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Огляд реформування ринків електроенергії.
Практика обмеження монополізації генерації на ринках електроенергії
провідних зарубіжних країн
1. Стан реформування (лібералізації) ринків електроенергії у світовій
енергетичній сфері та основні форми ринків
В умовах глобалізації та автоматизації електроенергія стає все більш
важливим фактором економічного розвитку. Надійність постачання доступної
електроенергії за прийнятних екологічних наслідків є досяжною лише за умови
впровадження комплексної й ретельно збалансованої законодавчої політики з метою
створення необхідної нормативної бази для стимулювання розвитку економіки. За
оцінкою міжнародних енергетичних організацій, лібералізація ринків електроенергії
– один з головних етапів розвитку, реалізований у різних формах та обсягах
більшістю країн-членів ОЕСР, ЄС тощо.
Подальше поглиблення конкуренції на лібералізованих ринках створює
стимули для підвищення ефективності роботи електроенергетичних систем і
прийнятних інвестиційних рішень у розрізі часу, розміру, місця й вибору технології.
Окремі лібералізовані ринки електроенергії існують уже понад десятки років і
їхня діяльність може дати низку важливих уроків на прикладі реформування ринків
електроенергії ряду країн і «регіонів-першопрохідців».
Разом з тим слід зазначити, що лібералізація виявилася не одномоментною
подією, а тривалим процесом, який вимагає безперервної підтримки та в ряді
випадків посилення систем регулювання на державному рівні. Ідеальних ринків не
існує, вони продовжують розвиватися й еволюціонувати для більш повного
забезпечення потреб діяльності електроенергетичних систем.
Головними причинами прийняття більшістю країн на державному рівні
рішення про проведення серйозних реформ в електроенергетиці були низька
ефективність і слабка конкурентоспроможність національної продукції на
регіональних і світових ринках, а також відсутність інвестицій для розвитку
енергетичного сектора.
Основні цілі та завдання реформування електроенергетики залежали як у
цілому від рівня економічного розвитку країни, так і від конкретних, багато в чому
специфічних умов, за яких функціонувала електроенергетична галузь у тій чи іншій
країні. У більшості країн, зокрема у Великобританії, Аргентині, Австралії основною
метою реформування ринку електроенергії було заявлено зниження вартості
електроенергії для споживачів за рахунок підвищення ефективності роботи
галузі. У США і Норвегії головним завданням ставилося підвищення енергетичної
ефективності і зменшення різниці в тарифах по регіонам країни, а в Бразилії та
Аргентині – підвищення рівня конкуренції для надання споживачам можливості
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вибору найбільш вигідного постачальника й створення умов для залучення
іноземних інвестицій у розвиток галузі.
У всіх країнах, де реформи дали позитивні результати, їхньому проведенню
передувало прийняття відповідного законодавства, яким чітко визначалися
цілі, права й обов’язки всіх зацікавлених сторін. Так, у Великобританії ще в 1989
році Парламентом було прийнято Закон про електроенергію (Electricity Act), який
створив правове поле для приватизації державного енергетичного концерну
«CEGB» і проведення ринкових реформ у секторі електроенергетики.
У Норвегії після прийняття в 1989 році Закону про енергетику впродовж двох
років впроваджувався ряд заходів з підготовки до проведення реформи у сфері
виробництва і торгівлі електроенергією.
Головну спрямованість реформ в електроенергетиці за кордоном пов’язано з
впровадженням конкуренції в галузі виробництва та постачання електроенергії.
Однак підхід і темпи проведення лібералізації електроенергетики в різних країнах
значно відрізнялися між собою. Сьогодні найбільш ефективно проведено
реформування щодо створення конкурентного ринку електроенергії в Німеччині,
Великобританії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Іспанії. Конкурентний ринок
електроенергії функціонує в окремих штатах США, Японії, Бразилії, Аргентині та в
ряді інших країн. У Китаї ще в 1998 р. також було прийнято довгострокову
програму реструктуризації електроенергетики, яка передбачає зростання інвестицій
і розвитку конкурентних засад.
У ряді промислово розвинених країн конкуренція у сферах виробництва й
збуту електроенергії привела до зниження цін. Якщо до початку реструктуризації
енергетичної галузі монопольні ціни було завищено, то згодом вони впали до
економічно обґрунтованого рівня: у Німеччині – на 50 %, в Англії – на 25–30% (для
різних груп споживачів), в Японії – на 15%. Однак у деяких країнах, які
розвиваються, наприклад, у Бразилії, лібералізація ринку навпаки призвела до
зростання цін на 10 %, що пояснювалося необхідністю знизити ступінь
інвестиційного ризику й залучити інвестиції в розвиток електроенергетики.
У ряді навіть високорозвинених країн лібералізацію діючих ринків через
прояв негативних результатів (значне підвищення цін, зниження рівня надійності й
розвитку) було призупинено, зокрема у більшості штатів США та інших країнах.
Реформування та лібералізація діяльності світових енергетичних ринків у
різних країнах провадиться з урахуванням національних особливостей. У країнах з
ринковою економікою, як правило, здійснюється послідовне реформування ринків
електроенергії з регульованою або вільною системою ціноутворення та відповідним
рівнем конкуренції, що визначає стан ефективності виробництва, передавання та
реалізації електроенергії, а також створення умов сприяння залученню інвестицій
для подальшого розвитку галузі.
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На основі багаторічної практики реформування електроенергетики в країнах
світу запроваджено і діють 4 основні моделі ринку електроенергії з різним рівнем
конкуренції та системи ціноутворення.
1) Регульована природна монополія. Це – в основному вертикальноінтегровані компанії (ВІК), усі сфери діяльності яких (виробництво, передавання,
розподіл і збут електроенергії) в тій чи іншій формі регулюються державою. При
цьому сфера передавання (транспортування) електроенергії, як правило, практично
у всіх формах ринку регулюється державою.
2) Єдиний покупець (закупівельне агентство, державне підприємство) –
модель ринку з основами конкуренції, насамперед, незалежних (самостійних)
генерувальних компаній, які конкурують між собою за обсяги продажу
електроенергії єдиному закупівельному агентству (підприємству) з безпосередньою
відповідальністю за надійність та якість електропостачання. Єдиний покупець має
монополію на передавальні мережі і продаж електроенергії розподільним компаніям
або кінцевим споживачам. Ціни (тарифи) на електроенергію (від закупівлі в
генерувальних компаніях до розподілу споживачам) регулюються державою або
спеціальним регулюючим органом країни.
3) Конкурентний оптовий ринок електроенергії з адміністратором
торговельної системи (АТС), на якому конкурують енергогенерувальніі компанії
(ЕГК) та розподільно-збутові компанії (РЗК), транспортування (передавання)
електроенергії здійснює самостійна (у більшості країн – державна) транспортноенергетична компанія (ТЕК). Незалежний системний оператор (СО) забезпечує
оперативно-диспетчерське та режимне управління енергосистемою через
балансуючий ринок (БР) Припиняється регулювання оптових цін. Практично у всіх
країнах, де впроваджено зазначену модель енергоринку, відмічають труднощі у
взаємодії роботи СО з АТС, що в окремих випадках призводить до зниження
надійності роботи Єдиної (об’єднаної) енергосистеми країни.
4) Конкурентний оптовий і роздрібний ринки електроенергії (вільний
ринок) з відокремленням сфери розподілу і збуту електроенергії. Створюються
роздрібні ринки електроенергії з організацією конкуренції між збутовими
компаніями, які купують електроенергію на оптовому ринку електроенергії.
Повністю виключається регулювання оптових цін.
Перші дві моделі – це ринки електроенергії з регульованими цінами
(тарифами) – регульовані ринки, інші дві – конкурентні ринки з вільним
ціноутворення з відповідними наслідками для економіки та споживачів.
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Переваги й недоліки моделей ринку електроенергії
Модель
Регульована
природна
монополія
(ВІК)

Переваги

Недоліки

− збереження сформованої структури;
− можливість контролю цін −
передбачуваність для споживачів і країни

− недостатність економічних стимулів
для підвищення ефективності;
− необхідність державної участі у
фінансуванні галузі або перекладання
витрат на споживачів

Єдиний
покупець

− залучення приватних інвесторів за
обмежених структурних змін;
− можливість регулювання і контролю
цін;
− передбачуваність для споживачів і
держави
Конкурентний − залучення приватних інвесторів за
оптовий ринок мінімальних структурних змін;
електроенергії − можливість контролю цін −
передбачуваність для споживачів і країни

− необхідність забезпечення
прозорості роботи «єдиного
закупника»

Конкурентна

− неможливість контролю цін;
− необхідність значних структурних
перетворень та корекції рівня цін до
економічно обґрунтованого рівня

− привабливість для приватних інвесторів;
− наявність стимулів для підвищення
ефективності;
− стимулювання саморозвитку галузі

необхідність для залучення в галузь
приватного капіталу під державні
гарантії у контексті рівня цін і
політики – у контексті інших
складових ринку

Процес реформування та організація роботи ринків електроенергії
продовжується в більшості розвинених країн та в країнах, які розвиваються.
Визначальним для оцінювання і прийняття тієї чи іншої моделі побудови
ринку електроенергії стає ціноутворення (рівень цін, їх стабільність), рівень
інвестування в розвиток енергосистеми (систем виробництва та передавання
електроенергії, резерву потужності тощо), яке визначає ефективність, надійність та
якість енергозабезпечення споживачів, прозорість взаємовідносин на ринку і
рівнозначність реалізації інтересів генерації та споживачів електроенергії,
недопущення (обмеження) можливості монополізації окремих видів діяльності.
Уряд країни, як правило, оцінює ефективність тієї чи іншої моделі побудови
(реформування) енергоринку, яка відповідає основним пріоритетам національної
енергетичної політики. У ряді країн, де лібералізація ринку призводила до значного
підвищення цін на електроенергію та зниження надійності електропостачання,
переглядалися підходи до повноти лібералізації їх ринку та в ряді випадків – до
переходу від однієї моделі енергоринку до іншої або повернення до регульованого
ринку. Зокрема, мало місце повернення до регульованих ринків електроенергії (у
ряді штатів США, Франції, Японії), а також до ринків з вертикально-інтегрованими
системами управління діяльністю компаній в ринкових умовах (Німеччина,
Франція, Польща та ряд інших країн).
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Переваги та недоліки існуючих систем електроенергетики в умовах
лібералізованих ринків електроенергії деяких зарубіжних країн
Країна

США

Переваги
високий ступінь самостійності
регіонів у питанні реформування
електроенергетики (вибір моделі,
моменту початку реформ і
швидкості їхнього проведення)

Країни
Скандинавії

високий ступінь розвитку
конкуренції
високий ступінь розвитку
Великобританія
конкуренції
− конкуренція між генерувальними
компаніями;
− високий ступінь державного
контролю за допомогою збереження
Угорщина
власності за основними компаніями
в різних секторах галузі
(вироблення, передавання, розподіл,
збут, диспетчеризація)
− конкуренція між генерувальними
компаніями;
− компанія ENEL є «національним
Італія
лідером»;
− система єдиного закупника
забезпечує інтереси захищених
споживачів (домогосподарства,
малий бізнес)

Недоліки
− регіональна незбалансованість
структури електроенергетичної галузі;
− принцип недоторканності приватної
власності ускладнює проведення реформ,
які передбачають поділ
електроенергетики на вироблення,
передавання, розподілення і збут
схильність ринку електроенергії до
волатильності
зростаюча конкуренція веде до
надмірного подрібнення компаній

− домінування державної компанії у всіх
секторах галузі, обмежена конкуренція;
− наявність регульованого сегмента

обмежена конкуренція внаслідок того, що
ENEL зберігає позицію найбільшого
гравця

Порівнюючи перелічені вище країни в площині «структура власності – ступінь
лібералізації ринку», можна зробити висновок:
− Великобританія, країни Скандинавії та окремі штати США найбільшою
мірою лібералізували ринок електроенергії й забезпечили доступ приватного
капіталу до сектора електроенергетики;
− лише Великобританія і країни Скандинавії досягли або, принаймні,
наближані до досягнення поставлених під час проведення реформ цілей.
Напрямок повного реформування вибрали такі країни, як: Великобританія,
Італія, Португалія, Нідерланди, Швеція, Данія, Іспанія та Люксембург.
Прихильниками часткової реструктуризації стали Німеччина, Франція, Швейцарія.
Результати реформування галузі показали, що багато із заявлених цілей на
практиці не завжди можливо реалізувати.
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У ряді країн, які перейшли на модель конкурентного ринку, знижено обсяги
фінансування розвитку або практично зупинено будівництво капіталомістких
енергоблоків АЕС, ТЕС та ГЕС, а також ускладнено умови входження в
енергоринок інвесторів для будівництва нових об’єктів генерації, що призвело до
дефіциту генерувальних потужностей, до зниження їх резерву та, відповідно,
зниження надійності роботи енергосистеми. Відмічено, що перехід до
конкурентного ринку надає монопольні преференції (зняття цінового обмеження
прибутковості) лише суб’єктам генерації, що призводить до зростання собівартості
продукції
споживачів
електроенергії
з
відповідним
зниженням
конкурентоспроможності їх продукції на світовому або регіональних ринках.
Прикладом зваженого підходу до реформи електроенергетики можуть бути
Німеччина та Норвегія, де не проводилося радикального ламання діючих
структур вертикально-інтегрованих компаній з максимальним збереженням
господарських зв’язків. Принципи дерегулювання і реструктуризації бізнесу в
електроенергетиці фактично реалізовувалися шляхом поділу фінансового обліку та
оптимізації витрат за видами діяльності усередині холдингів, що не призводило до
подрібнення капіталу компанії.
Незважаючи на істотні відмінності у виробничо-організаційній структурі
електроенергетики різних країн, у принципах організації функціонування ринку
електроенергії та методах регулювання діяльності енергокомпаній та тарифів на
електроенергію, практично в усіх країнах з розвиненою економікою держава в тій
чи іншій формі контролює процеси прийняття рішень з окремих видів діяльності
енергокомпаній. Так, у США застосовується система «сильного» жорстко
регламентованого регулювання, в якій органи федерального і регіонального
регулювання взаємодіють з енергокомпаніями практично на всіх етапах планування
їхньої поточної і перспективної діяльності і регулюють тарифи одночасно з істотним
обмеженням (зверху і знизу) розмірів одержуваного ними прибутку, що стримує
монополізацію окремих видів діяльності енергетичних компаній.
Слід зазначити, що американська система регулювання базується на
повноцінному і постійно оновлюваному законодавстві, де чітко визначаються права
й обов’язки Федеральної і регіональних енергетичних комісій, зобов’язання
енергетичних компаній щодо забезпечення регулюючих комісій звітною та
перспективною інформацією.
У зарубіжній практиці найбільш широко розповсюджено дві моделі доступу
виробників до мережевої інфраструктури ринку: модель доступу сторонніх
учасників і модель конкурентного пулу. У першій моделі монополіст, який володіє
мережею і здійснює оперативне управління, має дозволяти конкурентам
використовувати мережу на недискримінаційних умовах. Друга модель
(незалежного системного оператора) являє собою поєднання правил доступу до
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мережі і конкурентного ринку. В усіх конкурентних пулах генерувальні компанії, а
також інші учасники мають право вступати в довгострокові контрактні відносини
для управління ризиками, зокрема через запровадження форвардних, опційних або
інших угод щодо закупівлі електроенергії.
Ефективне функціонування ринку є можливим як у разі приватизації,
прикладом чого є, зокрема, Великобританія, Чілі й Аргентина, так і в разі
організаційно-господарського
та
економічного
виділення
генерувальних,
передавальних і збутових секторів у рамках державної або змішаної форм власності
– Франція, Скандинавські країни.
У більшості країн в умовах реструктуризації створено оптовий ринок
електроенергії, який включає прямі поставки, а також ринки – спотовий,
балансуючий і резервів, кожний з яких характеризується способом організації
поставок електроенергії. Відповідно до цього виділяються три види ринку:
спотовий, де здійснюються поставки електроенергії для потреб поточного
споживання; ф’ючерсний – поставки для споживання в майбутньому; та ринок
двосторонніх угод – поставки як для поточного споживання, так і для споживання у
визначений період. Так, в Австралії, Великобританії і Норвегії використовуються всі
три види угод, в Аргентині – спотовий ринок і ринок двосторонніх контрактів, у
США, в основному, – лише спотовий ринок.
Національна безпека в цілому та енергетична безпека країни, зокрема,
залишається пріоритетом під час формування державної політики. Так, норвезька
модель є найбільш вдалою моделлю реформування електроенергетики,
функціонування якої базується на адміністрації, що контролює ринок і рівень цін на
електроенергію.
Практика реформування електроенергетичного комплексу виявила істотну
кількість проблем як організаційного, так і фінансового характеру, які пояснюються
не лише зношеністю основних фондів галузі і дефіцитом інвестицій в їхнє
оновлення, а й недосконалістю механізму державного регулювання, що впливає на
ефективність функціонування суб'єктів електроенергетики. Накопичений досвід
реформування галузі показав, що впровадження конкурентних механізмів несе в
собі численні труднощі й має суперечливі наслідки щодо розвитку.
Враховуючи зазначене, уряди ряду країн світу з особливою обережністю
формують законодавчу базу реформування ринку електроенергії з детальним
аналізом можливих негативних наслідків для національної економіки та
опрацюванням відповідних попереджувальних заходів для недопущення зниження
конкурентної спроможності продукції країни на світових ринках, зниження
надійності та економічної ефективності.
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1.1. Особливості методів лібералізації ринків електроенергії та
регулювальних органів в ряді країн світу, ефективність їх роботи
Світовий досвід щодо створення конкурентних ринків є ще дуже невеликим –
не більше 15–20 років, однак слід відзначити неоднорідність здійснюваних
перетворень і неоднозначність отриманих результатів. Це певною мірою пов'язано з
відмінностями в національному устрої економіки різних країн, станом соціальноекономічного розвитку, матеріальним і культурним рівнем населення,
особливостями державної економічної політики, форм власності та технологічною
готовністю до реформ національних енергетичних систем. З самого початку
здійснення реформ європейської електроенергетики фахівцями відзначалася
разноманітність форм організації електроенергетичних ринків Заходу: від практично
повного передавання виробництва електроенергії в приватну власність (Англія) до
збереження в державній власності системоутворювальних енергетичних об'єктів
(Франція).
Ринкові перетворення електроенергетики і подальші інтеграційні процеси в
Континентальній Європі (без Скандинавії) сприяли формуванню крупних
електроенергетичних ВІК. Так, у Бельгії електроенергетику країни контролюють
лише дві компанії. У Франції, Іспанії і Австрії на долю двох найбільш великих
постачальників припадає приблизно 70% електроенергетичного ринку. У Італії,
Нідерландах і Німеччині два найбільш великих постачальники володіють понад 50%
електроенергетичного ринку.
При цьому слід відмитит негативні результати, пов’язані з реструктуризацією
(поділом) ВІК за видами діяльності мали місце в ряді країн ЄС, Новій Зеландії,
Бразилії, Казахстані тощо. За обґрунтованою вимогою Франції, Німеччини та ряду
інших країн директивою Європарламенту 2009/72/ЕС надано право вибору між
збереженням власності ВІК з розділенням фінансового обліку за видами діяльності
компанії із призначенням незалежного мережевого оператора урядом країни за
згодою Єврокомісіі і розділенням права власності на мережеві активи, генерувальні
активи та електропостачальні підприємства ВІК.
У 1999 р., через рік після початку лібералізації електроенергетичних ринків
(ЕЕР), на ЕЕР Континентальної Європи працювали 13 великих ВІК. У 2004 р. в
результаті злиття і поглинання їх залишилося дев'ять. Нині домінують сім
енергокомпаній: EdF (Франція), Е.ОN (Німеччина), Vattenfall (Скандинавські
країни), Enel (Італія), Еndeza (Іспанія), Еlectrabel (Бельгія), та EnBW (ФранціяНімеччина).
Злиття і поглинання енергокомпаній відбуваються як на національному рівні,
так і на міжнаціональному, тому ринкова концентрація в цілому на європейському
ЕЕР зростає.
На європейському ЕЕР активізуються процеси укрупнення ВІК з переходом їх
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у потужні холдинги. З одного боку, генерувальні компанії об'єднуються з
паливними, зокрема газовими, компаніями, з іншого – з розподільними і збутовими.
Так, у Данії, Іспанії, Португалії, Німеччини, Франції та інших країнах сформовано
ВІК, які займаються генерацією електроенергії, її розподілом і збутом. У ряді
випадків їх інтегровано з паливними компаніями. Існують і окремі, в основному,
національні компанії з транспортування електроенергії (Англія, Іспанія, Норвегія,
Швеція, Італія, Фінляндія, Португалія, Нідерланди, Східна Австрія, Західна Данія,
Бельгія). Той чи інший вид організації транспорту електроенергії перебуває у
компетенції країн ЄС і визначається внутрішніми умовами функціонування
енергетичних систем.
Наприклад, після поділу енергокомпаній Англії та Уельсу за видами
діяльності учасниками ЕЕР стали генерувальні компанії – National Power, Power Gen
і British Energy, а також мережна компанія National Grid і 12 збутових компаній.
Згодом ряд генерувальних компаній в результаті приватизації 12 збутових компаній
відновили вертикальну інтеграцію компаній в галузі. Сьогодні в Англії та
Уельсі, об'єднаних в єдиний електроенергетичний пул, відмічається високий
розвиток конкурентних відносин: діє спотовий ринок, на якому торгують
електроенергією і потужністю, значно знижено рівень галузевої монополізації,
впроваджено ефективну систему тарифоутворення.
Банками та фінансуючими організаціями так само, як і власниками акцій і
менеджментом енергокомпаній, визнано, що вертикальна інтеграція більш стійка до
коливань і циклічності ринків. Інтегровані енергокомпанії мають менші ризики і
велику інвестиційну привабливість.
Міжнародний досвід реформування електроенергетики свідчить про
неоднозначність реструктуризаційних процесів. Одним з головних висновків аналізу
світового досвіду реформ є той факт, що їх здійснення не має єдиних для всіх країн
рекомендацій. У жодному з міжнародних документів, у тому числі і в скоригованих
Європарламентом директивах ЄС Третього енергетичного пакету, не визначено
жорстких умов щодо вертикальної дезінтеграції як необхідного методу організації
електроенергетичного ринку (обов’язковий є лише роздільний фінансовий облік
видів діяльності), а в країнах з перехідною економікою, яка характеризується
нестабільністю та кризовими явищами, лише потужні організаційні утворення
мають змогу забезпечувати достатній рівень економічної ефективності, надійності
та якості електроенергії за доступною ціною.
В умовах лібералізації електроенергетичних ринків особливу роль відіграє
система галузевого регулювання, спрямована, у першу чергу, на забезпечення
недискримінаційності і «прозорості» для учасників таких ринків.
Створення регулювальних органів є однією з основних складових
реформування електроенергетики. Однією з основних функцій регуляторів
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(регулюючих енергетичних комісій, системних операторів тощо) є регулювання
мережних тарифів. Зокрема, згідно з Директивою 2003/54/ЄС регулювальні органи є
відповідальними за встановлення або погодження мережних тарифів до їх введення
в дію, визначення методології їх розрахунку, установлення умов і вимог щодо
приєднання та доступу до національних мереж, включаючи тарифи на розподіл і
передавання електроенергії. Настільки ж важливим є завдання регулятора щодо
надання ліцензії виробникам електроенергії, операторам мережі та постачальним
компаніям, а також дозволу на будівництво нових електростанцій і ліній
електропередавання.
Регулятор, виступаючи повноправним арбітром під час вирішення спорів з
питань обґрунтованості тарифів і правил доступу до мережі, перш за все має
забезпечувати:
• установлення або погодження мережних тарифів або методів їх визначення;
• розроблення методів розрахунку цін і встановлення правил і умов надання
системних послуг;
• затвердження правил і методології приєднання та доступу до національної
мережі.
Настільки ж важливим завданням є необхідність здійснення контролю
виконання договорів і контрактів енергопостачання.
Загальновизнаним фактом залишається також необхідність розвитку і
функціонування державних регуляторів в галузі. Діяльність таких регуляторів
характеризується певною незалежністю від урядів, а також самостійною політикою
у взаєминах з тими чи іншими енергетичними компаніями.
Регулятор, покликаний максимальною мірою забезпечувати цілі й завдання
державної політики в сфері природних монополій, виступає повноправним арбітром
під час вирішення спорів із питань тарифів і доступу до мережі.
Галузеві регулятори зобов’язані відстежувати і публікувати таку інформацію:
 правила з управління та розподілуя пропускної здатності мережі;
 механізм вирішення проблеми перевантаження національної мережі;
 час, що витрачається системними операторами на підключення та ремонти;
 стан мережі;
 існуючий стан поділу рахунків підприємств електроенергетики за видами
діяльності з метою вилучення перехресного субсидування між видами діяльності;
 вимоги та умови підключення генерувальних потужностей з урахуванням
витрат і вигод поновлюваних джерел енергії, завантаження генерувальних станцій в
теплофікаційному режимі;
 показники діяльності операторів мережі;
 рівень прозорості та конкуренції.
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У таблиці наведено форми та основні характеристики регулювання
електроенергетики в різних країнах:
Країна
Норвегія

Регулювальний
орган
Норвезька
Адміністрація з
водних ресурсів та
енергії

Характеристика системи регулювання

Адміністрація регулює діяльність мережевої компанії;
забезпечує розвиток конкуренції у виробництві та постачанні
електроенергії; має право регулювати тарифи. Визначає
ліцензійні умови на володіння основними і розподільними
мережами.
Швеція
Національна
Регулювальний орган несе відповідальність за
енергетична
функціонування основної мережі з урахуванням цін, умов,
адміністрація
якості обслуговування; спостерігає за системою надання
прав на енергопостачання. Ціни визначаються операторами
системи, а регулювальний орган їх контролює.
Великобри- Управління ринками
Основа регулювання – ліцензування діяльності.
танія
газу та електроенергії Виробництво електроенергії безпосередньо не регулюється.
У сферах передавання і розподілу електроенергії – граничні
тарифи. В електропостачанні – конкурентні відносини.
Іспанія

Регулювальна комісія До сфери діяльності комісії входить установлення
Національної
граничних цін, нормативів для відновлення розподільних
енергетичної системи мереж, організація конкурентних торгів у разі інвестування і
в процесі централізованої диспетчеризації. Інтереси суб’єктів
ринку захищає Рекомендаційна рада.
США
Федеральна
ФЕК обмежує втручання урядових органів і забезпечує
енергетична комісія підвищення ефективності ділових відносин. Постійний
(ФЕК)
контроль надійності систем енергопостачання входить до
сфери діяльності Ради з надійності середньоантлантичного
обєднання.
Аргентина Національне агентство Агентство відповідає за регулювання відносин між
з регулювання
енергокомпаніями та споживачами, структуру тарифів.
Агентство установлює допустиму межу цін. Конкуренція у
виробництві електроенергії та державне регулювання у сфері
її передавання та розподілу. Основним документом для
регулювання є контракт на концесію. Він визначає
відповідальність компаній з розподілу електроенергії, за
якість обслуговування і надання послуг.

