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Първично енергийно потребление
(в милиарди тона нефтен еквивалент)

Емисии на CO2
(в милиарди тона)

Сценарии „Настоящи политики“
Сценарии „Нови политики“
Сценарии „450“

Нужна е революция: трансформацията на растящата световна енергийна икономика в
беземисионна в рамките на няколко десетилетия.
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Източник: International Energy Agency (2016), World Economic Outlook 2016, IEA, Paris. 2
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Пътищата за стабилизиране на климата изискват до
2050 г. нивата на парниковите газове да намалеят с 5090% в сравнение със сегашните.
Енергетиката следва да намали нивата на емисии
почти до нула, като в същото време се разширява
електрификацията (следователно и декарбонизацията)
в транспорта, отоплителните инсталации и
промишлените отрасли.
Постигането на нулево равнище на емисиите е
значително по-голямо предизвикателство в сравнение с
тяхното умерено намаляване (с 50-70% или по-малко).
Планирането на политически мерки би следвало да се
фокусира върху постигането на ниво на емисиите
близко до нула в дългосрочен план, за да се избегнат
скъпо струващи инвестиции в субоптимални ресурси.
Най-евтиното решение за значително намаление на
нивата на парникови емисиите включва значителни
количества ядрени мощности.

Инсталирана мощност върху върхов
товар при високо прониквне на ВЕИ
3.3-5.5х
4.2х
3.0х
1.0х

Емисии на CO2 през жизнения
цикъл (в кг/МВтч)

Ядрените мощности и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) не са противници, а
съюзници в прехода към ниско емисионна икономика.
07 юни 2017 г. Източник: Jenkins, Jesse D. and Samuel Thernstrom (2017), Deep Decarbonization Of The Electric Power Sector Insights From Recent
Literature, innovationreform.org; IAEA (2016), Nuclear Power and the Paris Agreement, IAEA, Vienna.
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Източник: International Energy Agency (2016), World Economic Outlook 2016, IEA, Paris.
07 юни 2017 г.
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Определения:
• Присъединени = свързани към мрежата;
• В процес на изграждане = Излят е първи
бетон;
• Планирани = осигурени разрешения и
финансиране, очаква се начало на
експлоатация до 8-10 години;
• Предложени = Свързани с конкретна
програма и площадка, но с много несигурно
начало на експлоатация.

34
71

8 24 21

Европа, без ЕС = Армения, Беларус, Казахстан, Швейцария, Турция, Украйна
Америка, без САЩ = Аржентина, Бразилия, Канада, Мексико, Чили
Африка = Египет, Южна Африка
Близък изток = Иран, Израел, Йордания, Саудитска арабия, Обединени арабски емирства
Азия, без Китай и Индия = Бангладеш, Виетнам, Индонезия, Малайзия, Пакистан,Тайланд, Южна Корея, Япония
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Източник:
https://www.iaea.org/PRIS/home.aspx;
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx .
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Относителен дял на ядрената енергетика в производството на електроенергия (в %)

2020

2030

2050

Нисък сценарии на МААЕ

11%

9%

5%

Висок сценарии на МААЕ

12%

11%

10%

2020

2030

2040

„Настоящи политики“ на МАЕ

11%

10%

9%

„Нови политки“ на МАЕ

11%

12%

12%

„450“ на МАЕ

12%

16%

18%

• Дженкинс и Тернстром
намират, че всяко
изследване в техния обзор,
което използва
оптимизационни техники,
целящи минимизиране на
разходите на системно
ниво, съдържат значителен
капацитет ядрени
мощности в микса.

• Относителният дял на
ядрената енергетика в тези
изследвания е 40-70% от
годишното производство на
електроенергия.

