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A. Strupczewski  

Odpowiedzi na zarzuty prof. J. Popczyka postawione w pracy  

„Jakie mogą być korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz jakie ryzyka 
wiązać się będą z ewentualną budową i eksploatacją obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących” –Rada Bezpieczeństwa Narodowego, 28.04.2011  
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Wprowadzenie  

Podczas spotkania Narodowej Rady Bezpieczeństwa w dniu 28 kwietnia 2011 prof. Popczyk 
wygłosił szereg zarzutów pod adresem energetyki jądrowej, próbując udowodnić, że nie jest ona 
potrzebna Polsce, a na jej miejsce wystarczą rozproszone źródła energii odnawialnej. Jego 
twierdzenia zostały obalone w dyskusji przez prof. A. Strupczewskiego i po wysłuchaniu dyskusji 
Prezydent Polski Bronisław Komorowski oświadczył, że jest przekonany o potrzebie i 
bezpieczeństwie energetyki jądrowej w naszym kraju. Główne tezy prof. Popczyka i rzeczywisty 
stan rzeczy zostaną przedstawione poniżej.  

1. Czy nastąpił renesans energetyki jądrowej? 

1.1. Liczba i moc elektrowni jądrowych 

Prof. Popczyk twierdzi, że nie ma renesansu energetyki jądrowej i przytacza liczby świadczące o 
stałej mocy reaktorów eksploatowanych na świecie, wynoszącej 337 MWe w 1993 roku i 384 GWe w 
2007 roku. Odpowiadało to udziałowi energetyki jądrowej w światowej produkcji energii 
elektrycznej równemu odpowiednio 17.5% i 16%, a więc malejącemu w stosunku do łącznej mocy 
energetyki światowej. Dalej prof. Popczyk podaje, że w ciągu ostatnich 3 lat nie uruchomiono 
żadnego nowego reaktora na świecie, a budową nowych elektrowni planują „już tylko kraje 
zainteresowane atomowym dozbrajaniem się, albo atomowym uzbrojeniem od podstaw‖.  

Liczby podane przez prof. Popczyka są prawdziwe, ale ich interpretacja jest całkowicie 
nietrafna. Trzeba zdawać sobie sprawę, że od chwili podjęcia decyzji o budowie elektrowni 
jądrowej do wybrania oferty mijają 3-4 lata, potem następuje analiza raportu bezpieczeństwa 
wybranego reaktora, trwająca przynajmniej dalsze dwa lata, a dopiero potem następuje budowa, 
która po 5-6 latach doprowadza do oddanie elektrowni jądrowej do eksploatacji. Brak nowych 
uruchomień elektrowni jądrowych w 2010 roku oznacza, że nie było renesansu w 2000 roku - i tego 
nikt nie neguje, o renesansie mówimy dopiero od kilku lat, a w latach 2000-2003 było bardzo mało 
nowych zamówień. Natomiast nieco bardziej wnikliwe spojrzenie na nowe zamówienia ujawnia, że 
w ciągu ostatnich lat liczba zamawianych elektrowni jądrowych stale rosła.- 

Pierwszym krajem UE, który po zastoju spowodowanym syndromem czarnobylskim, przystąpił w 
2003 roku do budowy nowego reaktora, była Finlandia. Obecnie trwa tam budowa reaktora w 
Olkiluoto. Jest to europejski reaktor wodno-ciśnieniowy EPR (European Pressurized Reactor), 
zapewniający podwyższone bezpieczeństwo i lepsze wyniki ekonomiczne, ale wymagający produkcji 
elementów większych niż w reaktorach poprzedniej generacji. Jest on budowany po wieloletniej 
przerwie w rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. Skutkiem tego występują opóźnienia i 
trudności, ale Finowie są przeświadczeni, że nie powtórzą się one w następnych projektach i kilka 
firm złożyło już wnioski o zezwolenie na budowę dalszych trzech elektrowni jądrowych w tym kraju.  

Wkrótce po Finlandii, Francja rozpoczęła budowę nowego reaktora EPR w istniejącej elektrowni 
jądrowej Flamanville i podjęła decyzję o budowie kolejnego reaktora EPR w Penly. W styczniu 2008 
roku, po dwuletnich analizach ekonomicznych i dyskusji społecznej, rząd brytyjski wydał „Białą 
Księgę‖ uzasadniającą konieczność budowy nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii. 
Minister gospodarki podkreślił, że nie będzie się to wiązało z obciążeniem krajowego budżetu, bo 
koszty budowy elektrowni jądrowych, ich likwidacji i unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych 
będą ponosiły w pełni przedsiębiorstwa energetyczne.  

We Włoszech, które po awarii w Czarnobylu przerwały budowę nowych reaktorów i zamknęły 
istniejące elektrownie jądrowe, na jesieni 2008 roku premier – a następnie minister gospodarki – 
oświadczyli, że Włochy popełniły w ten sposób „straszliwą pomyłkę‖ która kosztowała je 20 lat 

opóźnienia w rozwoju gospodarczym i ponad 50 miliardów euro strat
1
. Warto dodać, że włoskie 

przedsiębiorstwa energetyczne już wcześniej zdały sobie sprawę z konkurencyjności ekonomicznej 
elektrowni jądrowych, dlatego Włosi wykupili w Hiszpanii udziały w elektrowniach jądrowych (na 
łączną moc 2650 MWe) i elektrownię Mochowce na Słowacji, gdzie rozpoczęli budowę dwóch 
dalszych bloków. Wykupili też oni 12,5% udziału w budowie bloku we Flamanville (200 MWe). Rządy 

                                                 
1
 http://www.world-nuclear-news.org/NP_Nuclear_phase_out_a_50_billion_mistake_2010081.html 

*dostęp: 25.07.2009+. 

http://www.world-nuclear-news.org/NP_Nuclear_phase_out_a_50_billion_mistake_2010081.html
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Włoch i Francji i firmy energetyczne tych krajów podpisały umowy o budowie nowych bloków we 
Włoszech. Budowa elektrowni jądrowych we Włoszech miała zacząć się w 2013 roku, Po awarii w 
Fukushimie rząd włoski ogłosił moratorium na budowę elektrowni jądrowych, ale w dalszym ciągu 
realizowane są plany tworzenia nowej agencji rządowej ds. budowy elektrowni jądrowych i trwa 
wybór lokalizacji dla elektrowni.2  

 

Rys. 1 Istniejące, budowane i planowane elektrownie jądrowe na świecie. Nie pokazano 4 bloków o 
mocy 5600 MWe zakupionych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rysunek udostępniony dzięki 

zezwoleniu EDF 

 

W lutym 2009 roku zamiar powrotu do energetyki jądrowej ogłosiła również Szwecja, a w 
czerwcu 2010 r. parlament szwedzki podjął historyczną decyzję zezwalając na budowę nowych 

reaktorów o większej mocy na miejsce starych
3
. Decyzje o wznowieniu lub rozpoczęciu rozwoju 

energetyki jądrowej podejmowane są w innych krajach Europy - w Holandii, w Czechach, na 
Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii, Estonii, Szwajcarii, Albanii, Chorwacji czy Białorusi. Po awarii w 
Fukushimie Unia Europejska postanowiła przeprowadzić ocenę stanu bezpieczeństwa swych 
reaktorów. Ocena ta ma być wykonana do końca 2011 roku. Może ona wykazać, że niektóre reaktory 
II generacji trzeba modernizować, natomiast nowe reaktory III generacji są już obecnie 
zaprojektowane i budowane tak, że są odporne na zagrożenia zewnętrzne, jakie doprowadziły do 
awarii elektrowni jądrowej Fukushima. Po zakończeniu analiz i wyciągnięciu wniosków z tej awarii 
licencjonowanie nowych reaktorów zostanie wznowione. W Wielkiej Brytanii urząd dozoru 
jądrowego oznajmił, że wnioski z procesu analizy bezpieczeństwa nowych reaktorów nie zostaną 
ogłoszone w czerwcu, jak to pierwotnie planowano, ale w lipcu, a po zakończeniu analiz awarii w 
Fukushimie w październiku tego roku zostaną one zaktualizowane i odpowiednio uzupełnione. 4 
Podobne postępować będą urzędy dozoru jądrowego w innych krajach.  

                                                 
2
 Italian government puts brakes on nuclear vote WNA 20 April 2011 

3
 Swedish parliament approves nuclear plant replacements, R. D. Marier (AFP) – Jun 17, 2010, 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hMAKGh3TRMAXOEzMMmpE82Wtktdg  
4
 Health and Safety Executive, Environment Agency: GENERIC DESIGN ASSESSMENT PROGRESS REPORT REPORTING 

PERIOD 1 JANUARY 2011 – 31 MARCH 2011 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hMAKGh3TRMAXOEzMMmpE82Wtktdg
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Poza Europą, Rosja, Chiny, Korea, Indie i Japonia mają wielkie plany rozbudowy energetyki 
jądrowej. W Japonii energetyka jądrowa zapewnia prawie 30% produkcji elektryczności, dając moc 
44600 MWe (w kwietniu 2011) a według planów udział energetyki jądrowej w produkcji 
elektryczności w Japonii miał wzrosnąć do 50% w 2030 r.5.  Po awarii w Fukushimie Japonia podjęła 
analizy bezpieczeństwa swoich elektrowni jądrowych i nakazała wyłączenie elektrowni w Hamaoka 
do czasu wzmocnienia jej ochrony przed tsunami. Rząd japoński oświadczył, że Japonia zredukuje 
swe plany, ale elektrownie jądrowe nadal będą jej potrzebne. Zapewne w niedalekiej przyszłości, 
gdy szok z powodu awarii w Fukushimie minie, Japonia wznowi budowę elektrowni jądrowch. Korea 
prowadzi analizy awarii w Fukushimie, ale potwierdziła, że plany jej nie ulegają zmianie.  

W Chinach poza budową francuskich reaktorów EPR w EJ Tianshan, amerykańskich reaktorów 
AP1000 w Sanmen i rosyjskich reaktorów WWER 1000 w Tianmen, Chińczycy budują własne reaktory 
a w najbliższej przyszłości planują podjąć budowę wielkiej serii reaktorów AP1000, których 
dokumentację zakupili już od firmy Westinghouse. Obecnie moc elektrowni jądrowych w Chinach 

wynosi 9 GWe, a rząd planuje zwiększenie tej mocy do 40 GWe w 2020 roku
6
. Podobnie jak inne 

kraje, po awarii w Fukushimie Chiny podjęły analizę wniosków z tej awarii. Po jej zakończeniu 
odpowiednie zmiany, głównie w zakresie zasilania awaryjnego i zabezpieczeń przed tsunami 
elektrowni nadmorskich, zostaną wprowadzone do pracujących już i nowych elektrowni jądrowych7. 
Nie wpływa to jednak na realizację długoterminowych planów chińskich.  

Intensywny rozwój energetyki jądrowej planują także Indie. Poza reaktorami ciężkowodnymi 
ich własnej konstrukcji budują one reaktory rosyjskie w Kudankulam a w grudniu 2010 r. podpisały z 
Francją umowę o budowie dwóch reaktorów EPR w Jaitapur, mających stanowić początek serii 6 

reaktorów EPR budowanych w Indiach
8
. Dalsze elektrownie powstają lub są projektowane w Turcji, 

Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Indonezji, w RPA, Brazylii, 
Argentynie. Nawet kraje takie jak Malezja i Sudan zawierają kontrakty na analizy przygotowujące 
rozwój energetyki jądrowej – i to teraz, już po Fukushimie. W USA złożono już wnioski o zezwolenie 
na budowę ponad 30 bloków jądrowych dużej mocy, a opinia publiczna zdecydowanie popiera 

rozwój energetyki jądrowej
9
. Przedstawiciel rządu USA oświadczył w maju w Polsce, że zarówno 

republikanie jak i demokraci popierają rozwój energetyki jądrowej i rząd USA nie ma żadnych 
wahań- popiera dzisiaj rozwój energetyki jądrowej tak samo, jak popierał go przed Fukushimą.  

W chwili obecnej buduje się na świecie ponad 60 nowych bloków dużej mocy, równoważnej 17% 
mocy istniejącej, a dalsze 150 bloków jest zdecydowanie zaplanowanych, co odpowiada 46% mocy 
obecnie zainstalowanej. Szesnaście krajów polega na energetyce jądrowej by otrzymać ponad jedną 
czwartą swojej energii elektrycznej, a wśród krajów, które nie mają elektrowni jądrowych, Włochy 
dostają z energii jądrowej około 10% swej energii, a Dania około 8%. Współczynniki obciążenia 
elektrowni jądrowych stale rosną. W ciągu 6 lat od 2000 do 2006 roku produkcja wzrosła o 210 TWh, 
co jest równoważne produkcji z 30 nowych reaktorów dużej mocy. Ale w latach od 2000 do 2006 
roku nie było przyrostu netto liczby reaktorów, a moc wzrosła tylko o 15 GWe. Reszta wzrostu 
produkcji energii powstała wskutek ulepszenia parametrów eksploatacyjnych bloków jądrowych, 
przede wszystkim dzięki skróceniu czasu przestojów awaryjnych i remontowych.  

Jedna czwarta reaktorów na świecie miała współczynniki obciążenia powyżej 90%, w tym 
wszystkie 104 reaktory amerykańskie. Reaktory francuskie pracujące w trybie nadążania za 
obciążeniem miały oczywiście współczynniki obciążenia niższe, wynoszące około 73%. Mimo to były 
one konkurencyjne ekonomicznie, dostarczając energię elektryczną po cenie poniżej 35 euro/MWh.    

1.2. Czy budowa elektrowni jądrowych jest powodowana chęcią 
zdobycia broni jądrowej? 

Twierdzenie prof. Popczyka, że reaktory budowane są tylko w krajach dążących do zdobycia 
broni jądrowej, jest rażąco nieprawdziwe. Trudno posądzać Finlandię, która przez dziesiątki lat 

                                                 
5
 http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html  

6
 China considers raising nuclear generation target , China Daily, 06 November 2008  

7 http://www.wnp.pl/wiadomosci/139458.html 
8
 India: Agreements between AREVA and NPCIL for the supply of two EPR reactors and fuel for 25 years New Delhi, 

December 6, 2010, AREVA Press release. 
9
 Record support for American nuclear, WNA, 23 .03.2009. 

http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html
http://www.wnp.pl/wiadomosci/139458.html
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była wzorem kraju niezaangażowanego, że buduje swą piątą elektrownię jądrową i przygotowuje 
budowę szóstej i siódmej z chęci do zdobycia broni jądrowej! Podobnie firma włoska ENEL budująca 
w Słowacji trzeci i czwarty blok EJ  Mochovce nie robi tego dla zdobycia broni jądrowej – zresztą dla 
kogo, dla Włoch czy dla Słowacji? Czesi, Węgrzy, Bułgarzy czy Szwedzi też nie chcą budować 
elektrowni jądrowych dla zdobycia bomby. Posądzanie Japonii, która ma już 50 reaktorów 
energetycznych i wyrzekła się broni jądrowej już w połowie ubiegłego wieku, że zamierza budować 
dalsze by się „dozbroić‖ świadczy o braku rozeznania osób wygłaszających takie twierdzenia.  

Zresztą nawet w przypadku mocarstw atomowych jak USA, Wielka Brytania, Francja i Rosja 
budowa nowych bloków jądrowych nie jest motywowana chęcią zdobycia ani wzmocnienia broni 
jądrowej. Rosja, która sprzedała do USA dużą część swych zapasów plutonu, nie buduje nowych 
elektrowni jądrowych dla celów militarnych, ale przeciwnie, dla zdobycia środków nacisku 
pokojowego na kraje, którym będzie dostarczała energię. Prezydent Putin oznajmiał to nieraz w 
swych wystąpieniach, nie kryjąc wcale, że uważa energię za najważniejszą broń strategiczną XXI 
wieku. Polska ma dzisiaj do wyboru – albo zdać się na import energii od sąsiadów i strać sią ich 
kolonią energetyczną, albo tworzyć własny potencjał energetyki jądrowej, jako uzupełnienie 
naszych elektrowni systemowych opartych na węglu. Stawianie na rozproszone źródła odnawialne, 
wymagające wspomagania gazem, importowanym z Rosji, nie jest dobrym sposobem na zapewnienie 
niezależności energetycznej naszego kraju.  