Значимість державного регулювання електроенергетики підтверджується
прикладами із аналізу зарубіжної практики: створюються незалежні оператори,
розділяються функції технологічного і комерційного управління, збільшується
частка держави у власності провідних електрокомпаній. Так, в Аргентині, Норвегії,
Швеції та Фінляндії функції комерційного та технологічного операторів розділено.
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У деяких випадках ці функції зливаються й організуються під єдиним управлінням
(Пул Пенсільванія – Нью-Джерсі – Меріленд, Національна мережева компанія
Великобританії, Рада з надійності Середньоатлантичного об’єднання США).
Демонополізація та регулювання конкуренції. Створення формального
механізму, який дозволяє впроваджувати конкуренцію шляхом розукрупнення,
регулювання доступу третьої сторони і введення роздрібної конкуренції є
недостатнім. Негативним наслідком конкурентних ринків можна вважати активну
участь декількох конкуруючих суб’єктів ринку, з посиленням монопольного
зловживання ринковою владою, перш за все – генерувальними компаніями.
У багатьох країнах антимонопольні органи мають у своєму розпорядженні
інструменти боротьби зі зловживаннями ринковою владою, а саме: виявлення
того, що генерувальна (або ВІК) компанія, яка займає домінуючу позицію,
зловживає своїм становищем з метою отримання значного і стійкого прибутку, що
може стати доказом цього зловживання.
Своєчасне виявлення зловживання монопольним становищем дає можливості
попереджувального регулювання конкуренції, що має місце у зв’язку зі злиттям і
поглинаннями. Саме так сталося на окремих європейських ринках. Зокрема,
широкого розголосу набуло злиття німецьких комунальних підприємств у результаті
якого було створено великі комунальні компанії E.ON і RWE. Це злиття було
схвалено Європейською Комісією та німецьким Федеральним відомством з нагляду
за діяльністю картелів (Bundeskartellamt). При цьому було враховано ряд важливих
умов, які стосуються реалізації активів, і внесено відповідні зміни в ринкові
принципи, що обмежують монопольні можливості генерувальних або ВІК на ринку
електроенергії.
Антимонопольні органи та системні оператори здійснили масштабне
виявлення зловживань ринковою владою на ринках Північної Америки,
Великобританії, Австралії та Скандинавії.
Для недопущення зловживань в умовах конкуренції на ринку електроенергії
як у PJM (США), так і в Nord Pool (Великобританія) створені відділи моніторингу
ринку, які відповідають за відстеження та аналіз торгівлі з метою виявлення
порушень правил, що сприяють маніпулюванню ринковою владою.
Датський Оператор магістральних мереж (ОММ, Energinet.dk) публікує
щомісячні огляди кон'юнктури ринку, в яких містяться дані і загальний аналіз, в
тому числі коментарі щодо неправомірного ціноутворення на ринку електроенергії.
Скандинавські оператори передавальної системи (ОПС) і регулюючі органи країни
співпрацюють для безперервного відслідковування та недопущення проявів
ринкової влади.
Необхідними умовами конкуренції та надійності енергопостачання є
безперешкодні, своєчасні, чіткі та прозорі процедури затвердження проектів
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будівництва нових електростанцій, безперешкодний доступ до систем передавання
електроенергії для нових учасників ринку.
Ще одним важливим напрямом реструктуризації енергетичної галузі є
диспетчерські функції оператора ринку електроенергії. Зокрема, в Євросоюзі,
відповідно до відповідної Директиви 2003/54/ЄС, уся генерувальна потужність, яка
продається на ринку, має бути максимально лібералізованою. Однак для
електроенергії, виробленої за допомогою поновлюваних джерел енергії та на ТЕЦ, а
також для реалізації її надлишків діють особливі правила, які полягають у
зобов’язаннях оператора мережі на підключення таких генераторів і приймання від
них електроенергії. У цьому випадку оператор не може торгувати електроенергією
або купувати її, а зобов’язаний створити умови доставки електроенергії на ринок
для продажу за ринковими цінами. Якщо ціна продажу електроенергії не покриває
собівартості, то держава або оператор мережі додатково можуть надавати відповідні
субсидії.
Диспетчерські функції оператора мережі в європейській енергетичній сфері
можуть існувати у двох видах: диспетчеризація на основі пулу і децентралізованої
диспетчеризації. У першому випадку створюються обов’язковий пул, куди всі
виробники надають свої заявки на продаж електроенергії. На основі
децентралізованої диспетчеризації та з урахуванням стану мережі приймається
рішення про диспетчеризацію генерації виробника з визначенням обсягів і термінів
подачі електроенергії. За такою схемою було організовано систему диспетчеризації
Великобританії. На даний час система на основі пулу застосовується в Іспанії та
Литві. Відмінною особливістю такої структури є те, що постачальники купують всю
електроенергію з пулу за спотовими цінами і підстраховують ціни на ф’ючерсному
ринку.
Прикладом децентралізованої системи диспетчеризації є Скандинавські
країни, де практично всі виробники відповідають за власну диспетчеризацію. При
цьому виробники зобов’язані зберігати баланс між обсягами постачання та
виконанням зобов’язань відповідно до торгівельного графіка спотового ринку та
двосторонніх договорів. Будь-які відхилення від цього балансу мають бути
оплаченими незалежно від вартості.
Як приклад успішного розвитку конкуренції в галузі наводяться Норвегія і
Швеція, які здійснюють оптову торгівлю через біржу Nordpool (Норвегія, Фінляндія,
Швеція і Данія). Аналогічна система торгівлі через електроенергетичну біржу
здійснюється також і в Іспанії, проте більшість країн вважають за необхідне
проводити торгівлю електроенергією на основі двосторонніх контрактів.
Переваги і недоліки прикладів реформування європейської електроенергетики
наведені в таблиці:
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Приклади успішних реформ електроенергетики в країнах ЄС
Англія та Уельс:
Форма організації оптового ринку Електроенергетичний пул Англії та Уельсу, єдиний оптовий
ринок, єдина транспортна компанія National Grid
Структура ринку генерації
Частка найбільших виробників – National Power, Power Gen і
British Energy – 45%
Ціноутворення
на
оптовому Тарифи встановлюються за передачу електроенергії з
ринку
урахуванням спеціальної надбавки для покриття витрат на
ситуацію з «вузькими перетинами». Автоматичне
індексування тарифів на передавання, розподіл і збут з
поправкою на зміну цін на паливо
Ціноутворення на роздрібному Тарифи встановлюються залежно від інфляції. Установлення
ринку
граничного рівня тарифів
Основні недоліки ринкової моделі Ринок генерації завжди є ринком продавців
Норвегія:
Форма організації оптового ринку У рамках об’єднаного пулу Скандинавських країн єдиний
спотовий ринок – Nordpool, єдина транспортна компанія
Statneft
Структура ринку генерації
Найбільша компанія на ринку генерації – держкомпанія
Statkraft, яка виробляє до 30 % електроенергії країни; 55% компаніями що контролюються муніципальною службою; 15%
численні (до 185) незалежні виробники
Ціноутворення
на
оптовому Тарифи встановлюються за зональним принципом: для
ринку
кожної зони – свій транспортний тариф, установлюється
додаткова плата за постачання електроенергії в разі її дефіциту
Ціноутворення на роздрібному Тарифи на роздрібних ринках залежать від рентабельності
ринку
збутових компаній
Основні недоліки ринкової моделі Через неефективне регулювання, збутові компанії
завищували свої витрати на розподіл електроенергії
Швеція:
Форма організації оптового ринку У рамках Nordpool, єдиний спотовий ринок, єдина
транспортна компанія Svenska Kraftnat
Структура ринку генерації
50 % ринку генерації контролюється держкомпанією
Vattenfall; Syd Kraft – 20%; Stockholm Energi Gullspang –15%;
ще 15% – 250 компаній, тісно пов’язаних зі збутовими
організаціями
Ціноутворення на оптовому та Аналогічно Норвегії
роздрібному ринку
Основні недоліки ринкової моделі Аналогічно Норвегії

