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Увод
През Април 2014 се случи историческо събитие в борбата срещу климатичните
промени. В Онтарио, най-голямата провинция на Канада, една въглищна централа
изгори както беше обещано, последното си зареждане с въглища. По този начин,
Онтарио стана първата голяма област в Северна Америка, която напълно прекрати
изгарянето на въглища, като изпревари крайния срок с една година. Ако Онтарио (с
население 13.4 милиона) беше отделна държава, това щеше да бъде първата
държава в целия свят, прекратила употребата на въглища.
Не много отдавна, през 2003, една четвърт от електричеството на Онтарио се
получаваше чрез изгарянето на въглища. Сега, малко повече от десет години покъсно, законодателите в Онтарио планират да обявяват изгарянето на въглища за
незаконно. Промяната се извърши удивително бързо, особено ако човек направи
сравнение с набедени “шампиони в борбата против климатичните промени”, като
например Германия и Дания. Тези нации планират да прекратят изгарянето на
въглища някъде между 2030 и 2050 при условие, че могат да направят това без
значителни икономически щети и трудности.
В дебата за климата и производството на енергия, постижението на Онтарио остана
незабелязано. Доколкото ни е известно, нито една екологична група не е използвала
постигнатото в Онтарио като аргумент. Зелените политици не ни подтикват да
следваме примера на Онтарио, но затова пък Дания и Германия често биват
цитирани като блестящи ориентири, към които трябва да се стремим. Въпреки
всичко успехът на Онтарио не може бъде отречен. Ние подозираме каква е
причината, поради която този успех е почти напълно игнориран. Тази причина е
проста, но у някои поражда тревога, защото канадците постигат победи в битката с
климатичните промени използвайки “неправилно оръжие”. Канадците са увеличили
използването на ядрена енергия с повече от една четвърт от 2003.
Онтарио не е единственият пример за възможностите на ядрената енергия да
намали емисиите на парникови газове. Две трети от всички емисии на антропогенни
парникови газове в света се дължат на производството и употребата на енергия. До
този момент, неоспорим шампион в изчистването на производството на енергия е
ядрената енергия. Този факт обаче напълно се игнорира, когато се провеждат
дебати за промените в климата.
Може би не е твърде пресилено да опишем досегашните човешки действия за
предотвратяване на промените в климата като “пълен провал”. Понастоящем,
изтръгването на победа от челюстите на поражението, изисква от нас да използваме
всички възможни средства, с които разполагаме. В следващите страници ще
обясним защо нашите усилия приличат на безразсъден хазарт, когато се опитваме
да се преборим с промените в климата, като за тази цел използваме само
възобновяемите източници и подобряването на енергийната ефективност. Това не е
само наше мнение. Ние ще покажем, че дори прогнозите направени от
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Международния Борд (от експерти) по Климатичните Промени (IPCC), в голяма
степен съвпадат с нашата теза, въпреки че подробности от докладите на Борда не
са достигнали до злободневните екологични обсъждания. Ще обясним и това, че
ядрената енергия може да допринесе за намаляване на емисиите от производството
на енергия, както и ще обясним, че рисковете и недостатъците от нейното
използване са в по-голяма или по-малка степен фалшифицирани или невярно
представени. В заключителната част на текста ще представим някои предложения
за това, какво все още може да се направи за смекчаване на опасните климатични
промени.

Двамата автори в продължение на години са изследвали промените в климата и
алтернативните източници на енергия. Тази книга е променена и подобрена версия
на оригинала, публикуван на финландски език през Март 2015. Тя е прецизирано
резюме на някои открити от нас факти. Двамата (автори) сме икономически и
политически независими хора. Главната ни цел е, да представим за дискусия гледни
точки, които са непознати на много хора, дори и на някои експерти. Ние вярваме, че
ефективна енергийна и климатична политика може да се изгради само когато
силните и слабите страни на различните възможности бъдат разгледани и сравнени
по безпристрастен и подкрепен с доказателства начин.
На някои места в тази книга читателят може да остане с впечатление, че сме
враждебно настроени спрямо възобновяемите източници, съхранението на
енергията или екологичните групировки. Ние категорично заявяваме, че това не е
така. Ние считаме, че както възобновяемите източници, така и енергийната
ефективност, са важни инструменти в борбата срещу промените в климата и в
стремежа ни към по-добър и справедлив свят. Също така, ние високо оценяваме
работата на екологичните организации в много други области, дори и да считаме, че
много грешат както относно ядрената енергия, така и за възможностите на
възобновяемата енергия.
Ние също считаме, че широко разпространеното обществено одобрение към
възобновяемите източници на енергия силно ще намалее и това ще предизвика
спадане на растежа им за дълги години напред. Тези източници на енергия имат
много сериозни проблеми, които в повечето случаи се коренят в самата им природа.
Игнорирането или омаловажаването на тези проблеми ще ги задълбочи и ще ги
направи по-трудни за разбиране и решаване. Липсата на честна дискусия също така
ще ерозира доверието на хората към възобновяемите източници, както и към
техните пропагандатори и защитници. Същото ще сполети и екологичните движения.
Нечестната им в много случаи антиядрена риторика, която произволно
фалшифицира статистическа информация, като не се ограничава само с това, вече
подкопава кредитът на доверие към тях и на този въпрос ще се спрем по-нататък в
текста. Решението е да не мълчим за тази нечестност. Решението е да спрем да
бъдем нечестни и да се съсредоточим върху ефективни решения за справяне с
промените в климата, като едновременно с това се задоволява и нуждата на
човечеството от енергия.
6

Ние не държим монопол над истината и е напълно възможно да грешим за много
неща. Готови сме да променим нашите възгледи, твърдения и заключения, когато
чуем по-добри и логични аргументи. Тази книга вече претъпя няколко корекции на
първоначалната финландска версия. На уебсайта на книгата сме изброили и
поправили всички грешки и неясноти открити в текста от нашите читатели.
Надявайки се, че сме отстранили повечето от откритите досега грешки, ние ще
продължим да бъдем признателни на всеки, който посочи неясноти и неточности в
логиката на нашите доводи. Ние също сме домакини на дискусия в нашия блог
climategamble.net, където се стараем да отговаряме на въпроси и да подлагаме на
дискусия всички важни въпроси за енергията, околната среда, промените на климата
и утвърждаването на един по-справедлив и устойчив свят.
Дължим благодарност на много хора, познати и непознати, които помогнаха при
написването на книгата. Специални благодарности изказваме на Кай и Яни за
събраните интересни данни. Благодарим също на Лаури, Маарит и Таня за това, че
прочетоха ръкописа и направиха ценни предложения. Лаури също ни оказа
неоценима помощ при рекламирането на книгата и за това, че ни свърза с интересни
хора и хора, които бяха заинтересувани от разглежданата тема. Силия положи много
усилия за реализирането на английската версия. Всички грешки, които все още са в
книгата са си лично наши. Катариина Пеккола създаде впечатляваща корица, от
която останахме много доволни. Раули също така би желал да благодари на
Асоциацията на Писателите Не-Фантасти на Финландия*, на Доверителния
Литературен Фонд WSOY и на Комитета за Обществена Информация във
Финландия** за финансовата подкрепа при написването на тази книга. Янне
сърдечно благодари на любимата Таня за това, че този текст се превърна в книга а
не в колекция от отделни статии.

Rauli Partanen
Asikkala
Finland, 2015

*
**

Janne M. Korhonen
Turku

Finnish Association of Non-fiction Writers
WSOY literature trust fund and the Committee for Public Information in Finland
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Най-големият хазарт за всички тях
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Ние се нуждаем от всички средства с които разполагаме, за да
спрем използването на фосилни горива
За да има шанс да избегне възможните опустошителни ефекти на климатичните
промени, човечеството трябва да промени производството на енергия по такъв
начин, че през 2050 почти да не се изгарят въглеводороди. Ще са необходими много
по-големи инвестиции от тези, които понастоящем правим във възобновяемите
източници, съхраняването на енергията, енергийната ефективност, ядрената
енергия и захващането и съхранението на въглеродния двуокис (CCS)*. Това не е
въпрос от типа или/или за избора на начин. Ние се нуждаем от всички тях, от
всички начини и средства, които могат да помогнат. В допълнение, за да изчистим
нашето производство на електроенергия и течните горива за транспорта, ние се
нуждаем от драстично намаляване на употребата на фосилни горива в повечето
индустриални производства, както и същевременно да преобърнем систематичното
обезлесяване в засаждане на нови гори. Последните две от изброените неща
изискват да произвеждаме даже повече безвъглеродна енергия. Дори и да направим
всичко казано по-горе, пак няма да спрем климатичните промени. Поне обаче ще
сме направили стъпка в посока на поддържане на относително малък риск от
климатична катастрофа. Това не е наше мнение, а по-скоро е заключение на
експертите от Международния Борд (от експерти) по Климатичните Промени (IPCC),
направено в последните доклади (2014), както и на много други научни доклади и
изследвания. Часовникът цъка и колкото по-дълго чакаме, толкова по-рязко ще
трябва да намалим емисиите до необходимите нива.
Провалим ли се в изчистването на производството на енергия и не постигнем ли
целите си за съхраняване на енергията, има реална опасност освен климатичните
промени, да изгорим и последните си резерви от фосилни горива. В краткосрочен
план фосилните горива предлагат огромни икономически ползи на тези, които ги
използват. Ако няма достатъчно мащабни възможности за заместване на фосилните
горива, твърде вероятно е правителствата да не могат да спрат или ограничат
значително тяхната употреба, дори при наличието на политическа воля да направят
това. Когато обаче изгорим една значителна част от фосилните горива, да кажем
една трета от резервите, много вероятно е да вкараме планетата в пътя на
катастрофални, невъзвратими промени на климата. Какво се намира в края на този
път можем само да предполагаме, но това може да се окаже разрушаването на
съвременната цивилизация, дори краят на самото човечество, както и на много от
екологичните системи на планетата.
Изчистването на производството на енергия може да се окаже най-важната задача
пред човечеството за това столетие. За да избегнем драстични промени в климата е
наложително е да преминем към енергийни източници, които изхвърлят малко или
изобщо не изхвърлят вредни емисии. Ако не успеем да направим това, възможните
последствия са толкова злокобни, че това би трябвало да ни накара поне да
*

Carbon capture and storage (CCS)

9

разгледаме всички налични средства и начини с които разполагаме в този момент.
Преминаването към чиста енергия обаче е съпроводено със спорове и противоречия.
Понастоящем има много отделни хора и групи, чиято цел е да бъдат спрени
промените в климата, но същевременно правят всичко по силите си, едно от
възможните средства – ядрената енергия, да остане извън списъка, на и без това
ограничените средства, с които може да бъде постигната тази цел. Тяхната
антипатия към ядрената енергия, която често е основната причина за възникването
на такива групи, е основният движещ мотив, те да са толкова активни при
изготвянето на различни доклади, изследвания и сценарии, с които се опитват да
докажат, че глобалните енергийни проблеми могат да бъдат решени изцяло, само с
използването на възобновяеми източници и енергийна ефективност. След това тези
доклади биват цитирани като доказателство, че ядрената енергия не е необходима,
докато някой не започне да задава въпроси, като например ние двамата, след като
започнахме да се интересуваме от темата. Повечето хора нямат достатъчно време
или достатъчно силен интерес, за да се запознаят задълбочено с тези въпроси и да
видят многобройните рискове и проблеми, скрити в споменатите доклади. Наистина
изглежда, че самите анти-ядрени хора, също така са пропуснали да забележат или
са игнорирали тези проблеми в собствените си доклади.
Освен антиядрената им насоченост, това което прави климатичните политики на
повечето екологични организации даже още по-проблематични е, че те често са и
срещу захващането и съхраняването на въглеродния двуокис (Carbon Capture and
Storage - CCS). И все пак този скептицизъм има по солидна основа, отколкото антиядрените аргументи. Захващането на въглерода (въглеродния двуокис) излизащ от
комините на електроцентралите, транспортирането му и съхранението му за
хилядолетия дълбоко под земята е наистина много трудно. Такова нещо не е
правено никъде в голям мащаб. Няма никаква гаранция, че идеята ще заработи
както е замислена. Вероятно има много неизвестни рискове, свързани с изолирането
на огромни количества въглероден двуокис.
Проблемът е, че чрез опитите за забрана както на ядрената енергия, така и на CCS,
тези организации се опитват да забранят неща, които исторически са се доказали
като най-ефективните начини за намаляване на въглеродните емисии и които са
потенциално едни от най-важните бъдещи методи за намаляване на емисиите.
Действайки така, те изтъкват оставащите възможности, свеждащи се основно до
възобновяемата енергия и енергийната ефективност като единствените оръжия, с
които да спечелим жестоката битка с климатичните промени. И възобновяемата
енергия и енергийната ефективност са много важни средства, но настоящето
изследване решително разкрива как вярата, че само те са достатъчни за да се
свърши работата, е хазарт от най-висока степен. Ако възобновяемата енергия и
енергийната ефективност са единствените инструменти, които ни е разрешено да
използваме, опасните климатични промени могат да бъдат избегнати само ако
всичко се развива чудесно, според най-оптимистичните планове, съставени от
застъпниците на използването единствено на възобновяеми източници. В тези
планове изобщо няма място за нежелани изненади и има нулев марж за грешки.
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Няма резервен план. В допълнение дори най-оптимистичните сценарии за
възобновяемите източници изглеждат твърде незначителни и твърде закъснели. Те
просто не могат да намалят емисиите достатъчно бързо.
Ако тези сценарии се окажат прекомерно оптимистични и опозицията срещу
ядрената енергия продължи със същата непреклонна разпаленост, най-вероятно
ограничените възможности на възобновяемите източници ще бъдат компенсирани с
изгарянето на повече фосилни горива. Дори да се окаже, че разполагаме с много помалко такива горива от резервите, които очакваме да имаме, това количество ще е
достатъчно да обречем планетата на климатична катастрофа при пълното му
изгаряне. Освен това нямаме никакво време да си правим още експерименти. Може
би има някаква вероятност възобновяемите източници да бъдат достатъчни за
избягването на климатичната катастрофа. Рискът е, че когато съберем достатъчно
доказателства дали това е вярно и когато най-вероятно разберем, че не е, сигурно
ще е твърде късно да опитаме някакъв друг вариант. Има събрани доказателства, че
дори сега вече е твърде късно. Срещу ядрената енергия може и да има яростна
опозиция, но от историята знаем, че тя може да върши работа. Тя може да намали
емисиите бързо и ефикасно. Като се има предвид това, всяка климатична политика,
която пренебрегва някои от възможните решения е хазарт. Рисковете от такива
хазартни политики трябва да се съпоставят с рисковете и опасностите от
използването на ядрената енергия. За тези рискове и опасности ще стане дума покъсно. Политика, която се мъчи изцяло да забрани най-важния ниско въглероден
енергиен източник от всички развивани до сега е повече от хазарт, тази политика е
безразсъдство, заплашващо бъдещето на нашата жива планета.

Климатичната политика е пълен провал
Независимо от всичко, ние разбираме гледната точка на много от анти-ядрено
настроените хора. Не твърде отдавна ние, двамата автори на този текст считахме,
че ядрената технология е рискова и може би изобщо ненужна.
Промяната в нас се извършваше бавно, в процеса на запознаването ни с
климатичните промени и с неумолимата реалност, изискваща бързото им
смекчаване. Откритието, че светът не постигнал никакъв напредък от 1990 до сега, в
очистването на производството на енергия, ни подейства като шок. Независимо от
изприказваните приказки и подписаните споразумения, световното енергийно
производство е точно толкова мръсно, колкото беше по времето когато все още
съществуваше Съветският Съюз. През това време, общата консумация на енергия
нарасна значително, така че всяка година изхвърляме все повече и повече
парникови газове. Възобновяемите източници и енергийната ефективност, за които
искат да ни убедят, че са решението на проблема не успяха да намалят употребата
на въглища, дори напротив, тяхната употреба продължи да нараства.
Колкото по-надълбоко “копаехме” в докладите, статистиките и изследванията,
толкова по-ясно ни ставаше, че последното изчистване на производството на
енергия със скорост и сила, която заслужава да се отбележи, се е случило през
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1980-те. Същите тези статистики ни разкриха и с коя технология е постигнато това.
Този факт хвърля съвсем нова светлина върху реториката дори на най-висшите ни
политици. Те непрекъснато ни втълпяват, че ядрената енергия играе маргинална,
даже незначителна роля в общия енергиен микс, тъй като произвежда само 4.4
процента от необходимата ни енергия. Когато обаче, така наречените възобновяеми
източници – главно от вятър и слънце – произвеждат общо само около 1.5 процента,
къде са тези политици да ни съобщят, че възобновяемите са три пъти понезначителни от ядрената енергия?

Фигура 1 – Делът на източниците на енергия, не изхвърлящи въглероден двуокис, в
общия енергиен микс, между 1965 и 2013.
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Фигура 2 – Делът на различни енергийни източници в общия енергиен микс през 1990 и
2013.

