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EKONOMICZNE ASPEKTY ENERGETYKI JĄDROWEJ
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Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa

Podstawowym zagadnieniem ekonomicznym energetyki jądrowej jest jej konkurencyjność wobec
innych metod wytwarzania energii elektrycznej, przede wszystkim wobec elektrowni opalanych
węglem kamiennym i gazem. Koszty i konkurencyjność energii produkowanej w elektrowniach
jądrowych są od dawna przedmiotem sporów. Sprawa ma szczególnie duże znaczenie przy
opracowywaniu prognoz rozwoju elektroenergetyki, często na długie dziesięciolecia, bowiem
wysokość kosztów produkcji energii w różnego typu elektrowniach może decydować o wyborze
scenariusza rozwoju.

Nie ma jednolitej opinii czy koszty wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych będą w
przyszłości niższe, czy wyższe od kosztów w konkurujących z nimi elektrowniach węglowych i
gazowych - wnioski zależą w dużej mierze od założeń przyjętych w obliczeniach porównawczych.
Poza tym, relacje między tymi kosztami mogą być w przyszłości w istotny sposób zmienione przez
wprowadzenie nowych przepisów państwowych (np. zwiększających wymagania bezpieczeństwa
w elektrowniach jądrowych, zaostrzających wymagania odnośnie oczyszczania spalin czy też
wprowadzających ograniczenia emisji CO2) lub też przez zmianę stosowanej stopy dyskonta,
zmianę relacji cen paliw czy urządzeń i materiałów.

Stosowane powszechnie metody oceny prognozowanych kosztów produkcji energii w różnych
typach elektrowni wymagają przyjęcia założeń dotyczących:
• stopy dyskonta kapitału oraz
• tendencji zmian kosztów paliwa w ciągu całego okresu eksploatacji elektrowni.

Od założonych wielkości zależą wyniki porównań ekonomicznych. Nic więc dziwnego, że

porównania prowadzone przez różne osoby czy instytucje prowadzą czasem do przeciwstawnych
wniosków zwłaszcza wówczas gdy reprezentują oni sprzeczne interesy.

Atrakcyjność energetyki jądrowej opiera się głównie na bardzo niskich, w porównaniu z
węglem czy gazem, kosztach paliwa. Koszty budowy elektrowni jądrowej są jednak wysokie,
wyższe niż elektrowni węglowej i znacznie wyższe niż elektrowni gazowej, głównie z uwagi na
rozbudowane systemy bezpieczeństwa zapobiegające wystąpieniu awarii oraz systemy ochrony
personelu przed promieniowaniem.

Wszystkie porównania ekonomiczne między elektrowniami jądrową, węglową i gazową
sprowadzają się ostatecznie do problemu czy niskie koszty paliwa w elektrowni jądrowej
rekompensują wyższe koszty inwestycyjne.

1. STOPA DYSKONTA

Do obliczeń kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach podstawowych
o różnych technologiach wytwarzania stosuje się dzisiaj powszechnie standardową metodykę
ujednoliconych kosztów opartą o "zdyskontowany przepływ kapitału" (discounted cash flow)
opracowaną przez UNIPEDE [1, 2]. Polega ona na przypisaniu niższej ekonomicznej wagi
wydatkom i przychodom pojawiającym się w przyszłości, a wyższej - powstałym w przeszłości w

34



stosunku do przyjętego czasu zerowego (zwykle początek eksploatacji elektrowni). Czynnikiem
wartościującym jest stopa dyskonta odzwierciedlająca koszt kapitału. Zdyskontowany koszt jest
niezależny od przyjętego czasu zerowego i od inflacji.

Ujednolicony koszt wytwarzania energii elektrycznej jest obliczany następująco:

_

gdzie: h^ ujednolicony koszt wytwarzania energii elektrycznej w czasie średniego
okresu eksploatacji, w PLN/kWh

It wydatki inwestycyjne w roku t, w PLN
Mt wydatki na eksploatację i konserwacje w roku t, w PLN
Ft wydatki na paliwo w roku t, w PLN
Et energia elektryczna wytworzona w roku t, w kWh
r stopa dyskonta

Struktura jednostkowych kosztów wytwarzania w elektrowni jądrowej, węglowej i gazowej
różni się zasadniczo. Udział kosztów inwestycyjnych w całkowitych kosztach wytwarzanej energii
wynosi (w zależności od wielkości stopy dyskonta): dla elektrowni jądrowej - 60 - 70%, węglowej
- 40 - 50% a gazowej - 20 - 30% [3]. W wyniku, na konkurencyjność elektrowni jądrowej bardzo
duży wpływ obok kosztów budowy będzie miała wysokość stopy dyskonta.

