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Резюме та висновки
Звіт про стан світової ядерної галузі 2014 року містить комплексний
огляд даних щодо атомних електростанцій і включає інформацію про їх
роботу, виробничу діяльність та будівництво. У цьому звіті оцінюється стан
програм будівництва нових об’єктів ядерної сфери у державах, де вони вже
існують, або потенційно можуть бути збудовані.
У Звіт про стан світової ядерної галузі за 2013 рік вперше проаналізовано
Звіт про статус АЕС «Фукусіма», який привернув увагу ЗМІ та аналітиків.
Видання 2014 року містить повністю оновлену інформацію щодо атомної
електростанції «Фукусіма».
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Дані про експлуатацію та будівництво (1 липня 2014 р.)

Експлуатація. Атомні електростанції
експлуатуються у 31 країні світу. 1
Атомна промисловість перебуває у стані
стагнації: 388 діючих реакторів ‒ це на 50
менше, ніж у піковий період 2002 року.

Сукупна встановлена потужність 388
реакторів становить 333 ГВт. 2. В
Японії в 2013 році електроенергію
виробляли лише два енергоблоки (Ohi-3
і Ohi-4). У Звіті про стан світової
ядерної галузі за 2014 рік зазначено,

що 43 реактори 3 планується вивести з експлуатації у довгостроковій перспективі (ВЕДП). 4
Крім японських до категорії ВЕДП віднесено один індійський і один південнокорейський
реактор. Десять реакторів АЕС «Fukushima Daiichi» і «Daini» вважаються закритими
назавжди, а, отже, не враховуються при підрахунку кількості діючих атомних
електростанцій. Станом на середину липня 2014 року стало очевидно, що максимум два
реактори (Sendai-1 і Sendai-2 у префектурі Кюсю [Kyushu]) будуть знову запущені до кінця
року.
Атомна промисловість перебуває у стані стагнації: 388 діючих реактори ‒ це на 50
менше, ніж у піковий період 2002 року,
тоді як загальна встановлена потужність,
яка досягла свого апогею у 2010 році,
сягнувши

367

поточного

ГВт,

рівня.

встановленої

знизилася
Такий

потужності

до

рівень
атомних

Частка світового виробництва атомної
електроенергії неухильно скорочувалась з
історичного максимуму 17,6% у 1996 році і
до 10,8% у 2013.

реакторів можна порівняти з тим, який
востаннє

був

зафіксований

два

десятиліття тому. Річне виробництво електроенергії на АЕС досягло максимального
Дані зазначені станом на 1 липня 2014 року, якщо не вказано інше.
Всі значення наведені для номінальної електрогенеруючої потужності. ГВт означає «гігават» або «тисяч
мегават».
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Включаючи реактор «Monju», закритий у 1995 році, згідно розділу «Довгострокова зупинка» у базі даних
«IAEA-PRIS».
4
Згідно Звіту про стан світової ядерної галузі за 2014 рік вважається, що: 1. Блок входить у період ВЕДП,
якщо він відповідає критеріям нульового виробництва електроенергії за попередній календарний рік і за
перше півріччя поточного календарного року з дня його відключення від енергетичної системи. 2. Запуском
реактора вважається день його підключення, а вимкненням реактора ‒ день його відключення від
енергетичної системи. Так, японські, один індійський і один південнокорейський реактори відповідають
критеріям ВЕДП.
1
2
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значення 2660 ТВт*год. у 2006 році і
знизилося до 2359 ТВт*год. у 2013 р.,
що, однак, свідчить про стабілізацію
(+0,6%) після двох

поспіль років

68%
всієї
електроенергії
з
АЕС,
виробляється п’ятьма країнами: США,
Франція, Росія, Південна Корея і Китай.

значного зниження (-4% у 2011 році, 7% у 2012 році) і відповідає рівню,
зафіксованому 1999 року.
Частка світового виробництва атомної електроенергії неухильно скорочувалася з
історичного максимуму 17,6% у 1996 році 5 до 10,8% у 2013. 6 Частка атомної енергетики у
світовому виробництві первинної енергії знизилася з мінімуму 4,5 % у 2012 році (результат,
який востаннє був зафіксований у 1984 році) 7 до нового мінімуму ‒ 4,4%. 8
Станом на 2012 рік «Велика п’ятірка» держав, які генерують атомну електроенергію
(у спадаючому порядку: США, Франція, Росія, Південна Корея і Китай) виробила 68% від
світового
Середній вік діючих реакторів атомних
електростанцій
у
світі
продовжує
зростати і до середини 2014 р. сягнув 28,5
років.

