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PRZEDMOWA
Wyst puj obecnie wyra ne objawy o ywionego zainteresowania
rozwojem energetyki j drowej na wiecie. Wyrazem tego zainteresowania była
mi dzynarodowa konferencja ministerialna „ Energetyka J drowa w XXI Wieku”
zorganizowana przez Mi dzynarodow Agencj Energii Atomowej (MAEA),
Organizacj Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz rz d Republiki
Francuskiej. Delegaci rz dów 32 krajów przedstawili swoje prognozy rozwoju
energetyki j drowej. Przedstawione liczby wskazuj na plany ł cznego wzrostu
mocy zainstalowanej w elektrowniach j drowych w okresie do roku 2030 o 230
GWe, to jest o 63% obecnego wiatowego stanu energetyki j drowej na wiecie.
Te prognozy ostatniego okresu przyniosły dezaktualizacj trwaj cych do
niedawna przewidywa post puj cej redukcji wiatowego stanu energetyki
j drowej. W roku 2000 MAEA i OECD oceniały, e stan ten obni y si z 350
GWe w tym roku do 300 GWe w roku 2030. W roku 2004 obie organizacje
podwy szyły te oceny do poziomu 423 –542 GWe.
Z prezentacji uczestników i dyskusji „ okr głych stołów” wynika, e
energetyka j drowa wykazała swoj
dojrzało
technologiczn
i
konkurencyjno w odniesieniu do energetyki klasycznej spalaj cej paliwa
kopalne, równie w zakresie bezpiecznego działania urz dze i bezpiecze stwa
dla otoczenia.
Jako czynniki powoduj ce tak wyra ne odwrócenie powy szego trendu
rozwoju energetyki j drowej wymieniane s :
- wymagania ochrony rodowiska oraz konieczno ograniczenia wzrostu
zawarto ci CO 2 w atmosferze. Ten czynnik ma swój wymiar ekonomiczny,
poniewa wprowadzanie czystszych technologii spalania, szczególnie w gla,
wpływa w istotnym stopniu na podwy szenie kosztów tego spalania.
- tendencje wzrostu cen paliw kopalnych, szczególnie gazu,
- nie słabn ce przywi zywanie negatywnego znaczenia dla istniej cej
koncentracji zasobów geologicznych ropy i gazu jedynie w kilku rejonach; st d
wzrastaj ce d enie do dywersyfikacji ródeł energii.

Zatwierdzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich
dnia

Mi dzynarodowa Agencja Energii Atomowej we współpracy z Organizacj

Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i rz dem Republiki Francuskiej zorganizowała konferencj
ministerialn

po wi con

perspektywom rozwoju energetyki j drowej w

wiecie. W

konferencji wzi ło udział około 360 przedstawiciel, w wi kszo ci szczebla ministerialnego, z
ponad 80 krajów i organizacji mi dzynarodowych. Celem konferencji był przegl d sytuacji
energetycznej w

wiecie, warunków rozwoju zaopatrzenia w energi

i roli energetyki

j drowej w sprostaniu globalnym wyzwaniom ekologicznym, powodowanym zwłaszcza
efektem cieplarnianym, oraz wyczerpuj cym si zasobom paliw kopalnych.
Po awarii w Czarnobylu w wielu krajach rozwój energetyki j drowej został zahamowany, co
spowolniło równie

post p technologiczny w tej dziedzinie. Niektóre kraje europejskie

podj ły decyzje i zacz ły wycofywa niektóre EJ z eksploatacji (Belgia, Niemcy Szwecja)
Dalszy rozwój nast puje natomiast w krajach Azji (Chinach, Japonii, Indii i Korei
Południowej) oraz Rosji. Z tego wzgl du udział EJ w globalnej produkcji energii elektrycznej
utrzymuje si na poziomie ok. 16 %.
Obecnie, jak to stwierdził Muhamad El Baradei, Dyrektor Generalny MAEA, po kilku
dekadach do wiadcze pracuj cych elektrowni j drowych a tak e po wprowadzeniu, przede
wszystkim dzi ki działaniom MAEA i krajów członkowskich, systemów kontroli i
zapewnienia bezpiecze stwa j drowego, nadszedł czas na rewizj negatywnego podej cia do
tej technologii. Tym bardziej, e jednocze nie gwałtownie zmieniaj si warunki rozwoju
energetyki bazuj cej na paliwach kopalnych. Chodzi przede wszystkim o efekt cieplarniany w
zwi zku z gwałtownie wzrastaj c