Prowadzone w krajach zachodnich [4] porównania konkurencyjności różnych typów
elektrowni przy założonych różnych stopach dyskonta wskazują, że ma ona w większości
przypadków decydujące znaczenie dla wyników porównań. Obliczenia porównawcze wykonane
dla elektrowni jądrowej i węglowej wykazały, że przy stopie dyskonta równej 5% we wszystkich
(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) rozważanych krajach koszty produkcji energii elektrycznej w
elektrowni jądrowej były niższe. Natomiast przy stopie dyskonta 10% w około połowy krajów
niższe stały się koszty w elektrowni węglowej. Podobne obliczenia porównawcze między kosztami
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach: jądrowej, węglowej i gazowej przeprowadzono w
Polsce [3, 5]. Wyniki wskazują, że przy stopie dyskonta 10% produkcja energii elektrycznej jest
najtańsza w elektrowni parowo-gazowej, najdroższa w jądrowej. Przy stopie dyskonta 5% -
odwrotnie, energia elektryczna jest wytwarzana najtaniej w elektrowni jądrowej, najdrożej w
parowo-gazowej.

Generalnie, niska stopa dyskonta faworyzuje warianty kapitałochłonne, o niskim udziale
kosztów paliwa, wysoka - technologie o mniejszym udziale kapitału, a większych kosztach paliwa.

W różnych krajach przyjmuje się różne wartości stopy dyskonta, określone w równej mierze
aktualnymi warunkami ekonomicznymi i finansowymi, jak i polityką energetyczną i inwestycyjną
państwa. Zawierają się one zwykle w granicach 5 - 10%. W ankietach organizowanych przez
OECD [6] poszczególne kraje podawały wielkość stosowanej przez nich stopy dyskonta w
inwestycjach energetycznych. Tak więc Kanada, Dania, Holandia, USA przyjmują stopę dyskonta
w wysokości 5%, Belgia, Francja, Węgry, Korea Płd., Portugalia, Turcja - 8%, a Brazylia, Chiny,
Indie w wysokości 10%.

W niektórych krajowych opracowaniach porównawczych prowadzi się obliczenia wariantowo
dla dwóch wielkości stóp dyskonta 5% i 10% [3, 5], w innych przyjmuje się dosyć dowolnie
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10% [7, 8] a w niektórych nawet 12% [9] co w porównaniach ekonomicznych stawia energetykę
jądrową na z góry przegranej pozycji.

Dodatkowym subiektywnym czynnikiem w prowadzonych krajowych porównaniach
ekonomicznych jest zakładany koszt budowy elektrowni. Koszty budowy elektrowni jądrowych
podawane przez wyspecjalizowane zespoły w organizacjach międzynarodowych jak OECD, IEA,
UNIPEDE, IAEA wskazują na ich znaczne zróżnicowanie w różnych krajach. Również
poszczególne elektrownie budowane w jednym kraju wykazywać mogą duże różnice w kosztach
budowy. Wg danych z 1992 r. [10] koszty te zawierały się w granicach od 1179 USD/kW we
Francji do 2400 USD/kW w Niemczech. Bardzo duża rozpiętość kosztów budowy była wywołana
różnymi warunkami tak finansowymi (relacja miejscowej waluty do dolara, koszty robocizny,
wyposażenia i materiałów, stopień inflacji i oprocentowania kapitału, zasady kalkulacji kosztów),
jak i organizacyjnymi (zasady organizacji budowy, czas trwania budowy, przepisy prawne,
procedury licencyjne) oraz technicznymi (moc jednostkowa reaktora, powtarzalność produkcji
jednostek reaktorowych, wspólna infrastruktura dla kilku reaktorów). W polskich obliczeniach
porównawczych, bez bliższej analizy, przyjmuje się różne wartości kosztów budowy elektrowni
(1900 USD/kW w [3], 2282 USD/kW w [8], 1800 USD/kW w [5, 9], 6910 PLN/kW w [7]) co
ma zasadniczy wpływ na wyniki porównań.

Duży wpływ na koszty inwestycyjne ma czas trwania budowy. Różnice w czasach budów pro-
wadzonych w różnych krajach są bardzo duże. W Japonii w 1996 r. uruchomiono reaktor ABWR
1400 MW w czasie ok. 4 lat (50 miesięcy), w USA tymczasem ostatnie reaktory były oddawane
do eksploatacji po kilkunastoletnich okresach budowy. W wyniku zamrożenia kapitału w czasie
budowy koszty budowy elektrowni jądrowej w Japonii rosną o ok. 15% (przy 5%-wej stopie
dyskonta) podczas gdy w USA o ok. 73% [10].