До країн з успішною лібералізацією ринку генерації також відноситься
Аргентина, де шляхом дезінтеграції та приватизації трьох найбільших
електроенергетичних ВІК (Segba, Ayee і Hidronor) було сформовано 40 незалежних
виробників, адміністратор оптового ринку (Cammesa), який установлює сезонні ціни
і є неприбутковою, напівдержавною організацією диспетчерування і встановлення
надбавок до ринкових цін для покриття витрат на транспортування електроенергії і
підтримання резервів потужності.
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Наслідком лібералізації електроенергетичного ринку Аргентини стало
зниження тарифів на 40 % (практично єдина країна, де реформування ринку
електроенергії привело до значного зниження тарифів), великі виробники
електроенергії були придбані міжнародними інвесторами, а сумарні урядові доходи
від приватизації електроенергетики перевищили 10 млрд дол.
2. Форми власності в електроенергетиці в умовах реформування
енергоринку
Власність на енергопідприємства в багатьох країнах за кілька років пройшла
шлях еволюції від приватної до державної, і не так давно, у другій половині 80-х
років, знову повернулася до приватної. Завдяки значимості електроенергетичної
галузі більшість урядів не відмовилися повністю від володіння або певної форми
контролю над діяльністю енергетичного сектора. Навіть у країнах з високим рівнем
приватизації існують форми часткової державної власності або державного
регулювання. Як правило, зміна власності впливає на ціноутворення електричної
енергії. Сьогодні існує ряд моделей власності – від інтегрованих державних
монополій до різноманітних форм приватних енергетичних компаній.
Системи, які перебувають у державній власності. Більшість розвинених
країн мають, принаймні, одне державне електроенергетичне підприємство. У ряді
країн ці підприємства можуть охоплювати всі електроенергетичні функції – від
виробництва до передавання, розподілу і кінцевого збуту електроенергії. Для
державних енергетичних підприємств Греції та Ірландії характерною є найменша
частка приватної власності в електроенергетичному секторі. Вона набуває форми
приватних і автономних виробників, які продають надлишки своєї продукції
виключно державним підприємствам громадського користування. В енергетичних
секторах Франції, Італії домінує державна власність на енергетичні підприємства.
Системи, які перебувають у приватній власності. Енергосистема
Великобританії значною мірою перебуває в приватному володінні. Разом з тим
значна її частина залишається у володінні держави (атомні електростанції та
електростанції Уельсу і Шотландії).
В Японії 10 регіональних енергокомпаній, що покривають майже 75 % попиту
на електроенергію в країні, перебувають у приватному володінні.
У США понад 200 приватних підприємств домінують в енергетичній галузі,
виробляючи майже 80 % електроенергії й обслуговуючи близько 75 % роздрібних
споживачів. Проте фактичний контроль над діяльністю енергетичних компаній
галузі є більш централізованим – чверть компаній є філіями дев’яти зареєстрованих
головних електроенергетичних підприємств-холдингів, діяльність яких регулюється
актом про холдингові компанії – державні підприємства громадського
користування.
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Змішані системи. Моделі власності низки розвинених країн мають тенденцію
до ускладнення через існування різноманітних державних, муніципальних і
приватних підприємств. У Бельгії та Іспанії існує змішана форма приватнодержавної власності в електроенергетичному секторі. У Бельгії три найбільші
генерувальні компанії належать приватному сектору, у той час як розподільними
компаніями володіють або муніципалітети, або приватні особи, або компанії, які
перебувають у спільному володінні приватних і муніципальних компаній.
Національні підприємства. В ЄС, незважаючи на велику кількість компаній,
що забезпечують діяльність енергетичного сектора, має місце значний ступінь
концентрації приватної власності. У Данії дві найбільші передавальні компанії
ELCAM і ELCRAFT належать генерувальним компаніям які здійснюють контроль,
планування і будівництво нових генерувальних потужностей, а також забезпечують
функціонування енергетичного об’єднаного фонду. В Іспанії державне підприємство
ANDESA володіє акціями інших виробників і розподільників електричної енергії.
У Німеччині корпоративна структура, яка складається з декількох великих
компаній, зокрема RVE, здійснює суміжне володіння іншими комунальними
підприємствами, у тому числі і за рубежем, а також володіє значними пакетами
акцій в інших галузях енергетичної та економічної діяльності (видобуток вугілля,
постачання палива тощо).
Міжнародні підприємства. Крім діяльності національних підприємств
усередині країн існує зростаюча тенденція до розширення їхньої діяльності за
національними кордонами. Сьогодні існують два режими інтернаціоналізації
компанії: перший – шляхом безпосереднього придбання активів існуючого
зарубіжного підприємства. Другий – через вступ у володіння новим енергетичним
об’єктом (електростанцією).
У Центральній і Східній Європі, щоб залучити зарубіжний капітал для
модернізації та вдосконалення енергосистем, деякі підприємства передають певний
відсоток свого акціонерного капіталу зарубіжним інвесторам. Окремі німецькі
компанії запропонували частку своїх акцій певним зарубіжним підприємствам. У
Польщі та Угорщині ряд електростанцій передано у власність зарубіжним
компаніям.
3. Процес реформування енергетичного ринку в Європейському союзі
Європейським союзом наприкінці 80-х рр. було поставлене завдання про
створення єдиного внутрішнього енергетичного ринку з такими характеристиками:
конкурентний, єдиний і гнучкий, тобто здатний швидко пристосовуватися до змін,
які відображаються в багатьох робочих документах та законодавстві ЄС.
Європейською Комісією активізовано реалізацію завдань щодо створення
єдиного, відкритого і конкурентного енергетичного ринку в Євросоюзі, остаточно
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переконавшись у тому, що національні енергетичні монополісти не допускають
операторів інших країн-членів на свій національний ринок електроенергії. Це
призводить до фрагментарності ринку і до порушення базових принципів
функціонування спільного ринку в ЄС. Вже на початку 90-х рр. Комісія висловила
намір включити в програму створення європейського ринку традиційно
монополізовані енергетичні ринки, де домінуюче положення займали національні
вертикально інтегровані енергетичні компанії-монополісти.
Одночасно з цим у сфері передавання енергії від виробників до споживачів
визнано недоцільність будівництва декількох паралельно існуючих ліній
електропередавання. Тому було вирішено зберегти монополію в мережевому
секторі, відокремивши його як від виробництва, так і від збуту енергії кінцевим
споживачам. Проведено відповідну роботу щодо створення чітких правил, що
забезпечують однаковий і недискримінаційний доступ до мереж із передавання
енергії виробників і компаній, які займаються роздрібним продажем енергії
кінцевим споживачам.
Процес лібералізації енергетичного ринку, розпочатий в Європейському
союзі, проходив шляхом поетапного прийняття нормативних актів щодо
покрокового відкриття національних ринків з вирішенням як технічних питань, так і
розв’язання проблем правового і політичного характеру.
3.1. Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності ринків
електроенергії Європейського союзу
У більшості країн ЄС понад 15 років реалізуються плани з реформування
ринків електроенергії в декілька етапів.
Перший етап. Лібералізація енергетичного ринку країн-членів ЄС почалася з
прийняття 26 червня 1990 р. Директиви 90/377/ЕЕС, щодо функцій Співтовариства з
розвитку конкуренції та прозорості цін на електроенергію для кінцевих споживачів.
Директива зобов'язала країни-члени ЄС надавати Статистичному бюро
Європейського співтовариства відкриту інформацію щодо динаміки ринкових цін на
електроенергію, а також можливість здійснення ним контролю за ціноутворенням на
енергетичних ринках з визначенням заходів із вирівнювання цін на електроенергію
по Співтовариству в цілому.
Подальші заходи з регулювання діяльності систем передавання, транзиту та
процесів постачання електроенергії було закріплено Директивою 90/547/ЕЕС від 29
жовтня 1990 р.
Процес лібералізації ринку електроенергії продовжився з прийняттям 19
грудня 1996 р. Директиви 96/92/ЕС щодо спільних правил для внутрішнього ринку
електроенергії, яка визначила шляхи переходу до конкурентного ринку з вільним
вибором споживачем продавця електроенергії. Згідно із зазначеною Директивою
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вимагається поступове відкриття країнами ЄС своїх ринків електричної енергії та
поглиблення рівня конкуренції на роздрібних ринках. Крім того, згідно з
Директивою вимагається розмежування видів діяльності в електроенергетичному
секторі та відкритого і недискримінаційного доступу до ринку та до електричних
мереж.
Основними передумовами прийняття Директиви і одночасно головними
напрямами її реалізації є:
• забезпечення загальноєвропейського ринкового простору з максимально
вільним рухом товарів, людей, послуг і капіталів;
•
підвищення ефективності
та надійності електропостачання і
конкурентноздатності європейської економіки з дотриманням вимог з охорони
навколишнього середовища;
• поступове вдосконалення і створення внутрішніх електроенергетичних
ринків з тим, щоб дозволити промисловості гнучко і організовано адаптуватися до
нового середовища і максимально враховувати існуючі відмінності в організації
національних електроенергетичних систем;
• необхідність забезпечення об'єднання і паралельної роботи систем створених
внутрішніх ринків електроенергії;
• забезпечення функціонування електроенергетичних компаній в умовах
конкуренції із збереженням їхніх зобов'язань перед споживачами;
• забезпечення свободи вибору в методах проведених реформ національних
систем електроенергетики з дотриманням загальних принципів розвитку ЄС;
• забезпечення відкритості електроенергетичних ринків і доступу до них у
різних державах ЄС;
• установлення єдиних правил щодо організації виробництва, передавання і
розподілу електроенергії;
• максимальне врахування інтересів блок-станцій і незалежних виробників
електроенергії;
• призначення системного оператора передавальної мережі, з метою
забезпечення надійності, безпеки та ефективності передавальної мережі в інтересах
виробників і споживачів, до обов'язків якого входять експлуатація, обслуговування
та розвиток мережі. Критеріями роботи оператора мають бути об'єктивність,
прозорість і відсутність дискримінації;
• реструктурізація ВІК за видами діяльності для забезпечення прозорості та
недискримінаційності функцій передавання.
Останнє положення не носить обов'язкового характеру. Директива, за
вимогою відповідних національних органів Франції та Німеччини, передбачає
можливість збереження ВІК з обов'язковим введенням роздільного фінансового
обліку за видами діяльності. Відповідно до цього збережено ВІК в Австрії, Франції,
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Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Швейцарії, Польщі та ряді інших країн, як найбільш
економічно ефективних організаційних структур у галузі електроенергетики.
Результати першого етапу були не такими вже й масштабними, але все -таки
помітними – зниження цін і поліпшення стандартів обслуговування. Одночасно
відмічено певні недоліки. Так, згідно з Першою енергетичною директивою
регулювалися лише основні принципи створення єдиного енергетичного ринку в
ЄС, у зв’язку з чим країни-члени мали широку свободу у визначенні національного
правового регулювання. Такий підхід спровокував неузгоджену імплементацію
положень Директиви країнами-членами, в результаті чого конкуренція не достатньо
розвивалась. Після вступу в силу у 1996 р. Першої енергетичної директиви Комісією
було прийнято заходи щодо протидії розвитку відразу декількох паралельних
енергетичних ринків.
Другий етап. У листопаді 2002 р. було прийнято Другий енергетичний
пакет, положення якого спрямовано головним чином на забезпечення вільного
доступу до мереж та подальший розвиток конкурентного середовища. У цілому
Другим енергопакетом передбачено подальшу лібералізацією енергетичного
сектора, – правила про розділення бухгалтерського (фінансового) обліку в
вертикально інтегрованих компаніях-монополістах за видами діяльності, обмеження
їхньої горизонтальної концентрації, впровадження конкуренції у сфері оптових і
роздрібних поставок, моніторингу мереж передавання і розподілу енергії,
керуванням доступом третіх осіб до енергетичної інфраструктури. Що стосується
поділу бізнесу, то на цьому етапі мінімальною вимогою були юридичний розділ
операторів систем передавання енергії та операторів, які продають енергію кінцевим
споживачам, а також створення розпорядчого органу на національному рівні в
кожній державі.
У липні 2003 р. в енергетичному законодавстві ЄС було проведено корінну
реформу. Директиви щодо лібералізації ринків електроенергії – Директиву
90/547/ЕЕС та Директиву 96/92/ЕС було скасовано. З 1 липня 2004 р. набула
чинності нова, модернізована і кодифікована Директива Європейського Парламенту
та Ради 2003/54/ЄС від 26 червня 2003 р. щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії, яка уточнювала та доповнювала попередні Директиви.
Директива 2003/54/ЄС визначає загальні правила щодо генерації, передавання
та постачання електроенергії по спільноті. У ній знайшли відображення правові
норми про організацію та функціонування енергетичного сектора економіки країнчленів, критерії та умови доступу на внутрішній енергетичний ринок
Співтовариства. Згідно з Директивою країни-члени ЄС самостійно встановлюють
права та обов'язки для підприємств електропостачання і визначають доступ
виробників електроенергії на ринок на основі дозвільної або заявної системи.
Доступ споживачів до систем електропостачання країни-члени ЄС має
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забезпечуватися на основі принципів недискримінації і транспарентності, у тому
числі й щодо формування тарифів, а також вживання заходів з підтримання
відкритості своїх енергетичних ринків.
Положення Директиви 2003/54/ЄС доповнюються нормами, закріпленими в
Регламенті Ради та Європейського парламенту N 1228/2003 від 26 червня 2003 р.
про умови доступу до мереж з метою транскордонного обміну електроенергією. Цей
Регламент націлено на створення справедливих умов для транскордонного обміну
електроенергією за нормальної конкуренції і з урахуванням регіональної специфіки
в країнах-членах ЄС шляхом установлення єдиної тарифікації в разі доступу на
внутрішній ринок ЄС.
Директивою 2003/54/ЄС країнам-членам ЄС надано право створення
відповідних регулювальних органів зі спеціальними повноваженнями, але без
визначення статусу їх незалежності. На засіданні Європейської Ради в березні
2007 р. було відзначено неефективність здійснюваних такими органами регулюючих
функцій та контролю у зв'язку з недостатністю їх повноважень і відсутністю
незалежності в прийнятті рішень.
Для завершення реформ по Другому енергопакету було встановлено більш
короткі строки – до 1 липня 2007 р. для оптових ринків, і до 1 липня 2004 р. – для
роздрібних ринків. У 2005 р. Комісія ЄС розпочала масштабне вивчення можливості
створення та функціонування єдиного європейського енергетичного ринку. За
підсумками дослідження Комісія відзначила такі недоліки: залишкова надмірна
монополізація в енергетичному секторі більшості країн-членів ЕС; відсутність
плинності ринку, що дозволила б забезпечити вільний вхід на ринок нових
учасників і можливість передавання енергії з території однієї держави на територію
іншої; слабка інтеграція між ринками країн-членів; відсутність прозорості;
неадекватний рівень поділу бізнесу ВІК.
Тим не менше ці недоліки, так само, як і досягнуті успіхи на шляху
лібералізації енергетичного ринку ЄС, дозволили Комісії та країнам-членам
поставити перед собою більш амбітні завдання. На проведеному в березні 2007 р.
засіданні Європейської Ради було прийнято Програму ЄС, відому під назвою «2020-20». Вона передбачає збільшення енергоефективності в рамках Європейського
Союзу на 20 %, скорочення викидів вуглекислого газу на 20 %, а також досягнення
частки поновлюваних джерел енергії в загальному обсязі споживаної енергії в
рамках ЄС як мінімум 20%. Зазначені стратегічні завдання визначено реалізувати до
2020 р.
Третій етап. У рамках реалізації зазначеної Програми Комісією було
розроблено Третій енергопакет. Одночасно Комісія виступила із пропозицією до
Європарламенту і Європейської Ради про заснування Агентства кооперації
енергетичного регулювання. Це мало стати першим кроком на шляху до появи
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єдиного європейського регулятора на енергетичному ринку, без якого його
повноцінне функціонування залишалося б під сумнівом.
У 2009 р. Європейським парламентом затверджено Третій енергетичний
пакет енергетичного законодавства ЄС для забезпечення більш повної лібералізації
енергетичного ринку, насамперед у електроенергетичному та газовому секторах.
Третій енергетичний пакет надав національному регулюючому органу
юридичної відокремленості та функціональної незалежності від будь-яких
державних, громадських, приватних осіб, ринкових інтересів, включаючи персонал і
осіб, відповідальних за керування. На країни-члени ЄС покладено обов'язок
забезпечувати національний регулюючий орган бюджетним асигнуванням з правом
самостійного їх використання, а також достатніми кадровими та фінансовими
ресурсами для виконання ним своїх обов'язків.
Одним із ключових моментів Третього енергетичного пакету є відокремлення
діяльності з транспортування електричної енергії від інших видів діяльності
(виробництва, купівлі – продажу електричної енергії) та завдання щодо
вирівнювання вартості енергоресурсів на всій території ЄС, різниця в якій між
окремими регіонами досягає 30%.
Третій енергетичний пакет забезпечуватиме можливість усіх європейців
скористатись перевагами, які надає прозорий і конкурентний енергетичний ринок, а
саме: вільний вибір споживачами постачальників, більш конкурентні ціни, безпека
постачання енергоресурсів.
Сьогодні у складі Третього енергетичного пакету першорядне значення в
регулюванні електроенергетики займає Директива 2009/72/EC Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил для внутрішнього
ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 2003/54/EC, а також Регламент ЄС
№714/2009 Європейського парламенту і Ради від 13 липня 2009 р. про умови
доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією, яким скасовано
Регламент ЄС № 1228/2003. Положення зазначених документів спрямовано не
тільки на сталий розвиток внутрішнього електроенергетичного ринку, але й на
гармонізацію
спільного
функціонування
вже
існуючих
національних
електроенергетичних ринків.
Директивою 2009/72/EC встановлено загальні правила виробництва,
передавання, розподілу та збуту електроенергії з урахуванням захисту інтересів
споживачів і з метою підвищення конкурентоспроможності та інтеграції
електроенергетичних ринків країн Євросоюзу; регламентовано засади організації та
функціонування електроенергетичного сектора, відносини у сфері забезпечення
відкритого доступу на ринок, а також публічні процедури, які застосовуються під
час проведення тендерів.
Для досягнення зазначених цілей зазначена Директива передбачає:
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- відділення функції підприємств із видобутку та продажу енергоресурсів від
функцій з транспортування, що уможливить лібералізацію ринків електроенергії;
- посилення транскордонної торгівлі у сфері енергетики;
- створення більш ефективних національних регуляторних органів;
- сприяення транскордонному співробітництву та інвестуванню;
- сприяення більшій прозорості діяльності енергетичних компаній;
- створення незалежного системного оператора та незалежного оператора
транспортування.
Згідно з Директивою 2009/72/ЕС створено більш гнучкі умови щодо
збереження та створення ефективно діючих ВІК у країнах-членах ЄС. За варіанту,
що дозволяє збереження власності на мережні активи компаній, застосовуються
відповідні стандарти поділу.
Заснований поза структурою ВІК і належним чином сертифікований
незалежний системний оператор вирішує усі питання поточного управління
мережною структурою (питання доступу третьої сторони, планування інвестицій,
ремонтні роботи), яка залишається у власності ВІК.
У Директиві 2009/72/EC зазначено також необхідність підвищення рівня
незалежності національних регуляторів, у тому числі шляхом включення до їхніх
повноважень функцій пов'язаних із затвердженням тарифів або методології
розрахунку тарифів на основі пропозицій оператора системи передавання
(transmission system operator) або оператора системи розподілу (distribution system
operator) або на основі пропозицій, погоджених зазначеними операторами і
користувачами мережі.
Директиву та Регламент Третього енергетичного пакету прийнято спільним
рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС, але їхня юридична природа є
неоднорідною. Директиву адресовано країнам-членам і вона має бути
імплементованою в національне законодавство у встановлений термін. Директива є
обов'язковою для країн-членів ЄС щодо терміну і кінцевого результату, при цьому
форми і методи досягнення результату залишено для рішення країн-членів.
Регламент Європейського Парламенту і Ради, на відміну від Директиви, є
актом загального характеру, адресованим усім суб'єктам права ЄС (не лише країнамчленам) і наділеним прямою дією (не вимагає актів імплементації до національного
законодавства). Ці властивості надають Регламенту прав національного
законодавства.
Перенесення Третього пакету на національні основи не означає закінчення
нормотворчої активності у сфері європейської енергетики. Третій пакет передбачає
в подальшому прийняття дванадцяти підзаконних актів (керівних вказівок і
відповідних мережевих кодексів), згідно з якими регулюються найважливіші
аспекти транскордонного транспортування енергії всередині ЄС, у тому числі
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правила під'єднання до мереж, доступу третіх осіб, інформаційного обміну,
розподілу пропускної спроможності, управління перевантаженістю системи,
прозорості, режимне балансування та тарифоутворення.
Директиви та Регламенти щодо електричного та газового секторів Третього
пакету визначають такі правові інструменти інтеграції електроенергетичних і
газових ринків країн-членів ЄС:
- відкриття ринків (market opening): надання покупцям права вільного вибору
постачальника електроенергії і газу. З 1 липня 2007 р. усім покупцям ЄС надано
таке право;
- доступ третіх осіб до систем транспортування енергії та газу (third parties
access): в обов'язковому порядку оператори мають надавати послуги з підключення
до мереж і з транспортування енергії на недискримінаційних, прозорих умовах будьяким особам, у тому числі конкуруючим виробникам і постачальникам, які не
вважаються дочірніми підприємствами;
- заснування незалежних національних регулювальних органів (National
Regulatory Authorities, NRAs): створення в кожній країні-члені ЄС незалежного від
органів влади та інших структур енергетичного регулятора, наділеного
широкими повноваженнями у сфері тарифоутворення, сертифікації, а також
значними контрольно-наглядовими функціями;
- створення мереж співпраці операторів систем транспортування
електроенергії і газу (European Network of Transmission System Operators for
electricity and for gas, ENTSO-E; ENTSO-G): ці мережі дозволяють налагоджувати
горизонтальну взаємодію між Системними операторами країн-членів, націлену на
розроблення мережевих кодексів і загальноєвропейського 10-річного плану
мережевого розвитку;
- створення Агентства співпраці енергетичних регуляторів – ACER (Agency for
the Cooperation of Energy Regulators): це Агентство займається розробленням
керівних вказівок, як основи мережних кодексів, і має право приймати рішення з
питань транскордонного транспортування електроенергії;
- централізований розвиток європейської системи транспортування
електроенергії:
Третім
пакетом
введено
необхідність
формування
загальноєвропейського 10-річного плану мережевого розвитку, який має
оновлюватися кожні два роки і бути орієнтиром для розроблення національних
планів мережевого розвитку, які мають обов'язковий характер.
Досвід створення єдиного енергетичного ринку Європейського Союзу
дозволяє зробити ряд висновків загальноекономічного плану впровадження
Третього енергопакету.
По-перше, є важливою сама по собі готовність Євросоюзу поглянути на
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проблему під іншим кутом зору, повірити в ринкові методи регулювання галузі із
збереженням й забезпеченням з боку владних інститутів твердих установлених
правил конкуренції. Принципово важливою здатністю, як держави, так і суспільства,
є відійти від ідеї про те, що забезпечення електроенергією, газом і теплом – це
обов’язок держави з надання суспільних послуг, і розглядати енергію й газ як товар
(нехай і досить специфічний, але все-таки товар). Іншими словами, досвід ЄС
ставить під сумнів саме існування природних монополій на ринку енергетики.
По-друге, лібералізація енергетичного ринку у формі його демонополізації
виводить на перший план відділення виробництва і збуту енергії, де може і повинна
бути конкуренція, від діяльності компаній, які експлуатують мережі і трубопроводи,
яких, за визначенням, не може бути багато і які мають займатися лише
передаванням енергоресурсів. Особливу роль у цьому відіграє створений у рамках
Євросоюзу єдиний загальноєвропейський регулятор, який має відповідати за
об'єднаний ринок і забезпечувати рівний доступ як виробників, так і продавців до
мереж з передавання енергії.
По-третє, важливим є не лише встановлення і ретельне дотримання правил
конкуренції, з одного боку, а й безперебійне постачання електроенергії споживачам
– з іншого. Особлива роль відводиться рішучим заходам з боку інститутів ЄС, у
першу чергу – Європейській Комісії та Суду ЄС, які мають діяти незважаючи на
особи і на близькість компаній-порушників до владних структур країн-членів.
3.2. Сьогоднішній статус енергетичного ринку Європейського союзу:
проблеми та перспективи
Через 20 років після початку лібералізації енергетичного ринку, ініційованого
Комісією, було досягнуто значних успіхыв, які пов’язано, насамперед, з прийняттям
і реалізацією положень Третього енергетичного пакету. Крім цього, правовий статус
єдиного енергетичного ринку ЄС було значно зміцнено Лісабонським договором, де
вперше в історії Євросоюзу питанням енергетики було присвячено окремі
положення.
Успіх реалізації положень Третього енергопакету багато в чому залежить від
його своєчасної й правильної імплементації всіма без винятку країнами-членами ЕС.
Більшість положень Третього енергопакету було внесено до національного
законодавства країн-членів, які набули чинності вже в 2011 р. Разом з тим у цій
сфері залишаються нерозв’язанними ряд проблем.
По-перше, залишається актуальною проблема асиметричності імплементації
країнами-членами ЄС положень Третього енергопакета, і, як наслідок, різний
ступінь відкритості енергетичних ринків країн-членів, по-друге – відсутність
загальноєвропейського контролюючого розпорядчого органу.
Ще однією проблемою є неконкурентне поводження колишніх монополістів,
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які в рамках триваючої лібералізації продовжують займати досить сильні позиції на
ринку, що може тривати ще значний час. Одночасно колишні монополісти
найчастіше зловживають своїм домінуючим положенням перешкоджаючи появі
нових учасників на ринку шляхом створення перешкод у допуску конкурентів до
найважливіших мережевих елементів, зловживання ціновою політикою,
неконкурентного перехресного субсидування тощо.
Нарешті, є ще одна складність, пов’язана з концепцією так званого
«економічного патріотизму», дотепер проповідуваного державами ЄС. Відповідно
до цієї концепції, регулювання енергетики звичайно розглядається винятково як
предмет національного ведення і, більше того – мережеву інфраструктуру також
розуміють як інфраструктуру винятково для внутрішньодержавних, а не
загальноєвропейських цілей. У той час як відсутність транскордонної, загальної для
всієї Європи інфраструктури є об’єктивною перешкодою на шляху до вільного
переміщення через кордони країн-членів різних видів енергії.
Однак, незважаючи на проблеми, пов’язані з імплементацією та застосуванням
положень і вимог Третього енергопакету, значні результати є вже сьогодні.
По-перше, на практиці відбулося розділення діяльності з виробництва та збуту
від інфраструктури – безпосередньо або через поділ бухгалтерського обліку видів
діяльності.
По-друге, було зроблено значні кроки щодо усунення бар’єрів між ринками та
об’єднання національних ринків – як із правової, так і з технічної точок зору.
По-третє, споживач став відігравати активнішу роль, одержавши більше прав і
можливостей щодо вибору на ринку постачальника енергії. Майже 14 європейських
енергетичних і газових компаній зараз активно ведуть діяльність у рамках більш ніж
однієї держави ЄС. У 20 країнах-членах Євросоюзу вже зараз налічується більше
трьох основних постачальників електроенергії, що дозволяє споживачам, у тому
числі й домогосподарствам, вибирати з декількох постачальників або вільно
змінювати одного постачальника на іншого.
По-четверте,
заходи
щодо
підтримки
споживачів
доповнюються
впровадженням нових технологій у сфері енергетики. Розрахунки показують, що
витрати побутових споживачів на електроенергію може бути знижено до 13 % і
більше, за умови використання енергозберігаючих приладів та сучасних систем
обліку.
По-п’яте, вдалося забезпечити стабільність поставок енергоресурсів, що для
Європейського союзу, як імпортера енергоресурсів, є слабким місцем. Підвищення
«плинності» оптових ринків усередині ЄС сприяло посиленню безпеки поставок
енергоресурсів у межах Євросоюзу.
Роль Комісії й Суду ЄС у створенні єдиного енергетичного ринку ЄС.
Досягнення поставлених цілей буде залежати від непохитності й навіть жорсткості з
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боку інститутів ЄС в питаннях дотримання державами і операторами ринку як своїх
зобов’язань, так і правил конкуренції. Сьогодні Комісія розслідує в першочерговому
порядку справи щодо тих країн-членів, які не імплементували положення Третього
енергопакету до свого законодавства. Так, з вересня 2011 р. Комісія ініціювала 19
справ, пов’язаних з несвоєчасною імплементацією положень Директиви 2009/72/ЄС,
і стільки ж розглядів стосовно реалізації Директиви 2009/73/ЄС. Комісія має намір
забезпечити жорсткий моніторинг процесу імплементації в національні
законодавства відповідних положень загальноєвропейських документів.
Комісія відслідковує поступове усунення державного втручання в
ціноутворення на газ і електроенергію.
Принципово важливим, за оцінкою Комісії, є забезпечення всіх учасників
ринку рівними можливостями щодо використання мережі передавання
електроенергії.
Необхідними умовами конкуренції та надійності енергопостачання є
безперешкодні, своєчасні, чіткі та прозорі процедури затвердження проектів
будівництва нових електростанцій.
3.3. Перспективи формування загальноєвропейського внутрішнього
ринку електроенергії
Цільова модель внутрішнього ринку електроенергії з урахуванням
досвіду інтеграції. Однією з основних причин недостатнього прогресу в інтеграції
ринків електроенергії, поряд з незадовільним виконанням низкою країн вимог
директив ЄС унаслідок відсутності необхідної політичної підтримки, є існування в
різних країнах ЄС різних моделей ринків електроенергії та правил торгівлі на них.
Очікується, що в доступному для огляду майбутньому створюваний
загальноєвропейський внутрішній ринок електроенергії не буде єдиним в
традиційному сенсі ринком електроенергії з єдиною структурою і архітектурою,
єдиними органами управління та загальною нормативною правовою базою, що
обумовлено різноманітністю в ЄС моделей національних ринків електроенергії та
застосовуваних ринкових механізмів і правил.
З іншого боку, минулий етап інтеграції показав, що в разі створення
необхідних умов є можливість подальшого розвитку транскордонної торгівлі
електроенергією і за існуючої різноманітності моделей національних ринків
електроенергії. Головними перешкодами для розвитку транскордонної торгівлі
електроенергією на поточному етапі є недостатня транскордонна пропускна
спроможність ЛЕП і несумісність застосовуваних методів управління режимами
перевантаження на них.
На XV Флорентійському форумі, який відбувся 24–25 листопада 2008 р.,
Європейській групі регуляторів (ERGEG) при Єврокомісії було запропоновано
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сформувати Групу з координації проекту – PCG (Project Coordination Group) за
участю в її роботі представників ЄС, національних регуляторів, ETSO, Europex,
Eurelectric і EFET, а також спеціальної консультативної групи зацікавлених сторін –
ANAG (AD Hoc Advisory Group of Stakeholders) із завданням виробити практичну і
реалізовану цільову модель внутрішнього ринку електроенергії Європи (засновану
на гармонізації механізмів розподілу транскордонної пропускної здатності та
управління перевантаженнями на міжрегіональному і в перспективі – на
загальноєвропейському рівні), а також запропонувати «дорожню карту» щодо її
реалізації з конкретними заходами. Відповідні рекомендації PCG і ANAG було
представлено на XVII Флорентійському форумі в жовтні і грудні 2009 р., які згодом
лягли в основу затвердженого ACER 29 липня 2011 р. Рамкового документа з
розподілу пропускної спроможності й управління перевантаженнями (Framework
Guidelines for Capacity Allocation and Congestion Management – САСМ). Рекомендації
також містять «дорожні карти» із заходами щодо створення цільових моделей, а
також методику розрахунку транскордонної пропускної спроможності.
Документом
САСМ
запропоновано
реалізувати
цільову
модель
внутрішнього ринку електроенергії Європи на основі існуючих моделей
національних ринків електроенергії. При цьому цільова модель внутрішнього ринку
електроенергії країн ЄС складається з чотирьох його субринків:
- форвардного ринку, на якому за рік, місяць або тиждень наперед
укладаються двосторонні форвардні контракти на фізичне постачання, про які
учасники ринку мають повідомляти відповідного Оператора магістральних мереж
(ОММ) не пізніше початку функціонування ринку «на добу вперед». Учасники
ринку, які бажають здійснювати постачання електроенергії через перетини, і
зазнають перевантаження, мають завчасно купити права на фізичне передавання
електроенергії або фінансові права на передавання її через ці перетини під час
спеціально організованих для цього прямих аукціонів;
- ринку «на добу вперед», на який заявки на купівлю-продаж електроенергії
можна подавати до 12:00 дня, що передує операційній добі. Можливі обсяги
транскордонних поставок (і відповідно можливі транскордонні угоди) визначаються
пропускною спроможностю, узгодженою розрахованою відповідними ОММ з
урахуванням пропускної спроможності раніше розподіленої (проданої)
електроенергії на форвардному ринку. У зв’язку з цим укладені на цьому ринку
угоди на купівлю-продаж електроенергії автоматично забезпечуються необхідною
для їхньої реалізації пропускною спроможністю. Аукціони із продажу або розподілу
пропускної спроможності на ринку «на добу вперед» не проводяться.
Цільова модель ринку «на добу вперед» передбачає:
- «з’єднання» ринків з одноразовим і скоординованим визначенням цін «на
добу вперед» по всій Європі і відповідно транскордонних обсягів передавання
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електроенергії на всіх кордонах між зонами електроенергетичних бірж або зонами
торгівлі відповідно до централізовано розрахованої пропускної спроможності;
- створення внутрішньодобового ринку, на якому здійснюється безперервна
торгівля електроенергією, починаючи з моменту закриття ринку «на добу вперед» і
закінчуючи за одну годину до початку години фактичного постачання. Розподіл
наявної пропускної спроможності здійснюється так само, як і на ринку «на добу
вперед»;
- організація діяльності «балансуючого ринку», який функціонує впродовж
години, що передує годині фактичного постачання, і на якому ОММ купують в
учасників ринку необхідну для балансування енергосистеми балансуючу
електроенергію.
Допустимі
учасниками
ринку
небаланси
фінансово
врегульовуються за ціною небалансу, методика визначення якої поки що перебуває
на стадії обговорення.
При цьому передбачаються такі основні принципи цільової моделі:
- визначення пропускної спроможності на основі методу фізичних потоків
або методу наявної пропускної спроможності;
- гармонізовані правила для транскордонних поставок;
- поділ внутрішнього ринку електроенергії Європи на зони подавання заявок;
- єдиний для країн ЄС центр розподілу довгострокових прав на пропускну
спроможність (у вигляді фінансових прав або прав на фізичне передавання);
- неявні (опосередковані) аукціони, які проводяться за єдиним алгоритмом
цінового «з’єднання», і на яких одночасно із застосуванням принципу маргінального
ціноутворення визначаються обсяги і ціни в усіх зонах внутрішнього ринку Європи;
- безперервна централізована торгівля в поєднанні з регіональними
аукціонами в тих зонах, де є достатня ліквідність для такої торгівлі;
- «твердість» (неможливість відкликання) прав на пропускну здатність.
Основні принципи торгівлі міжрегіональною транскордонною пропускною
спроможністю:
- централізоване ефективне використання транскордонної пропускної
спроможності;
- доступність і прозорість для учасників ринків електроенергії по всій Європі;
- можливість швидкої реалізації результатів торгівлі;
- можливість участі різних національних систем внутрішньодобової торгівлі,
якщо вони сумісні із системою міжрегіонального внутрішньодобового ринку;
- продовження торгівлі аж до часу реального постачання електроенергії
(переважно до години, яка передує годині постачання);
- горизонт торгівлі – до кінця наступної доби.
Основні результати минулого етапу інтеграції. У ході багаторічної роботи
зі створення внутрішнього європейського ринку електроенергії було досягнуто
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істотний прогрес у вирішенні низки організаційних, правових і технічних завдань
інтеграції національних ринків електроенергії відносно:
- забезпечення відкритого та недискримінаційного доступу до передавальних
електричних мереж;
- методів управління транскордонними перевантаженнями, насамперед –
визначення та розподілу обмеженої пропускної здатності міжсистемних ЛЕП;
- гармонізації тарифів на доступ до мережі та механізму взаємної компенсації
між ОММ;
- гармонізації регуляторної бази та компетенції регулюючих органів;
- визначення прав і обов’язків національних ОММ;
- можливих правил торгівлі електроенергією між національними ринками
електроенергії з різним ступенем лібералізації і різним дизайном. Результатом цієї
роботи стало:
а) створення семи регіональних ринків електроенергії як проміжного етапу
формування єдиного ринку електроенергії, на яких тривають пошук і практичне
відпрацювання найкращих рішень за такими пріоритетними напрямками:
- удосконалення та гармонізація методів управління транскордонними
перевантаженнями,
- гармонізація методів забезпечення відкритого і недискримінаційного доступу
до передавальних електричних мереж,
- інтеграція балансуючих ринків електроенергії;
б)
розроблення, фінансування та реалізація десятирічного плану розвитку
електричних мереж держав-учасників ЄС, результатом якого має стати формування
транс’європейської електроенергетичної мережі TEN-E;
в)
визначення цільової моделі внутрішнього ринку електроенергії
Європи, яку має бути реалізовано до 2015 р.
Разом з тим інтеграція ринків електроенергії Європи виявилася складним
процесом, а її темпи були недостатньо швидкими, чому не в останню чергу сприяла
недооцінка на перших етапах наведених нижче аспектів інтеграції великої кількості
різноманітних національних ринків.
1. Практична неможливість створення єдиного, як це планувалося спочатку,
ринку електроенергії Європи з єдиною структурою і архітектурою, єдиними
органами управління та правилами торгівлі.
У країнах Європи існують різні моделі ринків електроенергії, і створення на
їхній основі єдиного ринку вимагало б консенсусу всіх країн ЄС стосовно моделі та
інших параметрів майбутнього ринку і відповідно відмови низки країн від власної
моделі ринку, що на практиці виявилося нездійсненним через непереборні
розбіжності між країнами у цьому питанні, а також через небажання ряду країн
втратити контроль над таким найважливішим сектором економіки, як
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електроенергетика. Вирішення цього завдання стало ще важчим, коли кількість
країн-членів ЄС збільшилася – з 15 – у 1995 р. і до 27 – у 2007 р.
Виходячи з цього у 2011 р. було вирішено, що загальноєвропейський ринок
електроенергії буде створюватися поетапно і що цільова модель цього ринку не
передбачає створення єдиного у зазначеному ринку електроенергії, а створення в
рамках існуючих моделей національних ринків необхідних умов для розвиненої
транскордонної
торгівлі
електроенергією
за
рахунок
забезпечення
недискримінаційного доступу до передавальних мереж і переходу до
гармонізованих механізмів розподілу транскордонної пропускної спроможності та
управління перевантаженнями;
2. Необхідність своєчасного створення ефективних механізмів підготовки,
прийняття та реалізації рішень із принципових питань інтеграції ринків, за
багатьма з яких позиції національних урядів, регуляторів і ОММ, а також учасників
ринку не збігалися.
Для вирішення цієї проблеми було прийнято, зокрема, такі заходи:
• створення у 2010 р. Агентства зі співпраці регулюючих енергетику органів
ACER і формування вищого органу Агентства – Ради регуляторів. Агентство
отримало
досить
широкі
повноваження
в
питаннях
розроблення
загальноєвропейських і національних мережевих кодексів із технічних питань і з
моніторингу діяльності ENTSO;
• перетворення починаючи з 3 березня 2011 р. ENTSO-E як організації з
добровільним членством в організацію ЄС, де національні ТСО співпрацюватимуть
між собою і взаємодіятимуть з іншими інституціями ЄС із метою сприяння
створенню та функціонуванню внутрішнього ринку електроенергії, транскордонної
торгівлі
та
забезпечення
оптимального
управління,
скоординованого
функціонування й технічної еволюції європейської мережі передавання
електроенергії;
• проведення починаючи з 1998 р. двічі на рік Європейського форуму
регулювання електроенергетики (Флорентійського форуму) як нейтральної та
неформальної загальноєвропейської платформи для обговорення питань інтеграції
ринків електроенергії Європи за участю широкого кола зацікавлених сторін, у тому
числі – представників національних регулюючих органів, Єврокомісії, ОММ,
трейдерів і споживачів;
• визначення й розмежування у 2004 р. повноважень ЄС і країн-членів ЄС у
сфері енергетичної політики. До повноважень ЄС, наприклад, було віднесено
забезпечення функціонування внутрішнього європейського ринку енергії та безпеки
поставок енергії в ЄС, підвищення енергоефективності та енергозбереження, а
також розвиток нових і поновлюваних джерел енергії. До повноважень країн-членів
ЄС було віднесено також право щодо визначення умов використання своїх
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енергетичних ресурсів, вибору між різними джерелами енергії, а також право щодо
визначення структури енергетики в межах своїх кордонів.
Це дозволяє ЄС у рамках своїх повноважень, до яких належать і найважливіші
питання інтеграції ринків електроенергії, приймати обов’язкові для виконання
рішення. Як приклад, можна привести Третій енергетичний пакет щодо лібералізації
енергетичних ринків Європи, прийнятий у рамках нових повноважень ЄС, який, на
відміну від першої Директиви і Другого енергетичного пакету, носить не
рекомендаційний, а директивний характер.
3. Необхідність створення стимулів для розвитку транскордонної
електромережевої інфраструктури у зв’язку з відсутністю таких стимулів у
власників електричних мереж і ОММ.
Для вирішення цієї проблеми, крім розроблення десятирічного плану розвитку
електричних мереж держав-учасників ЄС, було вжито таких заходів:
• у 2010 р. для фінансування розроблення техніко-економічних обґрунтувань
проектів TEN-E створено спеціальний фонд із щорічним бюджетом 20 млн євро;
• у березні 2010 р. Єврокомісія вирішила надати грант у 910 млн євро на
реалізацію 12 найважливіших проектів спорудження міжсистемних ЛЕП. Практику
надання грантів у цій сфері рекомендовано продовжити;
• постановою ЄС від 13.07.09 про заходи щодо вдосконалення умов доступу до
мережі для транскордонного обміну електроенергією було регламентовано правила
розподілення доходів від транскордонних перевантажень і правила взаємної
компенсації за транзит між відповідними ОММ.
Слід зазначити, що, незважаючи на проведену роботу і досягнутий прогрес з
багатьох важливих питань інтеграції, залишилися ще невирішені питання, зокрема,