обсягу

атомної

електроенергії у 2013 році. І лише
одна

країна

(Чеська

Республіка)

досягла рекордної частки атомної
енергетики у структурі національного
енергетичного балансу за 2013 рік, так
само як і у 2012 році.

Вік. За відсутності масштабних програм будівництва нових ядерних об’єктів (крім
Китаю) середній вік діючих реакторів атомних електростанцій у світі продовжує зростати і
до середини 2014 р. досяг 28,5 років. Більше 170 енергоблоків (44 % від загальної кількості)
працюють протягом 30 або більше
років, включно із 39 енергоблоками, які
експлуатуються вже понад 40 років.
Будівництво.

Сьогодні,

як

і

Середній час будівництва енергоблоку АЕС
складає 7 років.

роком раніше, атомні електростанції
будуються у чотирнадцяти країнах. До держав, які беруть участь в ядерних проектах,
Коригування значення 17 % у 1993 році у попередніх виданнях Звіту про стан світової ядерної галузі.
У Звіті про стан світової ядерної галузі за 2013 рік зазначена частка у 10,4 % станом на 2012 рік. Однак
скоригований показник за цей рік становить 10,9 %. Іншими словами, частка атомної енергії залишалася
сталою (-0,1 %).
7
За даними ВР, «Статистичний огляд світової енергетики», червень 2014 року.
8
Там само.
5
6

6

приєдналася нова країна – Білорусь, тоді як Тайвань на двох об’єктах призупинив
будівельні роботи. Станом на липень
2014
Дві третини (43) реакторних установок, які
знаходяться на
стадії
будівництва,
розташовані у трьох країнах: Китай, Індія і
Росія.

року

у

стадії

будівництва

перебувало 67 реакторів (на один
більше, ніж у липні 2013 року)
загальною

потужністю

64

ГВт.

Середній час спорудження об’єктів
незавершеного будівництва складає 7
років.
Однак:

‒ 8 реакторів перебували серед «об’єктів незавершеного будівництва» протягом
понад 20 років, ще один – 12 років;

‒ щонайменше 49 реакторів зіткнулися з затримкою будівництва, більшість з них –
зі значною затримкою (від кількох місяців до декількох років). Вперше значні
затримки (від кількох місяців до понад двох років) були допущені на 75 % (21/28)
проектів будівництва у Китаї;

‒ що стосується ще 18 реакторних установок, то їх будівництво розпочалося
протягом останніх п’яти років або реактори ще не досягли запланованої дати
введення в експлуатацію, що
ускладнює

або

унеможливлює оцінку того,
виконуються

будівельні

роботи за графіком, чи ні.

‒ дві третини (43) реакторних
установок, які знаходяться на
стадії

За двадцять вісім років після катастрофи
на
Чорнобильській
АЕС
жоден
з
енергоблоків наступного покоління або так
званого покоління III чи III+ не був введений
у експлуатацію в рамках будівельних
проектів у Фінляндії та Франції, які на
багато років відстають від графіка.

будівництва,

розташовані у трьох країнах: Китай, Індія і Росія.
Середній час будівництва останніх 37 енергоблоків, розпочатого у дев’яти країнах
після 2004 року, становив 10 років і істотно відрізнявся ‒ від 3,8 до 36,3 років.
За двадцять вісім років після катастрофи на Чорнобильській АЕС жоден з
енергоблоків наступного покоління або так званого покоління III чи III+ не був введений в
експлуатацію у рамках будівельних проектів у Фінляндії та Франції через відставання від
графіків будівництва.
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Статус реакторів і ядерні програми
• Запуск і припинення експлуатації. У 2013 році було запущено чотири реактори (3
‒ у Китаї, 1 ‒ в Індії), і один ‒ зупинений (у США). 9 У першій половині 2014 року було
введено в експлуатацію два реактори – у Китаї та Аргентині.
• Затримка у реалізації програм потенційних ядерних держав. Затримки відбулись
у розробці ядерних програм переважної кількості держав, що тільки почали розвиток своїх
ядерних програм, включаючи Бангладеш, Йорданію, Литву, Польщу, Саудівську Аравію,
Туреччину і В’єтнам.