2. PROGNOZY ROZWOJU CEN PALIW

W ostatnich latach pojawia się gaz jako konkurencyjne wobec węgla i paliwa jądrowego źródło
energetyczne. W aktualnej sytuacji ceny gazu są względnie niskie wobec czego pojawiło się wiele
koncepcji wykorzystania go jako paliwa nawet w elektrowniach podstawowych w cyklu gazowo-
parowym. Gaz staje się głównym konkurentem paliwa jądrowego na dalszą perspektywę. Koszty
paliwa są głównym składnikiem kosztów w elektrowni gazowej (60% do 70%). W elektrowni
węglowej udział ich w kosztach produkcji energii elektrycznej wynosi od 40% do 50%,
a w jądrowej od 10% do 20%. W wyniku tego koszty wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach gazowych i węglowych są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany cen paliwa niż
w jądrowych i mniej wrażliwe na wielkość stopy dyskonta, która wpływa głównie na koszty
inwestycyjne. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że koszty surowca uranowego zawartego
w paliwie jądrowym występującego na rynku w postaci tzw. koncentratu uranowego stanowią
jedynie ok. 4% kosztów wytwarzania energii elektrycznej [11, 12]. Stąd ich bardzo mała
wrażliwość na ewentualny silny nawet wzrost kosztów surowca uranowego, który zresztą
wykazuje od łat względnie dużą stabilność.

W przeciwieństwie do uranu ceny gazu stale rosną, a z uwagi na ich duży udział w całkowitych
kosztach energii elektrycznej, koszty te są niezwykle wrażliwe na zmiany cen gazu. Stąd w
obliczeniach porównawczych różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wybiegających
zazwyczaj kilkadziesiąt lat wprzód decydujące znaczenie dla wyników porównań będzie miała
założona wielkość trendu wzrostu cen gazu w perspektywie kilkudziesięciu lat.
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Wielu specjalistów przestrzega przed zbytnim opieraniem się na aktualnych cenach paliw i prze-
widywaniach ich przyszłego wzrostu przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie do
rozwoju energetyki na długie dziesięciolecia. Ceny gazu dzisiaj względnie niskie mogą ulec
znacznemu wzrostowi w bliskiej lub nieco dalszej przyszłości niwecząc konkurencyjność dzisiaj
preferowanych rozwiązań. Tym bardziej, że przewidywania różnych analityków różnią się
zasadniczo w ocenie tendencji wzrostu cen gazu: od 1% rocznie nawet do 3,5% [13]. Dobrym
przykładem na niezwykle małą wiarygodność prognoz rozwoju cen surowców paliwowych są
prognozy rozwoju cen ropy sporządzane okresowo w latach ubiegłych. Zmiany cen gazu zaś są w
znacznym stopniu skorelowane z cenami ropy. W [15] przedstawiono za [16, 17] rzeczywiste
zmiany cen ropy w latach 1970 - 90 oraz ich prognozy sporządzane krokowo w poszczególnych
latach. Nietrafność prognoz jest uderzająca. Trafna prognoza rozwoju cen w przypadku gazu ma
szczególnie ważne znaczenie gdyż w elektrowni gazowo-parowej koszt gazu jest głównym
składnikiem kosztów wytwarzanej energii elektrycznej.

Narzuca się wniosek, że ani aktualne ani prognozowane ceny gazu nie powinny być głównym
argumentem do podejmowania strategicznych decyzji wyboru określonej technologii wytwarzania
energii elektrycznej na daleką perspektywę.

3. KOSZTY ZEWNĘTRZNE

Kosztami "zewnętrznymi" albo "społecznymi" wytwarzania energii nazwano koszty , które nie
obciążają producentów energii ale ponoszone są przez społeczeństwo, często nie tylko w kraju
produkującym energię, ale i w krajach sąsiednich nieraz leżących w znacznej odległości od
elektrowni. Koszty te powstają w wyniku szkód zdrowotnych wśród ludności (leczenie, zgony,
utrata zdolności do pracy, pogorszenie jakości życia) jak i szkód w środowisku powstałych
w wyniku działania samej elektrowni lub też kopalni przygotowującej dla niej paliwo. Wielkość
tych szkód jest zasadniczo różna dla różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

W stosowanych obecnie metodologiach obliczania kosztów produkcji energii elektrycznej,
koszty zewnętrzne są zwykle pomijane z uwagi na trudności ich ilościowego określenia. O ile
stosunkowo łatwiej jest określić wielkość np. szkód górniczych w rejonie kopalni węgla, czy też
koszt upraw zniszczonych kwaśnymi deszczami, to już znacznie trudniej jest określić ilościowo
szkody powstałe w wyniku pogorszenia jakości życia czy też takie szkody powstałe w wyniku
opadów "kwaśnych deszczów" jak np. zniszczenie lasu czy pomnika średniowiecznej kultury.
Największe jednak trudności sprawia określenie wartości szkód zdrowotnych ludności.

