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the Earth 
Europe 

Атомна промисловість: поглянути 

демонам в лице 

задля повної відповідальності операторів 
атомних електростанцій 

Передмова 

Полеміка щодо атомної енергії може бути емоційною, проте у вирішенні 
реальних проблем зацікавлена і атомна енергетика, і природоохоронні НУО, 
такі як Friends of the Earth Europe. Дійсно, атомні електростанції дуже слабо 
застраховані від тих ризиків, які оператори атомних електростанцій 
накладають на суспільство. 

У цій доповіді Friends of the Earth Europe викладає спочатку сучасний стан 
відповідальности атомних електростанцій, а потім — пропонує альтернативу. 
З 2004 року країни Європи оновлюють законодавство для того, щоб посилити 
розмір страхування відповідальности операторів атомних електростанцій1 до 
700 млн € на інцидент. З огляду на людські трагедії у разі тяжкої аварії, Friends 
of the Earth Europe вважає, що 700 млн € може бути замалою сумою для 
фінансової компенсації жертвам і пропонує альтернативну модель, яка може 
запровадити відповідальність, що у сотні разів перевищуватиме теперішню, і 
буде врешті-решт необмеженою. 

Теперішня ситуація 

На початку шістдесятих, визнаючи трансграничний ефект аварій на АЕС, дві групи 
країн погодилися між собою про врегулювання відповідальности АЕС. Наслідком 
цього стали угоді у Відні (МАГАТЕ) та Парижі (ОЕСР). Обидві передбачають, хоча в 
обмеженій формі, відповідальність перед третіми сторонами. Ці конвенції зведені у 
Спільний протокол, затверджений у 1988 році. 

Основними задачами конвенцій є: 

• обмежити відповідальність певною сумою та обмежити строк подачі скарг; 
• вимагати страхування чи іншої гарантії з боку операторів; 
• Зосередити відповідальність на операторові атомної установки; 
• Накласти сувору відповідальність на оператора, незважаючи на провину, 

але враховуючи виключення; 
• надати виключну юрисдикцію судам країни, як правило, тієї країни, на 

території якої трапилася аваріяi. 

 

 

 

                                                      
1
 Коли ми тут говоримо про відповідальність, ми маємо на увазі відповідальність за шкоду, завдану 
третій стороні. Іншим суттєвим обов’язком атомних електростанцій є їхня вартість остаточного 
виводу з експлуатації. Цей випадок тут не розглядається. Додаткові відомості щодо виводу з 
експлуатації див., наприклад: Wuppertal Institut (2007): Comparison among different decommissioning 
funds methodologies for nuclear installations 
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Країна Відповідальність 
оператора 
млн. € 

Бельгія 335 

Болгарія 50 
Чехія 335 
Німеччина 2500 
Фінляндія 195 
Франція 90 
Угорщина 111 
Литва 170 
Нідерланди 335 
Словаччина 75 
Словенія 170 
Іспанія 135 
Румунія 83 
Швеція 335 

Великобританія 170 
Таблиця – Сьогоднішній рівень відповідальности операторів АЕС. 

В той же час відповідальність встановлена наступним чином. Оператори (страховка) 
— 700 млн €; країни розташування (громадські фонди) — 500 млн €; спільний вклад 
країн — 300 млн €. В результаті мінімальна відповідальність становить 1500 млн 
євро. Ті країни, які ратифікували угоди повільно запроваджують нові обмеження 
відповідальности в національному законодавстві. Оператори наразі заявляють про 
стурбованість зростанням вартості виплати відшкодування. На початку 2007 року 
Єврокомісія проголосила, що проводитиме оцінку впливу, спрямовану на 
гармонізацію двох різних систем відповідальности, оскільки вона визнає, що 
наявність двох різних систем відповідальности і різних страхових обмежень 
потенційно може впливати на ринок атомної енергії. 

Намагаючись оцінити масштаб відповідальности, є сенс звернутися до страхових 
відшкодувань у випадку відомих катастроф. Зробивши це, можна побачити, що 
обмеження відповідальности на рівні 700 млн євро (~ 990 млн доларів США) не є 
завеликою сумою порівняно з вартістю інших катастроф. Приміром: 

• Ураган «Катріна», серпень 2005 р, страхова компенсація склала 45 000 млн 
доларів; 
• Терористична атака 11 вересня 2001 р., 20700 млн доларівiii; 
• Аварія нафтопроводу компанії Exxon Valdez, березень 1989 р. 

 

• Очищення нафтової плями, 2500 млн доларів; 
• Врегулювання, 1100 млн доларівiv; 
• Економічні втрати (риболовство, туризм), які виникли через шкоду, 
завдану екосистемі Аляски, 2800 млн доларівv; 

• Вибух на хімічному заводі AZF в Тулузі (Франція), вересень 2001 р., 1800 млн 
€vi; 

Страхова оцінка економічних збитків внаслідок сильного землетрусу у Північній 
Каліфорнії складає від 93000 до 120000 млн доларівvii. 
Страхові компанії очікують, що до 2040 року вони повинні відшкодувати збитків на 
суму $ 1 трильйон (1 мільйон мільйонів) доларів через надзвичайні погодні явища, 
пов’язані зі зміною кліматуviii

. 