Будівництво та проблеми нових ядерних об’єктів
• Початок будівництва. У 2013 році розпочалося будівництво 10 реакторів, включно
з 4 енергоблоками на двох об’єктах у США (вперше за 35 років). У першій половині 2014
року почалося будівництво другого енергоблоку в Білорусі, а також робота з будівництва
невеликої пілотної атомної електростанції потужністю 25 МВт в Аргентині.
• Зупинка будівництва. На
Тайвані було зупинено будівництво
двох об’єктів (Lungmen-1 і Lungmen2), яке велося протягом останніх 15
років.
• Затримки
Сертифікація

нових

За останні декілька років цілу низку ядерних
проектів відкладено на невизначений термін
або ж скасовано.

сертифікації.
конструкцій

реакторів постійно наражається на перешкоди. У США Комісія з ядерного регулювання
(NRC) вперше відклала до 2015 року сертифікацію реакторної установки EP 10, яку було
розроблено спільно Німеччиною і Францією, і досі не оголосила можливої дати завершення
цього процесу. NRC відхилила заявку на видачу ліцензії південнокорейській реакторній
установці APR1400 через відсутність інформації по ключових питаннях. Лише одна
реакторна установка (Westinghouse AP1000) отримала повне загальне погодження
конструкції у США. Невідома прогнозована дата поновлення сертифікації двох типів
реакторної установки ABWR (виробництва компаній «GE-Hitachi» та «Toshiba»).

Зупинкою вважається остаточне відключення від енергосистеми. Дата зупинки – останній день, коли
реактор генерує електроенергію.
10
Європейський реактор з водяним охолодженням під тиском (в Європі) або Еволюційний реактор з
водяним охолодженням під тиском (у США та інших країнах).
9
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Затримки початку будівництва. Багато країн, включно з В’єтнамом, який раніше

•

вважався однією з країн, з найбільш амбітною ядерною програмою, несвоєчасно
розпочали будівництво.
• Затримки та скасування проектів. За останні декілька років цілу низку ядерних
проектів було відкладено на невизначений термін або ж скасовано. Наприклад, у Чехії було
оголошено тендер на будівництво двох нових енергоблоків на АЕС «Temelin», від якого
просто відмовились у квітні 2014 року (офіційна причина ‒ низькі ціни на електроенергію і
відсутність державних гарантій).

Економіка та фінанси
• Зростання капітальних витрат. Витрати на будівництво є ключовим фактором
остаточної вартості виробництва атомної електроенергії. Так багато проектів значно
перевищили свій бюджет. Оцінки вартості інвестицій за останнє десятиліття збільшилися з
1000$

до

приблизно

встановлений
Остання

кіловат

цифра

значенням

8000$

за

потужності.

є

рекордним

досягнутим

двома

реакторними установками EPR на
АЕС

«Hinkley

Великобританії.

Point»
Оцінки

Вартість будівництва атомних енергоблоків
за останнє десятиліття зросла з 1000$ до
приблизно 8000$ за встановлений кіловат
потужності.

у

вартості

будівництва збільшилися практично у всіх країнах, у тому числі, у Китаї, Фінляндії, Франції
та Об’єднаних Арабських Еміратах. У США компанія-будівельник двох енергоблоків
ядерного об’єкту «VC Summer» у Південній Кароліні всьоме з 2009 року попросила
підвищити ціни, щоб покрити постійно зростаючі витрати. По аналогічному проекту
«Vogtle»

у

штаті

Джорджія,

відзначається незначне збільшення
Найбільший у світі оператор атомних
електростанцій, французька державна
компанія «EDF», у 2012 році зіткнулася з
дефіцитом доходів на суму близько
1,5 млрд. євро (2 млрд. дол. США), оскільки
тарифи
не
покривають
поточних
експлуатаційних витрат.

вартості, але незалежний спостерігач
будівництва

проекту

висловив

стурбованість, що цифри можуть
бути занижені.
•

Державна

допомога.

Британський типовий контракт на
різницю (CFD) – вид підтримки у

вигляді тарифної угоди на атомну електроенергію, який передбачає схему субсидування
нового будівництва, – скоріше за все, порушує наявні правила конкуренції в ЄС. У лютому
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2014 року Комісія ЄС розпочала
офіційне

розслідування

за

формулюванням «на етапі, на якому
заявлені

заходи

передбачають

державну

допомогу»,

результати

якого, станом на липень 2014 року, не

За даними французької Рахункової палати
вартість
виробництва
атомної
електроенергії у період з 2010 по 2013 рр.
збільшилася на 16% у реальному вираженні.