W porównawczych obliczeniach ekonomicznych, które są najczęściej podstawą do podejmowa-
nia decyzji wyboru metody wytwarzania energii elektrycznej powinny być uwzględnione również
koszty zewnętrzne. Dlatego w ostatnich latach podejmuje się badania celem ilościowego ujęcia
różnego rodzaju kosztów zewnętrznych i wprowadzenia ich do obliczeń ekonomicznych.

Na początku lat 90. uruchomiono w krajach Unii Europejskiej program "ExternE" (External
Energy Costs) obejmujący cykl porównawczych studiów zagrożeń związanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej [18]. W metodyce analiz porównawczych uwzględniono cały cykl
wytwarzania energii od wydobycia paliwa i budowy elektrowni do likwidacji obiektu
i rekultywacji terenu. W programie ExternE celem określenia strat zdrowia i życia w wyniku emisji
zanieczyszczeń wprowadzono pojęcia VSL (Value of Statistical Life) oraz YOLL (Years of Life
Lost). Trudności sprawia pieniężna wycena skutków zdrowotnych populacji gdyż wchodzi się
tutaj w krąg zagadnień etycznych co czyni wycenę wysoce subiektywną i wprowadza dużą
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niepewność. Dla krajów Unii Europejskiej wartość VSL przyjęto na poziomie 3,1 min ECU.
Wysokość szkód zdrowotnych w klasycznych elektrowniach określono dla Niemiec [19]
w wysokości: 13,4 mECU/kW-h dla elektrowni na węgiel kamienny, 16,0 mECU/kW-h dla
elektrowni na węgiel brunatny oraz 4,3 mECU/kW-h dla elektrowni gazowo-parowej. Wartości te
można porównać z wartościami obliczonymi dla elektrowni jądrowej w Miihlenberg w Szwajcarii
[20] w wysokości 0,01 mECU/kW-h (w koszty te włączono już szkody materialne i zdrowotne
ludności powstałe w wyniku hipotetycznej awarii reaktora).

Dużym stopniem niepewności obarczone są koszty zewnętrzne związane z emisją CO2. W pro-
jekcie ExternE wyceniono je dla różnych krajów w zakresie 19-46 ECU/t CO2; we francuskich
i niemieckich analizach przyjęto średnio 16,7 ECU/t CO2; w Szwecji natomiast "podatek" od
emisji CO2 przyjęto w wysokości 46 ECU/t CO2 [21].

4. WNIOSKI

Porównania konkurencyjności ekonomicznej elektrowni jądrowej, węglowej i gazowej wykazują,
że koszty produkowanej w nich energii są zbliżone, a różnica mieści się w granicach błędu
przyjętych do porównań założeń. W obliczeniach porównawczych zakłada się wielkości trendów
rozwoju cen w perspektywie kilkudziesięcioletniej obarczone dużym stopniem niepewności oraz
dosyć subiektywnie przyjmuje się wielkości stopy dyskonta. Jednocześnie te dwa czynniki mają
decydujące znaczenie dla wyników porównań - niewielka zmiana zakładanych wielkości może
doprowadzić do wręcz przeciwnych wniosków. Stąd wyniki tych porównań nie powinny być
główną podstawą podejmowania decyzji strategicznych na daleką perspektywę.

Wraz ze zmniejszaniem się inflacji, umacnianiem polskiej ekonomiki będzie zmniejszała się
stopa dyskonta stosowana przy inwestycjach energetycznych. Już przy stopie dyskonta
w wysokości 8% (stosowanej w Turcji, Portugalii, Korei Płd., na Węgrzech) koszty wytwarzania
energii elektrycznej w konkurujących ze sobą opcjach: elektrowni jądrowej i gazowo-parowej
wyrównują się.

Innymi czynnikami niepewności, które mogą zasadniczo zmienić relacje kosztów między
różnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej są możliwe w przyszłości zmiany
wymagań ochrony środowiska jak zaostrzenie wymagań odnośnie emisji SO2, NOX i pyłów, czy
też rygorystyczne egzekwowanie ograniczeń emisji CO2 ("podatek węglowy").

Rzetelnie przeprowadzone obliczenia porównawcze powinny obejmować również koszty zew-
nętrzne. Chociaż są trudności obiektywnej wyceny wysokości kosztów szkód wywołanych
zanieczyszczeniami, wycena w jakiejkolwiek wysokości przyjęta i wprowadzona do obliczeń czyni
opcję jądrową bezkonkurencyjną.
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