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Branduolinės energetikos raidaBranduolinės energetikos raida
pasaulyje iki 2012 m.pasaulyje iki 2012 m.

•• Audringa plėtra 1970Audringa plėtra 1970––1990 metų laikotarpyje.1990 metų laikotarpyje.
Reaktorių skaičius pasiekia 419.Reaktorių skaičius pasiekia 419.

•• Sąstingis po 1990 m. Bendras veikiančiųSąstingis po 1990 m. Bendras veikiančių
reaktorių skaičius per 20 metų padidėja tikreaktorių skaičius per 20 metų padidėja tik
20 vienetų ir 2010 m. pasiekia 441, t.y.20 vienetų ir 2010 m. pasiekia 441, t.y.
vidutiniškai tik po 1 reaktorių į metus.vidutiniškai tik po 1 reaktorių į metus.



•• Po 2000 m. naujai įvedamų energetiniųPo 2000 m. naujai įvedamų energetinių
blokų skaičius beveik susilygina sublokų skaičius beveik susilygina su
išvedamų iš eksploatacijos skaičiumi.išvedamų iš eksploatacijos skaičiumi.
Tačiau bendra instaliuota galia vis darTačiau bendra instaliuota galia vis dar
augo iraugo ir 2011 met2011 metų pradžioje siekėų pradžioje siekė
398 GW (398000 MW).398 GW (398000 MW).

•• 2011 m.2011 m. –– naujasnaujas šokas branduolineišokas branduolinei
energetikai, kai nutraukiama beveikenergetikai, kai nutraukiama beveik 2200
reaktorireaktorių eksploatacija.ų eksploatacija.



Branduolinės energetikos plėtra iki 2010 m.



•• Tačiau beveik visi nauji reaktoriaiTačiau beveik visi nauji reaktoriai
(po 2000 m.) atsiranda Tolimųjų Rytų šalyse(po 2000 m.) atsiranda Tolimųjų Rytų šalyse
ir Rusijoje.ir Rusijoje.

•• 2008 metai2008 metai –– istoriniaiistoriniai –– nei vieno naujainei vieno naujai
įvesto eksploatacijon reaktoriaus, o 2009 m.įvesto eksploatacijon reaktoriaus, o 2009 m.
tik du, kurių bendra galia 1068 MW,tik du, kurių bendra galia 1068 MW,
2010 m.2010 m. –– 5,5, 2011 m.2011 m. –– 77..

•• ES27 šalyse didžiausias bendrasES27 šalyse didžiausias bendras veikianveikiančiųčių
reaktorių skaičius buvo 1990 m.reaktorių skaičius buvo 1990 m. –– 177 ir177 ir
sumažėjo iki 14sumažėjo iki 1433 2020110 m. Panaši situacija ir0 m. Panaši situacija ir
JAV, kur per tą patį laikotarpįJAV, kur per tą patį laikotarpį 10 reaktorių10 reaktorių
sustabdyta, įvedant tik 1 naują.sustabdyta, įvedant tik 1 naują.







•• 20120122 m. pm. pradradžioje  statybos stadijoje buvožioje  statybos stadijoje buvo
6633 reaktoriai:reaktoriai:

5544 –– PWRPWR 2626 –– Kinijoje,Kinijoje,
33 –– BWRBWR 99 –– Rusijoje,Rusijoje,
33 –– PHWRPHWR 55 –– Pietų Korėjoje,Pietų Korėjoje,
11 –– RBMKRBMK 55 –– Indijoje,Indijoje,
22 –– FBRFBR 66 –– ES,ES,

11 –– JAVJAV,,
1111 –– kitosekitose šalyse.šalyse.







•• Tarp 6 ESTarp 6 ES statomstatomų elektrinių tik dvi pradėtosų elektrinių tik dvi pradėtos
statyti po 2000 metų (Suomijoje irstatyti po 2000 metų (Suomijoje ir
Prancūzijoje),Prancūzijoje),

22 –– SlovakijojeSlovakijoje –– pradėta prieš 1990 m.,pradėta prieš 1990 m.,

11 –– BulgarijojeBulgarijoje –– pradėta prieš 1990 m.,pradėta prieš 1990 m.,
šiuo metu ruošiamasi nutraukti kontraktą,šiuo metu ruošiamasi nutraukti kontraktą,

11 –– RumunijojeRumunijoje –– pradėta prieš 1990 m.pradėta prieš 1990 m. ––
padėtis neaiški.padėtis neaiški.



