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ONZ o energetyce jqdrowej
O statnio ukazał się raport pt. „H um an D evelopm ent 2007/2008 - Fighting
Clim ate C hange”, opracow any przez Biuro Program u R ozw oju O N Z. Warto za
p oznać się z je g o fragm entem , dotyczącym energetyki jąd ro w ej (C hapter 3, Box
3.6). Zw ięzłość dokum entu w ym aga niekiedy kom entarzy, które b ęd ą um ieszczone
w naw iasie kw adratow ym i sygnow ane literam i A M . W raporcie czytam y:
Z w olennicy energii jądrow ej w skazują na jej potencjalne m ożliw ości redukcji
em isji C O „ stabilność cen i zm niejszenie zależności od im portu ropy i gazu. Na
tom iast krytycy negatyw nie oceniają argum enty ekonom iczne i w y rażają opinię,
że ryzyko szkodliw ości dla środow iska oraz m ilitarnego zagrożenia związanego
z energetyką ją d ro w ą przew ażają nad korzyściam i.
O becnie św iat produkuje około 17 proc. energii elektrycznej z energii jądrowej.
Z decydow ana w iększość tych m ocy produkcyjnych (~80 proc.), tj. 346 reaktorów,
je st zlokalizow ana na terenie państw O ECD . U dział energii jądrow ej w produkcji
energii w poszczególnych państw ach w ynosi od 20 proc. w A nglii i U SA , do 80
proc. w e Francji. Jakiekolw iek zakończenie działania tych reaktorów bez zastąpie
nia ich produkcji rów now ażną ilością zero-em isyjnej energii z innych surowców,
prow adziłoby do w zrostu em isji C 0 2 [AM : w zrost byłby skutkiem konieczności
zastosow ania konw encjonalnej energetyki z paliw kopalnych, w celu utrzymania
produkcji energii na dotychczasow ym poziom ie, w najbliższym okresie].
Energia jądrow a nie je st lekarstw em na zm iany klim atyczne. W 2006 roku za
ledw ie jed en now y reaktor rozpoczął pracę w Japonii, natom iast w krajach OECD
zostało zam kniętych sześć instalacji jądrow ych. B iorąc pod uw agę stan zużycia
działających tu reaktorów , należałoby do roku 2017, corocznie budow ać osiem
now ych instalacji. N iektóre kraje (m .in. K anada i Francja) zadeklarow ały zamiar
rozbudow y energii jądrow ej. Inne natom iast (m .in. N iem cy i Szw ecja) rozważają
plany całkow itej likw idacji takiej produkcji. W U SA od trzydziestu lat nie złożo
no żadnych zam ów ień na budow ę now ych instalacji. Z atem przew idyw ania na
najbliższe 20-30 lat w skazują na statyczny lub m alejący udział energii nuklearnej
w globalnej produkcji energii.
Te przew idyw ania m ogą się zm ienić, pod w arunkiem , że zn ajd ą się rozwiąza
nia dla niezw ykle kłopotliw ych problem ów ekonom icznych. Instalacje jądrow e są
w ysoce kapitałochłonne. K oszt budow y jed n eg o reaktora w ynosi 2-3,5 mld USD
[AM: w skład elektrow ni w chodzą zw ykle 2-4 reaktory], Do tego trzeba doliczyć
koszt likw idacji reaktora, po je g o zużyciu [AM : koszt ten je st zbliżony do kosztu
budow y] oraz przechow yw ania odpadów nuklearnych. Bez finansow ego wsparcia
ze strony rządu dla ciągłego zbytu energii, kosztów przechow yw ania odpadów
radiacyjnych i kosztów zapew nienia bezpieczeństw a elektrow ni, pryw atny sektor
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w ogóle nie byłby zainteresow any rozbudow ą energetyki jądrow ej. Powstaje pyta
nie, na które rządy m u szą sobie udzielić odpow iedzi: czy w dłuższej perspektywie,
energia ją d ro w a je s t bardziej ekonom iczna od niskoem isyjnych sposobów produk
cji energii, takich ja k energia w iatrów lub solam a?
W dyskusjach na tem at energetyki jądrow ej pojaw iają się pozaekonom iczne
aspekty, które m u szą być brane pod uw agę przez rządy i znaleźć rozw iązanie w no
wych regulacjach praw nych. W opinii publicznej w ielu krajów silnie zakorzeniona
jest obaw a, że energetyka ją d ro w a je s t bardzo niebezpieczna. Istnieje bowiem
ryzyko, że nuklearne technologie dostarczą m ateriału do produkcji broni jądrow ej.
Bez um ocnienia i egzekw ow ania m iędzynarodow ego układu o nierozprzestrze
nianiu broni jądrow ej, szybka ekspansja energetyki jądrow ej stanowi śmiertelne
zagrożenie dla w szystkich krajów.
N iezbędne s ą instytucjonalne m echanizm y, w yraźnie oddzielające cyw ilne
i w ojskow e strefy zastosow ania energii jądrow ej. S ą tu niezbędne: większa niż
dotychczas przejrzystość, efektyw na kontrola i w zm ocnienie regulacji dotyczących
w ykorzystania i grom adzenia m ateriałów radioaktyw nych, które m ogą być użyte
do produkcji broni (w zbogacony uran i pluton). D otyczy to zastosow ania energii
jądrowej do produkcji energii elektrycznej [AM: oprócz półoficjalnego, tzn. zna
nego tylko pew nym kręgom rządow ym , transferu m ateriałów prom ieniotw órczych
z instalacji cyw ilnych do m ilitarnych, pod uw agę trzeba także brać kradzieże m a
teriału prom ieniotw órczego. W ubiegłych latach doszło do kilkudziesięciu takich
kradzieży].
Kraje rozw inięte m ogłyby uczynić znacznie więcej niż dotychczas, redukując
swoje nuklearne arsenały oraz poprzez dyplom atyczną aktyw ność, zm ierzającą do
ograniczenia zasobów broni nuklearnej. [AM: w zakresie w spółpracy m iędzyna
rodowej, dotyczącej nieproliferacji broni jądrow ej, obserw uje się obecnie regres.
Jednym z przykładów nieskuteczności dotychczasow ej w spółpracy m iędzynaro
dowej, je st bezkarne ja k dotąd użycie dirty bombs, czyli pocisków zawierających
zubożony uran z elektrow ni jądrow ych. Co do kw estii bezpieczeństw a działania
instalacji nuklearnych, należy w spom nieć o publikacji autorstw a B.K. Savacoola
w „Energy Policy” 2008, vol. 36,1802-1820. Zaw iera ona w ykaz tylko takich awa
rii instalacji, które spow odow ały co najm niej jed en zgon oraz straty powyżej 50 tys.
USD. W latach 1952-2007 było ich w sum ie 64, z czego 44 na terenie USA].
Anna Marzec

Czad w ogniu
G eom etrycznie proste granice, ponad 6 tys. języków i drugie tyle różnych ple
mion i szczepów oraz dzikie jeszcze m iejscam i krajobrazy i egzotyczne zwierzęta.
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