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Для України, проблеми забезпечення
енергетичної безпеки були і залишаються одним
із пріоритетів національної безпеки.
Важливу роль у цьому відіграє наявний в Україні
атомно-промисловий комплекс
та його основний на сьогодні складовий елемент –
ядерна енергетика.

Дане твердження базується на тому факті, що Україна має:
-

розвинену ядерну енергетику

- достатню сировинну базу урану та цирконію (які є базовими
елементами для виробництва ядерного палива)
- урановидобувну промисловість та дослідно-промислову базу
виробництва цирконієвої продукції
-

розвинене енергетичне машинобудування

-

науковий та технічний кадровий потенціал

Окрім того, ядерна енергетика є чинником, який дозволяє
забезпечувати сталий економічний розвиток та зберігати високий
рівень технологічної культури нації.
Ядерна енергетика є найбільшим виробником електроенергії в
Україні (понад 50% ринку електроенергії), являючись при цьому
найбільш ефективним джерелом низьковуглецевої енергії.
Всі вище згадані фактори, могли б виступати «гарантією» сталого,
успішного розвитку ядерної енергетики, і зокрема оператора
атомних електростанцій України - НАЕК «Енергоатом».

Однак, сталому розвитку ядерної енергетики України загрожують:
•
•
•

•
•
•

політико-економічна модель регулювання взаємовідносин у трикутнику
«виробник»-«держава»-«споживач»
незавершеність процесу запровадження нової моделі ринку електроенергії (у
тому числі спотворення державою ринкових принципів ціноутворення на ринку)
технологічна конкуренція на енергетичних ринках, яка через появу нових
технологій генерування електричної енергії знижує частку ринку для ядерної
енергетики
корпоративна конкуренція на енергетичних ринках, яка зумовлює зниження
впливовості ядерної енергетики на енергетичних ринках
світова конкуренція енергетичних компаній, яка зумовлює інтеграцію та
поглинання слабших компаній
гібридні загрози енергетичній безпеці України, де ядерна енергетика виступає
об’єктом впливу

Проблеми політико-економічної моделі регулювання енергетики,
пов’язані із неспроможністю України подолати популістичну та
патерналістську риторику урядування.
Політичні лідери та урядовці продовжують віддавати перевагу
обіцянкам «низьких цін» для населення, турбуючись про
електоральні рейтинги.
Дана модель, запроваджена в момент здобуття Україною
незалежності, на жаль продовжує діяти.
Фактично енергетика, особливо ядерна енергетика, виступає
джерелом забезпечення популізму.

Проблема політично підтримування патерналістських очікувань у
населення України та популізму сформувала серйозний виклик
перспективі реформування енергетичних ринків.
Прийняте законодавство щодо запровадження відкритих, ліберальних
ринків, а саме нової моделі ринку електроенергії, спотворюється
намаганням урядовців забезпечити свою «політичну популярність».
Державні компанії, оператори об’єктів ядерної енергетики та
гідроенергетики, у супереч принципам формування нової моделі ринку
отримали «політично-соціальне» навантаження – спецобов’язки із
забезпечення електроенергією населення та підтримки розвитку
відновлюваних джерел енергії в умовах нового конкурентного ринку
електроенергії за регульованим тарифом. Тим самим вони фактично були
вилучені з конкурентного ринку електроенергії взагалі, хоча мають
незаперечні «природні» переваги.

Затримками із повноцінним запровадженням всіх сегментів
енергоринку (запровадження ринку допоміжних послуг),
обмеженнями ринкового ціноутворення у сегментах ринку (прайскепи на всіх сегментах ринку та обмеження на балансуючому ринку)
«політично-соціальне» навантаження (спецобов’язки) створюють
серйозні проблеми для накопичення фінансового ресурсу для
сталого розвитку ядерної енергетики.
Останніми роками заборгованість ДП «Енергоринок» перед ДП
«НАЕК «Енергоатом» становила 10-12 млрд. грн. Питання погашення
цієї заборгованості досі не розв’язане, а ціна за якою НАЕК
«Енергоатом» продає вироблену електроенергію, не дозволяє
забезпечувати сталість розвитку компанії, навіть не відшкодовує у
повній мірі експлуатаційні видатки.

Взагалі, для ядерної енергетики складається парадоксальна
ситуація, вона підтримує розвиток свого технологічного конкурента
на ринку – «зелену» електрогенерацію.
Діюча на сьогодні політика підтримки відновлюваних джерел енергії
передбачає обов’язкову закупівлю виробленої ними електроенергії,
тим самим, при зростанні обсягів встановленої потужності «зеленої»
електрогенерації буде «заміщувати» встановлені потужності АЕС.
Держаний оператор ядерної енергетики НАЕК «Енергоатом» програє
конкуренцію і просуванні свого бренду та лобіюванні сприятливих
для розвитку ядерної енергетики рішень.
Нещодавно конкуренти пролобіювали такі рішення, як відкриття
внутрішнього ринку електроенергії для імпорту з Росії та Білорусії,
що в силу об’єктивно нижчої ціни російської електроенергії
зумовить додатковий тиск на ядерну енергетику України.

