та у цей період будуть робитися необхідні інвестиції у
модернізацію старих будівель та інші покращення, спрямовані на збільшення ефективності.
Вплив на торговий баланс не буде спостерігатися у Польщі, а у Чеській Республіці може
відбутися його незначне зменшення.
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Матеріало-ефективний сценарій, ймовірно, забезпечить скорочення викидів вуглецю у Чехії
на 8% та у Польщі – на 7%. Досягнення з точки зору зайнятості становитимуть приблизно
100 000 (або трохи більше) робочих місць у Чеській Республіці, у той час як у Польщі
результат по зайнятості залежить від розвитку сільськогосподарського та лісового секторів.
Оскільки у цих секторах у Польщі все ще працює багато людей, зусилля з підвищення
ефективності використання матеріалів можуть фактично призвести до серйозних втрат
робочих місць в агропромисловому комплексі, які перевищать зростання зайнятості у секторах
переробки, технологій та ремонту, де кількість працюючих значно збільшиться. Однак приріст
торгового балансу буде значним і у Чеській Республіці, і у Польщі – в обох країнах він
становитиме більш ніж 2 % від ВВП.
Якщо усі різноманітні стратегії декаплінгу будуть втілюватися разом, можна досягти суттєвих
результатів. Оскільки такі різні сценарії надають підтримку та сприяння один одному за
механізмом само-посилення – підвищення ефективності використання ресурсів має ефект
енергоефективності, а енергоефективність, у свою чергу, значно сприяє зростанню частки
відновлюваної енергії та скороченню використання викопного палива, – об’єднаний сценарій
буде насправді найпростішим у реалізації:
 Викиди вуглецю можуть бути скорочені більш ніж на дві третини (69% у Чехії та 69,5% у
Польщі), у структурному плані1.
 Кількість додаткових робочих місць перевищуватиме 150 000 у Чеській Республіці, але у
Польщі вона буде залежати від розвитку сільськогосподарського сектора. Це означає, що
рівень безробіття у Чеській Республіці може бути зменшений більш ніж наполовину (у серпні
2016 року), особливо якщо буде використана деяка частина приросту позитивного торгового
балансу для внутрішніх інвестицій з метою підвищення ефективності використання ресурсів у
цілому, переважно, у напрямку інвестиційних пакетів, які представлені у звіті далі. Показники
по безробіттю можуть бути скорочені і у Польщі, завдяки переходу до більш циркулярної
економіки, за умови, що Польща надаватиме пріоритет розвитку економіки на основі
біотехнологій, де ключову роль відіграватимуть сільське господарство та лісопромисловий
комплекс.
Покращення у торговому балансі у Чеській Республіці та Польщі може скласти понад 2%
від ВВП. Слід зазначити, що у глобальному масштабі не буде спостерігатися зростання
торгового балансу. Деякі країни, в особливості, не індустріалізовані експортери палива та
первинних матеріалів, як правило, опиняються у програші, коли циркулярна економіка як
концепція набуває більш широкого визнання. З плином часу, – коли економіки країн в усьому
світі стануть більш продуктивними з точки зору ефективності використання ресурсів,
переваги для країн, які були «ранніми пташками», зменшуватимуться. У випадку не вжиття
ніяких заходів Чеська Республіка та Польща,
_________________________________________
1

У циркулярній економіці (згідно із формулюванням у цьому звіті) буде лише близько 30% (мінус 69-70%)
викидів, які вміщують вуглець, у порівнянні зі «звичайною» економікою такого ж розміру; звичайною ми
називаємо існуючу економіку – яка базується на викопному паливі та є неефективною з точки зору використання
ресурсів. Однак, у міру того як економіка продовжує зростати внаслідок росту населення і доходів на душу
населення, викиди будуть збільшуватися. Це відбуватиметься доти, доки зусилля по декаплінгу не будуть
відповідати темпам економічного зростання, навіть і в більш циркулярній економіці, але в цьому випадку зі
значно нижчого рівня. Тобто, зменшення викидів має відбутися внаслідок розвитку у тих умовах, де заходи,
спрямовані на декаплінг, завжди випереджають економічне зростання.
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ймовірно, будуть у числі відстаючих, коли інші країни почнуть рухатися у напрямку значно
підвищеної ефективності використання ресурсів.
Результат моделювання схожий на моментальний знімок. Він описує гіпотетичну ситуацію,
яка базується на певних припущеннях. Імітаційні моделі засновані на поєднанні маніпуляцій з
ланцюгами поставок певного сектору – на користь відновлюваних джерел енергії та
вторинних матеріалів – та передбачення, у той же час, значно більшого загального рівня
ресурсоефективності в економіці.

1.2 Практичні висновки
Незважаючи на те, що питання, які ми вивчаємо, є складними, все ж таки можна зробити певні
висновки з проведених досліджень щодо важливості визначення політики у цілому і
триваючих у ЄС дебатів стосовно Пакета циркулярної економіки.
При зростаючому населенні – та надзвичайно необхідному підвищенні рівня доходу на душу
населення у країнах з низькими доходами – технологічні інновації, у поєднанні зі змінами у
поведінці, є єдиними варіантами, які можуть використовуватися для зменшення або
недопущення негативного впливу на навколишнє середовище зростаючої економіки. На
щастя, існує багато типів декаплінгу, які можуть та повинні успішно впроваджуватися завдяки
покращеним технологіям, що часто доповнюються змінами у поведінці. Але, на жаль, заходів
для підтримки таких дій небагато. Хоча сприяння продуктивності праці у минулому було
основним пріоритетом у визначенні економічної політики, ефективність використання
ресурсів практично залишалася без уваги.
Для того, щоб економіка рухалася у напрямку циркулярної економіки, з потенціалом надання
значних соціальних переваг, потребуються обдумані та зважені політичні заходи – разом з
цільовими інвестиціями – протягом певного періоду часу; основною метою при цьому є
зменшення коефіцієнта використання енергії та матеріалів у суспільстві. Найважливіше
значення має погляд на циркулярну економіку як на невід’ємну частину стратегій
працевлаштування та конкурентоспроможності, а не тільки як на проблему екологічного
характеру.
Між іншим, існуюче на даний час обмеження полягає у тому, що більшість стратегій
пом’якшення наслідків зміни клімату мають галузевий характер та головним чином
зосереджені на використанні енергії. Загальний рівень використання ресурсів (матеріалів) у
суспільстві рідко береться до уваги – незважаючи на той факт, що кліматичні переваги від
більш довгого використання продуктів та збільшених обсягів переробки і повторного
використання матеріалів мають бути очевидними. Наприклад, дуже значна енергія
зберігається при переробці металів. Отже, стратегії пом’якшення наслідків зміни клімату
повинні стати більш комплексними та розглядати підвищення ефективності використання
матеріалів як ключовий інструмент.
На додаток до такого надзвичайно необхідного переосмислення дебатів з питання циркулярної
економіки, також потрібні масштабні політичні реформи. Певні необхідні політичні заходи
вже впроваджуються у деяких країнах, включених у це дослідження, – як і в ЄС у цілому, –
хоча й не у тій мірі, наскільки це можливо. Такими прикладами є системи підтримки
відновлюваних джерел енергії, продаж квот на викиди шкідливих газів, директива щодо екопроектування, стандарти енергоефективності, цільові показники для переробки матеріалів
тощо. Ці політичні заходи терміново потребують посилення.
Крім того, слід розглянути цілий ряд нових директивних заходів, наприклад, більш активне
застосування державних закупок та цільових інвестицій в інтересах ефективного
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використання ресурсів в окремих державах-членах ЄС (включаючи членів ЄЕЗ), різні схеми
фінансування, прийняття цілей ресурсоефективності щодо матеріалів – зокрема, там, де може
виникнути дефіцит, або існує значний загальний вплив видобутку та використання ресурсів на
навколишнє середовище, – введення вимог до дизайну продуктів з метою більшої зручності та
полегшення процедур ремонту, технічного обслуговування, демонтажу, протидії старінню та
для підтримки нових бізнес-моделей, спрямованих на функціональні продажі.
Критично важливо також переглянути систему оподаткування. Цей політичний напрямок на
даний час не є у сфері компетенції ЄС. Але Європейська Комісія повинна взяти на себе
ініціативу та стимулювати процес, підтримуючи держави-члени у внесенні необхідних
податкових змін.
У системі оподаткування промислово розвинених країн домінують податки на робочу силу.
При цьому податки на використання природних ресурсів та небажані відходи і викиди, що
утворюються внаслідок цього, є дуже низькими. Перехід суспільства до концепції
раціонального використання ресурсів – у соціальному та екологічному плані – вимагатиме
податкових змін, зниження податків на роботу та підвищення податків, у першу чергу, на
споживання невідновлюваних ресурсів. Такі податкові зміни прискорять перехід до
циркулярної економіки, яка є низьковуглецевою та ресурсоефективною за своїм характером.
Економіка, яка сприяє повторному використанню та переробці матеріалів, а також
подовженню терміну служби продуктів, є, за визначенням, більш трудомісткою, ніж та, що
базується на філософії утилізації, тобто на лінійних потоках ресурсів. Основна причина,
звичайно, полягає у тому, що піклування про вже зроблене – шляхом ремонту,
техобслуговування, модернізації та відновлення – вимагає більших трудовитрат, ніж
видобуток та виробництво, взяті разом (що часто здійснюються на високоавтоматизованих та
роботизованих виробничих об’єктах).
Паралельно із податковою реформою, потребує переосмислення система ПДВ. Товари,
вироблені за допомогою вторинних матеріалів, – коли ПДВ вже один раз сплачено, – мають
бути звільнені від ПДВ. Така реформа сприятиме використанню вторинних матеріалів – тобто,
їхній переробці та повторному використанню – і допоможе виправити ситуацію, коли
вторинні матеріали часто бувають дорожчими у використанні, у порівнянні із первинними
матеріалами.
Необхідні інвестиції – на додаток до звичайного рівня інвестицій – для переходу до
циркулярної економіки були розраховані у діапазоні 3% від ВВП на рік. На даний час це
близько п’яти мільярдів євро у Чехії та десяти мільярдів євро у Польщі – кожного року,
починаючи з цього часу і до 2030 року. Інвестиції будуть потрібні, перш за все, у таких
секторах, як:
 сільське господарство, лісопромисловий комплекс, деревообробна та целюлознопаперова промисловість, з метою сприяння використанню біопалива та розробці нових
продуктів на основі біотехнологій
 послуги монтажу та будівництва /реконструкції для досягнення
енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії

більшої

 стабільна інфраструктура, стосовно, зокрема, галузей енергетики та транспорту,
наприклад, транспортні системи масових перевезень, електричні транспортні засоби та
способи визначення їхньої вартості
 технічне обслуговування та ремонт, розробка та переробка з метою сприяння
ефективному використанню матеріалів
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 інжинірингові послуги та навчання, які дадуть можливість задовольнити зростаючий
попит на нові компетенції у таких галузях, як проектування, переробка та відновлення
продукції, а також нові бізнес-моделі. Робітники повинні бути готові до того, щоб взяти
на себе виконання цілого комплексу нових завдань, які потрібні для «нової»
перспективної економіки.
Інвестиції такої величини забезпечать зниження рівня безробіття у Чеській Республіці та
Польщі ще на 2-3 %, завдяки зростанню внутрішнього виробництва, забезпеченого
інвестиціями. Оскільки приблизно половина загальних витрат на виробництво, які припадають
на такі інвестиції, мають місце за кордоном, тобто, відносяться до іноземних фірм, що
експортують компоненти до інвестиційних проектів, рівень безробіття буде знижуватися і в
інших країнах. Це означає, що для кожної держави-члена ЄС, що вирішує розпочати втілення
інвестиційного пакета, подібного описаному в цьому звіті, буде спостерігатися позитивний
вплив на зайнятість у ЄС в цілому. Такий результат є цілком природним у торговій зоні
відкритого ринку, подібній ЄС.

2

Еволюція ресурсоефективності та концепція циркулярної
економіки

Більш ніж сорок років пройшло з моменту публікації Римським клубом доповіді «Межі
зростання». Її головний тезис полягав у тому, що поєднання таких факторів, як вичерпання
ресурсів та забруднення, – якщо ці питання не вирішуються, – може зрештою (тобто, протягом
найближчих ста років) призвести до обрушення глобальної економіки. Передумовами для
цього стало швидке зростання «екологічного відбитку» людства, як наслідку збільшення
населення, а також використовуваних ресурсів та рівнів забруднення, що утворюється, у
перерахунку на людину. Сценарії звіту демонстрували, як взаємодія тенденцій зростання
населення та використання природних ресурсів призвела до обмежень розвитку промисловості
– нова та, насправді, суперечлива ідея на той момент.
Слід підкреслити, що основна увага у доповіді «Межі зростання» приділялася посиленню
фізичного впливу економічного зростання, а не самому зростанню. Базова ідея полягала у
тому, що екологічний відбиток не може збільшуватися протягом невизначеного часу, оскільки
Планета Земля має фізичні межі та, фактично, вона занадто мала у порівнянні зі швидко
зростаючою людською діяльністю.
У 1972 році, коли була представлена доповідь, населення та економіка світу, можливо, ще
були у межах припустимого навантаження планети. Однак у доповіді попереджалося про те,
що вплив діяльності людини може у найближчому майбутньому перевищити фізичні
обмеження планети – сьогодні їх часто називають планетарними межами, – головним чином,
внаслідок затримок у прийнятті рішень на політичному рівні. У той же час, підкреслювалось,
що для вирішення проблем потрібна далекоглядна політика. Крім того, у доповіді зазначалося,
що тільки технологічних заходів недостатньо. Дійсно надійне рішення світового масштабу
вимагало поєднання досягнень у сфері технологій та змін у поведінці.
Дуже мало доповідей до цього часу були настільки суперечливими та піддавалися такій
серйозній критиці (і не тільки серед економістів). Основні критичні зауваження
зосереджувалися на тому факті, що доповідь, переважно, базувалася на тенденціях більшого
споживання, не враховуючи належним чином технологічний розвиток, фактор заміщення та
корегування цін.

9

Але поступово дебати вщухли. За останні роки з’явилися маса міжнародних звітів та
доповідей, які по суті підтверджують більшість висновків, наведених у доповіді «Межі
зростання». Ініціаторами цих звітів є різні дослідницькі установи, Генеральній секретар ООН,
ЮНЕП, Європейська Комісія, OEСР, але й організації, пов’язані з приватним сектором. Усі ці
документи включають серйозні застереження щодо поєднання факторів все більш
нестабільного клімату та надмірного використання багатьох важливих екосистем та
природних ресурсів – відновлюваних та невідновлюваних – і забруднення, що завдає значної
шкоди життєво важливим екосистемам та здоров’ю людей.

2.1 Зростання впливу діяльності людини
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище продовжує зростати. На даний час Землі
потрібно майже півтора року, щоб відновити те, що ми використовуємо за рік. Однак важливо
зазначити: екологічний відбиток, який спричиняють громадяни розвинених країн, набагато
більший, ніж завданий громадянами країн, що розвиваються. Наприклад, якщо б усі
громадяни світу жили за стандартами США, потрібно було б більш ніж чотири планети Земля.

Концепція екологічного відбитку з’явилася на початку 1990-х років. Вона має свої обмеження,
але, з педагогічної точки зору, працює у динаміці як індикатор зростаючої напруженості між
економікою та екологією. Але ще до появи концепції екологічного відбитку робилися спроби
описати вплив людського суспільства на навколишнє середовище. Найважливішою з них є
ідентифікація за формулою IPAT (формулою фізичного впливу людини на оточуюче
середовище).
Формулу IPAT у 1970-х роках ввела група дослідників з числа вчених-екологів – Пол Ерліх,
Джон Холдрен та Баррі Коммонер. Формула описує взаємодію між населенням (P –
population), достатком (A – affluence) і технологіями (T – technology) та їхній зростаючий
внесок у вплив на оточуюче середовище. Формула IPAT зазначає, що Вплив (I) = Населення
(P) x Добробут (A) x Технології (T).
Основний смисл формули простий і насправді дуже корисний при розгляді різних способів
зменшення негативного впливу діяльності людини – сліду, або відбитку, – на біосферу та
атмосферу. Наприклад, щоб зменшити ризик зростаючої нестабільності клімату, ми можемо
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покращити технології, змінити спосіб життя та структуру споживання та/або обмежити
чисельність населення.
Фактор населення може претендувати на активне обговорення. Часто підкреслюється той
факт, що зростання чисельності населення, перш за все, відбувається у країнах з низьким
рівнем доходу, та екологічний відбиток бідних людей є низьким. Це дійсно так, але метою має
бути те, щоб кожна людина, яка народилася на цій планеті, могла досягти гідного рівня життя;
отже, загальна чисельність населення має велике значення.
Ми знову згадаємо ідентифікацію за формулою IPAT наприкінці звіту з прогнозами для
економіки Чехії та Польщі, стосовно того, як зміни у технологіях та поведінці, що
змодельовані у цьому звіті, можуть допомогти у збалансуванні – та навіть більше – росту
населення та достатку.

2.2 Декаплінг як обов’язкова умова
Центральною темою цього звіту є необхідність використання усіх видів природних ресурсів у
набагато ефективніший спосіб, ніж раніше. Простіше кажучи, існує гостра потреба у
декаплінгу, тобто, у переході до інклюзивної та циркулярної економіки. Декаплінг– це
здатність економіки зростати без відповідного збільшення використання енергії та ресурсів
(межі джерел) та екологічного навантаження (межі поглинання). Економіка без залежностей
повинна, в ідеалі, не завдавати шкідливого впливу родючості ґрунтів та біологічному
різноманіттю, не зменшувати запаси ресурсів і не призводити до збільшення токсичності
землі, води і повітря. Відносний декаплінг дозволить вигадати час, тобто, надати економіці
додатковий час, перш ніж виникнуть обмеження ресурсів та/або надмірне забруднення. Коли
економіка наближається до межі, висувається вимога абсолютного декаплінгу, щоб
забезпечити сталий економічний розвиток.
Два аспекти декаплінгу

Джерело: «Декаплінг між використанням природних ресурсів і впливом на навколишнє середовище та
економічним зростанням», Звіт Міжнародної Ресурсної Панелі ЮНЕП, 2011 р.

Нестійке зростання неминуче призведе до зниження темпів розвитку (росту) у довгостроковій
перспективі, оскільки саме передумови зростання та розвитку – згадані вище джерела і
можливості поглинання – скорочуються. Вирішальну взаємозалежність між економікою та
системами життєзабезпечення, які надає планета Земля, добре розуміють вчені-натуралісти.
Однак для більшості соціологів, економістів та звичайних людей це співвідношення не є
настільки очевидним.
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Концепція усунення залежності економічної діяльності від використання ресурсів була
основним питанням дебатів з раціонального природокористування ще з часу публікації
доповіді «Межі зростання». При тому, що відносний декаплінгтривав і триває, досягнуті успіхи
швидко нівелюються поєднанням економічного зростання і так званого ефекту віддачі, тобто
ресурси, вивільнені завдяки збільшеній ефективності, використовуються внаслідок
збільшеного споживання. Попит на товари і видобуток матеріалів у глобальному масштабі, як
показано на графіках нижче, постійно зростають.