koncentracj

CO2 w atmosferze ziemskiej oraz

perspektyw istotnego wzrostu cen paliw w glowodorowych, w tym wzrost cen w gla, mimo
e zasoby tego paliwa s

jeszcze bardzo du e na

wiecie. Jednocze nie negatywnego

znaczenia nabiera geograficzna koncentracja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, co mo e
spowodowa wzrastaj ce znaczenie czynników politycznych w zaopatrzeniu w te surowce
energetyczne.
Porównania ekonomiczne ju

obecnie wykazuj

energetyk

paliwa kopalne, a je li uwzgl dni si

klasyczn

spalaj c

przewag

energetyki j drowej nad
perspektywiczne

technologie klasyczne z tzw. sekwestracj CO2, to ta przewaga jest jeszcze bardziej znacz ca.
Wg danych EdF koszty produkcji energii elektrycznej w elektrowniach j drowych wynosz
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obecnie poni ej 4 Euro/MWh, podczas gdy elektrownie w glowe z sekwestracj CO2 mog
mie koszty na poziomie 6-8 Euro/MWh.
Przedstawiciele rz dów w swoich prezentacjach informowali uczestników konferencji o
zamierzeniach rozwoju energetyki j drowej w ich krajach. Wyst pienia mo na podzieli na
dotycz ce krajów z du ym istniej cym potencjałem energetyki j drowej i zamierzeniami jego
znacznego rozwoju oraz krajów zamierzaj cych podtrzyma istniej cy potencjał b d podj
jego rozwój.
W pierwszej grupie, szczegółowe zamierzenia przedstawiła Francja, gospodarz konferencji.
W roku 2004 zamkni to ostatni kopalni w gla a własne zasoby ropy i gazu pokrywaj
około 1% zapotrzebowania na nie. Dzi ki energetyce j drowej i wodnej dostarczaj cych
odpowiednio 78% i 12% energii elektrycznej udział importu w zu yciu energii pierwotnej
wynosi około 50%. Elektrownie j drowe o ł cznej mocy 63 GW i rednim wieku 19 lat b d
stopniowo wycofywane z eksploatacji poczynaj c od lat 2030-2040. W tej sytuacji
prowadzono prace nad zawansowanym projektem reaktora energetycznego, który
zast powałby stopniowo reaktory wycofywane z u ytku. W roku 2004 firma EdF zatwierdziła
projekt reaktora wodnego ci nieniowego o nazwie EPR (European Power Reactor)
przygotowany przez firmy Framatome i Siemens, wybrano lokalizacj

dla obiektu

demonstracyjnego i przedstawiono te propozycje Narodowej Komisji Dyskusji Publicznych,
która w grudniu 2004 zainicjowała narodow dyskusje. Oczekuje si , e około roku 2020, po
pewnym okresie eksploatacji obiektu demonstracyjnego powstan podstawy do decyzji czy
reaktor tego typu b dzie stopniowo zast pował wycofywane z eksploatacji elektrownie.
Według obecnych prognoz, energetyka j drowa b dzie w dłu szej perspektywie dominowa
w elektroenergetyce Francji. Ł czn moc elektrowni j drowych w roku 2030 prognozuje si
na 65 GW. Około roku 2020 podejmowane b d ostateczne decyzje co do kształtu bilansu
energetycznego Francji uwzgl dniaj ce techniczn i ekonomiczn zasadno