Източник: International Atomic Energy Agency (2016), Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for
the Period up to 2050, IAEA, Vienna; International Energy Agency (2016), World Economic Outlook 2016,
IEA, Paris; Jenkins, Jesse D. and Samuel Thernstrom (2017), Deep Decarbonization Of The Electric Power
Sector Insights From Recent Literature, innovationreform.org

07 юни 2017 г.
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Watts Bar 2, влязла в експроатация през м. юни 2016 г., бе първата нова мощност от
1996 г. насам.
Закриването на Fort Calhoun през м. октомври 2016 г., бе петото по ред закриване на
ядрена мощност от 2011 г.
Планирани са допълнителни закривания на ядрени мощности, като това става десет
години преди насрочените дати на изтичане на лиценза на тези ядрени централи.
Планирано въвеждане и извеждане от експлоатация на ядрени мощности (2016-25)
3,000
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Източник: U.S. Energy Information Administration, м. Октомври 2016 г. и World Nuclear Association
07 юни 2017 г.
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Почти всички американски ядрени мощности са изградени между 1967 и 1990 г.
До 2013 г., не е имало ново строителство от 1977 г., до голяма степен, поради увеличаване на
разходите във връзка със забавяне на строителството и новите регулаторни тежести, както и поради и
страхове по отношение на безопасността след аварията в Three Mile Island през 1979 г.
Всички нови попълнения на производствените мощности са в Югоизточния електрически регион,
където комуналните услуги са вертикално интегрирани и почти всички продажби се извършват
двустранно.
Електроцентрала

Година

Щат

Обосновка за изграждането на мощността

Watts bar 2

2016

Tennessee

Използва съществуващ проект, като строителството
първоначално бе спряно в края на 80-те години. Това дава
възможност за спестяване на време и разходи в
сравнение с алтернативи за нови мощности. Това също
така е регулирана електроцентрала, с гарантирано
възстановяване на разходите от Tennessee Valley
Authority.

Vogtle 3 & 4

2019/2020

Georgia

Разширяване на съществуваща централа, което спестява
време и разходи. Заем от над $ 8.0 милиарда с гаранции
от страна на правителството.

VC Summer 2 & 3

2019/2020

South Carolina

Разширяване на съществуваща централа, което спестява
време и разходи. Заеми с гаранции от страна на
правителството.

07 юни 2017 г.

Източник: World Nuclear Association, U.S. Energy Information Administration,
U.S. Department of Energy, Tennessee Valley Authority, и
Federal Energy Regulatory Commission.
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Ниските пазарни цени на електроенергията правят трудно произведството от ядрени мощности да се
конкурира на либерализирания пазар на едро.
Сегашните пазарни механизми не зачитат напълно положителните аспекти на технологията
(разполагаемост, подлежи на диспечерско управление и т.н.).
Някои щати, например Ню Йорк, оказват политически натиск за затваряне поради обществени
съображения за безопасност.
Електроцентрала

Година

Щат

Обосновка за извеждане от експлоатация

Fort Calhoun

2016

Nebraska

Липса на конкурентоспособност

Palisades

2018

Michigan

Липса на конкурентоспособност.

Pilgrim

2019

Massachusetts

Ниските цени на електроенергията, политически натиск
(безопасност), увеличаване на разходите, както и липсата
на финансови стимули от правителството.

Oyster Creek

2019

New Jersey

Избягване на екологични регулации, които изискват
изграждането на охладителни кули на стойност $ 800 млн.

Indian Point

2021

New York

Ниските цени на електроенергията, високи оперативни
разходи, политически натиск (безопасност), не отговарят
на регулаторните изисквания за кредит за нулеви емисии
(ZEC) - програма за субсидия.

Diablo Canyon 1 & 2

2024/2025

California

Нови инвестиция, фокусирани върху енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници, ще
заместят тези мощности след изтичане на лицензията за
експлоатация.

07 юни 2017 г.