щодо наявного в багатьох країнах (а в деяких країнах – зростаючого) рівня
концентрації виробництва, що створює передумови для монополізації певних видів
діяльності, у тому числі монополізації генерації.
Причиною цього є, насамперед, небажання енергокомпаній, домінуючих у цих
країнах, і відповідних урядів створювати конкуренцію на своїх ринках з
відповідними іноземними компаніями.
Така позиція є особливо характерною для країн з більш високим із різних
причин рівнем цін на електроенергію (наприклад, відсутність власних джерел
первинних енергоносіїв), де існують побоювання, що конкуренція з боку іноземних
компаній несприятливо позначиться на життєздатності національних виробників і
на енергетичній безпеці країни.
Крім того, в окремих країнах великі енергокомпанії не лише зберегли свою
ринкову владу, а й посилили її за рахунок злиття з іншими енергокомпаніями, а
також за рахунок диверсифікації своєї діяльності – наприклад, шляхом злиття з
компаніями, які займаються поставками газу або придбанням генерувальних і
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газових активів, у тому числі в інших країнах. Така стратегія є характерною в
останні роки для багатьох відомих європейських компаній, які прагнуть забезпечити
свою конкурентоспроможність у нових умовах.
Зазначені та інші процеси не сприяють розвитку конкуренції та зниженню
рівня концентрації виробництва і створюють умови для збереження і посилення
ринкової влади та монополізації домінуючих в цих країнах енергокомпаній через:
- труднощі реалізації на поточному етапі інтеграції балансуючих ринків які
обумовлені технічними перешкодами, значним обсягом нестабільних поставок
електроенергії від ПДЕ;
- недостатній рівень конкуренції на роздрібних ринках.
У зв’язку з отриманими в процесі інтеграції європейських ринків
електроенергії уроками в ході загальноєвропейської дискусії, у тому числі і на
Флорентійському форумі, було підтверджено нагальну необхідність у виконанні
країнами відповідних директив ЄС, і в першу чергу – створення умов для
подальшого розвитку транскордонної торгівлі електроенергією та інтеграції
ринків електроенергії.
3.4. Лібералізовані ринки деяких країн-членів Європейського Союзу
Рада європейських органів регулювання енергетики (The Council of European
Energy Regulators - CEER) оприлюднила у 2013 р. звіт щодо проведеного
дослідження ринків Європейського Союзу з точки зору виконання положень
Третього Енергетичного пакету – створення досконало функціонуючого і
конкурентного енергетичного ринку та ходу виконання Європейським Союзом
енергетичних і кліматичних завдань до 2020 року.
Великобританія. Конкурентний ринок електроенергії в країні почав
функціонувати з 1990 р., його було організовано за «класичною» на той час
концепцією. Торгівля здійснювалася через спотовий ринок «на добу вперед» за
рівноважними (маргінальними) цінами.
У 1989 р. було прийнято «Закон про електроенергетику» (Electricity Act), який
поклав початок реструктуризації державної монополії. Британська модель
передбачала відокремлення передавання і диспетчеризації електроенергетики, які
залишалися у сфері державного регулювання як монопольні сектори. Національна
мережева компанія (National Grid Company) залишалася спочатку в державній
власності з подальшою її приватизацією. Разом з тим 12 регіональних
електроенергетичних управлінь, які існували до початку 1990 р., було перетворено
на територіальні мережеві компанії, відповідальні за розподіл і збут електроенергії.
Оптовий ринок було організовано у вигляді так званого «оптового
енергетичного пулу» – централізованого аукціону, який визначав ціни та обсяги
поставок електроенергії від окремих генерувальних компаній на наступну добу
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(ринок «на добу вперед»).
У період реформування енергоринку у зв'язку з підвищенням цін унаслідок
надмірної монополізації ринку протягом ряду років британський уряд і Служба з
регулювання електроенергетики (Office of Electricity Regulation – OFFER)
неодноразово втручалися в діяльність пулу. У 1994 р. OFFER було встановлено
верхню межу цін на електроенергію, яка продається на торгах енергетичного пулу, а
також запроваджено заходи щодо зниження монопольної концентрації на
оптовому ринку електроенергії. Зокрема, частку генерації провідних компаній
PowerGen і Nuclear Electric до 2000 р. знижено з 90% загальної генерації до 49%.
Після запровадження конкурентного ринку, а також у зв'язку з пріоритетним
розвитком парогазових електростанцій, здешевленням природного газу,
попередньою компенсацією «неокуплених витрат» ефективність виробництва
підвищилася, ціни на електроенергію дещо знизилися. За експертною оцінкою, такі
фактори «приборкали» б ціни і в умовах збереження регульованих монополій. Що ж
до ефекту, досягнутого в перші роки дерегулювання, то його відчули головним
чином виробники електроенергії. Ціни настільки перевищували витрати, що
протягом лише одного року акціонери генерувальної компанії National Power
одержували дивіденди, які перевищували вартість компанії під час її приватизації. У
результаті реформи чистий ефект отримали виробники електроенергії, а
споживачам і економіці країни в цілому було завдано значних економічних збитків.
У подальшому недоліки реалізованої концепції конкурентного ринку
електроенергії (зростання цін і тарифів, зниження інвестування в розвиток
енергетики тощо) проявлялися ще сильніше. Стало очевидним використання
виробниками «ринкової влади» і маніпуляцій з подаванням цінових заявок на
спотовий ринок і одержанням плати за потужність (за торгівлі електроенергією і
потужністю створюється особливо сприятливі умови для подібних маніпуляцій). На
основі аналізу діяльності ринку відомством з регулювання електроенергетики
країни було підготовлено рекомендації щодо корінної зміни концепції енергоринку з
введенням у 2001 р. нового порядку торгівлі електроенергією – NETA (New
Electricity Trading Arrangement), який передбачає:
• переведення всієї торгівлі електроенергією на двосторонні довгострокові
контракти з вільними договірними цінами на період до декількох років;
• ліквідацію спотового ринку «на добу вперед»;
• упровадження балансуючого ринку «на годину вперед».
Основним принципом NETA є те, що усі структури, які бажають купити або
продати електроенергію, мають право вступати в будь-які договірні відносини між
собою.
В Англії та Уельсі системою електропередавання володіє і управляє приватна
компанія NGT (National Grid Transco) за ліцензією, наданою Службою з газового і
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електроенергетичного ринків Ofgem (створеного у 2000 р. шляхом об’єднання
Служби з регулювання електроенергетики OFFER та Служби з регулювання ринку
газу OFGAS). Компанія NGТ зобов’язана надавати доступ до передавальної мережі
будь-якому споживачеві, а також підтримувати і розвивати економічно ефективну
передавальну систему і не перешкоджати конкуренції у сфері генерації.
Компанія NGТ разом із відповідними органами Франції і Шотландії управляє
перетоками енергії між компаніями EdF, ScottishPower і Scottish & Southern Energy, а
також розвиває системи енергетичного зв’язку з Ірландією, Норвегією та
Нідерландами.
Компанія NGT за регульованими Ofgem тарифними ставками отримує плату
від генерувальних компаній, збутових організацій і безпосередньо підключених
споживачів за передавання електроенергії по своїй мережі (плата за користування
мережею), у тому числі плату за балансування і регулювання діяльності
енергосистеми. За підключення до електромереж тарифом передбачено окрему
плату для покриття витрат на розвиток мережевої інфраструктури.
Основна частина послуг з розподілу електроенергії надається приватними
територіальними мережевими компаніями. Їхня діяльність регулюється відповідно
до ліцензій, які надає Ofgem, а також Кодексом з експлуатації розподільних мереж
(Distribution Code). Територіальні мережні компанії, виконуючи функції
постачальників, зобов'язані надавати вільний доступ до своїх мереж усім
енергозбутовим компаніям за тарифом, регульованим Ofgem.
Збутову діяльність у Англії та Уельсі повністю лібералізовано, починаючи з
2002 р. відсутнє тарифне регулювання, кожний споживач має право вибору
постачальника. Будь-яка компанія, яка має ліцензію на енергозбутову діяльність,
надану Ofgem, може продавати електроенергію покупцям незалежно від місця
розташування останніх.
У 2005 р. до британського ринку ввійшла Шотландія, у результаті чого
механізм NEТА перетворено у Британський режим передавання і торгівлі
електроенергією – ВЕТТА, в якому збережено основні структури і правила
механізму NEТА.
Організація з упраління ринками газу та електроенергії OFGEM виконує
функцію регулятора з питань вироблення, передавання, розподілу, постачання і
підключення газу та електроенергії.
Захист прав споживачів є головним пріоритетом ОFGEM. Організація
здійснює цю діяльність шляхом заохочення конкуренції та контролю
монопольного становища компаній, які виконують функції управління газовими та
електричними мережами. Сфера захисту прав споживачів містить, зокрема, заходи
щодо безпечного постачання енергоресурсів. ОFGEM також регулює питання
конкуренції в енергетичному секторі Великобританії.
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Головним важелем регулювання, здійснюваного ОFGEM, є ліцензування
підприємств енергетичного сектора, яке також регламентовано законодавством
держави.
Згідно з ліцензією вимагається створення низки галузевих кодексів, які
відповідають умовам функціонування на ринку газу та електроенергії. Здійснювати
діяльність на енергоринку можна лише після отримання ліцензії, яка має бути
підтвердженою відповідним галузевим кодексом, що містить детальну інформацію
щодо умов з укладання угод на енергоринку окремо для кожної галузі економіки,
зокрема, стосовно умов підключення та отримання доступу до систем
енергопостачання. Кодекс містить більш детальну інформацію, ніж умови, зазначені
у ліцензії. Кодекси є документами, які підлягають регулярному перегляду та
вдосконаленню.
ОFGEM також контролює компанії в частині дотримання ліцензійних умов і
може приймати, у разі потреби, примусові заходи. За невиконання відповідних умов
передбачаються штрафи, затверджені нормативними актами (The Gas and Electricity
Acts), у розмірі до 10 % від обороту власника ліцензії. Ці акти також визначають
умови, за яких допускаються примусові дії з метою перевірки відповідності
компаній визначеним вимогам.
Роздрібний ринок. Роздрібні енергетичні ринки Великобританії охоплюють
понад 30 млн побутових і промислових споживачів та понад 50 млн систем обліку
енергоспоживання.
Шість великих енергопостачальних компаній здійснюють постачання газу та
електроенергії побутовим споживачам, задовольняючи 99 % ринку. Щодо паливних
дозволів, то популярною є тенденція, коли споживач може отримувати обидва види
енергоносіїв від однієї енергопостачальної компанії, уклавши подвійну угоду за
зниженими тарифами. Проте у зв'язку з великою кількістю конкурентів на ринку
промислових споживачів шість найбільших енергопостачальних компаній
задовольняють 85 % попиту електроенергії і лише 30 % – попиту на газ.
Ринок обліку енергоспоживання. У Великобританії на ринку обліку
енергоспоживання історично склалися умови, за яких впровадження вимірювальних
систем обліку компаніями-операторами мереж здійснювалося як регульована монопольна діяльність. Починаючи з 2006 року ОFGEM здійснено ряд заходів щодо
стимулювання розвитку конкуренції на даному ринку. У межах заходів щодо
сприяння розвитку конкуренції в системах обліку електроспоживання ОFGEM
розподілено контроль над рівнем цін, відокремивши постачальні компанії від
підприємств, які надають послуги з впровадження систем обліку. У результаті
споживач, який користується вимірювальними системами інших компаній, отримує
скориговані рахунки від енергопостачальної компанії за споживану електричну
енергію.
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Розвиток конкуренції на ринку систем обліку спричинив розподіл
повноважень учасників ринку. Компанії-постачальники відіграють основну роль у
сфері впровадження систем обліку обсягів енергоспоживання та несуть
відповідальність за впровадження і надійну роботу вимірювальних систем.
Розподіл повноважень. 10 листопада 2011 року у Великобританії набули
чинності Правила газо- та електропостачання для внутрішніх ринків (The Electricity
and Gas Regulations). Ці Правила зобов'язують операторів магістральних мереж
(TSО) проходити обов'язкову сертифікацію на відповідність вимогам Третього
енергетичного пакету документів. При цьому TSО відмежовано від виробництва та
розподілу енергоносіїв. Відповідно до нових Правил було створено Національне Відомство з питань регулювання у Великобританії (the National Regulatory Authority
for GB), яке отримало повноваження з адміністрування процесу сертифікації
компаній-операторів магістральних мереж.
При реформуванні електроенергетики Великобританії основний акцент
спрямовано на захист прав споживачів, що багато в чому визначає умови, за яких
надаються ліцензії на всі види діяльності. У 2000 р. засновано Енергонагляд
(Energyatch) як Раду споживачів електроенергії і газу (Gas and Electricity Consumer
Council). Цей регулюючий орган відповідає за дотриманням правил захисту прав
споживачів, приймає їхні скарги на дії електроенергетичних компаній, здійснює
розслідування і шукає способи розв’язання конфлікту. Енергонагляд зобов'язаний
надавати вільну інформацію і безкоштовну консультацію всім споживачам енергії.
У цілому слід зазначити такі особливості впровадження механізму
лібералізації (дерегулювання) енергетики Великобританії:
- процес впровадження реформ здійснювався поступово, продумано та
цілеспрямовано протягом відносно тривалого періоду;
- успішно розвивалися не тільки системи дерегулювання, але й упорядковано
систему регулювання.
Незважаючи на поступовий і виважений процес проведення лібералізації
ринку електроенергії у Великобританії, ціни на електроенергію за період з 2000 р.
по 2012 р. зросли на 33,51% для промисловості та 56,44% для домогосподарств.
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У Великобританії після 10 років функціонування конкурентного ринку
відмовилися від ринку «на добу вперед», перейшли на торгівлю за вільними
двосторонніми довгостроковими контрактами, а на балансуючому ринку – за
цінами, зазначеними в заявках учасників.
Німеччина. Серед європейських країн Німеччина посідає перше місце щодо
обсягу споживання первинних енергоресурсів, у структурі яких частка вуглеводнів
перевищує 85% внутрішнього попиту на первинну енергію. Економіка країни на
70% залежить від імпорту вуглецевої сировини. Німеччина – це найбільший
виробник електроенергії в Європі. Більша половина електроенергії виробляється на
електростанціях, які працюють на вугіллі, близько 30% – на атомних
електростанціях.
Сьогодні
електроенергетична
галузь
Німеччини
характеризується
децентралізованою структурою в основному з вертикально-інтегрованими
компаніями, які здійснюють свою діяльність одночасно як виробники, мережеві
оператори і постачальники електроенергії з роздільним фінансовим обліком за
видами діяльності.
У Німеччині реформування електроенергетики країни провадилося
виважено, практично без радикальної зміни діючої на той час структури та
господарських зв’язків (збережено в більшості земель (регіонів) ВІК тощо).
Процес переходу на систему вільного ціноутворення супроводжувався
прийняттям ряду жорстких нормативно-правових вимог. Так, за необхідності
підвищення тарифу на електроенергію компаніям необхідно було враховувати
динаміку і рівень підвищення споживчих та індикативних цін в економіці, динаміку
цін на ринку паливних ресурсів. При цьому підвищення роздрібного тарифу для
соціальної сфери та населення можливе лише в разі підтвердження
відповідного зростання доходів населення.
У 1998 році ринок електроенергії Німеччини було лібералізовано, а більшість
компаній-постачальників – приватизовано.
Особливістю реформування енергетики країни є те, що дерегулювання
енергетичних ринків і поділ бізнесу в німецькій електроенергетиці не призвели
до дроблення капіталу і реструктуризації ВІК (енергосистем). Прибуток усіх
виділених по бізнесу дочірніх компаній — транспорт, генерація, збут —
поєднується в єдиному холдингу, з ефективним спрямуванням його діяльності на
підвищення надійності й економічності роботи та розвиток інфраструктури.
У Німеччині найбільшими постачальниками електроенергії є 4 ВІК: RWE,
E.ON, Vatterfall Europe і EnBW. На початку 2010 року у країні налічувалося 1,1 тис.
енергопостачальних організацій та понад 40 млн домашніх господарств.
Електричні мережі країни з'єднано з мережами сусідніх держав, що дає змогу
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імпортувати надлишки електроенергії, виробленої французькими АЕС, а навесні та
влітку також використовувати електроенергію ГЕС альпійських країн, які працюють
із сезонним навантаженням.
Основною метою реформ стало підвищення ефективності функціонування
енергетичної галузі за рахунок:
– переходу від регульованого ціноутворення до конкурентного;
– забезпечення за допомогою ринкових механізмів оптимального рівня
генерувальних потужностей у енергосистемі;
– інтеграції з ринками країн ЄС.
Один з етапів лібералізації електроенергетичного ринку Німеччини пов'язано з
прийняттям моделі ринку з доступом до мережі третіх осіб на договірній основі.
Суть цієї моделі ринку полягає в наданні третім особам – незалежним виробникам
електроенергії (НВЕ) або іншим ВІК відкритого доступу до електричних мереж, що
дало можливість організувати конкуренцію між електростанціями різних ВІК і НВЕ.
Ця модель передбачає, зокрема, фінансове і управлінське відокремлення
виробництва і торгівлі електроенергією від її передавання і розподілу без
реструктуризації ВІК.
На відміну від ринків сусідніх країн ринок електроенергії Німеччини було
відкрито відразу: усі споживачі отримали право вільно вибирати
постачальників електроенергії.
Координувальним органом ринку електроенергії в Німеччині є Асоціація
німецьких операторів мережі (VDN), створена у 2001 р. Основними функціями VDN
є розроблення нормативної бази і контроль за дотриманням правил ринку.
Енергосистему Німеччини поділено на шість зон енергетичного управління,
діяльність в яких здійснюють чотири найбільш потужні ВІК з функціями
системного оператора.
Електроенергетичні мережі в Німеччині є регульованими монополіями. В
електропередавальній системі працює чотири TSО - Transmission GmbH на сході,
TransnetBW GmbH на південному заході, Amprion GmbH, який охоплює більшу
частину західної частини Німеччини, а також TenneT TSO GmbH, який охоплює
територію від голландських і датських кордонів до Альп. Кожна ВІК має у своєму
складі організаційно і фінансово відособлені підрозділи з виробництва
електроенергії, її передавання, розподілу та збуту.
На електроенергетичному ринку у сфері роздрібної торгівлі сьогодні
працюють 1013 діючих постачальників. До роздрібного ринку входять 48 млн
споживачів електроенергії, 3 млн з яких було підключено постачальниками в 2011
році (річне зростання – 6,5 %).
Відповідно до Закону про енергетику (EnWG), оператори обліку (DSО)
виступають як оператори обліку доти, поки клієнт не вибере третю сторону для
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експлуатації та/або зчитування даних із засобів обліку. У 2011 році 866 DSО
виступали як оператори обліку (їх можна вважати гарантованими подібно до
гарантованого постачальника). Також на роздрібному ринку діють 20 незалежних
операторів обліку, бізнесову діяльність яких на ринку можна вважати доволі
успішною.
У 2011 році положення Закону EnWG було переглянуто на виконання вимог
Третього енергопакету ЄС (Директив 2009/72/ ЄС і 2009/73/ЄС), а також реалізації
вимог Директив 713/2009/ЄС, 714/2009/ЄС і 715/2009/ЄС.
Новим Законом про енергетику було передбачено створення регулюючого
органу для електроенергетики і газових мереж, а відповідальність було розділено на
національному і федеральному рівнях держави. Національний регулятор BNetzA діє
на національному рівні, а на федеральному рівні держави кожен із федеральних
органів може встановлювати свою власну нормативну базу.
BNetzA несе пряму відповідальність за системи передавання та співпрацю з
регулюючими органами інших країн-членів ЄС, Агентством зі співпраці та
регулювання енергетики (ACER) та з Європейською комісією.
У 2010 р. у Німеччині було прийнято закон, відповідно до якого вся
електроенергія, вироблена поновлюваними джерелами, має продаватися через
біржу. Для інших генерувальних компаній жодних зобов'язань із продажу
електроенергії на біржі не встановлено.
До початку процесу лібералізації ціни на електроенергію в Німеччині на
основі регулювання встановлювалися надбавки до витрат (cost plus) і були одними з
найвищих у ЄС. Регулювання цін здійснювалося з дозволу Міністерства економіки
країни.
Найважливішим критерієм визначення ціни на електроенергію є рівень
ліквідності ринку – чим вищою є ліквідність, тим нижчими є ціни. Сьогодні
німецький ринок є в три рази ліквіднішим, ніж французький, тому ціни на біржі
Франції бувають вищими, ніж на біржі Німеччини. На західноєвропейських ринках
ціна електроенергії визначається не стільки за видом генерації й собівартістю,
скільки за обсягом ринку й кількістю його учасників.
Разом з тим навіть за такого виваженого підходу до запровадження
конкурентного ринку електроенергії в Німеччині за період переходу на режим
вільного ціноутворення (з 2000 по 2012 рр.) відмічено не завжди економічно
виправдане зростання цін на електроенергію, в основному для промисловості
(30,81%). Для домогосподарств у результаті зазначених вище жорстких вимог і
контролю за ціноутворенням з урахуванням рівня доходів населення мало місце
більш помірне зростання тарифу – на 20,65%.
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Для недопущення необґрунтованого зростання тарифів на послуги
електричних мереж успішно застосовується метод порівняння, за якого по кожній
статті витрат еталоном є не лише діяльність компаній Німеччини що ефективно
працють, а й мережеві компанії інших європейських країн.
У країні встановлено, що тарифи мають відповідати вимогам методичних
вказівок «Федеральної постанови про загальні тарифи на електроенергію» і
затверджуватися енергетичними агентствами регіональних органів влади.
Слід також відмітити, що Федеральним Антимонопольним відомством країни
здійснюється ретельний системний аналіз і контроль за ціноутворенням та
недопущенням монопольних ринкових зловживань.
Відносну успішність реформ у енергетиці Німеччини зумовлено тим, що на їх
реалізацію в країні було відведено майже сім років для вивчення та аналізу
негативних наслідків реформ у інших країнах
та їх упередження при
реформуванні національного ринку електроенергії. Фактично реформи в
електроенергетиці Німеччини було розпочато в 1996 р. із всебічно підготовленими
стартовими умовами, зокрема:
повністю було сформовано необхідну законодавчу і нормативну базу
електроенергетики до початку дерегулювання ринку електроенергії;
ціни на різні види палива для електростанцій було взаємооптимізовано;
в умовах регульованого ринку (до початку лібералізації) було
створено нормативні резерви потужностей, обсяг яких навіть після об'єднання з
Німецькою Демократичною Республікою становив близько 30%, було введено
потужні електричні зв'язки з європейськими країнами для можливості використання,
за необхідності, близько 50 млн кВт додаткових резервних потужностей.
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Разом з тим навіть за такого зваженого підходу до реформування ринку
електроенергії на експертному рівні відмічено ряд негативних наслідків
проведеного реформування. Крім підвищення цін (тарифів) на електроенергію
значно знижено інвестиційну діяльність, що лише за 5 років призвело до втрати
близько 10% резерву потужності.
Слід також зазначити, що в Німеччині під час проведення реформ особлива
увага приділялася врахуванню інтересів споживачів усіх галузей економіки
країни. Уряд і керівництво енергокомпаній у країні ставляться до енергетики, як до
бізнесу, що має не лише економічне, а й соціальне значення.
3.5. Реформування енергетичних ринків країн Балтії
Сьогодні в електроенергетиці Латвії, Литви та Естонії відбуваються в умовах
проведеня реформ до кінця поточного десятиріччя радикально зміняться ринки
електроенергії Прибалтики. Держави Балтії обрали консервативний шлях реформи,
зручний для невеликих країн: створення конкуренції на регіональному ринку без
істотної демонополізації національних електроенергетичних галузей.
Неенергоємні національні господарства прибалтійських країн відносно легко
адаптувалися до зміни цінових пропорцій і підвищення реальної вартості
електроенергії. Ринкові відносини в багатьох сферах економіки забезпечували
передбачуване і досить плавне зростання тарифів при недостатньому обсягу власних
енергоресурсів.
Таким чином, вплив електроенергетики на поточне економічне становище
країн Балтії та ефективність галузі не були визначальними факторами для початку
реформ. Радикальний (у деяких відношеннях) характер реформ та їх терміни було
обумовлено політичними причинами, пов'язаними зі стратегією розвитку
прибалтійських країн.
Перш за все електростанції Прибалтики працюють переважно на
імпортованих енергоносіях, до того ж їх функціонування технологічно пов'язано з
роботою енергосистеми Росії. Прагнення знизити енергозалежність (таку мету
сформульовано в Прибалтійській енергетичній стратегії, затвердженій трьома
країнами в 1999 г.) було однією з причин необхідності формування галузі та
енергетичних ринків країн.
Важливим політичним мотивом для проведення реформ стало стратегічне
рішення прибалтійських держав щодо вступу до Європейського союзу – у 2004 р
країни Балтії стали повноправними членами ЄС. Необхідність приведення
електроенергетики у відповідність до вимог законодавства ЄС стало основою
реформування галузевої нормативної бази кожної з країн і реалізації спільних
рішень держав Балтії. Враховуючи вимоги ЄС, основні заходи, які принципово
змінюють електроенергетику Прибалтики, зокрема реструктуризація та часткова
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приватизація галузі, а також формування ринку електроенергії, було виконано в
2001–2004 рр. Разом з тим сферу регулювання електроенергетики прибалтійських
держав до цього часу повністю ще не адаптовано до нових вимог ЄС – ще відстають
структурні перетворення.
Реструктуризація і приватизація. Після отримання незалежності Латвією,
Литвою та Естонією в електроенергетиці кожної з цих країн сформувалася державна
вертикально інтегрована монополія (Latvenergo в Латвії, Lietuvos Energija в Литві і
Eesti Energia – в Естонії).
Реструктуризація галузі почалася в Естонії в 1998 р, у Литві та Латвії – у 2001
р Її основним завданням стало розділення природно-монопольних і конкурентних
функцій, однак характер зазначених реформ та їх правові основи в трьох країнах
помітно відрізняються.
У Латвії Закон «Про енергетику» (у сучасній редакції) прямо закріплює
монополію Latvenergo. Відповідно до закону за будь-яких можливих організаційних
змін основні складові частини нинішньої держмонополії Latvenergo не підлягають
приватизації. Країна в умовах
монополії контролює не тільки мережі
електропередавання, а й 95% установленої потужності генерації і більшу частину
збуту електроенергії.
Після референдуму 2000 р., спрямованого проти продажу Latvenergo, Cейм
Латвії прийняв поправки до чинного законодавства, що закріплюють державну
монополію в галузі.
Для виконання вимог ЄС щодо розподілу за видами діяльності ВІК, було
впроваджено їх роздільний фінансовий облік. Також було розпочато формування
приватного сектора у сфері малої генерації, розподільних і збутових компаній, що
відіграє другорядну роль, поступаючись діяльності енергетичних структур,
контрольованих державою.
У 2005 р. було засновано ТОВ "Liepājas enerģija", яке є виробником,
постачальником і продавцем електроенергії і тепла в Лієпайському районі. При
цьому Latvenergo належить 51% частки капіталу нового підприємства. Створено
дочірнє підприємство АТ "Latvenergo" - АТ "Augstsprieguma tīkls".
У 2006 р. АТ "Latvenergo" підписано договір зі Скандинавською біржею
електроенергії Nord Pool Spot, у результаті чого енергокомпанія стала першим у
Балтіїї прямим учасником біржі електроенергії.
Лібералізація латвійського ринку електроенергії поступово здійснюється
починаючи з 2007 р., сьогодні на вільному ринку діють понад 24 тис. користувачів,
які споживають близько 75% електроенергії.
Латвія відкриває вільний ринок електроенергії для всіх користувачів
електроенергії. АТ "Latvenergo" засновує дочірнє підприємство в Естонії Latvenergo
Kaubandus OU і у 2008 р. - дочірнє товариство Latvenergo Prekyba UAB в Литві.
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Частка ринку АТ "Latvenergo" в Балтії становить 32%.
Починає діяти юридично незалежний оператор системи розподілу
електроенергії – АТ "Sadales tīkls".
У 2011 р. роботу починає дочірнє підприємство АТ "Latvenergo" - "Latvijas
elektriskie tīkli", власник активів системи поставок і розподілу електроенергії
напругою 110-330 kV, який виконує функції щодо управління та експлуатації даної
системи.
АТ «Latvenergo» визнано другим найбільшим виробником «зеленої» енергії в
Європейському Союзі, про що свідчить опублікований EURELECTRIC звіт. Згідно з
його даними 57% енергії вироблено з відновлюваних ресурсів. АТ "Latvenergo" є
також лідером у Балтії за найнижчим рівнем викидів CO2 на одного жителя.
У процесі підготовки до роботи після повної лібералізації на ринку
електроенергії зареєстровано концерн Latvenergo в який входять:
- материнське підприємство АТ «Latvenergo», що займається виробництвом і
продажем електроенергії і теплоенергії, а також надає послуги з телекомунікації та
інформаційних технологій;
- дочірнє підприємство АТ «Latvijas elektriskie tīkli» забезпечує роботу мереж
передавання електроенергії;
- АТ «Sadales tīkls» забезпечує постачання електроенергії до кожного клієнта;
- Elektrum Eesti OÜ і Elektrum Lietuva UAB займаються торгівлею
електроенергії відповідно в Естонії та Литві;
- ТОВ «Elektrum Latvija» займається торгівлею електроенергії в Латвії;
- ТОВ «Liepājas enerģija» (51% акцій) забезпечує виробництво і постачання
теплоенергії в Лієпаї.
АТ «Latvenergo» належать частки у двох асоційованих товариствах
АТ «Nordic Energy Link» (25% акцій, з передавання електроенергії) та АТ «Pirmais
Slēgtais Pensiju fonds» (46,3% акцій, які управляються пенсійним фондом) тощо.
За рішенням Кабінету міністрів Сейм прийняв Закон про повну лібералізацію
ринку електроенергії з 1-го січня 2015 р. Передбачається, що 850 тис. користувачів –
приватних осіб, які споживають приблизно 25% електроенергії в країні –
купуватимуть енергію в будь-якого ліцензованого торговця.
Концерн Latvenergo буде продавати електроенергію виключно за ринковими
цінами, які, за прогнозом, зростуть до 40%. Не виключено появу на ринку нових
тарифних планів, які передбачатимуть добове диференціювання ціни.
Сьогодні загальна ціна електроенергії для домогосподарств складається з
декількох компонентів: ціни на електроенергію, на послуги передавання і розподілу,
адміністрування послуг торгівлі і ставки податку на додану вартість.
Оператори енергоринку мають укладати договір з компаніями, які надають
послуги з передавання і розподілу електроенергії (Augstsprieguma tіkls – системний
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оператор передавальної мережі та Sadales tіkls – оператор постачання
електроенергії). В умовах лібералізації ринку їх було виведено з Latvenergo в
самостійні структури для обслуговування всіх можливих учасників ринку.
Рахунок за електроенергію на вільному ринку ділиться на дві складові: плата
за чисту електроенергію та оплата послуги Sadales tіkls за постачання
електроенергії. В останню входить також плата за «зелену» енергію, яку Latvenergo
закуповує за подвійними і потрійними тарифами в когенераційних електростанцій.
Ще однією необхідною умовою для діяльності вільного ринку стане
включення Латвії до біржової системи Північних країн Nord Pool, де здійснюються
оптові угоди з продажу електроенергії. Основні її учасники – ліцензовані виробники
електроенергії і трейдери.
Концерн «Latvenergo» прогнозує, що в 2014 р. електроенергія дорожчатиме
через виключення на вільному ринку регулювання та дотування тарифів.
Передбачається, що витрати домогосподарств на електроенергію виростуть
порівняно з чинним основним тарифом на 7–12%. Приріст відбудеться тому, що
сьогодні включена в регульовані тариф ціна електроенергії є значно нижчою від
ринкової.
Основний тариф Latvenergo сьогодні становить 15,15 євроцента за кВт/год. У
разі зростання на 7% ціна електроенергії зросте на 1,06 євроцента за кіловат-годину,
а в разі зростання на 12% – до 17 євроцента за кВт/год.
Найчутливіше подорожчання торкнеться тих, хто споживає енергію за
стартовим тарифом (до 1200 кВт на рік). Для цих споживачів приріст ціни може
зрости до 40%. Для тих, хто споживає понад 1200 кВт, приріст буде меншим – 5-7%.
При цьому середній рівень зростання цін на електроенергію становитиме 20–25% на
рік.
Малозабезпеченим жителям допомога після відкриття ринку буде надаватися
через соціальні служби самоврядування.
У зв'язку з прогназованою ситуацією при повній лібералізації латвійського
ринку електроенергії Міністерство економіки Латвії в серпні 2013 р. запропонувало
Уряду комплексне вирішення проблем, пов'язаних з реформуванням ринку
електроенергії, передбачивши відповідну соціальну підтримку для населення,
зокрема:
1. Заходи для зниження приросту компонента обов'язкової закупівлі:
- затвердити дотацію з бюджету в розмірі 29 млн євро;
- ввесті податок на субсидування енергії з 1-го січня 2015 р.
2. Заходи з підтримки малозабезпечених жителів:
- резервувати в бюджеті кошти на дотації малозабезпеченим жителям у
розмірі 3,8 млн євро у 2014-му р. і в розмірі 5,1 млн євро – у 2015 та 2016 рр.
щорічно.
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Передбачено, що за наявності такої підтримки і компенсуючих механізмів,
малозабезпечені жителі не відчують підвищення ціни на електроенергію. Кабінет
міністрів країни затвердив зазначене рішення, а Парламент прийняв відповідний
законопроект разом з бюджетом країни на 2014 р.
У Литві держава контролює дві найбільші електроенергетичні структури:
вертикально інтегровану компанію Lietuvos Energija, яка здійснює всі види
діяльності в галузі, та Ігналінську АЕС.
Відповідно до Закону «Про реструктуризацію компанії особливого
призначення Lietuvos Energija», прийнятого у 2000 р, на початку 2002 р державну
монополію було організаційно розділено за видами діяльності з введенням
роздільного фінансового обліку. Компанії продовжують поєднувати свої функції зі
збутом енергії, хоча існують і окремі збутові організації.
На початок реструктуризації держава контролювала 85,7% акцій Lietuvos
Energija, решта належала зарубіжним компаніям та приватним особам (10,9% –
німецькій E.ON, 3,4% – приватним власникам Литви). Під час поділу
новостворювані компанії було акціоновано, і у 2003 р. розпочалася їх приватизація,
у ході якої держава передбачає відмовитися від переважаючого контролю в
потенційно конкурентних сферах. У результаті абсолютну монополію в
електроенергетиці Литви буде ліквідовано, основні потужності генерувальних
компаній, розподіл і збут здійснюватимуть чотири компанії.
Основні цілі лібералізації ринку електроенергії Литви:
• створення для споживачів можливості вільного вибору постачальника
електроенергії і забезпечення її постачання відповідно до індивідуальних потреб за
порівнянними цінами;
• створення умов заохочення підвищенняефективності конкурентного
середовища для виробників, імпортерів і постачальників електроенергії.
Литва має намір поступово поглибити лібералізацію ринку електроенергії для
забезпечення доступності електроенергії за цінами вільного ринку для всіх
споживачів.
До 2009 р. Литва повністю забезпечувала себе електроенергією. Після
закриття Ігналінської АЕС у країні імпортується електроенергії близько 77% від її
загального споживання. Після закриття ІАЕС ціна на електроенергію піднялися на
рівень, нижчий від прогнозованого.
Енергосистема Литви має три міжнародних енергетичних з'єднання: Литва –
Білорусь, Литва – Калінінград і Литва – Латвія – Естонія. Для підключення Литви до
енергосистеми Євросоюзу реалізується два проекти: прокладання підводного
енергокабелю між Литвою та Швецією - NordBalt і будівництво лінії
електропередавання між Литвою і Польщею – LitPolLink із уведенням в
експлуатацію наприкінці 2015 р. Вартість проекту NordBalt – 550 млн євро.,
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фінансується Литвою, Швецією і Євросоюзом.
План розвитку ринку електроенергії в Литві. У грудні 2009 р було
прийнято Закон Литовської Республіки про внесення змін і доповнень до Закону про
енергетику, яким передбачається, що регулювання цін на електроенергію не буде
здійснюватися для об'єктів корпоративних клієнтів, у яких дозволена до
використання потужність:
• дорівнює або перевищує 400 кВт (такі клієнти можуть вибирати незалежного
постачальника з 1 січня 2010 р.);
• дорівнює або перевищує 100 кВт (такі клієнти можуть вибирати незалежного
постачальника з 1 січня 2011 р.);
• дорівнює або перевищує 30 кВт (такі клієнти можуть вибирати незалежного
постачальника з 1 січня 2012 р.);
• з 1 січня 2013 р. регульовані ціни на електроенергію використовуються лише
до приватних споживачів (юридичні та фізичні асоби).
Дія ринку електроенергії. Ринок електроенергії функціонує аналогічно
іншим лібералізованим ринкам:
• електростанції продають свою продукцію на загальному оптовому ринку
постачальників і виробників електроенергії;
• постачанням електроенергії займаються підприємства, які мають відповідні
ліцензії на постачання електроенергії, закуповують електроенергію на оптовому
ринку у виробників і продають її клієнтам;
• передавання електроенергії здійснюють підприємства, які мають ліцензії на
передавання і розподіл електроенергії.
Послуги щодо виробництва, передавання і розподілу електроенергії
розмежовано за видами діяльності, виробництво електроенергії і її постачання
кінцевому споживачеві відбувається в умовах ринкової конкуренції, клієнти
отримують можливість вільно вибирати постачальника електроенергії, за
оптимального співвідношення ціни і якості обслуговування. Передавання
електроенергії продовжує залишатися видом діяльності, яка регулюється
державою.
В Естонії реструктуризація енергетичної галузі розпочалася в 1998 р Закон
«Про енергетику» вимагає збереження у державній власності мінімум 51% акцій
генерувальних компаній, які мають стратегічне значення. На практиці до 2005 р.
державна монополія Eesti Energia контролювала 98% установленої потужності
генерувальних підприємств. Більшу частину збуту енергії на внутрішньому ринку
Естонії також здійснюють афілійовані з Eesti Energia структури, що передбачено
Законом «Про ринок електроенергії». Приватний капітал відіграє істотну роль лише
в одному секторі електроенергетики країни – у сфері розподілу енергії. У 1998 р
створено і приватизовано дві розподільні компанії: LК-Кnemaa electric grid (яка
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знаходиться під контролем фінської компанії Fortum) і Narva electric grid
(контрольована Sthenos Group, що входить до американського консорціуму Cinergy).
Відповідно до Закону «Про ринок електроенергії» функції оператора
передавальної мережі та операторів розподільних мереж не можуть суміщатися з
іншими видами діяльності в галузі. На практиці це реалізовано таким чином:
системний оператор передавальної мережі та оператор, який об'єднує значну
частину розподільних мереж країни, є структурними підрозділами державної
монополії Eesti Energia, а більша частина генерувальних потужностей – дочірніми
компаніями тієї ж Eesti Energia. Організаційний поділ генерації, передавання,
розподілу та збуту електроенергії завершено до 2005 р
До 1 січня 2013 р. ринок електроенергії Естонії складався з двох частин:
закритого і відкритого ринків, частка якого не перевищувала 35%.
Ціна продажу електроенергії споживачам закритої частини ринку, а також всі
інші компоненти ціни за електроенергію регулювалися державою і не залежали
безпосередньо від ціни на біржі електроенергії.
З 2013 р. ціна електроенергії в Естонії формується на основі попиту і
пропозиції з відповідною конкуренцією – між продавцями електроенергії.
Споживачі отримали можливість вибирати більш вигідного продавця, а також кращі
пакети послуг та умови. Сьогодні в Естонії існує 5 фірм, які займаються продажем
електроенергії на вільному ринку; очікуються пропозиції з Фінляндії, де продажем
електроенергії займається близько 100 підприємств. Передаванням електроенергії по
всій країні займається системний адміністратор Elering, який не залежнить від інших
учасників ринку, і в цілях забезпечення енергетичної безпеки перебуває у власності
естонської держави. При цьому слід відмитити що ціна на регульованому ринку на
електроенергію до цього часу була нижчою від ціни на вільному ринку завдяки
підтримці держави.
На ринку домогосподарств Естонії, наприклад, найчастіше перевага надається
договорам з фіксованою ціною – їх вибрали 73% клієнтів. Водночас п'ята частина
клієнтів вибрали договори зі спотовою ціною, за якої вартість електроенергії
залежить від біржових коливань. У свою чергу 8% споживачів вибирають договори,
де фіксована ціна комбінується зі спотовою.
Само по собі відкриття ринку не є чинником подорожчання електроенергії.
Перш за все, ціна електроенергії в країнах Європи і в Естонії підвищиться у зв'язку з
мінливими правилами торгівлі квотами CO2, згідно з якими для виробництва
електроенергії зі сланцю необхідно буде купувати квоти на забруднення
навколишнього середовища. При цьому окремі виробники електроенергії
отримували зазначені квоти безкоштовно. Тому в умовах відкритого ринку можна
робити вибір на користь тих виробників електроенергії, яких зростання вартості
емісій не торкнеться.
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Лібералізація ринку електроенергії в Естонії з одного боку викликала стрімке
зростання рахунків за електроенергію, а з іншого – підвищення рівня конкуренції
сприятиме понижуючому впливу на ціни.
Значне зростання ціни на електроенергію обумовлено дефіцитом пропускної
здатності мереж і недостатнім рівнем конкуренції серед постачальників
електроенергії. У 2014 р. буде введено в експлуатацію новий силовий кабель між
Естонією і Фінляндією, що дозволить збільшити потужність передавання від
енергосистем Північних країн що сприяєтиме зростанню конкуренції на
естонському ринку електроенергії і відповідно зниженню її вартості для споживачів.
Протягом 2013 р. ціна 1 кВт⋅год електроенергії порівняно з 2012 р. у цілому
зросла на 28,7%. Центральний банк Естонії Eesti Pank відзначає, що в 2014 р.
інфляція знизиться у зв'язку із зменшенням неготівного впливу лібералізації ринку
електроенергії на економіку країни.
За даними Nord Pool Spot, естонські ціни у 2014 р. на електроенергію
поступово наближатимуть до рівня цін у Фінляндії. У січні та лютому середній
рахунок за 1 кВт⋅год в Естонії, за даними Eurostat, знизився на 1,3% і 4,1%
порівняно з попередніми місяцями. Зниження цін обумовлено також будівництвом
нового підводного електрокабелю EstLink2, який разом з EstLink1 збільшить
пропускну здатність поставок електроенергії з Фінляндії в обсязі 1000 МВт, що
перевищує середній обсяг споживання електроенергії в Естонії.
Сьогодні в Естонії структура ціни на електроенергію складається з витрат з
надання послуг оператором електричної мережі (36%), акцизу на електренергію та
податку на додану вартість (разом 21%), податку на поновлювані джерела енергії
(10%) і власне витрат на виробництво електроенергії (33%). У свою чергу, структура
ціни на електроенергію в Латвії складається з таких елементів: послуги
передавальних і розподільних мереж (34%), податок на додану вартість (17%),
компонент обов'язкової закупівлі (OIK) або субсидії для виробництва електроенергії
(16% ) і витрати на виробництво електроенергію (33%).
Спостерігаючи за зміною цін на електроенергію залежно від обсягу
споживання, можна зазначити, що естонська модель працює на принципах оптової
торгівлі – «купуєш більше, платиш менше» що, є характерним для більшості
європейських країн. У свою чергу стосовно Латвії можна відмітити, що
домогосподарства з більш високим обсягом споживанням змушені платити за 1
кВт⋅год більше, а домогосподарства з низьким рівнем споживання – менше.
Останнім часом Latvenergo пропонує домогосподарствам з більшим обсягом
енергоспоживання зональний або так званий нічний тариф. Це дозволяє економити,
переносячи відповідні обсяги споживання електроенергії на ніч або на вихідні дні.
Проте з даних графіка видно, що ця послуга, можливо, або не популярна, або
домогосподарства не змогли підлаштувати своє повсякденне життя під пільгові
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тарифні зони.
Вартість електроенергії (включаючи податки) в Естонії в залежності від
обсягів її споживання

