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Инвестиция

Време

Връщане на
инвестицията

Печалба

Целта на всяка инвестиция е постигането на печалба
Моментът (периодът) на инвестиция предхожда момента
(периода) на връщане на инвестицията и постигането на
печалбата
Спирането на процеса може да доведе до лишаване от
възможност за връщане на вложената до момента инвестиция,
както и лишаване от печалба
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Спирането на проекта за АЕЦ Белене води не само до загуба на
инвестираните до момента средства, но и до пропусната печалба, както и
на редица други парични потоци
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Щети
Загуби

Пропуснати
ползи

Вид щета

Стойност

Потърпевш

Инвестиция

€ 1 млрд

НЕК

Арбитраж

€ 0÷1 млрд

НЕК

Строителство

€ 3 млрд

Български фирми, НОИ, ЗОК

Печалба

€ 106 млрд

НЕК

Корпоративен данък

€ 12 млрд

Български бюджет

Заплати, осигуровки,
материали

€ 13 млрд

Работещи в АЕЦ, свързани
фирми, НОИ, ЗОК

Фондове ИЕ и РАО

€ 3 млрд

Фискален резерв

Стойностите в таблицата са от резултатите на Технико-икономическия анализ на АЕЦ
Белене и следователно се основават на достоверни входни данни.
Те са от умерения вариант на прогнозна цена на електроенергията, като
оптимистичният и песимистичният вариант се отклоняват от умерения с от порядъка
на 30%
Сравнението на тези стойности с резултатите от независимият икономически анализ
на HSBC показаха значително сходство, което е показател за достоверността им
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Държавата може предложи проекта на частни/чужди инвеститори при следните
условия:
•Инвеститорите да възстановят на държавата вложените дотук средства
•Инвеститорите да платят оборудването, предмет на арбитража
•Инвеститорите да финансират изцяло останалата дейност по строителството,
отчитайки ескалационната добавка
•Инвеститорите да поемат “Разходите на собственика”, които включват разходи за
присъединяване, инфраструктура, лицензиране и т.н.
•Инвеститорите да поемат разходите по лихви и такси, свързани с осигуряване на
капитала
•Инвеститорите да поемат всички разходи по време на експлоатацията:
•Разходи
•Разходи
•Разходи
•Разходи
•Разходи

за експлоатация и поддръжка
за гориво
за управление на отработеното гориво
за фонд “Извеждане от експлоатация” и фонд “РАО”
за данъци, такси, лихви и т.н.

•Държавата да не поема разходи и да не дава държавни гаранции
•Държавата да не сключва договор за задължително изкупуване на
електроенергията
•Инвеститорите да продават електроенергията на пазарен принцип
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1) Ще отпаднат съмненията, че държавата умишлено е накърнила собствените си
интереси в полза на чужди държави, спирайки проекта под натиск
2) Държавата ще си възстанови вложените дотук близо 1 милиард евро
3) Ще бъде прекратено делото в арбитражния съд
4) Държавата няма да влага никакви нови средства по финансиране на проекта
5) Български фирми ще получат 3 милиарда евро по време на строителството
6) Няма никакви рискове за държавата, след като тя няма да дава гаранции, нито
ще изкупува задължително електроенергията
7) Цената на електроенергията за потребителите ще бъде поддържана ниска
поради пазарния натиск на евтиното производство на АЕЦ Белене
8) България ще продължи да е износител на електроенергия
9) В републиканския бюджет ще бъдат събрани 12 милиарда евро корпоративен
данък по време на експлоатацията
10) 13 милиарда евро ще получат български граждани и фирми, свързани с
експлоатацията и поддръжката по време на експлоатацията
11) Във фискалния резерв ще постъпят 3 милиарда евро за фондове “Извеждане от
експлоатация” и “РАО”
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Офис:
ул. “Вихрен” 10
София 1618
Тел. + 359 2 8089 703
Факс: +359 2 9507 751
riskeng@riskeng.bg
www.riskeng.bg
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