Всичко това ни накара да направим радикална преоценка на нашите възгледи. Какво
още не сме казали?
Накратко – още много неща. За много хора, някои от неправителствените екологични
организации са основните източници на екологично образование. Обикновено тези
организации не лъжат открито, но всички те често изопачават или прикриват важна
информация, която би била необходима за формиране на балансирани мнения и за
вземане на обосновани решения. Тази важна информация често е разпръсната на
частички и парченца в океана от научна и техническа литература. Трудно е да се
направят обективни, балансирани обзорни текстове, които хем да бъдат лесни за
четене, хем да бъдат и достатъчно изчерпателни. За да се поправи този дефицит, в
следващата секция ще бъдат изложени някои от проблемите, с които неядрените
сценарии за производството на енергия задължително ще се сблъскат. След това
ще обсъдим (дез)информацията която често получаваме за ядрената енергия.

Проучванията се правят така, че да се избере най-доброто от найжеланото
Когато експертите на IPCC публикуваха техния Специален Доклад за Източниците
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на Възобновяема Енергия и Намаляване на Климатичните Промени (SRREN)* през
Май 2011, няколко екологични организации побързаха да разпространят голямата
новина чрез медиите: от IPCC казват, че е възможно бъдеще, базирано изцяло
на възобновяеми източници! Свен Теске, енергиен експерт на Грийнпийс обяви1,
че докладът “разкрива съкрушителни научни доказателства, според които
възобновяемата енергия също така може да посрещне растящите нужди и на
развиващите се страни, в които два милиарда души нямат достъп до основни
енергийни услуги.” Медиите по целия свят имаха един чудесен ден, през който ни
засипваха с оптимистични заглавия от типа на “IPCC казва: 80 процента от
световната енергия може да се получава от възобновяеми източници.” Тези
заглавия така ни бяха рекламирани и втълпени, че все още се използват като
доказателство за това, как ядрената енергия се оказва излишна.
В самия доклад на IPCC обаче, не се споменава нищо такова. Той беше изготвен от
стотици експерти, състои се от почти 800 страници и обхваща 164 различни
сценарии, проследяващи пътя до 2050 година. Тези сценарии имат две общи неща.
Първото е, че всички те изследват едно бъдеще, в което енергията ще се
произвежда само от възобновяеми източници. Второто е, че те игнорират
множеството известни и предполагаеми проблеми свързани с крупномащабното
производство на възобновяема енергия. Например дребномащабното изгаряне на
дървесина за готвене разпространено в бедните страни, беше отнесено към
категорията на възобновяемата и устойчива практика, въпреки че употребата на
такава енергия води до обезлесяване, ерозия и милиони смъртни случаи на година
поради замърсяването на домовете с газове и прах.
Дори с доста общите определения за това какво е възобновяем и какво е устойчив,
заключенията на доклада бяха смразяващи. Всеки един от тези 164 сценария
показва, че през 2050 година възобновяемите няма да могат да произведат дори
това количество енергия, което употребяваме сега. През 2050 възобновяемите
средно ще произвеждат около една трета от прогнозната консумация в света.
Всъщност какво се случи? Обяснение може да се намери в подвеждащото издание
на доклада предназначено за пресата, в което бяха представени само няколко от
всичките 164 сценария съдържащи се в него. Един от тези сценарии
представляваше изследване за възможностите на възобновяемите източници,
поръчано от Грийнпийс. Това изследване на Грийнпийс беше направено в
сътрудничество с организации, лобиращи за възобновяема енергия в Европа и в
света. Във версията от 2012 на доклада на Грийнпийс, двама от тримата основни
автори на текста работеха за гореспоменатите лобистки организации. Свен Теске
откровено си призна, че ключовите предположения при изчисленията са били взети
от възобновяемата индустрия2.
*

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN)
1 Издание на Грийнпийс предназначено за пресата относно докладът SRREN на IPCC 9ти Май 2011.
http://tinyurl.com/pgu8gtz
2 Блогпост на Свен Теске на уебсайта на Greenpeace International 16ти Юни 2011.
http://tinyurl.com/ktzd73s
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Фигура 3 – Корицата с имената на главните автори на Енергийна [Р]еволюция 2012,
издание на Грийнпийс. Интересен е съставът на организациите, участващите в
изданието: Европейски Съвет за Възобновяема Енергия (EREC)*, който според неговия
уебсайт е “гласът на възобновяемата енергия в Европа” и Съветът по Глобална
Вятърна Енергия (GWEC)**, представляващ 1500 компании от бизнеса на вятърната
енергия към организации като Обединените Нации и IPCC.

Този сценарий, най-оптимистичният до сега в SRREN, е изцяло скаран с
действителността. Според него, ако световната консумация на енергия расте много
бавно до 2050, 77 процента от общата използвана в света енергия би могла да се
произведе от възобновяеми източници. Технически погледнато заглавията са точни.
Изданието за пресата обаче не казва нищо за това, дали консумацията на енергия
би останала на почти същото ниво, на каквото е в сегашно време. В 2050 година на
Земята ще живеят между 9 и 11 милиарда души, които би трябвало да се оправят
със същото количество енергия, което използват 7 милиарда сега, като абсолютно
нищо не се казва за съществуващата сега огромна разлика в употребата на енергия
между богатите и бедните хора3. Изданието за пресата нищо не споменава за 99
процента от сценариите на SRREN, които бяха много по-песимистични относно
възобновяемите източници. Най-накрая, нищо не беше споменато за това, че дори
*

European Renewable Energy Council (EREC)
Global Wind Energy Council (GWEC)
3 Около 5.6 милиарда от нас имат достъп до някакви енергийни услуги сега.
**
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оптимистичният сценарий не е способен да намали емисиите достатъчно бързо и
силно.

Фигура 4 – Пълният спектър на сценариите на SRREN.

До къде може да стигне обвинението към медиите за едностранчивото представяне
на темата? Обвиняването на журналистите е лесно, но вероятно е някак
подвеждащо в повечето случаи. Те просто нямат време да прочетат критично всяко
издание за пресата, особено ако сюжетът на основното послание съвпада с техните
предварителни нагласи. Основното обвинение трябва да бъде към тези, които са
подготвили версията на доклада предназначена за пресата, като са премълчали
важните заключения. Ако другите доклади бяха обработени по подобен начин, като
се набляга само на най-благоприятните варианти и ако индустрията свързана с
изгарянето на фосилни горива беше написала свои, тенденциозни изследвания, то
ние бихме останали с впечатлението, че климатичните промени са един нищожен
проблем.
В действителност повечето от нас знаят, че промените на климата са едно от найголемите предизвикателства пред които сме изправени – застрашаване на
съществуването на цели екологични системи, на биологичното разнообразие и на
самото човешко общество – но цялото това наше знание е трудно да се концентрира
в една ефикасна политика и в едни ефективни действия. Тези действия трябва да
бъдат насочени към една единствена цел – спиране на използването на всички
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фосилни горива през този век. По-голямата част от работата трябва да бъде
извършена преди 2050, като дори след това емисиите трябва да продължават да
намаляват. В края на краищата трябва да достигнем до отрицателни емисии, което
означава, трябва активно да извличаме CO2 от атмосферата за да намалим
неговата концентрация. Колкото по-скоро започнем да правим това, толкова по
малък ще бъде рискът от започване на необратими климатични промени, които ще
се самоподдържат и самозасилват. Докато пишем тези редове осъзнаваме, че ни
остават само около 35 години в бъдещето. От досегашния исторически опит знаем,
че за всяка голяма промяна на енергийната система е необходим поне половин век.
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Дали “желанието ни всичко да е наред” е единственият ни
план?
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Колко енергия можем да спестим?
За да опростим нещата ще кажем: ние имаме две възможности за необходимото
намаляване на емисиите от нашата енергийна система. Можем или да увеличим
количеството на произвежданата чиста енергия, за да задоволим нарастващата
консумация или можем да съкратим употребата на енергия по такъв начин, че да не
е важно колко енергия произвеждаме. В действителност всички са съгласни, че
трябва да се опитаме да осъществим едновременно двете възможности. Ако ние
можем да намалим достатъчно употребата на енергия, без значение дали това ще
стане като спестяваме повече енергия или като увеличим ефективността на нейното
използване, ние ще можем да удовлетворим втората възможност, без да ни се
налага да използваме всички нисковъглеродни технологии с които разполагаме.
На хартия този проблем изглежда лесно разрешим. Гореспоменатият сценарий от
Специалния Доклад SRREN на Грийнпийс, съответните доклади на Световния Фонд
за Дивата Природа (WWF) и на Приятелите на Земята силно разчитат, че
съхранението (спестяването) на енергията и избора на техните любими
нисковъглеродни технологии ще могат да свършат цялата работа. Според
споменатите по-горе документи, ние ще можем да спрем промените в климата, да
премахнем енергийната бедност в света и дори на осигурим растеж на икономиката
чрез изграждане на възобновяеми източници и спестяване на енергия. Както вече
беше споменато, всички подобни сценарии приемат, че 9 до 11 милиарда хора през
2050-та година, ще използват по-малко енергия, от сега живеещите на Земята 7
милиарда. Повечето организации подкрепящи всичко това споделят мнението, че
решението на проблема е само въпрос на „политическа воля”.
На практика в тези доклади не се споменава един фактор, наречен ефект на
рикошета4 (или Парадокс на Джевън). Този съществуващ в реалния свят механизъм
предсказва, че когато се подобрява енергийната ефективност не се спестява цялата
икономисана енергия. Вместо това, увеличената ефективност подтиква хората да
използват по-често и за по-дълги периоди от време своите по-икономични машини и
уреди. Например енергийно ефективното LED осветление доведе до увеличаване на
общата употреба на светлина, по-ефективните двигатели с вътрешно горене, които
позволиха изминаването на по-дълъг път с един галон бензин, доведоха до по-често
и по-дълго каране на коли и т.н. Трябва все пак да се каже, че като цяло
подобренията на ефективността водят до икономия на енергия и рикошетът рядко
довежда до общо увеличаване на консумацията на енергия, но въпреки това, този
ефект си остава един непризнат проблем. Дори рикошетът да не „изяжда” всичките
икономии на енергия постигнати с увеличената енергийна ефективност, той може да
изконсумира една значителна част от тях и напълно да съсипе най-оптимистичните
4

В докладите и на Грийнпийс и на WWF, „рикошетът” или още наречен „Парадоксът на Джевън” се
споменава само един път. Грийнпийс отбелязва, че употребата на енергия в Индия ще нараства
бързо, като това отчасти ще се дължи на ефекта на рикошета, а от WWF считат, че този ефект
заплашва главно намаляването на употребата на електроенергия поради по-ефективните
домашни уреди. И двата възгледа показват силно късогледство и е много вероятно да се окажат
прекалено оптимистични.
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сценарии. И най-накрая в последния доклад на IPCC (AR5, 2014), за пръв път се
отбелязва, че ефектът на рикошета може значително да ограничи очакваното
намаляване на емисиите от увеличаването на енергийната ефективност и
препоръчва в бъдеще, на този ефект да се отделя сериозно внимание, а не да се
омаловажава или напълно да се пренебрегва, каквато е практиката сега.
Озадачаващото в случая е защо на енергийните изследователи им трябваше
толкова дълго време, за да признаят съществуването на този ефект, въпреки че той
е описан в научната литература още през 1885 година.
Исканията за намаляване на общата употреба на енергия също така повдигат
въпроси за честността и равноправието. Често, като средство за стимулиране на
хората към икономисване на енергия, се предлага увеличаване на нейната цена.
Въпросът, който не се обсъжда е как високите цени ще се отразят на по-бедните
хора, как това ще увеличи енергийната бедност и какво означава това за много хора,
които вече страдат от ограничаване на използването на енергийни ресурси и трудно
свързват двата края. Като пример субсидиите (FITs5) за зелената енергия, които се
плащат в Германия, представляват едно „обратно” данъчно облагане на гражданите.
Това означава, че по-бедните хора страдат най-много. Въпреки, че преминаването
на Германия към възобновяема енергия (Energiewende), е все още в началния си
стадий, вече всяка година стотици и хиляди домакинства в страната спират
употребата на електричество, тъй като повече не могат да си плащат сметките 6 .
Увеличаването на енергийните цени не засяга така силно средната класа, тъй като
сметките за електричество представляват една малка част от нейният цялостен
бюджет. Освен това, именно представителите на средната класа са тези, които
могат да си позволят закупуването на по-модерни, по-енергийно ефективни
домакински уреди и дори да субсидират соларни PV панели. От тази гледна точка,
нас силно ни смущава силната привързаност на левите политици към Energiewende,
тъй като това германско преминаване към възобновяема енергия означава все поголямо обедняване на домакинствата, поради ефекта от обратното данъчно
облагане. На европейско ниво това значи, че милиони хора ще бъдат поставени в
състояние на енергийна бедност в близкото бъдеще.
На глобално ниво „нискоенергийните сценарии”, които предлагат много екологични
организации, изглеждат като шамар в лицето бедните хора по света. Енергийната
Революция на Грийнпийс оповестява планове, в които целият континент Африка ще
използва по-малко енергия от Северна Америка през 2050, въпреки че тогава в
Африка ще живеят пет пъти повече хора отколкото в Северна Америка. Предвижда
се средният африканец да разполага с по-малко от 10 процента от енергията, с
която ще разполага тогава средният северно американец и по-малко от една трета
от това което в момента средно използва един китаец. Подобни предвиждания
правят и от WWF, като определят за тези, които сега нямат достъп до
5 Feed in tariff (субсидиите) са една преференциална цена, която се плаща на производителите на
зелена енергия, без значение каква е действителната цена.
6 Можете да прочетете повече в статията на Der Spiegel от 2013 "Енергийната Бедност на Германия:
Как Електричеството се Превърна в Луксозна Стока." ("Germany's Energy Poverty: How Electricity
Became a Luxury Good.") http://tinyurl.com/ms5tvbq
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електроенергия по-малко от един процент от енергията, която използва един
финландец днес.
Възможно е бедните в света да се съгласят да останат бедни и за в бъдеще, но ние
искаме да повдигнем въпроси относно пожелателността и реализма на такива
прогнози. Дори ако ние, живеещите в богатия и развит свят бихме желали да
ограничим консумацията на енергия в развиващите се страни, ние не разполагаме с
никакви средства, с които да ги принудим към това. Правдоподобно и желателно е
да се допусне, че през 2050 средният африканец ще разполага поне с такова
количество енергия, каквото днес използва средният китаец. Ако това се случи,
сценариите за нисък растеж на енергийната консумация най вероятно ще се окажат
погрешни.
Поради постоянно нарастващите нужди от надеждно снабдяване с енергия,
въглищата и другите фосилни горива остават един много привлекателен източник за
нейното производство, особено в развиващите се страни. Това означава, че
сценариите за емисиите също може да се окажат твърде оптимистични. Тъй като
развитието и благосъстоянието на по-богатите нации беше постигнато главно
благодарение на използването на фосилните горива, ние нямаме морално право да
се опитваме да попречим на развиващите се страни, да направят същото. В
допълнение, на нас ни липсват средствата да ги спрем да направят това, дори да
бихме желали. Това означава, че трябва да намалим нашите собствени емисии дори
по-бързо, с всички възможни средства с които разполагаме. Всяко допълнително
количество въглища, което ще бъде изгорено в Германия, заради спирането на
перфектно работещите им ядрени централи, би трябвало да бъде изгорено в
развиващите се страни, за да се помогне на хората там да се измъкнат от бедността.
Нека обобщим, екологичните организации приемат, че употребата на енергия в
бъдещето ще е изключително ниска. В повечето други прогнози обаче, световната
консумация на енергия до 2050 ще се увеличи значително, както може да се види от
приложената прогноза на IPCC за енергийните нужди по това време. В тези прогнози
се приема, че ние ще се борим с промените в климата много по-енергично от сега.
Ако сегашните слаби извинения за неподходящите политики по отношение на
климата преобладават, то енергийните потребности в бъдеще ще поставят много поостри въпроси.
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Фигура 5 - Енергийна прогноза на IPCC при положение, че се опитаме да спрем
промените в климата, съпоставена с възможностите на възобновяемата енергия.