Джерело: Ф. Краусманн, С. Гінгріч, Н. Айзенменгер, К.Х. Ерб, Х. Хаберл, М. Фішер-Ковальські,
Зростання використання матеріалів, ВВП та населення у світі у 20-му сторіччі (Krausmann, F., Gingrich,
S., Eisenmenger, N., Erb, K.H., Haberl, H., Fischer-Kowalski, M., Growth in global materials use, GDP and
population during the 20th century), журнал “Ecological Economics”, 2009 р., том 68(10).
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Видобуток ресурсів (стосовно матеріалів) у глобальному масштабі

Джерело: База даних потоків матеріалів SERI (Інституту ресурсів стійкої Європи).

За даними ОЕСР, основним фактором, який керує зростанням, є збільшення світового попиту
на будівельну мінеральну сировину, біомасу для харчових продуктів і кормів, а також
енергоносії з викопних видів палива. Ці три групи матеріалів становлять 80 % від загального
видобутку матеріалів у глобальному масштабі.
За прогнозами, до 2050 року світова економіка зросте у чотири рази, а населення світу
збільшиться з сьогоднішніх 7,3 мільярдів приблизно до 10 мільярдів. У нещодавньому звіті
ООН про населення (представленому у липні 2015 року) наведено переглянутий (у більшу
сторону) варіант попередніх прогнозів щодо населення та передбачається, що на початку
наступного століття населення світу досягне мінімум 11 мільярдів людей. В іншому звіті
ОЕСР, Екологічні перспективи до 2050 року, зазначено додаткове навантаження на
матеріальні та енергетичні ресурси Землі і навколишнє середовище, яке може бути викликано
збільшенням чисельності населення. Зростаюче населення з підвищеним середнім рівнем
доходу потребуватиме більше продуктів харчування, промислових товарів, більше енергії і
води. Це створює величезні проблеми для сталого економічного та екологічного розвитку і,
насправді, для ефективнішого використання ресурсів.
При зростанні населення і гострій необхідності збільшення доходу на душу населення у
країнах, що розвиваються, технологія – у поєднанні з політичними реформами – залишається
єдиним фактором у формулі IPAT, здатним зменшити екологічний вплив. На щастя, існує
багато видів декаплінгу, що можна досягти завдяки покращенню технологій, яке часто
доповнюють зміни у поведінці. Однак, на жаль, існує дуже мало політичних заходів для
сприяння подібній діяльності, а якщо такі заходи все ж таки впроваджуються, політики,
здається, не дуже схильні дозволити їм значною мірою впливати на промисловий метаболізм
або відносні ціни на енергію та матеріали. Історично склалося, що пріоритет завжди був
відданий заохоченню продуктивності праці, з приділенням меншої уваги матеріальній
продуктивності.
Особлива увага питанню декаплінгу приділяється у недавньому звіті зустрічі Великої сімки у
Токіо у травні 2016 року, який надала Міжнародна Ресурсна Панель (IRP). Відповідно до
даних IRP, останні тенденції демонструють неухильно зростаюче використання ресурсів у
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глобальному масштабі. IRP посилається на звіт за програмою ЮНЕП (2011b), у якому
зазначається, «що кількість матеріалів, видобутих та використаних у глобальному масштабі, –
включаючи руди, корисні копалини, викопне паливо та біомасу, – у період з 1900 року по 2005
рік зросла у 8 разів». Це вдвічі більше темпів росту населення, але дещо менше показників
росту ВВП – за оцінками, він виріс принаймні у 19 разів (у незмінних цінах) протягом
двадцятого сторіччя (De Long, 1998 р.). Таким чином, ці статистичні дані представляють
довгострокове свідчення «відносного декаплінгу» видобутку матеріалів від ВВП. Однак такий
відносний декаплінг стосовно ресурсів не тягне за собою абсолютне зменшення у
використаних ресурсах. Зовсім навпаки. Наведена нижче цифра відображає тенденції у
видобутку матеріалів та ВВП у період 1970-2015 років, демонструючи, що такий видобуток
продовжував стабільно збільшуватися. Дійсно, згідно із останніми даними, починаючи з 2000
року, видобуток матеріалів, очевидно, зростав швидшими темпами, ніж ВВП, – і це
передбачає можливість «декаплінгу» у випадку збереження цієї тенденції.
Видобуток матеріалів у глобальному масштабі у мільярдах тон та світовий ВВП у
трильйонах доларів США у цінах 2005 року, 1970-2015 рр.

Джерело: Дані щодо видобутку матеріалів від ЮНЕП (2016a), дані щодо ВВП від Відділу статистики
ООН (2015 р.).

IRP дає таке пояснення цього очевидного «декаплінгу»:
«Недавнє загальне падіння матеріальної продуктивності у глобальному масштабі відбулося
внаслідок глобального перенесення виробництва з країн з високою матеріальною
продуктивністю до країн з набагато меншою продуктивністю по відношенню до матеріалів.
Це є результатом швидкої промислової трансформації у багатьох країнах, що розвиваються.
Отже, при тому, що більш висока та зростаюча матеріальна продуктивність країн Великої
сімки може бути частково обумовлена більшою економічною ефективністю використання
матеріалів у цих країнах, також її причиною можуть стати структурні зміни, тобто, перехід від
важкої промисловості та виробництва до діяльності, що базується на послугах. Економіки зі
зростаючою часткою послуг та імпортом промислових товарів можуть, таким чином,
збільшити свою матеріальну продуктивність на основі ВСМ (внутрішнього споживання
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матеріалів), завдяки змінам у їхній економічній структурі. Однак це не обов’язково підвищує
матеріальну продуктивність на глобальному рівні та, скоріше за все, може призвести до того,
що економіка, яка базується на послугах, буде «експортувати» матеріальний та екологічний
тягар свого споживання (ЮНЕП, 2015b)».

2.3 Відносний декаплінг відбувається, але…
На ранніх етапах індустріалізації співвідношення між ростом ВВП та попитом на ресурси було
більш-менш лінійним у багатьох країнах. Але з часом, як було зазначено вище, поєднання
регулювання, технологічних інновацій та, в деяких випадках, підвищення цін призвело до
більш ефективного використання ресурсів та зниження викидів у перерахунку на вироблений
товар. Це означає, що зв’язок між зростанням ВВП та використанням ресурсів став менш
вираженим.
І знову, якщо скористатися ідентифікацією за формулою IPAT, технологічні удосконалення
та/або варіанти поведінки (наприклад, вибір відновлюваного джерела енергії замість викопних
видів палива) дали можливість порушити попереднє лінійне співвідношення між економічним
зростанням, використанням ресурсів та забрудненням.
Наприклад, попит на енергію з початку 1990-х років у Польщі зменшився приблизно на 10%, у
Чеській Республіці – майже на 15%. У 2012 році зниження викидів CO2 у Польщі склало
близько 15 % та майже 30 % у Чехії, у порівнянні з 1990 роком (це стосується тільки
територіальних викидів; коли враховується вуглець в імпорті, картина інша). У 1990-х роках
зменшення викидів відбувалося, переважно, після падіння Берлінської стіни. На початку
нового сторіччя викиди вуглецю були досить стабільними в обох країнах. У цей самий період
економіка Польщі продемонструвала значне зростання. Економічний розвиток у Чеській
Республіці був позитивним, але досить помірним. ВВП Польщі збільшився більш ніж удвічі, а
ВВП Чехії на даний час більш ніж на третину вище, ніж у 1990 році. Оскільки населення в
обох країнах не зростає, доходи на душу населення змінюються пропорційно ВВП.
Виходячи з ситуації, яка склалася на даний час, припущення щодо більшості країн ОЕСР
полягає у тому, що буде спостерігатися майже природний рух до підвищення
енергоефективності. Це має вирішальне значення, оскільки вища ефективність використання
енергії є передумовою збільшення частки відновлюваної енергії в країнах. Але, стосовно
матеріалів у цілому, тенденцію можна охарактеризувати як помірний декаплінг, тобто попит
на ресурси у перерахунку на обсяг випуску продукції поступово зменшується. Однак
досягнуті успіхи у сфері ефективності з часом поглинаються поєднанням економічного
зростання і так званого ефекту віддачі. Щоб досягти «абсолютного декаплінгу» по
відношенню до енергії та матеріалів, – який надзвичайно потрібен світу, де швидко зростає
екологічний відбиток, та вплив індустріалізованих країн у багато разів вище у порівнянні з
країнами з низьким рівнем доходів, – терміново необхідними є конкретні політичні заходи.
Якщо знов-таки звернутися до формули IPAT, фактор технологій потребує значного
посилення, як у сфері збільшення ефективності та інновацій, так і у виборі видів палива і
способів транспортування. Це дасть змогу зменшити вплив на навколишнє середовище, щоб
досягти цілей, визначених представниками наукових кіл (наприклад, які зазначені у П’ятій
доповіді про оцінку Міжурядової групи експертів по зміні клімату – МГЕЗК, Звіті про
планетарні межі та ін.).
Одне ми знаємо напевно: у найближчі десятиріччя населення світу, ймовірно, збільшиться на
два-три мільярди. Паралельно з цим, у декількох мільярдів людей очікується збільшення
доходу на душу населення, що є передумовою досягнення Цілей сталого розвитку, узгоджених
у вересні 2015 року. Усе це означає збільшення попиту на енергію та матеріали у тій ситуації,
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коли кілька планетарних меж вже порушені або близькі до порушення. Єдиними можливими
чинниками, які можуть повернути рівняння назад, у рамки планетарних меж, будуть зміни у
технологіях та моделях поведінки.

2.4 Приділення максимальної уваги продуктивності праці
Насправді, цікаво порівняти продуктивність праці та продуктивність ресурсів протягом
певного періоду часу. При тому, що з середини дев’ятнадцятого сторіччя продуктивність
праці виросла у двадцять разів або навіть більше, зростання продуктивності по відношенню до
використання природних ресурсів було порівняно дуже скромним.
Як приклад, можна зазначити, що світова економіка зараз одержує приблизно на 40% більше
економічної цінності від кожної тонни сировини, ніж тридцять років тому. Але протягом
цього періоду часу зростання світової економіки склало більше 150%, отже, результатом було
швидке зростання споживання матеріалів. (Організація Об’єднаних Націй по промисловому
розвитку – ЮНІДО, Green Growth («Стратегія зеленого розвитку», 2013 рік).
Урядові та бізнесові структури починають розуміти, що, по суті, лінійні системи використання
ресурсів піддають суспільства та підприємства серйозним ризикам. Обмеження щодо ресурсів,
а також збільшення обсягів відходів та забруднення, може призвести до посилення загроз для
добробуту та благополуччя людей та, з точки зору комерційної діяльності, – для
конкурентоспроможності, прибутків та безперервності бізнесу.
Можна стисло сформулювати основні причини так: збільшення виробничих витрат на енергію
та основні види сировини (ціни на товарно-сировинні ресурси коливаються, і на сьогоднішній
день (станом на травень 2016 р.) вони значно нижче, ніж кілька років тому, але збільшення
чисельності населення та зростання економіки примушують ще раз підняти ціни, і це
відбудеться найближчим часом), посилення конкуренції за використання ресурсів у цілому, –
що призводить до можливої нестачі та перебоїв у постачанні, – політична нестабільність або
протекціонізм у сфері ресурсів у ключових виробничих регіонах та збільшення соціального
тиску на компанії щодо розумного управління ресурсами і зміни клімату.

2.5 «Одне питання за раз» та системна точка зору
Різні природні ресурси та їхнє використання пов’язані між собою кількома способами.
Яскравими ілюстраціями є енергія та вода. Забезпечення вироблення та постачання енергії
зараз становить понад 30% від загального обсягу відбору води у глобальному масштабі.
Нещодавні пошуки сланцевої нафти та газу та експлуатація нафтоносних пісків є останніми
прикладами, де не лише використовується величезна кількість води, але й відбувається
серйозне забруднення води та прилеглих територій.
Багато дослідницьких звітів показали, що як ресурсні, так і екологічні стратегії мають бути
системними за своїм характером, а не зосереджуватися лише на окремих ресурсах. Однак
більшість урядів сьогодні дотримується тенденції розгляду «однієї проблеми за раз». Питання
зміни клімату не є винятком.
Більшість стратегій пом’якшення наслідків зміни клімату мають галузевий характер та
головним чином зосереджені на використанні енергії. Загальний рівень використання
матеріалів у суспільстві рідко береться до уваги – незважаючи на той факт, що кліматичні
переваги від більш тривалого використання продуктів та збільшених обсягів переробки і
повторного використання матеріалів мають бути очевидними. Наприклад, енергія, що
зберігається при переробці металів, є дуже значною.
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Згідно із даними дослідження ЮНЕП (2011 р.), менш ніж у однієї третини приблизно з 60
металів, які вивчалися у дослідженні, обсяги переробки після закінчення терміну експлуатації
перевищували 50 відсотків, а по 34 елементах вони становили менш ніж один відсоток.
Теоретично, метали можуть використовуватися знову і знову, зводячи до мінімуму
необхідність видобутку та обробки первинних матеріалів і, таким чином, заощаджуючи значні
кількості енергії та води, одночасно мінімізуючи погіршення стану навколишнього
середовища та викиди CO2. Незважаючи на все зазначене вище, обсяги переробки та
повторного використання залишаються дуже далекими від оптимальних для більшості
металів.
Навіть якщо ставлення буде поступово змінюватися, нам не слід ігнорувати той факт, що
питання охорони навколишнього середовища і пом’якшення наслідків зміни клімату
найчастіше відображаються як додаткові витрати чи тягар для суспільства та, насправді, і для
бізнесу. Багато підприємств сприймають екологічні податки та заходи регулювання як загрозу
конкурентоспроможності та зайнятості. Це є основною причиною того, чому прогрес у
розробці екологічної політики у багатьох областях є повільним і навіть болісно повільним.
Незважаючи на те, що конкуренція в умовах все більше глобалізованої економіки є складною
задачею, існують дуже вагомі причини не розглядати ефективність використання ресурсів як
загрозу для конкурентоспроможності або зайнятості. Навпаки, це дослідження демонструє
безліч переваг від переходу суспільства та компаній до декаплінгу, тобто у напрямку
циркулярної економіки.

2.6 Ефективність використання ресурсів набирає оберти
Кілька десятиріч тому була введена концепція регенеративного дизайну “Cradle to Cradle”
(«Від колиски до колиски»). Її автор – Вальтер Штахель, засновник та директор Інституту по
дослідженню життєвого циклу продукту (Product Life Institute) та провідний захисник
ресурсоефективності. Пізніше ця концепція одержала підтримку у знаковому звіті Майкла
Браунгарта та Вільяма Мак-Донафа Від колиски до колиски; переробка способу, за яким ми
робимо речі.
Основним спрямуванням концепції є створення промислових систем, які є не тільки
ефективними, але й практично безвідходними. Концепція базується на тому, що лінійний
спосіб, згідно із яким зараз функціонує світова економіка, сприяє культурі надмірного
споживання та створює набагато більше відходів, ніж представляється раціональним у
довгостроковій перспективі. І навпаки, живий світ працює у круговому циклі, де побічний
продукт одного біологічного виду легко забезпечує вихідну сировину для іншого.
У своїй новаторській книзі «Ефективна економіка» (The Performance Economy) (2010 р.)
Вальтер Штахель представляє переконливі докази збільшення матеріальних благ шляхом
заміни виробництва та використання матеріалів такими видами діяльності, як повторне
використання, відновлення та переробка. Сьогоднішні бізнес-моделі базуються на
забезпеченні максимального обсягу продажів різноманітних продуктів. Штахель пропонує як
альтернативу перехід до надання послуг. Продаж продукції в багатьох областях буде замінено
лізингом, у поєднанні з високоякісними послугами.
Оскільки відповідальність за матеріали, які використовуються у продукті, залишається у
виробничої компанії, створюються потужні стимули для отримання доходу від того, що вже
зроблено, якомога довше. Контраст із сьогоднішньою системою є дуже великим. На думку
Штахеля, сумарний ефект на зайнятість від переходу у напрямку циклічної
економіки/економіки, яка базується на результатах роботи, є очевидним, оскільки сектори
послуг є більш трудомісткими, ніж видобувні галузі та все більш механізовані збиральні лінії
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на заводах. Щоб прискорити перехід до циркулярної економіки, Штахель пропонує введення
податкової реформи шляхом перенесення податків з трудових та відновлюваних ресурсів на
невідновлювані ресурси.
Основні принципи, які лежать в основі концепції “cradle to cradle” та ефективної економіки,
поступово набирають оберти. У провідній програми Європейської Комісії «До
ресурсоефективної Європи», яка представлена у вересні 2011 року, підкреслюється, що:
 покращення дизайну продуктів може зменшити попит на енергію та сировинні матеріали, а
також зробити продукти більш довговічними та простішими для переробки.
 зростання обсягів переробки зменшить тиск на попит на первинну сировину, сприятиме
повторному використанню цінних матеріалів, які в іншому випадку пішли б у відходи, а також
зменшенню споживання енергії та викидів парникових газів від процесів видобутку та
переробки.
У цьому зв’язку можна згадати доповідь ЮНЕП, присвячену екологічно-орієнтованій
економіці (2011 р.), де наводиться аргументована модель інвестування принаймні 2% від
світового ВВП в екологізацію центральних секторів економіки. Доповідь включає переконливі
докази на користь підвищення ефективності використання ресурсів та підкреслює, що такий
напрямок виробництва та будівництва забезпечить економію енергії, зменшення викидів CO2
та запропонує нові можливості для працевлаштування.
Робота ОЕСР у напрямку «зеленого розвитку» – ще один яскравий приклад. У доповіді
«Продуктивність ресурсів у країнах Великої вісімки та ОЕСР» (2011 р.) зазначається:
«Завдяки скороченню, повторному використанню та переробці матеріалів, або трьом R
(reducing, reusing, recycling), ми можемо зменшити потребу у первинних матеріалах та
підвищити ефективність використання ресурсів. Задача, який стоїть перед нами, – це перехід
до суспільства, в якому ми створимо більшу цінність з меншим використанням природних
ресурсів, і де не ставляться під загрозу потреби майбутніх поколінь».
Фонд Елен МакАртур та його робота у сфері циркулярної економіки є ще одним важливим
проривом, і не в останню чергу тому, що основна увага приділяється бізнес-сектору. Перший
звіт Фонду – «На шляху до циркулярної економіки-I» – був представлений на початку 2012
року та підтриманий групою провідних транснаціональних компаній, включаючи B & Q,
British Telecom, Cisco, National Grid та Renault. У звіті підкреслюються вагомі переваги
циркулярної економіки, та визначаються такі цілі:
«Циркулярна економіка є системою, яка є відновною за своїм наміром та замислом. У
циркулярній економіці продукти розробляються таким чином, щоб забезпечити їхнє зручне
повторне використання, розбирання та повне відновлення – чи переробку – при розумінні
того, що це є повторним використанням величезних кількостей матеріалу, відновленого з
продуктів, які досягли завершення свого життєвого циклу, а не видобутком нових ресурсів,
тобто, таким чином закладаються основи економічного зростання.
Крім того, циркулярна економіка робить наголос на використання відновлюваної енергії та
усунення застосування токсичних хімікатів, котрі можуть завдати шкоди повторному
використанню, і націлена на ліквідацію відходів за допомогою передового та інноваційного
дизайну матеріалів, виробів, систем та, у рамках цього, бізнес-моделей».
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Ілюстрація циркулярної економіки, Фонд Елен МакАртур (EMF)
Яке місце посідає ця компанія у циркулярній економіці?
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А – Виробник деталей
Б – Виробник продукції
В – Постачальник послуг