S1:перше півріччя; S2: друге півріччя

Вартість електроенергії (включаючи податки) в Латвії в залежності від обсягів
її споживання

S1:перше півріччя; S2: друге півріччя
Джерело: Eurostat

В Естонії працює понад 10 компаній, які продають електроенергію домашнім
господарствам. У свою чергу в Латвії дозволу на торгівлю електроенергією на
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поточний момент отримали чотири компанії.
Стосовно Естонії можна констатувати що відкриття ринку електроенергії вже
привело до диверсифікації постачальників електроенергії та посиленню конкуренції.
Наприклад, естонський державний виробник і продавець електроенергії Eesti
Energia (який до відкриття ринку перебував у монопольному становищі) зіткнувся із
зменшенням числа клієнтів. Після лібералізації ринку його частка впала приблизно
на 11 %.
Висновки. Реструктуризація електроенергетичної галузі в країнах Балтії
здійснюється за трьома основними напрямами:
- введення роздільного фінансового обліку та організаційний поділ за видами
діяльності без істотного зниження контролю і частки власності держави в
електроенергетиці;
- розвиток приватного сектора за рахунок появи нових компаній у сфері
генерації, розподілу і збуту;
- обмежена приватизація енергетичних підприємств (крім Латвії).
Інтеграція з іншими європейськими ринками призведе до того, що загальний
ринок країн Балтії стане частиною енергетичного ринку держав басейну
Балтійського моря: Скандинавських країн, Фінляндії, Польщі та Прибалтики (цей
проект розглядається в рамках BALTREL). Впрвадженню такого ринку заважає,
зокрема, відсутність прямого електричного зв'язку між енергосистемами регіону. У
перспективі, після об'єднання енергосистем, створення всебалтійского ринку стане
цілком реальним. При цьому зникнуть зовнішньоторговельні і більшість
протекціоністських бар'єрів, які сьогодні перешкоджають утворенню загального
ринку трьох країн Балтії.
Таким чином, до другого десятиріччя нинішнього століття навіть у разі
збереження державних монополій в енергетиці на ринках прибалтійських країн
посилиться як внутрішня, так і зовнішня конкуренція. За будь-яких структурних
змін, очевидно, збережеться висока концентрація виробництва та активів у
національних галузях прибалтійських країн. Витіснення регульованого ринку
конкурентним відбудеться не стільки шляхом дроблення і приватизації державних
монополій, скільки за рахунок включення національних ринків Прибалтики в
європейський ринок.
Стосовно Латвії можна очікувати, що протягом декількох років після
лібералізації там стануть доступними ринки Скандинавії, Польщі та інших країн,
завдяки розвитку міждержавних систем передавання електроенергії і відповідно
диверсифікації джерел постачання, що розширить сферу конкуренції на ринку
електроенергії.
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4. Ринки електроенергії США. Державне та нормативно-правове
регулювання їх діяльності.
У електроенергії США застосовується система "сильного" жорстко
регламентованого регулювання діяльності на ринках електроенергії, в якій органи
федерального і регіонального регулювання взаємодіють з енергокомпаніями
практично на всіх етапах планування їх поточної і перспективної діяльності з
регулюванням тарифів при відповідному обмеженні (зверху і знизу) обсягу
одержуваного ними прибутку.
Федеральна комісія з регулювання енергетики (FERC), є незалежним
агентством, яке регулює передавання електроенергії, природного газу та нафти між
штатами. FERC також контролює будівництво терміналів скрапленого газу (СПГ) і
міждержавних газопроводів, а також ліцензує діяльність гідроенергетичних
підприємств. Закон про енергетичну політику 2005 р. надав FERC додаткові
повноваження. У рамках цього закону FERC:
- регулює передавання і оптовий продаж електроенергії в торгівлі між
штатами;
- розглядає певні злиття, поглинаня і корпоративні угоди електроенергетичних
компаній;
- регулює передавання і продаж природного газу в торгівлі між штатами;
- регулює транспортування нафти по трубопроводам в торгівлі між штатами;
- контролює міждержавні газопроводи і сховища;
- контролює надійність високовольтного міждержавного передавання
електроенергії через обов'язкові стандарти надійності;
- здійснює нагляд і дослідження діяльності енергетичних ринків;
- контролює бухгалтерський облік, фінансову звітність і ринкові операції
регульованих компаній за видами їх діяльності.
Слід зазначити, що американська система регулювання базується на
повноцінному законодавстві, яке постійно модернізується і в якому чітко
визначено права і обов'язки Федеральної і регіональних енергетичних комісій,
зобов'язання енергетичних компаній щодо забезпечення регулюючих комісій
звітною і перспективною інформацією.
В електроенергетиці США з прийняттям Конгресом в 1992 р. Закону щодо
національної енергетичної політики (EPACT, National Energy Policy Act) було
розпочато реформування (лібералізацію) ринків електроенергії. У зв'язку з тим що
штати мають істотну законодавчу самостійність, на території відповідних штатів
країни впроваджено різні моделі ринків електроенергії. Законопроекти з
формування енергоринків США затверджувалися в кожному із штатів окремо
Палатою представників, Генеральною асамблеєю, Сенатом або відповідними
законодавчими директивами.
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У США діє 10 ринків електричної енергії: PJM, Southeast, Southwest, Southwest
Power Pool (SPP), Texas (ERCOT), California (CAISO), New York (NYISO), New
England (ISO-NE), Midwest (MISO), Northwest.
Окремі ринки електроенергії територіально включають у себе декілька штатів
повністю або частково, деякі ринки майже повністю розташовано в межах
відповідних штатів. До штатів, в яких ринки електричної енергії перебувають у
межах території штату, відноситься Нью-Йорк, а також більша частина Каліфорнії
та Техас.
Карта моделей ринків електроенергії штатів США

Джерело: EIA

Генерувальні потужності і лінії електропередавання більшості штатів до
початку реструктуризації перебували у власності муніципальних вертикальноінтегрованих компаній.
Як і в більшості країн, передбачалося, що лібералізація ринків електроенергії
приведе до зниження цін в умовах посилення конкуренції, а також до згладжування
різниці в цінах на електроенергію в різних регіонах країни. Разом з тим США
відносяться до країн, де лібералізація ринків у більшості штатів призвела до
значного підвищення цін на електроенергію та зниження надійності
електропостачання, викликаного перш за все значним зменшенням обсягів
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інвестування в розвиток енергосистеми та відповідного зниження резерву
потужності.
Під час формування системи побудови енергоринку адміністрації ряду штатів
США, таких як Каліфорнія, Пенсільванія, Техас, Невада, Монтана тощо, з 2000 р.
починали роботу з дерегулювання діючого ринку та запровадження конкурентного
ринку електричної енергії, але у зв’язку з виникненням проблем з питань надійності
електропостачання (ряд важких системних аварій, зниження резерву потужностей)
та різким зростанням цін на електроенергію, за рішенням Федеральної комісії з
регулювання електроенергетики (FERC), в ряді штатів повернулися до регульованої
моделі енергоринку.
Зокрема, в умовах діяльності налагодженої системи регулювання в результаті
прояву низки негативних процесів у ході лібералізації ринку електроенергії було
своєчасно прийнято рішення про припинення невдалого експерименту з
лібералізації ринку електроенергії в Каліфорнії, де потужній енергокомпанії "San
Diego gas and Electric" було дозволено встановлювати вільні тарифи на роздрібному
ринку електроенергії і продавати оптовим покупцям енергію через аукціони, що, як
очікувалося, повинно було знизити ціни на електроенергію. Однак у результаті
роздрібні тарифи цієї компанії зросли в різних районах штату в 2–4 рази, почалися
зриви в енергопостачанні, що на тлі різкого зростання попиту на електроенергію у
2000 р. і відсутності необхідного резерву потужностей призвело до
повномасштабної енергетичної кризи і серйозних системних аварій.
Аналіз цін на електричну енергію у ряді штатів в зоні дерегульованих
(лібералізованих) і регульованих ринків електричної енергії, а також у зоні ринків,
де лібералізацію призупинено (додатки 1–4), показує, що зростання цін на
електричну енергію як для промисловості, так і для домогосподарств інтенсивно
розпочалося з часу активного проведення дерегулювання ринку електроенергії
(2000 р.).
Ціни на електроенергію для домогосподарств піднялися меншою мірою і в
середньому по США зросли у 1,5 раза, крім штату Техас (зона лібералізованого
ринку), де ціна на електроенергію зросла у 1,73 раза), і штату Невада (зона
призупиненої лібералізації), де ціна електроенергії до прийняття рішення щодо
призупинення лібералізації зросла у 2 рази.
Особливості роботи ринків електроенергії окремих штатів країни, їх
економічна
ефективність.
Дерегульований
(лібералізований)
ринок
електроенергії PJM – приклад вдалого реформування ринку електроенергії. Це
один з найбільших у світі конкурентних ринків електроенергії, створений шляхом
об’єднання незалежних енергетичних передавальних компаній штатів Пенсільванія,
Нью-Джерсі, Меріленд, Делавер, Огайо, Іллінойс, Західна Вірджинія, Вірджинія,
Мічіган, Індіана та Північна Кароліна.
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У контрольованій PJM зоні розташовано понад 600 електростанцій різних
видів з сумарною встановленою потужністю близько 183,6 млн кВт і понад 13 тис.
миль ліній електропередавання високої напруги (від 115 кВ до 500 кВ) для
забезпечення річного споживання електроенергії в обсязі близько 298 млрд кВт∙год.
Управління ринком PJM здійснює спеціально заснована незалежна організація
– корпорація PJM Interconnection LLC (Limited Liability Company), якій відповідно
до вимог FERC надано статус Незалежного Системного Оператора (НСО).
У свою чергу, НСО складається з Ради керуючих (PJM Board of Managers),
Виконавчого органу (PJM Office of Interconnection - PJM OI) та Комітету членів
(Members Commitee).
Виконавчий орган (PJM OI), очолюваний президентом, зобов'язаний
забезпечувати надійне функціонування ринку PJM відповідно до вимог Угоди про
діяльність та Угоди про забезпечення надійності. Основними його функціями є:
- управління ринком взаємообміну електроенергією (Interchange Energy
Market), включаючи планування режимів і диспетчеризацію енергоджерел, облік
операцій по електроенергії, виставлення рахунків учасникам ринку, отримання
платежів та їх розподіл між учасниками ринку;
- координація регулювання та графіків ремонту генерувального обладнання і
передавальних мереж;
- надання допоміжних послуг, необхідних для функціонування ринку PJM;
- визначення та оголошення аварійної (надзвичайної) ситуації та прийняття в
межах своєї компетенції заходів з її ліквідації;
- координація відключень навантаження або їх зниження, а також інші заходи
з пом'якшення наслідків аварії з метою збереження надійності і стійкості
енергосистем;
- розгляд і оцінювання заяв про бажання стати ринковим покупцем або
ринковим продавцем з урахуванням відповідності заявників кваліфікаційним
вимогам.
Особливістю ринку є інтегрований підхід до організації торгівлі
електроенергією з формуванням як централізованих, так і децентралізованих
сегментів ринку.
Діяльність PJM поширюється на передавання електроенергії по магістральних
мережах і постійне підтримання енергетичного балансу між генерацією та
споживанням електроенергії в системі.
Спотові ринки PJM. Регіональний системний оператор PJM координує
діяльність функціонування спотових ринків електроенергії, на яких генерувальні
підприємства продають, а енергозбутові компанії або споживачі купують
електроенергію з урахуванням забезпечення надійності електропостачання.
Учасники ринку встановлюють ціну на електроенергію за допомогою зіставлення
пропозицій генераторів і попиту з боку енергозбутових компаній і споживачів.
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Підприємства комунального комплексу або конкуруючі між собою
енергозбутові компанії купують електроенергію на спотових ринках і потім
перепродують її роздрібним споживачам за цінами (тарифами), затвердженими
регулюючими органами відповідних штатів. При цьому PJM застосовує метод
вузлового маржинального ціноутворення (Locational Marginal Pricing - LMP) для
розрахунку цін продажу і купівлі електроенергії на оптовому ринку та оцінювання
витрат, пов'язаних з перевантаженнями мережі при передачі електроенергії в зоні
PJM.
Вузлова маржинальна ціна відображає вартість електроенергіі в конкретному
вузлі мережі в момент її постачання. Якщо обсяг електроенергії, яка відпускається
за найнижчими цінами, є достатнім для задоволення потреб у всіх вузлах мережі, то
ціна на неї буде однаковою на всій території дії мережі. У разі виникнення
перевантажень в певному вузлі потік електроенергії в деяких напрямках може бути
обмеженим або відповідно може бути зміненою вузлова маржинальна ціна.
Ринок «на добу вперед» і ринок в режимі реального часу. Ринки
електроенергії PJM поділяються на ринок «на добу вперед» і ринок в режимі
реального часу. Спотовий ринок «на добу вперед» дозволяє його учасникам
зафіксувати ціну на електроенергію, яку вони планують виробити або витратити на
наступний день. Вузлові маржинальні ціни розраховуються на кожну годину для
наступного робочого дня на основі пропозицій, заявок та угод між двома
незалежними сторонами ринку.
На оптовому ринку в режимі реального часу поточні вузлові маржинальні ціни
визначаються кожні п'ять хвилин на основі фактичного оперативного стану
генерації та мережі і публікуються на веб-сайті PJM. Цей процес дозволяє
учасникам ринку купувати або продавати вироблену або спожиту в цей же день
електроенергію щогодини або в ще більш короткі проміжки часу.
Енергозбутові компанії і коммунальні підприємства купують електроенергію
на ринку «на добу вперед» для наступного робочого дня на основі попиту з боку
клієнтів. Якщо на наступний день енергозбуткова компанія визнає обсяг придбаної
раніше електроенергії недостатнім для покриття потреб споживачів, то вона зможе
докупити електроенергію на ринку в режимі реального часу.
Додатково до вище зазначених ринків PJM координує ринок оперативного
резерву потужності, який на основі ринкового механізму є частиною ринку
системних послуг відповідно до графіка «на добу вперед». Цей ринок призначено
для забезпечення резерву потужності протягом 30 хвилин після отримання сигналу
від PJM. Він функціонує так само, як ринок «на добу вперед» і ринок в режимі
реального часу для забезпеченням ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в
енергосистемі.
Фінансові права на передавання на ринку PJM. Фінансові права на
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передавання (Financial Transmission Rights, далі - ФПП) - це фінансовий інструмент,
який є їх власникам право на отримання компенсації (або здійснення виплати) за
погодинні зміни ціни на електроенергію на ринку «на добу вперед» незалежно від
укладення угоди купівлі-продажу.
Ринок потужності РJМ, побудований з використанням моделі ціноутворення
на основі забезпечення надійності (Reliability Pricing Model-RPM), надає ресурси
потужності для погашення попиту на ринку в майбутньому. Така модель подає
цінові сигнали на перспективу для забезпечення збереження існуючих і створення
нових ресурсів на ринку PJM для підтримування надійності і стабільності роботи
енергосистеми.
При цьому потужність на ринку PJM нарощуються на аукціонах, які
проводяться для забезпечення електропостачання в майбутньому. Велика частина
потужності купується на первинному аукціоні, який орієнтовано на три роки вперед.
Ринок потужності спільно з процесом планомірного регіонального розвитку
мережевої інфраструктури гарантує безперебійне функціонування енергосистеми
PJM у майбутньому.
Структура та право власності у електроенергетичній галузі США.
Електроенергетична галузь США включає понад 3000 державних, приватних і
кооперативних енергопідприємств, понад 1000 незалежних виробників енергії, три
регіональні синхронізовані електричні системи, вісім електротехнічних рад із
питань надійності, близько 150 операторів регулювання, а також тисячі окремих
інженерних, економічних, екологічних і землекористувацьких регулюючих органів.
Окремі
енергокомпанії
або
консорціуми
енергокомпаній
несуть
відповідальність за виробництво значних обсягів електроенергії; деяка її частина
надходить від федеральних агентств і постійно зростаючі обсяги – від незалежних,
некомунальних постачальників.
У США існує більше 20 видів форм власності енергокомпаній, до яких
входять:
1) Некомунальні виробники. Некомунальний виробник (NUG), або
незалежний виробник (IPP), який володіє однією чи більше електростанціями, але не
здійснює роздрібного електропостачання. Він може продавати свою основну та
надлишкову потужність енергокомпаніям, маркетологам або споживачам з прямим
доступом через брокерів. Деякі з них укладають довгострокові контракти, у той час
як інші працюють як комерційні виробники, які продають потужність на
короткострокових засадах на оптовий ринок. Окремі NUG перебувають у володінні
материнських корпорацій, у цій ситуації регулятор зазвичай здійснює свої
повноваження через операції дочірніх підрозділів.
2) Муніципальна енергетика. Енергокомпанії у власності міста, якими
управляє місцева муніципальна рада або інша виборна комісія;
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3) Енергокомпанії у власності споживачів (ЕВС). Енергокомпанії у
власності споживачів, включаючи муніципальні і кооперативні, часто є виключно
розподільними компаніями. Деякі з них закуповують потужність у приватних
електростанцій, а деякі – у федеральних агентств енергетичного маркетингу.
Значна кількість ЕВС володіє відповідними власними ресурсами потужності,
які вони збільшують через контрактні й ринкові закупівлі та/або закупівлі у
генерувальних електропередавальних кооперативах (G&Ts). Ряд ЕВС володіють
власними обсягами електропостачання і продають надлишкову потужність іншим
енергокомпаніям.
Енергопідприємства у власності споживачів обслуговують біля 25 %
американського населення, включаючи як міста, так і велику кількість сільських
районів, а саме:
• енергокомпанії у власності міста або муніципальні, відомі як «munis»,
якими управляє місцева муніципальна рада або інша виборна комісія;
• райони комунального підприємства (різних типів), що виробляють
електроенергію тільки для комунальних енергокомпаній, якими управляє рада, яка
обирається на обслуговуваній території;
• кооперативи (COOP) є приватними некомерційними організаціями,
керованими правлінням, обраним споживачами енергокомпанії. Більшість
кооперативів було сформовано в роки після «великої депресії» для
електропостачання віддалених районів. Власники отримують прибуток від
інвестицій у вигляді товарів та послуг, а не прямих дивідендів.
4) Приватні інвестори (Investor-Owned Utilities (IOUs))/приватні
електростанції (ПЕС). Приблизно 75 % американського населення обслуговуються
приватними електростанціями, або «ПЕС», діяльність яких підлягає державному
регулюванню і фінансуються через поєднання власного капіталу і боргових
облігацій. Більшість ПЕС є великими (у фінансовому плані), багато з них працюють
на декількох видах палива. Більшість з них організовано як холдингові компанії з
великою кількістю філій або мають дочірні компанії під управлінням відповідно
їматеринської корпорації. До приватних також належать - виключно оптові
виробники (exempt wholesale generators - EWG), що мають право самостійно
встановлювати ціни, виходячи з кон'юнктури ринку. При цьому комунальні
енергокомпанії не зобов'язані купувати у них електроенергію. EWG працюють
виключно на продаж електроенергії у зовнішні системи. Власниками таких компаній
є приватні інвестори.
5) Некваліфіковані виробники (Non-utility Retail Energy Provider - REP). В
основному виробляють електроенергію для власного споживання та
підрозділяються на: виробників електроенергії і когенерувальних виробників, які
виробляють як електричну, так і інші види енергії.
У таблиці наведено статистику пріоритетності та обсягів діяльності
енергокомпаній країни за формами власності:
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Статистика електроенергетичних компаній США за 2012 р.
Власник
Кооператив (COOP)