були оголошені, але цілком імовірно,
що у фінансовій моделі проекту
відбудуться значні зміни для його подальшої експлуатації.
• Збільшення експлуатаційних витрат. У деяких країнах (у тому числі, Франції,
Німеччині, США та Швеції), експлуатаційні витрати з історично низькою поправкою на
інфляцію, особливо на капітальний ремонт, зросли настільки швидко, що експлуатаційні
витрати реактора стали лише трохи меншими або навіть перевищили оптову ціну на
електроенергію. Найбільший у світі
оператор атомних електростанцій –
французька

державна

компанія

«EDF», 2012 року зіштовхнулась із
дефіцитом доходів на суму близько
1,5 млрд. євро (2 млрд. $ США),
оскільки

тарифи

не

покривають

поточних експлуатаційних витрат. За
даними

французької

Служби США вирішили закрити принаймні
п’ять реакторів, прибуток яких від
продажу електроенергії вже не покриває
експлуатаційні витрати, включаючи два
реактори, ліцензії на експлуатацію яких
будуть дійсними навіть після 2030 року.

Рахункової

палати вартість виробництва атомної
електроенергії у період 2010-2013 р. збільшилася на 21% ‒ з 49,6 євро/МВт*год. до
59,8 євро/МВт*год. (67,8-81,7 $ США/МВт*год.) або на 16% у абсолютному вираженні. У
Німеччині оператор «E.ON» прийняв рішення закрити один зі своїх реакторів на 7 місяців
раніше, ніж передбачено законодавством, оскільки прогнозовані прибутки не зможуть
покрити витрати. У Швеції прибуток від продажу електроенергії принаймні трьох реакторів
був вдвічі меншим за експлуатаційні витрати за останні чотири роки. Енергетичні компанії
США вирішили закрити принаймні п’ять реакторів, прибуток яких від продажу
електроенергії вже не покриває експлуатаційні витрати, включаючи два реактори, ліцензії
на експлуатацію яких будуть дійсними навіть після 2030 року. За результатами досліджень
схожа доля чекає ще на 38 енергоблоків у США. У Бельгії національний оператор
«Electrabel» («GDF-Suez») програв судову справу щодо податку на ядерне паливо, і зараз
розмірковує, чи варто продовжувати роботу семи електростанцій.
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• Продовження терміну експлуатації. Продовження експлуатації у понадпроектний
термін відбувається по-різному, залежно від країни. Якщо у США близько 75 % реакторів
вже

отримали

ліцензії

на

продовження терміну експлуатації до
60 років, то у Франції цей термін
може бути продовжений лише на 10
років, а органи контролю ядерної
безпеки вже дали зрозуміти, що
немає

жодної

енергоблоки

гарантії,
зможуть

що

Витрати на модернізацію електростанцій
для їх експлуатації понад 40 років можуть
коливатися від 1 до 4 млрд. євро (1,45,5 млрд. дол. США) на один реактор.

всі

пройти

поглиблену оцінку безпеки при досягненні ними 40-річного віку. За результатами однієї з
оцінок витрати на модернізацію електростанцій для їх експлуатації понад 40 років можуть
коливатися від 1 до 4 млрд. євро (1,4-5,5 млрд. $ США) на один реактор. Крім того,
пропозиції щодо продовження терміну експлуатації суперечать меті французького уряду
щодо скорочення частки атомної електроенергії в енергетичному балансі з наявних 75 % до
50 % до 2025 року.
• Витрати після аварії на АЕС «Фукусіма». Додаткові витрати, пов’язані з
заходами модернізації і усунення недоліків, які були вжиті з метою врахування уроків
катастрофи на АЕС «Фукусіма», залишаються невизначеними і суттєво відрізняються
залежно від вимог органів ядерної безпеки різних країн. Принаймні у деяких країнах,
включаючи

Японію

та

Францію,

вони

суттєво

впливатимуть

на

економічну

конкурентоспроможність атомної енергетики.
• Прибутки і борги. У 2013
році, вперше за свою 60-річну історію,
німецька

енергетична

компанія

«RWE» повідомила про збитки у
розмірі

2,8

млрд.

євро

(3,8 млрд. $ США) після зменшення
вартості

своїх

електростанцій

Спільний борг двох найбільших французьких
груп («EDF» і «GDF Suez») і двох найбільших
німецьких компаній («E.ON» і «RWE»)
перевищує
127
млрд.
євро
(173 млрд. дол. США).