1 – Видобуток/ виготовлення матеріалів
2 – Біологічні поживні речовини
3 – Технічні поживні речовини
4 – Фермерство/ збирання
5 – Біохімічна сировина
6 – Біосфера
7 – Реконструкція
8 – Біогаз
9 – Анаеробна переробка/ компостування
10 – Екстракція біохімічної сировини
11 – Збирання – Споживач
12 – Збирання – Користувач
13 – Технічне обслуговування
14 – Повторне використання/ перерозподіл
15 – Ремонт/ відновлення
16 – Переробка

У звіті EMF, згаданому вище, також передбачається, що підгрупа виробничого сектору ЄС
може досягати чистої економії витрат на матеріали у розмірі до 630 мільярдів доларів США
щороку до 2025 року, — стимулюючи економічну діяльність у таких сферах, як розробка,
реконструкція та повне відновлення. Ця сума покриває тільки «золоту середину» секторів, які
представляють трохи менше, ніж половина внеску у ВВП виробництва Європейського Союзу.
Розрахунки, наведені у звіті, базувалися на припущенні, що зазначені продукти та компоненти
будуть перероблені/використані повторно тільки один раз. Задача майбутнього, скоріше за
все, полягатиме у тому, щоб додати кілька циклів до продукту та основних компонентів
продукту. Це має бути набагато простішим завдяки розробці нових технологій, таких як більш
продуманий дизайн, а також за допомогою «Інтернету речей» – ця концепція, серед іншого,
допомагатиме відстежувати матеріали та компоненти і зробить більш зручною їхню
модернізацію.
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Домінуюча сьогодні бізнес-модель, у якій використовується швидкий обіг більшості
споживчих товарів, означає, що багато речей просто викидаються, навіть якщо вони не
втратили своєї повної функціональності. Циркулярна економіка як концепція передбачає
переробку та повторне використання, і така економіка посилюється завдяки подовженню
терміну служби продуктів. Таким чином, головною економічною моделлю для дослідження є
збереження цінності праці, енергії та матеріалів, що вкладена у готову продукцію, якомога
довше.
В одному зі своїх звітів EMF проаналізував потенціал застосування концепції циркулярної
економіки до товарів повсякденного попиту (високого обігу), які на даний час складають
приблизно 60% загальних споживчих витрат, 35% матеріальних витрат в економіці та 75%
муніципальних відходів. Дослідження EMF «На шляху до циркулярної економіки-II» (2013 р.)
демонструє, що прийняття принципу циркулярної економіки може принести дохід у розмірі
700 мільярдів доларів США тільки за рахунок економії споживчих матеріалів. У дослідження
також підкреслюються додаткові переваги у таких аспектах, як продуктивність земель та
потенціал створення робочих місць.
У своєму останньому дослідженні «Зростання всередині» (“Growth Within”) EMF та компанія
McKinsey припускають, що продуктивність ресурсів – надзвичайно мало використане джерело
можливого майбутнього добробуту, конкурентоспроможності та відродження бізнесу.
Розрахунки у звіті показують, що тільки приблизно п’ять відсотків залишкової вартості
більшості матеріальних речей повертається та використовується після того, як продукти
утилізуються.2 Підприємства фактично витрачають значні фінансові ресурси, щоб позбутися
того, що потенційно може представляти цінний ресурс.
Внаслідок конструктивних упущень, труднощі у розбиранні чи демонтажі продукту чи
проблеми з відділенням різних фракцій або залишків, більшість матеріалів завершують свій
шлях у ланцюгу бізнесу переробки низької вартості (якщо переробляються взагалі). Можна
було б заощадити багато грошей, якщо б різні види матеріалів зберігалися та повторно
використовувалися окремо – замість того, щоб управляти матеріалами у з’єднаних або
одиночних потоках, піддаючи їх ризику забруднення. Згідно із даними дослідження
«Зростання всередині», у 2030 році Європа може мати на сім відсотків більший ВВП – у
порівнянні з веденням бізнесу за звичайною моделлю, – якщо обере шлях циркулярної
економіки з використанням матеріалів у набагато кращий спосіб та приділенням більшої уваги
ресурсоефективності. Огляд більш ніж 60 звітів про науково-дослідні роботи також показав,
що перехід до циркулярної економіки матиме явний позитивний ефект стосовно створення
робочих місць.
Нещодавно опублікований звіт IVA (Шведської Королівської Технічної Академії) також
включає серйозні аргументи на користь необхідності підвищення ефективності використання
ресурсів. Справа у тому, що на сьогоднішній день товари складають приблизно 50% бази
витрат для більшості виробничих компаній у Швеції. Отже, підвищення ресурсоефективності
розглядається як основна передумова конкурентоспроможності у майбутньому.
____________
2

Малюнок 1 на сторінці 17 цього звіту.
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Ще одним важливим звітом, який варто згадати, є «Фактор 5» (Factor 5), що представляє
доповідь перед Римським клубом, датовану 2009 роком. Автор цього документу – Ернст фон
Вайцзекер, на даний час співголова Римського клубу. Вайцзекер дає широкий огляд
технологічних варіантів у різних секторах економіки та робить висновок, що вже у 2009 році
(на момент публікації) технології є доступними у більшості галузей промисловості та здатні
радикально зменшити використання енергії та матеріалів, не погіршуючи якість добробуту та
надання послуг.
У книзі, зокрема, розглядається питання «ефекту віддачі» і питання того, як можна
переконатися, що «збережені» ресурси не будуть використовуватися ще більш шкідливими
способами, з екологічної точки зору. Найкраще наближення, запропоноване на даний час для
досягнення абсолютного декаплінгу (без ефекту віддачі), на думку фон Вайцзекера, полягає у
забезпеченні у політичному сенсі того, щоб ціни на енергію та ресурси підвищувалися щороку
на відсоток від документально підтвердженого збільшення ефективності попереднього року.
Це призведе до самостійного прискорення «відфутболювання» між продуктивністю ресурсів
та відповідними цінами, у той час як реальна вартість послуг, пов’язаних з енергією та
ресурсами, з часом залишиться (в середньому) незмінною.

2.7 Європейські ресурсні стратегії
Як супутній захід до провідної програми з Ресурсоефективності, Комісія ЄС у 2011 році
ініціювала Платформу ефективності ресурсів Європи. В її роботі взяли участь політики,
науковці та бізнес-лідери з ЄС, які допомагали у складенні порядку денного. У липні 2014
року була висунута законодавча пропозиція «Пакет циркулярної економіки», а вже у
листопаді 2014 року Комісія Юнкера вирішила відкликати пропозицію під приводом
необхідності «дерегулювання». У грудні 2015 року була представлена переглянута
пропозиція, яка «сприяє циркулярній економіці по всьому ланцюжку створення вартості» та
висвітлює можливості, що пропонує Циркулярна економіка для ЄС, а саме, питання
конкурентоспроможності та творення робочих місць. Поточні дискусії, які ведуться у рамках
ЄС стосовно циркулярної економіки є багатообіцяючими, але проблеми завжди криються у
деталях, а обговорення політичних заходів, необхідних для стимулювання переходу до більш
циркулярної економіки, тільки розпочато.

2.8 Ресурсоефективність та соціальне благополуччя
Забезпечення максимальної ефективності використання ресурсів для суспільства в цілому не
може розглядатися ізольовано. Це питання має бути пов’язаним з тим (і перш за все
відноситися до того), наскільки ефективно економіка може забезпечити створення робочих
місця та інші форми соціального добробуту, включаючи зменшення забруднення, у тому числі
викидів вуглецю. До цього часу даній області приділялася відносно незначна увага в
академічних дослідженнях та аналітичних оглядах.
Компанії, які стоять перед необхідністю збільшення капітало- або трудомісткості, повинні
ретельно проаналізувати відносні фінансові або ринкові витрати між робочою силою та
капіталом (фактичні витрати та відповідні ціни, з якими вони стикаються). В обох випадках ці
витрати є у певній мірі деформованими, з соціальної точки зору. Економічні витрати – тобто,
витрати для суспільства, – на використання природного капіталу часто недооцінюються. Крім
того, природний капітал також включений до використання збудованого капіталу (мінеральна
сировина, вода, енергія та ін.), і таке використання природних ресурсів та послуг екосистем
найчастіше залишається недооціненим, у багатьох випадках призводячи до неправильного чи
надмірного використання. Нарешті – і це не менш важливо, – природний капітал часто
недооцінюється внаслідок субсидій і відсутності його врахування для визначення амортизації.
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Робоча сила, як правило, оподатковується у дуже великих розмірах, не враховуючи позитивні
зовнішні наслідки, пов’язані з працевлаштуванням. Недостатнє використання робочої сили,
тобто безробіття, фактично представляє витрати для суспільства, оскільки доводиться
виплачувати грошову допомогу по безробіттю. Більше того, відповідна особа вважатиме за
краще працювати; не працюючи, вона втрачає навички та компетенцію, і втрачається
людський капітал, що викликає великі труднощі і для самої особи, і для суспільства. Існують
також, як правило, соціальні витрати, пов’язані з безробіттям; дуже часто це стосується питань
охорони здоров’я та соціальних проблем, таких як нерівноправність, які не тільки негативно
впливають на безробітного та його сім’ю, а й торкаються більш широкої громадськості.

2.9 Навіщо вводити податок на робочу силу та субсидувати
використання ресурсів?
Незважаючи на той факт, що численні дослідження демонструють переваги податкових змін –
тобто, переходу від оподаткування робочої сили до введення податку на використання
ресурсів, – сучасні податкові системи в ЄС застосовують високі ставки податку до зайнятості,
залишаючи без податків (або навіть субсидуючи) використання природних ресурсів. Якщо
взяти до уваги таке викривлене бізнесове середовище, не дивно, що більшість фірм вважають
привабливим, з фінансової точки зору, надмірне використання природного капіталу, при
цьому недостатньо використовуючи людський капітал.
У недавньому дослідженні «Нова ера. Новий план. Фінансові реформи для інклюзивної
циркулярної економіки», за проектом Ex´Tax 2014, підкреслюється, що у 2012 році з 5
трильйонів євро податкових надходжень у країнах-членах ЄС понад 50% було отримано від
податків на робочу силу та внесків на соціальне страхування, майже 30%  у виді податків на
споживання і 20%, що залишилися, базувалися на капіталі. Лише 6% податкових надходжень
складалися з екологічних податків, головним чином, податків на енергію та транспорт, у
рамках податків на споживання.
На малюнку, наведеному нижче, можна побачити, що екологічні податки у 27 країнах ЄС з
часом дещо збільшилися; при цьому податки на забруднення навколишнього середовища
представляли найменшу частину. Однак, у порівнянні із загальними доходами від податків,
частка екологічних податків дуже низька і фактично продовжує зменшуватися, незважаючи на
усі рекомендації від аналітичних центрів, міжнародних агенцій та економістів щодо
застосування більш високих ставок податку для подолання негативного зовнішнього впливу,
оскільки це вважається найбільш економічно вигідним заходом для вирішення проблем із
забрудненням та рушійними силами, що стоять за ними. У 2013 році частка екологічних
податків у Польщі склала майже 8%, а у Чехії – більше 6% (Джерело: база даних Eurostat).
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Виправлення цих очевидних відхилень вимагатиме вжиття дій на рівні фірм, галузі та
економіки у цілому. Компанії переглядають свої витрати та виробничі процеси через призму
фінансових або ринкових цін, беручи до уваги сплачувані податки, правила ведення
бухгалтерського обліку, яким вони слідують (зокрема, облік амортизації), джерела та умови
фінансування, забезпечувані ними, цілі та задачі, що встановлюються їхніми акціонерами, і
для все більшої кількості компаній – враховуючи свої занепокоєння щодо корпоративної
відповідальності, гудвілу та іміджу. Однак найважливішим критерієм для компанії
залишається підсумковий фінансовий результат (нижній рядок балансу). Будь-які спроби
змінити основні структурні та цінові режими можуть бути зірвані на підставі несприятливих
конкурентних умов. Таким чином, розробка будь-яких коригувань політики вимагає високого
рівня проробки та належного розуміння наслідків.
Крім того, необхідно приділяти увагу інвестиційним циклам у різних галузях економіки, а
також уникненню руйнації капіталу. Формування політики має відповідати природному
обороту основного капіталу, і, перш за все, його слід спрямувати на те, щоб новий капітал
вкладався в ефективні технології нового покоління, багато з яких вже відповідають вимогам
циркулярної економіки, замість інвестицій у технології, які є пережитком минулого.
Нарешті, слід підкреслити, що коригуванням політики на рівні ЄС необхідно віддати перевагу
над індивідуальними заходами держав-членів, щоб не ставити під загрозу
конкурентоспроможність. З цієї точки зору вирішальне значення має відновлення «Пакету
циркулярної економіки» Комісією ЄС у грудні 2015 року. Це свідчить про чітке визначення
Комісією інтеграції політики ефективного використання ресурсів, захисту клімату,
конкурентоспроможності та створення робочих місць.

3

Мета цього дослідження

Заклики до розробки нової моделі виробництва та споживання лунають дедалі частіше.
Циркулярна економіка / економіка, яка базується на результатах роботи останнім часом
привертає все більшу увагу бізнес-лідерів та політиків. Потенціал економії матеріалів, яку
можуть досягти компанії та галузі при переході до такої економіки, належним чином
описується у звітах Фонду Елен МакАртур «На шляху до циркулярної економіки», томи 1, 2 і
3, та «Зростання всередині».
Однак більш широкий соціальний вплив переходу до циркулярної економіки залишився
майже без уваги. Без сумніву, вже прийшов час розглянути ці питання. Основна мета цього
звіту полягає у вивченні потенціалу ефективності використання ресурсів, насамперед, у
розвинених країнах, та оцінці ймовірних основних переваг для суспільства – зокрема, на
прикладах викидів, які вміщують вуглець, та зайнятості. У цьому звіті ми доповнюємо наші
попередні дослідження економіки Голландії, Фінляндії, Франції, Іспанії, Швеції та Норвегії,
будуючи пробні моделі для чеської та польської економіки. Наше припущення у тому, що і у
цих країнах перехід до більш циркулярної економіки запропонує цілий ряд переваг у
соціальній сфері – і не тільки у контексті скорочення викидів вуглецю та збільшення кількості
робочих місць.
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4

Систематичний декаплінг: вивчення економіки Чехії та
Польщі

4.1 Методологія
Як зазначалося вище, мета цього звіту – перш за все, дослідити можливі соціальні переваги
систематичного декаплінгу, зосереджуючись на таких аспектах, як викиди вуглецю та
зайнятість. Основний аналітичний інструмент, що використовувався, представляє собою
модель, розроблену на основі традиційної моделі витрат та випуску, що пояснює
взаємозалежності різних галузей національної економіки. Модель було розширено з метою
відтворення структурних змін у ланцюгах поставок у країнах, які досліджуються.
Побудування моделей базується на даних з міжнародної бази даних WIOD (Світова база даних
«витрати-випуск»), яка також використовувалась у попередньому дослідженні економіки
Голландії, Фінляндії, Франції, Іспанії та Швеції) та надає дані на рівні 35 секторів.
Використовуючи модель витрат та випуску, звіт дає оцінку можливого впливу на викиди
вуглецю та пропозиції працевлаштування, завдяки:
 підвищенню ефективності використання енергії
 збільшенню відсотка відновлюваної енергії у структурі енергоспоживання
 реорганізації суспільства з метою покращення ефективності використання ресурсів у цілому,
у напрямку циркулярної економіки, яка базується на показниках ефективності та більш
раціональному використанні матеріалів, шляхом:
- зведення відходів до мінімуму та забезпечення загального зростання матеріало-ефективності
на 25%
- максимального підвищення обсягів повторного використання та переробки матеріалів,
завдяки заміні 50% усіх вихідних матеріалів вторинними матеріалами
- покращення добробуту у результаті подвоєння терміну служби довговічних споживчих
товарів, у порівнянні з сьогоднішнім днем.
Наприкінці звіту ми обговоримо питання щодо того, які зміни у політиці будуть необхідні для
руху економіки у напрямку систематичного декаплінгу.
У звіті будуть розглянуті три шляхи, зазначені вище, які спрямовані на удосконалення
фактору технологій у згаданій раніше ідентифікації за формулою IPAT. Ми будемо робити це,
трохи змінивши традиційну модель витрат та випуску. Таким чином, з’явиться можливість
вивчити зайнятість, використання енергії та викиди вуглецю на прикладі діяльності у різних
секторах економіки – зокрема, щоб дізнатися, у якій мірі на ці змінні величини впливатимуть
політичні заходи, спрямовані на розвиток циркулярної економіки, як визначається такими
трьома шляхами.
Таблиці витрат та випуску у нашій моделі показують, як різні сектори купують один в одного
та продають один одному природні ресурси та проміжні товари, часто з використанням
складних ланцюжків поставок у ході виробничого процесу. Підсумковим результатом є
доставка продукту та/або послуги кінцевому користувачу або експорт продукту/ послуги.
Для кожного з 35 секторів існує опис різних вхідних параметрів (витрат), з точки зору
сировини та матеріалів, необхідних для їхнього виробництва. Паралельно з цим, результати
кожного сектору демонструються з точки зору проміжного попиту – продукції, що продається
іншим підприємствам, – а також кінцевих продажів для державного та приватного
споживання, державних інвестицій і товарів/послуг, що експортуються.
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У технічному сенсі, маніпулювання моделлю витрат та випуску, що імітує різні типи
декаплінгу, було здійснено шляхом «перемонтування» ланцюжків поставок, а потім
«відновлення балансу» галузевої торгівлі у так званій А-матриці моделі витрат та випуску,
зберігаючи загальну вартість виробництва в економіці постійною.
Використовувана модель є статичною, із включенням даних 2009 року для Чехії та Польщі
2009 як відправної точки, оскільки це найновіші дані у рамках бази даних WIOD 3. Будучи
статичною, модель не може враховувати зміни у технологіях, тобто, технологічний розвиток
явно має бути змодельований. У модельних експериментах, наведених у цьому звіті,
технологічні зміни будуть еквівалентними пропонованим змінам у ланцюжках поставок у
різних сценаріях. Без сумніву, у найближчі роки в економіці відбудеться багато інших подій,
що стосуються як змін у технологіях, так і зайнятості. Наприклад, індустрія переробки, яка,
ймовірно, значно зросте внаслідок переходу до більш циркулярної економіки, може знайти
нові ніші та бізнес-моделі, а також розробити та використовувати різноманітні нові технології.
Це буде виглядати зовсім іншим чином, ніж на сьогоднішній день.
У прикладі моделювання ми робимо такі ключові припущення:
Щоб спростити порівняння впливу від передбачуваних структурних змін у різних країнах, у
прикладах моделювання вартість продукції залишалася постійною. Зберігання вартості
продукції на постійному рівні означає, що загальна вартість виробництва, що використовує
робочу силу, капітал та ресурси в економіці, залишається незмінною. Таким чином, загальна
виробнича потужність у межах країни не зміниться через нову структуру економіки, до якої
призводять передбачувані зміни у ланцюжках поставок.4
Щоб мати можливість порівняти структурні наслідки різних змін у ланцюжку поставок між
різними країнами, ми мусили зберегти одну змінну величину постійною. Варіантом, обраним
нами, стала вартість продукції, яка представляє те, що можуть виготовляти виробничі фактори
у країні. Насправді, досягнуті структурні зміни можуть і збільшувати, і зменшувати внутрішнє
виробництво (обсяги випуску продукції) внаслідок динамічного впливу, але якщо дозволити
це, порівняння між країнами ускладниться.
Існує також припущення, що у деяких областях доведеться спочатку використовувати субсидії
та/або цільові технологічні закупівлі, ймовірно, для того, щоб розпочати процес у відповідних
сценаріях декаплінгу. Деякі з запропонованих методів дій, з іншого боку, можуть збільшити
доходи.
Щоб уникнути необхідності робити припущення про те, як підприємства будуть витрачати
можливі прибутки від підвищення ефективності, побудування моделей за усіма сценаріями
передбачає, що сектори не отримують і не втрачають гроші від внесених змін. Однак,
відповідно до цілого ряду досліджень – деякі з них згадуються у попередньому розділі звіту, –
багато підприємств зможуть покращити фінансовий результат своєї роботи, скориставшись
можливостями, які надає більш циркулярна економіка. Незважаючи на це, ми вирішили не
припускати, що сектори покажуть збільшені прибутки від «перемонтування» ланцюжків
поставок, змодельованого нами; див. також останній розділ звіту.
______________________________
3

