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Проблемні питання залучення інвестицій
в атомні проекти
Проект AP-1000

Проект EPR

 2018 р.: 9 – введено в експлуатацію,
4 – розпочато будівництво.
 2019 р.: 4 – введено в експлуатацію,
2 – розпочато будівництво.

Проект APR-1400

Проект HPR-1000 (Hualong)

 На стадії будівництва 53 енергоблоки
загальною потужністю 53,8 ГВт у 17 країнах
Африка
Латинська Америка
Північна Америка
Азія - Далекий Схід
Азія - Близький Схід та Південь
Центральна і Східна Європа
Західна Європа

В експлуатації

На стадії будівництва

Джерело: База даних МАГАТЕ з енергетичних реакторів (PRIS), станом на 28.11.2019
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Проблемні питання залучення інвестицій
в атомні проекти
Загальна характеристика проектів
будівництва нових АЕС

Середня тривалість - близько 60 місяців.
ВИКЛИКИ: ЗАТРИМКИ + ПЕРЕВИТРАТА КОШТІВ

 Висока капіталомісткість;

140

 Довгий термін реалізації проектів і
період окупності інвестицій;
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 Низькі паливні витрати;
 Складний режим регулювання;
 Громадське сприйняття;
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 Значні витрати на експлуатацію та
технічне обслуговування;
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АЕС

Газові ТЕЦ

Вугільні ТЕС

Інвестиції

50-60%

15-20%

40-50%

Експлуатація та технічне
обслуговування

20-35%

5-10%

15-25%

Паливо

15-20%

70-80%

35-40%

2018
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Інвестиційні витрати

ГТУ-ЗЦ

ТЕС

АЕС

Змінні витрати на
ТОіР і експлуатацію

ВЕС

СЕС

Паливні витрати

ПаливнІ витрати і витрати на ТО і експлуатацію
Капітальні витрати

Капітальні витрати [USD/МВт-г]

ГТУ-ВЦ

Постійні витрати на
ТОіР і експлуатацію

Паливні витрати і витрати на ТО і експлуатацію [USD/МВт-г]

Структура вартості АЕС та її еволюція

ГЕС

 Приблизно однакова структура вартості всіх  Високий
ріст
капітальних
витрат,
низьковуглецевих технологій: високі капітальні
особливо після 2010 року.
витрати, низькі операційні витрати.
 Зменшення паливних витрат, і витрат на
 АЕС відрізняються низькими, стабільними і добре
технічне обслуговування і експлуатацію.
прогнозованими змінними витратами на технічне  Поступове збільшення КВВП.
обслуговування і експлуатацію.
 Порівняно з тепловою генерацією АЕС мають
значно менші паливні витрати.
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Структура вартості АЕС та її еволюція

ТЕС
Ву
гіл
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і
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кі В
ЕС
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лі

$/МВт-г

Газові ТЕЦ

АЕС

LCOE при 7% ставці дисконтування

 Висока
ступінь
невизначеності
на
етапі  За показником LCOE ядерна енергетика є
будівництва АЕС;
конкурентоспроможною.
 Стабільні і прогнозовані виробничі витрати після  Важливим елементом є наявність
введення в експлуатацію;
відповідного інвестиційно привабливого
 На етапі експлуатації, АЕС мають значно менші
ринку електроенергії з точки зору
ризики
втрати
доходів
порівняно
з
отримання належно рівня прибутків
електростанціями з високими операційними
потенційними інвесторами.
витратами (ГТУ, ТЕС), а також змінними
відновлювальними джерелами.
6

Джерела фінансування і
схеми реалізації атомних проектів
Міжурядове
фінансування

ДЕРЖАВА

Кредитні гарантії

Гарантії через ДПЕ
Експортно-кредитні
агентства

ДЕРЖАВНОПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО

Проектне
фінансування

Фінансування
інвесторами

КОМПАНІЯ

Кредитування
закупівель
постачальником

Будівництво/введення в
експлуатацію

Експлуатація/технічне
обслуговування

Високі ризики

Низькі ризики

Двосторонні кредити
Банківське фінансування

Структуроване фінансування
Інфраструктурні фонді
Финансові
Боргові зобов’язання

Експортне фінансування
(постачальником)
Пенсійні фонди

Банківське фінансування

Кредити акціонерів

Кредити акціонерів

Власність
· державний бюджет і/або
приватний акціонер
· стратегічні
промислові
партнери
· постачальники обладнання
і послуг

Власність
· державний бюджет і/або
приватний акціонер
· стратегічні
промислові
партнери
· постачальники обладнання
і послуг
· фінансові інвестори
· Ринок цінних паперів

Баланс компанії
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Джерела фінансування і
схеми реалізації атомних проектів
Основні типи контрактів:
Контракт «під ключ» (turnkey);
Контракт окремих поставок за
островами (split-package);
Контракт окремих поставок за
компонентами (multiple package).
Схема функционирования контрактов на разницу цен

TVO

Синдицированный кредит
+
Гарантии ЭКА по проекту:
 COFACE (Франция, €575 млн .);
 SEK (Швеция, €110 млн.)

