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Наскільки підвищення тарифу на
електроенергію в Україні погіршить
добробут найбідніших?

Борис Додонов, Петра Опітц та Вольфганг
Пфаффенбергер∗∗∗∗

1. Вступ

Реформа встановлення тарифу на електроенергію для домогосподарств є
непростим питанням в Україні навіть після десяти років економічних
реформ. Хоча перші кроки щодо реформування сектора електроенергетики
були започатковані в 1993 та 1994 роках, реформи перебувають в стадії
стагнації. Так само як і в інших перехідних економіках, за радянських часів
електроенергія вважалась суспільним благом або навіть невід‘ємним
правом людини. Тарифи встановлювались державою, не покривали всіх
витрат та були значно вищі для промисловості ніж для домогосподарств та
інших споживачів. Вплив таких викривлень у цінах широко дискутувався в
літературі з перехідної економіки (Kennedy, 1999; Stern та Davis 1998;
Freund та Wallich 1997). Емпіричні дослідження чітко показують на те, що
викривлення у цінах не лише надають невірні стимули при розміщенні
енергетичних ресурсів, але також надають соціальний захист тим
домогосподарствам, які його не потребують. Домогосподарства з високими
доходами виграють найбільше від субсидіювання цін оскільки вони
споживають більше електроенергії та їх еластичність за доходом є значно
вищою (Freud та Wallich, 1997, стор. 46).

Не дивлячись на те, що тарифи на електроенергію в Україні підвищувались
кілька разів, починаючи з 1991 року, вони все ще є значно нижчими від
рівня, коли вони покривають витрати та існує перехресне субсидіювання
промисловістю домогосподарств та аграрних споживачів. Очікувані
негативні соціальні наслідки та недостатність політичної волі є головними
аргументами, котрі використовуються задля виправдання офіційних
рішень, чому необхідні зміни в структурі тарифів до цього часу не
запроваджені.

Мета даної роботи – визначити необхідний рівень підвищення тарифу на
електроенергію для приватних домогосподарств, для усунення

                                          
∗ Подяка: автори висловлюють подяку Олені Костишиній, Роману Куцаку та Арно

Блетцінгеру за проведені ними інтерв‘ю у межах Дослідження споживання
електроенергії.
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викривлення в цінах та дослідити вплив цього підвищення на добробут
різних соціальних груп.

Структура роботи є такою: розділ 2 описує головні проблеми при
встановлені тарифу на електроенергію, успадковані з минулого, розділ 3
пояснює сьогоднішні методи встановлення тарифу на електроенергію в
Україні, в розділі 4 подаються оцінки впливу очікуваного підвищення
тарифу на витрати домогосподарств, які належать до різних груп за
доходами та в розділі 5 представлені висновки та рекомендації щодо
проведення економічної політики, які випливають з одержаних результатів.

2. Наслідки минулого

Україна отримала у спадок від Радянського Союзу досить розвинуту
електричну мережу та надлишкові генеруючі потужності. Встановлені
генеруючі потужності становлять близько 54,5 ГВт (67% припадає на
теплоелектростанції, 24% на атомні та 9% на гідро-) водночас частка
атомної енергетики в загальному об‘ємі виробленої електроенергії
становила 45% в 1999 та 2000 роках. Покриття країни електричними
мережами є досить високим. Українська система передачі та постачання
електроенергії покриває всю країну та її загальна довжина становить
близько одного мільйона кілометрів. Основні фонди є зношеними та
протягом останніх десяти років майже не було інвестицій в
електроенергетику.

Генерація електроенергії різко скоротилась - з 279 млрд. кВт/год у 1991
році до 170,7 кВт/год у 2000 р. Не дивлячись на те, що електроємність ВВП
була однією з найбільших у Європі (1,88 кВт/долар США ПКС1) електричне
споживання на одну особу є досить низьким (2825 кВт).2 Не дивлячись на
загальний низький рівень, споживання електроенергії домогосподарствами
скоротилось на 5% у 1999 році порівняно з 1992 роком, (див. Рис. 1).
Частка домогосподарств у сукупному споживанні електроенергії становила
тільки близько 15%.

                                          
1 Паритет купівельної спроможності.
2 IEA/OECD, Key World Energy Statistics 2000. Відповідні цифри для країн ОЕСР

склали 0,43 кВт/долар США ПКС та 7751 кВт/на особу.
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Рисунок 1.
Споживання електроенергії населенням в 1992-1999 роках
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Джерело: Міністерство палива та енергетики України

Однак надлишкові генеруючі потужності не гарантували безпеку надійного
постачання електроенергії українським споживачам. Неплатежі за спожиту
електроенергію призвели до значного дефіциту готівкових коштів у секторі
і як наслідок дефіциту постачання палива та тимчасових припинень в
електропостачанні. Для підвищення надійності електропостачання та
модернізації сектору тарифній політиці має надаватись ключова роль.

Порівняно з іншими перехідними економіками Україна не змогла досягнути
значних успіхів у реформуванні тарифів на електроенергію.3 Це
твердження є справедливим як щодо рівня тарифів, так і щодо
співвідношення тарифів для різних груп споживачів (див. Табл. 1). Не
дивлячись на те, що тариф на електроенергію для міського та сільського
населення в 1999 році перевищував тариф 1992 року на 227%, тариф на
електроенергію для домогосподарств все ще є нижчим, ніж тариф для
промисловості (див. Табл. 2) та не покриває реальних витрат.

