
Branduolinės energetikos plėtros
problemos atviros rinkos šalyse ir

jų pamokos Lietuvai

Prof. Jurgis VILEMAS
Lietuvos mokslų akademija

2011  m. rugsėjo 26 d.

Konferencija
LIETUVOS ENERGETIKA PO EKONOMINĖS KRIZĖS IR IGNALINOS AE UŽDARYMO

Lietuvos mokslų akademija
Energetikos ekonomikos asociacija

Lietuvos energetikos institutas



Branduolinės energetikos
raida pasaulyje iki 2010 m.

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

Sąstingis po 1990 m. Bendras veikiančių reaktorių
skaičius per 20 metų padidėja tik 20 vienetų ir 2010 m.
pasiekia 444, t.y. vidutiniškai tik po 1 reaktorių į metus.

Po 2000 m. naujai įvedamų energetinių blokų skaičius
beveik susilygina su išvedamų iš eksploatacijos
skaičiumi. Tačiau bendra instaliuota galia vis dar augo
ir šiuo metu siekia 398 GW (398000 MW).



Branduolinės energetikos plėtra iki 2010 m.



Tačiau beveik visi nauji reaktoriai (po 2010 m.)
atsiranda Tolimųjų Rytų šalyse ir Rusijoje.

2008 metai – istoriniai – nei vieno naujai įvesto
eksploatacijon reaktoriaus, o 2009 m. tik du, kurių
bendra galia 1068 MW, 2010 m. – 5.

ES27 šalyse didžiausias bendras reaktorių skaičius
buvo 1990 m. – 177 ir sumažėjo iki 143 2010 m.
Panaši situacija ir JAV, kur per tą patį laikotarpį
10 reaktorių sustabdyta, įvedant tik 1 naują.







2010 m. pabaigoje statybos stadijoje buvo 65 reaktoriai:

55 – PWR 27 – Kinijoje,

4 – BWR 8 – Rusijoje,

3 – PHWR 5 – Pietų Korėjoje,

1 – RBMK 5 – Indijoje,

2 – FBR 6 – ES,

1 – JAV.





Tarp 6 ES statomų elektrinių tik dvi pradėtos
statyti po 2000 metų (Suomijoje ir Prancūzijoje),

2 – Slovakijoje – pradėta prieš 1990 m.,

1 – Bulgarijoje – pradėta prieš 1990 m.,
šiuo metu ruošiamasi nutraukti kontraktą,

1 – Rumunijoje – pradėta prieš 1990 m. –
padėtis neaiški.



Per praėjusius metus (2009 –2010) pradėta statyti
26 reaktoriai:

2009 m. – 11 2010 m. – 15

9 – Kinijoje, 9 Kinijoje,
1 – Rusijoje, 2 – Rusijoje,
1 – Pietų Korėjoje. 2 – Indijoje,

1 – Japonijoje,
1 – Brazilijoje.

Iš pateiktos statistikos galima daryti aiškią išvadą,
kad branduolinės energetikos atgimimas vyksta tik
Azijos šalyse ir Rusijoje. Kitur tik daug kalbų apie
renesansą ir beveik jokio progreso.





Veiksniai palankūs branduolinės
energetikos plėtrai

Gera krašto ekonomikos būklė.
Branduolinės jėgainės šiuo metu pagrindinai
statomos tik šalyse – ekonominės plėtros lyderėse.

Didelė energetinės sistemos galia.

Spartus elektros poreikių augimas.

Sunkumai didinant tradicinių energijos šaltinių
gavybą.



Globalus atšilimas.

Energetinis saugumas (labai spekuliatyvus, bet
labai populiarus veiksnys).

Pasikeitusi į gerąją pusę visuomenės nuomonė
(iki 2011 m. kovo 11 d.).



Veiksniai trukdantys plėtrai
Pirmas ir svarbiausias – ekonomika.





Pastaraisiais metais labai (kelis kartus) išaugo
branduolinių jėgainių statybos kaina.



Dėl to atitinkamai didėja numatoma elektros
energijos gamybos savikaina.



Įvairių technologijų ekonominis palyginimas
naudojantis “levelized cost” metodu bei įrangos
tiekėjų pateikiama labai optimistine informacija
apie AE statybos kainą duoda klaidingą
informaciją apie jų tarpusavio konkurencingumą
atviros rinkos sąlygomis.

Dėl įvairių priežasčių branduolinių jėgainių statyba
trunka beveik dvigubai ilgiau nei numatoma
pradiniame projekte. To išdavoje labai didėja
statybos kaštai.

Planuojama naujų AE elektros energijos savikaina
bus didesnė nei prognozuojama didmeninėje
rinkoje jų įvedimo eksploatacijon metu.



Investiciniai bankai šiuo metu naujų AE statybą
laiko labai rizikingu verslu ir todėl skolina labai
atsargiai ir už labai aukštas palūkanas arba išvis
atsisako finansuoti.

Poreikių augimo tempas išsivysčiusiose šalyse
(OECD) yra gerokai mažesnis nei buvo
prognozuojama netolimoje praeityje.

Ypatingai spartus progresas įsisavinant
atsinaujinančius energijos išteklius eilėje šalių
mažina susidomėjimą branduoline energetika.



Saulės ir branduolinės energijos kaina.
Istorinė sankirta









Naujausi pasiekimai dujų paieškos ir gavybos
technologijų srityje daro jas pagrindiniu
energijos šaltiniu daugeliui metų į priekį.

Panaudoto kuro problema.

Labai mažas mokslinių tyrimų finansavimas.



Vietoje išvadų
v Atsižvelgiant į įvykius Japonijoje bei priimtus

sprendimus Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir
tai, kas pasakyta anksčiau, galima teigti, kad
branduolinės energetikos ateitis senose
išsivysčiusiose šalyse yra labai neaiški.
Viltis apie renesansą reikia nukelti dar porai
dešimtmečių.

v Branduolinė energija per artimiausius du
dešimtmečius nebus pagrindine technologija
padedančia spręsti globalinio atšilimo problemą
ar tiekimo saugumo problemą.



v Branduolinė energetika neturėtų būti
plėtojama šalyse, kurios:

a) negali savo teritorijoje palaidoti visas
susidarančias radioaktyvias atliekas
(įskaitant ir panaudotą kurą);

b) didelių avarijų atveju būtų nepajėgios
savarankiškai susidoroti su jų pasekmėmis.



v Įvertinant pokrizinės ekonominės padėties
neaiškumą ir poreikių energijai neapibrėžtumą,
numatomą naujų AE statybą Kaliningrado
srityje ir Baltarusijoje, būsimą generuojančių
galių perteklių regione (ypatingai dėl sparčios
vėjo energetikos plėtros), tikimybė, kad atsiras
norinčių investuoti į AE statybą Lietuvoje ir
prisiimti visą projekto riziką, yra labai nedidelė.

vLietuvos Vyriausybei dar nevėlu peržiūrėti
anksčiau priimtus sprendimus ir atšaukti ar
bent atidėti naujos AE statybos planus.







Ačiū už dėmesį !