Слід відзначити, що останніми роками публічно-лобістська
діяльність НАЕК «Енергоатом» стала більш помітною та
успішнішою.
Проте компанія має більш-чіткіше проявляти свою позицію, що
вона є суб’єктом господарювання завданням якого є отримання
прибутку, а не бути окремою гілкою влади для надання
«популістично підтримуваних» функцій/послуг.
Слід здійснити корпоративну перебудову, і першим кроком у цьому
має стати проведення корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом».

Ще одним викликом для атомно-промислового комплексу є стратегічні
перспективи розвитку ядерної енергетики України загалом, і окремо
НАЕК «Енергоатом».
Проблема полягає у тому, що світові виробники енергії постійно
удосконалюючи енергетичні технології, спричинили появу нової тенденції
на світових ринках, що отримала назву «енергетичний перехід».
З’являються нові технології виробництва, зберігання та використання
електроенергії, формуються нові механізми організації ринків та
здійснення торгівлі електроенергією.
У цій глобальній, тотальній конкуренції ядерна енергетика стикається із
серйозним викликом, а саме виникненням тенденції до цінового програшу
з огляду на вартість виробленої енергії. Дана тенденція, уже
відображається у прогнозах як сценарій зникнення ядерної енергетики
(Nuclear Fade Case).

Оператори атомних електростанцій розуміючи, що можуть програти цінову
конкуренцію, змушені вживати заходів щодо диверсифікації свого
портфелю енергетичних ядерних технологій (за рахунок зміни конструкції
та потужності реакторів та енергоблоків, для виходу за межі «базової
зони» навантаження), або ж свого масштабування (збільшення частки на
світовому ринку для зниження вартості виробництва).
Окремою особливістю існуючого світового процесу є чітке узгодження
політики окремої держави щодо розвитку свого атомно-промислового
комплексу (з врахуванням не тільки «енергетичного» аспекту), що
опосередковано забезпечує підтримку національній енергетичній
компанії, яка опосередковано користується технологічним розвитком
всього атомно-промислового комплексу.

Перед НАЕК «Енергоатом» постає окрема задача щодо «підтримання процесу»
формування нової політики України в частині стратегії розвитку атомнопромислового комплексу. Необхідність цього обумовлюється тим, що окремі
завдання виходять за межі «інтересів» оператора ядерної енергетики:
- успіх сталого розвитку НАЕК «Енергоатом» залежить від його здатності здійснювати
будівництво заміщуючих потужностей на нових технологіях, до розробки та виробництва
яких мала б бути залучена Україна (на території України, з використанням ресурсів та знань
України, фахівців та українських компаній тощо)
- створення заводу з виробництва ядерного палива в Україні має бути підтримане рішеннями
щодо формування гарантованого ринку збуту для збірок українського виробництва, і не
тільки за рахунок його використання НАЕК «Енергоатом», а й спроможності конкурувати на
світових ринках
- завод із виробництва ядерного палива має використовувати українську сировину, яка на
даний час не є конкурентоздатною за ціновими параметрами продукції інших виробників
- питання переробки/захоронення відпрацьованого палива має бути стратегічно узгоджене із
перспективами виробництва ядерного палива в Україні (щоб захопити ринки виробник палива
може брати відповідальність за його переробку та захоронення) та моделюю функціонування
оператора ядерної енергетики на енергетичних ринках (чи вартість
перероблення/захоронення буде покладатися на витрати оператора чи на державу).

Гібридні загрози енергетичній безпеці створюють додаткові виклики та
загрози ядерній енергетиці України. Питання не тільки у посиленні вимог
щодо забезпечення фізичного захисту ядерних об’єктів та матеріалів чи
кіберзахисту об’єктів та систем управління. Питання більш складне, та
пов’язане із формуванням заходів запобігання політичного, інформаційного,
економічного тиску на оператора ядерної енергетики (НАЕК «Енергоатом»).
В цьому аспекті завданням не є тільки забезпечення диверсифікації
постачання ядерного палива чи конструкцій ядерних блоків, або взагалі
нових ядерних технологій, що у більшій мірі може бути віднесене до
завдань ДП НАЕК «Енергоатом». Завданням є формування ефективної
системи державно-приватного партнерства з питань захисту оператора
ядерної енергетики від цілеспрямованих дій зловмисників щодо порушення
стійкості функціонування та перспектив сталого розвитку компанії, що
потребує окремих механізмів взаємодії з державними органами влади та
силами сектору безпеки і оборони.

Підсумовуючи зазначу, ядерна енергетика України
має всі підстави залишатись основою енергетичної
безпеки України.
Проте, виклики енергетичної трансформації
внутрішнього ринку та технологічні новації можуть
суттєво перешкодити сталому її розвитку.
НАЕК «Енергоатом» має стати лідером у формуванні
нового порядку денного для ядерної енергетики.
Це в цілях його корпоративного розвитку також.
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