Колко дълго могат да нарастват възобновяемите източници на
енергия?
Изобразяването на възобновяемата енергия в основните медии е заблуждаващо
положително. От вече създадения техен образ, човек лесно може да остане с
впечатление, че те са изтъкани само от положителни черти и с тях не са свързани
никакви проблеми. Оптимистични статии ни заливат със своите излияния, за
грамаден ръст на проценти и необхватни бизнес възможности и в нас се засилва
чувството, че скоро цялата необходима енергия ще се произвежда само от
ветрогенератори и соларни PV панели. Тези статии разбира се разпространяват от
обществените медии със скоростта на опустошителен огън. Сред цялата тази
реклама и интензивна положителна пропаганда, в умовете ни назрява един важен
въпрос. Защо при тези обстоятелства, дори и най-оптимистичните възобновяеми
сценарии определят едни много стриктни граници на енергията, в които трябва да се
вместим? Ако възобновяемите източници се увеличават по експоненциален начин и
могат да реализират неограничен растеж, защо трябва да ограничаваме
консумацията на един бъдещ африканец до ниво, много по ниско от това което,
което днес консумира един среден китаец?
В докладът SRREN представляващ съобщение за печата, от Грийнпийс наблягат на
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това, че дори при 77 процента възобновяеми източници през 2050, ще бъдат
използвани само 2.5 процента от „световния потенциал за производство на
възобновяема енергия.” Ако възобновяемите източници имат такъв страхотен
потенциал, защо всеки един от тези 164 сценария на доклада SRREN стига до
заключението, че през 2050 ние няма да можем да задоволим дори сегашните ни
нужди ако разчитаме само на възобновяеми източници? Никой ли не е уведомил топ
изследователите изготвили доклада SRREN на IPCC, за огромния потенциал на
възобновяемата енергия? Не знаеха ли те за този потенциал?
Разбира се че знаеха. В действителност изграждането и увеличаването на
производството на възобновяема енергия, е свързано с много проблеми, които бяха
напълно премълчавани при обществените дискусии. За да изясним веднага нещата
ще кажем, че повечето от тези проблеми се дължат на непостоянството и
променливостта на производството на енергия от слънце и вятър, докато
съвременният, индустриализиран свят изисква постоянно и сигурно снабдяване с
енергия. Тези проблеми могат да се пренебрегват когато делът на променливите
възобновяеми източници в общия енергиен микс е малък, но те с нарастваща сила
започват да напомнят за себе си, когато делът на възобновяемите нарасне. Това
състояние скоро ще бъде достигнато в много европейски страни и то много преди
възобновяемите да станат главен източник за общата енергийна (не само
електрическа) употреба и също така много преди да бъдат направени значителни
намаления на емисиите на парниковите газове. Понастоящем изглежда, че
включването на нови соларни панели в Германия ще става все по-трудно, още
преди тази енергия да е достигнала дори 10 процента от общата енергийна
консумация. Всъщност, скоростта с която се прибавят нови произвеждащи мощности
вече започна да се забавя. Напоследък на само Германия, но и Япония и Испания
трябваше да ограничат дължащият се на субсидии растеж на соларната енергия,
тъй като електрическата система става все по-нестабилна, а разходите за субсидии
излязоха извън контрол.
За да се решат проблемите свързани с непостоянството на възобновяемата енергия,
тези страни трябваше да оставят в работа стари термични електроцентрали. С други
думи, „подобряването” на ненадеждната възобновяема енергия изисква
съществуването на електроцентрали в които се изгаря някаква материя, без
значение дали това ще са фосилни горива, боклук или биомаса. Това не е добра
перспектива от гледна точка както на промените в климата, така и на правенето на
допълнителни разходи. Алтернативните технологии, като например съхраняването
на енергия и гъвкавост на консумацията са възможни при наличието на хипотетични
умни мрежи, които все още са в процес на разработване и изискват доста време за
да станат широко разпространени. Например от Грийнпийс признават, че тези
технологии ще бъдат от съществена важност, но не смеят да направят оценка каква
ще е тяхната цена и кога ще станат разпространени в достатъчно голям мащаб. В
един доклад 7 , посветен на проучването на декарбонизацията на Финландската
7

Lehtil, A. et al. (2014) Low Carbon Finland 2050-platform. VTT 2014.
http://www2.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T165.pdf page 4.
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икономика, ситуацията е обобщена така: „силната зависимост от непостоянни
източници на енергия, като вятър и слънце изисква много бързо технологично
развитие и извършването на важни научни открития, а това е свързано с много
технологични и икономически неясноти.”
Друг фактор който забавя производството на енергия от възобновяеми източници е
засилването на местната съпротива срещу големите, дразнещи очите,
инфраструктурни, възобновяеми проекти. Например това може да се види в
Британия, където местната съпротива прави все по-трудно изграждането на големи
вятърни ферми на сушата, както и в Германия, където хората се противопоставят на
мащабното разширяване на електропреносната мрежа, извършвано с цел пренасяне
на електроенергията от ветровитата северна част на страната, към по-гъсто
населения юг.
Всичко това означава, че прибавянето на нови, големи количества мощности, за
производство на възобновяема енергия, няма да е толкова лесно, колкото на
мнозина им се иска да бъде. Освен това наближава времето, когато ще трябва да се
извършва подмяна на старите генериращи мощности, от което следва, че скоростта
на прибавянето на нови мощности трябва да се увеличи с няколко порядъка и
трябва да остане на това увеличено ниво неопределено дълго време, ако
желаем да разполагаме с достатъчно голям, възобновяем производствен капацитет,
за да можем да посрещнем сегашните и бъдещите си нужди от енергия по „устойчив”
начин. Ако фосилните горива трябва да бъдат заместени също така и в другите
сектори на икономиката (не само при производството на електричество), скоростта
на инсталирането на нови възобновяеми мощности трябва допълнително да се
увеличи още няколко пъти.
Изглежда, че сега към възобновяемите източници се поставят изисквания, които те
вероятно няма да могат да удовлетворят. Едно скорошно изследване 8 разглежда
единадесет различни сценарии за намаляване на емисиите, като всичките получиха
широко медийно отразяване. В тези сценарии има четири, в които се ограничава
енергийният инструментариум само до използването на възобновяеми източници. В
тях авторите приемат, че подобряването на енергийната ефективност трябва в
дългосрочен план да стане два пъти по-висока от достигнатата досега нейна
рекордна, но кратковременна стойност. Това обаче не е всичко. Според
пресмятанията в тях, скоростта на изграждането на нови, възобновяеми
производствени мощности, трябва да бъде от 3 до 11 пъти по-голяма от най-добрата
скорост достигана в света за въвеждане на нови енергийни мощности за всичките
използвани до сега енергийни източници. Другите седем сценария, които не се
ограничават само до възобновяемата енергия, предполагат скорости на въвеждане
на нови мощности, които са в рамките на това, което изглежда достижимо.

8

Loftus, P. J., Cohen, A. M., Long, J. C. S., & Jenkins, J. D. (2015). A critical review of global
decarbonization scenarios: what do they tell us about feasibility? Wiley Interdisciplinary Reviews:
Climate Change, 6(1), 93–112. doi:10.1002/wcc.324
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Фигура 6 – Разчитането само на възобновяеми източници изисква такива скорости на
подобряване на енергийната ефективност, съхраняването на енергия и строителство
на нови мощности, каквито светът на е виждал до сега.

В светлината на изискванията поставени в споменатите, а и в други скорошни
доклади, сегашните тенденции в инсталирането на нови възобновяеми мощности са
повече от тревожни. Годишното добавяне на възобновяеми мощности е в процес на
застой, а в някои региони дори намалява. Растежът на капацитета на вятърните
мощности се забавя, а в Европа инсталирането на соларни PV панели рязко е
намаляло. Въпреки че през последните години бяха въведени в работа значителни
количества от двата вида възобновяеми инсталации, истинската работа едва сега
започва. Настоящата скорост на увеличаването на тези мощности не би ни довела
до нищо, което дори смътно да наподобява това, което бихме нарекли успех.
Тенденциите в Германия на прибавяне на нови соларни панели са особено
отрезвителни. След достигането на максимум през 2011, през всяка от трите
следващи години, те намаляват почти двукратно 9 . Ако сегашната скорост на
инсталиране се запази, като се вземе предвид, че панелите трябва да се заместват
на всеки 25 години (както сега се приема), максималната инсталирана мощност в
Германия ще достигне около 50 GW. Тази мощност ще може да покрие по-малко от
10 процента от годишната консумация на електричество в Германия и много по9

http://tinyurl.com/phod8k3
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малко проценти от общите енергийни нужди на тази страна.
Изглежда, че докладите и пресмятанията, опитващи се да ни докажат ненужността
на ядрената енергия са безразсъдни поне по две причини: (1) те систематично
подценяват вероятните енергийни нужди, които ще имаме в бъдещето и (2)
систематично надценяват скоростта с която ще се увеличава възобновяемото
производство на енергия в бъдеще.

Фигура 2 – Скоростите на инсталиране на възобновяеми мощности рязко намаляха,
особено в Европа, доста преди да достигнат желаните стойности.

А какво може да се каже за въздействието на възобновяемите
източници върху околната среда?
В някакъв момент добавянето на нови възобновяеми мощности може да се сблъска
с една неочаквана пречка – защитата на околната среда. Големите проекти за
производство на възобновяема енергия изискват все повече и повече земя.
Вятърните ферми, соларните PV ферми и необходимите за свързването им
електрически мрежи са само началото. Всичко това изисква значителни минни
дейности за добиването на необходимите суровини, а огромни области с
плодородна, обработваема земя се превръщат в индустриални площи, използвани
за производство на биогорива. Нека например вземем евакуационната зона на
Фукушима, по-голямата част от която е точно толкова радиоактивна, колкото
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радиоактивни са много от жилищните райони във Финландия 10 . Ако цялата
евакуационна зона беше покрита с PV панели, те щяха да произвеждат точно
толкова електроенергия, колкото произвеждаше разрушената ядрена централа.
Доста е неясно дали изграждането на нови възобновяеми инсталации в голям
мащаб е съвместимо с политиката за намаляването на въздействието върху
околната среда и запазването на разнообразието на биологичните видове.

Фигура 3 – Отпечатъците (влиянията върху земната повърхност) на ядрената енергия
и вятърната енергия за реални обекти. Ядреният отпечатък е надценен, тъй като
въпросната мина произвежда три пъти повече уран, отколкото е необходим за
конкретната ядрена централа. Отпечатъкът на вятърната енергия е подценен, тъй
като не са включени мините, от които са добити суровините и не е включен
допълнителният отпечатък за резервиращите мощности.

Проблемът се утежнява от това, че всъщност повечето от така наречената „нова
възобновяема” енергия е един от най-традиционните източници на енергия –
изгарянето на биомаса. Този „нов” източник, влиза в остро противоречие с
популярния образ на възобновяемата енергия. Докато например заглавната
страница на енергийният доклад на WWF ни показва изображенията на лъскави
вятърни ферми и дискретни соларни панели, в самия доклад се казва, че през 2050
много голяма част от общите енергийни нужди ще се задоволяват чрез изгарянето
на растителна маса. Всяка година ще са необходими огромни количества от нея, за
10 Годишни дози от 35 mSv са обичайни за много жилищни райони във Финландия. Почти половината
от заната за евакуация в Япония има годишна доза по-малка от 20 mSv. http://tinyurl.com/othxwrt
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да се задоволят нуждите на електроцентралите изгарящи биомаса и за
рафинериите за биодизел. Според плановете на WWF, през 2050 само за
получаването на енергия ще използваме с 30 процента повече дървесина, от
количеството което използваме сега за всички цели взети заедно. В допълнение, за
отглеждането на енергийни монокултури, биха били необходими около 250 милиона
хектара плодородна земя, площ надхвърляща тази на която сега се произвежда
цялата пшеница на света (240 милиона хектара).
Ако изберем съвета на WWF и потеглим към едно нискоенергийно бъдеще или дори
бъдеще на енергийна бедност, каквато е тяхната визия за инструментите, които ни
позволяват да използваме, ще трябва да изнамерим и разработим толкова
плодородна земя, колкото сега ни е необходима за отглеждането на пшеницата, найважното растение за изхранването на човечеството. В допълнение, ще трябва
употребяваме значително по-големи количества горска растителна маса от сега.
Всичко това трябва да случи в един свят, където хората ще бъдат един път и
половина повече от сега и селското стопанство ще бъде изправено пред
значителните предизвикателства на променящия се климат. Трябва да се отбележи,
че обезлесяването и интензивното земеделие са главната причина за сериозната
скорост, с която намалява биоразнообразието, предизвиквайки явлението, което
изследователите наричат шестото голямо измиране. Изумява фактът, че найголемите пропагандатори на такова бъдеще са всъщност най-известните
природозащитни организации в света. При това положение няма нищо чудно, че от
WWF мълчат по въпроса от къде ще се намерят необходимите нови обработваеми
земи. Имайки предвид горепосочената информация, не е чудно защо през Декември
2014, 75 уважавани биолози и еколози занимаващи се със съхранението на
околната среда, подписаха съвместно отворено писмо до екологичните организации,
в което ги призовават да преосмислят техните възгледи относно ядрената енергия,
така че да се спре индустриализирането на малкото останали резервати и да се
съхрани биоразнообразието в тях11. Дори и ако необходимите обработваеми земи се
появят така да се каже от въздуха, изобщо не е ясно как в действителност
биоенергията ще намали значително въглеродните емисии. Колкото повече
инвестираме в биоенергията, толкова по-неясни са последствията които ще си
докараме. Използването на биомасата, обикновено скрито в широката дефиниция
„използване на възобновяеми източници”, често се използва като алтернатива на
една истинска нисковъглеродна възможност – ядрената енергия. Във Финландия
например, официалната алтернатива на ядрената енергия, оповестена от Зелената
Партия през 2014, беше програма за по-интензивно изгаряне на биомаса, с
козметични добавки на вятърна и слънчева енергия.
Допускането, че биомасата е въглеродно неутрална, е главно резултат на
политически причини. Когато IPCC първоначално разглеждаха въглеродното
въздействие на различните енергийни източници, имаше много малко изследвания
за емисиите от широко разпространената употреба на биомаса. Емисиите от
11 Прочетете писмото тук: http://tinyurl.com/pc2wvow
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въглищата и петрола могат сравнително лесно да бъдат пресметнати, като се знае
изгореното количество, но биомасата представлява един по-сложен случай.
Пълното определяне на въглеродните емисии от изгорената биомаса изисква
подробни знания не само за нейния вид, но също къде и кога е добита и как се е
променила употребата на земята, от която е била добита. За да се опростят нещата
и като бонус на страните, използващи за гориво значителни количества биомаса, от
IPCC са се съгласили, тя да се приеме за въглеродно неутрална. Това означава, че
цялото количество изхвърлен при горенето въглерод, ще бъде погълнат обратно в
процеса на растежа на следващата реколта от биомаса. Това може би е вярно ако
се разгледа един достатъчно дълъг интервал от време и се допусне, че
предназначението на земята няма да се промени. Трябва да се признаят обаче две
неща. Първото е, че до годината 2050, в която сме се прицелили, повечето от
изгорената биомаса все още няма да е станала въглеродно неутрална. Второто е, че
биомасата става въглеродно неутрална няколко десетилетия след като спрем да я
изгаряме. Преди това, непрекъснатото изгаряне на биомаса за получаването на
енергия означава, че голяма част от въглерода, който превъртаме в цикъла на
използването на биомасата се намира непрекъснато в атмосферата,
предизвиквайки нейното загряването точно по същия начин, по който това прави
въглеродът от изгарянето на фосилните горива. Понастоящем изглежда, че
биоенергията вече не може да задоволи дори критериите на ЕС за възобновяема
енергия. Постигнатото по този начин намаляване на емисиите в сравнение с
фосилните горива е твърде малко и идва твърде късно. Ако този начин за
получаване на енергия се използва за да замени ядрената енергия, както открито
предлагат или мълчаливо подкрепят всички анти-ядрени организации и зелени
политически партии по света, то емисиите могат само да продължат да нарастват.
Настоящи изследвания установяват, че пресмятанията на емисиите от биомаса са
все още доста неточни. При някои благоприятни условия, бързо растящите растения
и остатъците от обработката на дървените трупи могат да бъдат относително
безвредни за климата. При по-малко благоприятни условия обаче, изгарянето на
дървесина може да се окаже по-вредно дори от изгарянето на въглища. На теория
биомасата може да бъде използвана по отговорен, избирателен начин, който
минимизира емисиите и въздействието върху природата. На практика обаче, ако се
засилва необходимостта от все по-големи количества, действителността може да се
окаже съвсем различна. Само за три години, от IPCC са увеличили 13 пъти оценката
си за емисиите от биомаса и тяхната настоящата средна оценка е равна на
половината от емисиите на природния газ. Като допълнение, при транспортирането
и изгарянето на биомасата се отделят вредни за човешкото здраве и природата
частици.
Когато изместим нашия фокус от производството на електричество към целия
енергиен сектор, ние откриваме един огромен проблем. Течните горива, като бензин
и дизел, добивани от суровия петрол, са от решаващо значение за поддържането на
нашата икономика. Почти всичко, което се задвижва от двигатели с вътрешно горене
използва течни горива. Дали ни харесва или не, за промяната на изборът направен
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преди десетилетия ще са необходими също десетилетия. Ние построихме свят,
който работи на течни горива и преминаването към други източници на енергия,
например използването на електричество за задвижване на автомобилите 12 ще
става бавно и трудно. Това е много неудобен факт, който често се игнорира,
независимо от това дали към него се гледа от позицията на промените в климата
или от многобройните проблеми които ще възникнат от петролния пик, вследствие
на намаляването на предлагането на петрол, съпроводено с нарастващото му
търсене.
Биомасата е единственият възобновяем енергиен източник, от който можем
синтезираме течни горива, които до някъде да имат конкурентна цена на цената на
горивата получени от петрол. Ако използваме целия наличен потенциал биомаса за
производство само на електричество и топлина, ще остане ли с какво да заместим
употребата на петрол? Не. Но ние трябва да заместим петрола както заради
измененията в климата, така и заради нашата енергийна сигурност, тъй като
достигането на пик в производството на петрол в съчетание с нарастване на
нуждите в развиващите се страни ще свие пазара и това може да стане след не
много време. Ние вече започнахме малко по малко да заместваме течните горива с
електричество в устройства, където акумулаторите могат да конкурират горивата, а
в края на краищата ние също така трябва да започнем получаването на горива чрез
използването на електричество, но за това е необходимо да разполагаме с изобилни
количества евтино и чисто електричество. Преди да се случи това, трябва в
нарастваща степен да разчитаме на биогоривата, а това означава, че просто не
трябва да изгаряме биомасата за получаване на електричество.
Вероятно биомасата представлява един голям екологичен слон в стъкларския
магазин на възобновяемите източници, но той не е единствения слон този магазин.
И други възобновяеми източници освен биомасата имат собствени, премълчавани
екологични проблеми. Например, за да увеличим значително производството на
електроенергия от вятър и слънце, ще трябва да увеличим значително както
производството на стомана, бетон, и мед, така и на много други материали. Дори
при увеличена ефективност на използването на материалите, това означава повече
мини и щети за природата под формата на открити рудници, хвостохранилища,
металургични пещи и замърсяване. Някак смешно излиза това, че редкоземните
елементи необходими за соларните PV панели и вятърните турбини, оставят след
себе си радиоактивни отпадъци в количества, сравними с количествата при минните
дейности за добиване на такова количество уран, от което би се получило същото
количество електроенергия. Дори, когато се вземе предвид добивът на уран и на
останалите материали за построяването на една ядрена централа, възобновяемите
които биха произвеждали същото количество електроенергия изискват най-малко
12 За да дадем някаква представа за мащабът на предизвикателството ще покажем една груба
оценка свързана с електромобилите. При сегашната технология и ако допуснем, че се използват
само литиеви и литиево-йонни акумулатори, световното производство на литий ще е достатъчно
за произвеждането само на 3.6 процента от общото годишно производство на автомобили. Ако
трябва всичките 1.2 милиарда автомобила по света да работят на електричество, ще бъдат
изконсумирани всичките световни запаси от литий и за лаптопите и селфоните няма да остане.
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същите минни операции, а и често повече. Когато се вземе предвид всичко това,
възобновяемите източници в действителност повреждат много по-голяма земна
повърхност отколкото ядрената енергия, дори да включим замърсените площи от
ядрени аварии. Друг проблем е, че ние вероятно не разполагаме с достатъчно
материали, които са от решаващо значение за постигането на един възобновяем
свят. Според неотдавнашно изследване 13 , производството с възобновяеми
източници на 50 процента от електрическата енергия (не на общата енергия), ще
изисква почти цялото сребро, което съществува в света и много повече телур от
този който се намира в откритите до сега находища.