rozwoju OZE,

sytuacj cenow paliw, szczególnie gazu, ryzyko zwi zane z kosztami i okresem budowy
nowych EJ i likwidacji starych oraz koszty gospodarki odpadami

promieniotwórczymi –

wszystko w ramach dopuszczalnych limitów emisji CO2. Z my l o roli energetyki j drowej
w dalszej perspektywie Francja bierze udział w mi dzynarodowym programie rozwoju EJ
Generacji IV.
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Chiny, najwi kszy rozwijaj cy si kraj wiata, planuj do roku 2020 czterokrotny wzrost GDP,
dwu i półkrotny wzrost zapotrzebowania na energie pierwotn

i dwukrotny wzrost

zapotrzebowania na energi elektryczn . Obecny poziom zu ycia energii elektrycznej wynosi
1200 kWh/c. W tym okresie planuje si wzrost ł cznej mocy zainstalowanej elektrowni
j drowych z 6,6 GW obecnie do 36 – 40 GW, tak aby ich udział w produkcji energii
elektrycznej wyniósł 4% w roku 2020. Planuje si koncentracj rozwoju energetyki j drowej
w oparciu o reaktory wodne ci nieniowe z szerokim zastosowaniem standaryzacji produkcji
urz dze , co przy długich seriach produkcji reaktorów energetycznych ma szczególne
uzasadnienie.
W Indiach (1,05 mld. ludno ci obecnie i ok.1,5 mld. w roku 2050, niskie zu ycie energii
elektrycznej, wynosz ce 421 kWh/c, 55% gospodarstw domowych i 20% wsi nie ma dost pu
do energii elektryczne) zamierzenia rozwoju elektroenergetyki obejmuj

elektryfikacj

wszystkich wsi i gospodarstw domowych do roku 2012 oraz wzrost do roku 2050 redniego
zu ycia energii elektrycznej do poziomu 5000 kWh/c. Oznacza to konieczno

utrzymania

redniego tempa wzrostu ł cznej mocy zainstalowanej w okresie do roku 2050 na poziomie
5,4% rocznie, co ma przynie

wzrost mocy systemu elektroenergetycznego ze 104 GW w

roku 2002 do 1250 – 1350 GW w roku 2050. Wymagania bezpiecze stwa energetycznego z
uwzgl dnieniem potencjalnego wzrostu cen paliw w glowodorowych, oraz wymagania
ograniczenia emisji CO2 powoduj , e zamierza si zwi kszy udział energetyki j drowej w
ogólnej produkcji energii elektrycznej z 3,3% w roku 2004 do 25% w roku 2050, co oznacza
wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach j drowych z 2,5 GW do 275 GW. W ramach
programu rozwoju EJ przewiduje si

- kontynuowanie budowy rozwini tych w Indiach

termicznych reaktorów ci nieniowych z uranem naturalnym, chłodzonych i moderowanych
ci k wod oraz budow reaktorów pr dkich o mocy 500 MW. Pierwszy obiekt tego typu
rozpocz ł prac w pa dzierniku 2004 roku). W przyszło ci zamierza si wł czy do cyklu
paliwowego wykorzystywanie toru, którego bogate zasoby geologiczne wyst puj w Indiach w
pokładach piasków monacytowych. Na wietlanie toru w reaktorach termicznych prowadzi do
jego przemiany w rozszczepialny izotop U-233, o podobnych własno ciach jak U-235 i Pu
239. W ten sposób Indie b d mogły zaspokoi potrzeby swego całego programu j drowego, z
omini ciem kosztownego procesu wzbogacania uranu naturalnego.
Obecny udział EJ w Federacji Rosyjskiej w ł cznej mocy systemu elektroenergetycznego
wynosi 11,5 % ( 21,7 GW) a w produkcji energii elektrycznej 16,5% ( 138,4 TWh), w tym w
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europejskiej cz ci Federacji 21,5%. Planuje si w okresie do roku 2020 wzrost ł cznej mocy
zainstalowanej w elektrowniach j drowych o 18 – 23 GW. Rosja uwa a energetyk j drow
jako technologi podstawow dla przyszłej energetyki. Nadal s i b d budowane EJ z
reaktorami WWER 1000, które sprawdziły si