                                          
3 Деякий прогрес при побудові цінової структури тарифу на електроенергію, що

відбиває реальні витрати, був досягнутий переважно в країнах Центрально-
Східної Європи, які планують приєднатися до ЄС в найближчому майбутньому.
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Таблиця 1.
Тарифи на електроенергію в окремих країнах у 1999 році

Країна Ціна для
промисловості долар
США/кВт/год

Ціна для
промисловості долар
США/кВт/год

Співвідношення цін
для домогосподарств
до цін для
промисловості

Чеська Республіка 0,1195 0,1267 1,0603
Угорщина 0,1267 0,1673 1,3204
Польща 0,0817 0,1422 1,7405
Словацька Республіка 0,0450 0,0350 0,7778
Казахстан 0,0180 0,0310 1,7222
Великобританія 0,0597 0,1088 1,8224
Німеччина** 0,0592 0,1397 2,3598
Румунія** 0,0500 0,0360 0,7200
Україна* 0,0249 0,0239 0,9608
ОЕСР Європа 0,0444 0,1310 2,9505
ОЕСР 0,0380 0,0958 2,5211
США 0,0395 0,0817 2,0684

Джерело: IEA, Energy Prices & Taxes, Quarterly Statistics, First Quarter 2000, стор.
378-379, 460-461, НКРЕ, та власні розрахунки

** Дані стосовно Німеччини та Румунії доступні за 1998 р

* Україна – дані НКРЕ

Таблиця 2.
Тарифи на електроенергію для промисловості, сільських та міських споживачів в
Україні (без ПДВ)

Період Ціна для
промисловості

Ціна для
міського
населення

Співвідношення
цін міських
споживачів до
цін для
промисловості

Ціна для
сільського
населення

Співвідношення
цін міських
споживачів до
цін для
промисловості

Грн./
кВт/год

долар
США/
кВт/год

Грн./
кВт/год

долар
США/
кВт/год

Грн./
кВт/год

долар
США/
кВт/год

1/1/98 0,071 0,090 0,000 1,269 0,080 0,043 1,128
1/5/98 0,077 0,038 0,110 0,054 1,423 0,100 0,049 1,294
1/6/98 0,082 0,040 0,110 0,053 1,338 0,100 0,049 1,217
1/9/98 0,090 0,040 0,110 0,049 1,222 0,100 0,044 1,111
1/10/98 0,140 0,041 0,110 0,032 0,786 0,100 0,029 0,714
1/12/98 0,140 0,041 0,110 0,032 0,786 0,100 0,029 0,714
1/1/99 0,128 0,037 0,110 0,032 0,859 0,100 0,029 0,781
1/2/99 0,130 0,038 0,110 0,032 0,849 0,100 0,029 0,772
1/5/99 0,121 0,031 0,130 0,033 1,075 0,120 0,031 0,993
1/9/99 0,124 0,028 0,130 0,030 1,053 0,120 0,027 0,972
1/12/99 0,135 0,029 0,130 0,028 0,964 0,120 0,025 0,890
1/1/00 0,136 0,025 0,130 0,024 0,954 0,120 0,022 0,880
1/2/00 0,135 0,024 0,130 0,023 0,960 0,120 0,022 0,886
1/3/00 0,137 0,025 0,130 0,024 0,946 0,120 0,022 0,873
1/4/00 0,140 0,026 0,130 0,024 0,931 0,120 0,022 0,859

Джерело: НКРЕ та власні розрахунки
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Сьогодні все ще відбуваються активні дискусії щодо оцінки витрат. Оцінки
зроблені українською стороною суттєво відрізняються від оцінок,
зроблених західними експертами, які вважають, що певним наближенням
до довгострокових граничних витрат (ДСГВ) для України можуть бути
середні тарифи в Північній Америці (Stern та Davis, 1998, стор. 442.). Це
припущення може бути застосовано до частки тарифу, що стосується
генерації, оскільки спостерігається подібна забезпеченість природним
газом та гідроелектричними ресурсами. Однак таке наближення не є
справедливим для частки тарифу, що стосується передачі та постачання
електроенергії, частка яких в тарифі на електроенергію є переважаючою.
Рівень споживання електроенергії українськими домогосподарствами є
значно нижчим за рівень в розвинутих західних країнах, а покриття країни
електричними мережами є досить високим, тому витрати на постачання
електроенергії на одну кіловат годину мають бути значно вищими в
Україні, ніж в США. Тому ДСГВ мають бути значно вищими в Україні, ніж в
США і можуть досягти середнього ОЕСР рівня.

3. Сьогоднішні підходи при встановленні
тарифів для домогосподарств в Україні

3.1.Регулювання українського ринку енергетики

Україна почала реструктуризацію свого енергетичного сектору згідно з
британською моделлю пулу в 1994 році, однак функціонування
українського енергетичного сектору подібне до британського лише
формально. Генерація, а також передача та постачання електроенергії,
здійснюються різними компаніями (існує сім генеруючих компаній та 27
енергопостачальних (обленерго), які володіють високовольтними та
розподільчими мережами). Однак, через проблему неплатежів на практиці
відсутня конкуренція серед генеруючих компаній. Більшість з заснованих
компаній перебувають в державній власності. Лише 13 реґіональних
постачальних компаній були повністю або частково приватизовані до
недавнього часу. Було створено Національну Комісію Регулювання
Електроенергетики (НКРЕ)4, що є відповідальною за встановлення тарифів
та надання ліцензій.

Сьогодні тарифи встановлюються для 7 груп споживачів: промислових та
інших з приєднаною потужністю 750 кВА чи вище, промислових та інших з
приєднаною потужністю нижче 750 кВА, сільськогосподарських
споживачів, залізничного транспорту, міського електротранспорту,
непромислових споживачів та домогосподарств. Тарифи для

                                          
4 Укази Президента України № 738/94, від 8 грудня 1994 року та № 335/98 від

21 квітня 1998 року.
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домогосподарств встановлюються окремо для сільського населення,
міського населення з електроплитами та газовими плитами.

Тарифи на передачу та постачання встановлюються окремо для кожного
обленерго, враховуючи реґіональні відмінності. В певних реґіонах вони
передбачають екологічну складову, введену для зменшення шкоди
довкіллю та/чи для фінансування побудови нових генеруючих потужностей
в цих реґіонах.

Ціна на оптовому ринку електроенергії розраховується кожну годину та
потім вираховується середня ціна. У відповідності до офіційної методології
ця середня оптова ціна генерації є основою для тарифу, який НКРЕ
затверджує для кожного обленерго на наступний місяць, додаючи витрати
на передачу та постачання.