Кількість
споживачів

Продаж, МВт*год

Дохід, тис дол
США

Середня ціна,
цент/кВт*год

18 568 041
89 215 827
14 823 457

401 018 831,00
1 950 058 815,00
390 173 420,00

40 217 792,80
196 136 140,30
37 459 998,10

10,23
11,31
10,33

Кількість
компаній
857
200
824

9 008 797,20

8,81

75

19 394 611,40

9,18

80

4 343 654,00
1 864 618,00
2 838 663,60

8,54
10,07
7,02

10
24
46

Приватний інвестор
Муніципалітет
Адміністративно3 752 796
104 833 979,00
територіальні компанії
Некваліфіковані
6 268 219
220 961 620,00
виробники (REP)
Адміністрація штату
1 337 921
33 619 912,00
Держава
34 683
44 318 366,00
Інші
1 441 830
27 111 306,00
Джерело: EIA - 2012 Utility Bundled Retail Sales- Total

Поділ видів діяльності для обмеження монополізму. У зв'язку з
порушенням енергопостачання насамперед, високою аварійністю у Каліфорнії в
2000–2001 рр. та масовими відключеннями в серпні 2003 р у Північно-східній
частині США, на Середньому Заході і в Канаді, федеральними органами вжито
заходи з уніфікації умов на оптових ринках та щодо обмеження монополізму.
У червні 2003 р. FERC запровадила Стандарти ринкової поведінки, які після
доповнення вступили в силу в грудні 2003 р. Ці стандарти включають перелік
обмежень антимонопольного характеру, яких учасники ринку повинні добровільно
дотримуватися для збереження права на торгівлю електроенергією за ринковими
цінами. Учасники оптових ринків, які не дотримувалися вимог стандартів,
підлягають відповідним антимонопольним санкціям.
Поділ видів діяльності, прийнятий в США, допускає поєднання оперативнодиспетчерського управління з управлінням магістральними мережами. В цьому
випадку незалежному системному оператору (НСО) передаються функції
незалежної мережевої організації (РПО), а також функції оператора оптового ринку.
У результаті можливі такі варіанти (моделі) розподілу або суміщення функцій, що
здійснюється в окремих енергосистемах:
1) Модель ISO (модель незалежного системного оператора) передбачає
часткове розділення: магістральні мережі залишаються у власності енергокомпаній,
але передаються в управління незалежної організації, яка здійснює диспетчерське
управління (НСО);
2) Модель Gridco – повне розділення: енергокомпанії продовжують займатися
генерацією, магістральні мережі передаються у власність та управління РПО;
диспетчеризація здійснюється НСО;
3) Модель Transco – повне розділення: енергокомпанії продовжують
займатися генерацією, магістральні мережі передаються у власність незалежної
організації, яка також здійснює диспетчеризацію, об'єднуючи, таким чином, функції
системного оператора та мережевої організації (РПО'НСО).
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5. Ринок електроенергії Китаю.
Електроенергетика Китаю за останнє десятиріччя стала однією з найбільших у
світі – другою після США. Особливо відзначаються темпи її розвитку: починаючи з
1985 р. щорічний приріст потужностей перевищував 9% (у середньому 21 ГВт), що
практично відповідало темпам зростання ВВП.
Високі темпи розвитку електроенергетики Китаю було викликано відповідним
збільшенням попиту на електроенергію у зв'язку із стрімкою індустріалізацією та
урбанізацією, підвищенням рівня життя населення і перетворенням країни у
виробника і постачальника продукції світового рівня. При цьому в країні прийнято
національне законодавство, спрямоване на розвиток конкурентоспроможної
електроенергетики, що сприяло активізації темпів нарощування енергетичних
потужностей відповідно до потреб економіки.
Загальна концепція ринку електроенергії Китаю передбачає створення
трирівневої структури – національного ринку, регіональних ринків і ринків
електроенергії на рівні провінцій.
У країні було запроваджено державне регулювання цін на електроенергію
реформовано відповідно до національних умов ринок електроенергії "Єдиний
покупець". При цьому ринки електроенергії на рівні провінцій також організовано
на основі моделі "Єдиного покупця" з проведенням аукціонної торгівлі
електроенергією один або двічі на місяць. Для захисту від маніпулювання ринковою
владою організатор торгів установлює межу цінових заявок.
Модель національного ринку припускає двосторонні угоди з міжрегіональної
торгівлі електроенергією, при цьому великі виробники отримають можливість
подавати заявки безпосередньо на національний ринок, минувши регіональний.
Основною метою національного ринку є забезпечення постачання електроенергії
енергодефіцитним регіонам з енергосистем регіонів з надлишковою генерацією за
економічно обґрунтованою ціною з передаванням її через міжрегіональні перерізи.
Пілотні проекти регіональних ринків електроенергії реалізовувалися на основі
двох різних моделей. Ринок електроенергії Північно-західного Китаю є єдиним
оптовим ринком регіону, тоді як ринок Західного Китаю має ієрархічну структуру, в
якій ринки електроенергії на рівні провінцій співіснують із загальнорегіональним
ринком. Передбачалося, що надалі регіональні ринки формуватимуться за тією або
іншою типовою моделлю.
Діюча модель регіональних ринків передбачає, що генерувальні компанії на
додаток до обслуговування локальних споживачів, можуть подавати заявки на ринок
регіону, а компанії, які забезпечують роздрібних споживачів у разі дефіциту
електроенергії на регіональному ринку, можуть додатково купувати її на
загальнонаціональному ринку. Угоди здійснюються один раз на місяць; основним
чинником, який обмежує їх, є перевантаження систем електропередавання, між
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провінціями регіону.
Завдяки регулюванню забезпечується підтримка помірних цін (тарифів) для
кінцевих споживачів і відповідно високий рівень конкурентоспроможності товарів
країни на світових ринках.
В умовах державного регулювання діяльністю національного і регіональних
ринків китайська електроенергетика розвивається надвисокими темпами із
забезпеченням щорічного введення нових енергетичних потужностей від 70 до
110 ГВт залежно від потреб економіки країни. У результаті за короткий період
Китай вийшов на 2 місце у світі з розвитку потужностей генерувального
устаткування. Будується також одна з перших у світі атомна електростанція з
використанням технологій третього покоління (АР1000 – АЕС) із уведенням її в
експлуатацію в 2013 р.
Китайський уряд здійснює політику урівноваження вільного ринку і
державного регулювання. У сфері регулювання у 2003 р. урядовим рішенням
створено національний регулюючий орган – Державну комісію з регулювання
енергетики (ДКРЕ) з регіональними підрозділами для впорядковування управління
електроенергетичною галуззю. ДКРЕ контролює і регулює діяльність системного
оператора і регіональних бірж.
До компетенції ДКРЕ відносяться:
- загальне регулювання електроенергетики країни, створення прозорої системи
регулювання і управління регіональними підрозділами ДКРЕ;
- розроблення нормативно-правової бази галузі і правил ринків електроенергії;
- участь у розробленні планів розвитку електроенергетики і вдосконалення
ринків електроенергії;
- моніторинг роботи ринків, забезпечення добросовісної конкуренції на ринку,
регулювання неконкурентних видів генерації і діяльності з передавання
електроенергії;
- участь у розробленні і забезпеченні застосування технічних стандартів і
стандартів безпеки, кількісних і якісних нормативів у електроенергетиці;
- здійснення контролю з дотримання вимог екологічного законодавства;
- внесення, виходячи з ринкових умов, пропозицій щодо зміни системи
тарифоутворення до державного органу, відповідального за ціноутворення, перегляд
та регулювання рівнів тарифів і зборів за системні послуги;
- розслідування порушень нормативно-правових актів учасниками ринку і
врегулювання суперечок між ними;
- здійснення контролю впровадженням положень національної політики щодо
забезпечення загальної електрифікації;
- організація виконання програм реформи галузі відповідно до рішень
Державної ради.
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Уряд Китаю стимулював розвиток електроенергетики країни по ряду основних
напрямів. На початку залучалися прямі іноземні інвестиції, з послідуючою
поступовою диверсифікацією джерел фінансування; було відкрито ринок
енергетичного устаткування для міжнародних корпорацій з метою забезпечення
країни новими технологіями; активно заохочувалася інжинірингова, інженернобудівельна діяльність; для підвищення рівня конкуренції у сфері генерації держава
розділила національну держкомпанію на ряд регіональних; фінансування
модернізації електричних мереж здійснювалося за рахунок тарифного регулювання.
Органи влади провінцій отримали право самостійно розвивати на своїй
території генерувальні джерела. Раніше ці питання були у веденні лише
центрального уряду, який вирішував їх у рамках п'ятирічного плану.
Відповідальними урядовими рішеннями забезпечено привабливий рівень
рентабельності інвестицій у виробництво електроенергії, особливо для іноземних
інвесторів. У 1987 р. владі провінцій дозволили встановлювати ціни на
електроенергію з гарантією повернення на капітал не менше 20%. За наступне
десятиліття в Китаї з'явилося понад 30 інвесторів, а доля іноземних інвестицій в
електроенергетиці досягла 14,5% від загальних інвестицій в основні засоби.
Китайські корпорації вийшли на світові ринки капіталу.
Уряд також сприяв розміщенню акцій генерувальних компаній на
міжнародному ринку і виходу їх на внутрішній ринок капіталу. Таким чином,
компанії не лише отримали фінансування, але й під натиском ринків капіталу стали
більш ефективними і конкурентоспроможними на світових ринках.
У Китаї на подальшому етапі реформування Державну енергетичну
корпорацію було розділено, і на її основі утворено п'ять генерувальних компаній
(CPI, Datang, Guodian, Huadian і Huaneng) із законодавчим обмеженням на
володіння понад 20% потужностей у приватній власності, що сприяло розвитку
конкуренції на ринку і обмеженню можливості монополізації генерації. Створено
також дві мережні компанії – State Grid і Southern Grid.
Організаціями, відповідальними за передавання електроенергії в Китаї, є
Державна електромережна корпорація і Південнокитайська електромережна
корпорація, які контролюють 7 регіональних мережних компаній, 31 провінційну та
понад 3000 районних розподільних мережних компаній.
Останні п'ять років генерувальні компанії, ринкові долі яких спочатку було
врівноважено, конкурують одна з одною, розширюючи свій портфель активів.
Таким чином, розділивши державну корпорацію на конкуруючі компанії, Китай
скоригував діючий в країні ринок електроенергії за моделлю "Єдиного покупця", що
стало основою реформування енергетики країни.
Тарифи на куповану і продавану електроенергію регулюються державними
органами. Вони встановлюються індивідуально для кожної електростанції, причому
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на невизначений термін (тарифи переглядаються лише за зверненням самих
виробників). У результаті у виробника з'являється стимул до зниження витрат і
отримання додаткового прибутку.
Китайський уряд одночасно із вкладанням значних фінансових ресурсів у
електроенергетику власної країни проводить політику залучення китайськими
корпораціями зарубіжних енергетичних активів потужних компаній. Наприклад, у
2009 р. на ці цілі було спрямовано $21 млрд. Так, у серпні 2009 р. французька
Electricite de France домовилася про продаж своїх розподільних мереж у
Великобританії гонконзькій компанії Cheung Kong Infrastructure Holdings,
направивши на це $9 млрд. У грудні 2010 р. китайська корпорація China Huaneng
Group купила 50% акцій американської електрогенерувальної компанії InterGen за
$1,23 млрд. Компанія China Huaneng Group є однією з провідних
електроенергетичних компаній Китаю. У її веденні перебувають 154 електростанції
в КНР і Сінгапурі сумарною потужністю 104,38 ГВт. Останніми роками компанія
активно купує зарубіжні енергетичні потужності.
За повідомленням агентства Bloomberg, у результаті угоди китайські компанії
отримали контроль над 12 електростанціями у Великобританії, Нідерландах,
Мексиці, Австралії і Філіппінах.
Зниження вартості зарубіжних активів через загальносвітову кризу надає
китайським компаніям реальних можливостей для скуповування енергетичних
активів інших країн.
Сьогодні китайські компанії порівняно з іноземними конкурентами мають
системні переваги в тому, що стосується структурних характеристик і витрат,
особливо витрат на будівництво електростанцій. Цьому сприяла відміна державного
регулювання у всьому виробничому процесі будівництва. Китайські ціни є більш
конкурентоспроможними не лише через низьку вартість сировини, виробництва і
праці, а й завдяки ефективності всього будівельного процесу.
Китай може будувати і добре, і дешево, і швидко. У середньому будівництво
електростанції потужністю 300-600 МВт триває півтора року – у розвинених країнах
– удвічі більше. Висока швидкість будівництва частково пояснюється тим, що
проектно-конструкторські бюро, а також кадрові і будівельні служби в Китаї
виділено в окремі структури. Майже в кожній генерувальній компанії є власна
дочірня будівельна компанія, а численні державні проектні інститути, позбавлені
гарантованого державного фінансування, мають самостійно знаходити найбільш
прибуткові проекти.
У Китаї для залучення інвестицій у будівництво нових потужностей
використовуються контракти за схемою, яка забезпечує приватним організаціям
фінансування проектування, будівництва та оперування згідно з правилами
концесійних договорів (build-operate-transfer, BOT). Також під час будівництва
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нових потужностей укладаються контракти, які забезпечують економічну
стабільність новозбудованій станції (take-or-pay). У разі підписання такого типу
контракту неважливо, чи вибирає покупець повний обсяг електроенергії чи ні, він
має розраховуватися з виробником згідно з контрактом.
Слід зазначити, що в останні роки, в умовах поглиблення світової економічної
кризи, генерувальні компанії Китаю зіштовхнулися з рядом труднощів. Половина
активів енергетичної галузі Китаю належить п'яти найбільшим генерувальним
компаніям країни («Велика п’ятірка»). Стрімкі зміни у світовій економіці призвели
до того, що сьогодні вони не можуть повною мірою відповідати високим вимогам,
заявленим у "Проекті перетворення енергетичного сектора".
У цих умовах появу труднощів для генерації обумовлено трьома основними
факторами:
 швидко зростаючі ціни на вугілля;
 недостатність необхідних реформ у сфері електроенергетики;
 несприятливі економічні умови – особливо для компаній, які покладаються
на фінансування за рахунок кредитів.
Швидке зростання ціни на вугілля. Вугільні теплоелектростанції домінують
на ринку електроенергетики в Китаї. За даними китайської Ради Електроенергії, на
кінець 2010 року теплова генерація становила понад 73% від установленої
потужності електростанцій КНР. «Велика п'ятірка» довгі роки покладається саме на
енергію, яка виробляється на вугільному паливі.
Труднощі підсилено ще й тим, що урядом з 2005 року припинено регулювання
та дотування цін на вугілля з боку держави. Як результат – в останні роки
спостерігається зростання цін на китайське вугілля, викликане збільшенням попиту
на вугілля у світі й підвищенням цін на сиру нафту.
Сьогодні китайський Уряд працює над новим пакетом необхідних реформ у
сфері електроенергетики. Метою «Проекту перетворення енергетичного сектора»
було викорінювання монополії, уведення ринкової конкуренції. За останнє
десятиріччя сформовано енергетичний сектор, який цілком успішно працює, але
частина Проекту, а саме: реформа ціноутворення на електроенергію, перебуває на
стадії розроблення. При цьому механізми, використовувані під час формування цін
на електроенергію є спірними, а часом – недостатньо обґрунтованими.
Сьогодні уряд, а не бізнес структури, визначають ринкову ціну на
електроенергію в Китаї. Усі виробники електроенергії продають її енергосистемам
за фіксованою «вихідною ціною», обумовленою державою. Тарифи для споживачів
(приватних і корпоративних) також регулюються державою.
Таким чином, видатки генерувальних компаній на виробництво зростають
через подорожчання палива та кредитних ресурсів, а компенсувати їх підвищенням
цін на електроенергію неможливо. Отже, фіксована ціна призвела до того, що
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енергетичні корпорації Китаю зазнають певних збитків.
У подальшому Китай розраховує перейти до більш ліберальної моделі
енергоринку, де визначальну роль матиме ціноутворення на електроенергію
незалежно від місця її виробництва.
Ключовою метою реформування електроенергетики для Китаю є створення
такої системи ринків електроенергії, за якою з'являлися б додаткові стимули до
поглиблення конкуренції, підвищення ефективності, оптимізації витрат,
удосконалення механізмів ціноутворення на електроенергію, оптимального
розподілу ресурсів, сприяння розвитку галузі і будівництва мережної
інфраструктури по всій країні.
6. Росія. Реформування енергоринку. Основні наслідки лібералізації
ринку електроенергії.
Єдина енергетична система (ЄЕС) містить у собі 77 енергосистем, які
функціонують у складі шести Об’єднаних енергетичних систем (ОЕС) – ОЕС
Центру, ОЕС Півдня, ОЕС Північного заходу, ОЕС Середньої Волги, ОЕС Уралу і
Сибіру та ОЕС Сходу. Остання функціонує ізольовано від ЄЕС Росії. Сумарна
генерувальна потужність електростанцій ЄЕС Росії на кінець 2013 р. становила
226 470,2 МВт, з них: АЕС – 25 266,0 МВт, ГЕС – 45 444,9 МВт, ГАЕС – 1 200,0
МВт, ТЕС – 154 549, 8 МВт. у тому числі ТЕЦ – 85 112,5 МВт, КЕС – 69 356,1 МВт,
дизельні – 81,2 МВт, ВДЕ – 9,6 МВт, у тому числі ВЕС – 8,5 МВт, ПрЕС – 1,1 МВт,
СЕС – 0,0 МВт.
Сьогодні ступінь зношування обладнання в електроенергетиці країни
становить 60%. Понад 50% генераторів загальною потужність більше 60 ГВт
перебувають в експлуатації більше 40 років. Понад 80 ГВт установленої потужності
ТЕС виробило свій ресурс, АЕС – 8 ГВт. Зношування магістральних і міждержавних
мереж становить 48,5%, у тому числі підстанційного обладнання – 60%, ліній
електропередавання – 41,9%. Все це зумовлює зниження рівня надійності та
підвищення експлуатаційних витрат.
Функціонування енергосистеми Російської Федерації грунтується на
поєднанні діючої під державним контролем технологічної та комерційної
інфраструктури, з одного боку, і взаємодіючих між собою в конкурентному
середовищі організацій, які виробляють та продають електроенергію.
Держава залишається основним власником понад 30% активів у мережевому
комплексі, повністю володіє активами в атомній та гідрогенерації. Близько 30%
загальної встановленої потужності приходиться на активи теплової генерації, які
контролюються компаніями за участю держави.
У процесі реформування електроенергетики Росії було створено оптові
генерувальні компанії (ОГК), до яких відійшли найбільш крупні виробники
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електроенергії на оптовому ринку та територіальні генерувальні компанії (ТГК), до
складу яких увійшли в основному ТЕЦ, а також створено Федеральну мережеву
компанію Єдиної енергетичної системи – ВАТ «ФСК ЕЭС», до якої перейшли
Магістральні мережі та Міжрегіональна мережна компанія (МРМК). На їх базі
сьогодні створено електромережевий холдинг «Російські мережі».
Диспетчерсько-технологічне управління ЄЕС Росії здійснює ВАТ «Системний
оператор Єдиної енергетичної системи» (ВАТ «СО ЕЭС»), який повністю належить
державі.
Сформована в процесі проведених реформ організаційна структура
електроенергетики ускладнила забезпечення надійності в галузі, Не розроблено
механізмів координації діяльності багаточисельних суб’єктів електроенергетики з
протирічними інтересами щодо рішення проблеми забезпечення системної
надійності електропостачання. Нормативно-технічна та інформаційно-правова база є
різнобічною і потребує оновлення.
Функціонування
реформованого
ринку
електроенергії.
Ринок
електроенергії в Росії складається з двох рівнів – оптового і роздрібного ринків.
Через оптовий ринок електроенергії та потужності перерозподіляється близько
34% виробленої в Російській Федерації електроенергії.
На оптовому ринку електроенергії і потужності в Росії формується не єдина
ціна на електроенергію, а ціни в окремих вузлах. Велика територія і наявність
слабопов'язаної між собою регіональної мережевої інфраструктури не дозволяє
передавати дешеву електроенергію, вироблену на ГЕС Сибіру до Центру і Заходу
країни. До того ж транспортування по мережах цієї енергії обійдеться занадто
дорого або буде обмеженим через дефіцит пропускних потужностей.
Під час розроблення моделі оптового ринку автори реформи зупинилися на
моделі вузлового ціноутворення, яка дозволила врахувати інтереси і постачальників,
і виробників по всій енергосистемі країни, а також технологічні особливості
функціонування енергосистеми.
Суть моделі вузлового ціноутворення полягає в тому, що на території Росії
виділено понад 5600 вузлів: понад 5000 – у Європейській частині країни і на Уралі,
600 – у Сибіру. За заявками «попит - пропозиція» в кожному вузлі на кожну годину
доби формуються ринкова ціна і рівноважні обсяги виробництва та споживання.
Організацію оптової і роздрібної торгівлі в Росії здійснює Некомерційне
партнерство (НП) «Рада ринку з організації ефективної оптової і роздрібної торгівлі
електричною енергією та потужністю» (НП «Совет рынка»).
Функцію комерційного оператора оптового ринку покладено на
ВАТ «Адміністратор торгової системи оптового ринку електроенергії Єдиної
енергетичної системи» – ВАТ «АТС», яке є дочірньою компанією НП «Совет
рынка».
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ОРЕ функціонує на території регіонів, об'єднаних у дві цінові зони. До першої
цінової зони входять території Європейської частини Росії та Уралу (установлена
потужність – 72–75% від загальної), до другої – Сибір (установлена потужність –
близько 20% від загальної, у структурі виробництва понад 50% становлять ГЕС). Ті
території РФ, де з технологічних причин функціонування конкурентного ринку є
неможливим, віднесено до нецінових зон (Далекий Схід, Калінінградська область,
Республіка Комі та Архангельська область). Сумарна установлена потужність
генерації нецінових зон становить менше 10% від загальної. Торгівля
електроенергією в нецінових зонах здійснюється лише за регульованими цінами.
Території РФ, на яких оптовий ринок відсутній, мають статус так званих
ізольованих територій. На цих територіях енергетичні компанії не розділено за
видами діяльності. Вони мають вертикально-інтегровану структуру управління.
Основні підсумки, наслідки та проблеми лібералізації ринку
електроенергії Росії. В оцінюванні результатів реформування енергоринку Росії є
істотні відмінності. Міненерго позитивно оцінює процес реформування
енергоринку. Відзначається, що базові принципи, закладені в основу реформи
електроенергетики, дозволили ввести конкуренцію в процес торгівлі
електроенергією і залучити нові інвестиції в енергетичний сектор і насамперед – у
генерацію.
Разом з тим інвестування в розвиток електроенергетики в основному було
здійснено за рахунок запровадження механізму залучення інвестицій в будівництво
генерувальних потужностей з послідуючою компенсацією витрат за рахунок
споживачів. При цьому приватні генерувальні компанії практично не інвестували в
розвиток генерації, експлуатуючи зношене генерувальне обладнання.
З 2007 по 2013 рр. близько 60% інвестованих у галузь коштів направлено на
будівництво генерувальних об'єктів, в основному за рахунок впровадження
неринкової структури – Договорів на надання потужності (ДНП). ДНП – це
механізм залучення інвестицій в будівництво потужностей генерації, який
передбачає гарантоване їх повернення протягом 5-20 років залежно від типу
електростанції, шляхом обов’язкового завантаження енергоблоків електростанцій на
ОРЕ, тобто за рахунок споживачів). Близько 40% інвестицій було направлено на
розвиток мережевого комплексу.
На діаграмі показано обсяги введення потужностей, у тому числі і за рахунок
ДНП в період 2000–2013 рр.
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Джерело: Презентація А.Новавка «Итоги работы ТЭК России в 2013 году. Задачи на
среднесрочную перспективу».