1.3. Czemu elektrownie jądrowe są potrzebne? 

Prof. Popczyk pisze, że likwidacja pracujących reaktorów jest trudna, bo wiąże się z 
koniecznością restrukturyzacji wielkich przemysłów dóbr inwestycyjnych. Jest to twierdzenie 
bardzo wątpliwe z uwagi na fakt, że przynajmniej w Europie i USA od ponad dziesięciu lat nie ma 
budowy nowych reaktorów energetycznych, a więc nie ma też i „wielkiego przemysłu dóbr 
inwestycyjnych‖ walczącego o utrzymanie przy życiu. Prawda jest inna – oto elektrownie jądrowe 
po prostu produkują energię elektryczną dużo taniej niż inne źródła energii, dlatego każdy kraj chce 
je utrzymać – a co więcej, większość krajów chce je dalej budować. Nawet w takim kraju jak 
Hiszpania, gdzie rządy sprawuje partia socjalistyczna, z zasady wroga wobec energetyki jądrowej, 
po krachu finansowym spowodowanym subsydiami dla energetyki odnawialnej rząd hiszpański 
zgodził się na przedłużenie okresu pracy istniejącej floty reaktorów jądrowych - bo są one tańsze. 
Natomiast subsydia dla OZE, chociaż poprawne politycznie i propagandowo, stanowią ogromny 
ciężar dla budżetu. W 2010 roku wzrosły one o kolejne 8% i osiągnęły wielkość 7.1 miliarda euro 
rocznie10. Dlatego rzecznik rządu hiszpańskiego zapowiedział, że Hiszpania zamierza obniżyć o 2% 
udział OZE projektowany na rok 2020 (z 22.7% na 20.8%), ponieważ budżet nie wytrzymuje ciężaru 
subsydiów dla OZE.   

Podobnie w Niemczech, gdzie ze względów politycznych może dojść do zamknięcia najstarszych 
reaktorów, rząd nakazał elektrowniom jądrowym płacenie miliardów euro rocznie na rzecz 
energetyki odnawialnej po prostu dlatego, że elektrownie jądrowe produkują energię tanio i mogą 
utrzymać rentowność nawet po obłożeniu ich takimi podatkami. Natomiast odnawialne źródła 
energii są deficytowe, wymagają wielkich subsydiów i potrzebują tych wpłat ze strony energetyki 
jądrowej lub rządu, by utrzymać się przy życiu. Podatek płacony przez odbiorców energii 
elektrycznej tzw „eco-tax‖ doszedł w styczniu 2011 roku do 3.5 centa za kilowato godzinę11, czyli 
35 euro/MWh. Roczne subsydia dla OZE w Niemczech wynoszą obecnie 13 miliardów euro.- Jeśli 
elektrownie jądrowe w Niemczech zostaną zamknięte, to ciężar dopłat do OZE spadnie na podatnika 
niemieckiego. Warto dodać, że według ocen niemieckiej federacji przemysłowej BDI w razie 
zamknięcia wszystkich elektrowni jądrowych rachunki płacone przez odbiorców w Niemczech 
wzrosną o dalsze 200 USD rocznie, a straty dla gospodarki wyniosą 48 miliardów USD, nie licząc 
konieczności dalszych dopłat do OZE i rozbudowy sieci dla potrzeb OZE.12. Niemcy to kraj bogaty i 
zapewne może sobie na to pozwolić. Inne kraje są biedniejsze i rezygnacja z tanich elektrowni 
jądrowych jest dla nich nie do przyjęcia. 

                                                 
10

 http://www.bloomberg.com/news/2011-05-06/spain-may-soften-2020-renewable-energy-goal-as-electricity-
subsidies-grow.html 

11
 http://www.thegwpf.org/energy-news/2348-germanys-coming-civil-energy-war.html  

12 

http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/German_nuclear_exit_could_be_costly_999.html 

http://www.bloomberg.com/news/2011-05-06/spain-may-soften-2020-renewable-energy-goal-as-electricity-subsidies-grow.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-06/spain-may-soften-2020-renewable-energy-goal-as-electricity-subsidies-grow.html
http://www.thegwpf.org/energy-news/2348-germanys-coming-civil-energy-war.html
http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/German_nuclear_exit_could_be_costly_999.html
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2. Czy Polska będzie potrzebowała więcej energii elektrycznej?  

2.1. Jakie jest zużycie energii elektrycznej w Polsce? 

Prof. Popczyk twierdzi, że prognozy dotyczące zużycia energii elektrycznej nigdy się w Polsce 
nie sprawdzały i jest „najwyższy czas, aby Polska została uwolniona od presji inwestycyjnej w 
energetyce i odniesień do krajów o wysokim zużyciu energii elektrycznej na mieszkańca, które 
występują w argumentacji korporacji i lobbystów bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
działających na rzecz inwestycji wielkoskalowych‖. Oczywiście prognozy to nie fakty lecz 
przypuszczenia i mogą się nie sprawdzać. Jednakże właśnie fakty- publikowane przez roczniki 
statystyczne różnych krajów i raporty Komisji Europejskiej wskazują na zależność stopy życiowej, 
zdrowia i długości życia ludzi w różnych krajach od ilości zużywanej przez nich energii elektrycznej.  

Takie zestawienie wg 
danych ONZ pokazuje 
rysunek obok. Widać z 
niego, że podwojenie 
zużycia energii elektrycznej 
odpowiada przedłużeniu 
życia o około 4 lata. Czy nie 
warto więc dołączyć do 
grona krajów o długim 
okresie życia? 

Rys. 2. Oczekiwany czas 
życia kobiet w różnych 
krajach w korelacji z 
zużyciem energii 
elektrycznej (dane ONZ, 
opracowanie własne) 

A tymczasem zużycie 
energii elektrycznej w 
Polsce należy do 
najniższych w UE, przy 
elektrochłonności w 
stosunku do PKBPPP 
porównywalnej lub nawet 
nieco niższej niż w krajach 
UE-15. 

Zużycie energii 
elektrycznej na 
mieszkańca w Polsce (w 
2008 r.: brutto / netto = 
4 065 / 3 082 kWh/os.) 
należy do najniższych w 

UE (niższe jest tylko w Rumunii, na Litwie i w Łotwie); i jest znacznie niższe niż w krajach „starej 
piętnastki‖ UE (UE-15), w przypadku energii finalnej aż ok. 2,1-krotnie (patrz: Rys. 3). 
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Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w krajach UE (2008 r.)
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Rys. 3. Porównanie zużycia energii elektrycznej na mieszkańca w krajach UE.  
[oprac. wł. na podst. danych Eurostat 201013 i GUS 201014]. 

Czemu w Polsce występuje wysoka energochłonność produktu narodowego? 

 Wskaźniki zużycia energii elektrycznej na jednostkę PKB w Polsce w porównaniu z UE-15 
przedstawiają się następująco (Rys. 4): w odniesieniu do PKBER – zużycie krajowe ogółem (brutto) 
jest w Polsce ok. 1,7-krotnie wyższe niż w UE-15, a energii finalnej ok. 1,5-krotnie; natomiast 
odniesieniu do PKBPPP – zużycie krajowe ogółem jest w Polsce tylko o 8,3% wyższe niż w UE-15, zaś 
energii finalnej niższe o 5,6%!  

Zużycie energii elektrycznej na PKB(PPP) w krajach UE (2008 r.)
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Rys. 4. Elektrochłonność PKBPPP w krajach UE  
[oprac. wł. na podst. danych Eurostat 2010 i GUS 2010]. 

                                                 
13

 Energy. Yearly statistics 2008. 2010 Edition. Eurostat. European Commission. 
14

 Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2010. Warszawa, rok LIII. 
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Nieco wyższe zużycie brutto energii elektrycznej na jednostkę PKB w Polsce wynika głównie 
z: 
a. Wysokiego zużycia energii elektrycznej przez sektor energii = 15,6% (w Polsce wskaźnik ten 

należy do najwyższych w UE-27, dla UE-15 wynosi on 8,0%) – co jest spowodowane 
dominacją paliw stałych (Rys. 5). 

b. Wysokich strat sieciowych (Polska – 8,2%, UE-15 – 5,7%) – przyczyną jest niedoinwestowanie 
sieci przesyłowych i rozdzielczych.  

 

Rys. 5 Zużycie energii przez energetykę na potrzeby własne, dane z Eurostatu15 

Polska ma duży dystans do pokonania, aby osiągnąć obecny poziom rozwoju zamożnych krajów 
UE, takich jak: Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Widać też, że osiągnięcie takiego poziomu 
rozwoju gospodarczego wymagać będzie znacznego zwiększenia zużycia energii elektrycznej (przy 
aktualnym poziomie elektrochłonności PKB – ok. 2-krotnego). Wezwania, by Polacy osiągnęli poziom 
życiowy średni w UE przy obecnym zużyciu energii elektrycznej oznaczają w praktyce, że od 
Polaków żąda się by zużywali energię dwukrotnie wydajniej niż Francuzi, Duńczycy czy Niemcy. 
Stawianie takich celów może być dobrym chwytem propagandowym, ale jeśli wskutek tego 
zaniechamy rozbudowy naszej energetyki, to popełnimy ciężki błąd- staniemy się importerami 
energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, że w energetyce inwestycje realizuje się przez wiele lat i 
zaniedbania nie dadzą się szybko odrobić. Oczywiście, taka polityka jest na rękę deweloperom OZE, 
którzy dostają ogromne subsydia i widzą swój interes w osłabianiu polskiego systemu 
energetycznego, a także eksporterom gazu, którzy chętnie uzależnią Polskę od swych dostaw. A 
jeśli energii zabraknie- deweloperzy OZE nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności, tak jak nie 
ponoszą jej obecnie, gdy nie świeci słońce lub nie wieje wiatr.  

 

2.2. Czy prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w 
Polsce jest zawyżona? 

Prof. Popczyk twierdzi, że prognoza ARE, na której opiera się program energetyczny Polska 
2030, –jest zawyżona. Czy to prawda? 

 Prognoza ta (zawarta w PEP 2030, Załącznik 216) przewiduje bardzo umiarkowany wzrost 
zużycia energii (Tabela 1). Zużycie energii finalnej w stosunku do roku 2010 ma być wyższe zaledwie 
o 13,5% w 2020r. i o niecałe 49% w 2030r. (czyli średniorocznie w ciągu 20 lat ok. 2,5%). 

                                                 
15

 Eurostat statistical books, ENERGY, Yearly statistics 2008, 2010 edition, European Commission 
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W prognozie ARE założono:  
 bardzo znaczne zmniejszenie elektrochłonności PKB z 110,4 kWh/zł’07 w 2010r. do 77,8 

kWh/zł’07 w 2020r. i 60,6 kWh/zł’07 w 2030r. (tj. zmniejszenie elektrochłonności w latach 
2010-2030 aż o ponad 45%), 

 bardzo duży wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej: z 6,2% w 2010r. do 19,3% 
w 2020r. i 18,8% w 2030r. 

Tabela 1 Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wg prognozy ARE 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Energia finalna 111,0 104,6 115,2 130,8 152,7 171,6 

Sektor energii 11,6 11,3 11,6 12,1 12,7 13,3 

Sektor przesyłu i dystrybucji 14,1 12,9 13,2 13,2 15,0 16,8 

Zapotrzebowanie netto 136,6 128,7 140,0 156,1 80.4 201.7 

Potrzeby własne 14,1 12,3 12, 13,2 14,2 15,7 

Zapotrzebowanie brutto 150.7 141.0+ 152.8 169.3 194,6 217,4 

Trudno obniżyć te przewidywania nie rezygnując jednocześnie z uzasadnionych dążeń do 
przedłużenia naszego życia do poziomu krajów starej UE-15. A cztery lata różnicy między Finlandią 
a Polską - to dużo.  

3. Jakie są koszty zewnętrzne dla energetyki jądrowej? 

3.1. Koszty zewnętrzne wg ExternE  

Prof. Popczyk twierdzi, że konkurencyjność technologii wytwórczych należy oceniać inaczej niż 
dotychczas, uwzględniając koszty zewnętrzne, ryzyko zamrożenia kapitału i impulsy lokalizacyjne 
dla inwestycji wytwórczych. Włączenie kosztów zewnętrznych - to jest kosztów, których nie płaci 
producent, a które ponosi społeczeństwo – jest postulatem od dawna zgłaszanym przez 
bezstronnych naukowców, i zrealizowanym przez Unię Europejską w ramach wielkiego studium 
External Energy Costs, w skrócie zwanego ExternE. Studium to prowadzono przez ponad 10 lat w 
kolejnych etapach trwających po 3-4 lata, z założeniami doskonalonymi w miarę upływu czasu i 
zdobywania coraz lepszej znajomości zjawisk wpływających na ocenę skutków zdrowotnych pracy 
różnych systemów energetycznych. Studium ExternE prowadzili naukowcy niezwiązani z energetyką 
jądrową, a uznani za autorytety światowe w dziedzinie ochrony zdrowia, epidemiologii, statystyki, 
meteorologii, geografii i metod redukcji zanieczyszczeń. Wyniki ExternE wykazały ponad wszelkie 
wątpliwości, że energia jądrowa należy do źródeł energii najbardziej przyjaznych dla człowieka i 
środowiska. Wyniki wielu państw europejskich były zgodne, chociaż opracowywano je niezależnie w 
krajach tak różnych jak Austria, Portugalia, Norwegia czy Niemcy, Wielka  Brytania i Francja.  

Ale wyniki te są odmienne od liczb cytowanych przez prof. Popczyka z powołaniem się na US 
DOE. Niestety przyczyn rozbieżności nie udało mi się z naleźć, bo podane przez prof. Popczyka 
odnośniki literaturowe nie odnoszą się wcale do publikacji DOE, ale do książki fundamentalnego 
zwolennika energii odnawialnej, zresztą niedostępnej w Polsce. Poszukiwania w internecie liczb 
podawanych przez prof. Popczyka jako pochodzących od DOE (takich jak niepłacone koszty 
zewnętrzne dla węgla 190 USD/MWh i inne wskaźniki), a także poszukiwania w raportach DOE nie 
dały żadnych rezultatów. Wydawałoby się, że naukowiec z tytułem profesora będzie podawał w swej 
pracy odnośniki do materiałów łatwo dostępnych i przedyskutowanych przez wiele zainteresowanych 
środowisk. Wobec braku możności sprawdzenia powodów rozbieżności między wynikami ExternE i 
danymi podawanymi przez prof. Popczyka trzeba uznać, że dane z ExternE, wielokrotnie 
publikowane, w pełni uzasadnione, oparte na opublikowanej ze wszystkimi szczegółami metodologii 
i firmowane przez Komisję Europejską, są bardziej wiarygodne. 

 

                                                                                                                                                         
16 Ministerstwo Gospodarki: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2. do 

projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku‖. 15-03-2009. 
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Rys. 6. Koszty zewnętrzne przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej z 
różnych źródeł, dane z ExternE17.  

Oznacza to, że koszty zewnętrzne 
zdefiniowane w ExternE jako koszty 
szkód zdrowotnych i zniszczeń 
środowiska należą dla energetyki 
jądrowej do najmniejszych, obok 
kosztów zewnętrznych wiatru i 
hydroenergii.  