3.2. Структура витрат та побудова тарифу

Взагалі тарифи на електроенергію складаються з цін генерації, передачі,
розподілу і постачання. Ціна генерації залежить від часу виробництва,
оскільки навантаження є різним в кожному періоді. Ціни на передачу
залежать від навантаження та напруги на якій споживається
електроенергія, тому є різними для різних груп споживачів. Ціни на
розподіл залежать також від рівня напруги та кривих навантажень. Отже
тарифи на електроенергію мають значно відрізнятися для різних груп
споживачів. Витрати на постачання електроенергії домогосподарствам як
правило є вищими, ніж витрати на постачання електроенергії промисловим
споживачам.

При встановленні цін НКРЕ використовує методологію, що ґрунтується на
витратах і набрала чинності в 1998 році. Відповідно до цієї методології
роздрібна ціна для споживачів першого класу напруги (найвищий)
розраховується за такою формулою:

d
i

t
cm

p

av
p

i TTC
C

PP ++
−

= 1
1

1 *
)1(

(1)

Роздрібна ціна для споживачів другого класу напруги (найнижчий)
розраховується так:

d
i

t
cm

p
m
p

av
p

i TTC
CC

PP ++
−−

= 2
21

2 *
)1(*)1(

, де (2)

p
ijP

 
- роздрібний тариф на електроенергію для j класу напруги та i–ї групи

споживачів;

avP  - середня ціна електроенергії куплена на оптовому ринку
електроенергії та у нечленів оптового ринку електроенергії, зважена
на об‘єм електроенергії, куплений з цих джерел, плюс/мінус
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відхилення між реальними та прогнозними даними при розрахунку
тарифу;

t
jT  - тариф на передачу для різних класів напруги;

d
iT  - тариф на постачання для різних груп споживачів;

m
pC 1  

- коефіцієнт нормативних технологічних втрат на першому класі

напруги;

m
pC 2  - коефіцієнт нормативних технологічних втрат на другому класі
напруги;

cC 5

 - коефіцієнт корекції, котрий розраховується для кожної

енергопостачальної компанії та затверджується НКРЕ.

При розрахунку тарифу всі ці змінні розкладаються на різні формули, але
ми розглянемо лише середню ціну у цій формулі.

Середня оптова ціна розраховується так:

( ) ( )
� �

� �
+
+

= nw
i

nnw
i

w
iav

QQ
QPQP

P
**

, де (3)

w
iP  - середня ціна на оптовому ринку електроенергії в період i

w
iQ  - об’єм електроенергії, купленої на оптовому ринку електроенергії в
період i

nP  - ціна електроенергії, купленої поза оптовим ринком електроенергії

nQ  - об’єм електроенергії, купленої поза оптовим ринком електроенергії

На практиці цей метод застосовується не для всіх груп споживачів. Значна
кількість українських споживачів одержують субсидії в вигляді
встановлених тарифів, які є нижчими, ніж собівартість постачання
електроенергії (домогосподарства, окремі вугільні шахти,
сільськогосподарські виробники). Ці субсидії фінансуються не з
державного бюджету, а через включення обсягу субсидій до середньої

оптової ціни виробленої електроенергії (
avP в формулі 3). Як результат,

офіційний розмір перехресного субсидіювання в енергетичному секторі

                                          
5 При розрахунках роздрібного тарифу на перехідний період коефіцієнт корекції

приймався рівним одиниці, починаючи з 1998 року, коли була затверджена
методологія НКРЕ. Коефіцієнт вводився для усунення відхилення прогнозної
ціни від фактичної. Однак, як було згадано раніше, НКРЕ встановлює ціну
кожного місяця (прогнозна ціна в методології дорівнює фактичній ціні на
наступний місяць) на основі витрат обленерго за поточний місяць.
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становив близько 1,32 млрд. гривень (242,59 млн. доларів США)6 в 2000
році.

Субсидіювання тарифів на електроенергію для домогосподарств в Україні
відбувається через переконання, що низький рівень доходів українських
домогосподарств не дозволить їм сплачувати рахунки на електроенергію
згідно з тарифами, які покривають довгострокові граничні витрати. Тому,
НКРЕ зобов‘язана встановлювати тарифи на рівні, який дозволить
домогосподарствам сплачувати їхні рахунки. Однак, сучасна система
розрахунку тарифу НКРЕ не має серйозного обґрунтування щодо
встановлення тарифу для домогосподарств; також не існує розрахунку
максимального рівня тарифів, який має встановлюватись для
домогосподарств. Також, найбідніші домогосподарства захищені через
систему субсидій за доходами. Згідно з законодавством, витрати
домогосподарств на житлово-комунальні послуги не мають перевищувати
20% від їх сукупного доходу. У випадку, коли витрати є вищими, уряд має
прямо виплатити різницю за житлово-комунальні послуги.

3.3.Необхідне підвищення тарифу

З порівняння Таблиць 2 та 3 видно, що рівень тарифів на електроенергію
для домогосподарств нижче рівня їх собівартості та суттєво не змінювався,
починаючи з 1994 року. Тарифи в доларах США навіть впали. Якщо
середній тариф для всіх типів домогосподарств становить близько 0,126
гривень/кВт/год7 (див. Табл. 2), то тарифи, які покривали б витрати
відповідно до методології регулюючого органу мали б бути у проміжку від
0,145 до 0,196 гривень/кВт/год, залежно від реґіону (див. Табл. 3). Ці
цифри означають, що підвищення тарифів становило б від 15,08% до
55,56%.8

                                          
6 Джерело: Постанови НКРЕ.
7 Оцінка середнього тарифу регулюючим органом, яка була використана в

розрахунках, однак як видно з таблиці 2 тарифи (без ПДВ) для різних типів
домогосподарств в Україні складають 0,10, 0,12 та 0,13 гривень/кВт год.