До 2018 р. згідно з ДНП планується ввести в дію 20,16 ГВт генерувальної
потужності, у тому числі теплової – 11,4 ГВт, атомної і гідро, – 9,7 ГВт.
У галузь пішли іноземні інвестиції. Так, найбільшими інвесторами в російську
енергетику стали фінська Фортум, німецька Е.Он та італійська Enel.
Високотехнологічні заводи з виробництва енергоустаткування спільно з
російськими партнерами відкрили в Росії закордонні компанії, зокрема німецька
Simens, французька Alstom, американська Дженерал Електрік і корейська Hundai.
Вдалося зупинити тенденцію до старіння основних фондів. У 2010–2012 рр.
процес збільшення віку обладнання зупинився і становив 32,9 року. У 2013 р. за
рахунок введення нового обладнання середній вік основних фондів знизився на 0,5
року.
У розподільному мережевому комплексі середній термін переривання
електропостачання споживачів з 2009 р. скоротився більш ніж удвічі. Кількість
регіонів з високим ризиком, перелік яких щорічно затверджується федеральним
штабом з безпеки, скоротилася з 8 до 6 одиниць. При цьому з числа регіонів з
високими ризиками було вилучено такі великі енергосистеми, як Московська і
Ленінградська.
Разом з тим процес реформування електроенергетичного комплексу в Росії
виявив істотну кількість проблем технічного, організаційного та фінансового
характеру, які пояснюються не лише зношеністю основних фондів і дефіцитом
інвестицій в основні фонди, а й недосконалістю механізму державного регулювання,
що також негативно впливає на ефективність функціонування суб'єктів
електроенергетики. Зокрема, зберігається значна можливість використання
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недоліків перехідного періоду в системі державного регулювання, що створює
умови отримання необгрунтованих прибутків енергетичних компаній.
Вільне ціноутворення створило монополію генерації та численних
посередників, що здійснюють в якості основної діяльності продаж електроенергії і.
які відповідно до Закону «Об электрэнергетике» отримали статус «енергозбутові
організації».
Спільним рішенням засідання Науково-технічної колегії НП «НТС ЕЭС»
та наукової ради РАН з проблем надійності та безпеки великих систем
енергетики відзначено основні недоліки впровадженої моделі лібералізованого
ринку електроенергії, перш за все зниження надійності енергозабезпечення
споживачів.
За висновком Науково-технічної колегії НП «НТС ЕЭС» та наукової ради РАН
з проблем надійності та безпеки великих систем енергетики «… Разделение единых
по технологической сути региональных сетевых энергетических комплексов привело
к следующим негативным последствиям:
- возникновению более тысячи новых сбытовых компаний, не имеющих даже
залоговой собственности для предъявления к ним исков в случае необеспеченпя ими
надежного энергоснабжения потребителей;
- росту
количества
высокозатратных
территориальных
сетевых
организаций (ТСО) до 3500 единиц;
- увеличению перекрестного субсидирования;
- вынужденному переходу промышленных потребителей к самообеспечению
электроэнергией;
- снижению собираемости платы за электроэнергию и росту
задолженности.
Таких последствий избежали те энергокомпании, которые сохранили
единство региональных сетевых комплексов. Такие компании сегодня не имеют
перечисленных проблем, угрожающих им банкротством…» (Электро 3/2014).
При цьому зазначеним рішенням відзначено, що впроваджена модель
оптового ринку відображає інтереси лише великих генерувальних компаній. В
умовах роботи впровадженого оптового ринку споживачі вилучені з процесу
формування тарифів не електроенергію. Установлення так званих «равновесных
рыночных» цін повністю відноситься до компетенції організаторів комерційної
торгівлі електроенергією на ринку «на добу вперед».
Як відмічається в зазначеному документі «… Непрозрачный спотовий рынок –
хорошая база для сговора на рынке. От спотового рынка отказались даже его
авторы – Великобритания. Теперь основной объем электроэнергии в
Великобритании продается по двусторонним договорам, заключенным между
покупателями и продавцями эелектроэнергии, а РСВ (рынок «на сутки веред»)
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играет роль вспомогательного рынка».
Важливим є висновок, що «…государственное регулирование, надзор и
контроль в отрасли существенно ослаблены и в большинстве случаев неэфективны.
С ликвидацией ОАО РАО «ЕЭС России» многие регламентирующие и регулирующие
функции в этой области должны были перейти к соответствующим
государственным органам, что в действительности не произошло. Государство
неэффектино использует регулирующие возможности через своих представителей
в советах директоров электроэнергетических еомпаний. Недостаточно
эффективно действуют и государственные надзорные органы».
Ряд провідних інститутів та організацій Росії, зокрема Інститут проблем
енергетики ім. Л.А.Мелентьєва Сибірського відділення РАН, Інститут проблем
природних монополій та інші, також негативно характеризують процеси розвитку
електроенергетики Росії. Відзначається, що в Росії сталося руйнування основ галузі,
її фундаменту – вертикально-інтегрованої регіональної енергосистеми, що
найбільшим чином негативно відбилося на ефективності роботи регіональних
енергетичних систем, де було ліквідовано єдиний центр прийняття рішень з
поточних проблем і розвитку. У результаті виявилася розмитою відповідальність як
за поточне енергопостачання, так і за оптимальний розвиток регіональної
енергетики, у тому числі і в інтересах споживачів і економіки країни. Тепер жоден з
учасників ланцюжка від виробництва до постачання електроенергії не несе
матеріальної відповідальності перед кінцевим споживачем, а різнонаправлені цілі
господарюючих суб'єктів у електроенергетиці, які мають вузькоспецифічні інтереси,
часом не відповідають інтересам всієї енергосистеми, не завжди забезпечують
підвищення надійності і стійкості її роботи. Діюча модель відображає лише
інтереси великих генкомпаній. Основний обсяг електроенергії продається на
централізованому оптовому ринку електроенергії. Короткотерміновий ринок «на
добу вперед», за висновками фахівців вищеназваних інституцій та організацій, не
може бути головним з продажу основного обсягу електроенергії. Через його
мінливість він не в змозі надавати правільні цінові сигнали для потенційних
інвесторів.
Ці та інші механізми ринку негативно вплинули на динаміку цін на
електроенергію. Починаючи з 2003 р. ціни на електроенергію для населення в Росії
зросли в 3,3 раза, для інших споживачів – у 3,2 раза. При цьому розрахунки
показують, що зростання вартості газу в 4,2 раза і вугілля – у 2,7 раза мало б
привести до зростання ціни на електроенергію не більше ніж у 2,8 раза.
У результаті ціни на електроенергію для промисловості Росії вже перевищили
рівень тарифів у США і наблизилися до рівня тарифів країн Західної Європи. На
діаграмі наведено середні ціни на електроенергію для промислових споживачів Росії
і США.
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Джерело: «Ведомости» 7 ноября 2013 г.

Надвисокі ціни на електроенергію порівняно з витратами споживачів, які
використовують
власні генерувальні потужності,
змушує споживачів
відмовлятися від послуг ЄЕС, що призводить до подальшого зниження
ефективності її функціонування.
На зростання цін істотно впливає також нерівномірність завантаження
електростанцій. Зокрема в ОЕС Сибіру планові графіки навантажень електростанцій
найчастіше мають «пилкоподібний» характер. Часта зміна навантаження
турбогенераторів ТЕС є причиною підвищеного зношування і скорочення терміну
служби основного і допоміжного обладнання електростанцій через механічну і
термічну втому. Істотно падає економічність енергетичного обладнання під час
перехідних процесів, пов'язаних з регулюванням електричного навантаження.
Втрати за один цикл навантаження-розвантаження становлять від 5 до 15 т у.п.
Неринкові механізми конкуренції привели до дефіциту потужності в деяких
частинах ЄЕС. Це змушує зберігати дорогу вимушену неекономічну генерацію і
призводить до загального перерезервування потужностей в енергосистемі.
Як уже зазначалося, особливе становище, можна сказати, монопольне, займає
на енергоринку генерація. У структурі оптової ціни на електроенергію на ОРЕ ціна
виробництва електроенергії становить 56%,
Низька енергоефективність виробництва електроенергії характеризує теплову
генерацію у зв'язку з тим, що не вдалося забезпечити однакових економічних умов
для дієвої конкуренції. Питома собівартість електроенергії окремих ОГК у 2008 р.
відрізнялася більш ніж у 1,5 раза і щорічно зростає. Зміна потужностей для окремих
генкомпаніій було нерівномірною і за останні 5 років коливалася від зменшення на
5% до збільшення майже на 80%.
Великі відмінності характерні для ТГК, сформованих за територіальним
принципом. Для таких підприємств суттєвим є вплив на собівартість електроенергії
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цін на паливо в регіонах Росії. Зокрема, у 2008 р. питома собівартість виробництва
електроенергії по ТГК відрізнилася приблизно вдвічі, і до 2012 р. лише зростала.
Динамика рентабельності виробництва ГК згрупована за видами власності за
2008–2012 рр. показана діаграмі.

Джерело: Энергорынок №09 (114), 2013

У цілому за 10 років структурних реформ ефективність галузі знизилася на
20%. Ціна на електроенергію практично порівнянна з витратами на виробництво
електроенергії у тих споживачів, які використовують власні генерувальні
потужності, що посилює тенденцію відмови споживачів від ЄЕС і призводить до
подальшого зниження ефективності її роботи.
Вплив ринку потужності на залучення інвестицій в генерацію. Механізми
конкурсного відбору потужності (КВП, рос. – КОМ), а також, відповідно, і ДНП на
ОРЕ, істотно впливаючи на розвиток ринкових відносин у галузі, призвели до
суттєвого додаткового зростання цін і тарифів на електричну енергію, що
вигідно лише генерувальним компаніям і зовсім невигідно споживачам.
У процесі проведення КВП в першу чергу відбираються потужності, введені
по ДНП з об'єктами теплової генерації, а також з аналогічних ДНП за договорами з
атомними електростанціями і гідроелектростанціями. Потужність, яка не пройшла
конкурентного відбору, не оплачується за винятком потужності генерувальних
об'єктів, робота яких є необхідною для підтримки технологічних режимів роботи
енергосистеми або постачання теплової енергії (вимушені генератори). Потужність
вимушених генераторів оплачується за тарифом, установленим Федеральною
службою тарифів (ФСТ).
Механізм ДНП, який убезпечує виконання зобов'язань інвесторів за
проектами, затвердженими Урядом, і унеможливлює підприємницькі ризики для
генераторів, гарантуючи окупність інвестицій у рекордно короткі за галузевими
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мірками терміни, призвів до негативного впливу на розвиток російської
електроенергетики. Без ДНП вводилася лише власна генерація у споживача.
Витрати на введення потужностей по ДНП оплачується споживачем через
відповідну тарифну систему, при цьому ціна потужності об'єктів ДНП у 5–10 разів є
вищою від ціни, відібраної під час проведення КВП, забезпечуючи монопольне
становище генерації в формуванні цін на ОРЕ.

Цена мощности ДПМ 600–1200 тис. руб./МВт в месяц
Цена мощности КОМ 118–156 тис. руб./МВт в месяц
Джерело: http://www.perspektivy.info/rus/

Об'єкт теплової генерації, введений за ДНП, отримує гарантовану оплату
потужності на 10 років, що забезпечує повернення капітальних витрат і погоджених
експлуатаційних витрат. Для договорів, аналогічних ДНП, що укладаються з
атомними електростанціями і гідроелектростанціями, гарантоване повернення
капіталу за введену потужність становить 20 років. Так, за період 2011–2013 рр.
сукупна частка ДНП та вимушеної генерації в оплачуваній ринком потужності за
вартістю зросла з 22–23% до майже 40%.
Найбільш ефективними у ОЕС залишаються компанії атомної генерації та
гідрогенерації. Це пояснюється як малою часткою змінних витрат у структурі
собівартості, так і діючими преференціями в оплаті на ринку потужності (надбавки
до ціни КВП, високі тарифи на потужність АЕС тощо). Рентабельність роботи ГЕС і
АЕС досягала 100% і більше, однак за останні роки вона значно зменшилась, проте
більш ніж втричі випереджає середню по загальній генерації. Ці тенденції в
основному визначили і динаміку середньої рентабельності сукупності
генерувальних компаній за участі держави у тепловій генерації – по ОГК вона
зберігається у межах 17–18%, значно випереджаючи показники ТГК, які складали в
середньому 8–9%, а в 2011–2012 р.р. знизилися до 5,5–6,5%.
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Основною альтернативою неринкової системи ДНП пропонується
застосування моделі двосторонніх довгострокових договорів, яку в свою чергу не
позбавлено від недоліків, основним серед яких, на думку експертів, є те, що прямий
виграш від її введення отримають лише великі споживачі, а критичним недоліком є
економічна незацікавленість генерації в розширенні виробництва електроенергії за
рахунок будівництва нових об’єктів.
Сьогодні в Росії стоїть питання про вибір лише між ДНП та прямими
довгостроковими договорами.
Пропозиції провідних організацій Росії щодо подальшого реформування
ринку електричної енергії. Як відмічається у матеріалах спільного засідання
Науково-технічної колегії НП «НТС ЕЭС» і Науково-технічної ради РАН з проблем
надійності і безпеки великих систем енергетики «… Состояние электроэнергетики
России сегодня свидетельстуют о неудачной модели внедренного в России рынка
электроэнергии и необходимости его совершенствования. Авторы действующей
модели оптового рынка электроэнергии и мощности – ООО «Карана» –
представили Правительству РФ «Концепцию развития и совершенствования
оптового и розничных рынков электроэенергии (мощности). Выполнение
упомянутого выше поручения Правительства РФ должен был бы предшествовать
анализ результатов уже внедренной модели оптового и розничного рынков
электроэнергии и системы управления отраслью. Однако этого не произошло. В
таких условиях нельзя давать рекомендации по дальнейшему развитию рынка,
поскольку без анализа результатов работы уже внедренной модели рынка
электроэнергии дальнейшее развитие рынка в том же напралении только ухудшит
и без того тяжелое положение. Существующая модель оптового рынка отражает
интересы только крупных генерирующих компаний».
Зазначено також необхідність збереження провідної ролі держави в умовах
реформованого ринку електроенергії навіть після приватизації теплової генерації та
лібералізації торгівлі електроенергією «… Ведущая роль государства должна
бать сохранена даже после приватизации тепловой энергетики и либерализации
торговли электроэнергией …», що обумовлено рядом приведених у матеріалах
засідання факторів.
На спільному засіданні Науково-технічної колегії НП «НТС ЕЭС» і науковотехнічної ради РАН також відмічено негативні моменти впровадження в країні
«невдалої» моделі енергоринку і необхідності подальшого його реформування. При
цьому підтримано пропозицію /Інституту систем електроенергетики ім.Мелентьєва
(СЕМ СО РАН) розглянути «… целесообразность построения рынка
электроэнергии в России на основе модели «Единого покупателя»,
предусматрвающей конкуренцию генерирующих компаний на оптовом рынке за
поставку електроенергии единому закупочному агентству, контролируемого
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государством».
Заходи Уряду Російської Федерації щодо подальшого реформування
ринку електричної енергії в країні проводяться відповідно до «Плана
мероприятий по развитию конкуренции в электроэнергетике Российской
Федерации», затвердженого розпорядженням Уряду РФ від 17.03.2014, №379-р.
Планом визначено заходи, терміни їх виконання, виконавці і вид документів.
Зокрема, Планом передбачається удосконалення шляхом внесення змін Правил
оптового ринку електричної енергії та потужності, затверджених постановою Уряду
Російської Федерації від 27 грудня 2010 р. №1172, спрямованих на усунення
положень, які перешкоджають розвиткові конкуренції на оптовому ринку, у тому
числі в частині вдосконалення процедури проведення конкурентних відборів
потужності, лібералізації вимог до учасників і зниження бар'єрів для виходу на
оптовий ринок, удосконалення підходів до формування зон вільного перетікання
електричної енергії, розширення сфери застосування сучасних механізмів біржової
торгівлі на роздрібних ринках. Передбачено також заходи з підвищення прозорості
діяльності організацій комерційної та технологічної інфраструктур оптового ринку
тощо.
Із метою покращання ситуації в електроенергетиці Міненерго РФ
запропонувало ряд заходів, спрямованих на недопущення необгрунтованого
зростання цін на електроенергію і, зокрема, нову модель ринку, яка
забезпечуватиме стимулювання модернізації об'єктів енергетики та отримання
джерел інвестицій на модернізацію. Нова модель ринку передбачає перехід до
широкого впровадження прямих довгострокових договорів і так званої системи
ДНП-штрих, яка передбачає залучення інвестицій, в основному, у модернізацію
об'єктів електроенергетики. Поки що такі договори в Росії становлять лише 10%,
тоді як в ЄС – 80%.
У частині правового регулювання оптового ринку електроенергії і потужності
Уряд Російської Федерації вирішує такі питання: затверджує правила оптового
ринку; установлює правила надання послуг із забезпечення системної надійності,
послуг із забезпечення виведення ЄЕС Росії з аварійних ситуацій, послуг з
формування технологічного резерву потужності; затверджує правила укладання та
виконання публічних договорів на оптовому ринку; затверджує правила державного
регулювання (перегляд, застосування) цін (тарифів) в електроенергетиці, у тому
числі строків розгляду питання про їх установлення.
На урядовому рівні
визначається також порядок проведення обов'язкової експертизи пропозицій та
колегіального прийняття рішень; затверджуються основи ціноутворення у сфері
регульованих цін (тарифів) в електроенергетиці, які визначають принципи та методи
розрахунку цін (тарифів) в електроенергетиці; встановлюється порядок подачі
цінових заявок суб'єктами оптового ринку, порядок їх відбору та визначення
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рівноважної ціни оптового ринку з урахуванням особливостей його цінових зон. За
урядовим рішенням визначаються і змінюються межі цінових зон оптового ринку з
урахуванням технологічних і системних обмежень Єдиної енергетичної системи
Росії.
У додатку 5 наведено основні законодавчі і нормативні акти з питань
регулювання ринків електричної енергії в Росії.
7. Реформування ринку електроенергії України
Реформування електроенергетики України розпочалося у 90-х роках. В основу
нової моделі розвитку ринку електроенергії закладені принципи збереження
Об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) країни та централізованого
управління нею. Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) створений на підставі Закону
України від 16.10.1997 р. №575/97-ВР «Про електроенергетику» за моделлю ринку
«Єдиного покупця». Ця модель практично аналогічна тій, що використовувалася і
продовжує розвиватися в ряді зарубіжних країн. Завдяки цій моделі енергоринку
вдалося запровадити ефективний контроль за розрахунками в галузі, вирішити
проблему неплатежів та бартеризації розрахунків.
У 2002 р. українські фахівці у співпраці з міжнародними експертами,
проаналізувавши ситуацію в галузі та розглянувши можливі шляхи реформування і
розвитку
вітчизняного
ринку
електроенергії,
розробили
«Концепцію
функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України», в якій
передбачено поетапний перехід від існуючої моделі ринку електроенергії «Єдиного
покупця» до повномасштабної конкурентної моделі ринку двосторонніх контрактів
із балансуючим ринком. Важливим елементом нової моделі ринку електроенергії є
приватизація електроенергетичних підприємств.
Відповідно
до
моделі
«Єдиного
покупця»
всю
вироблену
енергогенерувальними компаніями ОЕС України електроенергію купує
ДП «Енергоринок», яке виконує функції оператора ринку, єдиного покупця й
продавця та продає електроенергію енергопостачальним компаніям, які працюють
безпосередньо з кінцевими споживачами.
Основою діяльності ОРЕ є Договір між його членами, який визначає мету,
умови діяльності, права, обов’язки і відповідальність його учасників. Економічні та
фінансові механізми функціонування ОРЕ регулюються Правилами ОРЕ та
Інструкцією про порядок використання коштів в ОРЕ. Диспетчерське керування
ОЕС України і передавання електроенергії магістральними та міждержавними
електромережами здійснює ДП «НЕК «Укренерго».
Органом державного регулювання діяльності в енергетиці є Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Головним
завданням НКРЕ є ліцензування та регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій, забезпечення проведення цінової і тарифної політики, захист прав
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споживачів, впровадження правил користування електроенергією. Усі зазначені
суб’єкти ОРЕ діють на основі ліцензії НКРЕ на здійснення відповідного виду
діяльності. На сьогодні згідно з Указами Президента України від 27.08.2014 р.
№№ 692 – 695 НКРЕ розширено повноваження і вона стала Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг
(НКРЕКП).
Діяльність
на
ОРЕ
регламентується
Законом
України
«Про
електроенергетику», Договором між членами ОРЕ, двосторонніми договорами на
купівлю-продаж
електроенергії,
двосторонніми
зовнішньоекономічними
контрактами (договорами), які укладаються оптовим постачальником з іноземними
партнерами на імпорт та експорт електроенергії, ліцензіями НКРЕ на певний вид
діяльності, рішеннями Уряду України та постановами НКРЕ, Законом України «Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу». Основними органами управління ОРЕ є: загальні збори
учасників (членів) ОРЕ, Рада ОРЕ.
Правила ОРЕ визначають механізм функціонування ОРЕ, порядок розподілу
навантажень між генерувальними джерелами, правила формування ринкової ціни на
електроенергію тощо.
Усі виробники та постачальники електроенергії мають рівноправний доступ
до ОРЕ та послуг з передавання електроенергії електромережами, укладають
договори купівлі-продажу електроенергії з ДП «Енергоринок».
Генерувальні компанії ТЕС здійснюють свою діяльність на ОРЕ в умовах
конкуренції, продаючи вироблену електроенергію в ОРЕ за ціновими заявками. Ціни
продажу виробленої ними електроенергії в ОРЕ визначаються за Правилами ОРЕ.
Не за ціновими заявками працюють АЕС, ТЕЦ, великі ГЕС, ГАЕС та когенераційні
установки.
При цьому тарифи для ТЕС формуються за методикою «витрати плюс», тобто
енергогенерувальні компанії зобов'язані обгрунтовувати свої витрати перед НКРЕ.
Такий спосіб тарифоутворення не стимулює компанії до зменшення собівартості
виробленої електроенергії, оптимізації витрат по статтях, впровадження більш
економічних технологій виробництва електроенергії. У зв’язку з особливостями
ціноутворення на ОРЕ для виробників електронергії, генерувальних компаній ТЕС,
які працюють у конкурентних умовах за ціновими заявками, розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 648-р «Про заходи щодо
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у
період до 2020 року», рекомендовано НКРЕ: «враховувати в тарифах на
вироблювану енергогенерувальними компаніями електроенергію складову,
необхідну для забезпечення виконання плану реконструкції теплоелектростанцій і
повернення кредитів, використаних з цією метою». На виконання розпорядження
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Кабінету Міністрів України Міненерговугілля України наказом від 24.05.2006 р.
№ 183 затверджено «Порядок підготовки та фінансування проектів з метою
реалізації Плану реконструкції», де було визначено алгоритм розрахунку
інвестиційної складової.
Тарифи на електроенергію для населення та роздрібні тарифи на
електроенергію для непобутових споживачів установлюються НКРЕ.
Ціни на електроенергію, яку постачають суб’єкти підприємницької діяльності,
що мають ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом,
визначаються в договорах між постачальником і споживачем електроенергії.
Динаміка середніх тарифів АЕС, ТЕЦ і ГЕС
на відпуск електроенергії на ОРЕ України, коп/кВт∙год
АЕС
ТЕЦ
ГЕС

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,12
13,43
3,25

6,81
13,64
2,81

7,30
14,99
3,19

8,39
21,79
6,10

9,42
33,26
7.87

12,22
46,93
10,06

13,84
74,13
11,61

15,83
80,57
11,36

18,82
87,21
12.92

21,38
104,9
20,65

21,74
106,61
20,03

Джерело: НКРЕ

За останні 10 років середньорічні тарифи для різних видів генерації неухильно
зростали. Так, для АЕС тариф за цей час збільшився у 3,6 раза, для ТЕЦ – майже у 8
разів, для ГЕС тариф зріс більше ніж у 6 разів.
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» величини «зеленого»
тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію на об’єктах
електроенергетики
з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
встановлюються щомісячно залежно від офіційного курсу НБУ національної валюти
до євро на дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів.
Динаміка середньозваженого «зеленого» тарифу
коп/кВт∙год

2009
108,98

2010
93,84

2011
137,36

2012
276,86

2013
262,36

Джерело: НКРЕ

Відповідно до Правил ОРЕ оптова ринкова ціна на електроенергію
визначається як середньозважена вартість закупівлі електроенергії від усіх
виробників, які продають електроенергію в ОРЕ, витрат на диспетчеризацію та
утримання магістральних і міждержавних електромереж, витрат на забезпечення
функціонування ОРЕ та додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на тепло- та електроенергію, компенсація
пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення тощо).
Динаміка фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію
2005
грн/МВт∙год 157,92
Зростання
порівняно з
100,00
2005 р., %
Джерело: НКРЕ

2006
200,37

2007
239,20

2008
333,00

2009
407,56

2010
478,92

2011
584,58

2012
676,00

2013
730,50

26,88

51,47

110,87

158,08

203,27

270,17

328,06

362,29
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Згідно даних регіональної асоціації органів регулювання енергетики (Energy
Regulators Regional Association, ERRA, www.erranet.org) ціна на елекетроенергію на
оптовому ринку України за останні роки змінювалась наступним чином:
2005
З податками,
3,73
цент дол
США/кВт*год
Без податків,
цент дол
3,11
США/кВт*год
Джерело: ERRA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,76

