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FORATOM: ELEKTROWNIE JĄDROWE W POLSCE TO
DZIESIĄTKI TYSIĘCY MIEJSC PRACY [KOMENTARZ]
Budowa elektrowni jądrowych w Polsce oznacza powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz źródła
dochodu dla krajowych ﬁrm - twierdzi FORATOM w komentarzu dla Energetyka24.
"Zapowiedziane spotkanie pomiędzy Prezydentem Polski oraz Prezydentem Stanów Zjednoczonych,
które w dużej mierze ma być poświęcone energetyce jądrowej, to kolejny w ostatnim czasie ważny i
pozytywny sygnał potwierdzający, jak dużą wagę polski rząd przywiązuje do tego niskoemisyjnego
źródła energii w kontekście prac nad wypracowaniem przyszłego miksu energetycznego kraju" twierdzi FORATOM.
"Budowa i uruchomienie elektrowni jądrowej ułatwi Polsce nie tylko zrealizowanie unijnych celów
klimatycznych, ale również przyczyni się w znaczącym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego Polski poprzez zmniejszenie uzależnienia od importu energii. Elektrownie jądrowe – w
odróżnieniu do innych źródeł niskoemisyjnych takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaika – są
niezawodnym i elastycznym źródłem energii mogącym pracować w podstawie (m.in. ze względu na
najwyższy współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej – 85-90%)" - wskazuje organizacja.
"Ponadto, budowa elektrowni jądrowej przyczynia się również do rozwoju gospodarczego kraju i
regionu, m.in. poprzez stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy (według badania ﬁrmy Deloitte –
budowa 1 GW w energetyce jądrowej oznacza 10,000 miejsc pracy). Dodatkowo, korzysta na niej
krajowy łańcuch dostaw. Najbardziej aktualne dane dotyczące budowy elektrowni jądrowej Hinkley
Point C w Wielkiej Brytanii pokazują, że prawie 2/3 wartości kontraktów na realizację budowy
realizowane są przez ﬁrmy krajowe, co potwierdza, że niezależnie od wyboru technologii na inwestycji
korzysta głównie krajowy przemysł" - podkreśla stowarzyszenie.
"Co równie istotne, w porównaniu z innymi źródłami niskoemisyjnymi, energia jądrowa jest
rozwiązaniem najbardziej efektywnym kosztowo. Przy porównaniu kosztów całkowitych,
uwzgledniających między innymi koszty sieciowe, koszty utrzymania rezerw zabezpieczających
ciągłość dostaw czy koszty środowiskowe, energia jądrowa wygląda najbardziej korzystnie na tle
innych źródeł, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna" - dodaje FORATOM.
"Z punktu widzenia FORATOMu, czyli międzynarodowego stowarzyszenia reprezentującego europejski
przemysł jądrowy w dyskusjach z instytucjami unijnymi, każda projekt budowy elektrowni jądrowej, a
szczególnie w państwach, które dotychczas takich elektrowni nie posiadały, to pozytywny sygnał,
potwierdzający, że państwa członkowskie UE widzą w energetyce jądrowej rozwiązanie, które pozwoli
im zrealizować wiele kluczowych celów jednocześnie – niezależnie od wybranej technologii" - wskazuje
organizacja.