Оптимизмът не е гаранция за успех
Както вече сме свикнали, когато някой изрази съмнения по отношение на някак си
разочароващия напредък, който до сега са осъществили възобновяемите източници
в решаването на глобалния енергиен проблем, винаги ще се намери някой друг,
който да отклони тези съмнения заявявайки, че възобновяемите нарастват с
експоненциална скорост. Ако експоненциалния растеж продължи, не след дълго
възобновяемите ще бъдат единствените източници на енергия от които ще се
нуждаем. На теория, възобновяемите имат огромен потенциал. Технологичният
напредък в съчетание с намаляващите цени означава, че ще бъдат изграждани все
повече от тях. Много повече. Важният въпрос тук е троен: първо, знаем ли колко
дълго ще продължи този експоненциален растеж, второ, ще бъде ли достатъчен и
трето, трябва ли да сложим всичките си яйца в една кошница?
Огромният им поне на хартия потенциал и огромните проценти на растеж, които
основно се дължат на изключително ниската стартова точка, изглежда карат много
експерти да вярват, че пълната победа на възобновяемите е неизбежна. Добре би
било да се напомни, че всеки енергиен източник в началото на своето използване е
изглеждал точно по същия начин: отначало силен растеж и след това хоризонтиране
на графиката на растежа доста преди всичката необходима енергия в света да е
произведена от този източник. Засега нямаме никакви индикации, че в това
отношение
възобновяемите
ще
представляват
някакво
изключение.
Съществуващите доказателства сочат точно в обратната посока. Както вече беше
споменато, скоростта на новоизградените соларни PV инсталации вече намалява в
Германия. Освен това ненадеждните възобновяеми източници имат големи, вродени
проблеми, които ще направят техния растеж по-труден, отколкото растежът на понадеждните, подлежащи на диспечерско управление източници на енергия. В
действителност възобновяемите не успяха дори да достигнат скоростта на

13 Elshkaki, A., & Graedel, T. E. (2013). Dynamic analysis of the global metals flows and stocks in
electricity
generation
technologies.
Journal
of
Cleaner
Production,
59,
260–273.
doi:10.1016/j.jclepro.2013.07.003
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нарастването на ядрената енергия във времето между 1960 и 1970 14. Нищо обаче
не може да спре ентусиастите или тези, които имат материален интерес в играта, да
разпръскват изкуствен оптимизъм, как възобновяемите скоро ще станат
единственият източник на енергия. По-надолу сме дали само няколко примера от
историята:
”Ние сме доказали търговската печалба от слънчевата енергия […] и
по-специално сме доказали, че […] човешката цивилизация може да
получава неограничена енергия от слънчевите лъчи.”
”Най-нови изследвания показват, че значителна, а може би цялостна
слънчева икономика може да бъде изградена в Съединените щати, като
се използват прости и гъвкави технологии, които сега се
демонстрират и са вече конкурентни или почти конкурентни.”
”Бързо намаляващите цени ще я направят [слънчевата, вятърната и
геотермалната енергия] напълно конкурентна в близкото бъдеще.”
”Една 100% възобновяема, енергийна система […], не е само в областта
на пожелателното мислене, а е реална възможност особено поради
намаляването на цените [на възобновяемата енергия] и на
подобряването на ефективността на съхранението на енергия.”
Първият цитат е от Ню Йорк Таймс, през 1916. Вторият беше написан през 1976 от
Еймъри Лавинс, известен ядрен критик. Третият е от доклад, публикуван от
института Worldwatch през 1994, а четвъртият е от академично изследване,
публикувано през 2014.
Ще представим някои интересни сходства с ранните дискусии за ядрената енергия.
Когато тя току що прохождаше през 1950-те, към нея очакванията бяха същите,
каквито днес са към възобновяемите. Преди да бъде натрупан значителен опит от
изграждането на ядрени енергийни системи и да бъдат осъзнати трудностите
съпътстващи тази дейност, масовите медии бяха залети от фантастични прогнози,
за това как ще бъдат разрешени световните енергийни задачи чрез „неограничената
енергия от атома”. Предполагаше се, че атомната енергия ще ни снабди с чиста и
евтина енергия, която ще задоволи всички наши потребности и ще разреши всички
екологични проблеми, ще намали бедността и ще осигури чиста вода за всеки, ще
задвижва колите ни, влаковете и самолетите. До 1970-те, много доклади приемаха,
че до 2000-та година, по-голямата част от енергийните ни потребности, ще се
задоволяват от ядрена енергия. На този път стояха само няколко незначителни,
технически лесно решими пречки.
С не много Копи и Пейст, горните претенции са рециклирани и прикачени към
14 Става дума за действително произведена енергия. Когато се измерва „инсталираната мощност” (т.
нар. пикова мощност), възобновяемите наистина са нараствали по-бързо от ядрената енергия
(бел, прев. Ние обаче не употребяваме теоретичната пикова мощност, а действително
произведената електрическа енергия.). Съществуващите фосилни горива обаче, могат да се
заменят само с реално произведена енергия, а не с инсталирана пикова мощност.
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сегашните идеи за ”100 процента възобновяема енергия”, към сегашните
оптимистични прогнози, че са твърде малко проблемите, които не могат да се решат
с „неограничената енергия от слънцето и вятъра.” Рециклирано е също и
отношението към хората, които се осмеляват да критикуват тези оптимистични
прогнози. На нас двамата непрекъснато ни се повтаря, че сме старомодни
динозаври, които просто не могат да разберат поразителното превъзходство и
неудържимия прогрес на възобновяемата енергия и на технологиите, които са
свързани с нея.
За да обобщим посланието, което отправихме до сега, ние обяснихме някои от найзначителните, дори прикривани проблеми, които разяждат ненадеждните
възобновяеми енергийни източници. Мнозинството от уважаваните учени,
занимаващи се с климата и енергията, поне мълчаливо се съгласяват с това, че
трябва да използваме всички средства които имаме на разположение, за да се
справим с климатичната криза. Плановете за разрешаване на тази криза единствено
с възобновяеми източници и съхранение на енергията, са базирани върху прекалено
оптимистичните предположения за техния успех. Прибавянето на много голямо
количество възобновяеми източници, ще ги направи по-малко „възобновяеми” и ще
ги изправи пред нарастващ конфликт с екологични и други ценности.
Междувременно, оптимистичното и безкритичното представяне на възобновяемите в
медиите, както и ентусиастичните прогнози, накараха някои експерти да повярват, че
победата им е неизбежна. Може би това е възможно, но ние просто нямаме
доказателство или поне добри доводи, за да повярваме в неизбежността на
общество, базирано изцяло на възобновяемите източници. Вместо това,
разполагаме със спекулации, почиващи главно на тенденциите на една току що
стартираща индустрия. Този ослепителен оптимизъм, крепящ се на екстраполациите
на развитието на току що възникнали процеси, вече се е доказал в миналото като
неоправдан.
Ние трябва обективно да гледаме на фактите. Ние трябва да сме способни да
променяме възгледите си, ако изследванията и статистиките ни дават повод за това.
Ако продължим да отричаме или омаловажаваме проблемите, които се натупват от
увеличаването на количеството на ненадеждната енергия, може да се стигне до
подкопаване на доверието към възобновяемите източници за много дълго време.
Точно по същия начин трябва да сме готови да променим мнението и
предразсъдъците, които имаме за ядрената енергия, когато имаме насреща солидни
аргументи от изследвания и статистики. Фактите няма да се променят в зависимост
от нашите мнения и желания. Нашите възгледи трябва да се променят в
съответствие с фактите. Именно поради това, следващата част на книгата ще
представи една дискусия за ядрената енергия и как фактите свързани с тази енергия
се отразяват в новините и медиите. Също така ще покажем как дори добронамерени
организации, се опитват да влияят на енергетиката и политиката чрез изопачаване и
фалшифициране на статистики.
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От хазарт към пресметнат риск
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Лъжи, големи лъжи, статистики и фалшифицирани статистики
През 2009 Световния Фонд за Дивата Природа (WWF), една от големите
природозащитни организации, беше изправена пред решаването на проблем. Те
приготвяха доклад15, в който трябваше да дадат оценки на индустриалните страни,
на базата на техните успехи в смекчаване на климатичните промени. Проблемът се
състоеше в това, че най-добрите резултати трябваше да получат неправилни
държави. Тъй като смекчаването на климатичните промени зависи основно от нискоемисионното енергийно производство, страните с най-нисък въглероден енергиен
микс трябваше да получат най-много точки и съответно най-високи оценки. При това
положение първите места щяха да бъдат заети от държави, които декарбонизираха
тяхното електропроизводство чрез използването на ядрена енергия и вече бяха
направили това още през 1980-те, въпреки че докладът в действителност измерва
напредъка от 1990-та нататък.
Извършвайки много добра работа с химикалките (или може би с въвеждането на
допълнителни променливи в работните листове на Ексел), от WWF увеличиха
повече от четири пъти въглеродното въздействие от производството на
електричество в неправилните страни, а именно на Франция и Швеция16. Докладът
беше публикуван и заглавията на новините бяха точно такива, каквито трябваше да
бъдат: Германия се оказа отличникът на класа в борбата срещу промените в
климата! Ние не знаем за нито един журналист от основните медии, който да е
прочел съобщението с малък шрифт, скрито в бележките под линия. Там се казваше,
че WWF не счита ядрената енергия като жизнеспособна опция на енергийната
политика и поради тази причина я приравнява по въглеродни емисии с природния
газ (350 gCO2/kWh). Това беше напълно произволно решение и то не получи
подкрепата на преобладаващата климатична и енергийна наука. За разлика от WWF,
в IPCC разглеждат ядрената енергия като една от най-чистите разполагаеми
възможности. Според направени изследвания, за жизнения цикъл на съоръженията
емисиите на парникови газове от ядрените централи са по-ниски от емисиите на
соларните PV панели.

15 WWF Climate Scorecard 2009. http://tinyurl.com/oxg2tpm.
16 Германското производство на електричество имаше въглероден баланс от 495 gCO2/kWh,
Британия имаше 572 gCO2/kWh, а Франция имаше 362 gCO2/kWh. В действителност, във всички
достойни за уважение световни статистики и доклади, въглеродният баланс на Франция е само 86
gCO2/kWh, като тази стойност е една от най-ниските за всички индустриални страни. Това се
обяснява с големият дял на нисковъглеродна ядрена електроенергия във френската мрежа и
поради това, гражданите на Франция оказват много малко влияние върху климата. В своя основен
материал WWF дават ясно да се разбере, че тъй като те не искат да има ядрена енергия, решават
на тази енергия да дадат въглероден баланс равен на изгарянето на природен газ. Това
моментално доведе до учетворяването на френския въглероден баланс при производството на
електричество, от 86 до 362 gCO2/kWh. Швеция е страна с един от най-чистите енергийни миксове
от 47 gCO2/kWh, който след като беше умножен с повече от четири от WWF, доби стойност 212
gCO2/kWh.
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Фигура 9 – Среден въглероден баланс на различни начини за производство на
електроенергия според IPCC (Пресмятане за целия жизнен цикъл, LCA)*. Ядрената
енергия
включва минните работи за добиването на уран, обогатяването му,
производството на гориво, изграждането на централата, нейната експлоатация,
извеждането на централата от експлоатация и дългосрочното управление на
отпадъците. Числата за вятърната и слънчевата енергия не включват необходимата
инфраструктура за поддържащи мощности или акумулиращи капацитети, които да
компенсират непостоянното им производство, така че горната графика ги фаворизира,
като им определя по-ниски емисии от действителните.

Такова “творчество” при обработката на статистиките по никакъв начин не е
изолирано явление, както се вижда от Показателят на Ефективността при
Промените в Климата 17 публикуван от Germanwatch и Европейска Мрежа за
Климатични Действия през 2014. Отново имаше риск неправилните страни да
грабнат първите места и отново положението беше поправено с “творческо”
въглеродно счетоводство по отношение на ядрената енергия. При определянето на
този показател се отиде дори по-далеч от това, което направиха WWF с решението
си да обявят, че ядрената енергия има същите въглеродни емисии като природния
газ. Те направо декларираха, че ядрената енергия има същите емисии, каквито имат
въглищата, най-мръсният начин за производство на електричество. С приемането на
това условие става така, че всяка страна, която замени своята не изхвърляща нищо
в атмосферата ядрена енергия, с каквато и да е смес от фосилни горива, ще
*

Life-Cycle Assessment, LCA
17 The Climate Change Performance Index, page 6. http://tinyurl.com/okefn2k
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подобри стойността на климатичния си показател. Човек направо започва да се чуди
какво става. Ние сме сигурни, че подобни “творчески” показатели вече са в процес
на подготовка и на други места. Разбира се, не е възможно да се изгради една
действителна, разумна световна политика, чрез използването на съзнателно
фалшифицирани показатели и доклади, представяни за истина. Чрез изопачаването
на истината единствено се постига това, една изопачена реалност да съответства на
нечии идеологически предубедени позиции.
Ние сме убедени, че природозащитните организации в действителност никога няма
да ни кажат, кои държави в досегашната история са успели най-бързо и най-много
да съкратят въглеродните си емисии. Лидерите в това съкращаване са страните,
които през 1980-те построиха най-много ядрени централи, както това направиха
Франция и Швеция. Заслужава да се отбележи, че те постигнаха това с технологии
разработени през 1970-те, а също така трябва да се каже и това, че направиха тези
постижения по случайност, защото съкращаването на емисиите на въглерод изобщо
не беше тяхната цел. По онова време не се провеждаше целенасочена политика по
отношение на климата, а строителството на ядрените централи просто се
осъществи, защото такава беше енергийната политика на тези страни. Без да
преследват активна климатична политика, резултатите на Франция и Швеция се
оказаха много пъти по-добри от тези на Германия, с нейната политика за
преминаване към възобновяема енергия (Energiewende), провеждана от началото на
новото хилядолетие. Добре би било в такъв случай да си представим, какъв
резултат можем да постигнем, при една целенасочена и активна климатична
политика, която използва едновременно възобновяеми източници, енергийна
ефективност и ядрена енергия.
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Фигура 10 – Най-добрите десет години за намаляване на изхвърлянията за четири
страни. Огромната част от намаляването за Германия, наречено „Падане на
Стената”(„Wallfall”), се дължи на обединението на страната, с последвало със
затварянето на неефективните електроцентрали и индустриални предприятия в
източна Германия. В допълнение към тези страни, Белгия и Финландия съкратиха
своите емисии забележимо, чрез използването на ядрена енергия.

