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Jedrska katastrofa v Fukušimi ni le prizadela na stotisoče ljudi, uničila lokalnih gospodarstev ter 
kontaminirala obsežnih območij, temveč je tudi v kali zatrla tisto malo, kar je še ostalo od tega, kar je 
industrija poimenovala “jedrska renesansa”. 

Skoraj dve leti po katastrofi v Fukušimi so se upi industrije, da bi še v tem desetletju izgradila več sto 
novih reaktorjev, razblinili. Sedaj se le-ta sooča z veliko bolj ostrimi gospodarskimi, političnimi in 
regulatornimi okoliščinami. 

Kmalu po katastrofi 11. marca 2011 je industrija zatrjevala, da nesreča ne bo spremenila njenih 
ambicij v zvezi z znatno razširitvijo jedrske energije, vendar pa je sedaj njihovo drzno hvalisanje že 
davno pozabljeno. 

 

Kratek pregled razvoja dogodkov na področju jedrske energije 

Le peščica držav se uradno drži načrtov za izgradnjo novih reaktorjev, sprejetih pred katastrofo v 
Fukušimi. Izmed teh z uresničitvijo dejansko nadaljujejo le Rusija in Združeni arabski emirati, vendar 
pa se tudi v teh dveh državah zaradi čedalje višjih cen, zastojev ter tehničnih zapletov vse ne odvija 
tako, kot je bilo poprej načrtovano. 

V večini drugih držav, ki stremijo k razširitvi sektorja jedrske energije – kot na primer Kitajska, 
Združeno kraljestvo, Indija, Južna Koreja, ZDA, Kanada, Južnoafriška republika in veliko evropskih 
držav – so projekti trenutno bodisi predmet ponovnih razprav, so bili preloženi ali pa zreducirani. 
Nacionalni načrti za gradnje novih jedrskih objektov so tako bili odloženi ali pa – kot že omenjeno – 
po ponovnem pregledu zreducirani. 

Poleg tega je obširna in vplivna skupina držav – med njimi Nemčija, Francija, Japonska, Italija, Belgija 
in Švica – naznanila, da se nameravajo popolnoma odreči jedrski energiji ali pa vsaj občutno 
zmanjšati njen delež v proizvodnji elektrike. 

 

Kratek pregled stanja na trgu 

Iz grafa Mednarodne agencije za 
energijo (IAE) je razvidno, da je 
skupna količina električne 
energije, proizvedene v jedrskih 
elektrarnah, začela upadati že 
veliko pred marcem 2011. 

Ti statistični podatki prav tako 
ponazarjajo, da je takratni delež 
jedrske energije znotraj celotne 
svetovne potrebe po energiji 
znašal le 2,3 %1. Hitrost upadanja 
uporabe jedrske energije pa se je 
po nesreči v Fukušimi zgolj 
povečala. 

V zadnjih 24 mesecih je bilo 
zagnanih le 9 reaktorjev (s skupno inštalirano močjo 6,7 GWe2), in sicer na Kitajskem, v Pakistanu, 
Rusiji, Iranu in Južni Koreji. Istočasno pa so v Nemčiji, na Japonskem, v Združenem kraljestvu, ZDA, 
Španiji in Kanadi dokončno zaustavili 20 reaktorjev (s skupno močjo 15 GWe)3. 

                                                 
1 Electricity represented 17.7 % of world’s final energy demand in 2010, and nuclear power generated 12.9 % of all electricity 

that year; data Key Energy Statistics 2012, International Energy Agency, OECD 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html. 

 
2 2 GWe = gigawatt of net electric capacity, 1 GW = 1.000 MW 



 
Nova japonska vlada se je zavezala k ponovnemu zagonu 48 trenutno nedejavnih jedrskih reaktorjev. 
Ampak lahko se zgodi, da se zaradi strožjih predpisov in temeljitejših varnostnih pregledov ponovni 
zagon reaktorjev zavleče za približno 3 leta. Poleg tega pa obstaja zelo velika verjetnost, da bo več 
jedrskih reaktorjev na Japonskem namesto ponovno zagnanih dokončno zaustavljenih. Videti je, da 
so pred kratkim predlagani protipotresni predpisi nedavno ustanovljenega japonskega Jedrskega 
regulativnega organa (NRA) že izločili možnost ponovnega obratovanja 16 reaktorjev (skupno 16 
GWe).4 