За інформацією, одержаною від джерел у ЄС, WIOD представить новіші дані у кінці 2016 року або на початку
2017 року.
4
При цьому модель допускає кілька різних варіантів величин, які будуть зберігатися постійними, у тому числі,
без обмежень, економічну діяльність по будуванню моделей взагалі, що дозволяє «вільне підігрування»
коефіцієнтів. Відмінності у результатах моделювання, як правило, є незначними. Якщо не обмежувати результат
ніяким способом, у більшості випадків це призведе до зростання економічно вигідного виробництва, але не
набагато.
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Припущення про гру з нульовим результатом стосовно пропонованих змін у ланцюжках
поставок, звичайно ж, не є дійсними у реальному житті. Деякі сектори/ компанії отримають
багато, інші менше, а деякі навіть залишаться у програші. У звіті «Зростання всередині», який
випустили Фонд EMF та компанія McKinsey, робиться припущення про те, що підвищення
ефективності використання ресурсів забезпечить значні прибутки для економіки у цілому.
Макро-аналітики, які використовують традиційні способи аналізу, висловлюють більш
скептичну думку, стверджуючи, що якщо б мали бути одержані прибутки, це вже б відбулося,
завдяки ринковим силам. У дослідженні прийнятий консервативний підхід – з причин
побудування моделей, але й для більшої вірності. Реалізм припущень обговорюється у деталях
у розділі, наведеному у кінці звіту.
Ще однією дуже важливою передумовою дослідження є те, що значна частина інвестицій,
необхідних для переходу до більш циркулярної економіки, буде залежати від державної
політики та державних інвестицій. Це особливо стосується інфраструктури, тобто
енергетичної системи, транспортної інфраструктури та розвитку більш екологічно безпечних
та енергоефективних міст.
Нарешті, щоб спростити пояснення циклів моделювання, 35 секторів були розділені на різні
групи:
 Первинні сектори, які використовують природні ресурси як свій основний ресурс,
наприклад, сільське господарство, лісопромисловий комплекс, рибна промисловість, гірничий
промисел, водне господарство.
 Вторинні сектори, в яких основною діяльністю є виробництво, поділяються на три підгрупи:
M1 – сектори, що переважно модернізують природні ресурси (такі як деревина та основні
метали) та продають їх іншим секторам у межах країни та за кордоном.
M2 – сектори, які переважно виробляють споживчі товари.
M3 – сектори, які пропонують товари, які за своїм визначенням не є довговічними і не можуть
піддаватися модернізації чи переробці 5, наприклад, харчові продукти або енергоносії.
 Третинні сектори, які представляють всі інші сектори, що переважно пропонують послуги
урізних галузях, таких як фінанси, страхування, логістика, дизайн, маркетинг, роздрібна
торгівля тощо.
Групування виконується для більшої зручності для читача і кращого розуміння того, як зміни
у ланцюжках поставок впливають на різні сектори. Сектори при моделюванні розглядаються
окремо і ніколи не групуються.
Моделювання зосереджується, головним чином, на діяльності приватного сектору, і тому
будь-які зміни у циклах побудування моделей не змінюють зайнятість у державному секторі у
якийсь прямий спосіб. Однак слід зазначити, що рівні викидів та використання ресурсів у
державному секторі є частиною моделі.
______________________________
5

Якщо не дивитися на це з точки зору поживних речовин або можливості використати надлишок енергії –
потенціал (тепло) залишків енергоносія (процесів).
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4.2 Цільова політика та необхідні інвестиції
У цьому дослідженні ставиться питання: Якими були б загальні наслідки для економіки Чехії
та Польщі, якщо б розлив залежностей, описаний вище, проводився систематично?
Результат моделювання схожий на моментальний знімок. Він описує гіпотетичну ситуацію,
яка базується на певних припущеннях. Для того, щоб економіка суспільств рухалася у цьому
напрямку, треба використовувати цілеспрямовані політичні заходи, а також цільові інвестиції,
протягом певного періоду часу.
Потрібні заходи та інвестиції, скоріше за все, будуть у значній мірі подібними в усіх
досліджених країнах – у Чеській Республіці, Польщі, а також у Швеції, Фінляндії,
Нідерландах, Франції та Норвегії (у попередніх звітах), але й мають певні відмінності. Такі
відмінності залежатимуть від різних економічних структур у відповідних країнах, а також від
того, в якій мірі вони віддавали перевагу відновлюваним джерелам енергії та
ресурсоефективності у минулому. Велике значення матиме забезпеченість природним
капіталом та іншими формами капіталу (наприклад, наявність промислового, людського та
соціального капіталу).
Частка відновлюваної енергії є низькою і в Польщі, і в Чеській Республіці – менш ніж десять
відсотків від усього енергобалансу. Проте в обох країнах зростають інвестиції у
вітроенергетику, і вивчаються переваги сонячної енергії. Потенціал використання біомаси для
виробництва енергії – не в останню чергу заснований на матеріалах залишків від діяльності
лісового та сільського господарства, – є високим. Однак найбільш важливим є покращення
енергоефективності, яка залишається низькою в обох країнах.
Цільовим терміном, встановленим у цьому звіті для досягнення змін у контексті декаплінгу, є
2030 рік. У більшості розвинених країн населення до цього часу збільшиться на кілька
процентних пунктів 6. При цьому, населення Чехії та Польщі, згідно із прогнозами,
залишиться на досить стабільному рівні. ВВП на душу населення – відповідно до різних
прогнозів, – підвищиться на 10-40%7 у розвинених країнах та навіть більше у
швидкозростаючих країнах, що розвиваються; при цьому Чехія та Польща вважаються
такими, що розташовані у верхній частині діапазону, тому їхній показник становитиме
близько 40% або навіть вище.
Для реалізації амбіцій у напрямку декаплінгу будуть потрібні значні інвестиції, і тому більш
раціональна економічна структура. Різноманітні альтернативи декаплінгу вимагають різних
видів інвестицій: у залізничний транспорт, транспортні засоби для масових перевезень, нову
інфраструктуру для електричного транспорту, вітряні турбіни, сонячні панелі, установки для
очищення біопалива, інтелектуальні енергосистеми, модернізацію будівель, установок для
переробки тощо.
______________________________
6

Внаслідок міграції, населення може вирости трохи більше, ніж зазначено. У багатьох країнах, що розвиваються,
населення, ймовірно, також буде зростати з більш високими показниками.
7

40% було визначено за рівнем 2010 року (до 2030 року) у найбільш швидкозростаючих розвинених країнах, за
даними ОЕСР. Однак країни, де існують економічні проблеми, протягом найближчого десятиріччя можуть не
досягти зростання ВВП на душу населення навіть у розмірі, в середньому, одного відсотка на рік.
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Що стосується транспортного сектору, в ньому мають відбутися значні зміни. Автомобільні
компанії будуть продовжувати виробляти транспортні засоби у десятках мільйонів, але з
різними двигунами, видами палива, експлуатаційними характеристиками, матеріалами, вагою
і т. ін. Більший наголос, ніж у недавньому минулому, тепер буде робитися на сталі
технологічні показники. Ця тенденція насправді вже спостерігається у відношенні пробігу та
способу живлення двигунів, але, щоб досягти цілей з точки зору декаплінгу, транспортний
сектор повинен надавати більший пріоритет ефективності використання енергії та матеріалів,
а також заміні палива.
Особливе місце, ймовірно, займуть самокеровані автомобільні засоби. Такі автомобілі
потребуватимуть набагато менше місця на дорогах, оскільки машини без водія можуть їхати у
колонні на відстані у кілька дюймів. У такому майбутньому транспортному сценарії
громадяни будуть все частіше утримуватися від придбання автотранспорту у володіння та
користуватимуться парками машин спільної експлуатації та різними видами транспортних
послуг на замовлення. Компанії, які надають такі послуги, хочуть, щоб їхні машини
проектувалися та працювали інакше, тому є значний потенціал для підвищення ефективності
матеріалів, пробігу та зниження рівнів забруднення.
Інвестиції, необхідні для того, щоб забезпечити зростання декаплінгу у різних секторах та
підсекторах, тимчасово – на етапі переходу – підвищать економічну активність, зайнятість та
рівні забруднення, за умови, що вони не повністю замінять інші інвестиції чи споживання. На
даний час існує багато причин 8 сумніватися у тому, що відбудеться повне витіснення – не в
останню чергу, враховуючи досить високий рівень безробіття та відсоткові ставки, що є
історично низькими, в обох країнах. У наступному розділі описуються різні припущення щодо
різних компонентів циркулярної економіки.

4.3 Основні шляхи декаплінгу
Як уже зазначалось раніше, декаплінг може бути здійснений на декількох фронтах. Області,
обрані для цього дослідження, найактивніше обговорюються у доповідях ООН, ОЕСР,
Світового банку, ЄС, і тому, ймовірно, є найбільш природними для розгляду. Нижче наведено
детальний опис:
Відновлюваний сценарій
Сценарій 1: Підвищення частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі шляхом
зменшення використання викопного палива вдвічі та його заміни альтернативними видами
відновлюваної енергії.
______________________________
8
Такими причинами є: високий рівень безробіття, низькі відсоткові ставки для тих, хто бажає взяти позику,
необхідність економічного вливання, щоб вивести економіку із зони ризику падіння (назад) у рецесію та/або
дефляцію, а також потреба фінансового сектору (особливо страхових компаній та пенсійних фондів) у нових
довгострокових облігаціях з метою інвестування у такі облігації.
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Якщо розглянути можливості збільшення частки відновлюваної енергії, Польща та Чеська
Республіка суттєво відрізняються і, не в останню чергу, по наявності відповідних природних
ресурсів. Моделювання скорочення використання викопних видив енергії удвічі стало
можливим завдяки модифікації способу, за яким нафтопереробні заводи, комунальні
підприємства та організації централізованого теплопостачання поповнюють свої запаси
сировини – зі зменшенням покупок нафти, вугілля та газу удвічі та їхньою заміною різними
видами джерел відновлюваної енергії.
У випадку Чехії та Польщі, це означатиме перехід від сьогоднішньої частки відновлюваної
енергії в енергобалансі у розмірі 10% приблизно до 50%. У Польщі така цифра становить
трохи більше 50% і є незначно меншою у Чеській Республіці; різниця у тому, що у Чеській
Республіці є ядерна енергетика, що не пов’язана ні з викопним паливом, ні з відновлюваною
енергією. Польща має викопне паливо, переважно, вугілля, а також імпортовані
нафтопродукти та природний газ, що використовуються в усіх секторах і будуть замінюватися
різними видами біопалива, електроенергією, головним чином, від вітрових електростанцій, а в
найближчі десятиріччя – і від сонячних батарей. Проте найважливішою частиною
інвестиційного пакета для досягнення 50-відсоткової частки відновлюваної енергії є заходи,
спрямовані на підвищення енергоефективності, про що ми розкажемо у наступному сценарії.
Завдяки сприянню радикальним заходам з покращення енергоефективності, однакова кількість
відновлюваної енергії може покрити набагато більше загального попиту на енергію.
При тому, що вугілля є домінуючим джерелом енергії у Польщі, воно менше
використовується у Чеській Республіці. Більш низька частка вугілля в енергобалансі
компенсується ядерною енергією. Крім цих відмінностей, енергетичні системи двох країн
дуже схожі. Збільшення частки відновлюваної енергії у Чехії до рівня приблизно в 50%
потребуватиме у значній мірі таких самих інвестицій, як і у Польщі: це інвестиції, пов’язані з
біоенергетикою, використанням енергії вітру, сонця та покращенням енергоефективності.
Зрозуміло, що, з точки зору використання енергії, основними пріоритетними заходами, які
необхідно розглянути для досягнення мети скорочення використання викопного палива вдвічі
до 2030 року, є і) заміна бензину на транспорті біопаливом, використання електромобілів, та
ii) заміна викопного палива, що використовується у промисловості, біо-очищеним паливом
та/або відновлюваною електроенергії. Зміни у цьому напрямку вже відбуваються. В ЄС
збільшується частка електромобілів та/або гібридних автомобілів, які поєднують біопаливо та
електроенергію. Ці тенденції, ймовірно, продовжуватимуться і, швидше за все, дуже скоро
проявляться також у Чехії та Польщі. Skoda як частина промислової групи Volkswagen (яка
нещодавно оголосила про намір продавати більше електричних транспортних засобів, ніж
бензинових та дизельних, у період менше, ніж десять років з цього часу) може отримати
користь від розвитку таких тенденцій. Біопаливо, що розглядається, головним чином, має бути
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паливом другого покоління; у випадку Польщі та Чехії воно переважно базується на
матеріалах залишків сільськогосподарського та лісового секторів.
Позитивні зрушення у сфері зберігання енергії, зокрема у технологіях використання
акумуляторів, також допоможуть прискорити перехід до енергетичної і транспортної систем,
які будуть все менше залежати від викопного палива. Інструменти політики, які можуть бути
використані, – це поєднання зміцненої системи торгівлі квотами на викиди на рівні ЄС та
«вуглецевих» податків, що доповнюються певними стимулами для необхідних інвестицій у
навчання, таких як сертифікати відновлюваної енергії і знижені тарифи на джерела
відновлюваної енергії (такої як сонячна енергія), а також спеціальними заходами заохочення
купівлі електромобілів для широкої громадськості.
Сценарій енергоефективності
Сценарій 2: Досягнення більш енергоефективної економіки шляхом забезпечення підвищення
ефективності загалом на 25%, у порівнянні з попитом на первинну енергію, на 2010 рік.

Цей випадок досліджується шляхом зменшення споживання енергії по усіх напрямках.
Головним чином, це стосується попиту економіки: як ми освітлюємо речі, як отримуємо
потрібні температури у холодильнику, мікрохвильовій печі та спальні, як ми робимо
промислові процеси більш ефективними, а також як перевозимо себе і потрібні нам товари.
Необхідні заходи є приблизно однаковими в усіх досліджуваних країнах, а потрібні стратегії
обговорюються у національних директивних документах та директивах ЄС з питань
енергоефективності.
У моделі витрат та випуску продукти і послуги, які пропонуються нафтопереробними та
комунальними підприємствами, просто скорочуються на 25%. Гроші, заощаджені по рахунках
сплати за меншу кількість енергії, будуть використані для придбання енергоефективного
обладнання та проведення консультацій з енергоефективності. Загальні витрати
залишатимуться незмінними, однак менша частка буде витрачатися на саму енергію, а більша
частка – на товари та послуги, пов’язані з енергоефективністю, наприклад, на інженерне
обладнання та ноу-хау для покращення енергоефективності.
Позитивні зміни вже відбуваються у багатьох сферах – це ефективніше освітлення, більш
економічні двигуни, електромобілі, будівлі з нульовим споживанням енергії або навіть з
плюсовим показником по енергії, побутові прилади із значно більшою ефективністю тощо.
Сектори, що забезпечують такі ноу-хау та технології, а також сектори, які встановлюють їх,
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отримують частку ринку у цьому сценарії. Цифрова революція лежить в основі багатьох
позитивних змін. «Інтернет речей» (IoT), що підключає різноманітні продукти до Всесвітньої
мережі через мобільний Інтернет, значно підвищить потенціал використання енергії та
матеріалів у більш ефективний спосіб.
Крім того, моделі споживання та звички вже змінюються. Важливими прикладами є розвиток
економіки спільного споживання, який став можливим також завдяки цифровій революції, і
поява нових бізнес-моделей, у яких власність на продукти замінюється їхньою орендою та
прокатом.
Політичними заходами, які розглядаються для досягнення мети – скорочення використання
енергії на 25% – у реальному житті до 2030 року може бути поєднання введення податків та
заходів регулювання, наприклад, лімітів пробігу у милях на галон витраченого палива для
нових автомобілів, більш жорстких стандартів для ізоляції нових та оновлених будівель, а
також більш суворих норм енергоефективності для використання енергії в усіх видах енергозв’язаної продукції. Слід передбачити спеціальний захід, тобто, введення так званих «білих»
сертифікатів, які зобов’язують енергетичні компанії надавати сприяння клієнтам в
інвестуванні в енергоефективність. Крім того, слід розглянути дослідницькі програми, які
допоможуть використати можливості підвищення ефективності використання енергії та
ресурсів завдяки цифрової революції.
Три суб-сценарії ресурсоефективності
Сценарій 3A: Одержання економіки з більш раціональним використанням матеріалів завдяки
підвищенню ефективності використання матеріалів на 25% та зведення відходів до мінімуму,
Сценарій 3B: Одержання більш циркулярної економіки шляхом заміни половини
використовуваних первинних матеріалів переробленими матеріалами, та
Сценарій 3C: Одержання економіки, які більше базується на результатах, шляхом подвоєння
терміну служби споживчих товарів тривалого використання.