за

рахунок амортизації майже на 5 млрд.
євро (6,8 млрд. $ США). Рівень заборгованості серед європейських атомних енергетичних
компаній залишається дуже високим. Спільний борг двох найбільших французьких груп
(«EDF» і «GDF Suez») і двох найбільших німецьких компаній («E.ON» і «RWE») перевищує
127 млрд. євро (173 млрд. $ США).
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• Кредитний рейтинг. Протягом минулого року відбулося декілька змін у кредитних
рейтингах 11 оцінених атомних енергетичних компаній: кредитно-рейтинговим агентством
«Standard and Poor’s» було знижено
рейтинг «GDF-Suez» з А до ВВВ+,
тоді як для компанії «TVO» - фінської
енергетичної компанії і будівельника
реакторних установок EPR, прогноз

Мета французького уряду - скорочення
частки
атомної
електроенергії
в
енергетичному балансі з наявних 75 % до
50 % до 2025 року.

змінено на негативний. Агентство
«Moody’s» прийняло рішення чеського підприємства «CEZ» відмовитися від проекту
будівництва нового ядерного об’єкту як «кредитно позитивного» і вважає проекти
будівництва ядерних об’єктів «кредитно негативними».
• Вартість акцій. Починаючи з 2008 року, вартість акцій десяти провідних
енергетичних компаній Європи, яка
становила

1

трлн.

євро

(1,4 трлн. $. США), зменшилася
вдвічі.

Регіональне

порівняння

демонструє, що азіатські енергетичні
компанії дещо наростили середню

Починаючи з 2008 року вартість акцій
десяти провідних енергетичних компаній
Європи, яка становила 1 трлн. євро
(1,4 трлн. дол. США), зменшилася вдвічі.

вартість своїх акцій, яка, однак, як і
раніше

складає

майже

половину

їхньої вартості 2008 року. Вартість акцій європейських енергетичних компаній знизилася
на 30 %, у той час як енергетичні компанії США збільшили її на майже на 30 % порівняно
з показником, зафіксованим п’ять років тому, хоча загальне споживання електроенергії у
США з 2007 року поступово скорочується.
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Звіт про стан АЕС «Фукусіма»
Ця оцінка включає аналіз проблем, які виникли у результаті катастрофи 11 березня
2011 р. безпосередньо на об’єкті та поза ним, і залишаються значними як і три роки потому.
• Проблеми на об’єкті. За досить позитивного розвитку подій, починаючи з
листопада 2013 р. і станом на середину липня 2014 року, більше 75 % відпрацьованого
ядерного палива було переміщено з басейну витримки пошкодженого енергоблоку № 4 до
загального басейну витримки. Роботи планувалося завершити до кінця 2014 року. Це
істотно зменшить кількість радіоактивних матеріалів, які піддаються можливій подальшій
деградації (осушення басейну витримки, перегрівання відпрацьованого ядерного палива)
особливо у випадку подальших сильних землетрусів або погодних явищ.
Однак основні параметри, порівняно з попереднім роком, залишаються переважно
незмінними. Показники випромінювання всередині енергоблоків реакторів 1-3 все ще
практично унеможливлюють безпосереднє втручання людини. Величезна кількість води
(близько 360 тон на добу) досі надходить у зруйновані реактори для охолодження
розплавленого палива. Ця вода, а також аналогічна кількість ґрунтових вод, просочується
до

нижніх

будівель.

рівнів

Певна

реакторних

кількість

води

дезактивується, після чого знову
закачується. Кількість радіоактивної
води, яка не може бути використана

У грудні 2013 року компанія «TEPCO»
офіційно
оголосила
про
закриття
енергоблоків Daiichi (I) 5 і 6 на
АЕС «Фукусіма».

повторно, постійно зростає, і станом
на 15 липня 2014 року її обсяг у
ненадійних сховищах перевищує 500
000 тон, включаючи близько 90 000 тон у нижніх відділах атомної електростанції. Об’єм
сховищ слід збільшити до 800 000 тон до кінця березня 2015 року. Надходить інформація
про численні витоки, включно з виявленим у серпні 2013 року витоком зі сховища 300 тон
високорадіоактивної води 11, якому було присуджено Рівень 3 згідно Міжнародної шкали
ядерних подій (INES), а також витік об’ємом 100 тон з іншого резервуару з ще більш
високим рівнем радіоактивності 12. З’ясувалося, що резервуари об’ємом у сотні тисяч
кубічних метрів навіть не були обладнані датчиками об’єму. Кількасот резервуарів, які були
просто з’єднані болтами, замінять зварними контейнерами. Сучасні системи дезактивації
води все ще дають технічні збої, досі так і не вдалося досягти їх безперервної роботи
11
12