Споменатите показатели и доклади за климата, повдигат един интересен въпрос:
Ако ядрената енергия е ненужна за намаляването на промените в климата, както
твърдят природозащитните групи и организации, тогава защо трябва да
фалшифицират статистиките за да направят така, че тя да изглежда ненужна?
Страхуват ли се тези хора, че анти-ядреното отношение ще загуби своята
правдоподобност, ако те оповестят истинските резултати?

Скоростта е относителна
Често се казва, че ядрените мощности се изграждат твърде бавно, за да може
тяхното влияние да се отрази благоприятно на климата. Като любим нагледен
пример, доказващ колко бавна може да бъде ядрената енергия, се използва
проблемният финландски проект Олкилуото 3 (Olkiluoto 3). Случаят с тази централа
може да се обобщи така: неопитен предприемач изграждащ реактор прототип, в
държава с много строг надзор от регулиращия орган, вече е надхвърлил срока за
изграждането с девет години и бюджета с милиарди евро. Във Финландия, местния
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клон на Грийнпийс постоянно сравнява скоростта на изграждане на нови
възобновяеми в Германия (с население 80 милиона), със скоростта на изграждане
на Олкилуото 3 във Финландия (с население 5.5 милиона). Едно такова сравнение
на две страни имащи 16 пъти разлика в населението е напълно заблуждаващо. Ако
приведем скоростта на изграждане към броя на населението виждаме, че дори
злополучният проект Олкилуото 3, ще бъде в действителност почти два пъти побърз в добавянето на нови, нисковъглеродни мощности, отколкото е рекордната
световна стойност в изграждането и на вятърни и на соларни мощности. Когато
както се предвижда, през 2018 централата Олкилуото 3 бъде включена в мрежата,
тя ще произвежда за една година повече електричество, отколкото е годишното
производство на всички вятърни турбини инсталирани от 1990 до сега в Дания. Ако
всички ядрени проекти в една единствена страна се комбинират, рекордната скорост
на увеличаването на нисковъглеродното производство на енергия, е пет пъти поголяма от съответния досегашен рекорд, с „нови” възобновяеми (вятърни и
соларни18). Дори и да подобрят възобновяемите в бъдеще своя рекорд, както вече
споменахме сегашните им рекордни стойности са твърде бавни за да направят
някаква забележима промяна – ясно е, че възобновяемите има още много да научат
в това отношение.

18 Изключихме биомасата и водната енергия от тази оценка тъй като значителни увеличения при тях
са невъзможни поради твърдите граници на това, което имат като ресурс. Освен това и двата
източника изискват да бъде платена значителна екологична цена. Следователно, да бъдат
разглеждани съвместно с енергиите от вятъра и слънцето ще бъде доста заблуждаващо.
Геотермалната енергия може да се приеме за изцяло възобновяема, но досега (с изключение на
нейното значително използване в Исландия и Нова Зеландия) има твърде незначителен принос,
така че също е изключена от оценката.
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Фигура 11 – Рекордни скорости на прибавяне на нови, нисковъглеродни мощности, в
зависимост от броя на населението.

В светлината на фактите от реалния живот, би изглеждало заблуждаващо да се
твърди, че ядрената енергия е много бавна, за да помогне значително в борбата
срещу климатичните промени. Освен това ако ядрената е много бавна не означава
ли това, че възобновяемите източници на енергия, особено ако се разглеждат
поотделно, са безнадеждно бавни?
Когато бъдат изправени пред този въпрос, някои анти-ядрени застъпници
продължават да дълбаят по-нататък, като правят заключението, че дори скоростта
на въвеждането на нови мощности да е по-голяма при ядрената енергия, тя не може
да намали достатъчно емисиите, тъй като тя произвежда само електричество,
докато голяма част от нашите емисии идват от употребата на други видове енергия.
Освен производството на електроенергия, най-съществените източници на емисии в
енергийния сектор са течните горива и производството на топлинна енергия за
домакинствата и индустрията. Замяната на тези източници с използването на
електроенергия често е скъпо и трудно (но не е невъзможно) и това е самата истина.
Обаче фактът правещ силно впечатление за състоянието на сегашната енергийна
журналистика е, че ние не знаем дори за един единствен репортер, който да е задал
следния въпрос на тези, които са срещу ядрената енергия: ако по-голямо количество
чиста енергия не може да помогне в борбата за предотвратяване на промените в
климата, тогава защо за бога вие така силно подкрепяте соларните панели и
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вятърните турбини?
На практика ние просто трябва да посочим пътища за отстраняване на течните
горива и за заместване с електричество на отоплението на домакинствата и
промишлената топлина, получавани сега от фосилни горива. Електричеството е
единственият вид енергия, която може да бъде произведена с отделянето на наймалко емисии и в такова количество, което би довело до осезаемо намаляване на
глобалните емисии. По всяка вероятност, унищожаването на нашата зависимост към
петрола и другите фосилни горива ще изисква огромно количество нисковъглеродно
електричество. Дали това електричество ще бъде получено с турбини задвижвани от
пара, получена от делене на ядра или от турбини задвижвани от вятър няма никакво
значение. Важното е това електричество да бъде произведено с колкото е възможно
по-малко емисии в атмосферата. Особено трудно ще бъде заместването на течните
горива и индустриалната топлина и по този въпрос определено обществената
дискусия е твърде слаба. Едно нещо обаче е ясно: ако искаме да намалим осезаемо
зависимостта си от петрол и въглища, на нас ще са ни необходими огромни
количества чиста енергия.

Каква е цената на противопоставянето на ядрената енергия?
Ако човек използва времето, енергията и парите си за агитиране срещу ядрената
енергия, то това време, тази енергия и тези пари ще бъдат загубени за други цели.
За всичко което вършим ние плащаме съответната цена. Природозащитните
организации или политическите партии не могат да се противопоставят на всичко по
едно и също време, поне в условията на демокрация. Ако политически и
икономически ресурси се използват за противопоставяне на ядрената енергия, то
тогава по-малка част от тях ще останат за противопоставяне на централите,
изхвърлящи парникови газове. Може би най-показателният пример в това
отношение е биоенергията и отношението към нея. Отглеждането на растения и
дървета, прибирането и изгарянето на отгледаната реколта е вероятно найопустошаващият природата начин за произвеждане на енергия. От една страна,
екологичните организации и партии изглежда разбират това, но пък от друга страна
на тях е необходимо нещо, което да противопоставят на ядрената енергия.
Получава се така, че те хем са против използването на биоенергия в индустриален
мащаб, хем често им се случва да предлагат (или поне за пред обществото)
увеличаване на използването на биоенергия, за потискане на развитието на
ядрената енергия и за прекратяване изобщо на нейното използване 19 . Връзката
между опозицията срещу ядрената енергия и буквалното „изгаряне на нашите
полета и гори” е очевидна, но мнозина или не я виждат или отказват да я видят. Тази
опозиция е довела до това, Зелените да носят най-малкото частична отговорност за
повечето екологични политически решения взети през последните години,
предизвикали опустошителни ефекти върху природата.
19

Добри примери за такова поведение могат да бъдат открити например в глобалните предложения
разпространявани от WWF и предложенията на Зелените партии на Финландия и Австралия, имащи
по-локален характер.

41

Природозащитниците не могат да бъдат обвинявани за критичното състояние на
климата и това е без съмнение така. Техните приоритети обаче, определени още
през 1970-те и 1980-те, правят борбата срещу климатичните промени много потрудна. Опозицията срещу ядрената енергия във всичките ѐ форми, от ядрените
оръжия до ядрените централи, е един от крайъгълните камъни на съвременното
движение за защита на природата. След като проблемът с промените в климата
влезе в списъка на най-важните световни задачи през 1990-те, природозащитните
организации трябваше да реагират по някакъв начин. Те обаче не успяха да се
освободят от анти-ядрените си емоции, които бяха проникнали дълбоко в тяхната
ДНК. Като следствие тези организации извършват възхитителна работа за
осведомяването на хората за климатичните промени и при агитацията за радикално
намаляване на емисиите, но едновременно с това прахосват голяма част от
енергията и ресурсите си, за да се противопоставят на най-ефективния начин за
постигане на тяхното намаляване. Например във Финландия, ядрената енергия е
била единствения повод, който е карал Зелената партия да напуска парламента два
пъти. Никакъв друг въпрос свързан с опазването на природата не е предизвиквал
такава реакция у нея, което е много красноречив факт за приоритетите на тази
партия. Същото важи и за други природозащитни организации, като например
Грийнпийс. В обзорът, който направихме на медийното отразяване на енергийните
въпроси във Финландия за период от две години и който няма претенции за
научност, установихме, че на едно съобщение за печата критикуващо използването
на фосилни горива, Грийнпийс Финландия пуска най-малко по шест съобщения
осъждащи ядрената енергия. За организация която твърди, че промените в климата
са един от най-важните въпроси на нашето време, Грийнпийс имат за приоритет
точно обратното на това, което твърдят.

Спирането на климатичните промени е цел, възобновяемите
източници и ядрената енергия са средства за постигане на целта
За да имаме сериозен подход към спирането на климатичните промени, ние трябва
да правим разлика между цели и средства. Нисковъглеродното производство на
енергия от възобновяеми източници или ядрена енергия и нейното ефективното
използване са средства. Целта е или би трябвало да бъде намаляване на
емисиите в такава степен, че да се ограничат и смекчат опасните промени в
климата. Целта не е да се инсталират фотоволтични панели, нито е ефективното
използване на енергията, нито пък е изграждането на повече ядрени
електроцентрали, въпреки че всичко което изброихме може да ни помогне да
постигнем нашата цел. За отслабване на опасните промени в климата трябва да
намаляваме емисиите толкова бързо, толкова ефикасно, толкова дълбоко и толкова
икономически оправдано, колкото това е възможно.
Тъй като изписахме доста страници в изследване на слабите страни на
възобновяемите източници, човек може да си помисли, че ние до някаква степен сме
техни противници. Както вече написахме в увода, ние не сме техни противници. Ние
не можем непрекъснато в този текст да повтаряме това още и още, но все пак
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отново ще заявим, че подкрепяме (в разумни и природосъобразни граници) всички
нисковъглеродни източници на енергия и почти всички направени до сега
предложения за подобряване на енергийната ефективност. Ние двамата дори сме
инвестирали малкото наши, трудно спечелени пари, в производството на енергия от
възобновяеми източници. Убедени сме, че ще се нуждаем от повече възобновяема
енергия и че ще продължава изграждането на възобновяеми източници. За нас
въпросът дали възобновяемите източници на енергия могат да имат участие в
енергийната ни система вече е получил своя отговор, просто ние знаем, че те ще
бъдат източник на енергия в бъдещето. Единственият въпрос е колко значителна
ще бъде тяхната роля. Разбира се, ние се надяваме на най-доброто развитие и сме
развълнувани от потенциала и разнообразните ползи от възобновяемата енергия и
вярваме, че енергията от слънцето и вятъра са сред главните инструменти за
намаляване на климатичните промени.
Има някои неща обаче, с които ние не сме съгласни. Ние сме срещу това някои
източници на енергия да бъдат противопоставяни по безцеремонен и пропаганден
маниер, на други начини на нисковъглеродно енергийно производство. Такъв вид
реторика е особено натрапчив, когато възобновяемите ни се изтъкват като причина
за прекратяване на използването на ядрената енергия, но същата грешка се прави и
от привържениците на ядрената енергия, когато подценяват възобновяемите
източници. Ние сме против безкритичния ентусиазъм спрямо възобновяемите, който
съпровожда голяма част от полемиката и пречи за разбирането на истинските
проблеми свързани с тяхната употреба. Освен това, ние сме против безсмислената
битка между привържениците на различни начини за производство на
нисковъглеродна енергия, включително и срещу разпространението на идеята за
“конкуриращи” се един друг енергийни източници. И най-накрая, ние сме срещу
неоправдания оптимизъм и вятърничавите претенции, че проблемите с климата са
лесно разрешими дори и да не използваме някои възможни средства. След всичко
което споменахме, трябва да кажем, че все още 87 процента от първичната енергия
на света се получава от фосилни горива, така че за всеки има достатъчно работа и
най-вероятно ще се нуждаем от помощта на всички възможни решения, които биха
ни позволили да намалим този процент до нула, колкото е възможно по-бързо.
Много важно е да не класифицираме автоматично източниците на енергия на добри
и желателни и на лоши и нежелателни. Вместо това трябва да ги разглеждаме като
различни решения, несъвършени по самата си природа, имащи и добри и лоши
страни, подходящи за различни задачи и различни условия. Някои възобновяеми
източници при дадени условия са по-подходящи от други. Нека за пример да вземем
един от най-показателните уроци получени от германското Energiewende, а именно,
че инсталирането на силно субсидирани соларни PV мощности в Северна Европа не
е много добра идея. Огромните количества допълнителни инсталирани соларни
мощности доведоха до някои намалявания на емисиите, но това стана на много
висока цена. Заключение от едно изследване показва, че за един тон спестен
въглероден двуокис са похарчени 44 евро при използването на вятърни турбини и
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537 евро със соларни PV 20 панели. Друго изследване 21 разкрива, че Европа е
прахосала 86 милиарда евро (почти 100 милиона USD) само заради неправилното
разполагане на съоръженията на места, където те не работят в оптимален режим
или направо са неподходящи за тези места. В частност докладът поставя под
съмнение “мъдрите” решения за субсидиране на вятърни турбини в Испания и
соларни PV панели в Северна Европа.

Да спориш срещу доказателства; помагало за начинаещи
Колкото повече се занимаваме с този въпрос, толкова повече в нас се засилва
усещането, че много анти-ядрени активисти и онези, които отричат промените в
климата, четат от една и съща книга със сценарии. И при едните и при другите поголямата част от аргументацията и реториката се основава на внимателно подбрани
“доказателства”, на които никой не е правил независима оценка, на заблуждаващи
или съзнателно фалшифицирани статистики и на премълчаване на важна
информация.
Когато пишехме тази книга, ние молехме да ни бъде изпращана информация и
получавахме много изследвания и доклади от анти-ядрено настроени хора, които те
използваха като подкрепа на своите аргументи. След внимателно прочитане и
проучване ние откривахме, че повечето изследвания и доклади бяха или смущаващо
погрешни или техните резултати по никакъв начин не подкрепяха използваните
срещу нас аргументи. Ако след това започвахме да оспорваме тези аргументи чрез
използването на независими изследвания и научни резултати, то нашите доводи
биваха напълно пренебрегвани, научната информация считана за лъжа, а самата
наука наричана покварена, като отсреща се използваха псевдофилософски
аргументи за “природата на истинската информация” или ни се говореше за
“изменчивата същност на научната информация.” Човек остава с усещането
слушайки подобни неща, че ако просто стои и чака или ако попрочете още малко, ще
достигне до окончателното доказателство (което разбира се не се влияе от
гореспоменатата “изменчивост на научната информация.”), че радиацията е точно
толкова опасна, колкото някои анти-ядрени активисти вярват че тя е и че внезапно
милиони дори милиарди хора ще умрат от нея 22 . По-късно в тази книга, ние ще
обсъдим рисковете от производството на енергия.
Също така е много обичайно по време на дебати на тези теми да се променят
позициите и правилата, когато стане невъзможно даден аргумент да бъде защитен.
20 Marcantonini, C. and Ellerman, A. D. (2013) The Cost of Abating CO2 Emissions by Renewable Energy
Incentives in Germany. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, CEEPR working
paper 2013-005. http://tinyurl.com/cglens5
21 World Economic Forum (2015). The Future of Electricity: Attracting investment to build tomorrow's
electricity sector. http://www.weforum.org/reports/future-electricity
22 For example Helen Caldicott, Chris Busby, Alexei Yablokov and many others have claimed this kind of
death toll on Chernobyl and Fukushima accidents with very little to no scientific justification for their
claims.
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Когато се опонира срещу ядрената енергия и за аргумент се използва нейната
“неспособност” да намали емисиите, тъй като произвежда само електричество,
същият този аргумент престава да съществува по отношение на вятърната и
соларната PV енергия, които също произвеждат само електричество. Ако изобщо
има някаква вероятност ядрената енергия да убие някой човек в бъдеще, например
поради неправилно съхраняване някъде, на някакви радиоактивни отпадъци (този
въпрос ще обсъдим по-късно), това се възприема като сериозен довод изобщо
срещу използването на ядрената енергия. Когато обаче вследствие изгарянето на
биомаса и въглища всяка година умират седем милиона души, на това просто се
гледа като на част от бизнеса. Същото е и отношението към смъртните случаи от
петролната и газовата индустрия. Ще цитираме приблизително думи на Стивън
Дардън в Туитър: “Ядрената енергия е опасна, защото възможните смъртни случаи,
са много по-лоши от действителните.”
Анти-ядрените активисти имат и пълен джоб с анекдоти за проблемите, вредите и
страданията причинени по някакъв начин от ядрената индустрия. Повечето от тях са
неточни интерпретации на действителни събития, но последното ги прави особено
убедителни, ако не се оспорят от някой, който е способен да постави тези събития в
контекст. Тъй като контекстът и проблемите на алтернативите на ядрената енергия
се игнорират, човек лесно може да получи впечатление, че една дори по-умерена
позиция в подкрепа на ядрената енергия е израз или на глупост или на платен ядрен
лобизъм.
В книгата Merchants of Doubt (2010), проследяваща отрицанието на климатичните
изменения през изминалите години, научните историци Наоми Орескес и Ерик М.
Конуей* описаха методите за създаване на объркване в обществото, при
изграждането на консенсус по тази тема. Те използваха като примерни случаи
опасности за здравето, например пушенето, изтъняването на озоновия слой,
киселинните дъждове и климатичните промени. С тях те обясниха как антинаучното
движение оперира с подобни методи за създаване на объркване, във всеки от
гореизброените примери. Когато определено тяхно доказателство вече не е
достатъчно за поддържане на истински научен дебат, те изместват нещата така, че
да поддържат “дебата” жив с всякакви възможни средства. Това се прави чрез
разпространяването на съмнения и несигурност години и години, след като
действителният научен дебат по съответния въпрос е изяснил по същество
ситуацията. Вечно преследващите провокиращи заглавия медии и “балансиращата”
журналистика отделят твърде много усилия за излагането на подобни мнения, ако се
вземе предвид научната стойност на такива послания. Това особено отчетливо се
получава когато подобен род възгледи съвпаднат със собствените възгледи на
съответния журналист или публицист.
Доста често представителите на анти-ядрените движения прибягват до прилагането
на подобни тактики. Те не се стараят да подлагат под съмнение прогнозите на IPCC
за бъдещето на производството на енергия нито публикуват научни изследвания за
*