8 Мінімальне підвищення тарифу мало б місце в Запорізькій області,
максимальне спостерігалося у Житомирській області.
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Таблиця 3.
Структура тарифів, які покривають витрати на постачання електроенергії
домогосподарствам згідно з розрахунками регулюючого органу (в грн./кВт/год)9

Регіональна
розподільча
компанія

Середня
оптова
ціна
електро-
енергії
(Pav)

Тариф на
передачу
для 2-го
класу
напруги
(T2

t)

Тариф на
постачання
(Ti

t)

Коефіцієнт
нормативних
технологічних
втрат на
першому
класі напруги
Cp1

m

Коефіцієнт
нормативних
технологічних
втрат на
другому класі
напруги
Cp2

m

Тариф для
домогос-
подарств (без
ПДВ)
Pij

Запоріжжя
обленерго

0,1145 0,014 0,005 0,03 0,07 0,1454

Житомир
обленерго

0,1145 0,036 0,014 0,05 0,18 0,1961

Джерело: Розрахунки НКРЕ

Через відмінності в структурі споживачів та розмірі розподільчої мережі
витрати на постачання електроенергії значно відрізняються в різних
реґіонах. В Таблиці 4 представлені необхідні підвищення цін для різних
типів домогосподарств в різних реґіонах. Згідно з цими розрахунками,
найменше підвищення цін мало б місце в Запорізькій області. Підвищення
цін для домогосподарств з електроплитами, сільського та міського
населення становило б відповідно 45,35%, 21,13% і 11,81%. Найвище
підвищення цін спостерігалось б у Житомирській області, де відповідні типи
домогосподарств мали б сплачувати на 96,00%, 63,33%, 50,77% більше
ніж сьогодні.

Таблиця 4.
Необхідне підвищення цін на електроенергію для населення в різних регіонах10

Населення з
електричними
плитами

Сільське населення
Міське населення з
газовими плитами

Запорізька область
(найменше підвищення)

45,35% 21,13% 11,81%

Житомирська область
(найбільше підвищення)

96,00% 63,33% 50,77%

Джерело: власні розрахунки згідно з даними НКРЕ

Однак, згідно з Таблицею 3 максимальні витрати на передачу та
постачання електроенергії становлять близько 1,5 центів США/кВт/год. Це
значення є дуже низьким, зважаючи на високі фіксовані витрати на
постачання енергії з одного боку та низьке споживання сектору
домогосподарств з іншого боку, тому слід очікувати значно вищих витрат.
Для Великобританії Хаупт та Пфаффенбергер (2000, стор. 11) знаходять
витрати в розмірі 3,6 Євро центів, що як мінімум вдвічі вище.

                                          
9 Дані щодо всіх регіонів представлені у Таблиці 3а Додатку.
10 Дані щодо всіх регіонів представлені у Таблиці 4а Додатку.
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3.4.Платіжна поведінка

На сьогодні рівень субсидіювання тарифу для домогосподарств є навіть
вищим ніж показує різниця між діючим тарифом (Табл. 2) та тарифами, які
покривають всі витрати. Це відбувається через широко поширену практику
неплатежів. Згідно з офіційними розрахунками домогосподарства платять
близько 70%-80% за спожиту електроенергію. Неплатежі не ведуть до
таких наслідків як відключення від електропостачання чи настання
майнової відповідальності боржника. На сьогодні не існує законодавчо
затвердженої процедури, яка гарантує забезпечення кредитору його прав
власності. Ні жоден з українських урядів, ні парламент не бажали
підвищити платіжну дисципліну домогосподарств через відключення від
енергопостачання.11 Деякою мірою це пов‘язано з невиконанням
центральним бюджетом своїх зобов‘язань. Протягом кількох останніх років
були накопичені величезні заборгованості з виплат заробітної плати та
пенсій та громадяни часто не оплачували рахунки, оскільки в свою чергу
не отримували заробітної плати і пенсій з бюджету. Також існує звичка,
успадкована з радянських часів, маніпулювати лічильниками
електроенергії та вважати електроенергію суспільним благом, яке може
бути одержано безкоштовно. Деякі домогосподарства не мають лічильників
взагалі. Як результат, українські домогосподарства не платили за
електроенергію протягом чотирьох – п‘яти років.

4. Моделювання тарифу на електроенергію,
який покриває витрати та одержані
результати

4.1.Основні дані

В Україні не існує доступних даних щодо витрат домогосподарств на
електроенергію. В офіційній статистиці відображені лише загальні дані
щодо сукупних витрат домогосподарств на житло-комунальні послуги.
Тому, для того щоб оцінити можливі зміни у добробуті різних груп за
доходами, в результаті підвищення тарифу, та краще зрозуміти платіжну
поведінку цих груп було проведено невелике дослідження. Дане
дослідження проводилось через заповнення спеціальної анкети. Було
визначено п‘ять груп за доходами (див. Рис. 2). Розподіл груп за доходами

                                          
11 Також існують технічні проблеми, пов‘язані з відключенням від

енергопостачання боржника, особливо в багатоповерхових будинках.
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ґрунтувався на розподілі Державного Комітету Статистики домогосподарств
на групи за витратами.12

Одержана база даних містить 126 домогосподарств, 98 з опитаних
домогосподарств живуть у місті і 28 в сільській місцевості, 78% та 22%
відповідно, що досить близько до офіційного розподілу. 119
домогосподарств мають газову плиту та 7 мають електричну. Різниця в
споживанні електроенергії в цих групах є суттєвою. Споживання
електроенергії респондентами з електроплитами є вищим більш, ніж вдвічі.
Електричне обладнання, яке знаходиться у власності домогосподарств,
також значно відрізняється в різних групах за доходами (див. Табл. 5).
Тільки 2 домогосподарства в даному опитуванні мають кондиціонер, однак
24 - домогосподарства мають пральну машину нового зразка, 23 -
комп’ютер, 13 - мікрохвильову піч та 17 - кухонний комбайн. Низький
рівень життя в Україні можуть пояснити таку невелику кількість
обладнання навіть порівняно з країнами Східної Європи.