3.2. Koszty przesyłowe 

Prof. Popczyk dodaje koszty 
przesyłowe i koszty użytkowania 
terenu. Przy omawianiu kosztów 

przesyłowych prof. Popczyk twierdzi, że kosztów tych można uniknąć inwestując w źródła lokalne. 
Jest to twierdzenie mylące czytelnika. Byłoby ono prawdziwe, gdyby np. mieszkaniec Gdańska do 
swych codziennych potrzeb korzystał z prądu wiatraka postawionego na dachu jego kamienicy. Ale 
rzeczywistość jest inna. Prąd z farmy wiatrowej przesyłany jest do ośrodków odbioru energii 
elektrycznej poprzez sieci o długości wielu dziesiątków a nawet setek kilometrów.  Według oceny 
niemieckiej rządowej agencji analitycznej DENA, na zbudowanie 2240 km sieci, potrzebnej dla 
energetyki odnawialnej Niemcy muszą wydać przynajmniej 13 miliardów euro. A wobec tego, że 
mimo wszystkich pięknych haseł zarówno wiatr jak i słońce dają energię w sposób przerywany, 
wielkie przedsiębiorstwa OZE zaproponowały nowy sposób na uzyskanie subsydiów – chcą zbudować 
sieć energetyczną łączącą wiatraki na Morzu Północnym oraz elektrownie wodne i słoneczne na 
kontynencie. Ma ona umożliwić przesyłanie „ekologicznej” energii do różnych części Europy, 
wyrównując wahania wynikające ze zmian pogody. Cena sieci: 30 miliardów euro18. Dosyć to dalekie 
od haseł o oszczędnościach na sieci dzięki lokalnym źródłom energii.  

W przypadku elektrowni jądrowych praktyka krajów, które już mają energetykę jądrową 
wykazuje, że bloki o mocy stanowiącej 3-5% łącznej mocy systemu energetycznego można 
eksploatować bez ujemnych skutków dla systemu energetycznego. Rozbudowa i modernizacja sieci 
przesyłowych w Polsce jest konieczna nie tylko ze względu przyłączenie elektrowni jądrowych, ale 
przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i niezawodnego zasilania odbiorców. 
Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej ma oczywiście szereg zalet, zmniejszając straty 
sieciowe i przyczyniając się do poprawy niezawodności zasilania lokalnych odbiorców. Jednak 
rozproszone źródła charakteryzują się wysokimi kosztami wytwarzania, a w szczególności źródła 
wiatrowe bardzo dużą zmiennością i nieprzewidywalnością produkcji, na dodatek wprowadzają one 
do sieci zakłócenia pogarszające jakość prądu elektrycznego. Energetyka rozproszona nie jest w 
stanie zastąpić źródeł systemowych i zapewnić niezawodnego, o wysokiej jakości, zasilania dużych 
odbiorców przemysłowych i aglomeracji miejskich. Muszą być więc rozwijane duże źródła 
systemowe oraz rozbudowywane i modernizowane sieci przesyłowe.  

Oczywiście straty sieciowe przy zasilaniu odbiorców ze źródeł systemowych są wyższe niż ze 
źródeł lokalnych. Lecz koszty tych dodatkowych strat sieciowych są wielokrotnie mniejsze od 
różnicy kosztów wytwarzania energii pomiędzy źródłami systemowymi i lokalnymi. Jeśli założymy, 
że straty sieciowe przy zasilaniu odbiorców z elektrowni jądrowej, zamiast ze źródeł lokalnych, 
wzrosną dodatkowo o wielkość strat w sieciach przesyłowych, przyjmując straty przesyłowe na 
poziomie 2%, co jest założeniem konserwatywnym gdyż: 

 w cytowanym w przypisie opracowaniu19 podano wartość średniorocznego współczynnika strat = 
1,9% - łącznie dla sieci 220 kV i 400 kV, 

                                                 
17

 RABL A. et al.: Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications, Final Technical 
Report, Version 2, August 2005, http://www.externe.info/expoltec.pdf  

18 http://www.thegwpf.org/energy-news/2348-germanys-coming-civil-energy-war.html 
19 Z. Maciejewski: Oszacowanie strat energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w 

latach 1999 – 2003. PSE SA. Elektroenergetyka Nr 3/2004 (50). 

http://www.externe.info/expoltec.pdf
http://www.thegwpf.org/energy-news/2348-germanys-coming-civil-energy-war.html
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 elektrownie jądrowe lokalizowane będą na północy kraju, w tym zwłaszcza na Pomorzu (które 
„importuje‖ ok. 700 MW mocy z głębi kraju), przyczyniając się tym samym do zmniejszenia a 
nie zwiększenia strat przesyłowych, 

to oznacza wzrost kosztów o max 2% (też w dużym uproszczeniu). Ale koszty wytwarzania 
energii w elektrowniach jądrowych są co najmniej o 30% niższe niż w źródłach rozproszonych! 

Specjaliści angielscy i niemieccy zwracają uwagę, że właśnie wprowadzanie źródeł 
rozproszonych zwiększy znacznie straty w sieci przesyłowej, bo zamiast liniami 400 kV będziemy 
przesyłać energię liniami średniego i niskiego napięcia. „Moc 1 GW z wielkiej elektrowni systemowej 

oznacza dużo mniejsze wymagania wobec sieci przesyłowej niż moc 1666 turbin wiatrowych o mocy 
nominalnej 2 MW każda rozsianych na powierzchni około 500 km

2   
stwierdzają Brytyjczycy

20
. 

Linie przesyłowe niskiego napięcia oznaczają duże straty w sieci transmisyjnej w porównaniu z 
pojedynczą linią wysokiego napięcia łączącą elektrownię z ośrodkami przemysłowymi potrzebującymi 
energii elektrycznej. Lobbyści farm wiatrowych niechętnie mówią o stratach w sieci, udając, że moc z 
wiatraka odbierana jest na miejscu przez sąsiednie wsie. Jest to zupełnie niewiarygodne – gdzie 
znajdzie się odbiorców wiejskich na moc farm wiatrowych na wybrzeżu, mających dostarczać 200 
MWe i więcej? W chwili obecnej, w Wielkiej Brytanii straty energii w sieci wynoszą ponad 30 TWh/a, 
nie licząc strat w liniach przesyłowych niskiego napięcia z farm wiatrowych. Jest to 16 razy więcej, niż 
energia produkowana we wszystkich wiatrakach w Wielkiej Brytanii. 

Budowa linii przesyłowych z wiatraków wiąże się z dalszymi problemami. Opór wobec linii 
transmisyjnych jest równie silny jak opór wobec wiatraków, a może silniejszy! Oczywiście, rozbudowa 
sieci jest nieodłącznym elementem rozbudowy farm wiatrowych, co powoduje powstanie dziesiątków 
kilometrów linii napowietrznych. Gdy w Wielkiej Brytanii zaproponowano nową linię transmisyjną z 
Beauly do Denny w Szkocji, mieszkańcy napisali 18 000 listów protestacyjnych a listów popierających 
tę inicjatywę prawie nie było.  

Twierdzenie prof. Popczyka, jakoby dla podłączenia reaktora EPR trzeba było budować cztery 
lub więcej linii przesyłowych jest nieuzasadnione. Elektrownia Jądrowa Flamanville we Francji, 
mająca już obecnie moc 2 x 1400 MWe i rozbudowywana o kolejny blok 1600 MWe, jest związana z 
siecią przesyłową dwoma jednotorowymi liniami 400 kV i nie przewiduje się budowy żadnych 
dodatkowych linii przesyłowych, a jedynie zostanie doprowadzona dodatkowa linia SN do 
rezerwowego zasilania potrzeb własnych. Np. Stacja Elektroenergetyczna „Żarnowiec‖, posiada w 
rozdzielni 400 kV 4 wolne pola umożliwiające przyłączenie nowych bloków energetycznych oraz jest 
połączona 2-torową linią 400 kV do stacji Gdańsk-Błonia i 1-torową 400 kV do stacji Słupsk-
Wierzbięciono. 

Wątpliwe jest też twierdzenie, że w polskim systemie elektroenergetycznym mieści się tylko 
jeden blok 1600 MWe. Gdyby to było prawdą, to kraje średniej wielkości nie mogłyby budować EJ. 
Tymczasem budują je kraje i średnie – jak Słowacja czy Czechy – i małe, jak Słowenia (blok PWR 700 
MWe w kraju, który zużywa 15 TWh rocznie, a w czasie budowy EJ zużywał poniżej 9 TWh). Przy 
zużyciu energii elektrycznej w Polsce rzędu 200 TWh prognozowanym na rok 2020 bloki o mocy 1600 
MWe nie powinny stanowić problemu dla sieci.  

 

3.3. Koszty terenu 

W związku z wymienianiem przez prof. Popczyka kosztów terenu jako elementu, który trzeba 
brać pod uwagę, warto przypomnieć, że teren zajęty pod budowę elektrowni jądrowej z reaktorem 
EPR o mocy 1600 MWe to 360 x 250 m2 (bez terenu zajętego na chłodnie kominowe), a w przypadku 
elektrowni z reaktorem AP1000 jeszcze mniej. Nawet dodając teren potrzebny na chłodnie 
kominowe o średnicy 150 m otrzymamy mniej niż 500x 500 m, to jest 0,25 km2.  

Natomiast teren zajęty przez wiatraki produkujące tę samą energię jest znacznie większy. 
Przyjmując dla wiatraków bardzo wysoki współczynnik wykorzystania mocy szczytowej równy 0,24 i 
moc szczytową wiatraka 2 MWe okaże się, że dla wyprodukowania energii elektrycznej 12 TWh (co 
odpowiada współczynnikowi obciążenia EJ równemu 85%, a więc średniemu współczynnikowi dla EJ 
na świecie) potrzeba 2850 wiatraków. Optymalny rozstaw wiatraków to 7 średnic wirnika, a więc dla 

                                                 
20 http://www.countryguardian.net/Case%20document.htm  

http://www.countryguardian.net/Case%20document.htm
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wiatraka 2 MW o średnicy wirnika 90 m rozstaw wynosi 630 m. Ciąg 2850 wiatraków zająłby 1800 
km, a więc nie mieściłby się wzdłuż żadnej granicy Polski. Gdybyśmy ustawili je w kwadracie, to na 
jeden wiatrak przy polu przypadłoby pole równe 630x630 m2= 0.4 km2, czyli 1140 km2. 

W rzeczywistości rozstaw wiatraków jest mniejszy. W największej farmie wiatrowej w Wielkiej 
Brytanii mającej 39 turbin o mocy szczytowej 1.5 MW na powierzchni 7.5 km2 na jeden wiatrak 
wypada 0.2 km2 (lub 0.13 km 2 na MW mocy szczytowej). Przyjmując że wiatraki będą oddalone 
mniej niż optymalnie i przyjmując że dla turbin 2 MW wystarczy obszar taki jak dla turbin 
brytyjskich o mocy 1,5 MW otrzymamy powierzchnię farmy wiatrowej produkującej 12 TWh rocznie 
równą 0,2 km2 x 2850 = 570 km2. Na tej powierzchni można byłoby wprawdzie uprawiać zboże, ale 
uciekłaby z niej większość zwierząt, ptaków i owadów, i oczywiście ludzie. Odległość wiatraka od 
domów w większości krajów w Europie powinna wynosić około 500 m21  

Dodajmy, że po zakończeniu eksploatacji takiej „farmy‖ wiatrowej pozostanie na niej ogromna 
ilość złomu żelazobetonowego: na jeden wiatrak o mocy szczytowej 2 MW przypada od 500 do 800 
ton betonu na fundamenty i 315 ton stali22, więc dla farmy dostarczającej 12 TWh rocznie 
przypadnie 2,3 do 3,1 miliona ton złomu. Dla porównania - po elektrowni atomowej dostarczającej 
12 TWh ilość betonu i stali jest czterokrotnie mniejsza23, a likwidację elektrowni ‖do zielonego 
pola‖ przeprowadzano już wielokrotnie i nie jest ona problemem ani technicznym, ani finansowym, 
ani radiologicznym. 

 

Rys. 7 Farma wiatrowa nie ma nic wspólnego z przyrodą i farmą – jest to układ urządzeń 
przemysłowych, od którego uciekają zwierzęta, ptaki i ludzie 

                                                 
21

http://www.wind-watch.org/documents/european-setbacks-minimum-distance-between-wind-turbines-and-
habitations/  

22
 Dane dla turbiny wiatrowej firmy VESTAS o mocy 2 MWe http://www.countryguardian. net/Case%20document.htm 

23
 E-mail od kierownika budowy Olkiluoto 3, mgr inż. Z. Wiegnera z dn. 28.0.2011 

http://www.wind-watch.org/documents/european-setbacks-minimum-distance-between-wind-turbines-and-habitations/
http://www.wind-watch.org/documents/european-setbacks-minimum-distance-between-wind-turbines-and-habitations/
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3.4. Rezerwy mocy potrzebne dla elektrowni jądrowych i dla OZE 

Prof. Popczyk twierdzi, że dla elektrowni jądrowych potrzebny jest większy margines rezerwy 
mocy dyspozycyjnej niż dla energetyki wiatrowej i słonecznej. Rzeczywistość jest zupełnie inna. 
Elektrownie jądrowa pracują bardzo stabilnie i niezawodnie, z przerwami na przeładunek paliwa 
zaplanowanymi wcześniej i trwającymi przez 3-4 tygodnie rocznie. Dla reaktorów III generacji  takie 
przerwy w pracy będą jeszcze rzadsze – dzięki większemu wypaleniu paliwa – i będą trwały krócej, 
dzięki możliwości prowadzenia remontów w czasie pracy bloku. Natomiast niestabilność źródeł 
odnawialnych jest oczywista - słońce nie świeci w nocy, a zaniki wiatru zdarzają się bardzo często.  

Rys. 8 Moce oddawane do sieci energetycznej 
Wielkiej Brytanii 21 grudnia 2010. R. 

A że ich skutki są dotkliwe, świadczy sytuacja 
w Wielkiej Brytanii 21 grudnia 2010 roku. Chociaż 
moc nominalna- a w rzeczywistości moc 
szczytowa- elektrowni wiatrowych w systemie 
brytyjskim wynosiła 2750 MWe, moc jaką wiatraki 
dawały do sieci wyniosła łącznie w całym kraju 
zaledwie 20 MWe24. Całą energię musiały 
zapewnić elektrownie systemowe, w tym 
elektrownie jądrowe, które dostarczały 8000 
MWe. Eksperci brytyjscy zwracają uwagę, że 
gdyby moc elektrowni wiatrowych wynosiła już 
planowane na przyszłość 25%, to nie można 
byłoby uniknąć załamania się systemu. Albo też 

trzeba byłoby utrzymywać elektrownie węglowe na biegu luzem, by można je było szybko włączyć, 
gdy ucichnie wiar. Ale jest to bardzo nieekonomiczny sposób eksploatacji systemu. Tak 
przynajmniej twierdzą Brytyjczycy. Trudno się zgodzić z twierdzeniem, że wiatraki są bardziej 
stabilne od energetyki jądrowej. 

3.5. Podsumowanie ocen kosztów zewnętrznych 

Podsumowując sprawę kosztów zewnętrznych możemy stwierdzić, że: 

 z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie człowieka, zgodnie z wynikami ExternE, 
elektrownie jądrowe należą do najbardziej przyjaznych ludziom źródeł energii o 
najmniejszych kosztach zewnętrznych,  

 koszty przesyłowe są podobne jak i dla innych elektrowni systemowych, a budowa 
elektrowni jądrowych na północy kraju, gdzie brakuje elektrowni systemowych i dokąd prąd 
importowany jest z południa, znacznie zmniejszy straty sieciowe.  

 koszt terenu są wielokrotnie mniejsze dla elektrowni jądrowej niż dla elektrowni 
wiatrowych.  

 koszty rezerwowania mocy są dla OZE znacznie większe niż dla elektrowni jądrowych.  

Twierdzenie prof. Popczyka, że koszty zewnętrzne dla elektrowni jądrowej są kilkakrotnie 
większe niż dla wiatru czy ogniw fotowoltaicznych nie jest więc prawdziwe. 

4. Jakie są koszty energetyki jądrowej 

4.1. Koszty wytwarzania energii elektrycznej 

W tabeli 2 prof. Popczyk podaje jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej z różnych 
źródeł. Dane dla elektrowni jądrowych podane w tej tabeli są niezgodne z prawdą. Według tabeli 
koszty te bez ryzyka uwzględniającego zamrożenie kapitału miałyby wynieść 236 PLN/MWh, a z 
uwzględnieniem tego ryzyka 309 PLN, a więc odpowiednio 59 lub 77 euro/MWh. Rzeczywistość jest 
inna. Energia jądrowa jest najtańszym źródłem energii elektrycznej w Europie, dlatego importują ją 
kraje oficjalnie zwalczające energetykę jądrową, takie jak Austria i Dania.  

