JUST TRANSIOTION
MECHANISM

У чому роль механізму справедливого переходу?

Механізм справедливого переходу (JTM) є ключовим інструментом для
забезпечення переходу до кліматично нейтральної економіки в межах
Європейської зеленої угоди на засадах справедливості й принципу «не
залишати нікого позаду». Він надає цільову підтримку для мобілізації близько
55 мільярдів євро протягом періоду 2021-2027 років для вразливих регіонів,
щоб полегшити соціально-економічний вплив від переходу до принципів
зеленої економіки.
Однак JTM – це набагато більше, ніж просто фонд, до якого іноді все
зводиться. Це частина «Плану сталих європейських інвестицій», який,
відповідно до попереднього плану зеленого відновлення, мав на меті
стимулювання через багаторічний бюджет та програму «InvestEU»,
мобілізацію 1 трлн євро, фінансування зеленої економіки до 2029
року. Його метою є підтримка запровадження кліматичної політики та
політики соціального переходу в регіонах, які найбільше постраждали від
закриття виробництв з високим рівнем викидів забруднюючих речовин,
розташованих у Східній Німеччині, Центральній та Східній Європі (Польща,
Румунія, Чехія, Болгарія), а також на Півдні Європи (Франція, Італія, Іспанія,
Греція та ін.)
До відповідних напрямів промислової діяльності відносяться: видобуток
вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючих сланців або бурого вугілля.
Основою для функціонування Механізму є затверджені Європейською
Комісією «плани територіального справедливого переходу», які складені
державами-членами відповідно до «Національних енергетично-кліматичних
планів». Останні визначають амбіції в цій сфері на 2030 рік.

Складові JTM

Глосарій

Just Transition Fund (JTF) – є першою складовою JTM, стане ключовим
інструментом для підтримки територій, які найбільше постраждали
від переходу до кліматичної нейтральності, надаючи їм необхідну
підтримку. Він реалізується за умов спільного управління, в рамках
загальної політики згуртованості, яка є основною політикою ЄС щодо
зменшення регіональних диспропорцій та підтримки структурних змін
у ЄС.

Справедливий перехід (Just Transition) – це структура, розроблена профспілковим рухом ЄС, щоб
охопити низку соціальних заходів, необхідних для забезпечення прав і засобів до існування працівників,
коли економіка переходить до сталого виробництва, насамперед для боротьби зі зміною клімату та
захисту біорізноманіття. Відповідно до концепції справедливого переходу, відбувається об’єднання
соціальної та кліматичної справедливості, наприклад, для вугільних працівників у залежних від вугілля
регіонах, що розвиваються, яким бракує можливостей для працевлаштування, окрім як у вугільній
галузі.

Фонд буде забезпечений коштами у розмірі 17,5 млрд євро, з них 7,5
млрд євро буде профінансовано з бюджету ЄС в 2021-2027 роках,
решта – 10 млрд євро, надійдуть з European Recovery Instrument.
Водночас фонд також додатково має мобілізувати близько 30 млрд
євро з інших джерел.

InvestEU – програма, яка через механізм гарантій бюджету ЄС 26 млрд євро має залучити 372 млрд
євро приватних та публічних інвестицій. Ця програма є зручною для залучення коштів компаніями у
відновленні в умовах глибокої економічної та соціальної кризи. Напрямами фінансування є: 1) стала
інфраструктура; 2) дослідження, інновації та діджиталізація; 3) малий и середній бізнес; 4) соціальні
інвестиції та формування навичок.

Цілями фонду є:

European Recovery Instrument aбо Європейський інструмент відновлення – це офіційна назва
інструменту, який використовується в Регламенті ЄС 2020/2094, іншою назвою є Next Generation
EU (NGEU), що є пакетом заходів, встановлених ЄС, для підтримки країн-членів у відновлення після
COVID-19, розмір фонду складає 750 млрд євро.

• інвестиції в існуючі малі та середні підприємства, створення нових
підприємств;
• фінансування досліджень та інновації, відновлення довкілля, чисту
енергію;
• фінансування підвищення та перекваліфікації працівників, допомоги
в пошуку роботи;
• інвестування переоснащення існуючих вуглецевих установок, коли
ці інвестиції призводять до суттєвого скорочення викидів і захисту
робочих місць.

Облігації переходу (transition bonds) є відносно новим класом боргових інструментів, які
використовуються для фінансування переходу компаній до зменшення впливу на навколишнє
середовище або зниження викидів вуглецю. Вони часто випускаються у сферах, які зазвичай не
підходять для отримання зелених облігацій, наприклад, у нафтогазовій сфері, металургії, хімічній
промисловості, авіації та судноплавстві.

Спеціальна схема фінансування в межах програми InvestEU
Ця схема через Фонд InvestEU має надавати бюджетні гарантії в
межах програми та бути консультативним центром. Очікується, що
це допоможе мобілізувати додатково 10-15 млрд євро приватних
інвестицій.

