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Неэффективное использование углеводородного сырья в энергетике, транспорт-
ных системах, нефтехимии привело, с одной стороны, к необходимости экономного 
сбережения этого стратегического вида ресурсов, с другой стороны – росту выбросов 
в атмосферу углеродсодержащих, т.е. парниковых газов, что, соответственно, не-
гативно сказалось на изменении климата. По данным МЭА ущерб мировой экономики 
от изменения климата составляет порядка 1,5 трлн долларов США в год. 

Многими международными форумами, в том числе COP-21, COP-22, приняты ре-
шения о значительном сокращении сжигания углеродсодержащего топлива примерно 
на 4% в год. Эта тенденция принята в качестве стратегии перехода к низкоугле-
родной экономике, или так называемой декарбонизации экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, низкоуглеродная экономика, выбро-
сы парниковых газов, система торговли выбросами, декарбонизация, национальные 
стратегии, глобальные сценарии.
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Көмірсутегі шикізаттың энергетикада, көлік жүйелерінде, мұнайхимияда тиімсіз 
қолдану бір жағынан, ресурстардың стратегиялық бұл түрін экономикалық сақталуын, 
бір жағынан құрамында көміртегі бар, яғни парниктік газдардың шығаруларын өсуіне, 
жер бетінің температурасын жоғарылытынын тиісінше климаттың өзгеруіне келеңсіз 
әсер етеді. Халықаралық энергетикалық агенттіктің деректері бойынша климаттың 
өзгеруінен әлемдік экономикаға зияны жылына 1.5 трлн долларды құрайды. 

Көптеген халықаралық форумдар, соның ішінде COP-21, COP-22 құрамында 
көміртегі бар отынның жағуын 4% жылына елеулі қысқарту туралы шешім 
қабылданды. Бұл тенденция төменкөмірсутекті экономикаға өту немесе экономиканы 
декарбонизациялауға өту стратегиясы түрінде қабылданды. 

КІЛТ СӨЗДЕР: Орнықты даму, төменкөміртекті экономика, көмірқышқыл газдың 
шығарылымдары, шығарылымдармен сауда жүйесі, декарбонизация, мемлекеттік 
стратегиялар, жаһандық сценарийлар.
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The inefficient use of hydrocarbons in the energy sector, transport systems, petrochemicals 
has led, on the one hand, to the need to economically save this strategic type of resources, on 
the other hand, to increase emissions of carbon-containing i.e. greenhouses gases emission 
into the atmosphere, that raise the temperature of the earth’s surface, which, accordingly, 
negatively affected climate change. According to the IEA, the damage to the world economy 
from climate change is about 1.5 trillion. USD per year.
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Many international forums, including by COP-COP, 21-22 have made decisions on con-
siderable reduction of combustion of carboniferous fuel approximately for 4% a year. This 
trend has been adopted as a strategy for the transition to a low-carbon economy, or so-called 
decarbonization of the economy.
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