Таблиця 5.
Електричне обладнання домогосподарств в різних групах за доходами

Обладнання Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Газова плита      95%      97%      98%      78%      90%
Електрична плита        5%        3%        2%      22%      10%
Стандартний набір (холодильник,
телевізор, праска)

     82%      97%      93%    100%    100%

Електричний чайник        9%      13%      14%      56%      62%
Пральна машина старого зразка      59%      66%      67%      67%      29%
Пральна машина нового зразка        5%        6%      12%      44%      57%
Обігрівач        5%      19%      12%      33%      48%
Комп‘ютер        0%        9%      17%      33%      48%
Мікрохвильова піч        5%        6%      10%      11%      24%
Кондиціонер        0%        0%        0%      11%        5%
Кухонний комбайн        0%        0%      14%      56%      29%
Кількість домогосподарств (% у
загальній виборці)

22 (17,5%) 32 (24,6%) 42 (33,3%) 9 (7,1%) 21 (15,9%)

Джерело: власне опитування

Вказане респондентами споживання електроенергії домогосподарств було
несподівано низьким та коливалось у межах від 7 до 350 кВт/год. До
деякої міри централізовані системи опалення та газопостачання можуть
пояснити ці цифри. Однак, результати опитування мають бути
проінтерпретовані з певними застереженнями. Наприклад, 19%
респондентів заявили, що не знають навіть приблизно свого споживання
електроенергії та окремі домогосподарства могли вказати свої доходи
нижчі за наявні. Однак, одержані результати вказують на загальні
тенденції при споживанні електроенергії домогосподарствами.

                                          
12 Джерело: Державний Комітет Статистики України: Витрати та доходи

українських домогосподарств України в 1999 році, Статистичний бюлетень (за
даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України).
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Структура вибірки є наступною: 17,5% опитаних домогосподарств
належать до найбіднішої групи за доходами (група 1), 24,6% до групи 2,
33,3% до групи 3, 7,1% до групи 4 та 15,9% до найбагатшої групи за
доходами (група 5).

4.2.Результати опитування

Середнє споживання на еквівалентного дорослого розраховувалось,
відповідно до методики Організації Економічного Співробітництва та
Розвитку (1 присвоюється першому дорослому, 0,7 всім іншим дорослим та
0,5 дітям молодше 14 років). Так, згідно з результатами опитування
середнє споживання на еквівалентного дорослого коливалось у межах від
4,12 до 145,83 кВт/год на місяць. Розрахунки середнього споживання на
еквівалентного дорослого для п‘яти груп за доходами свідчать про
невеликі відмінності в обсязі споживання електроенергії (див. Рис. 2).

Рисунок 2.
Споживання електроенергії на еквівалентного дорослого
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Джерело: власні розрахунки

Як видно з цього графіка найбідніші домогосподарства споживають більше
електроенергії (1-ша група), ніж порівняно багатші 2-га та 3-тя групи. Друга
група за доходами споживає більше електроенергії, ніж третя група. Ця
суперечність пояснюється більшою часткою пенсіонерів та безробітних у
третій групі13, ніж у 2-й та 3-й групах.

Однак, найбідніші домогосподарства (1-ша та 2-га групи) мають витрачати
більшу частку свого доходу на електроенергію порівняно з групами, які

                                          
13 Ці люди схильні більше часу проводити вдома через відсутність роботи.
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мають вищий доход (див. Табл. 6). На практиці це навантаження на
бюджет може бути нижчим через субсидії від української держави.

Таблиця 6.
Витрати домогосподарств на електроенергію як відсоток від сукупного доходу
різних груп за доходами

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Співвідношення
витрат на
електроенергію
до сукупного
доходу різних
груп за
доходами

10,86% < 5,94% - 12,23% 2,89 - 5,55% 3,56% - 4,98% < 3,14%

Джерело: власні розрахунки

Для визначення споживання електроенергії в різних групах за доходами
було виділено 3 рівня споживання електроенергії на еквівалентного
дорослого: високе середнє споживання (44,71-145,83 кВт/год), проміжне
середнє споживання (32,26-44,12 кВт/год) та низьке середнє споживання
(4,12-31,82 кВт/год).14 Аналіз особливостей споживання стосовно груп не
показує дуже значного взаємозв’язку між споживанням електроенергії та
доходами домогосподарств. Як і очікувалось, у п‘ятій та четвертій групах
за доходами домінують домогосподарства з високим середнім споживанням
електроенергії (71% та 56% відповідно). Не було виявлено
домогосподарств з низьким середнім споживанням в цих групах (див. Табл.
7). Але що було цікаво побачити, так це те, що частка домогосподарств з
високим середнім споживанням середі найбіднішої групи за доходами
(група 1) була значно вищою, ніж у другій та третій групах за доходами.

Таблиця 7.
Рівні споживання електроенгергії в різних групах за доходами

Рівень споживання
електроенергії

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Високе середнє
споживання

       36%        23%        18%        56%        71%

Проміжне середнє
споживання

       21%        35%        41%        44%        29%

Низьке середнє
споживання

       43%        42%        41%          0%          0%

Всього      100%      100%      100%      100%      100%

Джерело: Власні розрахунки

                                          
14 Ці рівні споживання електроенергії на еквівалентного дорослого були

визначені шляхом поділу респондентів на три рівні групи.
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Те, що порівняно багатші домогосподарства (четверта та п‘ята групи)
споживають тільки трохи більше електроенергії, але витрачають меншу
частку свого доходу на електроенергію через вищі доходи, робить
очевидним факт, що багаті домогосподарства виграють більше від поточної
системи субсидіювання тарифів, ніж бідніші домогосподарства.

4.3. Оцінка впливу від підвищення тарифу на зміни в
добробуті домогосподарств

Як вже було показано вище, для підвищення тарифу на електроенергію до
рівня який покриває витрати, згідно з розрахунками НКРЕ, поточні тарифи
мають бути підвищені від 15,08% до 55,56% залежно від реґіону. Але якщо
взяти за рівень тарифів, що відповідає ДСГВ, середній рівень тарифів в
країнах ОЕСР, то підвищення тарифу може становити 314%. Однак, ці
цифри не повністю відображають наскільки таке підвищення буде
відчутним для бюджету домогосподарств. Тому, далі будуть представлені
розрахунки щодо впливу такого підвищення на добробут різних груп за
доходами.

Найбільш поширеним інструментом вимірювання змін у добробуті є
надлишок споживача. Фреуд та Валліх оцінили зміни у надлишку
споживача як прямокутну трапецію, використовуючи лінійну пряму попиту.
Вони також використовували еластичність, яка змінюється на прямій від
нуля до нескінченності. Змінювана еластичність може значно вплинути на
результати, особливо, якщо зміни тарифу були запроваджені поступово в
декілька кроків. Еластичність яка дорівнює –1 виглядає досить
нереалістично, якщо взяти до уваги можливі зміни в розмірі тарифу на
електроенергію. Так, збільшення тарифу на 80% має відповідати 80%
скороченню в споживанні електроенергії.