•• Per praėjusiusPer praėjusius trejustrejus metus (metus (20092009 ––20120111))
pradėti statyti 2pradėti statyti 288 reaktoriai:reaktoriai:

2009 m.2009 m. –– 1111 2010 m.2010 m. –– 1515 2011 m.2011 m. –– 22

99 –– Kinijoje,Kinijoje, 99 –– Kinijoje,Kinijoje, 22 –– Rusijoje.Rusijoje.
11 –– Rusijoje,Rusijoje, 22 –– Rusijoje,Rusijoje,
11 –– PietųPietų 22 –– Indijoje,Indijoje,

KorėjojeKorėjoje.. 11 –– Japonijoje,Japonijoje,
11 –– Brazilijoje.Brazilijoje.

•• Iš pateiktos statistikos galima daryti aiškiąIš pateiktos statistikos galima daryti aiškią
išvadą, kad branduolinės energetikos realiišvadą, kad branduolinės energetikos reali
plėtra vyksta tik Azijos šalyse ir Rusijoje.plėtra vyksta tik Azijos šalyse ir Rusijoje.
Kitur tik daug kalbų apie renesansą ir jokioKitur tik daug kalbų apie renesansą ir jokio
progreso.progreso.





KokieKokie veiksniai sustabdė branduolinėsveiksniai sustabdė branduolinės
energetikos plėtrą atviros rinkosenergetikos plėtrą atviros rinkos
šalyse?šalyse?

•• Pirmas ir svarbiausiasPirmas ir svarbiausias –– ekonomika.ekonomika.
Jos nekonkurencingos atviros rinkosJos nekonkurencingos atviros rinkos
sąlygomis (įvertinant investicijų dydį irsąlygomis (įvertinant investicijų dydį ir
kapitalo kainą).kapitalo kainą).





•• Poreikių augimo tempas išsivysčiusiosePoreikių augimo tempas išsivysčiusiose
šalyse (OECD) yra daug mažesnis nei buvošalyse (OECD) yra daug mažesnis nei buvo
prognozuojama netolimoje praeityje.prognozuojama netolimoje praeityje.
Mažesnėms šalims nenaudinga statytiMažesnėms šalims nenaudinga statyti
didelės vienetinės galios elektrines.didelės vienetinės galios elektrines.

•• Lietuvoje taip pat poreikiai auga ženkliaiLietuvoje taip pat poreikiai auga ženkliai
lėčiau nei buvo prognozuota.lėčiau nei buvo prognozuota.





•• Eilėje šalių vis stiprėjanti opozicijaEilėje šalių vis stiprėjanti opozicija
branduolinei energetikai, ypatingai pobranduolinei energetikai, ypatingai po
Fukušimos avarijos.Fukušimos avarijos.

•• Beveik jokio progreso sprendžiantBeveik jokio progreso sprendžiant
panaudoto branduolinio kuro galutiniopanaudoto branduolinio kuro galutinio
palaidojimo problemą (išskyrus Suomiją irpalaidojimo problemą (išskyrus Suomiją ir
Švediją).Švediją).
Akivaizdu tiktai, kad tai bus labai brangu.Akivaizdu tiktai, kad tai bus labai brangu.
Mažoms šalims, su nedideliu reaktoriųMažoms šalims, su nedideliu reaktorių
skaičiumi, tai esminiai įtakos šiosskaičiumi, tai esminiai įtakos šios
energetikos rūšies ekonomiką.energetikos rūšies ekonomiką.



•• Senų atominių elektrinių saugaus demontažoSenų atominių elektrinių saugaus demontažo
reali kaina yra nepalyginamai didesnė neireali kaina yra nepalyginamai didesnė nei
rodė ankstesnės spėlionės. Matomai ji busrodė ankstesnės spėlionės. Matomai ji bus
panaši į naujos statybos kainą. Tai jau rodopanaši į naujos statybos kainą. Tai jau rodo
Anglijos, Ukrainos bei Ignalinos AE patirtis.Anglijos, Ukrainos bei Ignalinos AE patirtis.