Naomi Oreskes и Erik M. Conway
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ефектите на радиацията, които биха влезли в противоречие със съществуващите в
момента научни знания по тези въпроси. Ако целта на някой от тях е да разпръсне
страх, несигурност и съмнения, не е необходимо да е прав и не е необходимо да
привежда доказателства за своите твърдения. Всичко което трябва да направи е да
посее достатъчно много семена на страхове и съмнения, чрез плашещи описания и
умни анекдоти разпространявани сред хора, които не са експерти по тези въпроси.
Всъщност, изучаването на анти-ядрената реторика ни помага да разберем какво
мотивира онези, които отричат измененията на климата. Несъмнено вярно е и е
обяснимо, че до голяма степен отричането на промените в климата (както и антиядрената пропаганда) се подклажда и базира на егоистични интереси, но е
необяснимо защо много добронамерени и интелигентни хора посвещават толкова
значителни усилия, в противопоставянето си на твърди научни доказателства,
вършейки това без какъвто и да е материален интерес. По скоро изглежда, че някои
повече или по-малко научни въпроси имат тенденция да се превръщат във въпроси
на личностна идентичност, да се извършва опростяване (до степен на
опростачаване) на проблемите свързани с климатичните промени и тогава тяхното
яростно отричане се отъждествява с борба срещу ограничаването на „човешките
права и свободи.” Така и опозицията срещу ядрената енергия изглежда като
индивидуална проява на „защита на природата.” В двата лагера се долавят
признаци на една племенна култура, която се заключава в разделянето на „ние” и
„те,” разделяне на приятели и врагове. В една такава среда, образувана от хора със
сходен начин на мислене, които споделят помежду си единствено информация
потвърждаваща собствените им предубеждения, е твърде лесно всеки човек да
стане жертва на груповия начин на мислене, да започне да игнорира разумни
доказателства, запазвайки вярата си обаче в собствената си критична
проницателност. Всъщност, както отрицателите на климатичните промени, така и
анти-ядрените адвокати, често се изживяват като защитници на научните методи и
на политики основани на доказателства. Двете групи много обичат да цитират
изследователи, факти и доклади, които подкрепят техните позиции и моментално
определят като марионетки на Големите Климатични или Големите Ядрени
интереси всички осмеляващи се да им се противопоставят. Ние вярваме, че
огромното мнозинство от хората в тези групи са искрено убедени в своите вярвания.
Това обаче не значи, че тези групи са прави в своите анализи и заключения.

Всъщност, колко опасна е радиацията?
Едно от най-популярните места за живеене във Финландия е разположено на
живописния хребет Пииникинхарю, намиращ се на хвърлей камък от центъра на
Тампере, третият по големина град във Финландия. Тази каменлива местност,
притисната между двете езера на Тампере, представляваща изпълнена с морени
реликва от последната Ледена Епоха, е осеяна с живописни, традиционни дървени
къщи, поддържани грижовно от своите заможни собственици, които могат да си
позволят да притежават къща и двор само на няколко километра от градския център.
През последните години, цените на тези къщи нараснаха с около 20 процента, като
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тенденцията за поскъпване се запазва. Все повече хора искат да се преместят и да
живеят в тези красиви, тихи и леснодостъпни градски покрайнини. Тях не може да ги
разубеди това, че на някои места тази живописна местност е значително порадиоактивна, от средната радиоактивност в печално известния призрачен град
Припят, намиращ се близо до Чернобилската централа.
В магмените скали изграждащи здравата основа на земната кора се намират
значителни количества радиоактивни елементи, включително и уран. При
неизбежното разпадане на урана, един от продуктите на това разпадане е
радиоактивният, благороден газ радон, безцветен и без миризма. На местата където
тази здрава, скална основа е близо до земната повърхност и особено на места с
геоложки строеж подходящ за събиране на просмукващия се към повърхността газ,
който иначе би се разсеял в атмосферата, радонът може да достигне до много
високи концентрации. В цялата Финландия, имаща остърган от последната
Ледникова Епоха релеф, повърхността на който е разположен съвсем близо до
скалната основа, осеян с образувания представляващи чудесни места за натрупване
на радон, стотици и хиляди хора получават година след година радиационни
облъчвания с дози, значително по-големи от дозите получени от повечето
евакуирани японци при аварията във Фукушима.
От облъчването с радон и от неговите продукти на разпадане средният финландец
получава годишна доза около 1.6 милисиверта 23 (1.6 mSv). Тази стойност е
половината от общата годишна радиационна доза равна на 3.2 mSv, получавана
средно от всеки живеещ във Финландия при облъчването му от естествения
радиационен фон. Останалата част от дозата включва други радиационни източници,
както и облъчване при медицински изследвания с рентгенови лъчи (X-лъчи).
Средната доза, която получават финландците е съвсем малко по-висока от средната
световна доза, която е 3.01 mSv. Според оценките на финландските служби по
радиационна защита обаче, от приблизително 5.5 милионното население на
страната най-малко сто хиляди човека получават годишни дози в интервала между
10 и 20 милисиверта, изцяло от естествени радиоактивни източници. Има случаи на
получени дози от порядъка на 35 милисиверта на година 24. За да може да се добие
един перспективен поглед ще споменем, че “ликвидаторите” мобилизирани да
почистят Чернобил след аварията са получили средна доза 150 милисиверта.
Оцелелите от Хирошима са получили еднократна средна доза около 200 mSv. Счита
се, че най-голямата единична доза при аварията във Фукушима е била не по-голяма
23 Сиверт или милисиверт (обозначавани с Sv и mSv) са единици за измерване на радиационното
облъчване, използвани за определяне на въздействието на радиацията върху здравето на хората.
Поради ограничения от гледна точка на темата, в тази книга радиационната биология е опростена
до някаква степен. Едни много добри обяснения на сложните въпроси свързани с радиацията и
нейното въздействие може да получите от следната книга, която горещо ви препоръчваме
“Radiation: What Is It, What You Need To Know” by Robert Peter Gale and Eric Lax (2013).
24 Най-високите средни концентрации на радиоактивни газове измерени във финландските къщи
имат активност 30,000 Bq/m3 (такава активност би довела до доза около 600 mSv/y), като
моментни концентрации достигат до 100,000 Bq/m3 (тази активност би предизвикала доза около
2,000 mSv/y). Най-високите стойности, получени от измервания на почвата имат стойност около
1,000,000 Bq/m3.
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от 50 mSv. При тази авария една трета от евакуираните хора са получили дози
между 1 и 5 mSv, а на почти всички от останалата част евакуирани дозите са били
около и по-малки от 1 mSv. Тъй като средната радиационна доза от действието на
естествения радиационен фон в Япония е около 2 mSv за една година, това
означава, че две трети от евакуираните са получили обща доза равна или по-малка
от дозата която биха получили, ако бяха живели една година във Финландия. Ние се
надяваме никой да не разкрие това на многобройните японски туристи, които
наводняват Финландия всяка година. Важно е да се каже, че получените при
аварията дози са еднократни, докато дозите от естествения радиационен фон се
натрупват с течение на времето. На някои места във Финландия, един 15 годишен
юноша, поради високия радиационен фон вече е натрупал такава радиационна доза,
която е равна на средната доза на един ликвидатор от Чернобил.
Финландия по никакъв начин не е единствена. Светът е осеян с области, в които
нивата на естественият радиационен фон са високи. Някои от тях са разположени на
места, където има изобилие от радиоактивни минерали, а във високопланинските
местности атмосферния слой е по тънък, което намалява защитата на тамошните
обитатели от космическата радиация. Местности с изключително висок естествен
радиационен фон има в Иран, Бразилия, Индия, Австралия, Съединените Щати и
Китай, като рекордната мощност на дозата е в Рамсар, Иран, където тя надхвърля
200 mSv за година. Финландия обаче е един специален случай заради добрата
система за медицинско обслужване и щателно поддържаните архиви. Тези архиви,
архивите от други страни, подробните медицински изследвания проведени с
оцелелите в Хирошима и вече вековните изследвания за въздействието на
радиацията върху хората, ни позволяват да направим някои заключения за нейните
ефекти върху човешкото здраве.
Това което знаем е, че докато много високите дози радиация са несъмнено вредни,
самата радиация по никакъв начин не е толкова опасна, каквото е всеобщо
разпространеното отношение към нея. Например във Финландия като цяло и в
областите на Финландия с висок естествен радиационен фон не се забелязва
повишен брой на случаите на рак или други болести, така че най-вероятно здравето
на злощастните евакуирани хора от Фукушима също няма да пострада. Даже ако
някои от тях се разболеят, причината няма да е радиацията. Общото съгласие в
научните среди е, че при дози под 100 mSv, дори и да има ефекти върху здравето,
те са толкова нищожни, че не могат да бъдат установени чрез статистически методи
при изследване на населението.
Защо тогава изобщо сме загрижени за радиацията? Ключовата причина е – ние
знаем, че високите дози радиация са вредни, а получаването на достоверна
информация за влиянието на малките дози върху здравето на хората е
изключително трудно. Това е довело водещите световни организации да започнат от
нещо, което се знае със сигурност, а то е, че високите дози са опасни и при
отсъствието на непоклатими доказателства, за да се компенсира липсата на
познания се приема, че рисковете от радиацията са линейно зависими от дозата
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дори и за много ниски дози. Опасността от високите дози е твърдо установена. Ние
разполагаме с доказателства, че ако всеки един от например двадесет човека,
получи доза 1,000 mSv, то може да се очаква един от тях в някакъв момент на своя
живот, да развие рак поради получената радиация. Това, което обаче е много
спорно, е дали тази линейна зависимост е в сила и при много ниски дози. Все пак
понастоящем, мнозинството от учените занимаващи се с радиационна защита, за да
се презастраховат и докато няма категорични доказателства в противоположна
посока, са възприели линейната зависимост на риска от радиацията, която е
известна като Линеен Безпрагов Модел (Linear No-Threshold model, LNT). Това
означава, че ако всеки един от 200 човека, бъде облъчен с доза 100 mSv, то един от
тях ще се разболее от рак, а също така означава че ако всеки един от 2000 човека,
получи доза 10 mSv, един от тях ще развие рак. Както предполага самото име на
този модел, дългосрочното увреждане на здравето причинено от радиацията, е
правопропорционално на получената доза и няма “граница”, под която тази доза да
не действа. Освен това често се приема, че само големината на погълнатата доза
има значение, независимо от времето за което тази доза е натрупана, което
означава, еднократно поета доза от 100 mSv има подобен ефект, като същата доза
поемана по 10 mSv всяка година в продължение на 10 години.
Ние вече знаем, че строго казано моделът LNT не е верен. Единична доза от 8,000
mSv или по-висока, дори при прилагането на лечение се счита за неизбежно
смъртоносна, дори и смъртта да не настъпи моментално. При много лъчетерапии се
получават почти същите дози, но те се натрупват в продължение на дни и седмици.
Огромните 64,000 mSv са най-голямата доза за която се знае. Те са получени от
човек на име Алберт Стивънс, преживял 21 години след зловещ експеримент с
инжектиране на плутоний, извършен 194525. Най-накрая Стивънс е починал на 79
годишна възраст от болест на сърцето нямаща връзка с облъчването. Не е известен
друг случай на човек останал жив повече от ден или два, след облъчване с 30,000
mSv и с по-големи дози. Следователно е възможно човешките клетки да имат
механизми, които им позволяват да се възстановяват поне до някаква степен от
повредите предизвикани с по-малки радиационни дози и доказателства за такива
механизми наистина са открити при лабораторни експерименти.
Независимо от всичко въпросът остава и вече е ясно, че намирането на отговор
представлява голямо предизвикателство. Тъй като 25 до 40 процента от хората в
индустриалните държави така или иначе развиват някоя от формите на рака, да
тършуваме за ефекти от малките радиационни дози сред толкова много объркващи
фактори е твърде голямо предизвикателство. Ефектите са толкова малки, че
направо се губят в статистическия шум, тъй като около нас има твърде много неща,
които са по-канцерогенни от радиацията.
Твърди доказателства се появяват когато радиационните дози надхвърлят 100 mSv,
но под тази стойност царува несигурността. Напоследък са стартирани няколко
изследователски програми и е възможно през следващите десет години да бъде
25 За да прочетете цялата история, проверете на http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stevens
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внесена по-голяма яснота по въпроса. Досега експериментите подсказват за
съществуването на механизми за възстановяване на клетките, както беше
споменато по-рано. От друга страна някои широко мащабни, мета-изследвания са
разкрили признаци за малки, но статистически значителни ефекти, появяващи се при
дози доста под 100 mSv. Съществува една малка, но гласовита групичка от
изследователи на радиацията, които са убедени, че малките дози радиация в
действителност са полезни за здравето. Според тази хипотеза, наречена хипотеза
за радиационния хормезис, малките дози радиация стимулират естествените
защитни механизми на тялото, с което му помагат да се съпротивлява на болестите.
Засега повечето научни отзиви по този въпрос са, че няма доказателства от
изследвания на хора в подкрепа на тази хипотеза, въпреки че при изследвания и
лабораторни експерименти с някои животински видове изглежда са получени
положителни резултати в това отношение. Съществуването и продължаващата
подкрепа на хипотезата за радиационния хормезис от страна на някои учени
работещи в областта на радиационната защита трябва да се има предвид всеки път,
когато към светлината на прожекторите на сцената припкат екстремни теории
идващи от противоположния край на научния спектър. Въпреки че съществуват
изследователи които твърдят, че малките дози са много по-опасни отколкото се
счита от официалната радиобиология, като баланс на тях има повече доказателства
в подкрепа на хипотезата за радиационния хормезис и освен това повечето
изследователи по-скоро подкрепят тази хипотеза. Още повече, въпреки че често
хипотезата за радиационния хормезис се счита за екстремна теория, нейната
продължаваща привлекателност е важно напомняне за това, колко е относителна
вредата от радиацията. Въпреки че няма категорични доказателства в подкрепа на
тази теория, липсата на солидни доказателства за вреда при облъчване с малки
дози означава, че теорията за радиационния хормезис не може категорично да бъде
опровергана.
Докато ние може и да не знаем със сигурност колко вредни са малките дози
радиация, то имаме солидни основания да считаме, че те далеч не са толкова
опасни за здравето и безопасността, колкото някои анти-ядрени активисти искат да
ни накарат да вярваме, че са. Дори ако има изследвания, които убедително доказват,
че малките дози оказват влияние върху здравето, сигурно е, че това влияние не
може да бъде много голямо. С други думи малките дози в най-лошия случай
представляват малка заплаха. Ако това не беше така, щеше да се води бурна
полемика срещу теорията за радиационния хормезис и националните ракови
регистри в страните с висок естествен радиационен фон щяха да са задействали
алармената сигнализация.
Има две неща, които знаем със сигурност: Първо, опасностите от радиацията найобщо казано са силно преувеличени. Второ, на практика това всяване на страх
причинява повече проблеми, включително и здравословни, отколкото самите дози
радиация.
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Поддържането на страх от радиацията е по-опасно от самата
радиация
Един от най-изненадващите факти за ядрените аварии е, че всъщност те не са
много опасни. Особено когато те се сравнят с авариите на други начини за
производство на енергия се вижда, че няма значителни увреждания на здравето и
броят на смъртните случаи е много малък. Въпреки това ядрените аварии и дори
само възможностите за тяхното възникване пробуждат интуитивен, дълбок страх,
какъвто няма при другите аварии. Този страх поражда образи на безлюдни сметища,
из които дори и плевели не никнат, представи за мутации, усещане за дебнеща,
скрита опасност за векове напред. Един от коментиращите ранен ръкопис на тази
книга е уловил перфектно това усещане като каза, че всеки път когато някой
спомене за ядрена авария, първите образи които изскачат в съзнанието му, са на
опустошената Хирошима и на образа на горящо от напалм виетнамско дете.
Подобни картини на мутанти и запустели, поразени от радиацията земи, се
изобразяват във филмите, набиват ни се в съзнанието от видеоигрите и се описват
в научно-фантастичните книги.
Изглежда радиацията плаши хората на някакво дълбоко, фундаментално ниво. Ние
не можем да видим, да чуем, да вкусим, не можем да почувстваме и помиришем
радиацията но знаем, че тя може да ни навреди. Радиацията обаче може много
лесно да бъде открита дори и с по-примитивни измерителни прибори. В медицината
като маркери се използват радиоактивни елементи именно защото лесно се
откриват и проследяват. Ние можем да открием дори единични атоми и поради това
са достатъчни минимални количества, които да изпълнят функцията си на маркери в
нашите тела, така че да се причини минимална вреда и безпокойство.
Ние сме убедени, че именно това свойство на радиоактивните вещества, тяхната
лесна откриваемост, е главната причина защо ядрените аварии предизвикват
толкова широкоразпространен страх, паника и медийно безумие. Моментално се
откриват дори и най-нищожните изтичания на радиоактивност, намиращи се
понякога чак на другия край на света, така че чакащите сензации медии с найтлъстия шрифт да могат да обявят: “ОТКРИТА Е РАДИОАКТИВНОСТ!”.
Журналистическите репортажи за ядрените аварии обаче не дават никаква
информация за това, доколко в действителност са опасни самите аварии за които
пишат.
Когато все пак се случи ядрена авария трябва да се има предвид, че този вид
аварии се развиват с неголяма скорост. Дори да бъдат изхвърлени значителни
количества радиоактивни вещества, както се случи във Фукушима, хората
разполагат с достатъчно много време за евакуиране от замърсените райони, преди
дозите които са получили да нараснат до опасни нива. Главно поради тази причина,
както Световната Здравна Организация (WHO*), така и UNSCEAR** (Научен Комитет
*
**