Наведені вище приклади не стосуються аварій на ядерних об’єктах. На відміну від 
ядерних катастроф, такі пошкодження можна відновити, і люди можуть почати 
відбудовувати своє житло, як тільки згасне вогонь. Ось приклади пошкоджень , 
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викликаних аваріями на ядерних об’єктах: 

• 1000 млн доларів — очищення острова Тримайл-Айленд (де герметичність не 
було порушено); 

• 15000 млн доларів —оцінка прямих збитків, спричинених Чорнобильскою 
катастрофою на території колишнього Радянського Союзуix. За оцінками, 
збитки складатимуть 235000 млн євро для України, і 201000 млн євро для 
Білорусі протягом тридцяти років після аварії. 

Для оцінки можливих збитків, що їх можуть завдати аваріїї на АЕС, були зроблені 
різні розрахунки. Ці оцінки коливаються від 83252 млнx до 5469000 млн євроxi. 
Виходячи із цих оцінок, вартість великої аварії на ядерному об’єкті можна вважати у 
8000 разів більшою від наявної страхової суми. 

В Європі є багато різних ядерних реакторів — деякі з них старі, деякі — відносно 
нові. Всі вони мають різний рівень можливих поломок. У доповіді, замовленій 
Європейською Комісією, CE Delft підрахувала, що 140 атомних електростанцій в ЄС, 
припускаючи ймовірність розплавлення стінки реактора на рівні одного випадку на 
20000 реакторних років, і приймаючи час життя реактора рівним 25 рокам, 
ймовірність такої аварії за наявного парку реакторів складає 20%xii. За наявної 
тенденції до розширення часу експлуатації реакторів, цей ризик зростає. 

Ядерна катастрофа в Європі не така вже й неможлива. Тому зрозуміло, що така 
аварія буде ледь покриватися страховкою атомних електростанцій. Після витрати 
700 млн євро страховки операторів АЕС, держави та міжнародна спільнота гарантує 
ще 800 млн євро до відшкодування. Але що ж далі? 

Окрім слабкого захисту потенційних жертв серйозної ядерної аварії, існує інша 
небезпека. 

Ядерна катастрофа у, наприклад, Центральній Європі може зруйнувати землю або 
власність сусідніх націй. Можуть виникнути значні дипломатичні ускладнення. 
Приватні особи та великі власники нерухомості (такі як страхові компанії і пенсійні 
фонди) ймовірно матимуть значні збитки. Вплив цього на фінансову систему часто 
невідомий. Оскільки більшість кредитів забезпечуються нерухомістю, багато 
кредиторів не відновлять свої кредити. Наслідком може стати банкрутство 
багатьох фінансових установ, що може вплинути на міжнародну фінансову 
систему.xiii

 

Враховуючи фінансовий ефект, оцінюють, що загальна зовнішня вартість ризику 
ядерної катастрофи в ЄС складає 20000 млн євро щорічноxiv. Лише невелика частка 
цих коштів засвоюється галуззю завдяки страхуванню. CE Delft оцінила, що вартість 
атомної енергії у Франції повинна бути у три рази вищою, якщо оператори нестимуть 
повну відповідальністьxv. 

Якщо вартість атомної енергії відображатиме всі ризики, вона буде значно менш 
привабливою, особливо порівняно з відновлюваною енергією, яка зараз не має 
такого страхового розриву. Страхування фотоелемента, розташованого на даху 
школи, потужністю 43 кВт покриває відшкодування збитків третіх осіб на суму до 2,5 
млн євро. Для цього власник має щорічно сплачувати внесок у розмірі близько 70 
євроxvi. Він чи вона не має субсидій, і не є власником вітряків чи гідроелектростанцій, 
які також мають підвищений рівень ризику. Тому теперішній стан страхування 
впливає не лише на міжнародні фінансові системи, але й спотворює чесну 
конкуренцію між виробництвами енергії різних видів. 
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Можлива альтернатива 

Ризик ядерної катастрофи дуже відрізняється від традиційних страхових ризиків. 
Тоді як ймовірність настання стихійного лиха невелика, потенціал для аварії на АЕС 
надзвичайний. Невелика можливість катастрофи перешкоджає страхуванню АЕС на 
ринку комерційного страхування. 

Однак окрім традиційного, актуарного страхування існують інші способи збору 
коштів задля відповідальности перед третіми сторонами. Наприклад, Сполучені 
Штати (не є учасником Віденської чи Паризької конвенцій) у 1957 році затвердили 
закон Прайса-Андерсона. За цим законом створюється система спільної 
відповідальности, коли 104 оператори в США гарантують всю суму 
відповідальности. У 2005 році ця сума зросла до 10,46 млрд доларів (~ 7,4 млрд €). 
Хоча ця сума складає лише частину очікуваних витрат, і викликає сумнів щодо 
фінансового забезпечення, сама ідея спільної відповідальности є перспективною. 