Ця шляхи декаплінгу, безумовно, потребують часу для втілення у життя; однак ми вважаємо,
що 2030 рік як цільовий термін є реальним. Цілі стануть реальними завдяки стимулюванню
підвищення ефективності використання матеріалів за допомогою різних заходів, таких як
податки, більш жорсткі цільові показники переробки та повторного використання, вимоги до
дизайну продуктів, обмеження та/або введення податків на спалювання відходів, нові бізнесмоделі, які можуть бути введені, наприклад, посилення відповідальності виробника,
проактивна політика державних закупок тощо.
Основна задача полягає у тому, щоб:
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 Використовувати матеріали більш ефективно та зводити відходи до мінімуму
У цьому випадку ефективність використання матеріалів зростає вдвічі, у порівнянні із
звичайним ходом діяльності (BAU): від 1% за наявними даними до 2% на рік, у часовій
перспективі до 2030 року.
 Збільшувати обсяги використання вторинних матеріалів – фактично, замінюючи
половину первинних матеріалів, які використовуються сьогодні, переробленими матеріалами.
Це саме та область, в якій вже досягли успіху багато компаній, які досліджувалися Фондом
Елен МакАртур.
 Подвоювати термін служби споживчих товарів, включаючи пропозицію високоякісних
послуг у виді технічного обслуговування та ремонту.
Ці бізнес-стратегії вже впроваджуються цілим рядом провідних компаній: наприклад, RollsRoyce продає потужність, а не двигуни, погодинно; Michelin пропонує в оренду шини для
вантажних автомобілів, призначаючи плату для їхніх власників за пройденими кілометрами;
Xerox продає зроблені копії, а не копіювальні машини; Houdini пропонує прокат, а не продаж
спортивного спорядження; Philips надає напрокат інтелектуальні системи освітлення, замість
продажу; Renault приймає використані двигуни та їхні компоненти, відновлює їх та продає як
двигуни для заміни.
Загалом це означає, що компанії закуповують на 25% менше матеріалів, замінюють половину
потрібних первинних матеріалів вторинними та розробляють свою продукцію із
забезпеченням більш зручного обслуговування, ремонту, модернізації, демонтажу, повторного
використання та/або відновлення. Фінансові ресурси, заощаджені компаніями у процесі,
будуть – відповідно до цієї моделі – витрачатися на підвищення ефективності використання
матеріалів за допомогою консультацій, використання обладнання, що підвищує ефективність,
проектування, досліджень та розробок тощо. Подібним чином, гроші, заощаджені
споживачами, яким не потрібно купувати нові продукти так часто, як раніше, витрачаються на
послуги модернізації та технічного обслуговування.
У переробній промисловості буде спостерігатися підйом. Послуги переробки
користуватимуться набагато більшим попитом, та основна увага приділятиметься більш
широким напрямкам діяльності – від виконання основної задачі переробки матеріалів до
повторного використання та відновлення продуктів та компонентів. Ймовірно, будуть
встановлюватися тісні партнерські зв’язки з виробничими галузями для покращення процесів
переробки, повторного використання та відновлення і сприяння розробці нових бізнесмоделей, таких як прокат і оренда продуктів замість продажу.
З часом може з’явитися концепція ефективної економіки. У такій економіці головною сферою
інтересів клієнтів будуть високоякісні послуги, а не володіння продуктами. Показники
продажів будуть варіюватися залежно від характеристик відповідної продукції. Пропозиція
результатів роботи вже є частиною сьогоднішньої економіки; це, наприклад, продаж послуг
операційними державними та приватними мережами – залізницями, телекомунікаційними
компаніями, операторами автомагістралей, аеропортів, а також міжкорпоративні операції.
Задача полягатиме у поетапному розширенні концепції з включенням все більшої кількості
споживчих товарів. Виробникам треба надавати стимули для розробки продуктів на довший
термін і у такий спосіб, щоб спростити їхній демонтаж. Отже, дохід можна отримувати
набагато довше, зберігаючи при цьому якість, продуктивність та вартість існуючого запасу.
Дохід буде зароблятися шляхом забезпечення максимальної вартості основного капіталу
(матеріальних цінностей), а не за рахунок максимізації потоку продукції, тобто «продажу
більшої кількості речей».
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Без сумніву, спрощеним варіантом буде припущення того, що підвищення ефективності
використання матеріалів на 25%, а також використання вторинних матеріалів замість вихідних
матеріалів і подвоєння терміну служби виробів, можна досягти в усіх без винятку секторах
економіки. З іншого боку, можна навести численні приклади областей та продуктів, у яких
приріст ефективності і циркулярний характер можуть бути і вже були досягнені навіть у
більшому обсязі.
Те ж саме стосується і можливостей подовження терміну служби різноманітних продуктів.
Такі терміни є різними і залежать, у тому числі, від інтенсивності використання певного
продукту. Але для приблизної оцінки припущення, зроблені для моделювання,
представляються прийнятними.

4.4 Значні результати по викидах вуглецю та створенню
робочих місць
Приклад моделювання – на основі структурних змін у результаті більш відновного характеру
та ресурсоефективності ланцюжків поставок – дав такі загальні результати у восьми
досліджених країнах:
 Викиди вуглецю були значно зменшені – хоча й у різній мірі, в залежності від обраного
шляху декаплінгу.
 Також спостерігався значний вплив на зайнятість, тобто, кількість робочих місць у
досліджених економіках зросла, але також у різній мірі, залежно від обраних шляхів
декаплінгу. У Польщі, яка все ще має великий і досить трудомісткий сільськогосподарський
сектор, вплив зайнятості може фактично йти по двом напрямкам, в залежності від вжиття
інших заходів – і не в останню чергу стосовно біо-енергії, виробленої матеріалами залишків
від діяльності агросектору.
 Переважно позитивний вплив був відзначений у торговому балансі, хоча в одних сценаріях
він був більшим, ніж в інших.
Відновлюваний сценарій призвів приблизно до зниження викидів вуглецю на 50% в обох
країнах. Це був очікуваний результат, оскільки скорочення використання викопного палива
вдвічі мусило мати такий ефект. Насправді викиди знизилися трохи більше, ніж на 50%. Отже,
ланцюжки поставок відновлюваної енергії загалом представляються менш енергоємними та
такими, що вміщують менше вуглецю, ніж ланцюжок поставок енергії з викопного палива,
інакше скорочення становило б рівно 50% або менше. Відзначено незначний позитивний
чистий вплив на зайнятість, залежно від того, наскільки біо-енергія на основі біомаси
місцевого походження збільшила свою частку на ринку по відношенню до інших
альтернативних джерел відновлюваної енергії. Специфічні для секторів показники
трудомісткості показують, що чим більшу участь беруть сільське господарство та лісова
галузь у постачанні відновлюваної енергії, тім більше робочих місць буде створюватися – і
головним чином у сільських регіонах, де рівень безробіття частіше за все вище, ніж у містах.
Зверніть увагу, що Польща потребуватиме на 50 000 шахтарів, але, з іншого боку, приблизно
однакова кількість (чи більше) нових робочих місць буде створена в енергетичному секторі
внаслідок зростаючої частки відновлюваної енергії.
Енергоефективний сценарій, ймовірно, скоротить викиди вуглецю у Чехії приблизно на
33%, а у Польщі – на 35%. Тут вплив на зайнятість буде позитивним; з’явиться приблизно 50
000 нових робочих місць у Чеській Республіці та 100 000 – у Польщі. Приріст у робочих
місцях частково є тимчасовим за своїм характером. Проте, ця тенденція триватиме протягом
кількох десятиліть, коли будуть здійснюватися необхідні інвестиції у модернізацію старих
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будівель та інші покращення ефективності. Не буде спостерігатися вплив на торговий баланс у
Польщі, але у Чеській Республіки він зазнає деякого негативного впливу, головним чином
внаслідок збільшення імпорту консалтингових послуг у галузі енергетики та участі галузей,
що надають товари та інші послуги, необхідні для досягнення підвищення
енергоефективності. Такий вплив на торговий баланс може бути зменшено, якщо політика
енергоефективності у Чехії буде поєднуватися із заходами підготовки власних спеціалістів є
енергоефективності та створення секторів, що пропонують енергоефективні заходи та
обладнання на національному рівні.
Три сценарії ресурсоефективності, взяті разом, можуть зменшити викиди вуглецю у
Чеській Республіці на 8%, а у Польщі – на 7%. Приріст з точки зору зайнятості становитиме
понад 100 000 людей у Чеській Республіці, у той час як вплив у Польщі важко визначити через
її великий, трудомісткий та порівняно низькопродуктивний сільськогосподарський сектор.
Завдяки підвищенню продуктивності сільського господарства у Польщі, буде потрібно менше
людей, але виробництво при цьому буде зростати. Це могло б – і повинно було б –
компенсуватися за рахунок збільшення частки біомаси для використання енергії з залишкових
матеріалів агросектору. Якщо цього не станеться, вплив на зайнятість може бути фактично
негативним.
Найбільший приріст у контексті зайнятості у Чеській Республіці відбудеться у випадку
ефективної економіки – подовження терміну служби товарів та надання послуг, замість
продажів продукції, – що сприяє створенню нових робочих місць у галузях, які надають
послуги промислового проектування, техобслуговування та ремонту. Нові робочі місця,
створені у Чеській Республіці, носять постійний характер, у першу чергу, як наслідок змін у
співвідношенні товарів та послуг у економіці. Очікуване покращення у позитивному
торговому балансі становитиме 2% від ВВП в обох країнах, переважно, завдяки меншій
кількості імпортних матеріалів і товарів, особливо первинних матеріалів та промислових
виробів тривалого користування.
Якщо всі різні стратегії декаплінгу втілюватимуться разом, можна досягти суттєвих
результатів. Оскільки різні сценарії декаплінгу надають підтримку та сприяння один одному
за механізмом само-посилення – підвищення ефективності використання ресурсів має ефект
енергоефективності, а збільшена енергоефективність, у свою чергу, сприяє зростанню частки
відновлюваної енергії (скороченню використання викопного палива), – об’єднаний сценарій
буде найпростішим у реалізації, ніж будь-який сценарій, взятий окремо. Це, ймовірно, більше
відноситься до Чеської Республіки та Польщі, ніж до країн, які досліджувалися раніше
(Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція) з огляду на те, що в них більш
низькі початкові показники ефективності використання енергії та матеріалів.
Викиди вуглецю можуть бути скорочені майже на 70% у Чеській Республіці та у Польщі, у
структурному плані9. Кількість додаткових робочих місць у Чеській Республіці
перевищуватиме 150 000; це означає, що рівень безробіття – у порівнянні з сьогоднішнім днем
– може бути зменшений наполовину. У Польщі вплив на зайнятість буде залежати від того,
скільки біо-енергії буде вироблено з сільськогосподарських відходів.
Покращення у торговому балансі у Чеській Республіці та Польщі може скласти близько 2%
від ВВП. Також слід зазначити, що у глобальному масштабі не буде спостерігатися зростання
торгового балансу. Деякі країни, в особливості, не індустріалізовані експортери палива та
первинних матеріалів, як правило, опиняються у програші. З плином часу, – коли економіки
країн в усьому світі стануть більш циркулярними, переваги для країн, які були «ранніми
пташками», зменшуватимуться. У випадку не вжиття ніяких заходів Чеська Республіка та
Польща, ймовірно, будуть у числі відстаючих, коли інші країни почнуть рухатися у напрямку
більш циркулярної економіки.
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У циркулярній економіці, що використовує усі різноманітні можливості декаплінгу (згідно із моделями цього
звіту) буде лише одна третина викидів, які вміщують вуглець, у порівнянні зі «звичайною» економікою такого ж
розміру; звичайною ми називаємо існуючу економіку – яка базується на викопному паливі та є неефективною з
точки зору використання ресурсів. Однак, у міру того як економіка продовжує зростати внаслідок росту
населення і доходів на душу населення, викиди будуть збільшуватися. Це відбуватиметься доти, доки зусилля по
декаплінгу не будуть відповідати темпам економічного зростання, навіть і в більш циркулярній економіці, але в
цьому випадку зі значно нижчого рівня. Тобто, зменшення викидів має відбутися внаслідок розвитку у тих
умовах, де заходи, спрямовані на декаплінг, завжди випереджають економічне зростання.

Рух у напрямку підвищеної ефективності використання ресурсів, зокрема, активні спроби
повторного використання та переробки матеріалів і збільшення матеріальних благ
(подовження терміну служби продукту), призведе до зміни співвідношення товарів та послуг
у будь-якій економіці. Це, безсумнівно, є основною причиною зростання зайнятості у Чеській
Республіці і також могло б принести користь Польщі, у випадку запровадження належної
сільськогосподарської політики з приділенням більшої уваги економіці на основі
біотехнологій.
Економіка, яка сприяє повторному використанню та переробці матеріалів, а також
подовженню терміну служби продуктів, є, за визначенням, більш трудомісткою, ніж та, що
базується на філософії утилізації, тобто на лінійних потоках ресурсів. Основна причина,
звичайно, полягає у тому, що піклування про вже зроблене – шляхом ремонту,
техобслуговування, модернізації та відновлення – вимагає більших трудовитрат, ніж
видобуток та виробництво, взяті разом.

4.5 Результати, представлені у таблицях
Результати для Чеської Республіки – це аналіз можливих варіантів секторів 35*35 на основі
моделі витрат і випуску (IO):

Скорочення викидів
Додаткові робочі
місця
Вплив на торговий
баланс

Випадок
використання
відновлюваної
енергії
- 50,2 %
10
Без змін *

Енергоефективність

Без змін

- 0,5 % від GDP

- 33%
+ 50 000

Три сценарії
ресурсоефективності
- 8%
+ > > 100 000
+ > 3 % від
ВВП, з часом
зниження

Сумарний випадок:
Поєднання усіх трьох
моделей декаплінгу
- 69 %
+ > 150 000
+ > 2 % від GDP

Рівень безробіття у Чехії сьогодні становить 5% - це трохи більше чверті мільйона людей.
Поточний платіжний баланс Чехії (станом на середину 2016 року) має невеликий приріст після
того, як протягом більшої частини останнього десятиріччя він демонстрував негативне
значення у кілька відсоткових пунктів ВВП.
____________________
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* Чистий вплив на зайнятість буде більшим, якщо сільське господарство та лісогосподарський сектор
збільшать свою частку на ринку постачання відновлюваної енергії. Багато інших способів постачання
електроенергії та відновлюваного палива, здається, не додають стільки чистих робочих місць у порівнянні з
постачанням викопного палива. Причина може полягати у тому, що на стадії будівництва установок генерації
сонячної та вітрової енергії виконується багато монтажних робіт, а потім, на етапі використання при постачанні
енергії, вони досить трудомісткі.
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Результати для Польщі – це аналіз можливих варіантів секторів 35*35 на основі моделі витрат
і випуску (IO):

Скорочення викидів
Додаткові робочі
місця

Вплив на торговий
баланс

Випадок
використання
відновлюваної
енергії
- 50,3 %
Без змін*

Енергоефективність

+ 0,3 % від GDP

Без змін

- 35%
+ 100 000

Три сценарії
ресурсоефективності
- 7%
Залежить від
сільськогосподарської
11
політики**
+ > 2 % від
ВВП, з часом
зниження

Сумарний випадок:
Поєднання усіх трьох
моделей декаплінгу
- 69,5 %
Залежить від
сільськогосподарської
політики**
Плюс кілька
процентних пунктів

Рівень безробіття у Польщі сьогодні становить близько 10%; це трохи більше, ніж півтора
мільйона людей. Поточний платіжний баланс (станом на середину 2016 року) є рівним, але
протягом більшої частини останнього десятиріччя дефіцит платіжного балансу складав кілька
процентних пунктів ВВП.
Результати Чеської Республіки та Польщі щодо скорочення викидів вуглецю аналогічні
результатам Іспанії та є більш позитивними, ніж результати моделювання економіки
Голландії, Фінляндії, Франції, Швеції та Норвегії (які коротко представлені у додатку А). Що
стосується робочих місць, результати Чехії також більш позитивні, ніж в інших досліджених
країнах.

