Принципи ціноутворення і
формування ринку вугілля в
Україні
II міжнародна конференція
«Тенденції та перспективи
видобутку, використання вугілля в
Україні та світі»

Ринок вугілля – аналіз ситуації
Причини

Ключові проблеми
•
•

•
•
•
•
•
•

Енергетична криза, викликана дефіцитом вугілля
марки А (антрацит)
Організація поставок вугілля з міжнародних ринків у
короткий строк є проблемотичною, крім того ціна
може бути завищеною
Імпорт з країни-агресора недоцільний через
політичні міркування
Подальше збільшення виробництва електроенергії
за рахунок атомної енергетики є неможливим через
балансові обмеження енергосистеми
Непрозорість ринку вугілля
Недосконалість цінової та тарифної політики, ціна на
вугільну продукцію формується неринковим
методом
Присутність на “ринку” певної кількості нелегальної
вугільної продукції
Впровадження ринку електричної енергії
(виробництво е/е з вугілля у 2017 році було на рівні
30%)

•

Втрачено контроль над усіма антрацитовими
шахтами на окупованій території

•

Відсутній страховий запас вугілля (незаповнені
склади ТЕС, ТЕЦ)

•

Відсутність стратегічного бачення розвитку
вугільної галузі

•

Ринок поставок вугілля в Україні не
диверсифікований

•

Відсутність прогнозного балансу попиту та
пропозицій і стратегічного планування видобутку
на основі попиту

•

Відсутність національного індикатора ціни на
енергетичне вугілля ,адміністративне
встановлення ціни (встановлення
Міненерговугіллям ціни для державних шахт),
прив’язка до формули «Роттердам+» показала
свою неефективність

Необхідність запровадження прозорих механізмів ціноутворення на ринку
вугілля

Споживачі вугілля
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споживачі
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Повна залежність
Дуже значна залежність
Суттєва залежність
Незначна залежність з можливістю уникнення
Відсутність залежності

Кам’яне вугілля
(коксівне)

Х

Частки генерацій у виробництві е/е та структура загального
первинного постачання енергії у 2035 році відповідно до
Енергостратегії 2035

Виробництво е/е за 2017
рік

Структура ЗППЕ у 2035
році
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Запровадження електронної біржової торгівлі вугіллям як
ключовий інструмент реформування галузі
Хто може брати участь у
торгах

Переваги
Формування організованого та
відкритого товарного ринку
вугілля

Україна

Зовнішній
світ

Приватні вугледобувні
підприємства

Імпортери вугілля

Трейдерські компанії (в
т.ч. державні)

Експортери вугілля

Державні вугледобувні
підприємства

Трейдерські компанії

Збагачувальні фабрики

Представництва
компаній
нерезидентів в
Україні

Прозорість діяльності та
ціноутворення
Створення прозорого механізму
формування цінових індексів та
котирувань на вугілля
Можливість впровадження
похідних фінансових
інструментів
Підвищує привабливість об’єктів
галузі при приватизації
Унеможливлює появу на ринку
вугілля нелегального видобутку
Споживачі вугілля
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Динаміка цін на світових ринках та в Україні
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На торги 7 березня було виставлено 22000 тонн рядового вугілля марки Ж, виробництва
ДП«Торецьквугілля», базові показники якості: зола – 33,0%, волога – 5,8%, сірка – 2,8%. В результаті
торгів було зроблено 51 крок на підвищення ціни, стартова ціна зросла на 510 грн./т. з ПДВ.

