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Оцінка потенціалу біопаливної галузі в Україні
Україна є єдиною аграрною країною, де, починаючи з 2010 року спостерігається спад
виробництва біопалива. Тим не менш, поставлено за мету досягти до 2035 року показника
виробництва первинної енергії з біомаси, біопалива та відходів на рівні 11,5 %. Площа
сільськогосподарських земель, необхідних для виробництва сировини для біопалива,
розрахована за двома сценаріями на основі поточної цілі на рівні 11,5 % та минулої цілі на рівні
5 %, визначених як частка енергоспоживання у транспортному секторі. Орієнтація
сільськогосподарського сектору України на експорт та, як наслідок, отримання доходів у
іноземній валюті передбачає компроміси за умови переорієнтації сільськогосподарського
сектору з експорту на виробництво сировини для біопалива. Враховуючи ці компроміси,
варіантами для розвитку біопаливної галузі, експортного та внутрішнього ринку України є (1)
недопущення перетворення сільськогосподарських земель на виробничий ресурс і (2)
збільшення доходів. Зроблено висновок про значний потенціал обох варіантів.
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Оценка потенциала биотопливной отрасли в Украине
Украина является единственной аграрной страной, где, начиная с 2010 года наблюдается спад
производства биотоплива. Тем не менее, поставлена цель достичь до 2035 года показателя
производства первичной энергии из биомассы, биотоплива и отходов на уровне 11,5 %. Площадь
сельскохозяйственных земель, необходимых для производства сырья для биотоплива,
рассчитана по двум сценариям на основе текущей цели на уровне 11,5 % и прошлой цели на
уровне 5 %, определенных как доля энергопотребления в транспортном секторе. Ориентация
сельскохозяйственного сектора на экспорт и, как следствие, получение доходов в иностранной
валюте предусматривает компромиссы при условии переориентации сельскохозяйственного
сектора с экспорта на производство сырья для биотоплива. Учитывая данные компромиссы,
вариантами для развития биотопливной отрасли, экспортного и внутреннего рынка Украины
являются (1) недопущение превращения сельскохозяйственных земель в производственный
ресурс и (2) увеличение доходов. Сделан вывод о значительном потенциале обоих вариантов.
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