Электроэнергия
по себестоимости

Электроэнергия на

Акционеры:

Электроэнергия

(30% электроэнергии)

по себестоимости

Долгосрочные
соглашения о
продаже э/э

Электроэнергия на

(60% электроэнергии)

Акционеры:
Акционерное
 вливание капитала;
финансирование
 субординированные кредиты;
25%
(5% = кредиты)  отсутствие дивидендов.
Собственные нужды

Внешний рынок

Заемное
финансирование
75%

Собственные нужды
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Джерела фінансування і
схеми реалізації атомних проектів
Тип
реактора
2 х EPR-1600

Вартість
£19,6 млрд.

Структура акціонерного
капіталу NNBG

33,5%
66,5%

EDF Energy

Консорціум на чолі з CGN

Фінансування
Проект реалізується французькою компанією EDF
Energy. NNBG є дочірнім підприємством EDF
Energy Holdings Limited компанії EDF Energy.
35% від вартості проекту буде профінансовано за
рахунок власних коштів NNBG. Решта 65% складе
позиковий капітал, що надається шляхом випуску
державних
гарантій
Держказначейством
Великобританії в рамках програми Infrastructure
UK.
EDF забезпечить основну частину фінансування в
рамках NNBG. Внесок CGN складатиме £6 млрд.
80% від цієї суми будуть надані Китайським
банком розвитку (CDB).
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Джерела фінансування і
схеми реалізації атомних проектів
Умови інвестиційної угоди:
 термін дії – 35 років;
 гарантована (фіксована) ціна викупу електроенергії в розмірі £92,5/МВт-год
у рамках контракту на різницю цін (з урахуванням поточної ціни в
£44/МВт-год і щорічного вироблення в 26000 МВт-год, максимальний дохід
може скласти £1,26 млрд. на рік);
 гарантована ціна викупу може бути знижена до £89,5/МВт-год, якщо EDF /
CGN отримають дозвіл на будівництво нових блоків з реакторами EPR на
майданчику АЕС Сайзвелл;
 гарантована ціна викупу електроенергії індексується на основі індексу
споживчих цін;

 проект захищений від можливих змін законодавства та нормативних актів;
 передбачається участь CGN і EDF в проекті будівництва АЕС Брадуелл Б з
реактором Hualong One.
Внутрішня норма дохідності (IRR) – 9% протягом 60 років: 35 років у рамках
контракту на різницю ціни; 25 років за ринковою ціною.

10

Джерела фінансування і
схеми реалізації атомних проектів
Звільнення від оподаткування. Уряд Великобританії пропонує
ввести так званий податок на викиди СО2. Цим податком
встановлюється мінімальна ціна, яку електростанції на органічному
паливі повинні платити за викиди СО2 (carbon floor price). При цьому
уран відноситься до джерел енергії з низькими викидами СО2 і,
отже, звільняється від сплати податків на паливо, що
використовується для виробництва електроенергії.

Мета RAB-тарифів (Regulated
Asset Base):
• забезпечити реалізацію
проектів будівництва нових
АЕС;
• зменшити вартість
додаткової ядерної
потужності.

Норма на викиди CO2 (Emissions Performance Standard). Введення
даної норми фактично забороняє будівництво нових ТЕС на вугіллі
без пило і газоочисних установок. Щорічна квота, яка визначає обсяг
викидів CO2 для нових електростанцій, що працюють на викопному
паливі, становить 450 г CO2 / кВт.
Плата за потужність. Передбачається, що даний механізм дозволить
знизити ймовірність перебоїв в поставках електроенергії і
забезпечить надійне енергопостачання. В даний час енергокомпанії
отримують прибуток тільки від продажу виробленої електроенергії.
Впровадження цього механізму дозволить стягувати плату за
потужність, що забезпечує адекватний резерв енергосистеми, щоб
уникнути перебоїв в енергопостачанні. Для цього передбачено
створення ринку потужності (capacity market).

Експлуатація

Вартість RAB-тарифу

Будівництво

Час
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Інвестиційна привабливість нових технологій:
малі модульні реактори
Ризики традиційних проектів АЕС

Пом’якшення ризиків за рахунок ММР
Слідування за навантаженням (маневрування)

РИНОК

Грошовий потік від
операційної діяльності
Неелектричне застосування

БУДІВНИЦТВО

Проблеми на етапі
будівництва

Стандартизоване заводське виготовлення модулів,
модульне будівництво, менші терміни будівництва

Фінансове навантаження

Низькі капітальні витрати, економія за рахунок серійного
виробництва, багатомодульність
Відсутність або менша потреба у водних ресурсах, невелика
площа

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Готовність
Записні частини для неядерної частини АЕС

Екологічні

Замкнутий паливний цикл, заміщення
вугільних ТЕС, інтеграція ВДЕ

Політичні

Внутрішньо властива пасивна безпека

РЕГУЛЮВАННЯ
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ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