4.6 Інші дослідження, які підтверджують результати
Коли ми завершували роботу над цим звітом, у Великобританії було опубліковане
дослідження, проведене двома британськими дослідницькими групами, WRAP і Green
Alliance, із використанням подібної методології витрат та випуску, з метою розгляду впливу
на зайнятість більш «циркулярної економіки» у Великобританії, тобто утримання продуктів та
ресурсів у використанні якомога довше, шляхом відновлення, повторного використання,
ремонту, повної модернізації та переробки.
Моделювання помірного підвищення вже існуючих тенденцій повторного використання,
ремонту та переробки у Великобританії дозволить створити понад 200 000 робочих місць (у
загальній кількості) і скоротити показник безробіття приблизно на 50 000 людей до 2030 року.
Більш швидкий перехід до циркулярної економіки може, за даними іншого сценарію
моделювання у тому ж дослідженні, створити близько півмільйона робочих місць (у загальній
кількості) і скоротити показник безробіття на 100 000 людей. Аналізуючи можливості
працевлаштування, автори дослідження виявили додатковий бонус-ефект: регіональні
відмінності у рівнях безробіття можуть бути зменшені завдяки тому, що циркулярна
економіка пропонує ширше географічне поширення можливостей для працевлаштування у
порівнянні з економікою, яка базується на більш лінійних потоках матеріалів.
____________________
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* Чистий вплив на зайнятість буде залежати від того, як розвиватиметься сільськогосподарський сектор
Польщі; про це йшлося у попередніх розділах звіту.
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Крім того, існуюча в економіці невідповідність, пов’язана із професійною діяльністю, може бути
знижена за допомогою більшої міри циркулярності, створюючи нові можливості на усіх рівнях
компетенцій. Більш повний розвиток циркулярної економіки, що передбачає більші обсяги повної
модернізації, обслуговування та ремонту, також може створити додаткові робочі місця поблизу
існуючих виробничих об’єктів, де рівень безробіття – частково як наслідок автоматизації та
роботизації – звичайно буває вищим.
У нещодавно опублікованій доповіді «Зростання всередині» Фонд Елен МакАртур та компанія
McKinsey переглянули 65 наукових робіт і зробили висновок: «Хоча й необхідні додаткові
дослідження, наявні дані досліджень вказують на позитивний вплив на зайнятість, що виникає у
випадку впровадження циркулярної економіки». Найбільш цитована причина такого впливу
полягає у тому, що підвищення продуктивності ресурсів означає зниження попиту на них.
Це призводить до двох видів економії: менші обсяги купівлі матеріалів дозволяють заощадити
гроші для покупця, а нижчий попит, як правило, знижує ціну на одиницю використовуваних
матеріалів. Менша сума фінансових ресурсів, витрачених на матеріали, означає, що ресурси
звільняються, щоб витрачатись на інші речі. Оскільки галузі по видобутку ресурсів зазвичай
мають низьку трудомісткість, показники зайнятості є вищими, якщо заощаджувані гроші
витрачаються на інші речі, крім придбання первинних матеріалів. Можна додати, що економіка, у
якій матеріали використовуються більш ефективно, означає більші обсяги переробки, повторного
використання, а також технічного обслуговування та ремонту. Для порівняння, усі такі види
діяльності є трудомісткими.
У дослідженні на рівні ЄС про можливі наслідки встановлення більш високого цільового
показника продуктивності ресурсів показано, що приріст продуктивності ресурсів на 2 - 2,5% на
рік має найкращий економічний результат. За оцінками «Дослідження моделювання економічного
та екологічного впливу споживання сировини» Cambridge Econometrics (2014 р.), може бути
створено два мільйони нових робочих місць.
У звіті, який випущено у Голландії, під назвою «Можливості для циркулярної економіки в
Нідерландах» (TNO, 2013 р.), досліджені потенційні та можливі прибутки для 17 категорій товарів
(переважно металів та електронних пристроїв) та 34 видів відходів (де найчастіше згадувався
процес одержання палива, електричної, теплової енергії та хімікатів з біомаси та видобуток
біогазу). Сьогодні ці групи продуктів та відходів становлять трохи більше, ніж один відсоток у
голландській економіці. Автори дослідження дійшли висновку, що при поширенні циркулярної
економіки з її нинішнього стану має бути створено понад 50 000 нових робочих місць, завдяки
використанню можливостей, виявлених тільки для 17 категорій товарів та 34 видів відходів.

4.7 Переможці та переможені у більш циркулярній економіці
Перехід до більш циркулярної економіки забезпечить створення нових робочих місць у
багатьох галузях економіки. Однак економічна активність та зайнятість також зменшаться в
абсолютних одиницях у кількох секторах. У сценарії розвитку відновлюваної енергетики ті
сектори/підсектори, які здатні запропонувати збільшення обсягів біопалива – наприклад,
сільське господарство та сектори, пов’язані з лісовим господарством, – отримають частку
ринку. Те ж саме стосується будівництва та секторів/підсекторів, що надають компоненти,
послуги технічного обслуговування та інші послуги для вітроенергетичних установок та
сонячних батарей. Оскільки електричний транспорт збільшиться в обсязі, вітроенергетичні
установки, сонячні батареї та інші джерела відновлюваної енергії будуть все більше
задовольняти енергетичні потреби транспортного сектора. Видобуток корисних копалин і
відкриті гірничі роботи скоротяться, тому вугледобувна галузь Польщі буде у програші.
Відповідно до енергоефективного сценарію, енергетичні підприємства будуть страждати від
зниження попиту. Сектори, які пропонують енергоефективні ноу-хау та технології і
встановлюють їх, отримають частку ринку. Також буде мати перевагу сектор будівництва,
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завдяки необхідності модернізації старих будівель та допомоги споживачам енергії у
встановленні усіх видів енергозберігаючого обладнання. Одним із способів компенсації
зниження можливостей для розвитку бізнесу енергетичних компаній є розширення їхнього
ділового підходу та допомога клієнтам у досягненні більшої ефективності використання
енергії.
У трьох сценаріях ресурсоефективності велика кількість секторів піддається різному впливу.
Підвищення ресурсоефективності передбачає використання меншої кількості матеріалів –
зводяться до мінімуму відходи, – а також збільшується попит на допоміжні матеріали та
послуги, призначені для подовження терміну служби товарів тривалого користування. У
секторах, що пропонують первинні матеріали, буде спостерігатися менший попит. Те ж саме
стосується секторів, що пропонують товари тривалого користування. З іншого боку,
переможцями стануть підприємства, які займаються переробкою та відновленням, а також
сервісні організації, що пропонують ноу-хау і технології для підвищення ефективності
використання матеріалів. Сервісні компанії, які надають послуги інтелектуального
проектування, технічного обслуговування, ремонту і модернізації для товарів тривалого
користування та сприяють подовженню терміну служби продукту, стануть явними
переможцями.
Найбільш ймовірно, що компанії, які продають менше продуктів, але з більш тривалим
терміном користування, додатково надаватимуть послуги з ремонту та технічного
обслуговування своїми силами, пропонуючи контракти на обслуговування у місці продажу.
Інший варіант – надання продукту в оренду та його обслуговування як частина угоди.
Виробники швейцарських армійських ножів та інших якісних продуктів вже пропонують такі
сервісні контракти; оренда автомобіля на кілька років буде включати технічне
обслуговування. Ці види домовленостей у майбутньому будуть застосовуватися до все більшої
кількості продуктів та послуг.
Якщо різні сценарії декаплінгу розглядаються спільно, деякі сектори демонструють дуже
добрі показники, а інші втрачають можливості для розвитку бізнесу на декількох фронтах,
навіть у зростаючій економіці. У цілому, такі види діяльності, як переробка,
техобслуговування та ремонт, розвиватимуться найшвидше і можуть фактично подвоїтися або
навіть потроїтись в обсязі.
Компанії, які надають послуги та ноу-хау в області підвищення ефективності, також будуть
активно розвиватися. Будівельний сектор та сектори, що надають обладнання сектору
відновлюваної енергії, підрозділи по технологіях енерго- та ресурсоефективності, швидше за
все, зростуть приблизно на чверть за розміром, принаймні протягом перехідного періоду.
Багато структурних змін, що відбуваються при переході до більш циркулярної економіки,
передбачають перебудову та модернізацію існуючих конструкцій, а також будівництво нових,
як, наприклад, установка сонячних панелей на даху.
Усі основні сектори, що займаються видобутком ресурсів та їхньою торгівлею, можуть
втратити частку ринку, особливо ті, що займаються діяльністю з видобутку викопного палива
та корисних копалин. Циркулярна економіка, яка у набагато більшій мірі базується на
відновлюваних ресурсах, за визначенням матиме такий ефект. Сектори, що пропонують
товари тривалого користування, також, ймовірно, зменшать обсяги продажів, оскільки
продукція стає ще більш довговічною.
Для деяких з цих секторів спосіб, який забезпечував би подальше заробляння такого ж чи
більшого прибутку, полягатиме у розробці нових бізнес-моделей, пропозиціях лізингу, а
також наданні послуг з ремонту, обслуговування та модернізації, як вже обговорювалося
вище. Що стосується галузей, які експортують товари тривалого користування, їм доведеться
співпрацювати з іноземними сервісними компаніями, щоб пропонувати технічне
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обслуговування, ремонт та модернізацію своїх виробів і за межами внутрішніх ринків. Ця
тенденція вже спостерігається у кількох транснаціональних компаніях, які продають
високоякісні дорогі товари. Одним з найяскравіших прикладів є сектор телекомунікацій.
Як згадувалося раніше, ринкові сили навряд чи будуть рухатися у напрямку структури
економіки з більшим декаплінгомсамі по собі. У реальному житті рух до більш циркулярної
економіки потребує цілої низки політичних заходів – поєднання регуляторних та економічних
інструментів, а також значних інвестицій в інфраструктуру, будівництво та виробництво, які
спрямовані на зменшення обсягів використання енергії та матеріалів у суспільстві. У
майбутніх розділах ці інвестиції та заходи будуть обговорюватися більш детально.

4.8 Перехід до циркулярної економіки вимагатиме різкого
збільшення інвестицій
Рух у напрямку декаплінгу та циркулярної економіки вимагатиме значного збільшення
інвестицій. Потрібні інвестиції тимчасово підвищать рівень економічної активності та
зайнятості. Спочатку внаслідок посилення економічної активності різні типи викидів також
збільшаться, але вони зменшуватимуться в міру того, як вступатиме в силу нова, значно
ефективніша з точки зору збереження ресурсів структура економіки.
У більш віддаленій перспективі, після того як всі кошти будуть інвестовані й політики
стимулювання дадуть бажаний результат, економіка стане більш ефективною з точки зору
використання енергії та сировини, більш ощадливою, більш циркулярною у використанні
матеріальних ресурсів, більш орієнтованою на продуктивність (компанії, що все частіше
пропонують високоякісні продукти як послуги) і поступово переходитиме на поновлювані
джерела енергії.
Додаткові інвестиції (понад звичайний рівень інвестицій), необхідні для переходу до
циркулярної економіки, в рамках даного моделювання оцінюються в межах 3% ВВП на рік,
починаючи з цього моменту і до 2030 року. 3% ВВП становить трохи більше 10 мільярдів євро
в Польщі та близько 5 мільярдів євро в Чехії. Оскільки і Польща, і Чехія мають лише
незначний надлишок платіжного балансу, ці мільярди мають бути запозичені або надані через
бюджетні канали ЄС або інвестиційні фонди. Проте в довгостроковій перспективі можна буде
також залучати кошті з прибутків від торговельного балансу, отриманих внаслідок
запровадження альтернативних заходів з розірвання залежностей, описаних раніше в цьому
звіті. Потреба в інвестиціях виникне, насамперед, у тих секторах економіки, які є найбільш
важливими з точки зору необхідності розірвання залежностей: в сільському господарстві,
лісовому
господарстві,
у
сфері
послуг
з
монтажу,
мобільного
доступу,
будівництва/реконструкції, технічного обслуговування та ремонту, утилізації відходів та
інжинірингу. Деякі інвестиції також будуть спрямовані в освіту та послуги з
працевлаштування населення з метою підготовки робочої сили до виконання нових завдань,
які постануть у новій економіці. Що стосується Польщі та Чехії, які в недавньому минулому
мали більшу інвестиційну частку ВВП, ніж більшість європейських країн, понад 20%,
можливо, стане питання передачі частини інвестицій з їхніх поточних інвестиційних програм
до секторів, що сприяють розвитку більш циркулярної економіки, особливо у проекти,
описані нижче в розділі 4.10.

4.9 Інвестиції, потрібні для зростання економіки
Запровадження інвестиційного пакету в обсязі, описаному вище через модель «Витрати –
випуск», дає наступні результати:
З кожного мільйона євро, інвестованого у відкриті економіки, такі як чеська й польська, від
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чверті до третини інвестиційних коштів негайно вийдуть з країни у вигляді замовлень
іноземним компаніям (імпорт). Чим більш відкрита економіка, тим вищим є це
співвідношення. Іноземні компанії, у свою чергу, покладаються на своїх підрядників, багато з
яких також є іноземними компаніями.
Крім того, з приблизно двох третин від загального обсягу інвестицій, які спочатку призводять
до замовлень вітчизняним компаніям, значна частина призводить до виробництва за
кордоном, оскільки вітчизняні фірми частково залежать від імпорту у своїх ланцюжках
постачань. Таким чином, внаслідок запровадження інвестиційного пакета в одній країні
підприємницька діяльність за кордоном, як правило, зростає так само, як і на внутрішньому
ринку.
Оскільки компанії, що отримують інвестиційні замовлення, повинні купувати товари та
послуги в інших фірм, як вітчизняних, так і іноземних, загальний обсяг економічної
активності, що виникає в результаті інвестицій, буде набагато більшим, ніж сама інвестиція.
Це так званий мультиплікативний ефект.
У Чехії мультиплікативний ефект інвестицій, про які йдеться у цьому дослідженні, дорівнює
майже трьом, в той час як у Польщі він становить близько двох з половиною. Отже, на
кожний додатковий мільйон євро, що буде інвестовано, очікується зростання економічної
активності на суму майже три мільйони євро, навіть якщо понад 60% такої активності буде
здійснюватися за кордоном. У Польщі кожний мільйон євро, що інвестується, призведе до
збільшення економічної активності на суму два з половиною мільйони євро, при цьому
половина від загального обсягу такої активності буде здійснюватись на внутрішньому ринку.
У випадку Чехії очікується, що внаслідок запропонованих інвестицій у циркулярну економіку
в розмірі п'ять мільярдів євро на рік (близько 3% ВВП) загальна вартість внутрішнього
виробництва становитиме близько шести мільярдів євро завдяки початковим інвестиціям.
Загальний обсяг економічної активності в інших країнах за рахунок замовлень, пов'язаних з
початковими чеськими інвестиціями, буде дещо більшим і становитиме близько восьмидев'яти мільярдів євро.
Отже, очікується, що додаткові чеські інвестиції у розмірі п'яти мільярдів євро призведуть до
збільшення економічної активності на загальну суму 14-15 мільярдів євро, тобто величина
мультиплікатора дорівнюватиме майже трьом. Внаслідок інвестицій рівень зайнятості
населення в Чехії збільшиться приблизно на 70 000 осіб, що значно знизить рівень безробіття.
У випадку Польщі очікується, що внаслідок запропонованих інвестицій в циркулярну
економіку в розмірі десять мільярдів євро на рік (майже 3% ВВП) загальна вартість
польського виробництва становитиме близько 13 мільярдів євро завдяки початковим
інвестиціям. Загальний обсяг економічної активності в інших країнах через замовлення,
пов'язані з початковими польськими інвестиціями, буде майже таким само великим – близько
12 мільярдів євро.
Отже, очікується, що додаткові польські інвестиції в розмірі 10 мільярдів євро призведуть до
збільшення економічної активності в цілому на 25 мільярдів євро, тобто величина
мультиплікатора дорівнюватиме майже двом з половиною. Внаслідок інвестицій рівень
зайнятості населення в Польщі збільшиться більш ніж на 200 000 осіб. Вплив на рівень
зайнятості внаслідок збільшення частки відновлюваних джерел енергії та посилення
ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів – перехід до циркулярної
економіки – важко оцінити. Він у значній мірі залежить від стану справ в аграрному секторі та
від того, чи надається біоенергетиці пріоритетне значення.
На стадії будівництва зростатиме рівень різного роду забруднень. Проте довгостроковий
ефект інвестування в більш стійкі енергетичну та транспортну системи призведе до
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радикального зниження викидів у віддаленій перспективі.
Оскільки країни ЄС ведуть торгівлю в основному у межах Єдиного ринку ЄС, тобто з іншими
країнами-членами ЄС, узгоджений план інвестиційних заходів між кількома країнамичленами ЄС, що дозволить рухатись у напрямку циркулярної економіки, сприятиме
зростанню рівня економічній активності та зайнятості у всіх країнах ЄС. Країни-члени ЄС, що
мають надлишковий торговельний баланс, можуть принести економічно проблемним країнамучасницям велику користь, інвестуючи не тільки всередині країни, а й за кордон. Багато
переваг – екологічних, економічних та соціальних – отримає населення не тільки тих країн, в
яких були здійснені початкові інвестиції, але й країн-сусідів та інших торговельних партнерів.
Більш циркулярна економіка також призведе до того, що деякі ланцюжки постачань
перемістяться на регіональні ринки, як це вже відбувається, наприклад, у сфері постачання
біомаси та електроенергії. Що стосується вторинних матеріалів, країни-члени зможуть
значною мірою покладатися на внутрішні постачання або на постачання сусідніх країн ЄС.
Все це означає, що перехід до більш циркулярної економіки переорієнтує значну частину
структури торгівлі на користь регіональної торгівлі.

4.10

Необхідні інвестиції

Рівень інвестицій є важливою характеристикою. Ще важливішим, без сумніву, є те, які саме
інвестиції треба залучати. Була зроблена спроба широко оцінити типи інвестицій, що мають
бути залучені від цього моменту і до 2030 року з метою здійснення переходу до менш
залежної економіки.
Загальні вимоги щодо інвестицій для здійснення необхідного переходу до циркулярної
економіки, як правило, є подібними у більшості промислово розвинених країн. Нижче ми
наводимо низку інвестиційних пропозицій для Чехії та Польщі:
Розширення електроенергетичної мережі, в тому числі за рахунок використання «розумних
мереж», сонячної енергії, енергії вітру, зарядних станцій для електричних транспортних
засобів, електромобілів та ін.
Збільшення інвестицій у розвиток залізничного транспорту та значне розширення послуг
міського та приміського транспорту.

Електрифікація окремих частин мережі автомобільних доріг для вантажних перевезень, так
звані е-шосе. Обговорюється декілька технічних параметрів, в тому числі повітряні контактні
лінії, магнітні технології та інше, при цьому першочергова увага приділяється основним
магістралям та з'єднанням між найбільшими містами та портами.
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Автомобільний парк має бути оновлений. Це стосується як гібридів, так і електромобілів або
автомобілів на біопаливі. Вартість такого оновлення важко оцінити, не в останню чергу через
значне скорочення витрат, що має відбутися в сфері використання поновлюваних джерел
енергії, зокрема, сонячної енергії та акумуляторних технологій.
Розвиток біопереробних заводів – і виробництво біопалива – в основному, базуватиметься на
використанні відходів сільського та лісового господарства. Основну частину пропонованого
біопалива має складати так зване альтернативне паливо, що може використовуватися у
звичайних двигунах і поступово замінити бензин та дизельне пальне.
Підвищення енергоефективності житлових будинків, комерційних та промислових будівель є
ще одним важливим напрямком. Тривалість окупності для більшості інвестицій в
енергозбереження, як правило, незначна. Темпи інвестування найчастіше є повільними, проте
головною причиною цього є відсутність інформації. Отже, існує потреба в цілеспрямованих
інформаційних програмах12. Що стосується будівель, то тут необхідні реконструкції простіше
реалізувати, особливо реконструкції комерційних будівель, оскільки комерційні мотиви
завжди є досить сильними, а орендні ставки легше регулювати.