World Health Organization
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
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на Обединените Нации за Ефектите на Атомната Радиация), са направили оценка,
че радиацията изпусната при аварията във Фукушима най-вероятно никога няма да
доведе до статистически наблюдаеми въздействия върху здравето, в която и да е
точка на света 26 . Също така няма вероятност да бъдат открити значителни
въздействия върху здравето дори и сред аварийните работници. Нека припомним,
че говорим за авария довела до неконтролираното разтопяване на горивото в
активните зони на три реактора.
Най-тежката гражданска ядрена авария която някога се е случвала, печално
известната авария в Чернобил през 1986, вероятно ще причини значими
здравословни ефекти. Дори и така да е, най-точната оценка на броя на заболелите,
направена от около сто учени от области свързани с радиационните лъчения,
представляващи осем международни организации и правителствата на Беларус,
Русия и Украйна, определя броя им на най-много 4000, много от тях болни от рак на
щитовидната жлеза. Но дори заболяванията на тези хора можеше да бъдат
предотвратени, ако Съветското правителство беше предприело бърза евакуация,
ако беше забранило консумацията на замърсено мляко и зеленчуци или поне бяха
раздали на засегнатите хора таблетки с йод. Поотделно всяка една от тези мерки
щеше да намали опасното поглъщане на радиоактивния йод-131, а ако те бяха
предприети едновременно, то случаите на заболяване от рак щяха силно да бъдат
намалени. Такива мерки обаче не бяха предприети докато не стана твърде късно.
Смъртните случаи от аварията в Чернобил до настоящия момент са: - 15 починали
от рак на щитовидната жлеза и 28 аварийни работници, облъчени с големи дози по
време на опитите им да обезопасят горящия реактор или вследствие на ефектите от
погълнатите от тях значителни количества радиоактивни вещества. Въпреки
изобилните слухове свързани с тази авария, няма правдоподобни доказателства за
по-голям брой пострадали.
Въпреки това е поучително и е в интерес на обсъжданата тема, да се погледне към
оценките на анти-ядрените организации. Според Грийнпийс 27 например, заради
аварията са умрели или ще умрат 93,000 души. Накратко казано, тази цифра е
получена, като е прибавено цялото увеличаване на смъртните случаи от 1986 във
всички райони, в които е установено падане на радиоактивен прах. Една от многото
особености на този метод е, че цифрите включват болести като например цироза на
черния дроб. Няма абсолютно никакви доказателства, че радиацията причинява
цироза, но от друга страна има предостатъчно доказателства за това, че един често
поглъщан химикал я предизвиква. След 1986 разглежданите райони постепенно
потънаха в непознат преди това икономически и социален упадък и в резултат, както
там, така и в други области на бившия Съветски Съюз употребата на алкохол скочи
до небето. Този факт изобщо обаче не притесни броячите на трупове от Грийнпийс
26 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2013. UNSCEAR 2013 Report,
Volume I: Report to the General Assembly. Scientific Annex A: Levels and effects of radiation exposure
due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami.
http://tinyurl.com/pkmgbq4
27 Greenpeace (2006) The Chernobyl Catastrophe: Consequences on Human Health.
http://tinyurl.com/4oyn978
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(те започнаха да спекулират, че облъчването с радиация води до намалени
съпротивителни сили срещу инфекции и случаите на цироза, които могат да бъдат
провокирани от например хепатитни вируси, също могат да се отнесат към
последствията на аварията), но би накарал всеки, който има някаква научна
почтеност да се замисли.
Много вероятно е преките въздействия на радиацията върху човешкото здраве при
ядрени аварии да са относително малки. От друга страна обаче, известно е че
предизвиканите психологични въздействия, като например стрес, тревога и
саморазрушително поведение, могат да доведат до сериозни проблеми.
Гореспоменатият доклад за въздействията върху здравето от аварията в Чернобил
след 20 години разкрива, че е твърде възможно психологическите въздействия да са
най-големите заплахи за здравето както на тези, които все още живеят в областта в
близост до мястото на аварията, така и на тези които са били евакуирани.
Психологическите проблеми се изразяват в увеличаване на броя на самоубийствата
и абортите, в увеличаването на алкохолизма и употребата на наркотици, в
увеличаването на депресиите и общото рисково поведение, като се счита, че всичко
това е причинено от страха на „оцелелите” от радиацията и погрешното схващане,
че те са обречени заради нея. Няма никакво значение фактът, че тези хора биха
получили същите, а дори и по-високи дози, ако се бяха преместили да живеят в
живописните градски покрайнини Пииникинхарю във Финландия.
Вече има доклади за наблюдаване на подобно поведение от евакуираните след
аварията във Фукушима и няма съмнение, че много от тях ще преживеят останалата
част от живота си в страх. Счита се, че между 700 и 1,000 човека са умрели поради
евакуацията и въпреки че мнозина от тях бяха стари и немощни хора, чиито болести
бяха толкова сериозни, че те не можаха да понесат разрушенията и промените в
живота им, то съвършено здрави хора извършиха самоубийства от страх и стрес, а
много други несъмнено понесоха и ще понасят дългосрочни психологически щети.
Урокът е ясен - хората трябва да бъдат подготвени за рядко случващи се, но
възможни бедствия, като предварително е необходимо да бъдат изготвени планове
за действие включващи и своевременно информиране, а хората трябва да бъде
реалистично образовани за опасностите при ядрени аварии. Не трябва да се
позволява нито на правителствата, нито на ядрената индустрия допускането на
грешката за изпадане в самодоволство и арогантност и да заявяват, че нищо не
може да се случи. Ако ще се използва ядрена енергия, ще се случват аварии и
инциденти. Опитите за успокояване на хората с твърдения за „перфектна”
безопасност
са
контрапродуктивни.
Не
е
контрапродуктивно
обаче
разпространяването на знания за възможните въздействия и как да се предприемат
защитни мерки.
В стъкларския магазин обаче има един слон, който любезните сладкодумници се
правят, че не забелязват. Каква отговорност биха се нагърбили да понесат антиядрените движения и техните активисти, подклаждащи хорските страхове, ако
изобщо решат да поемат някаква отговорност за щетите, които лично те нанасят при
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ядрените аварии? За изминалите десетилетия, анти-ядрените движения бяха много
вещи в поддържането на страховете на хората с всякакви видове претенции и
инсинуации. Освен това тези, които опонират на ядрената енергия практически не
направиха никакви опити с които да покажат, че се различават от обществата на
станиолените шапки и от най-шумните шарлатани. Изглежда не съществува толкова
необичайна претенция за опасностите от ядрената енергия, която да предизвика
опровержение от подобен род организации, като например Грийнпийс които твърдят,
че оформят своите мнения на основата на научния метод.
Благодарение на обстойните изследвания направени в Чернобил и на
първоначалните оценки за аварията във Фукушима, сега ние имаме добро
основание да вярваме, че страхът е основната причина за вредите върху здравето и
за другите щети при една дори много тежка, гражданска ядрена авария. Страхът от
радиацията и нейното въздействие са нещата, които карат хората да се тревожат,
да бягат, да изпадат в стрес, да се паникьосват и да отказват да се завърнат по
родните си места (или това да им бъде забранявано от правителствата). Не е
необходимо да се казва, че към радиацията трябва да се отнасяме с респект и че
трябва да се минимизират по всички начини възможните облъчвания, особено
облъчванията с по-големи дози, които доказано са вредни за здравето. Все пак,
продължаваме да твърдим, че ядрените аварии щяха да причиняват по-малко вреди,
ако не беше продължилата десетилетия кампания за сплашване, която водят срещу
ядрената енергия заблудени, но иначе добронамерени анти-ядрени пропагандатори.
Биха ли поели те част от вината? Включва ли се към свободата на словото
свободата да причиняваш голяма вреда, чрез разпространяването на неоправдани
страхове сред хора, които вече са пострадали?
А какво да кажем за медиите и тяхната отговорност? Ядрената авария във
Фукушима, жертвите от която са нула броя, беше основното заглавие по целия свят
през пролетта на 2011, дори въпреки мощното цунами, което последва
земетресението на дъното на Тихия океан Това цунами отнесе цели градове, уби
16,000 души и принуди стотици хиляди хора да напуснат своите домове. Страхът
продава. Всяко споменаване на думата ядрен също продава, така че ядреният страх
продава още повече. Колкото повече се продава ядрен страх, толкова повече страх
се натрупва и има повече стимули за медиите и зависещите от публичността
организации да натрупат пари от този страх. Страхът може да се подклажда от
безскрупулни репортери и безочливи хора, от шарлатани, от уебсайтове
разпространяващи любопитна, но спорна или невярна информация, а освен това
страхът може да се подклажда и от добронамерени, но заблудени хора. Крайният
резултат обаче винаги е един и същ. В една такава медийна и обществена
атмосфера какъв шанс и надежда може да има за безпристрастна и уравновесена
журналистика?
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Енергията не е безопасна
Без значение какви са причините, случаите на преждевременна смърт са винаги
трагедия. Същото се отнася за загубата на дом и прехрана заради разрушително
събитие и няма никакво значение, дали това разрушение е било причинено от
ядрена авария или от нещо друго. Това което трябва да се разбере и осмисли обаче
е: няма енергиен източник без никакъв риск или последствия.

Фигура 12 - Статистически ядрената енергия е един от най-безопасните начини да се
произведе голямо количество енергия. Източник: Markandya, A., & Wilkinson, P.
(2007).Electricity generation and health. The Lancet, 370(9591), 979–990. doi:10.1016/S01406736(07)61253-7, page 981.

Когато след рекорден валеж от типа „веднъж на 2000 години“, през 1975 година се
скъса стената на язовир Banqiao в Китай, около 26,000 души загубиха живота си
почти мигновено, други 145,000 починаха в течение на инцидента, а 11 милиона
загубиха домовете си28. Дори в Европа, е имало скъсвания на язовирни стени, които
са отнасяли стотици или хиляди животи29 почти мигновено, с малки възможности за
предизвестие или евакуация. Работата във въглищните мини и въглищните
централи причинява милиони случаи на преждевременна смърт всяка година. Само
28 За повече информация: http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure
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в Европа тези случаи са десетки хиляди всяка година, а в Съединените Американски
Щати умират годишно около 7,500 души поради замърсяване с фини частици от
горенето на въглища30.
Дори най-песимистичният обстоен анализ за въздействието върху човешкото здраве
от аварията във Фукушима ще покаже, че последствията в следващите 40 години ще
бъдат по-малки от тези, които могат да се очакват от замърсяването с фини частици
изхвърляни от една голяма въглищна централа за една година, при нормална
експлоатация 31 . Освен това, подобен анализ няма да включва рискът от
изхвърлянето на огромни количества въглероден двуокис. Не е чудно, че добре
известният и уважаван английски журналист и природозащитник Джордж Монбайът
отбеляза32 за последиците от Фукушима, че „докато ядрените аварии предизвикват
бедствия когато се случат, то въглищните централи предизвикват бедствия в
процеса на нормална си работа, а това става непрекъснато за разлика от ядрените
аварии”.
В действителност, ядрената енергетика причинява значително по-малко вреда
отколкото въглищата или биомасата при тяхното изгаряне. Дори собствените
доклади на Грийнпийс стигат до това заключение. Когато сравнихме доклада на
Грийнпийс за Чернобил, споменат по-рано в книгата и техният доклад 33 за
въздействието на горенето на въглища върху човешкото здраве, ние установихме,
че дори ако цената да се подменят 300 от най-големите въглищни централи в
Европа с ядрени, е да имаме по една Чернобилска авария на всеки десет години,
въпреки това ще се забележи значително подобрение от гледна точка на човешкото
здраве и то при положение, че не сме включили въглеродният двуокис който ще
бъде изхвърлен в атмосферата от тези централи.
Освен замърсяването с фини частици, въглищните централи са една от главните
причини за повишаването на нивата на живак и други тежки елементи в околната
среда. Например ограниченията за консумация на много видове риба от Балтийско
море са предизвикани поради замърсяването, причинено от горенето на въглища.
Може би ще бъде изненада за много хора да научат, че въглищните централи в
действителност изхвърлят значително повече радиация в околната среда отколкото
ядрените централи в процеса на нормалната им експлоатация. Въглищата съдържат
радиоактивни елементи, като например радий, торий и уран. Въпреки, че техните
концентрации са малки, изгарянето на огромни количества въглища всеки ден в
целия свят означава, че значителни количества от отпадъците и радиоактивните
30 http://www.catf.us/fossil/problems/power_plants/
31 Ten Hoeve, J., Jacobson, M., (2012), Worldwide health effects of the Fukushima Daiichi nuclear accident,
http://tinyurl.com/k2l7e55, DOI: 10.1039/c2ee22019a
32 Monbiot, G. (2011) Japan nuclear crisis should not carry weight in atomic energy debate. The Guardian,
16.3.2011. http://tinyurl.com/o6lspd9
33 Greenpeace (2013) Silent Killers: Why Europe must replace coal power with green energy.
http://tinyurl.com/ohjj366
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вещества си проправят път в околната среда, дори при най-добрите системи за
очистване.
Нека да поясним, тези радиоактивни елементи не представляват толкова
значителен риск за здравето, колкото други токсини, като например живак, тежки
елементи и фини частици освободени от въглищните централи, които довеждат до
смъртта на хиляди хора всеки ден. Разликата е, че ядрените централи събират и
съхраняват своите отпадъци, докато въглищните централи това не го правят. Дори
ако огромните купчини с пепел са някак си съхранени „безопасно”, то те съвсем
свободно използват атмосферата като сметище за въглеродния двуокис и при
всички случаи и за някаква част от пепелта. В допълнение, дори събираната пепел
често е съхранявана под формата на огромни токсични гьолове, чиито повреди
нееднократно са замърсявали големи площи с мътилка, състояща се от тежки
елементи и диоксини.
Съществената особеност, която може да изясни различието при нашето
възприемане на вредите причинени от въглищните централи и тези предимно
хипотетични вреди, които ядрените централи биха предизвикали е, че дори малки
изхвърляния на радиация лесно се долавят и измерват. В комбинация със страха
свързан с радиацията, въпросните хипотетични вреди често намират място на
първите страници. Реалните смъртни случаи причинени от горенето на въглища поскоро стават известни на местно ниво и то без да привличат медиен или обществен
интерес. Поради някаква причина, дори най-малката вероятност за риск от изтичане
на радиация предизвиква много повече интерес, отколкото хилядите смъртни случаи
причинявани всяка година от въглищната енергийна индустрия.
Също така, въпреки че десетките хиляди внезапни смъртни случаи причинени от
водната енергетика, при скъсването на язовирни стени, не се изразяват публично
под формата на шествия срещу строежа на водни централи, това не значи че
скъсването на язовирни стени не съществува и че не може да се случи отново. И
докато вятърната и слънчевата енергия привидно не крият рискове (ако си затворим
очите за мините от които се добиват част от материалите вложени в тях), те също
имат своя дял в индустриалните инциденти.
Когато се проследят тези инциденти, не става достатъчно ясно дали
възобновяемите източници са наистина значително по-безопасни от ядрената
енергия. Например на среща на учени34 организирана от „Приятелите на Земята” в
Обединеното Кралство (Friends of the Earth UK) към уважаваният Tyndall Centre на
университета в Манчестър, се извърши проучване на съответната специализирана
литература и се стигна до заключението:
34 Tyndall Centre, University of Manchester. A Review of Research Relevant to New Build Nuclear Power
Plants in the UK. Including new estimates of the CO2 implications of gas generating capacity as an
alternative. A research briefing commissioned by Friends of the Earth England, Wales and Northern
Ireland, 2013. Page 16. http://tinyurl.com/oz6b47o
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„Като цяло рисковете свързани с ядрената енергия изглеждат сравними с
тези от възобновяеми енергийни източници, но са значително по-ниски от
тези на въглищните и газовите централи за един мегават час
произведена енергия.”
Основният риск обаче, свързан с разчитането само на ВЕИ, е голямата опасност от
провал на усилията достатъчно бързо и адекватно да се справим с промените на
климата. Каквито и да са рисковете при драстичното увеличение на инсталираните
ядрени мощности, рискът от недостатъчни успехи в борбата с промяната на климата
е в пъти по-голям. Това е главният аргумент в нашата книга и това обяснява нейното
заглавие.
Ние смятаме, че след Фукушима анти-ядрените възгледи много бързо са се
пренесли отвъд проблемите на безопасността. Това в частност се вижда при пообразованите ядрени критици. Изхождайки от интервюта и дискусии, които сме
провеждали или в които сме участвали, имаме причина да подозираме, че повечето
от активните и по-вещи хора в анти-ядрените движения знаят много добре, че
модерните ядрени централи са достатъчно безопасни и че често изтъкваният
проблем с отработеното гориво всъщност изобщо не е никакъв проблем (повече
информация на тази тема по-нататък). Много от тях си признават, че тяхната
опозиция изхожда изцяло от гледна точка на икономиката. И все пак, тези хора не
възразяват да наемат и поддържат анти-ядрени активисти, които вярват, че
ядрената енергия е изключително опасен източник на енергия.