w dotychczasowej eksploatacji z

mo liwo ciami wydłu enia czasu ich bezpiecznej eksploatacji do 50 lat. B d rozwijane
technologie reaktorów pr dkich w oparciu o opanowany eksploatacyjnie typ reaktora BN 600.
Rosja deklaruje przyjmowanie paliwa wypalonego z reaktorów termicznych b d to na
przerób b d długotrwałe przechowywanie w suchych przechowalnikach.
W Stanach Zjednoczonych nie podj to budowy adnej elektrowni j drowej od roku 1970. W
ramach realizowanego obecnie programu Nuclear Power 2010 przemysł we współpracy z
organami rz du realizuje kosztem 500 mln USD program w celu uzyskania wst pnych licencji
na lokalizacje, budow i eksploatacj standardowych projektów przynajmniej dwu reaktorów
energetycznych, które uzyskały uprzednio certyfikaty bezpiecze stwa od Komisji Regulacji
Energetyki J drowej (Nuclear Regulatory Commission). Uzyskanie powy szych licencji wi e
si z przygotowaniem technicznej dokumentacji projektowej tych reaktorów. Oczekuje si
zamówienia

tych

reaktorów

przed

rokiem

2010.

Stany

Zjednoczone

przewodz

mi dzynarodowemu programowi Generation IV International Forum, w ramach którego
prowadzone s prace badawczo-rozwojowe nad sze cioma typami reaktorów energetycznych
generacji IV, które mog wej

na rynek w latach 2030 - 2040. W lutym tego roku umowy o

wspólnych pracach nad tymi projektami podpisali partnerzy z USA, Francji, Anglii, Japonii i
Kanady.
W drugiej grupie na uwag zasługuj prezentacje kilku krajów. Moc zainstalowana EJ w
Republice Korei wynosi obecnie 16,8 GW, które dostarczaj
Konieczno

40% energii elektrycznej.

obni enia zale no ci od importowanej energii oraz przewidywany wzrost zu ycia

energii elektrycznej o 70% do roku 2020 powoduj ,

e planowany jest dalszy rozwój

energetyki j drowej. Do roku 2015 zamierza si odda do u ytku 6 nowych bloków o mocy
jednostkowej 1000 MW oraz dwa bloki nowszej generacji o mocy jednostkowej 1400 MW.
Cztery bloki elektrowni j drowej Paks na W grzech dostarczaj

krajowi 40 % energii

elektrycznej. W latach 2013 – 2017 b dzie upływał 30 letni okres ich projektowej eksploatacji.
Badania prowadzone w okresie ostatnich pi ciu lat wskazały na mo liwo

przedłu enia ich

bezpiecznej eksploatacji o 20 lat. Przygotowywane s wnioski do Urz du Dozoru J drowego o
przedłu enie licencji eksploatacyjnej o ten okres. W sytuacji du ej zale no ci kraju od importu
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energii istotny udział EJ w produkcji energii elektrycznej uwa any jest za bardzo wa ny z
punktu widzenia bezpiecze stwa energetycznego kraju.
W wietle 90% zale no ci Słowacji od importu paliw pierwotnych, wyczerpywania si
mo liwo ci budowy elektrowni wodnych oraz zamierze spełnienia wymogów protokołu z
Kioto jedyn

alternatyw

ograniczenia importu paliw w glowodorowych jest rozwój

energetyki j drowej. Rz d popiera doko czenie rozpocz tej w roku 1985 budowy bloków
j drowych Mochowce 3 i 4, która ma by

zrealizowana bez konieczno ci udzielenia

inwestorom finansowych gwarancji rz dowych.
Towarzystwo Nuclearelectrica Rumunii utworzone z udziałem AECl z Kanady i Ansaldo z
Włoch planuje zako czy w roku 2006 budow drugiego bloku EJ Cernavoda. Obydwa bloki
b d miały 18% udział w produkcji energii elektrycznej kraju. W roku 2004 rozpocz to
negocjacje z grup potencjalnych inwestorów w sprawie doko czenia budowy trzeciego bloku.
Prace maj si rozpocz

w roku 2007.

