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Вплив ЄЗК на аграрний сектор України: скористатися можливостями, уникнути загроз, 
вдосконалити агробізнес та сільські громади

Харчові системи водночас і сприяють, і потерпають від наслідків складних глобальних та екологічних 
проблем, включаючи зміну клімату, деградацію навколишнього середовища та обмеженість 
природних ресурсів. Глобальний світ шукає кошти на трансформацію сільського господарства. 
Ми потроху намацуємо потрібний шлях, але поки що на самому його початку.

У цьому випуску: глобальні фінансові трансформації, національні та локальні ініціативи.

На північному узбережжі Нового Південного Уельсу в Східній 
Австралії господарка тваринницької ферми та наукова діячка 
Лоррейн Гордон не просто займається скотарством, а ще й 
«вирощує» вуглець, який має намір продавати австралійсько-
му уряду або бізнесу.  

«Ми тут на передовій боротьби зі зміною клімату, – каже 
Гордон. –  Ви тільки подивіться на пожежі, з якими нам дово-
диться боротися!». Отже, Гордон захопилася накопиченням 
вуглецю, і для неї це не тільки фінансово вигідна справа, а й 
сенс життя, в якому вона налаштована зіграти видатну роль у 
вирішенні кліматичних проблем. На її приватній території, 
Моффат-Фоллс, змішані пасовища, що рясніють біорізнома-
ніттям, виплітаються з глибоко вкорінених рослин і бобових, 
які з надзвичайною швидкістю всмоктують CO2 з повітря. 

Гордон добре знає, що скотарство відповідає за суттєву 
частку викидів парникових газів (65% сільськогосподарських 
викидів припадає на тваринництво) і вживає заходів, щоб 
звести до мінімуму негативний вплив свого стада. Вона  
тримає худобу в загоні або змушує швидко рухатись, щоб 
тварини збривали лише верхній шар трави й давали землі час 
відновитися. «Копитні тварини є життєво важливими для 
виробництва вуглецю, тому що дія копит збуджує траву та 
насіння, що дрімають у землі, — каже Гордон. — Корови є 
ключем до активації всього процесу захоплення вуглецю та 
прискорення фотосинтезу».

Після того, як фермер зобов’язується вловлювати вуглець, він 
повинен знайти платформу для продажу своїх кредитів. Ринки 
вуглецю схожі на фондові біржі – ціни зростають і знижуються 
разом із зміною попиту та пропозиції. Як і з будь-яким това-
ром, що продається, слід очікувати рівня коливань вартості. 
Саме тому фермерка зайнята наразі створенням систем моні-
торингу, — треба точно знати, скільки CO2 поглинає її Моф-
фат-Фолз. Адже відомо, що трапляються в цьому бізнесі й 
вуглецеві одиниці сумнівного походження, так звані фантомні 

Фермери майбутнього

Вуглець на продаж — прибутковий бізнес
кредити, і тому процес суворо перевіряється за допомогою 
навіть дистанційних датчиків для моніторингу поглинання 
вуглецю в режимі реального часу.

Гордон навчає австралійських землевласників вуглецевому 
фермерству та розповідає про переваги відновного сільського 
господарства.

На фото: Кадр із просвітницького ролика Southern Cross University 
«Значення здоров'я ґрунту в відновному землеробстві»
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ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ 
СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ 
За даними IFC, на ринках, що розвиваються, існують 
можливості для кліматичних інвестицій на суму близько 
23 трлн доларів США до 2030 року, водночас в Україні вони 
оцінюються в 73 млрд доларів США. Завдяки розробленню та 
подальшій імплементації Політики щодо розвитку сталого 
фінансування Україна примножить можливості скористатися 
цим потенціалом.

НБУ у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією 
(IFC), розробив Політику щодо розвитку сталого 
фінансування, спрямовану на формування майбутнього 
ландшафту сталого фінансування в Україні. 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 
ЗЕЛЕНЕ ОПОДАТКУВАННЯ
Система зеленого оподаткування в Європі стимулює 
економічне зростання та декарбонізацію економіки. Ідея в 
тому, щоб використати податкову систему для заохочення 
використання екологічно чистих продуктів і процедур, 
одночасно караючи забруднювачів навколишнього 
середовища. Зелене оподаткування передбачає набагато 
більше, ніж створення нового податку, - це складна система 
перерозподілу податкового навантаження з працівників та 
підприємств на саму діяльність, що забруднює.

