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Pagrindiniai veiksniai 

trukdantys branduolinės 

energetikos plėtrai rinkos 

ekonomikos šalyse 

Pirmiausia panagrinėsime kokie 

veiksniai paskatino Lietuvos 

politikus susieti Lietuvos 

energetikos ateitį su nauja 

branduoline elektrine 



 energijos tiekimo saugumas 
„energetinės nepriklausomybės“ 
iliuzija; 

 įsitikinimas, kad poreikis energijai 
didės nuolatos ir sparčiai; 

 neteisinga (per daug optimistinė, 
tendencinga) informacija apie jos 
ekonomiką paplitusi branduolinio 
„renesanso“ euforijos laikotarpiu 
(2000–2007);  



 nemaža politikų dalis manė, kad 
pastačius naują AE, jos energijos 
savikaina bus tokia pat ar mažesnė 
nei buvusi Ignalinos AE; 

 

 iki šiol daug kas nesupranta kaip 
skirsis seniai pastatytų elektrinių 
energijos savikaina nuo naujai 
statomų. 



Reali situacija 

1. Energijos poreikiai auga žymiai lėčiau 
nei tikėjosi optimistai ir pesimistai. 

Galutinės elektros energijos 

poreikių prognozė 

 (2009) 





2. Maksimali pareikalauta galia nuo 
1995 metų beveik pastovi ir 
neviršija 2000 MW. 



3. Didžiosios branduolinio „renesanso“ 
viltys buvo paremtos klaidingu 
tikėjimu, nepagrįstomis prielaidomis 
apie naujų branduolinių jėgainių 
statybos kainą (<2000 $/kW) ir 
žemą skolinimosi (kapitalo) kainą 
(~5–8%).  
Dauguma to meto labai 
išreklamuotų TEA, TATEN’os, MIT, 
KTU, studijų rėmėsi šiomis 
prielaidomis ir gavo atitinkamus 
rezultatus. 



4. Realybė pasirodė visai kitokia.  
Reali statybos kaina Vakarų šalyse 
yra žymiai didesnė ir JAV viršija  
5000 $/kW, o bankai branduolinių 
jėgainių statybą laiko labai rizikingu 
verslu, nenoriai skolina ir tai su 
didelėmis palūkanomis. 
 
Tik naujausios IEA, USEIA, eilės 
bankų ir kt. 2011 metų studijos 
naudojasi realistiškesne informacija 
ir gauna visai kitokius rezultatus.  



Assumptions used to calculate electricity 

generating levelized costs, 2015–2035 

 CCGT Coal Coal CCS Nuclear Wind 
European Union      
Capacity factor 60% 75% 80% 90% 24% 
Thermal efficiency (gross, LHV) 61% 50% 41% 33% n.a. 
Capital cost ($2009 per kW) 900 2100 3 550 4 200 1480 
Construction lead time (years) 3 5 5 7 1.5 
Economic plant life (years) 25 35 35 40 20 
Unit cost of fuel (various*) 9.8 105 105 3 n.a. 
Non-fuel O&M costs ($2009 per kW) 23 63 105 125 22 

United States      
Capacity factor 55% 80% 80% 90% 28% 
Thermal efficiency (gross, LHV) 61% 51% 42% 33% n.a. 
Capital cost ($2009 per kW) 900 2 550 3 800 4 600 1550 
Construction lead time (years) 3 5 5 7 1.5 
Economic plant life (years) 25 35 35 40 20 
Unit cost of fuel (various*) 6.6 55 55 3 n.a. 
Non-fuel O&M costs ($2009 per kW) 23 89 130 125 23 

 
•Fuel cost units: gas is in $/MBtu; coal is in $/tonne; nuclear is in $/MWh.  All costs in year-2009 dollars. Cost of capital is 8% 

 

TEA “World Energy Outlook 2011 Special Report”  



Gauti  

rezultatai 
Electricity generating levelized costs under  

different CO2 prices, 2015–2035 (WEO2011) 



 JAV Energetikos departamento EIA 2011 metų 
ataskaita „Energy Outlook 2011“ pateikia kiek kitokį 
rezultatą apie elektros energijos gamybos kainą 
elektrinėse pradėsiančiose veikti 2020 m. 



 Prieš tris metus LEI dr. A. Galinis atliko naujos 

AE Lietuvoje elektros energijos skaičiavimus 
esant panašioms pradinėms sąlygoms, išskyrus 
kapitalo amortizacijos trukmę, kaip ir WEO2011 
ir gavo panašų rezultatą 



 Tačiau prieš nusprendžiant investuoti dar reikia 
įvertinti: 

    •   kokia bus tikra skolinimosi kaina; 

    •   kiek laiko gali užtrukti statyba; 

    •   maksimaliai priimtina atsipirkimo trukmė; 

    •   įvairias rizikas galinčias padidinti statybos 
       kainą. 

  



Energijos gamybos AE savikainos jautrumas  

įvairiems veiksniams 



 Jeigu prie „levelized“ kainos pridėti 
premijas, susijusias su aukščiau minėtais 
veiksniais, tai gautume gerokai didesnę 
realią gamybos savikainą. 

 

 Turima informacija apie jau sudarytus 
kontraktus (Turkijoje, JAE, Bulgarijoje, 
Indijoje) rodo, kad reali gamybos 
savikaina naujose AE siekia 30 
ct/kWh(liet.centai). 



5. Naujausia patirtis rodo, kad 
atominių elektrinių demontažas 
kainuoja žymiai brangiau nei buvo 
tikėtasi. 

 

6. Panaudoto branduolinio kuro 
laidojimo problema neišspręsta iki 
šiol.  
Aišku tik viena, kad tai bus labai 
brangus procesas. 



7. Nežiūrint į tai, kad didelių avarijų 
tikimybė yra labai maža, tačiau jos 
ekonominės pasekmės yra 
ypatingai didelės, siekiančios daug 
dešimčių milijardų dolerių 
(preliminarūs nuostoliai Fukušimoje 
~75 milijardai $).  
Tik didelės ir ekonomiškai stiprios 
šalys gali pakelti tokią naštą. 

 



8. Mažos šalys negalėtų pakelti tokios naštos 
ir turėtų atsisakyti šios technologijos 
panaudojimo. 

 

9. Ypatingai pavojinga, jei atominės 
elektrinės būtų statomos politiškai 
nebrandžiose ar nestabiliose valstybėse. 

 

10. Naujos AE statyba nesprendžia aštriausios 
problemos Lietuvos energetikoje – šilumos 
tiekimo, stabdo kogeneracijos ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
panaudojimą elektros gamybai. 





OECD incremental power generation, 2000–2010* 

* Based on estimated data for 2010. 



World incremental power generation, 2000–2009*  

* Based on estimated data for 2009. 





Ačiū už dėmesį  