                                                 
24

 Paul Hudson, BBC Weather BBC Reality Check: BBC, 11 January 2011 

http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/2011/01/coal-takes-the-strainagain.shtml
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A dla tych, którzy uważają że transakcje importu i eksportu wynikają z tajemniczych knowań 
wielkiego przemysłu, mamy najnowszą informację, usuwającą już wszelkie wątpliwości. Oto jedną 
czwartą energii elektrycznej produkowanej przez EDF można kupić hurtowo po cenie 40 euro/MWh, 
a od przyszłego roku cena ta wzrośnie zaledwie do 42 euro/MWh25. Oznacza to cenę hurtową poniżej 
160 PLN/MWh. A w Polsce cena hurtowa to 195 PLN/MWh a deweloperom OZE trzeba płacić 195 + 
260 razem 405 PLN/MWh. Nic dziwnego, że lobbyści OZE najchętniej zabroniliby budowy elektrowni 
jądrowych. 

4.2. Ryzyko związane z elektrowniami jądrowymi i z OZE 

Prof. Popczyk mówi o wysokim ryzyku technologicznym związanym z budową elektrowni 
jądrowych. Jest to twierdzenie oparte na sytuacji od dawna nieaktualnej, gdy inwestorzy obawiali 
się sprzeciwów organizacji antynuklearnych i zahamowań budowy wynikających z rosnących 
wymagań dozoru jądrowego, a inwestowanie w OZE wydawało się pewne i wysoce dochodowe. Jest 
to niezgodne z obecną rzeczywistością.  

W Zał. 1 przedstawiono aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w wiodących krajach 
świata. Widać, że rozwój OZE polegał na wysokich subsydiach i nakazach rządowych. Tymczasem w 
ciągu ostatniego roku nastąpiło załamanie w krajach dotychczas przodujących w rozwoju OZE a 
inwestorzy ponieśli ciężkie straty. W Hiszpanii obcięto subsydia dla energetyki słonecznej tak 
bardzo, że spowodowało to falę bankructw, a magazyn inwestycyjny nazwał to „rzezią‖ wśród 
inwestorów. W Niemczech obcięto subsydia w mniejszym stopniu, bo rząd znalazł sposób 
finansowania OZE – już przed awarią w Fukushimie nakazał energetyce jądrowej płacić dziesiątki 
miliardów euro na subsydia dla OZE. We Francji obcięto subsydia i zamrożono okresowo rozwój OZE 
do czasu ustalenia nowych zasad finansowania, w Czechach obcięto subsydia, w Wielkiej Brytanii 
zamknięto program subsydiów dla energetyki słonecznej i zapowiedziano rewizję całego systemu 
finansowania OZE, a w Holandii rząd nie tylko ogłosił trzykrotne zmniejszenie subsydiów, ale i 
zadecydował o rezygnacji z osiągnięcia 20% udziału OZE w wytwarzaniu energii w 2020 roku, 
porzucając w ten sposób jeden ze sztandarowych celów Komisji Europejskiej.  

Inwestorzy reagują gwałtowną krytyką tych decyzji, twierdząc że przekreślają one zaufanie 
inwestorów do OZE i spowodują masowe bankructwa. Organizacje lobbingowe OZE grożą 
wytoczeniem procesów sądowych rządom różnych krajów (Hiszpanii, Czech), a prasa pisze, że 
inwestorzy są ofiarami, bo zapomnieli, że rządy często zmieniają zdanie. Inwestowanie w węgiel też 
nie jest bezpieczne, bo organizacje ekologiczne protestują przeciwko pracy elektrowni węglowych 
(UK) i budowaniu nowych (USA, Czechy) i zapadają już coraz nowe wyroki sądów uznających, że nie 
można rozpoczynać inwestycji w węgiel, bo jest to sprzeczne z ideą ochrony klimatu. Firmy 
szwedzkie – jak Vattenfall - oświadczają, że nie będą budować nowych elektrowni węglowych – i 
Vattenfall wycofuje się z Polski, gdzie miał budować elektrownie węglowe. Natomiast elektrownie 
jądrowe są pożądane zarówno w krajach, które już je mają, jak i w 60 nowych krajach, które dążą 
do wprowadzenia u nich energetyki jądrowej. Twierdzenie w tej sytuacji, że inwestorzy uważają 
ryzyko związane z budową EJ za wyższe niż z budową OZE jest jawnie sprzeczne z faktami.  

Niedawne badania cen energii z różnych źródeł, wykonane na zlecenie przemysłu szwedzkiego 
przez firmę Pricewaterhouse Coopers SKGS, wykazały, że po odrzuceniu wszelkich świadczeń 
rządowych w postaci ulg podatkowych, gwarantowanych cen, rabatów i grantów, ale z 
uwzględnieniem kosztów gospodarki odpadami radioaktywnymi i likwidacji elektrowni, energia 
jądrowa okazała się o 65 % tańsza od energii wiatru. Podobne wyniki dały oceny wykonane przez 
firm McKinsey dla Czech26, Wielkiej Brytanii27,Rosji28 i Polski29, a także studium M. Wicksa dla 

                                                 
25 http://www.world-nuclear-news.org/C_EDF_wholesale_electricity_price_set_200411a.html 

26 McKinsey Company: Costs and potentials for greenhouse gas abatement in the Czech Republic, 
October 2008  

27 For the same power generation and CO2 emissions, building offshore wind requires two to 
three times the investment required for nuclear CBI – The voice of business . Decision time Driving 
the UK towards a sustainable energy future,  2009 

28 McKinsey and comp. Pathways to an energy and carbon efficient Russia, 2009 
29 Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, grudzieć 2009 

http://www.world-nuclear-news.org/C_EDF_wholesale_electricity_price_set_200411a.html
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Wielkiej Brytanii30. Obecne zahamowanie inwestycji w elektrownie jądrowe spowodowane jest 
koniecznością sprawdzenia, jaki wpływ na konstrukcje nowych reaktorów będą miały wnioski z 
awarii w Fukushimie. Może to posłużyć partiom opozycyjnym do ataków na rządy deklarujące 
potrzebę budowy energetyki jądrowej, ale na dłuższą metę rozwoju energetyki jądrowej nie da się 
powstrzymać. Znamienne są w tym względzie wypowiedzi dwóch multimiliarderów, którzy zrobili 
majątki dzięki dobrym decyzjom finansowym - Bill Gates i Warren Buffet wierzą w przyszłość 
energetyki jądrowej31, a zahamowanie budowy elektrowni jądrowych po Fukushimie uważają za 
przejściowy epizod w jej rozwoju. 

4.3. Które źródła energii korzystają z subsydiów?  

Straszenie przenoszeniem ryzyka na podatników jest następnym chwytem propagandowym. W 
przypadku OZE podatnicy ponoszą nie tylko ryzyko – oni po prostu ponoszą całe ogromne koszty 
finansowania OZE! Wszyscy obiektywni komentatorzy przyznają, że bez subsydiów OZE nie mogą się 
rozwijać, a jak przyznaje czołowy ekspert duński, „Trzeba otwarcie powiedzieć, że ktoś musi 
pieniądze na OZE dać!‖ Albo firma energetyczna, która czerpie je ze zwiększonych rachunków 
płaconych przez odbiorców, albo rząd, który czerpie finanse ze zwiększonych podatków. Ryzyko, 
którym straszą przeciwnicy energetyki jądrowej, to gwarancje rządowe dla EJ – ale w przypadku 
OZE to nie tylko gwarancje, to stałe wysokie dopłaty, które np. w przypadku elektrowni wiatrowych 
w USA w ciągu 60 lat sięgają 4,5 miliarda USD/1000 MWe, a więc są większe od kosztu 
inwestycyjnego całej elektrowni jądrowej!  
Subsydia w USA zostały podliczone przez Energy Information Administration (EIA) w maju 2007 
roku32 . Wyniki podane są w tabeli 2. 

Tabela 2 Subsydia na elektroenergetykę w USA 

Beneficjent Wydatki 
bezpośrednie 

Ulgi podatkowe Badania I 
rozwój 

Federalne 
wsparcie energii 
elektrycznej 

Suma 

Subsydia w 2007r. 

Energia jądrowa  -  199  922  146  1,267 

OZE 5  3,970  727  173  4,875 

Subsydia w 1999 r. 

Energia jądrowa  -  -  740  -  740 

OZE 5  1,000  412  -  1,417 

Wbrew twierdzeniom lobbystów OZE, sumaryczne subsydia na OZE w USA były wyższe niż na 
energię jądrową zarówno w końcu XX wieku jak i w obecnej dekadzie. W przeliczeniu na jednostkę 
produkowanej energii różnica jest szokująca. W 2007 roku energia wytworzona przez energetykę 
jądrową wyniosła 794 TWh a przez OZE 360 TWh. Subsydia na jednostkę energii wyniosły dla 
energetyki jądrowej 1,59 USD/MWh,  a dla OZE 13.5 USD/MWh.  

W krajach europejskich subsydia na OZE są jeszcze większe. W Polsce wynoszą one 260 
PLN/MWh, a więc 86 USD/MWh. Czy naprawdę gałąź przemysłu bazująca na tak wielkich dopłatach 
może budzić zaufanie? 

A poza bezpośrednimi subsydiami gwarancji dla OZE rząd udziela też, i to wydaje się 
zwolennikom OZE naturalne i dobre. Filozofia Kalego! „Jak sąsiad zabrać Kalemu krowę to jest złe, 
a jak Kali zabrać sąsiadowi krowę to jest dobre‖ – pisał Henryk Sienkiewicz.  

A walka o dotacje idzie bez pardonu! Jak czytamy w oświadczeniu Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej (PSEW), trzeba dbać „by w procesie przyznawania dotacji sekwestracja CO2 
stanowiła działanie komplementarne, nie zaś konkurencyjne wobec ograniczenia emisji poprzez 

                                                 
30 M. Wicks: ...nuclear should provide some 35-40 per cent of our electricity beyond 2030 

www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/change_energy/int_energy/security/security.aspx  
31 http://neinuclearnotes.blogspot.com/2011/05/gates-and-buffett-still-support-nuclear.html  
32 www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/subsidy2/index.html  

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/change_energy/int_energy/security/security.aspx
http://www.stumbleupon.com/to/e/842604898:z7jaxcgh5ky8vb97/share-2/title/__eNrLKCkpsNLXLy8v1ysuKc1NykktLcjP00vOz9Uvydcv1jdKCy4IzAdcMBg0DhU,
http://www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/subsidy2/index.html
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rozwój bezemisyjnych technologii odnawialnych”
33

. A więc zdaniem deweloperów wiatraków, walka 

ze zmianą klimatu jest dobra tylko jako narzędzie otrzymywania dotacji na wiatraki!  

4.4. Nakłady inwestycyjne 

Prof. Popczyk w tabeli 3 podaje porównanie nakładów inwestycyjnych zapewniających roczną 
sprzedaż 11 TWh dla odbiorców końcowych. Niestety, podobnie jak w omawianej wyżej tabeli 2 
dane dla elektrowni jądrowych są obarczone tak dużymi błędami, że tabela nie ma wartości.  

Po pierwsze, błędnie podana jest produkcja z bloku jądrowego. Obecnie średni współczynnik 
obciążenia dla wszystkich elektrowni jądrowych w USA – łącznie ze starymi blokami pracującymi już 
około 40 lat - wynosi powyżej 91%, a średni współczynnik obciążenia dla wszystkich elektrowni 
jądrowych na świecie to 85%. Reaktory III generacji mają zamiast trzech - cztery równoległe i 
niezależne systemy bezpieczeństwa, co pozwala wykonywać remonty w jednym z nich podczas 
pracy elektrowni. Skraca to czas przestoju potrzebny na konserwacje i naprawy tych systemów. 
Ponadto głębokość wypalenia paliwa w reaktorach III generacji wynosi 60 MWd/t, a nie 45 MWd/t 
jak było w reaktorach II generacji. Oznacza to, że wyłączenia reaktora na przeładunki paliwa 
następują rzadziej, co 18 miesięcy, a nie co 12 miesięcy. Oba te czynniki sprawiają, że 
gwarantowany przez dostawę współczynnik obciążenia dla reaktorów III generacji to 90%. Przy takim 
współczynniku reaktor 1600 MWe produkuje rocznie 1600x 8760 x 0,9 = 12,6 TWh. Tymczasem prof. 
Popczyk zakłada, że reaktory te dostarczą tylko 11 TWh, a więc że będą pracowały przy 
współczynniku obciążenia 78,5 %, mniejszym nawet niż obecna średnia światowa!  

 

Rys. 9 Wzrost średniego współczynnika wykorzystania mocy dla elektrowni jądrowych w USA 
źródło danych: www.nei.org/resourcesandstats/nuclear_statistics/usnuclearpowerplants   

[dostęp: 25.07.2009], opracowanie własne autora, 

Po drugie, wielkość nakładów inwestycyjnych nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Prof. 
Popczyk podaje wielkość 12 mld euro na 1600 MWe, a więc 7,5 mld euro na 1000 MWe. Obecne 

nakłady inwestycyjne bezpośrednie (overnight OV w terminologii angielskiej) obejmujące prace 
inżynieryjne, dostawy materiałów i urządzeo (engineering, procurement and construction – EPC) oraz 
koszty budowy elektrowni jądrowej wynoszą od 2,5 do 3,2 mld euro za 1000 MWe. Taką ocenę 
przedstawiano w połowie 2009 roku w studium MIT34, a kontrakty zawarte w ciągu ostatniego półtora 
roku potwierdziły, że jest to ocena realna. 

 W grudniu 2009 Zjednoczone Emiraty Arabskie kupiły od Republiki Korei 4 bloki po 1400 MWe 
za cenę 20 miliardów USD, a więc za około 15 mld euro, co daje cenę jednostkową 2,7 mld euro za 

                                                 
33 Efektywna energetyka z dużym udziałem OZE nie potrzebuje CCS wnp.pl (Patrycja Batóg) - 16-

02-2011  
34 Deutch J.M. et al.: Update of the MIT 2003 Future of Nuclear Power Study, June 2009 

http://www.nei.org/resourcesandstats/nuclear_statistics/usnuclearpowerplants
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1000 MWe. Jest to cena za komplet dostaw i budowę wraz z wsadem paliwowym i uruchomieniem – 
pod klucz. Turcja kupiła od Rosji 4 bloki z reaktorami WWER 1000 o mocy 1200 MWe każdy. Koszt 

całości projektu oceniono na 18-20 mld dolarów USA
35

, a więc w przeliczeniu na jednostkę mocy 

przy przyjęciu górnej granicy ceny i po konwersji na euro otrzymujemy 3,1 mld euro/1000 MWe. 
Kontrakt ten ratyfikował parlament Turcji w lipcu 2010 roku – a więc jest to transakcja jak 
najbardziej aktualna. Podobną cenę za reaktory AP1000 dla EJ Temelin, a mianowicie 3 mld 
euro/1000 MWe wymienił dyrektor firmy Westinghouse, podając że za dwa bloki o mocy 1150 MWe 
każdy Amerykanie chcą otrzymać 6,5 mld euro36. Jest to wiadomość z lipca 2010 – a więc również w 
pełni aktualna.  