Поширеною є помилкова думка, що підвищення податків 
витягує гроші з кишень людей і може призвести до скорочення 
робочих місць. Проте, результати досліджень за останні 30 
років заперечують це: підвищення «правильних» податків з 
одночасним зниженням інших може створити додаткові 
можливості на всьому ринку. Наприклад, податок на викиди 
вуглецю, запроваджений у Швеції в 1991 році, 
супроводжувався скороченням податків «ближчих» до людей, 
таких як податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, 
податок на багатство та внески на соціальне страхування 
підприємств. Тобто, хоча люди сплачують більше за вуглецеві 
викиди (наприклад, купуючи пальне для автівок), вони платять 
менше в інших сферах життя, тому сімейні бюджети не 
страждають. А основними платниками таких податків 
залишаються великі забруднювачі та користувачі екологічно 
небезпечних технологій. Таким чином, зелене оподаткування 
надає поштовх для переорієнтації як споживчих звичок 
(надаючи споживачам вибір – сплачувати за викиди або 
користуватися більш екологічно дружніми альтернативами), 
так і бізнес рішень (роблячи використання брудних технологій 
економічно невигідними і прискорюючи впровадження 
екологічно дружніх інновацій).

Запровадження «зеленого» оподаткування може фактично 
призвести до створення чистих робочих місць, а економіка 
країни може отримати реальний приріст. Хоча механізм 
впровадження зеленого оподаткування може бути складним, 
принципи прості: змушуйте забруднювача платити, витрачати 
дохід продуктивно, покращуючи якість життя для всіх, заохочуйте 
впровадження більш екологічно чистих процедур і технологій.

В Україні система зеленого оподаткування недосконала, вона 
включає лише податки на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря та скиди забруднених зворотних вод до 
природних водойм, а також штрафні санкції за одноразове 
забруднення через аварії або навмисне забруднення грунтів, 
поверхневих та підземних вод, повітря. Вона доповнена 
деякими точковими пільгами або субсидіями на 
енергоефективні або чисті рішення (наприклад, зелений 
тариф або пільги на ввезення та субсидії на устаткування, що 
працює від ВДЕ). Однак комплексний підхід до зеленого 
оподаткування наразі не є у центрі уваги політиків. Навіть 
закон щодо контролю промислового забруднення, який має 
гармонізувати норми забруднення та відповідальність 
забруднювачів в Україні з європейськими вимогами, ніяк не 
пройде через Парламент, а податки та штрафи за 
забруднення залишаються мізерними. Як показує приклад 
Скандинавських країн, комплексна збалансована політика 
зеленого оподаткування та стимулювання доступності 
впровадження екологічно чистих технологій є необхідною 
умовою для зеленого переходу та декарбонізації.

Політика щодо розвитку сталого фінансування – це 
комплексний документ, завдяки якому учасники фінансового 
ринку зможуть урахувати цілісне бачення Національного 
банку у своїх планах на наступні роки та заздалегідь 
підготуватися до обговорення і впровадження майбутніх 
регуляторних змін. Документ містить детальний опис задач та 
нового інструментарію для наближення діяльності українських 
фінансових установ до кращих світових стандартів інтеграції 
екологічних, соціальних та управлінських критеріїв (ESG) у 
фінансові послуги.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prezentuvav-politiku-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-2025-roku?fbclid=IwAR1wKY_EuKtxc7_YUz_DHsPoYdAhiMVqzz5AZ880mucK0ylqCEJdz5aDRzI
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 
ЗЕЛЕНІ ОБЛІГАЦІЇ 
Зелені облігації – це фінансові інструменти, що використову-
ються для підтримки сталого розвитку шляхом отримання 
коштів або діяльності з рефінансування, що відповідає прин-
ципам зелених або соціальних проектів або проектів, пов'яза-
них із сталістю. Такі облігації відрізняються від звичайних 
облігацій особливою метою та розподілом доступного фінан-
сування, нижчими відсотками порівняно зі звичайними обліга-
ціями, а також дозволяють розраховуватись з кредиторами 
сертифікованими нефінансовими результатами (наприклад, 
сертифікатами про скорочення викидів парникових газів). 
Крім оцінки стандартних фінансових характеристик (напри-
клад, термін погашення або ціна та кредитний стан емітента) 
такі облігації дозволяють інвесторам зосереджуватися на 
оцінці конкретних екологічних та соціальних цілей проєктів, які 
мають бути підтримані облігаціями. Вплив потенційного поєд-
нання зелених та соціальних проєктів та заходів є пріоритетом 
для всіх етапів життєвого циклу таких облігацій – від перегляду 
варіантів фінансування до розробки критеріїв облігацій, 
розподілу надходжень та поточної звітності. А емітентами 
можуть виступати не тільки комерційні компанії, банки та 
уряди, а ще й  муніципалітети або регіональні органи влади. 