80 млн Бк/л бета-випромінювачів радіонуклідів (стронцій, тритій ...) і 100 000 Бк/л цезію-137.
230 млн Бк/л бета-випромінювачів і 9300 Бк/л цезію-137.
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протягом тривалого часу. Розрекламована у США підземна крижана стіна вартістю
0,5 млрд. $ США, призначена для уникнення потрапляння води до підвалів реактору, буде
завершена до березня 2015 року, й її майбутнє досі не визначене. На невеликій тестовій
ділянці не вдалося досягнути очікуваного замерзання. Водночас компанія «TEPCO» уклала
з місцевими рибальськими профспілками угоду, яка дозволяє у квітні 2014 року розпочати
експлуатацію обвідного каналу, який буде перехоплювати ґрунтові води до потрапляння їх
на територію об’єкту, і спрямовувати їх до океану. Очікується, що це може зменшити
потрапляння води у підвали на чверть або близько 100 м3 на день.
Близько 32 000 працівників, 28 000 з яких є субпідрядниками, працювали на станції
Фукусіма з 3 листопада 2011 року (не враховуючи пожежників, поліцейських і військових).
Станом на травень 2014 року протягом дня на об’єкті у середньому були задіяні близько
4 200 робітників, що становить лише 40 % порівняно з кількістю робітників, залучених до
робіт у попередньому році. Дедалі складніше стає набирати персонал.
У грудні 2013 року компанія «TEPCO» офіційно оголосила про закриття енергоблоків
Daiichi (I) 5 і 6 на АЕС «Фукусіма». Чотири реактори АЕС Фукусіма Daini (II), які
розташовані за 15 км від об’єкту «Daiichi» всередині зони відчуження, залишаються
офіційно «робочими», проте їх експлуатація вважається абсолютно неможливою.
•

Проблеми за межами об’єкту. За офіційними даними станом на березень 2014 року
у префектурі Фукусіма все ще підлягають евакуації понад 130 000 осіб. Приблизно
100 000 осіб походять із визначених зон відчуження. Набагато більше людей
залишили забруднену радіонуклідами територію добровільно. Ще 137 000 осіб, як і
раніше, проживають у тимчасовому житлі на території семи або більше префектур.
Приблизно 1 700 осіб офіційно визнані померлими через психічні розлади, викликані
ядерною катастрофою і наступною евакуацією, або відсутністю медичної допомоги.
Зросла кількість самогубств.
У квітні 2014 року кільком сотням мешканців вперше було дозволено повернутися до

регіону, з якого їх евакуювали. Однак, за оцінками, повернулося лише близько чверті
жителів. Інші їздять на роботу з територій, до яких їх було евакуйовано. Ініційоване урядом
дослідження, результати якого приховувалися від громадськості протягом шести місяців,
свідчить, що опромінення, хоча і стало меншим за післяаварійний рівень у 20 мЗв на рік,
може перевищувати доаварійний рівень на 1 мЗв на рік у зоні, до якої дозволено
повертатися жителям.
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У восьми префектурах всього 101 муніципалітет був позначений як «Зона
запланованого дослідження забруднення», де річні прогнозовані дози опромінення
коливаються у діапазоні 1-20 мЗв, а місцеві органи влади несуть відповідальність за
проведення дезактиваційних робіт. Крім того, центральний уряд відповідає за заходи з
дезактивації в 11 муніципалітетах префектури Фукусіма площею 235 км2, на території яких
річні дози перевищують 20 мЗв.
Роботи

з

дезактивації

значно

відстають від графіка, здебільшого
через технічні труднощі, відсутність
сховищ для зберігання відходів і брак
робочої сили. Суперечки з приводу
покриття витрат між Міністерством

Трирічний бюджет заходів з дезактивації на
2011-2013 р. досяг 1,3 трлн. ієн (13 млрд. $
США), проте освоєна лише третина цих
коштів, а компанія «TEPCO» відшкодувала
лише 20 % від цієї суми.

