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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
На сьогодення, не залежно від впливу багатьох соціальних та політичних
факторів на економіку будь-якої країни, саме кліматичний фактор залишається
найбільш значущим. Але у зв’язку з активною діяльністю антропогенного
чинника з кожним роком набуває актуальності питання щодо зниження тиску
цивілізації на біосферу. Кліматична криза – реальна загальносвітова пр облема,
яка здатна глобально перевернути усю світову економіку.
В середині першого десятиліття встановлено, що 90% кліматичних змін
обумовлені антропогенним фактором и всього 10% цих змін – природнього
походження. Як Україна, так і інші країни розуміють масштаби цієї пр облеми,
але процеси в плануванні «адаптації» життя, господарства та інфраструктури до
цих глобальних змін не розглядаються належним чином [1].
Основною причиною виникнення аномалій в кліматичних показниках –
парникові гази, що утворюються в результаті людської діяльності. Зі звіту
міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК) було відзначено,
що найбільший внесок у зміну клімату вносить вуглекислий газ, потім йдуть
метан, галогеноалкани і закис азоту. Високі концентрації цих газів збільшують
ризики для стану здоров’я населення, екосистем, водних, лісових ресурсів,
сталого функціонування енергетичної інфрастр уктури та агропромислового
комплексу, що може завдати і вже завдає колосальних збитків. У зв’язку з цим
світ почав формувати кліматичну політику, спрямовану на боротьбу зі змінами
клімату та декарбонізацією економіки. Основними джерелами парникових газів
в Україні є енергетика, промисловість та утилізація відходів.
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Результатом кліматичних змін для України, по-перше, будуть явища
потепління. За останні десятиліття середня річна температура в Україні зр осла
на 1°С. Період від кінця 20-го століття і до сьогодення є найтеплішим за всю
історію моніторингу погодних умов в Україні. За даними Мінприроди, сер едня
літня температура в Україні виросла на 1,3°С, середня зимова – на 0,9°С,
середня весняна – на 0,9°С, а середня осіння – на 0,4°С [2]. При підвищенні
показника середньої світової температури, занадто високі для життєдіяльності
температури будуть частіші, занадто низькі –

рідше. Як результат,

посилюються посухи, змінюється водність річок та озер, з’являються аномальні
для України погодні явища.
За результатами спостережень очевидним стає факт домінування
посушливого клімату на території України. До 2007 р. в Україні були відносно
сприятливі умови з перемінними посухами та атмосферною вологістю. За
прогнозами науковців очікується підвищенні температури повітря, в результаті
кожний другий сезон може бути посушливим. Протягом декількох років рівень
води в українських річках почав бути нижчим за норму. В сукупності з
посухою та зменшенням опадів, ситуація може бути критичною стану. За
оцінками українських вчених, в р. Дніпро на період 2030-2040 р р. буде менше
води на 29 %, а в р. Дністер – на 37 %. Це призведе до зменшення вр ожайності
та проблем у роботі атомних електростанцій [2]. Розуміючи нагальні потр еби
посилення екологічного контролю за якістю повітря, Мінекоенерго починає
розбудову загальнодержавної системи моніторингу, яка пер едбачає відкр иття
«Офісу контролю викидів у повітря» та 50 станцій моніторингу якості повітр я
вже у 2021 р. Ці заходи дозволять суттєво скоротити викиди в атмосферу і
закласти підґрунтя для стабільної економічної ситуації у майбутньому.
Список використаних джерел:
1. Khylko M. I.
Екологічна
криза
як
криза
існуючої
системи
цінностей. Політичне життя. 2019. № 1. С. 59-67. 2. Зміна клімату в Україні та світі:
причини,
наслідки
та
рішення
для
протидії.
Екодія.
2020.
URL:
https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html (дата звернення: 05.04.2021).
70