Передумови та необхідність реалізації механізму
справедливого переходу в Україні

Кредитна лінія Європейського інвестиційного банку (EIB) для
державного сектору

Сьогодні питання справедливого переходу вугільних регіонів окреслені Концепцією Державної
цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.
Регіонами, які підпадатимуть під дію цієї державної цільової програми є окремі райони та міста
Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей, де проживає близько
850 тис. мешканців. Концепція передбачає вирішення питання справедливого переходу шляхом
диверсифікації місцевої економіки та підвищення рівня соціально-економічного розвитку вугільних
регіонів України. Розроблена програма має бути представлена у першій половині 2022 року. Розробка
програми в першу чергу зумовлена високою збитковістю вугільної галузі і, відповідно наміром
закриття до 2030 року усіх збиткових вугільних шахт Україні. Прогнозована щорічна потреба в
коштах державного бюджету, починаючи з 2022 року становить близько 400 млн гривень. Таким
чином, відповідно до фінансово-економічних розрахунків, орієнтовний загальний обсяг фінансування
Програми на 2022-2030 роки становить 15,7 млрд гривень, з яких з державного бюджету - 3,6 млрд.
гривень. Що потребує пошуку та запровадження також альтернативних джерел фінансування
справедливого переходу в Україні.

Ця кредитна лінія об’єднуватиме гранти у розмірі 1,5 млрд євро, які
фінансуватимуться з бюджету ЄС та 10 млрд євро за рахунок позик
EIB. Додатково мобілізуватимуться через механізм гарантій від 25 до
30 млрд євро державних інвестицій для використання лише у межах
територій, до яких застосовується JTM. Кредитна лінія буде спрямована
лише для фінансування бюджетних установ та організацій, які не в
змозі отримати кошти на комерційних засадах. Головним напрямом
фінансування має стати інфраструктура енергетики та транспорту,
мережі централізованого теплопостачання, енергоефективні заходи,
включаючи реконструкцію будівель, а також соціальна інфраструктура.
Підтримка інвестицій, пов’язаних із викопним паливом – виключена.

Домогосподарства

Місцеве самоврядування

• Сприяння можливостям працевлаштування
в нових і перехідних секторах;
• Підтримка механізмів перенавчання;
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• Перехід до низьковуглецевої економіки;

• Підтримка
переходу
до
низьковуглецевих
технологій та диверсифікації економіки на основі
кліматичних інвестицій та робочих місць;

• Створення «зелених» робочих місць;
• Купівля сталого публічного транспорту;

• Покращення енергоефективності будівель;
• Інвестиції
бідністю;

Напрямки фінансування проектів:

енергетичною

• Полегшення доступу до чистої, доступної та
безпечної енергії.

• Створення привабливих умов для державних та
приватних інвесторів;

• Отримання технічної допомоги;
• Створення додаткових
джерел енергії;

потужностей

відновлювальних

• Покращення використання цифрових технологій;
• Доступні кредити для місцевих органів влади;
• Покращення енергетичної інфраструктури, централізованого
теплопостачання та транспортних мереж.

• Надання легшого доступу до кредитів та фінансової
підтримки;
• Інвестування у створення нових фірм, МСП та
стартапів;
• Інвестування
діяльність.
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Напрями фінансування проектів

МЕХАНІЗМ СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДУ В УКРАЇНІ

Сценарій 1: Утворення Україною
спільно із ЄС Фонду справедливого
переходу в Україні

Діяльність фонду: фонд має фінансувати
першочергові
заходи
переходу
до
низьковуглецевої економіки у формі
доступних кредитів та грантів для
домогосподарств,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств та галузей
економіки.
Формування
фінансових
ресурсів фонду має відбуватись шляхом
об’єднання коштів ЄС, Державного
бюджету,
місцевого
бюджету
та
приватного капіталу.

Сценарій 2: Отримання коштів з
EU Just Transition Fund

Діяльність фонду: фонд підтримуватиме
економічну
диверсифікацію
та
реконверсію відповідних територій.
На основі політики сусідства та угоди про
Асоціацію необхідно укласти угоду з ЄС
про можливість отримання фінансування
у
межах
програм
регіонального
справедливого переходу в Україні.
Необхідно
розробити
аплікаційний
інструмент для подання заявок на
фінансування зацікавлених осіб.

Шлях 3: Розробка та імплементація
програми регіонального
справедливого переходу

Регіональна програма справедливого
переходу має отримувати кошти з
Державного
фонду
регіонального
розвитку. Обов’язковим є встановлення
кількісних та якісних критеріїв виконання
програм. Очікувані результати програми
мають виконуватись на середньо та
довгостроковій основі.

Шлях 4: Випуск облігацій
справедливого переходу

Випуск облігацій має відбуватись шляхом
внесення до місцевих бюджетів міст та
областей відповідних програм та видатків
на програму справедливого переходу.
Отримавши погодження від Міністерства
фінансів (Постанова КМУ 16.02.11. №
110) з розрахунками та обґрунтуванням
здійснення запозичень для справедливого
переходу, можливо здійснити емісію
облігацій переходу на зовнішньому або
внутрішньому фондовому ринку.