Najnowsza wiadomość o dużej transakcji pochodzi z Indii, gdzie firma AREVA sprzedała dwa 

reaktory EPR za 9,3 miliarda USD
37

 
38

, a więc za około 7 mld euro. Daje to rewelacyjnie niskie 

nakłady inwestycyjne, wynoszące tylko 2,13 mld euro/1000 MWe. Tak niska cena jest zapewne 
wynikiem dwóch czynników – taniej pracy miejscowej, która obniża koszty elementów 
wykonywanych w Indiach, oraz doświadczenia zebranego przez firmy EDF-AREVA w toku budowy 
elektrowni w Olkiluoto, Flamanville i w Chinach. O ile w prototypowej budowie bloku w Olkiluoto 
trudności było dużo i opóźnienia oraz koszty były znaczne, o tyle we Flamanville budowa idzie 
znacznie lepiej, a w Tianshan w Chinach prace są wykonywane sprawnie i zgodnie z 
harmonogramem. To pozytywne doświadczenie pozwoliło Francuzom na zmniejszenie marginesów 
bezpieczeństwa w ich ofercie finansowej i oferowanie budowy reaktora EPR po cenie naprawdę 
konkurencyjnej. Jest to dobra wiadomość dla Polski – bo jeśli wybierzemy reaktor EPR, to będzie on 
budowany u nas nie jako prototyp, lecz jako kolejny ósmy czy dziesiąty w serii, co pozwoli nam 
korzystać ze wszystkich doświadczeń zebranych przedtem w Finlandii, Francji, Chinach, Indiach, 
Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. 

Jednak pieniądze wydane na pokrycie kosztów EPC, czyli prac inżynieryjnych, dostaw i budowy 
z rozruchem to tylko część kosztów budowy. Do tego dochodzą wydatki inwestora – w tym na 
działkę i budowę linii przesyłowej - oraz koszty kapitału w trakcie budowy, zależne od okresu 
budowy i warunków uzyskania kredytu. Te dodatkowe wydatki mają różną wielkość, zależną z 
jednej strony od lokalizacji elektrowni (koszt działki, dróg dojazdowych, linii przesyłowej) a z 
drugiej- od wiarygodności inwestora. Jednakże te wydatki inwestora muszą być poniesione 
niezależnie od wyboru typu elektrowni- działka dla elektrowni węglowej jest nawet większa niż dla 
jądrowej, a jej uciążliwość dla całej okolicy jest oczywista.  

W studium ARE przyjęto, że koszty oprocentowania kapitału w czasie budowy spowodują wzrost 
kosztów o 23%. Razem z kosztami działki, podłączenia do sieci, i innymi kosztami inwestora może to 
podnieść nakłady inwestycyjne do 4 – 4,5 miliarda euro za 1000 MWe. Ale nie do 7.5 miliarda! 
Twierdzenie, że nakłady inwestycyjne po Fukushimie wzrosną nie jest słuszne w odniesieniu do 
reaktorów III generacji, a właśnie takie i tylko takie będziemy budowali w Polsce.  

W tabeli 3 są i inne dane o charakterze propagandowym, mające na celu ukrycie wad wiatraków 
czy ogniw słonecznych. I tak np. prof. Popczyk pisze, że 40 farm wiatrowych o łącznej mocy 5 GW 
jest odpowiednikiem elektrowni jądrowej 1600 MWe. O zaniżeniu wielkości energii otrzymywanej z 
elektrowni jądrowej pisaliśmy powyżej. Z kolei dla elektrowni wiatrowych prof. Popczyk przyjmuje 
średni współczynnik wykorzystania mocy szczytowej równy 0,25, co jest w warunkach polskich 
nieosiągalne. Ponadto zestawienie stabilnych, pracujących w sposób ciągły elektrowni systemowych 
węglowych lub jądrowych z farmami wiatrowymi zataja fakt, że farmy wiatrowe pracują w sposób 
nieciągły i potrzebują rezerwowania przez elektrownie gazowe – co zmniejsza naszą niezależność 
energetyczną - lub przez elektrownie węglowe pracujące na biegu luzem, co oznacza wzrost 
kosztów i emisji CO2. W obu przypadkach koszty dodatkowe na rezerwowanie mocy powinny być 
uwzględnione, a przynajmniej wymienione. Podobnie instalacje fotowoltaiczne nie pracują w 
sposób ciągły i nie mogą  być porównywane z elektrowniami systemowymi.  

 

                                                 
35

 http://en.rian.ru/business/20100715/159820318.html  
36

 http://energetyka.wnp.pl/czeskie-atomowki-3-mln-euro-za-mw,113586_1_0_0.html  
37 Indie i Francja zawarły umowę na budowę reaktorów atomowych, wnp. PAP - 06-12-2010 09:2 
38 http://www.bullfax.com/?q=node-nuclear-energy-areva-build-reactors-supply-nuclear-fuel  

http://en.rian.ru/business/20100715/159820318.html
http://energetyka.wnp.pl/czeskie-atomowki-3-mln-euro-za-mw,113586_1_0_0.html
http://www.bullfax.com/?q=node-nuclear-energy-areva-build-reactors-supply-nuclear-fuel
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4.5. Czas potrzebny na budowę elektrowni 

Prof. Popczyk pisze o czasie potrzebnym na budowę, jako o czynniku przekreślającym 
konkurencyjność EJ, przemilczając fakt, że ten czas jest uwzględniany w każdym rachunku 
ekonomicznym wykonywanym dla EJ. Ponadto cykl budowy elektrowni jądrowych jest wprawdzie 
długi, ale warto sobie zdać sprawę, że w energetyce długie cykle tworzenia nowych źródeł energii 
są regułą, a nie wyjątkiem. Na przykład odnośnie rozbudowy sieci energetycznej w Niemczech 
stwierdzono, że jest ona przedsięwzięciem realizowanym wolno i z wielkimi oporami. Opozycja 
społeczna wobec nowych linii wysokiego napięcia oraz biurokratyczny proces planowania, który 
zwykle trwa około 8 (ośmiu!) lat spowalniają skutecznie rozwój energetyki niemieckiej.  

Ponadto stworzenie infrastruktury potrzebnej do przewiezienia i ustawienia tysięcy wiatraków 
też jest zadaniem inwestycyjnym na wielką skalę. Trzeba przypomnieć, że ciężar elementów 
stalowych dla wiatraka przekracza 50 ton, a drogi, po których miałyby docierać na miejsce te 
elementy, mają nośność 4-6 ton, przy tym elementy wieży i śmigła mają po kilkadziesiąt metrów 
długości, więc transport ich nastręcza poważne trudności.  

Podając czas potrzebny dla budowy OZE prof. Popczyk pomija fakt, że inwestycje w OZE nie są 
opłacalne niezależnie od tego, że ich czas budowy może być krótki. Jak wykazuje Zał. 1 działają 
one tylko na zasadzie ciągłych dopłat ze strony społeczeństwa. Dlatego zdanie o „przynoszeniu 
zysków‖ wymaga uzupełnienia „przynoszenie zysków dla deweloperów‖  – ale nie dla 
społeczeństwa.  

Ilustracją zależności OZE od subsydiów jest obecny zastój powodowany redukcją dotacji. 

Największa duńska firma Vestas zwalnia 3000 pracowników
39

 i zamyka cztery zakłady produkcyjne w 

Danii i jeden w Szwecji. Wobec braku perspektyw wznowienia produkcji Komisja Europejska udziela 
dziesiątki milionów euro jako wsparcie dla pracowników znanej spółki przemysłu wiatrowego LM 

Glasfiber – by mogli się przekwalifikować 
40

.. Podobna sytuacja jest w Hiszpanii. Twierdzenia, że 

budowa wiatraków pomoże utworzyć miejsca pracy w Polsce nie znajdują potwierdzenia w faktach. 

Końcowe twierdzenie prof. Popczyka powtarzane raz jeszcze by czytelnik dobrze je zapamiętał 
– że energetyka jądrowa jest energetyką paramilitarną – jest kolejnym twierdzeniem o charakterze 
propagandowym. Podobnie można byłoby twierdzić, że paramilitarną techniką jest lotnictwo, radar, 
czy radio. Prof. Popczyk przeciwstawia Polsce wielkie kraje jak Chiny czy Indie, ale zamyka oczy na 
kilkadziesiąt małych i średnich krajów, które też podejmują lub wznawiają budowę energetyki 
jądrowej. Takie kraje jak Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria czy Finlandia nie są większe 
od Polski i nie budują elektrowni jądrowych dla celów militarnych. Dopóki prof. Popczyk nie 
udowodni, że Finlandia chce być mocarstwem z bronią jądrową, dopóty jego teza pozostanie 
kolejnym frazesem propagandowym.  

Dalsze wywody są oparte na rzekomo niższych kosztach wytwarzania energii w OZE. Niestety, 
koszty te są nadal wyższe i to dużo wyższe. W Polsce, gdzie nie ma silnych stałych wiatrów jak w 
Wielkiej Brytanii, a nasłonecznienie jest znacznie mniejsze niż w Hiszpanii, koszty OZE są większe 
niż w tych krajach. Będziemy rozwijali OZE, bo potrzeba wykorzystywać wszelkie dostępne źródła 
energii, ale oczywistym jest, że OZE nie wystarczą. Polska potrzebuje elektrowni systemowych, a 
elektrownie jądrowe dają nam szanse na tani prąd i czyste powietrze.  

                                                 
39 Clare MacCarthy Thousands Of Green Jobs Go Up In Smoke Financial Times, 27 October 2010 
40 http://www.wnp.pl/wiadomosci/139363.html 

http://www.ft.com/cms/s/0/cbab1340-e0d2-11df-87da-00144feabdc0.html
http://www.wnp.pl/wiadomosci/139363.html
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Rys. 10. Elektrownia jądrowa Loviisa – czyste powietrze, woda i gleba (zdjęcie cytowane za 
zezwoleniem firmy Fortum) 

 

5. Zał. 1 Stan inwestycji w OZE  

5.1. Czechy  

5.1.1. Energia słoneczna 

Czeski rząd postanowił znowelizować prawo o wsparciu dla energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych by ograniczyć dofinansowanie dla elektrowni słonecznych i zmniejszyć jednocześnie 
tempo wzrostu cen energii elektrycznej. 

W Czechach wielkopowierzchniowe helioelektrownie masowo powstają na terenach rolniczych. 
Od początku 2010 roku wybudowano ich ponad 3,5 tysiąca. Rada Ministrów poparła propozycję 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, która mówi o wstrzymaniu od 1 marca 2011 roku państwowych 
dotacji dla helioelektrowni41. 

Z powodu licznych planowanych przyłączeń elektrowni słonecznych energia elektryczna może u 
Czechów zdrożeć w ciągu roku nawet o 10% - szacuje tamtejszy odpowiednik URE. Czas efektywny 
pracy elektrowni słonecznych będzie dość krótki. Oznacza to, że aby mogły one w ogóle działać 
potrzebne są liczne źródła rezerwowe. I to znacznie podraża produkcję energii. Jak mówią czescy 
energetycy, aby zbudować jedną jednostkę mocy w elektrowni słonecznej trzeba zainstalować 
drugą w źródle rezerwowym. W innym przypadku sieć miałaby problem i mogłyby występować 
niedobory energii. Wszystko to prowadzi do zwyżki cen energii elektrycznej.42 Jak spodziewa się 
czeski odpowiednik URE na koniec 2010 roku energia może być w Czechach droższa nawet o 10 proc. 
w porównaniu z końcem 2009 roku.43 

                                                 
41

 Czeski rząd ogranicza wsparcie dla elektrowni słonecznych, PAP - 15-09-2010 21:56 
42

http://www.wnp.pl/wiadomosci/przez-elektrownie-sloneczne-prad-w-czechach-mocno-
zdrozeje,118079_1_0_0_0_1.html  

43
 Czechy: z powodu "zielonej energii" prąd wkrótce może zdrożeć o 10 proc. wnp.pl - 27-05-2010 11:57 

http://www.wnp.pl/wiadomosci/przez-elektrownie-sloneczne-prad-w-czechach-mocno-zdrozeje,118079_1_0_0_0_1.html
http://www.wnp.pl/wiadomosci/przez-elektrownie-sloneczne-prad-w-czechach-mocno-zdrozeje,118079_1_0_0_0_1.html
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W połowie 2010 r. czeski parlament uchwalił ustawę, która zakłada obłożeniem podatkiem 
energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach słonecznych. W zamyśle posłów ma to ograniczyć 
wzrost cen energii. W razie braku przeciwdziałania, w przyszłym roku ceny energii elektrycznej w 
Czechach tylko z powodu przyłączania nowych elektrowni słonecznych wzrosłyby o 13 proc. 44 Ale 
dla właścicieli elektrowni słonecznych ustawa spowodowała znaczącą zmianę, która ma olbrzymi 
wpływ na ekonomikę produkcji i spowodowała, że wcześniejsze rachuby ekonomiczne straciły 
sens.45 Deweloperzy grożą, że odwołają się do sądu. 

5.1.2. Biomasa 

Czeski minister środowiska Pawel Drobil obawia się bumu elektrowni spalających biomasę, 
ponieważ spalanie biomasy grozi wzrostem cen energii elektrycznej, a także zajmowaniem pod 
uprawę biomasy ziemi dobrej jakości. W efekcie mogą pójść w górę ceny żywności.46 By temu 
przeciwdziałać Drobil razem z kilkoma innymi członkami rządu, chcą odgórnego ograniczenia liczby 
bloków w których spalano by biomasę i wskazują, że w innym przypadku Czechom grozi powtórka z 
sytuacji z elektrowniami słonecznymi, które zagroziły rynkowi. 

5.2. Francja 

We Francji koszt energii jądrowej wynosił tylko 30 euro za MWh, natomiast za każdą MWh 
wyprodukowaną w instalacjach słonecznych na dachach domów aż do końca 2009 roku firma EDF 
płaciła 580 euro/MWh. Spowodowało to gwałtowny napływ wniosków deweloperów energii 
słonecznej. Wielu deweloperów budowało domy celowo puste, by zmniejszyć koszty, ale 
wyposażone w instalacje słoneczne na dachach, bo to dawało dochody. Rząd francuski oznajmił 13 
stycznia 2010 r. że gdyby przyjął wszystkie wnioski o budowę instalacji słonecznych budowanych na 
dachach domów złożone w ostatnich miesiącach 2009 roku, to kosztowałoby to odbiorców energii 
elektrycznej już w najbliższym roku dodatkowe 2,5 miliarda euro, a w ciągu następnych 20 lat 56 
miliardów euro. Dlatego konieczne było przerwanie tego procederu i obniżenie subsydiów.

47
 

Subsydia zostały obniżone.  

5.3. Hiszpania 

Polityka silnego wsparcia dla energii odnawialnej prowadzona przez rząd Hiszpanii dała 
rezultaty - moc paneli słonecznych w Hiszpanii wzrosła w ciągu 3 lat trzykrotnie, od 500 MW w 
końcu 2007 roku do 1500 MWe w 2010 roku.  