Останніми роками ринок зелених облігацій експоненціально 
зростає: у 2020 році їх випущено на 700 мільярдів доларів, а 
ринок таких облігацій досяг 1,7 мільярда доларів США. Згідно 
з прогнозом Moody’s, до кінця 2021 року буде встановлено 
ще один рекорд, оскільки економіка продовжує відновлювати-
ся, а емітенти все частіше звертаються до боргового фінансу-
вання для екологічно чистих проектів.

Керівні принципи обігу зелених облігацій (ПЗО) були створені 
у 2014 році консорціумом інвестиційних банків – Bank of 
America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, JPMorgan Chase, BNP Paribas , Daiwa, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Securities, 
Morgan Stanley, Rabobank та SEB. Наразі постійний моніто-
ринг та розробка керівних принципів відбувається у незалеж-
ному секретаріаті, розміщеному в Міжнародній асоціації 
ринку капіталу. Тобто, облігації сталого розвитку не можна 
сплутати зі звичайними цінними паперами, тому що останні не 
узгоджуються з чотирма основними компонентами для зеле-
них та/або соціальних облігацій (ПСО), які стосуються проце-
су оцінки та відбору проєктів, управління надходженнями та 
звітності. Емітенти класифікують використання надходжень та 
тип облігацій за основними цілями, поставленими для визна-
чених проєктів. 

Зелені облігації створюються для фінансування нових 
та/або існуючих проєктів із позитивним впливом на 
навколишнє середовище, – проєкти з відновлюваної енергії, 
енергоефективності, екологічно чистого транспорту та 
будівель, управління стічними водами та адаптації до зміни 
клімату.

Соціальні облігації спрямовані на фінансування нових 
та/або існуючих проєктів із позитивним соціальним впливом. 
Наприклад, останнім часом з’явилися облігації, пов’язані з 
пандемічною кризою, для відновлення соціальних зв’язків та 

пом’якшення соціальних наслідків пандемії COVID-19. Інші 
приклади соціальних проєктів включають продовольчу 
безпеку та стійкі продовольчі системи, соціально – 
економічний прогрес, доступне житло, доступ до основних 
послуг та базової інфраструктури.

Облігації стійкого розвитку переважно фінансують цілі 
емітента, пов'язані зі сталістю, а не окремий проєкт. 

Кліматичні облігації випускаються для залучення 
фінансування для пом'якшення та адаптації до зміни клімату 
(спорудження стійких будівель, перехід до органічного 
сільського господарства, відновлювальної енергетики, 
підвищення енергоефективності тощо).

Наразі найбільшим емітентом зелених облігацій є ЄС – вже 
зробив першу емісію 15ти річних зелених облігацій на 
12 млрд євро та планує до 2026 року випустити таких обліга-
цій на суму до 250 млрд євро. При цьому попит на першу 
емісію зелених облігацій ЄС перевищив пропозицію в 11 разів.

В Україні порядок обігу зелених облігацій визначено у Законі 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 
(Стаття 18. Зелені облігації) у редакції від 19.06.2020. У липні 
2021 року було також ухвалено рекомендації щодо реалізації 
або фінансування проєктів екологічного спрямування шляхом 
емісії зелених облігацій. Згідно з цими документами в Україні 
розвиток ринку зелених облігацій узгоджується з 
європейськими нормами та передбачає переорієнтування 
потоків капіталу на стійкі інвестиції, управління екологічними 
та соціальними ризиками фінансування та  підвищення 
прозорості у фінансах та економіці. Емітентами зелених 
облігацій можуть бути приватні компанії та фінансові 
установи, міжнародні банки розвитку, муніципалітети, 
держава. Перспективними секторами зеленого фінансування 
в Україні, зокрема, є низьковуглецеве та чисте виробництво, 
підвищення енергоефективності, стійкий транспорт, 
відновлювані джерела енергії та системи накопичення і 
збереження енергії, заходи з покращення якості природних 
водойм та доступу до води, стійкі методи сільського 
господарства, переробка відходів та проєкти з поглинання та 
накопичення вуглецю з атмосфери.

Ключовим моментом є відповідність проєктів, що фінансують-
ся/рефінансуються за кошти від розміщення зелених обліга-
цій, Таксономії сталої економічної діяльності (Taxonomy for 
Sustainable Activities), а емітент зелених облігацій повинен 
забезпечити належне виконання всіх ключових ознак. Недо-
тримання хоча б однієї з визначених ознак є підставою не 
класифікувати облігації як зелені. 