Фауре та Ског запропонували такий само механізм поділу ризику для Європи. 
Пропонована система не надто відрізняється від наявної, за виключенням деяких 
важливих положень. По-перше, відповідальність поділяють усі власники АЕС, які 
застраховані за новою системою. По-друге, немає обмеження відповідальности. 
Однак до того, як більшість операторів приймуть участь в цьому, вже може 
використовуватись обмежена, але значно збільшена сума відповідальности. 

Передбачуваний розмір страховки, а отже і потенційної відповідальности власників 
АЕС і держав приблизно такий самий, як і теперішній. Різниця полягає в тому, що всі 
АЕС поділяють витрати у разі аварій, де б вони не трапилися на території країн-
учасниць. Припустимо, приміром, що у Франції трапилася аварія, яка спричинила 
збитки на 60млрд доларів США у Франції, Бельгії та Німеччині. Кожен зі 100 власників 
АЕС в такому випадку забезпечить 600 млн доларів.xvii

 

 
Така схема повинна привести до закриття небезпечних чи невдало розташованих 
реакторів, оскільки ані галузь, ані страхувальники не захочуть нести на собі їхні 
ризики. Зараз такі енергоблоки продовжують працювати, бо оператори не 
сплачують повного страхового відшкодування. Оскільки оператори АЕС краще 
знаються у власній галузі, їхні стратегії зменшення ризику повинні бути значно 
кращими, аніж розроблені якимось стороннім нормативним органомxviii. 

Оскільки країни-члени ЄС вже зобов’язалися “вжити необхідних заходів для 
сприяння укладенню страхових контрактів щодо покриття ризиків аварій на ядерних 
об’єктах”xix, ЄС може стати платформою, на якій вперше будуть відпрацьовані 
інноваційні схеми. 

Висновок 

На початку шістдесятих, коли були вперше взяті зобов’язання щодо 
відповідальності за АЕС, галузь ще була у дитячому віці. Тоді на атомну енергетику 
покладалися великі надії, і в результаті АЕС отримали перевагу та не були обтяжені 
повною відповідальністю. Але зараз галузь вже у зрілому віці. НУО Friends of the 
Earth Europe сподівається, що настав час, щоб оператори АЕС та уряди витягнули 
свої голови з піску та визнали, що атомна енергія насправді не є ні безпечною, ні 
добре застрахованою. Пора вже атомній енергетиці поглянути в лице своїм 
демонам. 
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Friends of the Earth Europe вимагає, щоб оператори АЕС несли повну фінансову 
відповідальність за ризик, який виникає при виробництві атомної енергії. Наразі вони 
отримують прибутки з атомних електростанцій, але пов’язаний з ними ризик 
перекладають на широку громадськість. Щоразу, коли оператори сплачують 
страховий внесок, який не покриває усіх можливих збитків, суспільство непомітно 
доплачує решту — і так до тих пір, доки не трапиться аварія. 

Теперішня відповідальність у розмірі 700 млн євро абсолютно неадекватна, і 
надзвичайний ризик, пов'язаний з атомною енергетикою, змушує нас розробляти 
надзвичайну систему, яка зробить операторів АЕС повністю відповідальними за 
свої ризики, з необмеженими зобов’язаннями. 

Через більш ніж через 20 років після Чорнобильської катастрофи, атомна енергія 
лишається найбільш небезпечною формою енергії, і Friends of the Earth Europe 
сподівається, що настав час коли Європа припинить страхувати грошима платників 
податків таку витратну та небезпечну технологію. Субсидії для атомної енергетики 
створюють нечесні умови на енергетичному ринку, де більш безпечні технології 
втрачають свої переваги. 

Friends of the Earth Europe сподівається, що твереза енергетична політика Європи 
повинна спиратися на ефективне використання енергії та на відновлювані джерела, 
і здійснювати масштабне фінансування цих двох складових. Брак відповідальности 
в атомній енергетиці спотворює ринкові умови и позбавляє переваг ці альтернативи, 
які, як вважає Friends of the Earth, є ключовими у боротьбі проти зміни клімату. 

жовтень 2007 р. 

НУО Friends of the Earth Europe виступає за раціональні та тверезі спільноти, захист довкілля, об’єднує більш 
ніж 30 національних організацій, тисячі місцевих об’єднань, і є частиною однієї з найбільших у світі народних 
екологічних мереж, Friends of the Earth International. Веб-сайт: http://www.foeeurope.org 

i Аналіз мотивів, що спонукають до цього: Faure & Van den Bergh (1990) Liability for Nuclear 
Accidents in Belgium from an Interest Group Perspective, International Review of Law and Economics 

ii Багато неядерних країн також частково відповідальні за конвенціями, але їхні страховки тут 
підходять 

iii Insured losses. Source: SwissRe; The 40 most costly insurance losses 1970 – 2005, 
http://tinyurl.com/29yn6y  

iv Див. http://iml.jou.ufl.edu/projects/spring01/Hogue/exxon.html  
v A contingent valuation study of lost passive use values resulting from the Exxon Valdez oil spill, 

Report to the Attorney General of the State of Alaska, 1992 
vi Див. http://www.munichre.com/publications/302-03451_en.pdf  
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