V drugih državah je na desetine reaktorjev obsojenih na dokončno zaustavitev tekom tega desetletja, 
in sicer bodisi zaradi zastarelosti, bodisi zato, ker so se tamkajšnje vlade zavezale k njihovemu 
zaprtju. Francija naj bi zaprla Fessenheim, Nemčija pa bo do leta 2022 dokončno zaustavila 
preostale še delujoče reaktorje. Povprečna starost obratujočih reaktorjev po svetu presega 27 let.5 

Kar zadeva trge v prihodnosti, je zmanjševanje možnosti sklenitve novih pogodb jasno razvidno iz 
naslednjega grafikona, ki prikazuje število novih rektorjev, katerih gradnja se je začela v danem letu.6 
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Tukaj je treba opozoriti na dve stvari. Prvič je jasno razvidno, da je nesreča v Fukušimi leta 2011 
prekinila naraščajoč trend novih jedrskih projektov, drugič pa je Kitajska v največji meri poganjala rast 
števila novih reaktorjev. Enako velja za večino projektov, začetih v letu 2012. Očitno pa je Kitajska 
tudi ena izmed tistih držav, ki so nesrečo v Fukušimi vzele zelo resno, saj je skoraj takoj po katastrofi 
naznanila prekinitev tako gradenj kot tudi odobritev novih načrtov. Ta preklic je oktobra 2012 
oziroma 18 mesecev pozneje prenehal, v veljavo pa so vstopile prenovljene politike in utrjeni pogoji 
za odobritev kakršnih koli novih projektov. 

Od sedaj naprej je lahko odobrena samo gradnja reaktorjev tretje generacije, pa še to zgolj na 
priobalnih zemljiščih.7 Slednje bo neizogibno za seboj potegnilo porast cen, zmanjšanje ambicij pa se 
že sedaj odraža v na novo zastavljenih jedrskih ciljih države. Kitajska želi še pred iztekom leta 2015 
imeti skupno 40 GW jedrske energije ter poskrbeti, da se bodo istočasno gradile še jedrske 
elektrarne za dodatnih 17 GW (v primerjavi s 26 GW, ki so trenutno v izgradnji). Pričakovati je, da bo 
Kitajska svoj cilj za leto 2020 s prvotnih 80 do 120 GW zmanjšala na 60 GW. 

Istočasno, ko zmanjšuje svoje jedrske ambicije, pa Kitajska povečuje cilje, povezane z energijo iz 
obnovljivih virov. Tako namerava do leta 2015 imeti 400 GW inštaliranih zmogljivosti na energijo iz 
obnovljivih virov, vključno s 100 GW vetrne energije in 21 GW fotovoltaike. 

Širom sveta se pojavlja vedno večja vrzel med čedalje pogostejšimi postavitvami objektov obnovljivih 
virov energije ter čedalje vse manjšim trgom s tehnologijami jedrskih reaktorjev. Leta 2011 je bilo na 
primer v zmogljivosti obnovljivih virov energije vloženih 302 milijardi ameriških dolarjev8, v primerjavi s 
5 milijardami ameriških dolarjev, ki so bile vložene v gradnjo novih jedrskih zmogljivosti. 

                                                                                                                                                    
3 International Atomic Energy Agency’s database PRIS, http://www.iaea.org/PRIS/home.aspx. 
4 Nuclear Intelligence Weekly, 2 Feb 2013. 
5 IAEA PRIS, ibid 3. 
6 IAEA PRIS, ibid 3. 
7 Nucleonics Week 16 Nov 2012, Platts. 
8 Bloomberg New Energy Finance, 14 January 2013, http://about.bnef.com/2013/01/14/new-investment-in-clean-energy-fell-

11-in-2012-2. 



 
Leta 2011 je bilo, kar zadeva nove zmogljivosti za proizvodnjo energije, omrežju dodanih manj kot 3 
GW iz novih jedrskih elektrarn, istočasno pa se mu je priključilo 32 GW iz fotovoltaike in 45 GW iz 
vetrnih elektrarn.9 Skupaj so te sončne in vetrne elektrarne, dokončane v enem samem letu, 
sposobne proizvesti 130 TWh električne energije na leto, kar ustreza energiji, ki jo proizvede 20 
ogromnih jedrskih reaktorjev (1 GW). Za primerjavo povejmo, da so bili leta 2011 izgrajeni le trije 
takšni reaktorji. 