Фінансування екологічних та соціальних проєктів за допомоги 
зелених облігацій може допомогти Україні досягти кліматичної 
нейтральності до 2050 року. В цілому, за даними Міжнарод-
ної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку 
енергоефективності та «чистої» енергетики до 2030 року — 
73 млрд доларів. Половину з них – 36 млрд доларів — можна 
залучити саме завдяки випуску «зелених» облігацій.

https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Stattya%2018%20ZU.pdf


Продукти тваринного походження мають набагато більший вплив 
на довкілля (в деяких випадках у 10-100 разів вище), ніж продук-
ти рослинного походження, через великі обсяги викидів парнико-
вих та високу ресурсоємність. Без скорочення викидів парнико-
вих газів та втрати біорізноманіття від тваринницького сектору 
подолання кліматичної кризи неможливе - сектор є відповідаль-
ним за 16,5% глобальних викидів парникових газів (включаючи
32% глобальних викидів метану), використовує більше 80% 
сільськогосподарських угідь світу для пасовищ або виробництва 
кормів для тварин, але забезпечує виробництво лише 18% світо-
вих калорій. Проте, продукти тваринництва (зокрема, яловичина, 
баранина, молочні продукти, свинина, м’ясо птиці) очолюють топ 
10 рейтинг з найбільш шкідливих для клімату продуктів харчуван-
ня. Наприклад, у Латинській Америці виробництво м’яса великої 
рогатої худоби відповідає за 70% вирубки лісів Амазонії. За 
даними IDB, понад 800 000 квадратних кілометрів амазонських 
джунглів – що еквівалентно 90% суші Венесуели – було вируба-
но, щоб звільнити місце для промислового тваринництва та 
виробництва кормів для тварин. 

Великі компанії тваринницького сектору продовжують залучати 
значні інвестиції від національних та міжнародних банків розвит-
ку, що безпосередньо підриває плани досягнення кліматичної 
нейтральності та мітигації зміни клімату. 

Згідно розслідування «Guardian» та Бюро журналістських розслі-
дувань у 2020 році, за останнє десятиліття лише два банки – 
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) – надали $2,6 млрд на свинар-
ство, птахівництво та виробництво яловичини, а також на пере-
робку молока та м’яса. А п’ять найбільших регіональних банків 
розвитку витратили на цей сектор понад 4,6 млрд доларів за 
останні 10 років. У червні цього року рада IFC схвалила нову 
позику в розмірі 50 мільйонів доларів для компанії «Pronaca», 
четвертої за величиною корпорації Еквадору, для розширення 
інтенсивного виробництва свинини та м’яса птиці. 

Протягом останніх років відділ приватного сектора Міжамери-
канського банку розвитку (IDB), який також підтримує «Pronaca», 
збільшив свої інвестиції в промислові тваринницькі компанії більш, 
ніж у двадцять разів у регіоні Латинської Америки та Карибського 
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басейну – з приблизно 15 мільйонів доларів у період з 2011 по 
2017 рік до близько 500 мільйонів доларів з 2018 року по 
теперішній час. IDB наразі розглядає нову позику в розмірі 43 
мільйони доларів для компанії «Marfrig Global Foods», другої за 
величиною компанії в світі з виробництва яловичини, діяльність 
якої пов’язана з незаконною вирубкою лісів в Амазонії і яка має 
історію доказаних звинувачень у корупції, а її постачальників 
худоби пов’язують із порушеннями прав людини. 

До того ж нещодавній звіт ООН показав, що майже 90% із 540 
мільярдів доларів щорічних глобальних сільськогосподарських 
субсидій є «шкідливими», причому найбільші субсидії спрямову-
ються на промислове виробництво яловичини та молока.

За умови відсутності негайного скорочення виробництва продук-
тів тваринництва та швидкого переходу до екологічних методів 
сільськогосподарського виробництва, експерти прогнозують, що 
до 2050 року тваринництво може скласти колосальні 80% світо-
вих викидів парникових газів (за сценарієм підвищення темпера-
тури на 1,5°C). За підрахунками експертів наразі ми маємо лише 
кілька років, щоб запобігти незворотній кліматичній катастрофі, 
тому будь-які інвестиції та політика повинні сприяти значному 
скороченню викидів, одночасно підвищуючи продовольчу безпе-
ку та стійкість до погодних потрясінь.

Негайне припинення інвестицій в інтенсивне промислове тварин-
ництво світовим та регіональними банками розвитку буде слугу-
вати чіткім сигналом іншим державним фінансовим установам, 
приватному сектору, ринкам та урядам, що настав час суттєвого 
скорочення викидів від тваринництва, а також час перевести 
субсидії та інвестиції на високопродуктивне, низьковуглецеве 
екологічне землеробство. 

https://www.dossier.org.ua/
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