Източник: World Nuclear Association, U.S. Energy Information Administration, Exelon, 9
Entergy, PG&E
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В либерализираните пазари на електроенергия на едро, ниските цени на природния газ водят
до намаляване на цените на електроенергията, което затруднява конкурентоспособността на
производството от ядрени източници.
Финансовият пазар очаква цените на Henry Hub, основа за ценообразуването на пазара на
природен газ в Северна Америка, да останат ниски през следващите десет години.
Природен газ Henry Hub - спот цена и финансови фючърсни цени (6 март 2017 г.)
14
12
10

$/млн. БТЕ

8

Историческа спот цена
Фючърсна цена

6
4
2
0

Източник: U.S. Energy Information Administration и CME Group
07 юни 2017 г.
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Капиталови разходи съставляват около 60% от цената на електрическата енергия, произведена от
ядрени централи.
Повишаващите се цени са до голяма степен резултат на все по-строга регулация, произтичаща от
грижата за околната среда и за безопасността и промяна на общественото мнение - в резултат на
което има редица заведени дела, които често водят до забавяне в изграждането.
Разходи за изграждане на ядрени реактори по година на завършване
Аварията в
Three Mile Island

Цена на
киловат
(в $2010)

o

o

07 юни 2017 г.

За реакторите,
поръчани през 1950 г. в
САЩ, е било
необходимо средно по
4,5 години за
изграждане.
За реакторите,
поръчани през 1970 г.,
са били нужни средно
14,1 години.

Източник: U.S. Department of Energy, Journal of Economic Perspectives, Vol. 26 2012, и
World Nuclear Association
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Високите разходи за строителство, ниските цени на природния газ, конкурентните цени на
възобновяемите енергийни източници, както и сравнително малкият ръст в търсенето на
електроенергия, затрудняват изграждането на нови ядрени централи.
Дългосрочната прогноза на Енергийната информационна администрация на САЩ за ядрената
енергетика е за запазване на нивото и преди всичко зависи от съществуващите мощности и
подновяване на техните лицензи за експлоатация.
Bloomberg New Energy Finance изчислява, че повече от половината от ядрените енергийни мощности
на САЩ са нерентабилни, тъй като цените на едро се поддържат на ниско ниво от ниските цени на
природния газ и преференциалното третиране на възобновяемите енергийни източници в пазарите на
едро.

Средна нормирана цена за мощности, влизащи в експлоатация в САЩ между 2018 г. и 2022 г.
Тип електроцентрала
Нормирана цена
Нормирана цена, вкл.
В сегашната пазарна и
(2015 $/МВтч)
данъчни облекчения
регулаторна конюнктура в
(2015 $/МВтч)
САЩ изграждането на нови
Ядрена
99.7
99.7
мощности в идните 5
години ще бъде по-скъпо от
Газова
55.8
55.8
използването на
Геотермална
42.3
39.5
възобновяеми енергийни
Ветрогенераторна
58.5
50.9
източници и природен газ.
Фотоволтаична

74.2

58.2

Водна

63.7

63.7

07 юни 2017 г.

Източник: U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2016 и
Bloomberg Business Week, м. дек. 2016 г.
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Цена на емисиите на CO2;
Пазарни механизми, които поощряват
ефективността;
Равни условия „на състезание“ за всички ниско
емисионни енергийни източници;
Инвестиции в изследователска и развойна
дейност;
Усилено международно сътрудничество;
Внедряване на дълбока култура на ядрена
безопастност и сигурност чрез взаимно
наблюдение и обмяна на най-добри практики;
Консенсусен подход към погребването на ядрени
отпадъци;
Подобрявне на икономиката на ядрените
централи чрез практика и политики;
Развитие на новите поколения ядрени
технологии в световен мащаб.

07 юни 2017 г.

Източник: Belfer Center for Science and International Affairs (2017), American Energy
Policy: Building a Safe, Secure, and Prosperous Future, Harvard Kennedy School,
Cambridge, MA
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“Историята ни учи, че
хората и нациите
постъпват мъдро след като
са изчерпали всички други
алтернативи.”

Аба Ибн
м. юни 1967 г. в реч пред
Обединените нации
-

07 юни 2017 г.
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