Silnie wspierane były także farmy wiatrowe. Te farmy, które zaczęły pracę przed 1 stycznia 
2008 dostawały dotację 40 euro/MWh ponad normalną cenę energii w systemie, wynoszącą 68 
euro/MWh, to jest razem 108 euro/MWh. W 2008 roku Hiszpania szczyciła się triumfem – w 
wietrznym dniu marcowym farmy wiatrowe wyprodukowały 41% mocy, więcej niż jakiekolwiek inne 
źródło energii. Politycy byli szczęśliwi. Ale okazało się, że ceny energii trzeba podnieść, a mimo 
efektownego rekordu w dniu gdy wiał wiatr, energetyka hiszpańska stoi wobec silnego deficytu 
mocy gdy wiatr jest przeciętny. Wysokie dotacje do OZE spowodowały ogromny deficyt budżetowy. 
Łączny dług skarbu państwa wobec deweloperów OZE wyniósł 126 mld euro. W 2009 roku subsydia 
dla farm wiatrowych nieco zmalały – stawka za produkowaną w nich energię wyniosła 82 
euro/MWh48. Jednak energia odnawialna była nadal bardzo droga, a pieniądze przeznaczane na 
subsydia dla nierentownych farm wiatrowych i paneli słonecznych nie mogły być wykorzystane w 
innych gałęziach przemysłu. Nie mogąc inaczej opanować deficytu, rząd hiszpański podjął decyzję o 
obcięciu subsydiów o 3 miliardy euro w ciągu najbliższych 3 lat. Teraz ponad 50 000 inwestorów 
hiszpańskich stoi wobec perspektywy ruiny finansowej, gdy rząd hiszpański obetnie subsydia, które 
ściągały inwestycje do  OZE.49 

Deweloperzy są oburzeni zapowiedzią, że cięcia będą dotyczyły retroaktywnie również 
instalacji zbudowanych przed 2008 r. Uważają to za złamanie kontraktów długoterminowych, które 

                                                 
44

 Czescy posłowie bronią odbiorców przed drogim prądem z OZE wnp.pl (Dariusz Malinowski) - 09-11-2010  
45

 Sądowa batalia o elektrownie słoneczne w Czechach, wnp.pl (Dariusz Malinowski) - 21-11-2010 18:05 
46

 W Czechach biomasa na cenzurowanym, wnp.pl  08-11-2010 13:28 
47

 http://news.eirna.com/301151/french-government-cuts-solar-energy-subsidies-busts-speculative-bubble 
48

 http://www.wind-watch.org/news/2008/10/27/spain-probes-wind-solar-power-subsidy-claims/ 
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 Spain's Solar Deals Face Bankruptcy As Subsidies Founder, Bloomberg, 18 October 2010, Ben Sills 
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spowoduje bankructwo wielu inwestorów i nadwyręży fundusze bankowe.50. Hiszpańskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego zapowiedziało, że zamierza pozwać rząd przed sąd w 
tej sprawie 

Wobec gwałtownego wzrostu bezrobocia, ludność pyta gdzie są te „zielone‖ miejsca pracy, 
które były wielokrotnie na ustach polityków wspierających OZE. Hiszpańskie Ministerstwo Pracy i 
Imigracji ogłosiło, że od stycznia 2008 roku do 2010 r. liczba przedsiębiorstw w tym kraju zmalała o 
110 058. Kryzys najmocniej dotknął firmy zatrudniające od 6 do 50 pracowników. W omawianym 
okresie upadło 47 835 takich przedsiębiorstw51 Hasła o tworzeniu „zielonych‖ miejsc pracy okazały 
się propagandą bez pokrycia. Bezrobocie w Hiszpanii jest dwukrotnie wyższe niż średnie w Unii 
Europejskiej, a wśród młodzieży od 16 do 24 lat wzrosło ono z 17,9 do 42,9 procent.52 Na pytanie, 
gdzie podziały się te przyrzeczone „zielone‖ miejsca pracy, odpowiada studium Uniwersytetu Juana 
Carlosa które wykazało, że utworzenie jednego zielonego miejsca pracy powoduje utratę 2,5 miejsc 
pracy w innych gałęziach przemysłu53. 

Według oświadczenia rządu hiszpańskiego, subsydia na farmy wiatrowe będą zmniejszone o 35% 
do 1 stycznia 201354. Zmniejszone będą także subsydia dla energii słonecznej i ograniczona będzie 
liczba godzin rocznie, za które energetyka odnawialna może żądać dodatkowych opłat za dostawy 
energii do sieci. Sektor energetyki słonecznej w Hiszpanii był szczególnie kosztowny i gdy sprawa 
wysokich subsydiów stała się głośna, politycy hiszpańscy zaczęli zaprzeczać swym związkom z tym 
przemysłem.  

W styczniu 2011 r. rząd zapowiedział podwyżkę ceny energii o 9,8%, dodając, że grozi deficyt 
energii elektrycznej. Aby mu zapobiec, rząd hiszpański musiał zgodzić się na podniesienie mocy 
dwóch bloków jądrowych w Almaraz55. 

5.4.  Holandia 

Dokonując radykalnej zmiany swej polityki, Holandia zmniejszyła cele stawiane wobec rozwoju 
OZE i obcięła subsydia dla energii wiatru i słońca. Jednocześnie dała zielone światło dla budowy 
elektrowni jądrowych - po raz pierwszy od prawie 40 lat. Jakie są powody tej zmiany? Wiatr i słońce 
są zbyt kosztowne, pisze Financial Times Deutschland56. 

Holandia stała się więc pierwszym krajem, który odrzucił przyjęty w Unii Europejskiej cel 
wytwarzania 20% mocy z OZE. Jest to zdarzenie warte uwagi w przypadku państwa, które serio 
podeszło do zobowiązań z Kioto i żądało od innych członków Unii popierania OZE. Obecnie 
holenderskie subsydia dla OZE zmniejszą się z 4 miliardów euro do 1,5 miliarda euro rocznie.57 

 

5.5. Niemcy 

5.5.1. Subsydia dla OZE 

Agresywna polityka subsydiów i nakazów odbioru energii odnawialnej w Niemczech 
doprowadziła do podwojenia jej udziału w produkcji energii elektrycznej. Wsparcie dla energii 
‖zielonej‖ miało głównie postać subsydiów w formie stałych gwarantowanych cen płaconych za 
energię z OZE, znacznie wyższych od ceny energii elektrycznej z elektrowni systemowych. Takie  
wsparcie jest zagwarantowane na przeciąg 20 lat.  
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Ceny płacone za energię słoneczną były największe, wynosiły w 2009 roku 590 euro/MWh. W 
2010 roku ceny płacone producentom energii słonecznej były ponad 8.-krotnie, a producentom 
energii z wiatraków na lądzie 4-krotnie  wyższe od cen hurtowych. Chociaż wiatraki na lądzie są 
uważane za technologię dojrzałą, przewyższają one koszt energii elektrycznej w handlu hurtowym o 
około 300%. 

Należy jednak pamiętać, że moc zainstalowana nie jest tym samym co moc średnia wytwarzana 
w ciągu roku. Pomimo wielkich nakładów na rozbudową wiatraków, w 2008 roku udział energii 
wiatrowej w produkcji energii elektrycznej w Niemczech wyniósł tylko 6,3%, udział biomasy 3,6% i 
energii wodnej 3,1%. Wielkość produkcji energii z instalacji fotoelektrycznych była pomijalnie mała 
(0,6%) pomimo wielkich subsydiów, które powodowały, że jej koszt wyniósł w skali Niemiec 12,4 
miliardów dolarów netto. 

Całkowity koszt subsydiów dla produkcji modułów fotowoltaicznych w latach od 2000 do 2010 
roku wyniósł 73 miliardy dolarów, a dla wiatraków 28,1 miliardów dolarów58. Subsydia dla energii z 
wiatraków na morzu wynoszą 210 euro/MWh, a z instalacji fotowoltaicznych na dachach domów do 
460 euro/MWh. Stowarzyszenie BDEW ostrzegło, że roczne subsydia na energię wiatru, słońca i małe 
elektrownie wodne w 2010 roku wyniosą 11,3 miliarda dolarów, co stanowi wyraźny wzrost w 
stosunku do 7,3 miliarda dolarów w 2009 roku. Łącznie z subsydiami na modernizację sieci 
energetycznej w Niemczech całkowity koszt subsydiów w 2010 roku wyniesie 23,4 miliardów USD a 
więc 7 razy więcej niż w 1998 roku. 

5.5.2. Subsydia dla energii słonecznej 

Niemieckie tempo wzrostu instalacji słonecznych przekroczyło wszelkie oczekiwania. Eksperci 
oczekują, że w 2010 roku powstaną instalacje o mocy 8000 MWe, co odpowiada mocy 4 dużych 
elektrowni jądrowych, chociaż z punktu widzenia energii wynik porównania jest inny - instalacje 
słoneczne dadzą rocznie około 13 TWh, tyle co jeden jądrowy blok energetyczny z reaktorem EPR. 

Widząc, że chęć zysków prowadzi do znacznie szybszego od oczekiwań rozwoju energetyki 
słonecznej, rząd Niemiec zdecydował się na redukcję o 16% subsydiów dla instalacji na dachach 
instalowanych po połowie roku 2010. Spowodowało to gwałtowny wzrost sprzedaży paneli 
słonecznych w pierwszej połowie roku, gdy deweloperzy spieszyli się, by zainstalować swe panele 
zanim decyzja rządu wejdzie w życie. 

Niemieckie stowarzyszenie konsumentów VZBV twierdzi, że panele słoneczne zainstalowane na 
dachach w 2010 roku spowodują dodatkowe koszty wynoszące 36 miliardów USD w ciągu następnych 
20 lat.
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Ustawa o Energii Odnawialnej gwarantuje dla każdej instalacji fotowoltaicznej przez 20 lat 
sztywną taryfę cenową za dostarczaną przez nią energię elektryczną. Obecnie cena ta jest 6-krotnie 
wyższa od ceny elektryczności generowanej w elektrowniach systemowych. Dodatkowe koszty płacą 
wszyscy odbiorcy energii. Według obliczeń RWE, koszt netto dla wszystkich instalacji 
fotowoltaicznych zbudowanych w Niemczech od 2001 do 2010 roku w ciągu odpowiednich okresów 
20-letnich wyniesie 85,4 miliardów euro. Jest to ponad jedna czwarta całkowitego budżetu 
federalnego Niemiec60. 

Znana agencja Bloomberg cytuje wypowiedź jednego z działaczy przemysłowych Niemiec, 
dawniej aktywisty ruchu Zielonych, który oświadczył, że niemieckie wsparcie dla energii 
odnawialnej załamuje zdolność Niemiec do płacenia za energię elektryczną (Germany’s support for 
renewable energy is “breaking” the nation’s ability to pay for power) i grozi utratą 

konkurencyjności przemysłu niemieckiego61. 

Po wyborach federalnych we wrześniu 2009 roku rząd zapowiedział obniżkę taryf za energię 
słoneczną i ograniczenie mocy nowych instalacji słonecznych do 3 GW na rok. 
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Wywołało to ostrą krytykę grup aktywistów ekologicznych i deweloperów energii słonecznej. 
Stowarzyszenie niemieckiego przemysłu słonecznego BSW-Solar skrytykowało propozycję rządu i 
ostrzegło, że postawi ona przemysł słoneczny wobec „fali bankructw i utraty tysięcy miejsc pracy‖. 

Ilustracją wielkości nakładów inwestycyjnych na instalacje słoneczne jest działająca od 20 
sierpnia 2010 największa w Niemczech i druga co do wielkości na świecie elektrownia słoneczna, 
której moc wyniesie docelowo 53 megawaty. Koszt inwestycji wyniósł 160 milionów euro62. Przy 
współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej 18% (jak w USA) oznacza to jednostkowe nakłady 
inwestycyjne 16,7 mln euro/MW.  

5.5.3. Subsydia dla energii wiatrowej 

Zwolennicy wiatru twierdzą, że gdy wiatru brak w jednym miejscu, to wieje w drugim. Niestety 
nie jest to prawdą, jak widać na rysunku poniżej, przedstawiającym sytuację we wszystkich 
farmach wiatrowych firmy E.ON. rozsianych na terytorium całych Niemiec. Gdyby produkcja energii 
w jednym miejscu uzupełniała brak produkcji w innym, to wykres powinien być zbliżony do 
płaskiego. 

 

 

Rys. 11 Produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych fIrmy E.On w całych Niemczech w 
2004 r.i. 

Oczywiście jest prawdą, że wiatraki generują energię przez prawie 80% czasu w roku – ale 
lobbyści wiatraków przemilczają, że przez ogromną większość czasu ta generacja jest 
zaniedbywalnie mała. Średnia moc wiatraków w ciągu roku w latach 2006-2009 w skali całych 
Niemiec wynosiła 19,7 % mocy nominalnej63. 

 

5.6. Słowacja 

Od nowego roku prąd na Słowacji dla gospodarstw domowych zdrożeje prawie o pięć procent. 
Paradoksem jest, że ceny energii elektrycznej na rynku spadły, jak również obniżone zostały opłaty 
dystrybucyjne. Wyższe ceny dla odbiorców to efekt planów wspomożenia inwestycji w energetykę 
odnawialną. Pieniądze od odbiorców będą przeznaczone na budowę OZE. Bez tego, OZE byłyby 
nieopłacalne.  
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Dotowanie OZE budzi spore kontrowersje. Problem w tym, że prąd z elektrowni słonecznej w 
warunkach Słowacji jest droższy sześciokrotnie od energii z elektrowni jądrowych. Być może 
powinniśmy się zastanowić nad celowością naszych działań - apelują niektórzy politycy.64 

5.7. Wielka Brytania.  

5.7.1. Farmy wiatrowe 

W Wielkiej Brytanii dominującym źródłem energii odnawialnej są farmy wiatrowe, mające 
znaczną przewagę nad innymi formami OZE, ze względu na silne i stałe wiatry wiejące znad 
Atlantyku. Ale koszty energii wiatrowej są duże nawet w tak sprzyjających warunkach. O kosztach 
wiatraków może świadczyć podjęta przez firmę Statoil budowa farmy wiatrowej na Morzu 
Północnym w pobliżu wybrzeży brytyjskich. 88 turbin wiatrowych o łącznej mocy 315 MW za około 1 
miliard funtów ma tam produkować 1,1 TWh rocznie, co oznacza współczynnik wykorzystania mocy 
zainstalowanej około 0,36

65
. Nakłady inwestycyjne to 8,8 mln funtów za 1 MW mocy średniej w 

ciągu roku. Przy kursie 1 GBP = 1,14 euro, nakłady inwestycyjne na turbiny wiatrowe wyniosą 8,8 x 
1,14 = 10 mld euro/1000 MWe. Koszty mocy rezerwowych nie są tu uwzględnione.  

Wprowadzanie OZE za cenę kosztownych subsydiów w Wielkiej Brytanii będzie miało 
katastrofalne skutki dla gospodarki i odbiorców, oświadczył Dr Nigel Burton, prezes największego w 
Europie związku inżynierów (the Institution of Engineering and Technology)66. Podkreślił on, że 
pierwotny entuzjazm wobec wiatraków zniknął gdy okazało się, że nie mają one pozytywnego 
wpływu na gospodarkę, a subsydia na energię słoneczną grożą popełnieniem takich samych 
kosztownych błędów, jakie popełniono w Niemczech.  

Gdy w 2008 roku wystąpił kryzys finansowy, prywatne inwestycje w OZE ustały. Następne 
półtora roku było bardzo trudne. Rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej był podtrzymywany 
przez wielomiliardowe subsydia rządowe, zarówno w Europie jak i w USA

67
. Ale zaczęły rosnąć 

protesty, bo subsydia dla OZE oznaczały podwyżki cen energii powodujące że coraz więcej 
brytyjskich gospodarstw domowych popada w strefę ubóstwa energetycznego. Dzieci w Walii 
marzną, bo nie ma czym ogrzać ich domów68. Prasa alarmuje, że w ubogich rodzinach dzieci nie 
mogą zasnąć w nocy z powodu zimna, a ich zdrowie i stopnie w szkole cierpią z tego powodu. 
Władze wyprodukowały plakaty zalecające co mają robić dzieci by się ogrzać. Wśród 10 zaleceń, 
takich jak „biegaj po schodach‖, i „biegnij do sklepu, to się rozgrzejesz‖, znalazło się też zalecenie 
„okryj się kocem, gdy oglądasz telewizję lub siedzisz..‖. 

Co więcej, energia wiatrowa jest nie tylko droga ale i zawodna. Moc wiatraków brytyjskich 
wynosi już ponad 2 400 MW, ale w zimny poniedziałek grudniowy przed Bożym Narodzeniem w 2010 
roku wszystkie te wiatraki dawały razem mniej niż 450 MW, to jest około 0,8% zapotrzebowania na 
energię elektryczną.
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Lobbyści wiatraków utrzymują, że potrafimy przewidywać pogodę, dzięki czemu zaniki mocy 
wiatraków nie są zaskoczeniem i można je równoważyć energią z innych elektrowni. Jest to niestety 
niezgodne z prawdą. Dobitnym przykładem są podawane obecnie w Wielkiej Brytanii różnice między 
prognozowanym i rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię w ostatnim kwartale 2010 roku, 
pokazane w tabeli poniżej. 
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Maksymalne obciążenie sieci w Wielkiej Brytanii, rzeczywiste I prognozowane
70

 

Data Zapotrzebowanie w Wielkiej 
Brytanii, MWe 

Godzina szczytu 
zapotrzebowania 

Trzy najwyższe wielkości zapotrzebowania, rzeczywiste, od 16 11.2010 do 15.1.2011 

2010.12.07 60 085 17.00 

2010.12.20  59 878 17.00 

2010.01.06 56 172 17.00 

Trzy najwyższe przewidywane wielkości obciążenia w Wielkiej Brytanii, od 16 11.2010 do 
15.01.2011 

Tydzień  4 okresu prognozy 55 300  

Tydzień  6 okresu prognozy 54 300  

Tydzień  8 okresu prognozy 53 800  

W okresie największych mrozów, jak zwykle, nie było wiatru i całkowita moc wiatraków 
wynosiła 0,1% zapotrzebowania, to jest około 60 MWe, chociaż moc nominalna 3000 wiatraków w 
Wielkiej Brytanii wynosi ponad 5200 MWe71 Błędy prognozy wyniosły od 2300 MWe do 4700 MWe! 