Te razlike v dinamičnosti na trgih z jedrsko energijo ter tehnologijami na energijo iz obnovljivih virov 
se bodo le še povečale. To potrjuje število odpovedanih in odloženih projektov, ki vključujejo jedrske 
novogradnje, ter nedvoumna odločnost vodilnih svetovnih gospodarstev – Nemčije, Japonske, ZDA 
in Kitajske –, da še dodatno pospešijo nameščanje obnovljivih virov energije. 

Kratek pregled stanja v industriji 

Čedalje manjši trg in čedalje večja konkurenca, ki jo predstavljajo cenejše energetske tehnologije, 
niso edino, kar jedrski industriji uničuje možnosti uspeha. Jedrska industrija se poleg tega spopada 
še: 

- z dodatnimi stroški, ki so jih prinesli novi predpisi. Tako so na primer pričakovani stroški meritev, 
ki so bile posledica stresnih testov, izvedenih na evropski ravni po Fukušimi, ocenjeni na 33 
milijard evrov. Zgolj Francija bo morala odšteti med 10 in 15 milijardami evrov; 

- s hitro naraščajočimi stroški izgradnje novih reaktorjev. Proračuni gradenj so presegli zgornje 
meje na Finskem, v Franciji, Bolgariji in ZDA. Cena enega samega novega reaktorja se sedaj 
giblje med 7 in 12 milijardami ameriških dolarjev; 

- zvišani izdatki za ustavitev, zmanjšana možnost podaljšanja življenjske dobe zastarevajočih 
jedrskih elektrarn in daljše prekinitve delovanja so rezultat regulatornih zahtev in še nadaljnje 
spodkopavajo že tako nestabilno ekonomiko jedrske energije. Poleg tega se investitorji soočajo 
še z negotovostjo ter s potencialno ogromnim, dodatnim finančnim tveganjem, ki ga predstavlja 
nujna revizija odgovornosti in z njo povezana zakonodaja; 

- z nezmožnostjo ali nepripravljenostjo vlad k temu, da jedrsko energijo ohranjajo pri življenju z 
različnimi subvencijami in spodbudami, kar gre pripisati varčevalnim ukrepom ali nasprotovanju 
javnosti. 

Posledica katastrofe v Fukušimi in neugodne napovedi za jedrsko industrijo se prav tako jasno 
kažejo v (ne)uspešnosti vodilnih podjetij na področju jedrske energije in mnenju, ki ga imajo o tem 
sektorju vplivni investitorji in analitiki. Na primer: 

- tržna cena delnic Areve – vodilnega francoskega podjetja na področju jedrske tehnologije – se je 
od februarja 2011 prepolovila in sedaj, marca 2013, namesto 30 evrov znaša 14,75 evrov10; 

- britanski časnik »The Economist« je jedrsko energijo označil za »sanje, ki so se izjalovile« in 
zaključil, da »jedrska energija ne bo popolnoma izginila, vendar pa je možno, da bo njena vloga 
postala zanemarljiva«11; 

- analiza 48 zgodovinskih primerov, ki jo je izvedla mednarodna bonitetna agencija Moody's, kaže, 
da je bonitetna ocena podjetij padla malo zatem, ko so ta naznanila nove jedrske projekte; v 
povprečju za 3,5 stopnje12; 

- julija 2012 je bila nanizana naslednja misel izvršnega direktorja družbe General Electric: 
»Pretežko je upravičiti jedrsko energijo. Naftni derivati so zares poceni in slej ko prej so številke 
tiste, ki dobijo prednost.«13 

 
 
Več informacij: 
 
Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko Greenpeace v Sloveniji, 
dejan.savic@greenpeace.si, 040 165 195.  

                                                 
9 Nuclear data from IAEA PRIS, ibid 3; global wind data for 2012 were published by GWEC on 12th Feb 2013 (http://gwec.net); 

global solar PV data for 2012 were published by EPIA on 12th Feb 2013 (http://www.epia.org). 
10 Vir: http://quotes.wsj.com/FR/AREVA/interactive-chart. 
11 Vir: http://www.economist.com/node/21549098. 
12 New Nuclear Generation: Ratings Pressure Increasing, Moody’s, June 2009. 
13 Vir: http://www.reuters.com/article/2012/07/30/us-energy-power-nuclear-shale-idUSBRE86T0AX20120730. 
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