Po zako czeniu dwuletnich prac studialnych rz d Bułgarii wyraził zgod w roku 2004 na
wznowienie budowy bloku WWER 1000 w Belene. Przewiduje si zako czenie budowy w
roku 2011.
Przeprowadzone ostatnio w Turcji studia wskazuj na potrzeb budowy do roku 2015 EJ o
mocy około 5 GW. Około roku 2015 udział EJ w produkcji energii elektrycznej powinien
wynie

5 – 6%.

W roku 2004 rz d Czech zatwierdził polityk energetyczn kraju. Jednym z celów jest
obni enie obci enia rodowiska i redukcja emisji CO2 oraz ograniczenie zale no ci od
importu energii pierwotnej. Realizacja tych celów przewiduje znaczny udział energetyki
j drowej w bilansie energetycznym kraju. W produkcji urz dze

elektrowni j drowych o

ł cznej mocy 3,76 GW zbudowanych w Czechach udział krajowego przemysłu wyniósł 90%.
Przewiduje si budow do roku 2030 nowych EJ o ł cznej mocy 1,2 GW.
Obecnie obowi zuj ca polityka bezpiecze stwa energetycznego Pakistanu powoduje
prognozy budowy do roku 2030 EJ o mocy 8,4 GW. Udział energetyki j drowej w produkcji
energii elektrycznej ma wtedy wynie

7 %.
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Wci gu dwudziestu lat planuje si w Republice Południowej Afryki podwojenie mocy
zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym i osi gni cie powszechnej elektryfikacji
kraju. Intensywny program badawczo-rozwojowy realizowany w szerokiej współpracy
mi dzynarodowej zmierza do opanowania technologii elektrowni j drowej z reaktorem z
paliwem kulowym w ło u usypanym, chłodzonym helem, budowanej w modułach o mocy
jednostkowej około 120 MW. Planuje si uruchomienie obiektu demonstracyjnego około roku
2010. Przewiduje si ,

e ten projekt, o wysokim poziomie bezpiecze stwa j drowego i

mo liwo ci stopniowego podnoszenia mocy elektrowni w miar

wzrostu potrzeb

energetycznych, b dzie wykorzystywany w programach elektryfikacji innych krajów
afryka skich.
Narodowa strategia energetyczna Litwy zakłada, e zostanie ona krajem wykorzystuj cym
paliwo j drowe do produkcji energii elektrycznej mimo zamkni cia EJ w Ignalinie.
Podkre lono, e posiadanie do wiadczonej kadry, infrastruktury oraz istniej cej lokalizacji EJ
b dzie stanowi podstaw do zapraszania zagranicznych inwestorów do podj cia budowy
nowej elektrowni j drowej a kraje s siaduj ce do jej wykorzystywania.
Z 80 milionami ludno ci i niskim zu yciem energii elektrycznej wynosz cym 383 kWh/c (dane
z roku 2002) Wietnam charakteryzuje si szybkim wzrostem zu ycia energii pierwotnej, na
poziomie 11,15 % rocznie w okresie 1990 – 2001. Wyniki studiów wykonanych przez
Ministerstwo Przemysłu wskazuj , e przy planowanym wzro cie zapotrzebowania na energie
elektryczn