W efekcie Wielka Brytania musiała kupować energię od Francji – średnio 2000 MWe.  

5.7.2. Energia słoneczna 

Rząd brytyjski spotkał się z burzą zarzutów, gdy bez rozgłosu zamknął program subsydiów dla 
energii słonecznej. Program ten miał na celu instalowanie paneli słonecznych na dachach budynków 
publicznych i miał trwać do połowy roku. Jednakże Departament Energetyki i Zmiany Klimatu DECC 
ogłosił w Internecie, że liczba zgłoszeń jest już tak wysoka, że wyczerpała ona możliwości dalszego 
finansowania programu.72 

Departament Energetyki i Zmiany Klimatu (DECC) zadecydował, że trzeba przeprowadzić 
zasadniczy przegląd programu cen gwarantowanych (feed in tariffs), który zapewniał subsydia dla 
energii słonecznej, wiatru i innych form OZE73. Inwestorzy obawiają się, że wszelkie zmiany mogą 
spowodować katastrofę dla inwestycji w energetyce słonecznej, gdzie w samym roku 2010 
zainwestowano ponad miliard USD. Deweloperzy i inwestorzy cierpią jeszcze z powodu 
zeszłorocznej decyzji Hiszpanii, której rząd zredukował subsydia dla już wybudowanych instalacji 
OZE. 

5.7.3. Węgiel 

Tysiące zwolenników podjęcia niezwłocznych działań dla powstrzymania globalnego ocieplenia 
protestowało przez dwa dni przed ogrodzeniem brytyjskiej elektrowni Ratcliffe-on-Soar, uważanej 
za najbardziej szkodliwą dla środowiska naturalnego na Wyspach. Policja aresztowała 10 osób. 
Uczestnicy protestu z grupy CCA (Camp for Climate Action) wzywają do zamknięcia zakładów 
spalających węgiel i zastąpienia ich zakładami opartymi na technologiach przyjaznych środowisku. 

Tak więc ani inwestycje w energię słoneczną, ani w wiatr, ani w węgiel, nie są dziś ―pewne i 
bezpieczne―.  
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5.8. Unia Europejska 

5.8.1. Trudności z dalszymi subsydiami dla OZE w Unii Europejskiej 

Unia Europejska z wyprzedzeniem wprowadza ograniczenia emisji CO2 w 2020 r., ale ma 
opóźnienia we wprowadzaniu energii z odnawialnych źródeł - wynika z raportu dotyczącego 
europejskiego rynku energii przygotowanego przez firmę doradczą Capgemni.74 Jednak obecnie 
tempo zmiany nie jest dostatecznie szybkie, by do 2020 roku osiągnąć zakładany przez UE poziom 
20 proc. energii pozyskiwanej z alternatywnych źródeł w koszyku energetycznym. Komisja zakłada, 
że z 1 200 terawatogodzin wzrostu energii ze źródeł odnawialnych koniecznych do osiągnięcia planu 
500 TWh pochodzić będzie z elektrowni wiatrowych. To powód do niepokoju, ponieważ 
najkorzystniejsze miejsca do stawiania turbin wiatrowych na lądzie zostały już zajęte. 

Raport dla Komisji przyznaje, że rozwiązania antykryzysowe zmusiły wiele krajów do 
ograniczenia dotacji na rozwój systemów do wytwarzania energii słonecznej lub wiatrowej, a nowe 
przepisy wymuszają bardzo skomplikowane konstrukcje farm wiatrowych. W raporcie podkreślono, 
że takie źródła energii nie stanowią jeszcze konkurencji dla tradycyjnych źródeł, a ich rozwój 
wymaga wsparcia ze strony klientów... Z uwagi na Chiny, które są obecnie pierwszym na świecie 
eksporterem paneli słonecznych (wartość eksportu wyceniana jest na 15 miliardów dolarów), oraz 
Indie - czołowego eksportera wiatraków - rozwój tych źródeł energii w Europie prowadzić będzie do 
podwyższenia importu, a nie do rozwoju lokalnej branży i związanego z tym zwiększenia liczby 
miejsc pracy.  

Rosnący udział rozproszonych i nieprzewidywalnych źródeł odnawialnych w globalnym koszyku 
energetycznym oraz kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw powodują, że efektywne 
zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi nadal stanowi poważne wyzwanie.  

Według studium opracowanego przez VB Research, fundusze przeznaczone na budowę instalacji 
OZE spadły w trzecim kwartale 2010 r. prawie o 20% z 4,3 miliarda euro do 3,5 mld euro. Było to 
spowodowane brakiem solidnego, konsekwentnego wsparcia ze strony rządów. Z pośród 200  
finansistów i managerów „zielonej‖ energetyki, połowa stwierdziła, że niepewność odnośnie 
subsydiów rządowych stanowi bardzo powszechną przeszkodę w zapewnieniu finansowania.

75
  

Komisja Europejska próbuje pogodzić przyjęty przez UE cel osiągnięcia 20% energii z OZE do 
2020 roku z rosnącym zadłużeniem krajów Unii, które doprowadziło już kilka z nich do skraju 
bankructwa. Ale komisarz KE ds. energetyki Guenther Oettinger ostrzegał Parlament Europejski 
przed nadmiernymi żądaniami rozwoju OZE: „Nie łudźcie się – nie mamy maszyny do drukowania 
pieniądzy! ("Don't kid yourself - we don't have the machine to print new money")76. 

 

5.8.2. Konieczność subsydiów dla OZE 

W lutym 2010 roku opublikowano raport o opłacalności morskiej energetyki wiatrowej na Morzu 
Północnym. Okazało się, że mimo płytkiego morza, silnych wiatrów i bliskości dużych skupisk 
ludności gotowych płacić wysoką cenę za energię elektryczną, budowa wiatraków na morzu nie jest 
opłacalna bez subsydiów. Jest to powód do wielkiego rozczarowania ekspertów, którzy spodziewali 
się że energia elektryczna z wiatraków będzie wkrótce konkurencyjna wobec elektrowni 
systemowych. „Energia wiatru nie jest konkurencyjna bez subsydiów - to jest oczywiste‖ oświadczył  
Per Lekander, kierownik badań europejskich przedsiębiorstw energetycznych w UBS.  

Najbardziej znanym przykładem powodzenia w budowie wiatraków jest Dania. Przemysł 
produkcji wiatraków zatrudniał tam w 2008 roku około 30 000 robotników, ale wskutek globalnej 
recesji kilkaset miejsc pracy zlikwidowano. Dania oświadcza, że energetyka wiatrowa pokrywa 20% 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie jest to ścisłe, bo wskutek nierównomiernej pracy 
wiatraków Dania musi energię importować, a nadwyżki energii wiatrowej – w chwili gdy wiatr akurat 

                                                 
74 Europa szybko redukuje emisje CO2 i wolno rozwija OZE, wnp.pl (Dariusz Ciepiela) - 19-11-2010 
13:20 
75 Green Energy Funding Slumps, Financial Times, 25 November 2010, Kiran Stacey 
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wieje – są eksportowane za granicę po niskiej cenie, jako niepotrzebne. Ale energia jest jednak 
generowana. Symbolem sukcesu wsparcia rządowego dla energetyki jest farma wiatrowa na morzu, 
Horns Rev 2, położona w odległości 32 km od brzegu i mająca maksymalną moc 209 megawatów, co 
zapewnia jej pozycję największej na świecie farmy wiatrowej na morzu. Ale wszystko to jest 
możliwe tylko dzięki subsydiom w wysokości 90 USD/MWh jakie farma będzie otrzymywała przez 
następne 12 lat. Przy zapewnieniu stałej ceny kupna energii ryzyko jest bardzo małe, można liczyć 
na dochód w wysokości 12-15% ponad koszty kapitału. W Wielkiej Brytanii subsydia dla farmy 
morskiej London Array wynoszą 180 USD/MWh. Wielka Brytania rozważała zainstalowanie dalszych 
7000 wiatraków na morzu, ale ich moc średnia w okresie zimowym może wynosić około 10% mocy 
znamionowej i inwestorzy wymagają gwarancji finansowych od rządu zanim zainwestują miliardy 
dolarów w farmy morskie.  

5.8.3. Aktualne redukcje subsydiów  

Wobec podobnych trudności finansowych, Niemcy wprowadzili regularne subsydia w wysokości 
180 USD/MWh, a dodatkowo 20 USD/MWh jako tzw. ―bon dla sprintera‖ dla tych farm, które zaczną 
pracę przed 2016 rokiem. Podobnie jak w Danii, subsydia są gwarantowane przez 12 lat.  

Największe subsydia dla farm na morzu Północnym były oferowane przez Holandię – 240$/MWh 
na okres 12 lat.  

Subsydia mają wielki wpływ na opłacalność projektów wiatrowych. Standardowa turbina o mocy 
2 MW kosztuje około 3 mln euro i przynosi dochód około 300 000 euro/rok ze sprzedaży energii 
elektrycznej po cenie rynkowej (2 MW x 2000 h x 75 USD/MWh = 300 000 euro/rok). Ale dzięki 
subwencjom rządowym dochody mogą być dwukrotnie większe. Lobbyści wiatraków bronią 
subsydiów, twierdząc, że ani elektrownie węglowe ani jądrowe nie powstawały bez pomocy rządów. 
„Żadna też nie będzie rozebrana bez pomocy rządu. System energetyki opartej tylko na 
inwestorach prywatnych nie istnieje, to wręcz śmieszny pomysł” – twierdzą lobbyści wiatru. W 
interesie społeczeństwa jest mieć solidne podstawy energetyczne i potrzeba do tego wsparcia 
rządowego, przynajmniej na początek.  

Jednakże rosnące rachunki za OZE mogą zmusić rządy do redukcji subsydiów. Im większa jest 
moc OZE, tym więcej trzeba na OZE płacić. W Danii płacenie stałych cen za energię odnawialną 
stało się bardzo kosztowne dla budżetu państwa, mówi Lekander. Nie można ukryć, że ktoś musi dać 
pieniądze dla OZE, czy to będzie przedsiębiorstwo energetyczne poprzez rachunki płacone przez 
odbiorców, czy ministerstwo finansów - poprzez podatki płacone przez wszystkich obywateli,  

Przykładem trudności, jakie odczuwa budżet państwa, jest Hiszpania. Rząd hiszpański zapłacił 
OZE 3,6 miliarda euro w 2009 roku i przyrzekł OZE dalsze 5,9 miliarda euro w 2010 roku. W ubiegłym 
roku Hiszpania obcięła subsydia dla energii słonecznej i prowadzi negocjacje z przemysłem OZE co 
do dalszych cięć w roku 2012.77 O redukcjach subsydiów w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, w 
Czechach pisaliśmy już powyżej.  

5.9. USA  

5.9.1. Subsydia niezbędne dla OZE także i w USA 

„Zielone‖ miejsca pracy kosztują w wielu przypadkach bardzo drogo, ponad 100 000 USD na 
jedno miejsce pracy. Co więcej, zarobki pracowników są często niewystarczające do utrzymania 
rodziny. Studia wykonane przez zwolenników energii odnawialnej, związki zawodowe i grupy 
ekologiczne potwierdzają, że potrzeba kosztownych subsydiów ponoszonych przez podatników by 
stworzyć źle opłacane „zielone‖ miejsca pracy. Równolegle trzeba stracić istniejące miejsca pracy, 
by stworzyć te reklamowane miejsca „zielone‖ (kill existing jobs to pay for creating new green 

                                                 
77 NATIONS: Reaping the whirlwind? Europe's big wind subsidy race (ClimateWire, 02/24/2010) 
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jobs). Aby to osiągnąć, lobbyści OZE w USA proponują wydawanie setek miliardów dolarów w 
dodatku do już istniejących zachęt finansowych.  

Według raportu U.S. Energy Information Administration, w 2007 r. rząd federalny udzielił 
przemysłowi OZE ulgi podatkowe jako subsydia wynoszące 4,0 miliardy USD. Obecnie farmy 
wiatrowe dostają ulgę podatkową wynoszącą 2 centy/kWh wytworzonej energii elektrycznej przez 
10 lat. Ale w ciągu 60 lat będą one musiały być budowane trzykrotnie, bo czas projektowy życia 
wiatraka to 20 lat (w rzeczywistości jest on krótszy). W odniesieniu do 60 lat pracy - co byłoby 
porównywalne z czasem pracy EJ – wiatraki wytwarzające tę samą energię co i EJ dostaną 0,02 x 
8 000 000 000 x 10 x 3= 4,8 mld USD. Które państwa stać na tak wielkie subsydia? 

W USA zresztą wciąż nowi eksperci krytykują kosztowne systemy wsparcia OZE. Thomas J. Pyle, 
Prezes Instytutu Badań Energetyki (Institute for Energy Research - IER), ostro skrytykował nowe 
zobowiązanie rządu USA do wpłacenia 2,3 miliarda dolarów jako subsydiów dla deweloperów energii 
słonecznej i wiatrowej. ―Pokażcie mi chociaż jedną inną gałąź przemysłu, która wymaga tak 
wielkich subsydiów – i dostaje je rok po roku. Jest to wyrzucanie pieniędzy na niesprawdzone 
technologie, które nie są opłacalne ekonomicznie na rynku. Jedynymi zwycięzcami w tym wyścigu 
do pieniędzy podatnika są finansiści z Wall Street i firmy mające swój interes w rozwijaniu 
energetyki wiatrowej i słonecznej‖78. 

Prawdziwi ekologowie też sprzeciwiają się zagarnianiu coraz nowych ogromnych obszarów na 
potrzeby deweloperów energii odnawialnych. To co dzieje się na pustyniach Kalifornii to zniszczenie 
środowiska na wielką skalę. Deweloperzy instalacji słonecznych przedkładają projekty, z których 
każdy spowoduje zniszczenie środowiska naturalnego na tysiącach hektarów.79 W samej Kalifornii 
zniszczeniu może ulec obszar o powierzchni 3000 km kwadratowych. 

Odbiorcy zielonej energii będą nie tylko płacić za tworzenie „zielonych‖ miejsc pracy poprzez 
wzrost podatków, ale także będą płacili wyższe stawki za energię elektryczną, bo  ―wiatr i słońce są 
droższe niż energia z paliw kopalnych‖38. 

Porównania źródeł energii mających wejść na rynek w USA w 2015 roku wykazały, że energia 
słoneczna jest o 140% droższa od energii jądrowej, a energia wiatrowa jest o 25% droższa od energii 
jądrowej. Ale i te stwierdzenia nie dają pełnego obrazu obciążeń ekonomicznych, bo gdy nie ma 
słońca ani wiatru potrzebne są dodatkowe rezerwowe źródła energii. Przy dobrych warunkach 
słonecznych i wiatrowych można oczekiwać współczynnika wykorzystania mocy zainstalowanej 
rzędu 33%,co oznacza że przez 67% czasu wiatr i słońce nie mogą wytwarzać energii i trzeba je 
zastąpić tradycyjnymi  źródłami energii, takimi jak energia jądrowa, węgiel lub gaz.  

5.9.2. Energetyka węglowa 

W USA zwolennicy czystej energii w Wirginii osiągnęli sukces, gdy sędzia w Richmond 
zadecydował, że zezwolenie firmie Dominion Virgina Power na budowę elektrowni węglowej w Wise 
County jest sprzeczne z ustawami federalnymi chroniącymi środowisko80.  

