Результати опитування

«Природний газ
для промисловості»

Тарифна
політика
на
ринках
енергоносіїв постійно у фокусі уваги
ФРУ. Зокрема, ми слідкуємо за
коливаннями ціни на електричну
енергію як товару та за зміною тарифів
на
її
передачу
та
розподіл,
напрацьовуємо шляхи для недопущення їх зростання. Важливою складовою собівартості для виробництва
промисловими підприємствами кінцевих продуктів є вартість природного
газу. Відтак зміни ціни, особливо в бік
зростання,
прямо
впливає
на
конкурентоздатність цієї продукції.

Наприкінці квітня промисловим підприємствам-споживачам природного газу
виставили нові ціни на цей ресурс. Ціни
стартували від 9000 грн/м³.
Влітку минулого року ми чули
інформацію про те, що українські
газосховища наповнені українським
газом. Так де ж він? Чому він не доступний для української промисловості? А
якщо і доступний, то за захмарними
цінами (в порівнянні з його собівартістю).
Початок цього року проходив під
егідою
обговорення
Національної
економічної стратегії до 2030 року.
Стратегія передбачає, що серед
основних
стратегічних
завдань
–
забезпечення 100 % потреб України у
природному газі за рахунок власного
видобутку.
Знову ж питання, а як же українська
промисловість?

Український видобуток природного
газу за перший квартал 2021 року у
порівнянні
з
минулим
роком
скоротився на 5% або 265 млн м³.
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При зростанні споживання природного
газу
Україна
не
нарощує
його
видобуток та не забезпечує доступність
порівняно дешевшого товару, а,
навпаки, скорочує та сприяє зростанню
ціни.
Чи зможемо ми
говорити про
конкурентоздатність української промисловості
навіть
в
найближчій
перспективі при зростанні вартості всіх
енергоресурсів?
Чи допоможе фіксування цін на
природний газ для населення, якщо
продовжуватиметься скорочення робочих місць?
Щоб отримати інформацію з перших
рук, Аналітичний центр економікоправових досліджень та прогнозування
та Центр опитування та рейтингування
Федерації
роботодавців
України
провели онлайн опитування споживачів.

Участь у опитуванні взяли підприємства
з 18 областей України.

Для розуміння того, якою частиною
складової
собівартості
кінцевої
продукції споживачів, є природний газ
та, відповідно, для розуміння того, як
вартість газу впливає на вартість
кінцевої
продукції,
ми
запитали
компанії-учасниці опитування. Отже:
• для 54% респондентів у собівартості
продукції природний газ займає до
10%;
• для чверті учасників опитування – від
11 до 20%;
• у собівартості продукції майже 17%
респондентів природний газ займає
більше 51%.

У цей же період у респондентів
вартість закупленого газу зросла порізному:
у 33 % респондентів вартість зросла до
5 %;
28 % респондентів показали зростання
на 11 – 20 %;
14,3%
респондентів
зростання на 31 – 40 %;

вказали

на

9,5 % - на зростання від 6 до 10 %
майже 5 % респондентів повідомили
про зростання на 41 – 50 %.
ВІДСОТОК ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ГАЗУ
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Контрагентами по постачанню природного газу для споживачів – учасників
опитування були:

• група компаній «Нафтогаз України» –
12,5 %,
• постачальники (колишні облгази) –
12,5%,
• у трейдерів не закуповував жоден з
респондентів
• 75 % купували природний газ у
інших компаній.

Прогнози щодо подальшого зростання
вартості природного газу у наступні 6
місяців:
Оцінка можливості зростання ціни на газ
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2021 року в порівнянні з березнем
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зросла
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природного газу,

• 70 % респондентів прогнозують ріст
цін;

і лише у 8 % залишилася без змін.

• лише 4 % - налаштовані позитивно.

• 26 % – не визначилися;

Також по-різному споживачі прогнозували відсоток зростання вартості
природного газу, а саме:
44 % респондентів вважають, що зростання відбудеться на 11 – 20 %;
чверть вважають, що вартість зросте
на 6 – 10 %;
19 % респондентів – на 21 – 30 %.
ПРОГНОЗ ЗРОСТАННЯ ЦІНИ

більше 50%
6-10%

31-40%

• Відсутність реальної конкуренції на
ринку природного газу – для 25 %.

Один із респондентів вважає, що той,
хто купує більше газу, той має мати
меншу ціну.

Що потрібно змінити в роботі ринку
природного газу, щоб покращити
умови
його
функціонування
та
переорієнтувати
на
забезпечення
потреб споживачів.
Узагальнено думки респондентів з
цього приводу сходяться до наступного:
• Продавати
газ
українського
видобутку за реальними цінами /
встановити
граничну
ціну
для
промисловості/контроль і недопущення зростання цін

21-30%

11-20%
Ми також запитали, які проблеми із
закупівлі природного газу є найбільш
чутливими
для
промислових
споживачів (респонденти могли вибрати
декілька варіантів відповіді):
• Постійна зміна регуляторного поля
функціонування ринку природного
газу - для 5 % респондентів;
• Висока вартість природного газу як
товару – для 90 %;
• Високі

тарифи
на
розподіл
природного газу – для 75 %;

• Високі тарифи на транспортування
природного газу – для 40 %;
• Перехресне субсидіювання вартості
природного газу для населення за
рахунок промислових споживачів –
для 5 %
• Складність прогнозування споживання природного газу – для 40 %;
• Обмеженість доступу до природного
газу українського видобутку – для
25%;

• Забезпечити прозорість функціонування ринку природного газу та
необхідний перехід на реальні
ринкові відносини;
• Завершити
демонополізацію
внутрішнього ринку природного газу
шляхом впровадження аукціонного
його продажу;
• Забезпечити постачальникам доступ
до українського газу, український газ
має
продаватися
українським
товаровиробникам.

Учасники мали змогу оцінити дії органів
державної влади по врегулюванню
ситуації на ринку природного газу.
Варто відмітити, що позитивної або
швидше позитивної оцінки не було
надано.
40 % респондентів оцінили нейтрально;

35 % - негативно;
20 % - швидше негативно;
5 % - вкрай негативно.