5,68

7,32

6,26

7,25

8,8

10,17

3,97

4,73

6,1

5,22

6,04

7,33

8,47

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії залишається
високий рівень перехресного субсидування промисловими споживачами вартості
електроенергії, яка відпускається деяким категоріям споживачів, у першу чергу
населенню, за зниженими (фіксованими) тарифами. За даними НКРЕ розмір
перехресного субсидування виріс з 2005р. до 2012 р. майже в десять разів – до 34
млрд грн. У 2013 р. він становив 39 млрд грн, та у 2014 р. очікується в розмірі 40 –
42 млрд грн. Підставою для надання зазначеним споживачам зниженого
(фіксованого) тарифу на електроенергію є відповідні нормативно-правові акти.
Ліквідація перехресного субсидування між групами споживачів необхідна для
збереження конкурентоспроможності української промисловості, оскільки за
очікуваного зростання собівартості електроенергії, тарифи для промисловості
можуть стати вищими за європейські.
У 2013 р. продаж електроенергії на ОРЕ здійснювали 145 українських
виробників електроенергії, у тому числі ДП «НАЕК «Енергоатом» (4 АЕС, одна
ГАЕС та одна ГЕС), 5 енергогенерувальних компаній ТЕС (14 ТЕС), 2 компанії ГЕС,
у тому числі ПАТ «Укргідроенерго» (7 ГЕС та 2 ГАЕС), 28 підприємств ТЕЦ і 106
підприємств, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних
джерел енергії та 3 інших підприємства.
Загальна встановлена потужність ОЕС України станом на початок 2014 р.
становила 54,5 млн кВт, з яких потужність ТЕС, ТЕЦ і блок-станцій становила
62,9%, АЕС – 25,3%, ГЕС і ГАЕС – 10,0%, СЕС і ВЕС – 1,8%. Виробництво
електроенергії електростанціями ОЕС України у 2013 р. становило 193,6 млрд
кВт∙год (з них ТЕС, ТЕЦ і блок-станціями – 49,0 %, АЕС – 43,0 %, ГЕС і ГАЕС – 7,4
%, СЕС та ВЕС – 0,6 %).
При цьому компанія ДТЕК («Донецька паливно-енергетична компанія»,
енергетичний підрозділ System Capital Management) у сфері теплової генерації
володіє 4 компаніями з 6 великих теплогенерувальних компаній України: «ДТЕК
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Східенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ
«Київенерго».
Виробничі потужності ДТЕК у сфері теплової генерації електроенергії
представлено десятьма ТЕС (Курахівська, Луганська, Зуївська, Криворізька,
Запорізька,
Придніпровська,
Бурштинська,
Добротвірська,
Ладижинська,
Миронівська). Крім того, до ДТЕК входять дві ТЕЦ у складі «Киевэнерго»: Київська
ТЕЦ-5 та Київська ТЕЦ-6. Установлена потужність ТЕС і ТЕЦ ДТЕК на початок
2014 р. становила 47% від встановленої потужності ТЕС і ТЕЦ ОЕС України.
Загальна встановлена потужність електростанцій ДТЕК становила понад 33% від
загальної встановленої потужності ОЕС України.
Виробництво електроенергії за 2013 р. ТЕС і ТЕЦ ДТЕК становило понад 60%
від виробництва електроенергії ТЕС і ТЕЦ ОЕС України. Загальний обсяг
виробництва електроенергії підприємствами ДТЕК складав майже 30 % від
загального виробництва ОЕС України. Частка експорту електроенергії
підприємствами ДТЕК у 2013 р. становила 99% від загального обсягу експорта
електроенергії. Крім теплової генерації, ДТЕК також володіє найбільшою в Східній
Європі Ботієвською вітряною електростанцією (ВЕС) встановленою потужністю 200
МВт, будівництво якої завершено у 2014 р. Ботієвська ВЕС виробила 267,7 млн кВт
год електроенергії у 2013 р. Частка у передаванні електроенергії у 2013 р.
підприємствами
ДТЕК
(Високовольтні
мережі,
Донецькобленерго,
Дніпрообленерго, Крименерго, Київенерго) становила 39,4%.
У зв’язку з надмірною концентрацію власності у вузькій групі приватних
власників Наказом Міненерговугілля України від 11.03.2014 р. «Про невідкладні
заходи стабілізації фінансового стану галузі та запобігання проявам корупції»
передбачено підготувати звернення до Антимонопольного комітету України
стосовно розгляду та з’ясування концентрації активів у тепловій генерації.
Основним змістом сучасного етапу антимонопольної політики в Україні є
захист вже створеного конкурентного середовища, підвищення ефективності
функціонування існуючих конкурентних відносин.
Статтею 42 Конституції України встановлено, що «держава забезпечує захист
конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання
монополізмом та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються
законом».
Законодавством установлено (Закон України «Про захист економічної
конкуренції»), що монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта
господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%.
Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу
інтересів держави, суб'єктів електроенергетики та споживачів електроенергії,
забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення
80

підприємницької діяльності в електроенергетиці, посилення конкуренції між
виробниками та постачальниками електроенергії. Для цього здійснюється
регулювання діяльності природних монополій і суміжних ринків у паливноенергетичному комплексі. Державне регулювання в енергетиці забезпечує
формування та проведення державної політики щодо розвитку та функціонування
ОРЕ, сприянню розвитку конкуренції на ОРЕ, захисту прав та інтересів споживачів
від зловживань енергетичними підприємствами-монополістами, проведення цінової
і тарифної політики, забезпечення стабільного фінансового стану галузі.
Досвід роботи енергоринку за моделлю «Єдиного покупця» виявив недоліки
такої організації ринку, а саме: заборгованість за спожиту електроенергію,
зростання тарифів, проблеми накопичених боргів на ОРЕ тощо. Так, за 2013 р.
загальна заборгованість за спожиту електроенергію станом на 01.01.2014 р.
становила понад 15 млрд грн. Недостатній рівень конкуренції та надмірне
регулювання енергоринку не сприяє інвестуванню в розвиток галузі.
Тому Урядом визначено існуючу модель ринку електроенергії в Україні як
перехідну. Створення конкурентної моделі ринку електроенергії передбачено рядом
програмних документів Уряду та Президента України. Так, «Концепцією
функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України»
(схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1789)
закладено основи та напрями лібералізації діючого ОРЕ України. Програмою
економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Президента України
передбачено перехід від моделі ринку «Єдиного покупця» до моделі прямих
договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих
споживачів та створення відповідного законодавчого підгрунтя для такого переходу.
Також передбачено збереження державного контролю над АЕС, великими ГЕС,
ГАЕС, Оператором ОЕС України, магістральними та міждержавними
елекромережами. Повній приватизації підлягають ТЕС, ТЕЦ та розподільчі
електромережі, а ДП «НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» – корпоратизації.
Реформування ринку електроенергії України також пов’язано з набуттям
Україною у 2011 р. статусу Договірної сторони у Договорі про заснування
Енергетичного Співтовариства (ЕС). Законом України «Про ратифікацію Протоколу
про приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство» від
15.12.2010 р. №2787-VI закріплено зобов’язання України щодо імплементації
основних актів енергетичного законодавства Європейського Союзу (ЄС). Членство в
ЄС надає Україні значних можливостей для розвитку та реформування
енергетичного сектора, а Договір про Енергетичне Співтовариство має важливий
євроінтеграційний аспект. Підписання угоди про асоціацію з ЄС стає ще одним
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потужним стимулом для адаптації української енергетики до норм та вимог
відповідних директив Європейського союзу.
Виконання вимог Третього енергетичного пакету у встановлені терміни є
головним пріоритетом для наступного періоду діяльності ОЕС України в рамках
Енергетичного Співтовариства. Зокрема цим пакетом національний регулюючий
орган наділено юридичною відокремленістю та функціональною незалежністю від
будь-яких державних, громадських, приватних осіб, ринкових інтересів, включаючи
осіб, відповідальних за управління. Законопроект від 16.08.2013 р. № 3095
(розроблено Урядом України за участі НКРЕ) «Про державне регулювання у сфері
енергетики» перебуває у подальшому узгодженні щодо відповідності статусу,
завдань і повноважень НКРЕ Третьому енергетичному пакету ЄС.
На виконання Директиви 2009/72/ЄC Верховною Радою України прийнято
Закон України від 24.10. 2013 р. № 663-VII «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України», яким визначено організаційні, правові та економічні
основи функціонування ринку електроенергії в Україні. Основною метою цього
Закону є лібералізація ОРЕ України та створення ефективного конкурентного
середовища на ринку електроенергії з урахуванням основних вимог законодавства
ЄС. Відповідно до закону реформу ринку електроенергії передбачено здійснювати
поступово. Перехідний період запроваджується з 2014 р. для створення передумов
впровадження нової моделі ринку, забезпечення її подальшого ефективного
функціонування. Протягом перехідного періоду передбачено запровадженя нових
складових енергоринку. Зокрема, ринок допоміжних послуг – як механізм
забезпечення Системним оператором послуг регулювання частоти та активної
потужності, підтримання балансу потужності та електроенергії в ОЕС України.
Також передбачено запровадження нових правил розподілу пропускної
спроможності міждержавних електромереж відповідно до вимог Регламенту
№714/2009ЄС про правила доступу до пропускної спроможності мереж
транскордонного обміну електроенергією. На роздрібному ринку впроваджується
поняття «кваліфікований споживач електроенергії», посилюються обов’язки
електропостачальників щодо якості обслуговування споживачів.
Запровадження повномасштабного ринку електроенергії планується з
01.07.2017 р. Він має складатися з ринку двосторонніх договорів (купівля-продаж
електроенергії шляхом укладання безпосередньо між учасниками двосторонніх
договорів на умовах, які є предметом домовленостей сторін); ринку «на добу
наперед» (купівля-продаж електроенергії через організовані торги на наступну добу
шляхом укладення угод з оператором ринку); балансуючого ринку (купівля-продаж
електроенергії Системним оператором шляхом відбору пропозицій (заявок) від
учасників балансування та купівля-продаж небалансів); ринку допоміжних послуг
(придбання Системним оператором послуг щодо регулювання частоти та активної
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потужності в ОЕС України (із забезпеченням відповідних резервів потужності) і
підтримання параметрів надійності та якості електроенергії в ОЕС України);
роздрібного ринку електроенергії (ринок постачання електроенергії до кінцевого
споживача, який матиме право вільно обирати постачальника – незалежного або
гарантованого).
Протягом періоду з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. має бути проведено тестовий
режим функціонування ринку електроенергії для виявлення недоліків у роботі нової
моделі ринку електроенергії та внесення відповідних змін.
Законом України від 24.10.2013 р. № 663-VII «Про засади функціонування
ринку електричної енергії України» також передбачено перерозподіл частини
прибутку АЕС і ГЕС для компенсації більш високих витрат переважно державних
ТЕЦ, які використовують дорогий природний газ або змушені будуть здійснювати
відповідні високозатратні заходи щодо переходу на вугілля. Крім того, АЕС і ГЕС
будуть підтримувати вітрову й сонячну енергетику, яка на вільному ринку є
неконкурентоспроможною та інші гарантії урегулювання небалансів, що
здійснюватимуться через Фонд врегулювання вартісного дисбалансу – державну
спеціалізовану некомерційну установу, створення якого передбачено цим законом.
Зважаючи на те, що прийнятий закон не повністю відповідає європейському
законодавству, наказом Міненерговугілля від 11.03. 2014 р. «Про невідкладні заходи
стабілізації фінансового стану галузі та запобігання проявам корупції» передбачено
підготовку змін до Закону України «Про засади функціонування ринку
електроенергетики України» з урахування пропозицій МФО та ЄС.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. № 864-р «Про
внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства» Міненерговугілля України доручено до
01.01.2015 р. розробити проект акта законодавства щодо імплементації вимог
Директиви 2009/72/ЄС та Регламенту ЄС № 714/2009.
Після прийняття Закону «Про засади функціонування ринку електричної
енергії» провадиться розробка вторинного законодавства. Так, наказом
Міненерговугілля України від 26.02.2014 р. № 227 було створено Робочу групу з
реалізації положень закону. Разом із опублікованим наказом було запропоновано
План дій з реалізації положень Закону.
На виконання Директиви 2009/72/ЄC ДП «Енергоринок» наказом від
20.03.2014 р. № 72 створено підрозділи оператора ринку та гарантованого покупця.
Міненерговугілля України розроблено проекти законів – «Закон про особливості
погашення заборгованості за електричну енергію»; «Внесення змін до Податкового
кодексу», де більш детально визначено механізми погашення такої заборгованості.
ДП «НЕК Укренерго», Міненерговугілля та Світовим Банком виконуються
заходи з підготовки «Другого проекту передачі електроенергії» (ППЕ-2), який
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включатиме: реабілітацію шести високовольтних підстанцій; удосконалення ринку
електроенергії (реалізація програми інтеграції ОЕС України до ENTSO-E,
впровадження «розумних» електромереж, впровадження балансуючого ринку;
інституційний розвиток ДП «НЕК «Укренерго»); впровадження концепції ОРЕ
України; інституційна підтримка Міненерговугілля у реформуванні енергетичного
сектора.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 149
«Про вдосконалення державної політики регулювання тарифів на електричну
енергію, що відпускається населенню, а також іншим споживачам, для яких
застосовуються такі тарифи», Постановою НКРЕ від 23.05.2014 р № 749 «Про
внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»
затверджено підвищення тарифів на електроенергію для населення в межах 10 –
40%. Нові ціни на електроенергію для населення почали діяти з 01.06.2014 р. Також
НКРЕ затверджено Постанову від 27.08.2014 р. № 1149 «Щодо встановлення на
вересень 2014 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних
рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів
для споживачів на території України», яким визначено тарифи для 1-го і 2-го класу
напруги.
На виконання Регламенту № 714/2009 ЄС Міненерговугілля України
розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку підготовки системним
оператором Плану розвитку ОЕС України на наступні десять років та порядку його
оприлюднення», яким передбачено розвиток електромереж і генерувальних
потужностей із залученням інвестиційних коштів на 2015 – 2024 рр. з деталізацією
на наступні три роки. Наказом Міненерговугілля України від 04.06.2014 р. № 409
пріоритетним проектом було визнано приєднання ОЕС України до об’єднання
енергосистем країн ЄС. Наказом Міненерговугілля України від 04.06.2014 р. № 413
затверджено «Методику визначення доступної пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж ОЕС України».
На засіданні Ради Оптового ринку електричної енергії 24.06.2014 р. було
затверджено проект «Договору про доступ до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України», який має покращити конкурентні
умови доступу до пропускної спроможності за рахунок проведення електронних
аукціонів і функціонування процедур електронного документообігу та електронного
цифрового підпису.
НКРЕ оприлюднено 15.08. 2014 р. проект «Порядок проведення електронних
аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж», мета якого – забезпечити прозорість процедури експорту та імпорту
електроенергії та сприяти розвитку конкурентного середовища енергоринку.
Слід звернути увагу на те, що на основі досвіду зарубіжних країн
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реформування (лібералізація) ринків електроенергії з переходом до конкурентного
ринку електроенергії, як правило, призводило до значного підвищення цін на
електроенергію, зниження рівня інвестування в розвиток галузі з відповідним
зниженням резерву потужності та надійності електропостачання споживачів.
Унаслідок цього процес реформ затримувався, вносилися відповідні корективи в
концепції реформування з поверненням у ряді країн до регульованих ринків
електроенергії (більшість штатів США та провінцій Канади, Франції, Японії тощо).
У процесі реформування російської енергетичної галузі та лібералізації ринку
електроенергії відмічено ряд негативних наслідків, зокрема: значне і стабільне
зростання цін на електроенергію у всіх регіонах країни з відповідною
монополізацією генерації, низький рівень інвестицій в інфраструктуру енергосистем
і спад темпів уведення нових потужностей за рахунок коштів генерувальних
компаній, зниження рівня надійності енергопостачання та конкурентоспроможності
продукції ряду галузей економіки. Із метою покращання ситуації в російській
електроенергетиці Науково-технічною колегією НП «НТС ЕЭС» і Наукової ради
РАН із проблем надійності та безпеки великих систем енергетики та Міненерго
Російської Федерації запропоновано зміни до моделі реформованого ринку з
відповідним удосконаленням методології регулювання цін на електроенергію та
посиленням державного регулювання в галузі, а також ряд інших заходів із
покращення роботи ринку електроенергії та галузі в цілому.
Серед вітчизняних науковців і практиків також немає єдиного бачення щодо
необхідності повної зміни моделі ОРЕ України. Незважаючи на переважно
позитивне бачення перспектив зміни моделі функціонування ринку електроенергії,
групою науковців Інституту загальної енергетики НАН України (Костюковський Б.
А., Лещенко І. Ч., Спітковський А. І. та Іваненко Н. П.) та ряду інших науковців за
результатами досліджень було зазначено, що із лібералізацією ринку електроенергії
та переходом до моделі двосторонніх договорів і балансуючого ринку відповідно до
досвіду ряду зарубіжних країн негативні наслідки від впровадження ринкових
механізмів регулювання діяльності в електроенергетиці посилюються. Вчені
наголошують, що на даному етапі розвитку законодавства, зокрема
антимонопольного, доцільніше не змінювати «діючу» модель ринку електроенергії,
а удосконалювати її шляхом запровадження механізмів централізованого впливу на
розвиток та функціонування ОЕС України. Також доведено, що концентрація
ринкової влади перш за все у виробництві електроенергії (монополізація генерації)
певною фінансово-промисловою групою суперечить ідеї щодо формування ринкової
конкуренції, яка лежить в основі «нової» моделі функціонування та організації
роботи енергоринку.
Враховуючи зазначені в роботі та інші негативні наслідки лібералізації ринків
електроенергії в зарубіжній практиці, реформування діючого в Україні енергоринку
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необхідно розглядати як з позиції підвищення економічної ефективності роботи
енергетичної галузі, так і з позиції розвитку економіки країни в цілому, з
недопущенням можливого зниження конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на світових ринках і рівня енергетичної безпеки держави через значне
зростання цін на електроенергію та зниження надійності енергозабезпечення з
урахуванням світового досвіду з лібералізації енергетичних ринків. Для цього на
основі вивчення наслідків таких реформ, які мали місце в ряді розвинутих
зарубіжних країн в тому числі в Росії та аналізу можливості негативних наслідків
доцільно передбачити відповідні попереджувальні заходи до початку лібералізації
діючого в Україні ринку електроенергії.
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Додаток 1
20,00

Ціни на електроенергію у окремих штатах США (домогосподарства)

18,00
16,00
$ цент/кВт*ч

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Нью-Йорк

Пенсільванія

Мен

Техас

Невада

Монтана

Каліфорнія

Вашингтон

Мінесота

Колорадо

1999

13,23

8,86

13,07

7,55

7,13

6,78

10,64

5,10

7,41

7,38

2000

13,97

9,53

12,49

7,96

7,28

6,49

10,89

5,13

7,52

7,31

2001

14,04

9,68

13,13

8,86

9,08

6,88

12,09

5,70

7,61

7,47

2002

13,55

9,74

12,74

8,05

9,43

7,23

12,64

6,29

7,49

7,37

2003

14,31

9,59

12,37

9,16

9,02

7,56

12,23

6,31

7,65

8,14

2004

14,54

9,58

12,16

9,73

9,69

7,86

12,20

6,37

7,92

8,42

2005

15,72

9,86

13,23

10,93

10,20

8,10

12,51

6,54

8,28

9,06

2006

16,89

10,35

13,80

12,86

11,08

8,28

14,33

6,82

8,70

9,02

2007

17,10

10,95

16,52

12,34

11,82

8,77

14,42

7,26

9,18

9,25

2008

18,30

11,35

16,20

13,04

11,93

9,13

13,81

7,54

9,74

10,13

2009

17,50

11,65

15,65

12,38

12,86

8,93

14,74

7,68

10,04

10,00

2010

19,09

13,02

15,76

12,04

12,36

9,16

14,75

8,04

10,37

11,2

2011

18,26

13,26

15,38

11,08

11,61

9,75

14,78

8,28

10,96

11,27

2012

17,62

12,75

14,66

10,98

11,83

10,08

15,34

8,53

11,35

11,46

2013

18,84

12,82

14,35

11,37

11,89

10,38

16,39

8,67

11,94

11,87

Джерело: EIA
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Додаток 2

Динаміка зміни цін на ринках електроенергії окремих штатів США
(домогосподарство)

22,00

20,00

18,00

16,00

Нью-Йорк

Пенсільванія

14,00

Мен
Техас

12,00

Невада
Монтана

10,00

Флорида
Мінесота

8,00

Колорадо

Вашингтон
6,00

Каліфорнія

4,00

2,00

0,00
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Джерело: EIA
88

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Додаток 3

Ціни на електроенергію у окремих штатах США (промисловість)

14,00

$ цент/кВт*ч

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Нью-Йорк

Мен

Пенсільванія

Техас

Невада

Монтана

Каліфорнія

Вашингтон

Мінесота

Колорадо

1999

4,74

6,42

4,71

3,97

4,77

2,74

9,55

2,65

4,56

4,38

2000

5,37

6,89

5,63

4,42

4,98

3,97

9,27

3,30

4,57

4,25

2001

5,56

7,15

5,76

5,27

6,56

6,59

9,59

4,75

4,34

4,48

2002

5,18

7,05

5,83

4,66

7,25

3,71

9,81

4,88

4,07

4,52

2003

7,14

6,35

5,80

5,27

7,30

4,03

9,59

4,76

4,36

5,10

2004

7,04

6,56

5,87

5,87

7,24

4,15

9,27

4,28

4,63

5,11

2005

8,23

7,28

6,29

7,14

7,71

4,83

9,55

4,27

5,02

5,74

2006

9,39

8,83

6,63

7,82

8,03

5,12

10,06

4,44

5,29

5,88

2007

8,71

14,11

6,87

7,79

8,28

5,16

9,98

4,57

5,69

5,97

2008

9,39

11,70

7,02

8,79

7,98

5,90

10,09

4,55

5,87

6,65

2009

8,98

9,95

7,21

6,74

7,97

5,45

10,42

4,43

6,26

6,39

2010

8,79

9,17

7,55

6,39

7,37

5,69

9,80

4,08

6,29

7,02

2011

5,27

10,11

4,09

6,47

7,06

7,83

8,88

7,73

6,24

6,65

2012

6,7

7,98

7,23

5,57

6,48

5,1

10,49

4,13

6,54

6,95

2013

6,29

8,32

7

5,93

6,52

5,37

11,17

4,22

7,06

7,22

Джерело: EIA
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Додаток 4
16,00

Динаміка зміни цін на ринках електроенергії окремих штатів США
(промисловість)

14,00

12,00
Нью-Йорк
Мен
10,00

Пенсільванія
Техас
Невада

8,00

Монтана
Флорида

Мінесота

6,00

Колорадо
Вашингтон
4,00

Каліфорнія

2,00

0,00
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Джерело: EIA
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Додаток 5
Основні законодавчі та нормативні акти з питань регулювання
ринків електричної енергії в Росії
1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
«Об
электроэнергетике».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 529 «О
совершенствовании
порядка
функционирования
оптового
рынка
электрической энергии (мощности)».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии
(мощности)».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 775 «О
предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в
электроэнергетике».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 238
«Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом
рынке электрической энергии и мощности».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
10.Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2009 № 910 «О
порядке определения стоимости и оплаты услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
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системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854
«Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 № 1444
«Об основах ценообразования в отношении электрической энергии,
потребляемой населением».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 № 700
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности
в энергетике».
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г.
No379-р об утверждении «Плана мероприятий по развитию конкуренции в
электроэнергетике Российской Федерации».
17. Приказ Минэнерго России от 01.02.2011 № 23 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством энергетики
Российской Федерации государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии и мощности требований законодательства
Российской Федерации».
18. Приказ Минэнерго России от 07.09.2010 № 431 «Об утверждении
Положения о порядке определения величины спроса на мощность для
проведения долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и порядке определения
плановых коэффициентов резервирования мощности в зонах (группах зон)
свободного перетока электрической энергии (мощности)».
19. Приказ Минэнерго России от 07.09.2010 № 429 «Об утверждении Порядка
определения коэффициентов, применяемых системным оператором для
определения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок
электрической энергии (мощности), при невыполнении (частичном
невыполнении)
поставщиками
требований
в
части
готовности
генерирующего оборудования к выработке электрической энергии».
20. Приказ ФСТ России от 04.12.2012 № 320-э/1 «Об утверждении тарифов на
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в
части управления технологическими режимами работы объектов
электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, обеспечения функционирования технологической
инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного максимального
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уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг
по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по
формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО
«Системный оператор Единой энергетической системы»
21. Приказ ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и
размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»
22. Приказ ФСТ России от 10.10.2012 № 666-э «Об утверждении платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам единой
национальной (общероссийской) электрической сети, принадлежащим на
праве собственности ОАО «ФСК ЕЭС»
23. Приказ ФСТ России от 09.10.2012 № 228-э/1 «О предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на
розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год»
24. Приказ ФСТ России от 24.11.2006 № 302-э/5 «Об утверждении
Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии»
25. Приказ ФСТ России от 15.09.2006 № 199-э/6 «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию и
мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам (ценам)
на оптовом рынке»
26. Приказ ФСТ России от 21.03.2006 № 56-э/1 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
единой национальной (общероссийской) электрической сети»
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Окремі скорочення
ENTSO-E; ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for electricity and for gas)
– Об’єднання європейських операторів систем транспортування електроенергії і газу
CEER (The Council of European Energy Regulators) – Рада європейських органів регулювання
енергетики
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) – Агентство співпраці енергетичних
регуляторів (Європи)
ERGEG (European Regulators' Group for Electricity and Gas) – Європейська група регуляторів
електроенергії і газу при Єврокомісії
ETSO (European Transmission System Operators) – Європейське об’єднання операторів
передавальних систем
Europex (Association of European energy exchanges) – Асоціація європейських енергетичних бірж
Eurelectric (The Union of the Electricity Industry) – Союз електроенергетичної промисловості
EFET (Europaen Federations of Energy Traders) – Європейські федерації енергетичних трейдерів
ANAG (AD Hoc Advisory Group of Stakeholders) – Спеціальна консультативна груп зацікавлених
сторін (при ERGEG)
САСМ (Capacity Allocation and Congestion Management) – розподіл потужності та управління
перевантаженнями
OFFER (Office of Electricity Regulation) – Служба з регулювання електроенергетики
FERC (Federal Energy Regulatory Commission) – Федеральна комісія з регулювання енергетики
VDN (Verband der Netzbetreiber) – Асоціація німецьких операторів мережі
PCG (Project Coordination Group) – Група з координації проекту
ВЕТТА (British Electricity Trading and Transmission Arrangements) – Британський режим
передавання і торгівлі електроенергією
NETA (New Electricity Trading Arrangement) – Новий порядок торгівлі електроенергією
НКРЕКП – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і
комунальних послуг
ЕЕР – електроенергетичний ринок
ОРЕ – оптовий ринок електроенергії
АТС – адміністратор торговельної системи
БР – балансуючий ринок
ОЕС – об’єднана енергосистема
ВІК – вертикально-інтегрована компанія
НВЕ – незалежниий виробник електроенергії
ГК – генерувальна компанія
ЕГК – енергогенерувальна компанія
ТЕК – державна транспортно-енергетична компанія
РПО – незалежна мережева організація
НСО – незалежний системний оператор
TSО – оператор магістральних мереж
ОПС – оператор передавальної системи
ОММ – оператор магістральних мереж
СО – системний оператор
РЗК – розподільно-збутова компанія
LMP (Locational Marginal Pricing) – метод вузлового маржинального ціноутворення для
розрахунку цін продажу і купівлі електроенергії на оптовому ринку та оцінювання витрат,
пов'язаних з перевантаженнями мережі
ЕВС – енергокомпанія у власності споживачів
COOP (Rural Electric Cooperative Utility) – кооперативи
ПЕС (Investor-Owned Utilities – IOUs) – приватні електростанції
REP (Non-utility Retail Energy Provider) – некваліфіковані виробники
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