z 30,1 TWh w roku 2002 do 201 – 230 TWh w roku w roku 2020 (dla

podstawowego i wysokiego scenariusza rozwoju) koniecznym b dzie wł czenie w tym okresie
do systemu elektroenergetycznego elektrowni j drowych o ł cznej mocy 2 – 4 GW. Trwaj
prace przygotowawcze do tego przedsi wzi cia, w tym powołanie przez rz d Komitetu
Nadzoruj cego ds. Energetyki J drowej.
W wypowiedziach na konferencji wielokrotnie podkre lano rosn ce d enie do rozwoju
technologii energetycznych o ograniczonym poziomie emisji CO2. Zagadnieniu post puj cych
zmian klimatu wi zanych z poziomem zawarto ci CO2 w atmosferze po wi cony był
zasadniczy referat Donalda J. Johnstona, Sekretarza Generalnego OECD. Jego zdaniem,
zwi zek emisji CO2 z post puj cymi zmianami klimatu nie jest ju obecnie kwestionowany.
Nawet je li ustalenia protokołu z Kioto zaakceptuj wszystkie kraje to i tak proces zmian
klimatu nie zostanie zatrzymany. Poziom zawarto ci CO2 w atmosferze przed rozpocz ciem
ery przemysłowej utrzymywał si na stałym poziomie około 280 ppm. W roku 1997 (dane
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protokołu z Kioto) wynosił 368 ppm, a w roku 2004 379 ppm. W ci gu ubiegłych 400 000 lat
miało miejsce pi
zawarto

krótkotrwałych okresów (spikes) wzrostu temperatury. W tych okresach

CO2 w atmosferze jedynie w jednym przypadku nieznacznie przekroczyła 300 ppm.

Twierdzi si obecnie, e szybkie obni anie si poziomu temperatury w tych okresach miało
zwi zek z wzgl dnie niskim poziomem zawarto ci CO2 w atmosferze. Ocenia si te , e
zawarto

ta nie powinna przekroczy poziomu 550 ppm. Aby to zapewni , szczytowy poziom

globalnej emisji CO2 powinien nast pi nie pó niej ni w roku 2025. Nawet je li uda si to
osi gn , to i tak nieunikniony b dzie wzrost redniej temperatury o 2-5 stopni Celsjusza i
wywołane tym podniesienie poziomu mórz w tym stuleciu o 0,3-0,8 m.
W referacie DJ Johnston wymienił trzy realne opcje zapobie enia dalszemu wzrostowi emisji
CO2:
- rozwój odnawialnych ródeł energii. Ich udział w globalnym zu yciu energii wynosił
14 % w roku 2020 i przewidywany jest na tym samym poziomie procentowym w roku
2030. Bior c pod uwag , e przewiduje si 60% wzrost wiatowego zapotrzebowania na
energi pierwotn do roku 2030, zadanie utrzymania takiego samego jak obecnie udziału
OZE w ogólnym zu yciu energii stawia przed OZE du e wyzwanie. Jest w tpliwe
osi gni cie wy szego udziału. Nie ma wi c szans na osi gni cie t drog zasadniczej
po danej zmiany w bilansie energetycznym wiata;
- energia termoj drowa. Obecnie oceniany termin przemysłowego opanowania tej
technologii jest zbyt odległy, aby ta technologia mogła wpłyn

na ograniczenie emisji

CO2 w tym półwieczu.
- energetyka j drowa. Wydaje si by obecnie decyduj cym czynnikiem w procesie
hamowania wzrostu emisji CO2, zapewnienia przewidywanego wzrostu zu ycia energii
pierwotnej o 60% do roku 2030, w tym zasadniczego zmniejszenia liczby około 1,5 mld
ludno ci nie maj cej obecnie dost pu do energii elektrycznej.
Przedstawione wy ej, formułowane w ostatnich latach, prognozy udziału energetyki
j drowej

w

dezaktualizacj

rosn cej

wiatowej

produkcji

energii

niedawnych jeszcze przewidywa

elektrycznej

spowodowały

ograniczania udziału energetyki

j drowej na wiecie. W roku 2000 Mi dzynarodowa Agencja Energii Atomowej oceniła,
we współpracy z OECD, e ł czna moc zainstalowana EJ na wiecie obni y si

