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Rząd Polski przyjął program atomowy, którego celem jest budowa co najmniej trzech bloków
atomowych przed rokiem 2030. Jednakże wysoki koszt elektrowni atomowych, jak i
dodatkowe koszty rozbudowy systemu elektroenergetycznego w celu przesyłu dużych ilości
energii produkowanej przez elektrownie atomowe powoduje wątpliwości czy program ten jest
wykonalny zgodnie z przyjętym harmonogramem i czy polscy odbiorcy energii są w stanie
zaakceptować bardzo wysokie ceny energii elektrycznej2.
Agresywny lobbing na rzecz elektrowni atomowych spotyka dosyć słabą reakcję
antynuklearnych grup. Grupy te nie są dobrze zorganizowane i brak wśród nich znanych
autorytetów, które byłby w stanie wspierać działania antynuklearne. Fundusze jakie polski
rząd przeznacza na promocje energii atomowej stopniowo oddziałują na społeczeństwo
prowadząc do coraz większej akceptacji elektrowni atomowych.
Wysoki koszt kapitałowy elektrowni atomowych3 i potrzeba rozbudowy sieci przesyłowej
wskazują, że bardzo wysokie ceny energii elektrycznej mogą spowodować zahamowanie
rozwoju gospodarczego kraju. Kampania informacyjna stowarzyszeń antynuklearnych
wspierana przez ekspertów energetycznych może spowodować wzrost troski społeczeństwa
o bezpieczeństwo elektrowni atomowych i przechowywanie odpadów radioaktywnych4.
Pomimo propagandy mówiącej, że elektrownie atomowe są bardzo bezpiecznymi
urządzeniami, wciąż wyrażane są obawy o bezpieczeństwo tego typu instalacji. Ostatnio
brytyjski Inspektorat Instalacji Atomowych (Nuclear Installations Inspectorate5 - NII) napisał
do EDF i AREVA, francuskich firm, które chcą budować cztery reaktory w Wielkiej Brytanii
wyrażając swoje obawy bezpieczeństwo zastosowanych technologii. List wskazuje na obawy
dotyczące braku systemów pokazywania informacji czy sterowania ręcznego, które
pozwoliłoby zatrzymać reaktor zarówno z miejsca w elektrowni jak i z dystansu.
Żaden z krajów posiadających elektrownie atomowe nie rozwiązał jeszcze problemu
odpadów atomowych. Francja wskaże miejsce przechowywania długoterminowego odpadów
po roku 2025. Niemcy prowadzą badania w tej kwestii i nie podają terminu w którym zbudują
instalacje do przechowywani odpadów. Bardzo trudna sytuacja jest w USA, gdzie po braku
akceptacji dla magazynu w górach Yucca zbudowanego przez rząd federalny nie ma
pomysłu co robić z odpadami atomowymi. Obecnie ponad 70 000 ton wysoko
radioaktywnych odpadów jest przechowywane w składowiskach tymczasowych, najczęściej
basenach wodnych na terenie elektrowni, w oczekiwaniu na jakiekolwiek rozwiązanie.
O tym, czy w Polsce zostaną zbudowane elektrownie atomowe, zadecydują nie tyle
wyliczenia kosztowe ekspertów, co jednoznacznie negatywna postawa społeczna. Kiedy do
kosztów finansowych dojdą koszty polityczne działania wbrew woli znacznej części
społeczeństwa, całkowity koszt stanie się zbyt wysoki.
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