охорони навколишнього середовища,
яке несе офіційну відповідальність, і
компанією «TEPCO» (оператор АЕС «Фукусіма»), призводять до додаткових затримок.
Трирічний бюджет заходів з дезактивації на 2011-2013 р. досяг 1,3 трлн. ієн (13 млрд. $
США), проте освоєна лише третина цих коштів, а компанія «TEPCO» відшкодувала лише
20 % від цієї суми. До роботи, часто за нез’ясованих обставин, залучаються багато різних
компаній і субпідрядників. Прес-агентство «Рейтерс» визначило 733 компаній, які
працюють під керівництвом Міністерства охорони навколишнього середовища за 56
договорами з субпідрядниками, окремі з яких, як повідомляється, залучають до роботи у
забруднених районах безпритульних. За повідомленнями, крім Міністерства охорони
навколишнього середовища якудза (японська мафія) також бере участь у таких заходах.
Станом на 11 липня 2014 року фізичні та юридичні особи, профспілки й органи
місцевого самоврядування подали понад 2,2 млн позовів щодо компенсацій, за якими
компанія «TEPCO» виплатила 4 трлн. ієн (40 мільярдів доларів США), задовільнивши
близько 2 мільйонів подібних вимог. Проти компанії «TEPCO» подані численні судові
позови, у тому числі, групою американських моряків, які зазнали впливу радіації під час
виконання надзвичайних операцій ВМС США одразу після 3 листопада 2011 р. У березні
2014 року понад 4 000 громадян з 39 країн подали колективний позов проти виробників
атомної електроенергії, включаючи «Hitachi», «Toshiba» та «General Electric», вимагаючи
виплати компенсації постраждалим від атомної катастрофи на АЕС «Фукусіма».
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Атомна енергетика і розвиток відновлюваних джерел енергії
У 2013 році відбулася низка подій, яка збільшила різницю між вартістю ядерної
енергетики та відновлюваних джерел енергії.
• Інвестиційна діяльність. Глобальні інвестиції у відновлювані джерела енергії 2013
року склали 214 мільярдів доларів
США, що свідчить про скорочення
їхнього обсягу другий рік поспіль у
порівнянні з рекордним обсягом у
300 млрд. доларів США, зафіксованим

Найбільшим інвестором виявився Китай,
внесок якого у відновлювані джерела енергії
склав 54,2 млрд доларів США.

2011 р. Однак на даний момент вони у
чотири

рази

інвестицій

перевищують

суму

у відновлювані джерела

енергії за 2004 рік. Незважаючи на це, скорочення їх фінансування на 80 % пов’язано зі
зниженням витрат на будівництво, і лише на 20 % вони скоротилися через зниження обсягу
продаж, як і 2012 року. Найбільшим інвестором виявився Китай, внесок якого у
відновлювані джерела енергії склав 54,2 млрд доларів США. Деякі з крупних інвесторів
різко зменшили інвестиції порівняно з попереднім роком, наприклад, Італія (‒76 %),
Німеччина (‒57 %) і США (‒23 %). З іншого боку, окремі країни значно збільшили
інвестиції, наприклад, Японія (+75 %), яка опинилася на третій позиції, Великобританія
(+46 %), яка зайняла четверте місце, а також новачок рейтингу – Австралія, яка вперше
ввійшла до десятки найбільших інвесторів. Крім того, менше коштів витрачається на
збільшення встановлених потужностей, оскільки їх вартість продовжує зменшуватися.
Регіональний аналіз показує, що за останні десять років Європа витратила 40 % від
загального обсягу інвестицій у розмірі 1,6 трлн доларів США, тоді як лише один Китай
утримує 20-відсоткову частку світового обсягу інвестицій у розвиток відновлюваних
джерел енергії. Згідно з новою оцінкою Міжнародного енергетичного агентства ОЕСР за
2000-2013 р. глобальні інвестиції в електростанції розділилися на відновлювані джерела
енергії (57 %), викопні види палива (40 %) і атомну енергію (3 %).
• Встановлена потужність. У світовому масштабі, починаючи з 2000 року, щорічні
темпи зростання вітроенергетики складають у середньому 25 %, а сонячної енергетики ‒
43 %. Як наслідок, в 2013 році встановлена потужність об’єктів вітрової енергетики зросла
на 32 ГВт, а сонячної ‒ на 37 ГВт. Встановлені потужності атомної енергетики скоротилися
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на 19 ГВт порівняно з рівнем 2000
року 13. В Європейському Союзі за
аналогічний
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Згідно з новою оцінкою Міжнародного
енергетичного агентства ОЕСР за 20002013
рр.
глобальні
інвестиції
в
електростанції розділилися на відновлювані
джерела енергії (57%), викопні види палива
(40%) і атомну енергію (3%).