4.11

Декаплінг в період до і після 2030 року

Якщо Чехія та Польща здійснять усі інвестиції у пропонований спосіб, вони, ймовірно, не
лише досягнуть цілей загального підвищення ефективності та використання відновлюваних
джерел енергії, встановлених у цьому дослідженні, але й підуть далі. Це був би більш ніж
задовільний результат. Проте слід нагадати, що очікуване 70-відсоткове скорочення викидів
вуглецю як результат впровадження запропонованих у цьому дослідженні заходів з розірвання
залежностей було б лише необхідним першим кроком на шляху до уникнення небезпечних
змін клімату. Скорочення викидів у довгостроковій перспективі має бути ще більшим.
Заходи з розірвання залежностей не впроваджуються у вакуумі. Усі країни, не тільки Чехія та
Польща, протягом наступних років до та після 2030 року, зазнають суттєвих змін. Населення
зростатиме у всьому світі, навіть якщо в Чехії та Польщі прогнозуватиметься досить
стабільний стан. Середній дохід також зростатиме, при чому, згідно з більшістю прогнозів, у
Чехії та Польщі більше, ніж у багатьох інших країнах ЄС. Як наслідок, зростатимуть викиди
вуглецю, хоча й меншими темпами і з більш низького рівня, ніж раніше.
Очікуване збільшення чисельності населення Чехії призведе до збільшення викидів вуглецю
до 2030 року максимум на декілька процентних пунктів. У Польщі зростання чисельності
населення взагалі не очікується. Крім того, підвищення добробуту та збільшення ВВП на
душу населення, що має відбутися частково завдяки описаним вище інвестиційним пакетам,
ймовірно, збільшать викиди вуглецю в Чехії та Польщі на 45%. Отже, сукупним ефектом від
зростання населення та підвищення добробуту, якщо прогнози виявляться правильними, буде
збільшення викидів вуглецю в порівнянні з теперішнім часом на 45% у Польщі та майже на
50% у Чехії13. Це означає, що політика стимулювання фактору Т з формули IPAT, тобто
технологій та поведінки, має бути дуже сильною та послідовною. Якщо мета полягає в тому,
щоб забезпечити абсолютне розірвання залежностей і досягти нульових викидів, технології та
зміна поведінки повинні відбуватися вдвічі або навіть втричі швидше, ніж зростання
економіки. На щастя, існує безліч перспективних шляхів вдосконалення технологічного
фактору.
12

Така фінансована державою програма (PFE), очолювана Шведським агентством з питань енергетики, була
нещодавно успішно впроваджена в окремих галузях шведської обробної промисловості, не в останню чергу через
паралельне запровадження податкових пільг для компаній, що здійснюють заходи з підвищення
енергоефективності.
13
Розрахунок: 1,02 * 1,45 = 1,48, тобто збільшення майже на 50%. Дані щодо населення отримані від ООН; дані
щодо економічного зростання (прогнози) – від ОЕСР; дані щодо технологій частково отримані від Світового
банку (історичні дані), частково – в результаті нашого власного моделювання (прогнозів).
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Згідно з даними модельних експериментів, запропонованих в цьому дослідженні, результати
щодо скорочень викидів вуглецю були приблизно такі:
У Чехії сценарій запровадження відновлюваної енергетики спричинив скорочення викидів на
50,2%, сценарій підвищення енергоефективності – на 33%, а також три субсценарії
підвищення ефективності використання ресурсів – на 8%. Загалом це може призвести до
скорочення викидів вуглецю у Чехії майже на сімдесят відсотків (0,498 * 0,67 * 0,92 = 0,31),
тобто скорочення становитиме 69%.
У Польщі сценарій розвитку відновлюваної енергетики призвів до скорочення викидів на
очікувані 50,3%, сценарій підвищення енергоефективності – на 35%, а три субсценарії
підвищення ефективності використання ресурсів – на 7%, тобто величина скорочення викидів
вуглецю є навіть ближчою до сімдесяти відсотків (0,497 * 0,65 * 0,93 = 0,305) і становить
69,5%.
Внаслідок зростання населення та економіки чистий ефект від скорочення викидів буде
значно нижчим у період до 2030 року. У випадку Чехії, якщо будуть взяті до уваги всі
фактори, що впливатимуть на викиди парникових газів до 2030 року, а саме: поступове
зростання чисельності населення, значне підвищення добробуту та зміни в технології та
поведінці внаслідок переходу до циркулярної економіки (зміна чисельності населення * зміна
рівня добробуту * зміна технології = зміна рівня викидів),14 рівень викидів вуглецю у 2030
році буде на 54% нижчим, ніж у 2010 році. Тобто, якщо всі моделі розірвання залежностей
будуть застосовані, а демографічні та економічні прогнози з боку ООН та ОЕСР виявляться
правильними.
У випадку Польщі, якщо будуть взяті до уваги всі фактори, що впливатимуть на викиди
парникових газів до 2030 року, а саме: більш-менш стабільна чисельність населення, значне
підвищення добробуту та зміни в технології та поведінці внаслідок переходу до циркулярної
економіки (зміна чисельності населення * зміна рівня добробуту * зміна технології = зміна
рівня викидів),15 рівень викидів вуглецю в 2030 році буде на 56% нижчим, ніж у 2010 році.
Для досягнення цілей довгострокової кліматичної політики, які, за даними МГЕЗК, вимагають
майже нульового рівня викидів вуглецю для країн-членів ЄС у 2050 році, технологічний
фактор у рівнянні IPAT гратиме значну роль. Наприклад, щоб досягти рівня викидів вуглецю
на душу населення не більше однієї тони в 2050 році, показники скорочення викидів після
2030 року, насправді, мають бути набагато вищими, ніж ті, що очікується отримати внаслідок
впровадження заходів з розірвання залежностей, що здійснюватимуться в період до 2030 року.
Звідси випливає, що зміни технології та поведінки мають призвести до зменшення викидів
вуглецю на 7-9% на рік, щоб компенсувати зростання економіки та населення. Тільки тоді
чисте скорочення викидів буде в межах необхідних 5% річних. У країнах, де очікується
зростання населення та/або підвищення рівня добробуту (ВВП на душу населення), вимоги до
зміни технологій та поведінки будуть навіть вищими, ніж у країнах, що аналізуються в цьому
звіті.
Основний акцент у цьому звіті робиться на викидах вуглецю. Зменшення викидів інших
парникових газів, таких як метан та оксид азоту, може стати ще складнішим завданням. Такі
викиди, в першу чергу, пов'язані з землекористуванням та виробництвом продуктів
харчування, і через це, як наголошується в цьому звіті, їх може бути навіть важче зменшити,
ніж викиди вуглецю.
14

Розрахунок: 1,02 * 1,45 * 0,31 = 0,46, тобто скорочення викидів вуглецю на 54% у 2030 році; тоді чеська
економіка буде майже в півтора рази більшою, ніж сьогодні.
15
Розрахунок: 1,0 * 1,45 * 0,30,5 = 0,44, тобто скорочення викидів парникових газів у Польщі на 56% у 2030 році;
тоді економіка Польщі буде на 45% більшою, ніж сьогодні.
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4.12 Наша економічна діяльність має стати більш корисною
для суспільства
У наступні десятиріччя політики мають бути спрямовані на те, щоб діяльність, яка сприяє
перетворенню суспільства на більш екологічно чисте й інклюзивне, стала економічно
вигідною для бізнесу і домашніх господарств. «Треба платити за можливість робити
правильні речі». Сьогодні дуже часто трапляється протилежне. Корпорації постачають
матеріали, 80-90% яких у процесі виробництва перетворюються на сміття. Нерідко товари, що
виробляються, невдовзі стають застарілими, псуються або виходять з моди. Споживачі охоче
купують їх і вимагають більше. Така діяльність приносить великі прибутки бізнесу, але втрати
для суспільства можуть бути суттєвими. Ця ситуація має змінитися.
Найбільш очевидним кроком має стати заборона субсидування будь-якої діяльності, що є
шкідливою для навколишнього середовища. Яскравим прикладом є субсидії на викопне
паливо. Вартість таких субсидій в усьому світі становила майже 500 мільярдів доларів США в
2014 році. Як країни-учасниці Великої двадцятки, так і країни АТЕС взяли на себе
зобов'язання поетапно скасувати субсидії на викопне паливо, але ця робота розпочалася лише
нещодавно. Є багато інших прикладів екологічно шкідливих субсидій у таких сферах як
транспорт, гірничодобувна промисловість, лісове господарство та рибальство.
Скасування шкідливих субсидій є одним із найважливіших заходів, що мають бути вжиті. Не
менш важливим є дозволити ринковим цінам відображати справжні витрати, тобто зовнішні
витрати повинні віддзеркалюватись у ринкових цінах. На жаль, ринки самі по собі не
пропонують екологічно чисті та ресурсозберігаючі товари та послуги. Тут потрібні політичні
заходи – як у формі економічних інструментів (дорожні податки та збори, зелені сертифікати
та податкові тарифи), так і у вигляді регулювання чи державних закупівель. Екологічно
безпечні продукти часто спочатку коштують дорожче. Якщо стимулювати виробництво і
споживання такої продукції, позитивні криві навчання – ті, що ми спостерігаємо сьогодні у
сфері виробництва і використання вітряної та сонячної енергії – перетворюватимуть її на все
більш конкурентну та менш залежну від підтримки уряду.
Досягненню кліматичних та екологічних цілей має приділятись особлива увага. Але те саме
стосується й низки соціальних цілей. Цей підхід був красномовно описаний Кейт Раворт.
Точка відліку – сукупність соціальних цілей, які разом описуються як «соціальний
фундамент». Вони настільки ж важливі, як і планетарні межі при організації економіки. Ці
соціальні цілі формують внутрішнє кільце «пончика» (див. наступну сторінку), а проблеми
екологічної стійкості, або планетарні межі, формують його зовнішнє кільце. Такий підхід
тягне за собою зсув перспективи в політичному дискурсі, від бачення сталого розвитку як
досягнення гармонії між економічним, соціальним та екологічним розвитком – за
визначенням Всесвітньої комісії з питань навколишнього середовища та розвитку – до
перспективи, в якій соціальна стійкість є ціллю, що може бути досягнута в планетарних
межах, і де економіка розглядається як інструмент. В цьому випадку економічна стабільність
трактуватиметься як політика, ринкові рамки, технологічні та адміністративні досягнення, що
дозволяють економіці рухатися в напрямку та залишатись у зоні, що знаходиться всередині
зовнішніх екологічних кордонів, проте вище соціального поверху. Циркулярна економіка, без
сумніву, надає грані можливості для реалізації такого підходу.
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«Пончик» соціальних та планетарних меж

Підписи до малюнка:
1 зміна клімату
2 використання прісної води
3 кругообіг азоту та фосфору в природі
4 підвищення рівня кислотності океанських вод
5 хімічне забруднення
6 концентрація аерозолів в атмосфері
7 виснаження озонового шару
8 втрата біорізноманіття
9 зміна характеру землекористування
10 екологічна стеля
11 безпечне й справедливе середовище для існування людства
12 інклюзивний та сталий економічний розвиток
13 соціальний фундамент
14 вода
15 дохід
16 освіта
17 здатність до адаптації
18 право голосу
19 робота
20 енергія
21 соціальна справедливість
22 гендерна рівність
23 здоров’я
24 їжа
Екологічна стеля, що включає в себе дев'ять планетарних меж – концепція, яку висуває Рокстрьом та інші. Вона характеризує
неприйнятну деградацію навколишнього середовища та потенційні «критичні точки» в системах Землі. Соціальний фундамент
складається з одинадцяти основних соціальних пріоритетів, визначених урядами світу під час підготовки до конференції з питань
сталого розвитку «Ріо +20». За межами цього фундаменту використання ресурсів лежать неприпустимі людські депривації, такі як
голод, погане здоров'я та бідність через низькі доходи. Між соціальною та планетарною межами знаходиться екологічно безпечний і
соціально справедливий простір, в якому людство може процвітати. Циркулярна економіка – це економіка, яка може посісти гідне
місце в цьому просторі (з домашньої сторінки Кейт Раворт; http://www.kateraworth.com/doughnut/).
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4.13
Реалістичність запропонованих заходів з розірвання
залежностей
Якщо б викладені в цьому дослідженні припущення про суттєве підвищення ефективності
використання енергії та матеріальних ресурсів і поступове скорочення викопного палива були
зроблені десять років тому, вони б розглядалися як нереалістичні й такі, що потребують для
свого запровадження занадто великих коштів. Однак протягом останнього десятиліття на
енергетичних ринках відбулася революція. Темпи навчання використанню сонячних та
вітрових джерел енергії є надзвичайно високими – набагато вищими, ніж для різних заводів з
виготовлення викопного палива, не кажучи вже про ядерну енергетику, де рівень навчання на
сьогодні, здається, є негативним з точки зору витрат, частково завдяки підвищеним вимогам
безпеки. У багатьох місцях сонячна енергія є порівняною з традиційними джерелами енергії, а
зважаючи на позитивні темпи навчання, немає причин, чому сонячна революція не повинна
тривати. Аналогічна ситуація з енергією вітру.
Реальні ціни на більшість матеріалів падали протягом майже всього 20-го століття.
Наприкінці сторіччя, не в останню чергу через швидке економічне зростання в країнах, що
розвиваються, спостерігалось різке підвищення цін на більшість сировинних товарів. Проте
внаслідок фінансової кризи, сповільнення світової економіки та суттєвого падіння темпів
економічного зростання в Китаї, що спостерігається в останні роки, ціни знову знизились.
Однак, з огляду на зростання економіки та населення в довгостроковій перспективі, мало хто з
аналітиків прогнозує будь-який інший сценарій, окрім зростання цін у наступні роки.
Площа високопродуктивних земель зменшується. Рівень ґрунтових вод падає. Кліматичні
зміни ускладнюють ситуацію, перетворюючи сухі ділянки на ще сухіші. Знищення лісів все
ще залишається величезною проблемою. Більшість копалень з високоякісною рудою вже
розроблені. Розвідка нафти відбувається все далі від берега, далі на північ, в більш глибоких
місцях і все глибше від дна океану. Внаслідок цього стає все важче забезпечувати сучасні в
більшості своїй лінійні економіки різними видами природних ресурсів за доступними цінами.
До цього слід додати зростаючий негативний вплив багатьох видів видобутку матеріалів на
біорізноманіття та природні ресурси.
Не варто забувати й про фактори, пов’язані з народонаселенням. Останній прогноз ООН
свідчить про те, що стабілізувати чисельність світового населення нижче відмітки в 11
мільярдів осіб не вдасться – значне збільшення порівняно з попередніми оцінками. Більше
того, за оцінками ОЕСР, до 2030 року чисельність людей з середнім рівнем доходу
становитиме 1-3 мільярди осіб. Природні багатства – як з точки зору їхніх джерел, так і з
точки зору виконуваних ними функцій поглинання – безсумнівно, дедалі вичерпуватимуться.
Немає сумніву, що завдяки сучасним тенденціям ефективність використання матеріальних
ресурсів у всіх аспектах стане більш привабливою для ділової спільноти, ніж раніше. Поки що
ті, хто відповідає за прийняття рішень у політиці і в бізнесі, досить повільно реагують як на
ризики забруднення, так і на ресурсні обмеження. Однак ситуація може змінитися.
Конференція ООН з питань клімату СОР21, що проходила в Парижі, стала важливою
зустріччю, в ході якої були здійснені рішучі кроки в напрямку більш масштабної політики
збереження клімату. Те саме слід сказати й про саміт Генеральної Асамблеї ООН, що
проходив у вересні 2015 року, а також про прийняття цілей сталого розвитку.
Досі надавалась перевага секторальним дослідженням перед стратегіями пом'якшення
наслідків зміни клімату. Обмежені зусилля були спрямовані на вивчення загального
промислового метаболізму в суспільстві, тобто пропускної здатності енергії та матеріальних
ресурсів. Сподіваємось, це дослідження та декілька інших переконливо продемонструють, що
область застосування відповідних політик має бути розширена, а подвійний підхід з
46

урахуванням ефективного використання як енергії, так і матеріальних ресурсів призведе до
більшого скорочення викидів вуглецю, ніж звичайні стратегії.
Яку роль може відігравати приватний сектор у процесі переходу до циркулярної економіки?
Ділова спільнота є винахідником нинішніх лінійних систем виробництва та споживання, які
завдяки Елен МакАртур отримали назву «бери, виробляй і викидай». Разом з тим, все більша
кількість великих корпорацій розвивають іншу логіку – впровадження принципів циркулярної
економіки. В мережі фундацій Елен МакАртур Circular Economy 100 такі корпорації як
Phillips, Unilever, Cisco, Renault, H&M та IKEA тісно співпрацюють у питанні розробки бізнесмоделей, орієнтованих на концепцію циркулярної економіки. Ця робота підтримується
деякими провідними консультантами з управління та аудиторськими фірмами, такими як
McKinsey, Accenture, KPMG, Deloitte та Boston Consulting Group.
Яку роль можуть відігравати споживачі при здійсненні переходу? Якою мірою підвищена
обізнаність споживачів може стати рушійною силою при переході до більш циркулярної
економіки? Старі звички вмирають важко, а структура лінійної економіки – це те, що
споживачі зазвичай зустрічають, коли йдуть по магазинах. Проте, кілька поколінь назад
ефективне використання матеріальних ресурсів було необхідністю – та й зараз є в багатьох
сільських районах і в багатьох частинах мегаполісів у країнах, що розвиваються.
Позитивною ознакою є те, що багато молодих людей у промислово розвинених країнах,
здається, готові до значного зрушення у споживацькій поведінці. Вони менш зацікавлені у
володінні різними речами й надають перевагу оренді та високоякісним послугам. Віртуальні
послуги користуються великим попитом, і така концепція як економіка спільного споживання
стає все популярнішою.
Паралельно з переосмисленням бізнес-моделей та дизайну продукту, що відбувається у
промислово розвинених країнах, необхідно вживати активних зусиль для заохочення країн,
що розвиваються, до відходу від вуглецевої економіки, від економічній моделі «бери,
виробляй, викидай». Найбільш природним вибором для них має стати стрибок у циркулярну
економіку. Це, однак, не є основним предметом цього звіту.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що прискорення технологічного розвитку, ринкові сили,
що змінюють відносні ціни, наявність сильної політичної волі до скорочення викидів
парникових газів та зменшення масштабів погіршення стану екосистеми, швидше за все,
сприятимуть тому, щоб шляхи розірвання залежностей, запропоновані та перевірені в цьому
дослідженні, були впроваджені у життя.
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5