•• Neįtikėtinai spartus progresas įsisavinant AEŠNeįtikėtinai spartus progresas įsisavinant AEŠ
(ypatingai vėjo ir saulės) atveria galimybę(ypatingai vėjo ir saulės) atveria galimybę
sukurti COsukurti CO22 negeneruojančią energetiką ir benegeneruojančią energetiką ir be
branduolinės energetikos arba ją plėtojant tikbranduolinės energetikos arba ją plėtojant tik
ten, kur yra ypatingai palankios sąlygos.ten, kur yra ypatingai palankios sąlygos.





OECD incremental power generation, 2000OECD incremental power generation, 2000––2010*2010*

* Based on estimated data for 2010.



World incremental power generation, 2000World incremental power generation, 2000––2009*2009*

* Based on estimated data for 2009.





•• Naujausi pasiekimai gamtinių dujųNaujausi pasiekimai gamtinių dujų
paieškos ir gavybos technologijų srityjepaieškos ir gavybos technologijų srityje
daro jas pagrindiniu energijos šaltiniudaro jas pagrindiniu energijos šaltiniu
daugeliui metų į priekį.daugeliui metų į priekį.

Nusprendus statyti savo SD terminaląNusprendus statyti savo SD terminalą
nevertėtų per daug energingai stumti jasnevertėtų per daug energingai stumti jas
iš Lietuvos energetikos.iš Lietuvos energetikos.



PabaigaiPabaigai

•• Nežiūrint į tai, kad didelių avarijų tikimybėNežiūrint į tai, kad didelių avarijų tikimybė
yra labai maža, tačiau jų ekonominės iryra labai maža, tačiau jų ekonominės ir
socialinės pasekmės yra milžiniškossocialinės pasekmės yra milžiniškos..

Naujausi Japonijos Vyriausybės vertinimaiNaujausi Japonijos Vyriausybės vertinimai
rodo, kad TEPCO kompanijos gelbėjimuirodo, kad TEPCO kompanijos gelbėjimui
reikės skirti netreikės skirti net 11 trilijo11 trilijonų jenųnų jenų
((100 mili100 milijardų eurų).jardų eurų).
Šaltinis: BloŠaltinis: Blooomberg,mberg, 2012 m. vasario 24 d.2012 m. vasario 24 d.

Tik didelTik didelėės ir ekonomis ir ekonomišškaikai stiprios šalysstiprios šalys
gali pakelti tokią naštą.gali pakelti tokią naštą.



•• Mažos šalys turėtų nerizikuoti savo ateitimiMažos šalys turėtų nerizikuoti savo ateitimi
ir atsisakyti šios technologijos panaudojimo.ir atsisakyti šios technologijos panaudojimo.

•• Ypatingai pavojinga atomines elektrinesYpatingai pavojinga atomines elektrines
statyti politiškai ar technologiškaistatyti politiškai ar technologiškai
nebrandžiose ar nestabiliose valstybėse.nebrandžiose ar nestabiliose valstybėse.
Jose galimas toks įvairių priežasčių irJose galimas toks įvairių priežasčių ir
inicijuojančių įvykių derinys, kuris savoinicijuojančių įvykių derinys, kuris savo
pavojingumu ir pasekmėmis gali pranokti irpavojingumu ir pasekmėmis gali pranokti ir
ekstremalų cunamį.ekstremalų cunamį.

•• Vadovautis šūkiu „Lietuva yra drąsiųjų šalis“Vadovautis šūkiu „Lietuva yra drąsiųjų šalis“
šiuo atveju nederėtų.šiuo atveju nederėtų.



•• Naujos AE statyba LietuvojeNaujos AE statyba Lietuvoje –– per brangusper brangus
mokestis už spekuliacijas „energetiniomokestis už spekuliacijas „energetinio
saugumo“ tema, energetnę priklausomybęsaugumo“ tema, energetnę priklausomybę
keičiant dar pavojingesne finansinekeičiant dar pavojingesne finansine
priklausomybe.priklausomybe.

•• Esant tokiam sparčiam progresui AEŠEsant tokiam sparčiam progresui AEŠ
srityje ir juos taip palaikant ESsrityje ir juos taip palaikant ES
institucijose, būtų didelė strateginė klaidainstitucijose, būtų didelė strateginė klaida
Lietuvos energetikos ateitį susieti suLietuvos energetikos ateitį susieti su
atomine energetika, kurios likimas yraatomine energetika, kurios likimas yra
labai neaiškus.labai neaiškus.



Ačiū už dėmesį.Ačiū už dėmesį.