Надлишок споживача є хибною мірою змін у добробуті, коли аналізуються
значні зміни в тарифах, що має місце в пост-соціалістичних країнах (Bacon,
1995). Як альтернативні інструменти при вимірюванні змін у добробуті
можуть застосовуватись компенсуюча та еквівалентна варіації.

Huerth та Schmitz (1982, стор. 85) подають такі визначення компенсуючої
та еквівалентної варіацій:

“Компенсуюча варіація – доход, що має бути відібраний в споживача
(можливо негативний) після зміни ціни або доходу для відновлення
початкового рівня добробуту...

Еквівалентна варіація – доход, що має бути наданий споживачу (також
можливо негативний) у випадку зміни ціни або доходу, для того щоб
залишити добробут споживача незмінним.”

Для спрощення нашого аналізу ми припустили, що електроенергія та інші
товари можуть споживатись у певних пропорціях. Це може бути зроблено,
оскільки не має визначального впливу на результати аналізу та є
обґрунтовано, оскільки придбання додаткового електрообладнання як
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правило пов‘язана з додатковим споживанням електроенергії. Дане
твердження також підтверджується результатами проведеного опитування.

Якщо використовується компенсуюча варіація як інструмент вимірювання
змін у добробуті,то зміни в добробуті дорівнюватимуть сумі, яку споживач
буде вимушений витратити, якщо він бажає споживати такий самий об‘єм
електроенергії як і перед зміною тарифу. Еквівалентна варіація в нашому
випадку це сума, яка має бути надана споживачу після підвищення тарифу
для відновлення початкового рівня добробуту та відображає можливе
зменшення в споживанні електроенергії.

Якщо оцінки, одержані за допомогою методу компенсуючої варіації можуть
переоцінювати втрати в добробуті, оскільки цей метод не враховує
можливе зменшення в споживанні електроенергії, то оцінки, одержані за
допомогою методу компенсуючої варіації недооцінюють втрати у добробуті.
Тому, було б доцільно оцінити втрати в добробуті за допомогою обох
методів.

4.4. Зміни у добробуті, спричинені підвищенням тарифу
до рівня розрахованого НКРЕ

Спочатку ми розрахували зміни в добробуті у випадку підвищення тарифу
до рівня, розрахованого НКРЕ. Графічно ці два методи вимірювання змін у
добробуті представлені на Рис. 3 та 4.

Рисунок 3.
Компенсуюча варіація у випадку підвищення ціни (припущення – споживання
домогосподарств залишається на тому самому рівні)

q2 q1 m1/p2 m2/p1      m1/p1

A
B U1U2

y1

y2

m, y

 m2

 m1

q
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Рисунок 4.
Еквівалентна варіація у випадку підвищення ціни

Де q кількість електроенергії, на яку є попит, m – доход домогосподарств,
y позначає всі інші товари. Мала 1-ця відповідає початковому споживанню
та інші малі цифри позначають набори споживання електроенергії та інших
товарів. Точки A та B є відповідно початковим та кінцевим розміщенням
ресурсів домогосподарств. Оскільки ми знаємо початкове розміщення
ресурсів домогосподарств та нову ціну ми можемо визначити кількість
електроенергії на яку є попит в точці В.

На Рисунку 3 компенсуючою варіацією у випадку збільшення ціни є
відстань m1-m2, а еквівалентною варіацією у випадку збільшення ціни є
відстань m3-m1 на Рисунку 4. Якщо ми припустимо, що ціна на всі інші
товари дорівнює одиниці та зміна ціни на електроенергію не впливає на
ціни всіх інших товарів, то компенсуюча та еквівалентна варіація можуть
бути легко оцінені.

Лінія старих бюджетних обмежень може бути записана як:

p*q+z*y=m1; (4)

p1 - початкова ціна на електроенергію;

p2 - нова ціна на електроенергію;

z - ціна на всі інші товари (товар y).

  q2  q1 m1/p2 m3/p1    m1/p1

 m, y

A

B
U1

U2
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y2
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m3

q



                      Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій  

18

Якщо припустити, що ціна на електроенергію дорівнює 1 (z в формулі 4)
лінія бюджетних обмежень має наступний вигляд:

y = m1-p1*q (5)

За умови, що має місце підвищення цін нова бюджетна лінія є такою;

y = m1-p2*q (6)

Для того, щоб оцінити зміни у добробуті, використовуючи компенсуючу
варіацію, у нашому випадку (m2-m1) на Рисунку 3 необхідна інформація
щодо початкового доходу домогосподарства (m1), поточного тарифу на
електроенергію – нахил лінії старих бюджетних обмежень (p1), споживання
(q1), та нової ціни – нахил нової лінії бюджетних обмежень (p2). Тоді y1
може бути розраховано. Якщо ми знаємо точку (y1,q1) та нахил обох ліній
бюджетних обмежень (p1 та p2), то m2 може бути знайдено з рівняння:

y = m2-p1*q (7)

Використавши ці дані ми оцінили втрати в добробуті п‘яти груп населення,
які представлені в наступній таблиці.

Таблиця 8.
Втрати в добробуті різних соціальних груп

Група Регіон Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Запорізька
область

1,0 0,9 0,8 1,3 1,5Метод компенсуючої
варіації (зміна витрат
на електроенергію на
еквівалентного
дорослого в грв.)