Висновки та політичні заходи

Під час обговорення різноманітних стратегій розірвання залежностей, розглянутих вище, було
запропоновано значну кількість політичних заходів, націлених на сприяння переходу до
циркулярної економіки. Деякі з цих політичних заходів вже запроваджуються, наприклад,
субсидії, скеровані на стимулювання інвестицій у поновлювані джерела енергії, торгівлю
квотами на викиди, схеми торгівлі викидами, а також на зменшення викидів СО 2 від
виробництва енергії та енергоємних галузей, інвестиції у розвиток стандартів
енергоефективності тощо.
Комісія Баррозу у своїй пропозиції від червня 2014 року, «Комплекс заходів у області
циркулярної економіки» (яку було відкликано Комісією Юнкера), представила низку
політичних заходів, націлених на підвищення ресурсоефективності. Основна увага
приділялась удосконаленню принципів поводження з відходами, у тому числі шляхом
введення більш вимогливих стандартів утилізації та повторного використання, заборони
захоронення відходів на сміттєзвалищах, зменшення обсягів харчових відходів та ін.
Усі згадані пропозиції варті підтримки. Але у багатьох аспектах вони не задовольняють
вимогам, дотримання яких вимагатиметься для подальшої реалізації стратегії розірвання
залежностей у повній мірі та досягнення бачення ЄС до 2050 року, яке полягає у житті в
межах обмежень планети. Як зазначено у звіті ЄЕЗ від березня 2015 року Європейське
середовище – стан та прогнози (2015 р.), суворіші тарифи на переробку та повторне
використання мають значення, але за відсутності більш ґрунтовних заходів вони не будуть
здатні принципово вплинути на рух від лінійних до циркулярних потоків матеріалів.
Коригування політик, необхідні для переходу до циркулярної економіки, охоплюють низку
процесів: від впровадження принципів проектування продуктів та змін у директиві щодо екопроектування до екологізації державних закупівель та введення економічних стимулів для
сприяння підвищенню ресурсоефективності.
На додаток до вже розглянутих політичних заходів, необхідно звернути увагу на конкретні
цільові показники ресурсоефективності матеріалів у випадках, коли є загроза дефіциту або
коли загальний вплив видобування та використання ресурсів на навколишнє середовище є
значним.
Крім того, необхідно докласти суттєвих зусиль на європейському рівні з метою стимулювання
розробки нових бізнес-моделей – перехід від продажу продуктів до пропонування
високоякісних послуг. На сьогоднішній день такі бізнес-моделі є набагато ефективнішими з
точки зору використання ресурсів, менш забруднюючими та трудомісткими, ніж існуючі
лінійні моделі.
На національному рівні потрібно переглянути податкові системи. Головне обґрунтування
таких зусиль полягає а) у тому факті, що у більшості країн робоча сила обкладається
великими податками, що все частіше викликає проблеми, особливо у контексті зростаючої
цифровізації економіки, та б) у тому, що природні ресурси використовуються марнотратно та
без відшкодування повної вартості їхнього видобування й застосування. Кінцевим
результатом є економічний збиток, виснаження природного капіталу, забруднення та втрачені
можливості з точки зору працевлаштування.
Скерування суспільства у напрямку стійкого розвитку — як соціального, так і екологічного —
вимагатиме перенесення тягаря податків, зменшення податків на робочу силу та збільшення
податків на споживання невідновлюваних ресурсів у формі матеріалів і викопного палива.
Зазначене перенесення податкового тягаря прискорить перехід до циркулярної економіки, яка
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характеризується низьким рівнем викидів вуглецю та ресурсоефективністю. За словами
Вальтера Штахеля:
«Циркулярна економіка сприяє збільшенню рівня зайнятості, тому що при виробництві
матеріального товару менш ніж чверть трудовитрат припадає на виробництво базової
сировини, такої як цемент, сталь, скло та смол, а більш ніж три чверті — на етап
виготовлення й обслуговування. Протилежне є вірним для енерговитрат: на видобування
похідних або сировину витрачається втричі більше енергії, ніж на виробництво продуктів з
цих матеріалів. Отже, заміна сировини повторно використовуваними компонентами та
товарами вимагає менше енерговитрат та створює більше робочих місць».
В останні роки виробництво вимагає все менше робочої сили, у той час як усі послуги, що
виникають у зв’язку з продуктом у циркулярній економіці — усе від стійкого проектування до
обслуговування, вдосконалення, ремонту та повторного використання, — вимагають скоріше
більше, ніж менше робочої сили, ніж сьогодні.
Одночасно з вищезазначеним перенесенням податкового тягаря існує потреба у ретельному
аналізі системи ПДВ. Товари, що виробляються з вторинних матеріалів (за які вже сплачено
ПДВ), повинні звільнятись від ПДВ. Така реформа стимулюватиме використання вторинних
матеріалів та сприятиме виправленню ситуації, у якій застосовування нових матеріалів часто
обходиться дешевше, ніж використання перероблених.
Також варто звернути увагу на політику, що стосується так званих білих сертифікатів, що
стимулюють інвестиції у енергоефективність. Торгівля зазначеними сертифікатами може
здійснюватись на ринку аналогічно торгівлі правами на викиди або сертифікатам, що
підтверджують вироблення поновлюваної енергії.

5.1. Вживана модель далека від досконалості
У цьому звіті досліджено доказову базу аргументів щодо утворення значних переваг для
суспільства у результаті підвищення ефективності енергії та матеріалів і водночас заміни
джерел енергії, що базуються на викопному паливі, джерелами поновлюваної енергії. Основну
увагу приділено ймовірному впливу на зайнятість та викиди вуглецю.
Використана модель являє собою традиційну модель «витрати-випуск». З метою тестування
припущень щодо більш циркулярної економіки, ланцюги постачання у різних галузях було
«перекомутовано», щоб задовольнити вимоги наукових експертів стосовно зниження обсягів
використання матеріалів та зменшення викидів парникового газу. У дослідженні
використовується підхід до аналізу можливих варіантів. Оскільки база даних, яку ми
застосовуємо, — Світова база даних «витрати-випуск» (World Input Output Database, WIOD),
— містить широкий спектр даних, включаючи рівень зайнятості, обсяг вживаної енергії та
матеріалів, рівень генерованих викидів, показники імпорту та експорту тощо, вивчення
використання різних видів енергії та матеріалів, а також вивчення наслідків для економіки в
цілому є відносно прямолінійними.
Однак, використана модель характеризується певними недоліками, як і всі інші моделі.
Звичайно, бажано було б мати доступ до такої інформації:



Більш актуальні дані. Але жодна інша легкодоступна база даних, яку можна було
знайти, не містила кращих даних по різних країнах, ніж база даних, яку ми обрали.
Фізичні дані стосовно витрат та випуску та не тільки дані, представлені у грошовому
вираженні, як було у нашому випадку. У 1990-х у Німеччині та Данії існували фізичні
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таблиці «витрати-випуск», та Статистичне бюро Данії наразі оновлює їх. Аналогічна
модель розвитку на даний момент також розглядається у Нідерландах.
Більше підгалузей, що розділяють, наприклад, різні типи джерел енергії — такі як
вугілля, нафта та газ, а також різноманітні види поновлюваних джерел енергії. У
вживаній моделі енергія охоплюється «нафтопереробними заводами» та
«комунальними підприємствами», при цьому останні включають воду. Звісно
можливість розділити такі види діяльності, як утилізація, ремонт та техобслуговування,
а не об’єднувати їх в одній галузі, була б бажаною.
Здатність розмежовувати різні категорії відходів — розрізняти залишкові матеріали,
що мають цінність, та ті, обробка яких вимагає витрат.
Можливість включення запасів природного капіталу, в якості джерел та стоків,
здатність більш глибоко розуміти динаміку природних систем. Усі ресурси звідкись
беруться та кудись потрапляють (з точки зору термодинаміки), і бажано мати змогу
змоделювати поведінку динаміки запасів, викликаної використанням ресурсів
(виснаження) та забрудненням (погіршення стану навколишнього середовища).
Можливість включення запасів різноманітних типів капіталу, створеного людиною
(обладнання, будівлі, транспортні засоби), особливо якщо їх можна розрізнити за
віковою групою (наскільки вони старі) та продуктивністю (наскільки вони енерго- та
ресурсоефективні та яким є їхній рівень забруднення).
Більше економічної динаміки, наприклад, обчислювана модель загальної рівноваги
(CGE) та/або економетрична модель, для оцінки ймовірності впливу змін у відносних
цінах на пропозицію і попит.

Певні моделі вирішують деякі з цих питань краще, ніж інші, але моделі, котра здатна
вирішити усі питання, не існує. Переваги моделі, використаної у цьому дослідженні,
полягають у тому, що вона є добре вивченою, прозорою, готовою для застосування до цілої
низки країн, і тому її легко використати для порівняння між країнами. Вживана модель за
жодних умов не є досконалою.
Резюме: Найважливішим доводом «за» була можливість використати існуючу базу даних
WIOD для аналізу великої кількості країн і достатньо швидко отримати факти та показники,
котрі сприяють розширенню полеміки у суспільстві щодо можливих переваг серйозного
декаплінгу. Припущення, зроблені стосовно більшості змін в економіці, швидше за все будуть
визначені як помірно реалістичні у перспективі 10-20 років. Як вже згадувалось, у недалекому
минулому урядові робочі групи Швеції та Нідерландів висували пропозиції щодо
енергоефективності, поступового скорочення використання викопного палива та ін., які
виходять за рамки припущень, зроблених у цьому дослідженні.
За допомогою інвестиційних програм та політичних стимулів, запропонованих у дослідженні,
розглянуті економіки, на нашу думку, можуть досягти у 2030 році більш незалежного стану,
ніж визначено у припущеннях, зроблених у модельному експерименті. Однак варто
зауважити, що рівень необхідних політичних стимулів буде певною мірою залежати від
майбутньої динаміки цін на ключові товари, обумовленої дефіцитом, що насувається,
підвищенням вартості видобування, податками на забруднення навколишнього середовища
тощо. Ми виходимо з передумови, що ймовірне зростання майбутніх цін на низку товарів буде
збільшувати прибутковість стратегій декаплінгу. Постійний технічний розвиток — не в
останню чергу цифровізація економіки — ймовірно також сприятимуть впровадженню
сценаріїв декаплінгу, прогнозованих у нашому моделюванні.
Висновок: Ми вважаємо, що циркулярна економіка отримує більше уваги з боку політиків та
дослідників у всіх вищеописаних областях. З часом ми спостерігатимемо зростання обсягу
наявних даних та удосконалення моделей, які об’єднають у собі деякі — а може й всі —
покращення, побажання щодо яких наведені вище. Пошук глибших знань і розуміння більш
циркулярної економіки та її впливу на бізнес і суспільство триватиме.
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Додаток А

У таблицях 1-4, наведених нижче, представлені результати — за кожним сценарієм — по
шести інших країнах, до яких було застосовано модель. Вплив на викиди вуглецю, чисту
зайнятість та торговий баланс базується на припущенні, що відповідні економіки ані
зростають, ані скорочуються у зв’язку з переходом. Вивчається структурний вплив на
національні економіки заданого розміру.

Таблиця 1. Результати за сценарієм відновлюваних джерел енергії
Сценарій відновлюваних джерел енергії — скорочення використання
викопного палива вдвічі

Фінляндія
Франція
Нідерланди
Норвегія*
Іспанія
Швеція

Викиди вуглецю

Чиста зайнятість

Торговий баланс

-50,1%

до** 15000
до 100000
не менше 50000
до 5000
до 100000
до 15000

плюс 0,5% ВВП
плюс 0,4% ВВП
плюс 0,3% ВВП
мінус 0,3% ВВП
плюс 0,7% ВВП
плюс 0,4% ВВП

-50,1%
-50,2%
-50,2%
-50,1%
-50,1%

* дані по Норвегії датовані 2007 роком і не включені у Світову базу даних «витрати-випуск», тому отримані з
інших джерел (публікації Центрального статистичного бюро Норвегії у мережі Інтернет)
** Вираз «до» стосовно впливу на чисту зайнятість у деяких країнах пов’язаний з тим, чи зможуть
сільськогосподарська та лісова промисловості збільшити свою частку на ринку постачання відновлюваної
енергії. Здається, що більшість альтернативних способів збільшення пропозиції відновлюваної енергії не
утворює у порівнянні стільки ж постійних робочих місць. Специфічна для галузей інтенсивність праці вказує на
те, що відновлювана енергія, як побічний продукт сільськогосподарської та лісової промисловостей, може
сприяти створенню додаткових робочих місць, у першу чергу у сільській місцевості.

Таблиця 2. Результати за енергоефективним сценарієм
Енергоефективний сценарій — стимулювання покращення на 25%

Фінляндія
Франція
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Швеція

Викиди вуглецю

Чиста зайнятість

Торговий баланс

-32%
-28%
-33%
-26%
-31%
-28%

15000
200000
100000
10000
200000
20000

невеликий/жодного
плюс 0,4% ВВП
плюс 0,2% ВВП
невеликий/жодного
плюс 0,4% ВВП
невеликий/жодного

За енергоефективним сценарієм викиди вуглецю скорочуються приблизно на 30% у більшості
країн. Вплив на зайнятість загалом позитивний. Однак, збільшення робочих місць є частково
тимчасовим за своїм характером, навіть за умови, що воно нерідко триває багато років —
ймовірно, декілька десятиріч — протягом часу, коли здійснюються необхідні інвестиції,
наприклад, у модернізацію старих будівель та інші удосконалення ефективності.

Таблиця 3. Результати за матеріало-ефективним сценарієм
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Матеріало-ефективний сценарій — мініатюризація/зменшення відходів,
збільшення обсягів утилізації, більший строк служби продуктів

Фінляндія
Франція
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Швеція

Викиди вуглецю

Чиста зайнятість

Торговий баланс

-4%

>50000
>300000
>100000
>40000
>200000
>50000

плюс >1% ВВП
плюс >2% ВВП
плюс >2% ВВП
плюс >2% ВВП
плюс >1% ВВП
плюс >1% ВВП

-5%
-3%
-7%
-10%
-5%

За матеріало-ефективним сценарієм викиди вуглецю скорочуються від 3 до 10% у розглянутих
країнах. Здобутки з точки зору зайнятості значною мірою позитивні в усіх країнах, як і вплив
на торговий баланс. Однак на глобальному рівні приріст торгового балансу не може
відбуватись, оскільки прибуток однієї країни — це збиток іншої. Деякі країни, особливо
експортери викопного палива та первинних матеріалів, демонструватимуть тенденцію до
збитків. Крім того, приріст торгового балансу ймовірно скоротиться з часом для первісних
переможців, якщо та коли інші країни наслідують їхній приклад. Потенційний приріст
торгового балансу значною мірою обумовлений приростом переваг «першопрохідця». Проте
нові робочі місця мають більш постійний характер, у першу чергу завдяки галузям
обслуговування, які здобувають частку ринку від імені менш трудомістких виробничих
галузей.
У таблиці 4 нижче наведено загальні результати, отримані шляхом поєднання усіх сценаріїв.
Результати є значними, особливо у тому, що стосується рівня викидів вуглецю, який знизився
більш ніж на дві третини в усіх розглянутих країнах. Оскільки три сценарії декаплінгу
підтримують та підсилюють один одного у «доброчесному колі» — покращення
ресурсоефективності впливає на енергоефективність, а підвищена енергоефективність
спрощує збільшення частки відновлюваних джерел енергії (скорочення використання
викопного палива), — комбінований сценарій буде, ймовірно, набагато простіше реалізувати,
ніж будь-який з цих сценаріїв окремо.
Кількість додаткових робочих місць є значною, а це означає, що рівні безробіття — порівняно
з сьогоднішнім днем — можуть суттєво скоротитись у більшості країн. Рух у бік підвищеної
ресурсоефективності, особливо спроби збільшення обсягів повторного використання та
утилізації матеріалів і подовження життєвих циклів продуктів (що сприяє розширенню послуг
з технічного обслуговування та ремонту), призведе до зміни у співвідношенні «товари —
послуги» на користь більш трудомістких галузей послуг будь-якої заданої економіки. Це
основна причина приросту зайнятості у моделюванні.
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Таблиця 4. Результати за всіма сценаріями — усі вищезгадані сценарії
разом – аналіз можливих варіантів секторів 35*35 на основі моделі витрат і
випуску (IO)
Загальний сценарій — усі вищезазначені сценарії одночасно

Фінляндія
Франція
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Швеція

Викиди вуглецю

Чиста зайнятість

Торговий баланс

-68%

>75000
>500000
>200000
>50000
>400000
>100000

плюс >1,5% ВВП
плюс >2,5% ВВП
плюс >2,5% ВВП
плюс >2% ВВП
плюс >2% ВВП
плюс >1,5% ВВП

-66%
-67%
-66%
-69%
-66%

Коментарі по кожній країні
Рівень безробіття у Фінляндії сьогодні становить 8-9% (2015-16 рр.), тобто трохи більше
300 000 осіб. Платіжний баланс є більш-менш врівноваженим останні декілька років. Отже,
питання безробіття у Фінляндії можна вирішити для приблизно чверті населення шляхом
переходу до більш циркулярної економіки відповідно до результатів моделювання, і торговий
баланс може змінитись у позитивний бік.
Рівень безробіття у Франції сьогодні становить приблизно 10% (2015 рік), тобто близько 3,5
мільйонів осіб. Платіжний баланс, який характеризувався невеликим дефіцитом у останнє
десятиріччя, наразі є більш-менш врівноваженим. Рівень безробіття у Франції має потенціал
до зменшення на один або два відсоткові пункти, а торговий баланс може досягти позитивної
позначки у результаті переходу до більш циркулярної економіки відповідно до результатів
моделювання.
Рівень безробіття у Нідерландах сьогодні становить приблизно 7% (середина 2016 року),
тобто трохи більше 600 000 осіб. У останні роки на платіжному балансі є великий надлишок,
іноді до 10% ВВП. Рівень безробіття у Норвегії сьогодні становить приблизно 4% (середина
2016 року), тобто трохи більше 100 000 осіб. Протягом багатьох років на платіжному балансі
спостерігається надлишок близько 10% ВВП. Відповідно до результатів моделювання
введення більш циркулярної економіки забезпечить скорочення безробіття у Нідерландах та
особливо у Норвегії. Однак ще більш позитивне сальдо торгового балансу у цих двох країнах
сприйматимуться скоріше як загроза, ніж перевага, принаймні іншими країнами світу, адже
обидві країни вже мають значні надлишки.
Рівень безробіття у Іспанії сьогодні перевищує 20% (середина 2016 року), тобто більше
чотирьох мільйонів осіб. Платіжний баланс наблизився до рівноваги після багаторічного
дефіциту, особливо у період після кризи 2008 року. Безробіття в Іспанії, ймовірно, може
скоротитись на декілька відсоткових пунктів, а торговий баланс — стати позитивним у
результаті переходу до більш циркулярної економіки відповідно до результатів моделювання.
Рівень безробіття у Швеції сьогодні становить 7% (середина 2016 року), тобто трохи більше
400 000 осіб. На шведському платіжному балансі (сальдо розрахунків з іншими країнами
світу), який можна розглядати як показник конкурентоспроможності, вже багато років
спостерігається надлишок, що перевищує 5%. Отже, більш ніж чверть безробіття у Швеції
можна усунути шляхом введення більш циркулярної економіки відповідно до результатів
моделювання, і торговий баланс стане ще більш позитивним.
53

Римський клуб
www.clubofrome.org
Email: contact@clubofrome.org

Українська асоціація Римського клубу
www.clubofrome.org.ua
Email: office@clubofrome.org.ua

54