ze

stanu 350 GW do poziomu 300 GW w roku 2020. W swoim referacie wygłoszonym na
konferencji Dyrektor Generalny MAEA przedstawił ostatnie prognozy obydwu
organizacji, w my l których planowany na rok 2020 wiatowy poziom mocy elektrowni
8

j drowych ma wynie

430 GW. Przytoczone wy ej informacje o zamierzeniach grupy

krajów w omawianym zakresie wskazuj

na znacznie wy szy poziom przewidywanej

mocy.
Z prezentacji i dyskusji uczestników „okr głych stołów” na konferencji mo na sformułowa
nast puj ce wnioski generalne:
•

energetyka j drowa wykazała swoj dojrzało

technologiczn i konkurencyjno

w

odniesieniu do energetyki klasycznej spalaj cej paliwa kopalne, równie w zakresie
bezpiecznego działania urz dze i bezpiecze stwa dla otoczenia;
•

jest to technologia, która mo e si w du ym stopniu przyczyni do zmniejszenia
efektu cieplarnianego i tym samym zmniejszenia zagro enia, wynikaj cego z
przewidywanych zmian klimatycznych spowodowanych emisj CO2;

•

jednocze nie jest to istotne uzupełnienie napi tego bilansu energii pierwotnej do
produkcji energii elektrycznej, na któr szybko wzrasta zapotrzebowanie stosownie do
rozwoju cywilizacyjnego wiata, mimo du ych osi gni

w dziedzinie efektywnego

u ytkowania energii i wobec mało realistycznych oczekiwa w zakresie znacz cego
rozwoju ródeł energii odnawialnej;
•

ni sze koszty wytwarzania energii elektrycznej w EJ w porównaniu do elektrowni
klasycznych trzeba jednak konfrontowa z trudniejszymi warunkami inwestowania,
które s spowodowane wy szymi jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi (o ok.
50-60 %) oraz dłu szymi cyklami przygotowania i realizacji budowy, co w warunkach
działania

rynku

konkurencyjnego

energii

elektrycznej

wymaga

stosowania

instrumentów finansowych zmniejszaj cych wysokie ryzyko inwestycyjne (kontrakty
hedgingowe, kontrakty długoterminowe z du ymi odbiorcami lub gwarancje
korporacyjne);
•

inwestycje w energetyce j drowej w warunkach rynkowych mog by w zasadzie
prowadzone

tylko

przez

odpowiednio

silne

ekonomicznie

przedsi biorstwa

energetyczne, je li wykluczy si pa stwo jako inwestora;
•

w rozwoju energetyki j drowej udział struktur pa stwowych jest jednak niezwykle
wa ny, zwłaszcza w perspektywie długofalowej oraz w przygotowaniu infrastruktury
j drowej, przede wszystkim w zakresie prawa, regulacji działalno ci j drowej,
kontroli bezpiecze stwa i ochrony radiologicznej a tak e w zakresie organizacji i
finansowania działa promocyjnych i szkoleniowych;
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•

powodzenie programów j drowych w poszczególnych krajach zale y w du ym
stopniu od współpracy mi dzynarodowej zarówno w rozwoju nowych rodzajów
technologii j drowej (reaktory z pasywnymi układami bezpiecze stwa j drowego,
reaktory powielaj ce, termiczne i pr dkie, technologie składowania i przeróbki paliwa
wypalonego oraz odpadów wysoko aktywnych a w dłu szej perspektywie
wykorzystanie reaktorów j drowych do produkcji wodoru – przyszło ciowego no nika
energii pierwotnej, reaktory termoj drowe);

•

współpraca mi dzynarodowa jest równie niezb dna na forum ochrony rodowiska,
aby mo na było zaliczy energetyk j drow do technologii ekologicznych i wł czy
jej zastosowanie do instrumentów przewidzianych Protokółem z Kioto.
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