Житомирська
область

3,7 3,2 3,0 4,6 5,4

Запорізька
область >0,9%

    0,4% -
    0,8%

    0,2% -
    0,3%

    0,2% -
    0,3% <0,3%

Метод компенсуючої
варіації (зміна витрат
на електроенергію на
еквівалентного
дорослого в % від
сукупного доходу)

Житомирська
область

>3,1%     1,2% -
    2,8%

    0,6% -
    1,2%

    0,5% -
    0,6%

<0,8%

Джерело: власні розрахунки

Хоча на перший погляд ці цифри здаються порівняно незначними, вони не
цілком відображають наскільки підвищення тарифу є суттєвим для
сімейного бюджету. Тому, ми також порахували відношення зміни витрат
на електроенергію на еквівалентного дорослого до сукупного доходу для
кожної групи за доходами (див. Табл. 8)

Як видно з цієї таблиці, найбідніші домогосподарства (1-ша та 2-га групи за
доходами) втратять більше ніж інші групи. Однак, вони частково захищені
через систему субсидій, й втрати в їхньому добробуті компенсуватимуться
державою у випадку, якщо відбудеться підвищення тарифу. Для порівняно
багатших груп (4-та та 5-та групи за доходами) дане підвищення є
невідчутним й вони це підтвердили в своїх анкетах при опитуванні. Отже
реально постраждає лише третя група.
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Для того, щоб оцінити зміни у добробуті, використовуючи еквівалентну
варіацію, у нашому випадку (m3-m1) на Рисунку 4 необхідна така
інформація: початковий доход домогосподарств (m1), поточний тариф на
електроенергію – нахил лінії старих бюджетних обмежень (p1), початкове
споживання (q1), та нове споживання електроенергії (q2). Тоді y2 може бути
розраховано. Якщо ми знаємо точку (y2,q2) та нахил обох ліній бюджетних
обмежень (p1 та p2), то m3 може бути легко пораховано.

Для виявлення нового споживання 3-ї групи ми взяли споживання тих
представників цієї групи, які зараз оплачують лише частину
електроенергії, оскільки одержуватимуть субсидії. Наше опитування
показало, що саме ці домогосподарства намагаються досягти мінімально
можливого рівня споживання електроенергії. Ми також припустили, що
поведінка споживачів, які належать до 3-ї групи за доходами є однакова у
всіх реґіонах України.

Оцінивши втрати в добробуті домогосподарств цієї групи методом
еквівалентної варіації, ми визначили, що витрати на електроенергію на
еквівалентного дорослого можуть зрости в результаті підвищення тарифу
від 0,14% (в Запорізькій області) до 0,94% (в Житомирській області) від
сукупного доходу.15 Отже одержані нами розрахунки дозволяють дійти
висновку, що підвищення тарифу до рівня, коли він покриватиме витрати,
згідно з розрахунками НКРЕ, не викличе значних втрат в добробуті для
всіх споживачів - бідне населення захищене через систему субсидій, а для
домогосподарств з високими доходами витрати на електроенергію не
будуть відчутними навіть після підвищення тарифів. Найбільше
постраждають представники третьої групи, але як було показано, втрати в
добробуті в цій групі не є дуже великими та окремі домогосподарства з цієї
групи можуть отримати субсидії від держави.

4.5.Оцінка змін у добробуті в результаті підвищень
тарифу до рівня в ОЕСР

Як вже зазначалось, підвищення тарифів до рівня розрахованого НКРЕ
може бути недостатнім в довгостроковій перспективі. Припустивши, що
сукупні витрати при постачанні електроенергії українському населенню
приблизно дорівнюють середній ціні в ОЕСР для населення (0,0958 доларів
США/кВт/год), ми використали в додаткових розрахунках цю ціну як
рівень для подальшого підвищення тарифу. Оцінивши втрати в добробуті,
використовуючи припущення, що споживання електроенергії залишиться
на тому самому рівні були одержані такі результати.

                                          
15 В цих реґіонах спостерігались би найнижчі та найвищі ціни.



                      Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій  

20

Таблиця 9.
Зміни у добробуті різних груп за доходами в результаті підвищення тарифу до
середнього рівня в ОЕСР

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5

Метод компенсуючої
варіації (зміна витрат
на електроенергію на
еквівалентного
дорослого в % від
сукупного доходу)

13,68% <
    5,89% -
  12,12%

    2,80% -
    5,38%

    3,10% -
    4,34% <3,65%

Можливе
співвідношення витрат
на електроенергію до
сукупного доходу
різних груп за
доходами

44,92% <    24,57% -
     0,59%

    11,94% -
      2,96%

    14,73% -
      0,59%

< 13,01%

Джерело: власні розрахунки

Як видно з цієї таблиці, втрати в добробуті були б суттєвими для
домогосподарств у всіх групах за доходами. Очевидно, що таке
підвищення тарифу до рівня середнього рівня в ОЕСР можна досягти тільки
у декілька етапів.

5. Висновки та рекомендації щодо економічної
політики

Україна все ще перебуває поза країнами з перехідною економікою щодо
збалансування тарифів між промисловістю і домогосподарствами та
підвищення тарифів до рівня ДСГВ. Навіть порівнюючи з офіційною
методологією встановлення тарифу, яка ґрунтується на встановленні
тарифу на рівні витрат, поточні тарифи на електроенергію не покривають
витрат. Одержані результати щодо втрат у добробуті дозволяють дійти
висновку, що підвищення тарифу до рівня розрахованого НКРЕ не
призведе до значних втрат в добробуті домогосподарств. Це є
справедливим, по-перше, через низьке споживання електроенергії
українськими домогосподарствами та по-друге, через систему соціального
захисту найбідніших домогосподарств. Отже підвищення тарифу до рівня,
коли він покриває витрати згідно офіційних розрахунків НКРЕ може й має
бути запроваджено. Це було б першим поступом у напрямі відміни
перехресного субсидіювання та дозволить уникнути викривлень в системі
цінових стимулів.

Наступним кроком має бути перегляд розрахунку витрат на передачу та
постачання електроенергії для того щоб запровадити розрахунок ціни,
який ґрунтується на цінах ближчих до реальних. Ми вважаємо, рівень
реальних витрат буде близьким до середнього в ОЕСР. Після оцінки
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реальних витрат на постачання електроенергії має бути розроблена та
запроваджена нова методологія регулювання ціни, спрямована на
створення стимулів для зниження витрат. Регулювання через встановлення
верхньої межі ціни на електроенергію сприяло б встановленню тарифів на
рівні близькому до ДСГВ.