потужностей яких склав 103 ГВт і
80 ГВт відповідно, тоді як потужності
атомної енергетики зменшилися на 13 ГВт. У 2013 році потужність вітрової та сонячної
енергетики в європейських енергетичних системах зросла на 11 ГВт (для кожного з цих
видів енергії), у той час як потужності об’єктів, що працюють на викопних видах палива,
знизилися, а для атомної енергетики ‒ залишилися незмінними. Станом на кінець 2013 року
встановлені потужності вітроенергетики Китаю сягнули загалом 91 ГВт. Встановлені
потужності сонячної енергії у Китаї на рівні 18 ГВт вперше перевищили потенціал діючих
атомних електростанцій. Китай встановив і новий світовий рекорд, побудувавши
щонайменше 12 ГВт потужності сонячних електростанцій всього за один рік (у порівнянні
з 3 ГВт атомних електростанцій), перевищивши попереднє досягнення Німеччини у 7,6 ГВт
та сукупний показник США, які відкрили фотоелектрику в 1950-х р. На сьогодні Китай
розраховує наростити потужність сонячних електростанцій до 40 ГВт і, ймовірно,
перевищить плановий показник потужності вітрової енергетики у 100 ГВт до 2015 року.
• Виробництво електроенергії. У 2013 році Іспанія виробила більше електроенергії
за допомогою вітрових електростанцій, ніж від будь-якого іншого джерела, вперше
перевищивши виробництво електроенергії атомними електростанціями. Це перший
приклад в історії, коли об’єкти вітрової енергетики виробили більше електроенергії, ніж
інші об’єкти, протягом всього року у певній країні. Таким чином, Іспанія ввійшла до числа
ядерних країн, які виробляють більше електроенергії за допомогою відновлюваних джерел
енергії, за виключенням великої гідроенергетики, ніж за допомогою атомної енергетики. До
числа таких країн входять Бразилія, Китай, Німеччина, Індія та Японія.
В Італії сонячні батареї забезпечили 8 % загального національного обсягу
виробництва електроенергії, вдесятеро збільшивши свою частку у структурі енергетичного
балансу порівняно з 2010 роком, і у 2,5 рази перевищивши максимальну річну частку, якої

Навіть якщо реактори ВЕДП вважати «робочими», атомна енергетика збільшила би свій виробничий
потенціал лише на 17,5 ГВт.
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вдавалося досягнути атомній енергетиці за всі часи до того, як країна відмовилася від її
використання.
Порівняно з 1997 роком, в якому було підписано Кіотській протокол по боротьбі зі
змінами клімату, в 2013 році використання енергії вітру зросло на 616 ТВт*год. на рік,
використання енергії сонця – на 124 ТВт*год. на рік, тоді як обсяги виробництва атомної
електроенергії зросли лише на 114 ТВт*год. на рік. У 2013 році темпи зростання
виробництва вітрової електроенергії більше ніж на 20 % зафіксовані у Північній Америці,
Європі, Євразії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на двох найбільших ринках ‒ США
(19 %) і Китаю (38 %). Якщо говорити про сонячну енергетику, то обсяги виробництва
сонячної енергії у Північній Америці зросли більше ніж вдвічі, а в АзіатськоТихоокеанському регіоні ‒ на 75 %.
• Поглиблення несумісності систем. За мірою зростання часток відновлюваних
джерел енергії у національних енергетичних системах традиційна концепція виробництва
електроенергії для задоволення базового навантаження може застаріти. Сьогодні у деяких
країнах виникають або інколи встановлюються дуже низькі або навіть від’ємні ціни на
електроенергію на оптовому ринку. Виробники електроенергії буквально платять, щоб
виробляти, оскільки зупинка і перезапуск коштуватимуть їм дорожче. Як показують
приклади Німеччини, атомні електростанції гірше адаптуються до несприятливих
економічних умов і безперервної роботи протягом довгого часу за умов оптових цін, які
часто нижчі за їх середні граничні експлуатаційні витрати.
• Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у структурі енергетичного
балансу призводить до зниження цін на електроенергію.
У 2013 році Німеччина виробила 152 ТВт*год. електроенергії за допомогою
відновлюваних джерел енергії, що на 56 % більше, ніж обсяг електроенергії, отриманий від
атомних електростанцій. Лише протягом останніх двох років кількість годин з від’ємними
цінами зросла більш як у чотири рази ‒ з 15 до 64. Кількість годин з цінами нижче
15 євро/МВт*год. (20,5 $. США/МВт*год.) збільшилася зі 161 до 727 годин (8 % часу). З
2011 року до першого кварталу 2014 року середні ціни впали на 40 %. Отже, 2013 року
Німеччина експортувала до енергетичних систем сусідніх країн рекордні 34 ТВт*год., тоді
як ядерна Франція, яка була експортером електроенергії, також імпортує її з Німеччини. Це
повністю суперечить прогнозам, які робилися після рішення Німеччини відмовитися від
атомної енергетики, і свідчить про більш конкурентоспроможні оптові ціни на
електроенергію у Німеччині.
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