5.9.3. Subsydia na budowę instalacji OZE 

Poza ulgami podatkowymi - które jak widzieliśmy przynoszą deweloperom dziesiątki miliardów 
dolarów zysku – przedsięwzięcia OZE uzyskują subsydia na budowę swych instalacji. W grudniu 2010 
DOE udzieliło częściowej gwarancji pożyczki bankowej w wysokości 1,3 miliarda dolarów na budową 
farmy wiatrowej o mocy 845 MWe w stanie Oregon81. Tak więc gwarancje rządowe w USA są 
udzielane nie tylko dla elektrowni jądrowych, ale i dla innych instalacji OZE również. Po 
zakończeniu budowy farma wiatrowa będzie sprzedawała wyprodukowaną w niej energię 
elektryczną po cenie ustalonej przez władze stanu Oregon przez następne 20 lat.  

                                                 

78 $135,295 per Job: Obama Announces $2.3 Billion to Create 17K Green Jobs, January 8, 2010.  
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5.10. Świat 

"Zielony" przemysł ma ok. 15 proc. udział (szacowany na ok. 430 mld USD) w światowym 
zestawie zachęt gospodarczych. wiele zależy od akceptacji przez konsumentów wyższej ceny za 
produkty ekologiczne. W USA już 30 proc. konsumentów deklaruje, że należy do grupy LOHAS 
(lifestyle of health and sustainability). Jednak nie wiadomo, ile spośród nich nadal jest szczęśliwych 
z faktu, że muszą zapłacić więcej za "zielony" towar.82  

5.10.1. Desertec – do czego doprowadziło marzenie o małych lokalnych 
źródłach energii.  

Desertec, to budowa kompleksu elektrowni słonecznych na pustynnych terenach Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu. Projekt, którego wartość szacuje się na 400 miliardów dolarów83, 
przewiduje budowę siłowni w technologii CSP (skrót od ang. Concentrated Solar Power). Taka 
elektrownia składa się z licznych luster, które koncentrują promienie słoneczne tak, by ich 
skumulowana energia napędzała turbinę wytwarzającą energię elektryczną. Siłownie będą 
połączone z europejskim systemem energetycznym liniami biegnącymi przez Morze Śródziemne. 
Łączną moc kompleksu planuje się na 100 GW. 

Teraz członkowie konsorcjum nazwanego DII (Desertec Industrial Initiative) skupią się na 
tworzeniu projektów demonstracyjnych i politycznych ram koniecznych dla powstania infrastruktury 
transgranicznej. 

A co zostało z obietnic lokalnego wytwarzania energii w wiatrakach? W końcu 2009 r. 
zaplanowano budowę sieci energetycznej, która ma kosztować 30 mld euro84. Potrzebna ona będzie, 
by połączyć elektrownie wiatrowe na Morzu Północnym z elektrowniami wodnymi i słonecznymi tak 
by wyrównywać wahania generacji mocy wynikające ze zmian pogody. 30 miliardów euro – 120 
miliardów złotych - oto pieniądze potrzebne na sieć dla OZE. 

Gdy mowa o potrzebach pieniędzy, możemy czasem przeczytać prawdę. "Obecnie istniejąca 
sieć nie może już absorbować tego, co doprowadzają do niej nowe parki wiatrowe - powiedział 
ekspert ds. odnawialnych źródeł energii w organizacji Greenpeace, Sven Teske85.  Ale gdy mowa o 
ogólnych wspaniałych perspektywach „zielonej‖ energii, nasi lobbyści OZE twierdzą, że 
wprowadzanie wiatraków obniży koszty sieci...  

5.10.2. Obniżanie subsydiów w Unii Europejskiej 

Hiszpanie i Niemcy już obniżyli subsydia dla „zielonej energii‖, podobnie Francuzi, a obecnie 
zabierają się do tego Anglicy. Holendrzy też. Otrzeźwiała po kryzysie finansowym Europa próbuje 
wrócić na drogę rozsądku. „Zielona‖ energia jest jak widać za droga i może powodować utratę 
równie wielu, lub więcej miejsc pracy niż ich przybywa. Ale prawdziwymi ofiarami są inwestorzy, 
którzy kupili marzenie o nieograniczonej, czystej energii finansowanej przez podatników. 
Zapomnieli oni, że rządy często zmieniają swe zdanie.  

Hiszpania zyskała sobie smutną sławę wskutek katastrofy bąbla mieszkaniowego, nadymanego 
do chwili gdy wreszcie pękł i pokazał jak wielka jest przepaść między obietnicami a realiami. Mniej 
znany jest bąbel energetyki odnawialnej, nadmuchiwany przez rząd, który chce skłonić podatników 
do subsydiów na rzecz „zielonej‖ energii - program przelewania pieniędzy do kieszeni deweloperów 
pod przykrywką pięknych haseł o dobrobycie ludzkości. 

Program miał powodzenie. Słoneczna Hiszpania stała się czołowym światowym producentem 
paneli słonecznych. Od 2002 roku zainwestowano w hiszpański przemysł fotowoltaiczny około 23 
miliardy euro, w tym w samym tylko roku 2009 ponad 2,7 miliarda euro w subsydiach, to jest ponad 
40% wydatków na odnawialne źródła energii w Hiszpanii.  

Gdy hiszpańska gospodarka padła w 2008 i 2009 roku, wprowadzono pierwsze ograniczenia. Z 
początku wydawało się, że energetyka słoneczna uniknie cięć. Sytuacja nieco zmieniła się w 
listopadzie 2009 r. gdy dekret królewski obniżył taryfy dla nowych instalacji słonecznych o 45%, 
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pozostawiając jednak nienaruszone korzyści dla już istniejących instalacji. Ale potem w grudniu 
2010 r. ogłoszono nowy dekret, który wprawdzie nie zmienił taryf, ale ograniczył liczbę godzin 
produkcyjnych, za które instalacje słoneczne mogły żądać subsydiów. Grupa lobbingu słonecznego 
Asociacion Empresarial Fotovoltaica, oceniła skutki drugiego dekretu jako równe obniżeniu 
subsydiów o 30%. Wiele firm zostało zmuszonych do ogłoszenia bankructwa. Magazyn inwestycyjny 
―Infrastructure Investor‖ nazwał ten drugi dekret „Rzezią na Boże Narodzenie‖.  

Inne kraje europejskie także zaczynają patrzyć trzeźwo na energetykę odnawialną i sprawdzać, 
czy stać je na jej pobudzanie. W grudniu rząd francuski ujawnił plan trzymiesięcznego moratorium 
na nowe instalacje słoneczne uprawnione do taryf subsydiowanych. Celem tej decyzji było 
powstrzymanie spekulacyjnego bąbla rozbudowy energetyki słonecznej do czasu ustalenia mowych 
zasad finansowania OZE. 

Nie ma wątpliwości, że nowy system opłat za energię odnawialną będzie mniej hojny. 
Niezależny urząd regulacji energetyki i gazu ziemnego we Francji CRE stwierdził, że podatki za 
energię elektryczną musiałyby trzykrotnie wzrosnąć by sprostać finansowaniu rosnących kosztów 
OZE86. Pozostaje oczywiście otwarte pytanie, czy liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki 
OZE będzie wystarczająca by wyrównać utratę miejsc pracy spowodowaną przez podnoszenie 
podatków za energię – czyli ceny energii – i kierowanie strumienia pieniędzy na nieopłacalne 
inwestycje w OZE zamiast opłacalnych inwestycji w konkurencyjny przemysł.  

Niemcy także obniżają subsydia, a niedawno ogłosiły, że obniżą wsparcie dla gospodarstw które 
generują energię elektryczną przy pomocy własnych paneli słonecznych. W USA i w Kanadzie 
subsydiowanie OZE napotyka na coraz większy opór, W stanie Ontario średni koszt energii 
elektrycznej wynosił w 2009 roku 37 USD/MWh, natomiast taryfa na energię z instalacji słonecznych 
wynosiła 440 do 800 USD/MWh, a więc 20 razy więcej (w lecie stan Ontario obniżył górny pułap 
dotacji do 642 USD/MWh). 

Energia odnawialna powoduje wiele trudności. W klimacie mniej słonecznym, instalacje 
fotowoltaiczne nie mają sensu, chociaż nie powstrzymało to Niemiec i Wielkiej Brytanii od 
instalowania ich na wszelkich możliwych dachach. Farmy wiatrowe buduje się w rejonach o dużej 
sile wiatru, ale gdy wiatru brak, wymagają one rezerwowych źródeł energii. Oznacza to, że odbiorcy 
energii muszą płacić za zainstalowanie mocy dwukrotnie, a rezerwą są zwykle elektrownie spalające 
paliwa kopalne. Dania, która ma opinię najczystszego z czystych krajów, w rzeczywistości 
otrzymuje połowę swojej energii elektrycznej z węgla, najbrudniejszego z paliw. Ten udział węgla 
nie zmienił się w Danii w ciągu całej dekady, pomimo intensywnej rozbudowy farm wiatrowych. 

Programy oszczędnościowe powodują dodatkowe utrudnienia. Żaden rząd nie przyzna się do 
tego, że jego subsydia są tymczasowe, bo boi się, że odstraszy to potencjalnych inwestorów. Ale w 
rzeczywistości te subsydia takie naprawdę są. Inwestorzy w każdym kraju padają ofiarą działań 
oszczędnościowych rządów. Spadek cen akcji przedsiębiorstw energetyki odnawialnej, jak 
hiszpańska Iberdrola Renovables pokazuje, co myślą inwestorzy o OZE87.  

Bąbel energetyki odnawialnej został nadmuchany przez polityków. Teraz ci sami politycy 
przekłuwają balonik. Subsydia okazały się zbyt dobre, by mogły być prawdziwe.  

 

5.11.  Zał. 2 Rzekoma konkurencyjność energii słonecznej wobec 
energii jądrowej 

Klasycznym przypadkiem wprowadzania czytelnika w błąd przez ukrywanie faktów - między 
innymi znaczenia subsydiów - jest artykuł „Is Solar Power Now Cheaper Than Nuclear Energy?‖ by 
Ariel Schwartz Jul 29, 2010. W analizie opracowanej przez Duke University na zlecenie organizacji 
ekologicznych pod tytułem ―Solar and Nuclear Costs: The Historic Crossover,‖ autorzy twierdzą, że, 
"Energia elektryczna z nowych instalacji słonecznych jest obecnie tańsza od elektryczności z 
proponowanych nowych elektrowni jądrowych " w Karolinie Pn..  

Swą tezę uzasadniają oni dramatycznym spadkiem ceny ogniw słonecznych połączonym ze 
wzrostem oprocenowania kredytu dla elektrowni jądrowych. W 2002 roku koszt jednego reaktora 

                                                 
86 The Globe and Mail, 26 January 2011 
87 The Globe and Mail, 26 January 2011 

http://www.fastcompany.com/user/153941
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/commentary/eric-reguly/austerity-pulling-plug-on-europes-green-subsidies/article1883888/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/commentary/eric-reguly/austerity-pulling-plug-on-europes-green-subsidies/article1883888/
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wynosił około 3 miliardów USD. W miarę pojawiania się nowych problemów koszty budowy rosły – 
nowe elektrownie jądrowe kosztują około 10 miliardów USD za reaktor. A koszt inwestycyjny to 
nawet nie połowa wydatków.  

Aby wywrzeć silniejsze wrażenie na 
czytelniku, autorzy przedstawiają sugestywny 
rysunek pokazany poniżej.  

 

Rys. 12 „Energia słoneczna to lepszy 
interes”  

Piękne przecięcie krzywych zostawia 
mocne przekonanie, że energia słoneczna 
opłaca się lepiej niż jądrowa– ale autorzy nie 
piszą, że ta „opłacalność‖ to dobry interes dla 
deweloperów, a nie dla odbiorców, a to dzięki 

wysokim subsydiom, za które w ostatecznym rachunku płacą właśnie odbiorcy88. 

Analiza uniwersytetu Duke twierdzi, że przerywany charakter pracy energetyki słonecznej nie 
ma znaczenia dzięki zastosowaniu technologii inteligentnej sieci energetycznej, która pozwala 
zoptymalizować mix energetyczny. A koszty elektrowni jądrowej są „astronomicznie wysokie w 
porównaniu z kosztami instalacji słonecznej na dachu budynku”, chociaż w dalszym tekście jest 
uwaga, że EJ może pracować przez 24 godziny na dobę, a instalacja słoneczna nie. Dlatego EJ na 
dłuższą metę wyprodukuje więcej energii na jeden dolar włożony w jej budowę niż instalacja 
słoneczna.  

Ocena ekonomiczna przytoczona w artykule oparta jest na publikacji Coopera (2009)89, znanego 
przeciwnika energetyki jądrowej. Koszt energii z EJ na lata 2009–2020 obliczono stosując wskaźnik 
wzrostu cen równy 1,67% rocznie w stosunku do ocen Coopera na rok 2008 (ocen znacznie wyższych 
od rzeczywistych kosztów energii z EJ  w jakimkolwiek kraju w 2008 roku).  

Autorzy obliczyli koszt energii słonecznej na kWh stosując następujący wzór: 

Koszty inwestycyjne [USD/kWh] = Nakłady inwestycyjne na instalację [USD] x wskaźnik 
amortyzacji / (Moc [kW] x współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej [%] x 8760 [godzin]). 

Biorąc pod uwagę warunki nasłonecznienia, przyjęto 18% jako rozsądną wielkość współczynnika 
wykorzystania mocy zainstalowanej dla Karoliny Północnej w USA.  Wielkość ta będzie się nieco 
zmieniać w zależności od położenia Przed przeprowadzeniem obliczeń, autorzy skorygowali 
nominalną moc o współczynnik obniżenia mocy (15%) by uwzględnić straty sieciowe wywołane 
konwersją prądu stałego na przemienny w centralnym przekształtniku instalacji (central inverter).  

Wskaźnik amortyzacji uwzględnia roczne spłaty za każdy dolar pożyczony na inwestycję. 
Wskaźnik ten dla danej stopy procentowej (i) i dla okresu amortyzacji w latach (n), oblicza się według 
wzoru: 

Wskaźnik amortyzacji = i / [i – (1+i)-n]. 

Koszty inwestycyjne dla instalacji słonecznej obliczano przyjmując stopę procentową 6% i 25-
letni okres amortyzacji, zgodnie z gwarancją dla paneli słonecznych. Warto zauważyć, że są to 
wielkości znacznie korzystniejsze dla instalacji słonecznej niż przyjmowane przez  przeciwników dla 
EJ (8,5% i 20 lat). 

Do wielkości nakładów inwestycyjnych zastosowano redukcję 30% ze względu na subsydia 
federalne i 35% ze względu na subsydia stanowe w Północnej Karolinie. W efekcie koszty 
inwestycyjne zmalały z 18 000 USD/kW do 8190 USD/kW. Przy wskaźniku amortyzacji  

Wskaźnik amortyzacji = 0.06/ [1- (1+0,06)-25 = 0.06 / (1 -  0,233) = 0,078 

                                                 

88 Solar and Nuclear Costs —The Historic Crossover, Solar Energy is Now the Better Buy John O. 
Blackburn, Sam Cunningham, July 2010 

89 Mark Cooper, The Economics Of Nuclear Reactors: Renaissance Or Relapse? Institute For 
Energy And The Environment, Vermont Law School June 2009 



33 
 

 

przykładowe obliczenie dla instalacji o mocy 3 kW, przy koszcie instalacji 6000 USD/kW, daje 
koszty energii elektrycznej równe 15,9 US¢/kWh. 

Koszty te są porównywalne z obliczanymi wg przeciwników kosztami EJ (zawyżonych 3-
krotnie!), oczywiście bez żadnych subsydiów dla EJ. Natomiast po obliczeniu kosztów bez subsydiów 
dla elektrowni słonecznej otrzymamy koszty ponad 2 razy wyższe. I to dla Pn Karoliny, leżącej na 
szerokości geograficznej Syrii i Tunisu, mającej nasłonecznienie dużo większe niż Polska! 

 

                                                 

i E.On Netz GmbH, Wind Report 2005, Bayreuth, Germany, 2005 