Справді, за умови підвищення тарифів до середнього рівня в ОЕСР, втрати
в добробуті були б значними. Тоді поточна система субсидіювання
найбідніших домогосподарств не буде достатньою. Встановлення межі до
якої споживач оплачуватиме електроенергію згідно з тарифом, що
покриває лише операційні витрати може бути інструментом зниження
економічного тягаря для найбідніших домогосподарств. За весь інший об‘єм
спожитої електроенергії домогосподарства мають розраховуватись по
тарифу, який покриває ДСГВ. Навіть, якщо запровадження межі
споживання електроенергії має також бути проінтерпретоване як
економічна субсидія для домогосподарств, цей метод є більш прозорим та
дозволяє запровадити стимули щодо заощадження електроенергії.
Фінансування таких субсидії має здійснюватись або прямо з державного
бюджету або як запропоновано в Stern та Davis (1998, стор. 449) “шляхом
встановлення перехідних контрактів між розподільчими та генеруючими
компаніями щодо постачання об‘єму електроенергії споживачам по
тарифам, які покривають тільки операційні витрати”.

Слід додати, що підвищення тарифу до рівня який відповідає витратам
дасть очікувані результати за умови припинення практики м‘яких
бюджетних обмежень. Саме тому уряд має приділяти більше уваги
модернізації системи обліку споживання електроенергії. Часткове
запровадження нової системи обліку в окремих районах української
столиці, показало, що поведінка споживачів може бути змінена досить
швидко.
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Додатки

Таблиця 3а.
Структура тарифів, які покривають витрати на постачання електроенергії
домогосподарствам згідно з розрахунками регулюючого органу (в грн./кВт/год)
(повна версія)

Регіональна розподільча
компанія

Середня
оптова ціна
електро-
енергії (Pav)

Тариф на
передачу
для 2-го
класу
напруги

(T2
t)

Тариф на
поста-
чання(Ti

t)

Коефіцієнт
норматив-
них техно-
логічних
втрат на
першому
класі
напруги

Cp1
m

Коефіцієнт
норматив-
них техно-
логічних
втрат на
другому
класі
напруги

Cp2
m

Тариф
для

домогос-
подарств
(без ПДВ)

Pij

Вінницяобленерго 0,1145 0,036 0,011 0,04 0,15 0,1862

Волиньобленерго 0,1145 0,032 0,011 0,03 0,12 0,1767

Днiпрообленерго 0,1145 0,017 0,006 0,03 0,1 0,1536

Донецькобленерго 0,1145 0,016 0,003 0,04 0,11 0,1529

Житомиробленерго 0,1145 0,036 0,014 0,05 0,18 0,1961

Закарпаттяобленерго 0,1145 0,032 0,008 0,07 0,18 0,1902

Запоріжжяобленерго 0,1145 0,014 0,005 0,03 0,07 0,1454

Київобленерго 0,1145 0,029 0,011 0,08 0,13 0,1842

Кіроваградобленерго 0,1145 0,043 0,012 0,04 0,10 0,1881

Крименерго 0,1145 0,027 0,009 0,06 0,12 0,1748

Львівобленерго 0,1145 0,033 0,009 0,07 0,15 0,1867

Крименерго 0,1145 0,020 0,004 0,05 0,08 0,1552

Миколаївобленерго 0,1145 0,030 0,009 0,04 0,15 0,1807

Одесаобленерго 0,1145 0,029 0,011 0,04 0,13 0,1768

Полтаваобленерго 0,1145 0,033 0,013 0,04 0,11 0,1791

Прикарпаттяобленерго 0,1145 0,036 0,008 0,04 0,14 0,1819

Рівнеобленерго 0,1145 0,033 0,013 0,04 0,12 0,1824

Севастопольмiськенерго 0,1145 0,024 0,006 0,03 0,12 0,1641

Сумиобленерго 0,1145 0,035 0,013 0,04 0,15 0,1879

Тернопiльобленерго 0,1145 0,032 0,009 0,04 0,16 0,1836

Харкiвобленерго 0,1145 0,028 0,009 0,05 0,17 0,1817

Херсонобленерго 0,1145 0,032 0,011 0,05 0,13 0,1815

Хмельницькобленерго 0,1145 0,036 0,013 0,05 0,15 0,1903

Черкасиобленерго 0,1145 0,033 0,014 0,05 0,10 0,1824

Чернiвцiобленерго 0,1145 0,028 0,008 0,06 0,17 0,1820

Чернiгiвобленерго 0,1145 0,034 0,009 0,06 0,12 0,1804

Джерело: Розрахунки НКРЕ
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Таблиця 4а.
Необхідне підвищення тарифу для різних типів споживачів в різних регіонах (повна
версія)

Регіональна розподільча
компанія

Населення з
електричними
плитами

Сільське населення Міське населення з
газовими плитами

Вінницяобленерго 86,18% 55,15% 43,22%

Волиньобленерго 76,72% 47,27% 35,94%

Днiпрообленерго 53,57% 27,98% 18,13%

Донецькобленерго 52,87% 27,39% 17,59%

Житомиробленерго 96,11% 63,43% 50,85%

Закарпаттяобленерго 90,23% 58,53% 46,33%

Запоріжжяобленерго 45,35% 21,13% 11,81%

Київобленерго 84,16% 53,47% 41,66%

Кіроваградобленерго 88,05% 56,71% 44,65%

Крименерго 74,80% 45,67% 34,46%

Львівобленерго 86,71% 55,59% 43,62%

Крименерго 55,21% 29,34% 19,39%

Миколаївобленерго 80,71% 50,59% 39,01%

Одесаобленерго 76,75% 47,29% 35,96%

Полтаваобленерго 79,10% 49,25% 37,77%

Прикарпаттяобленерго 81,93% 51,61% 39,95%

Рівнеобленерго 82,37% 51,98% 40,28%

Севастопольмiськенерго 64,12% 36,77% 26,25%

Сумиобленерго 87,89% 56,58% 44,53%

Тернопiльобленерго 83,56% 52,97% 41,20%

Харкiвобленерго 81,71% 51,43% 39,78%

Херсонобленерго 81,50% 51,25% 39,62%

Хмельницькобленерго 90,31% 58,59% 46,39%

Черкасиобленерго 82,35% 51,96% 40,27%

Чернiвцiобленерго 82,00% 51,67% 40,00%

Чернiгiвобленерго 80,36% 50,30% 38,74%

Джерело: власні розрахунки згідно з даними НКРЕ


