


Анексія Криму Росією в 2014 році та дефіцит сировини за останні 18-24 місяці багато компаній запровадили плани 
зниження ризиків. У результаті кілька ключових компаній і галузевих альянсів заявили, що короткострокового 
впливу, пов’язаного з нестачею матеріалів, не буде6. 

Проте, за оцінками, ці плани зниження ризиків можуть запобігти збоям у виробництві лише протягом двох-
трьох місяців. Галузь все ще залежить від регіону і не може швидко знайти ефективні альтернативні джерела 
постачання.

Таким впливом у короткостроковій перспективі можна керувати, якщо припустити, що в Китаї поточний стан 
справ залишиться на тому самому рівні.

Короткостроковим впливом можна керувати

Ланцюг поставок напівпровідників надзвичайно взаємопов’язаний, і у разі збільшення тарифів та торгових 
обмежень складність та вартість для галузі зростуть.

Залежно від того, як розвиватимуться події, можуть виникнути серйозні наслідки, пов’язані із закриттям 
виробничих ліній, підвищенням цін та зниженням обсягів виробництва, доходів та прибутків.

Проте галузь ще не на цьому етапі.

Довгостроковий вплив може бути серйознішим

Очікується, що короткостроковим впливом на виробництво напівпровідників можна буде керувати. Проте 
вплив війни на ціни на сировину, обмеження у ланцюгу поставок і загальна невизначеність матимуть вплив на 
виробників чіпів і покупців.

Якщо війна триватиме, компанії повинні бути готовими до більш серйозних наслідків, пов’язаних із 
ланцюгом поставок.

Компаніям також рекомендується переглянути всі свої плани на випадок непередбачених ситуацій, шукати 
альтернативні джерела постачання неону та паладію та використовувати форвардне ціноутворення для захисту 
від коливань цін на інші критично важливі матеріали.

У середньостроковій перспективі компанії повинні повністю розуміти свої ланцюги поставок і фулфілмент-
мережі клієнтів (покупців), щоб вони могли моделювати вплив потенційних збоїв внаслідок війни та санкцій. У 
довгостроковій перспективі компанії також можуть розглянути питання здійснення більш значних інвестицій у 
технології переробки неону.

Якщо ціни на неон не будуть зростати постійно, виробництво неону за межами України навряд чи стане 
економічно вигідним. Проте деякі уряди можуть розглядати це як варіант забезпечення національної безпеки.

Підготовка планів на випадок непередбачених обставин вже зараз
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