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1. Інструменти для мобілізації зелених фінансів 

 

 



Енергетичні податки до ВВП, %.  



Зелені фінанси, млрд USD. 
 



Попит та пропозиція зелених фінансів, 
 млрд USD 



Зелені фінанси, млрд USD. 
 



Два найбільші типи облігацій 

• Зелені облігації – ресурси, мобілізовані для розвитку 
відновлюваної енергетики; та  

• Облігації сталого розвитку – ресурси, акумульовані 
для малих та середніх підприємств, екологічної та 
енергетичної сертифікації 



Облігації сталого розвитку 

• Освіта та дослідження у сфері сталого розвитку 

• Соціальна рівність та інклюзивність 

• Громадський транспорт 

• Захист клімату та “енергетичний поворот” 

• Захист природних ресурсів 

• Сталий розвиток регіонів 

• Модернізація закладів освіти та охорони здоров’я 



Облігації сталого розвитку 
млрд USD.  



Як повинні виглядати проекти? 

• Ідентифікаційний Checklist 

• Фаза скринінгу (SWOT, SCOPE) 

• Фаза оцінки (Self-Scoring-Test) 

• Відбір проектів 

• Pre-Development (аналіз стейкхолдерів) 

• Фаза реалізації (макро- та мікроаналіз) 

 



Емісія зелених облігацій,  
млрд USD 



Переваги для емітента та інвестора від  
сертифікованої “зеленої облігації”. 

Емітент Інвестор 

Більш широка база інвесторів (більш 
приваблива для інвестора) 

Страхування від майбутніх кліматичних 
ризиків 

Легко знайти на ринку Сигнал для ринку стосовно низького рівня 
ризиків 

Покращена репутація – внесок до 
розвитку низьковуглецевої економіки  

Сигнал для уряду стосовно майбутніх 
інвестицій для переходу до 
низьковуглецевої економіки 

Витрати є меншими, ніж у випадку з 
“зовнішньою думкою” 
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2. Саморегулювання vs. правовий режим 

 

 

 





Рекомендації 
TCFD  

 
• Стратегія, метрики, цілі (наприклад, 

внутрішня ціна на карбон); 

• Управління ризиками – частина фінансової 
звітності; 

• Аналіз сценаріїв (межа – доходи 1 млрд USD); 

• Фокус на впливі кліматичних ризиків на 
фінансових стан (можливості). 

 



G20-TCFD-EEFTG 

• G20 Hamburg Climate and Energy Action Plan fro 
Growth 
 

• G20 Energy Efficiency Investment Toolkit 
 
 

• TCFD рекомендації 
 
 

• EU Керівництво (Директива 
2013/34,Communication 2017/C 215/01) 



High level Expert Group on Sustainable 
Finance 





SSI 





Звітність 







Верифікація/Сертифікація 









Рейтинги  
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3. Стратегія для України 

 

 



Зелені інвестиції Зелені боргові фінанси 

Форми •Дозволи на викиди 
•Гарантії походження 

•Сертифікати енергоефективності 

•Облігації сталого розвитку 
•Зелені облігації 

•Облігації соціального впливу 
•Екологічні облігації 
•Облігації впливу 

•Облігації мікрофінансування 
•Водні облігації 

Угода Directive 2003/87 
Regulations 600/2012 та 601/2012 

Directive 2013/34 
Directive 2014/65 

Regulation 600/2014 
Directive 2010/31 

 

Directive 2013/34 
Directive 2014/65 
Directive 2013/36 

Regulation 600/2014 
 
 
 

Додаткові 
(поза 

Угодою) 

Directive 2014/95 
Directive 2009/28 
Directive 2006/32 

 
 

Directive 2014/95 
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• акумулювати більше 200 млрд USD; 

• top-10 зелених фінансових центрів; 

• суверенні зелені облігації у 2019-2020 рр.; 

• financial system, sustainable to the non-financial 
risks. 

Цілі Стратегії для зелених 
фінансів 
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• визначення “зелених фінансів” та “зелених облігацій”; 

• таксономія для зелених проектів; 

• включення до ЗУ “Про Державний бюджет на 2019 рік” 
емісії суверенних облігацій; 

• спеціальна агенція для надання “лейблів” фінансовим 
інструментам; 

• нефінансова звітність для великих компаній. 

• управлінські ризики повинні бути інтегровані до 
фінансової звітності; 

• Державна агенція для страхування кліматичних 
ризиків; 

План дій для уряду 
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• визначення облігацій, забезпечених 
відокремленими активами; 

• віднесення до категорії фінансових 
інструментів дозволів на викиди парникових 
газів, сертифікатів енергоефективності, 
гарантій походження, водних та інших 
екологічних сертифікатів. 

План дій для ДКЦПФР 
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• визначення зелених кредитів; 

• зобов’язання інституційних інвесторів 
аналізувати нефінансові ризики перед 
вкладанням інвестицій; 

План дій для Національного 
банку 