Трябва честно да сравняваме рисковете и недостатъците
В доклади и презентации представени от анти-ядрените движения, рисковете и
опасностите от съхранението на ядрените отпадъци, произвеждането на ядрена
енергия или копаенето на уран почти никога не се определят по смислен и
разбираем начин. Още по-рядко се съпоставят с рисковете и заплахите произтичащи
от най-вероятните заместители на ядрената енергия. Това не означава, че антиядрените организации не представят информация за радиация и рискове върху
здравето.
Начинът на представяне на информацията чрез използване на определени
измерителни единици е от голямо значение. Например, подобни доклади
обикновено представят радиацията измерена в Бекерели. Това е мерна единица,
която звучи непознато и заплашително; но това е една много малка единица*, чието
използване в доклади довежда до представянето на радиоактивността като число с
много нули. Уловката е, че в действителност Бекерелът като мерна единица не

бел. прев. 1 Бекерел е едно разпадане за една секунда. В човешкото тяло, благодарение на калий40, се извършват няколко хиляди разпадания всяка секунда. С други думи, радиоактивността на 70 кг
човек е около 5000 Бекерела. Бананите са радиоактивни, както са и много други храни, но единствено
може да преядем с тях, не и да се разболеем от радиацията
*
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казва нищо конкретно относно въздействието върху човешкото здраве от даден
източник на радиация35.

Фигура 13: Една от новините относно Фукушима, която силно нашумя, беше как 40
трилиона Бекерела от тритий се изляха в Тихия Океан. Такова количество радиация е
равносилно на радиацията съдържаща се в 44 илюминиращи знаци „Изход” от типа,
който е широко разпространен, например в САЩ. Никоя от медиите ,които представяха
тази информация, не си направи труда да представи това огромно число като нещо
разбираемо.

Когато четем доклади изготвени от анти-ядрени организации, рядко можем да
намерим смислени прогнози относно въздействието върху човешкото здраве. Ние
никога не сме виждали направени от тях прогнози за въздействието на повреден
склад за отработено ядрено гориво върху хората живеещи в близост до мястото на
инцидента. Невъзможно е да се предсказва бъдещето, но можем да допуснем
хипотетични ситуации които биха ни дали някаква идея за възможния развой на
нещата и какви ще бъдат последствията за хората и околната среда. Например за
учените занимаващи се с климата правенето на прогнози е рутинна дейност и е
значително по-сложна материя. Учени също така са изготвили подобни доклади и за
ядрената енергия 36 . Тези модерни, често финансирани с държавни средства и
35 Бекерел (Bq) е единица която измерва колко атома се разпадат (и следователно излъчват
радиация) всяка секунда, като 1 Bq e едно разпадане за секунда. Като пример, в средно
статистическият човек има такова количество радиоактивни елементи, което предизвика
радиация от около 4000 Bq. Радиоактивността на един банан например, е около 15 Bq. За да
можем да кажем нещо по-конкретно относно опасността върху човешкото здраве, ние трябва поне
да знаем какъв е елемента, как ще взаимодейства с тялото (Дали просто ще премине през
тялото, или ще се концентрира в някой орган. бел.прев.), дали облъчването ще е вътрешно
или външно, и ако е вътрешно – то как елемента се озова вътре в тялото. (Разликата между
алфа, бета, гама лъчение е между земята и небето в зависимост от ситуацията. Например,
ако имаме радиоактивен източник на алфа частици с радиоактивност от 10,000,000,000
Бекерела, то ние можем спокойно да го носим в джоба на дънките си образно казано, без да ни
стане нищо поради простата причина, че алфа лъчението ще бъде изцяло спряно от дънковия
плат. Но в същото време, ако погълнем същото количество алфа частици, то краят ни ще
бъде фатален. бел.прев. )
36 Субсидираното от ЕС изследване ExternE e пример за голямо проучване, което включва аварии,
ядрени отпадъци и други опасности и въпреки всичко заключи, че ядрената енергия е един от найбезопасните начини за производство на енергия. Фигура 12, която изчислява вредите върху
човешкото здраве от различни енергийни източници, е силно базирана на данни от ExternE.
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обстойно проверени проучвания почти никога не намират място в докладите
изготвени от анти-ядрените движения. Защо? Ние подозираме, че заради
представените в тях анализи и заключения, които са в разрез с програмите и целите
на анти-ядрените движения.
Вместо това много, ако не и почти всички анти-ядрени организации изглежда че
предпочитат да се уповават на неясни твърдения и на нищо не значещи за повечето
хора мерни единици, когато става дума за опасностите от ядрената енергия. Това е
чудесна тактика за разпространяването на страхове, несигурност и съмнения. Даже
не им се налага да правят скандални, но лесно опровержими изказвания относно
ядрено унищожение и радиоактивни пустини, като те просто разчитат на
подсъзнанието да запълни празнотите. Човек почва да се замисля, дали това
всъщност не е тяхната цел.

Колко сериозен е проблемът с радиоактивните отпадъци?
От наблюденията които имаме, радиоактивните отпадъци, или по конкретно
отработеното ядрено гориво, е една от главните причини много хора да са
настроени срещу ядрената енергия. Следователно, необходимо е да разгледаме
тази тема и да видим какво предлага науката. Ключовите въпроси са дали
отработеното гориво може да бъде съхранено „безопасно” за много дълъг период от
време и какво всъщност е значението на „безопасно” в този контекст.
Много малко хора са запознати със същността на радиоактивните отпадъци и как те
биха могли да застрашат човешкото здраве и околната среда. Повечето хора
получават своето знание от масовите медии, включително анимации като семейство
Симпсън (The Simpsons). В тези източници, радиоактивните отпадъци често се
представят като нещо безкрайно ужасно и мистериозно, притежаващо почти
магически сили да разрушава и убива. След такова представяне на нещата, не е
чудно масовото разпространение на страх и че някои хора се възползват от това.
Човек само трябва да изрече думите „радиоактивни отпадъци” и без да е
необходимо да отделя повече време и усилия, като например да обясни детайлите и
механизмите, чрез които радиоактивните отпадъци могат да напуснат тяхното
хранилище и да причинят вреда на хората, слушателите вече най-вероятно си
представят ужасяващи, но и в същото време неназовани опасности. Изследванията
и доказателствата, с които всъщност хората разполагат относно радиоактивните
отпадъци, сочат към нещо напълно различно, а именно че дори при най-лошите
сценарии, вредата предизвикана от сериозен проблем в хранилище за радиоактивни
отпадъци ще бъде много малка и ще бъде концентрирана върху малка площ около
хранилището.
Ядрената индустрия е единствената измежду големите енергийни индустрии и една
от малкото като цяло, която е задължена да събира и съхранява всичките си
отпадъци. Окончателното и безопасното съхранение на високо-радиоактивни
отпадъци, а именно отработеното гориво, е тема на изследване десетилетия наред.
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Дори ако политическите маневри и NIMBY политиката37 са забавили изграждането
на геоложки хранилища дълбоко под земята, то има и други възможни решения.
Безопасността на геоложките хранилища е обстойно изследвана. Една от главните
задачи на въпросните изследвания е моделирането на изтичане и какви биха били
вредните последствия от такова изтичане върху околната среда и хората живеещи в
близост.
Един от най-модерните проекти за изграждане на хранилище е Онкало във
Финландия. Компанията Posiva, която ще изгражда обекта, с години е изследвала
мерките за безопасност, като често е била подлагана на проверки от външни
експерти. Едно от тези изследвания 38 систематично пресмята в различни
хипотетични сценарии радиационната доза, на която хора в бъдещето биха били
подложени в случай, че хранилището бъде разрушено и протече. Резултатите са
изключително интересни. Най-песимистичния сценарий би довел до поглъщането на
годишна доза радиация, от най-потърпевшия човек, равняваща се на дозата която
ще погълне ако изяде няколко банана39.
Въпреки че в детайлите различните хранилища се различават, финландският проект
е добър пример как отработеното ядрено гориво може да бъде съхранено в бъдеще.
Радиоактивните елементи в горивото са отделени от околната среда посредством
няколко независими бариери. Те включват самото гориво, което е много устойчиво
срещу корозия*, дебелостенни медни контейнери в които няколко отработени
горивни касети са заложени в чугунена матрица, функционираща като буфер
бентонитова глина около медната кутия и същата глина за засипване на
контейнерите положени в тунели и най-накрая тези тунели са на около 400 метра
дълбочина в гранитна скала.
При разглеждането на най-лошия сценарий въпросното изследване допуска, че
медните кутии са повредени още преди полагането им в хранилището**. В
допълнение, също така се допуска, че в рамките на 1000 години кутиите и
бентонитовата глина около горивото мистериозно ще изчезнат. В действителност
кутиите ще издържат поне десетки хиляди години, а в природата съществуват
бентонитови глини които не са се променяли в рамките на милиони години. Всяка от
изброените бариери е достатъчна почти изцяло да предотврати възможните
изтичания. Обаче при едно песимистично пресмятане се допуска, че човекът който
37 NIMBY (Not In My Back Yard) означава „не и в моят двор” и е често срещан проблем когато нещо с
големи размери трябва да бъде изградено. По строгата форма му е BANANA (Build Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything) което се превежда като „Няма да строиш абсолютно нищо никъде
ако ще е в близост до нещо”. Във Финландия, NIMBY настроението и местното несъгласие за
изграждането на хранилище бе преодоляно, чрез прозрачен дебат и процес в обществото, който в
крайна сметка доведе до това, две общини да се състезават за въпросният проект. Този развой е
много различен от например, едностранното решение на американското правителство за
изграждане на хранилище в планината Юка - проект който в крайна сметка бе изоставен.
38 Става дума за сценарий PD-BC на страница 137 от доклада Hjerpe, T., Ikonen, A. T. K., Broed, R.
(2010).
Biosphere
Assessment
Report
2009.
Posiva
2010-03.
http://www.posiva.fi/files/1230/POSIVA_2010-03web.pdf. Друга, по нова статия с дори по-ниски
прогнозни дози е Posiva (2013), Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto –
Biosphere Assessment 2012. Posiva 2012-10. http://www.posiva.fi/files/3195/Posiva_2012-10.pdf
39 По конкретно, около 0.00018 милисиверта за година.
*
бел. прев. - конвенционалното ядреното гориво е под формата на цилиндрични таблетки от
керамичното гориво уранов двуокис с приблизителен диаметър 9 мм и височина 8 мм. наредени в
4-метрови херметизирани обшивки от цирконий
**
бел.прев. - при такова допускане, се използва нивото на радиоактивност на отработеното
гориво в момента на неговото полагане, а не 100 години в бъдещето, когато то ще е значително
отслабено
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ще е потърпевш ще изживее целият си живот на най-замърсения квадратен метър
земя, храни се само с храна отгледана върху същата земя, и пие вода която също се
набавя оттам. Ако се приемат близки до реалността допускания и ако човек яде
нещо различно, то количеството радиация измерено в „бананови дози” спада
драстично от няколко банана до нива по ниски от един банан. Необходимо е пак да
се отбележи, че изследването е разглеждало възможно най-песимистичният
сценарий. Всякакви други възможности ще доведат до по-малки дози на радиация.
Не трябва все пак да се забравя, че изследването е извършено от Posiva, въпреки
че е било прегледано от външни експерти. Препоръчително е да се гледа с доза
скептицизъм върху проучвания поръчани от корпорации които имат интереси в
съответната сфера40. В допълнение, изследванията на Posiva все още продължават
и изчисленията както може да се очаква, са били подложени на критики. Грийнпийс
правят свое разглеждане по темата. Все пак поне на част от критиките трябва да се
обърне внимание: например регулаторният орган трябва отблизо да следи
ситуацията и да не се допуска кратките срокове за изпълнение да накарат Posiva да
претупва работата за сметка на безопасността. Въпреки всичко дори критиката на
Грийнпийс стига до следното заключение: „... досега няма доказателства, че
планираното хранилище не е безопасно и че текущите проблеми не могат да бъдат
разрешени” 41. Разбира се не всички възможни проблеми могат да бъдат предвидени.
Обаче най-обезпокоителните последствия от фундаменталните потенциални
възможности, като например повредата на медните кутии или липсата на
бентонитовата глина фигурират в най-песимистичните пресмятания на Posiva. Като
се вземе това в предвид, последствията за нещастния човек, който живее и добива
храната си на най-силно замърсеното парче земя, се изчисляват да бъдат
значително по-ниски от тези които най-сдържаните критици биха определили като
някаква заплаха.

Какво остана да добавим?
Когато навлизаме все по надълбоко в дебата за радиоактивните отпадъци, стигаме
до интересна реторична тенденция. Зад всичкото многословие изхабено за атаките
срещу ядрената енергия и радиоактивните отпадъци, най-интересните неща са
измежду тези, които са останали неизказани. За случая на радиоактивните отпадъци
например, докато цели уеб страници предлагат различни начини при които
съхранението на отпадъците може да се провали, на нито една, единствена
страница не е направено усилие, да пресметне какви биха могли да бъдат
практическите последици, ако се случи такъв провал.
Няма нито едно обстойно (или каквото и да е) пресмятане, което поне малко да се
приближава до моделите разработени от Posiva. Няма нито едно изчисление, което
да покаже просто някаква вреда върху хората живеещи в близост до хранилище за
радиоактивни отпадъци, нито пък има приблизителна оценка за големината на
замърсената площ от аварирало хранилище. Най-близкото до което анти-ядрените
движения са достигнали, са заяждания и измислици от сорта как малки количества
40 Това, разбира се, се отнася също и за възобновяемите утопии които бяха дискутирани по рано в
книгата.
41 Lempinen, A. and Silvan-Lempinen, M. (2011) Reverse Logic – Safety of Spent Nuclear Fuel Disposal.
Greenpeace International. Page 38. http://tinyurl.com/pmkbqvf
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плутоний замърсяват цели езера, в които плутоният неизвестно как ще бъде
равномерно разпределен в езерната вода, въпреки че не се споменава как това
равномерно разпределение би могло на практика да се случи и да остане такова във
времето42. Ние можем само да заключим, че липсата на подобни оценки директно
подкопават анти-ядрената реторика: резултатите от обстойни изследвания просто не
подкрепят много от техните твърдения.
Дебатът за ядрената енергия, като цяло се различава от почти всички останали
дебати от гледна точка на отправените абсолютни изисквания. Чували сме
многократно, че няма начин да се гарантира, че ядрено хранилище никога няма да
протече. Също чуваме твърдения как няма начин да се даде гаранция, че тежки
аварии с ядрени централи никога няма да се случат. От техническа гледна точка,
такива твърдения са абсолютно верни: никой здравомислещ човек не може да каже,
че аварии не могат да се случат, или че хранилища не могат да протекат при
каквито и да е обстоятелства. Последните са проектирани за десетки или стотици
хиляди години. Това е огромен период от време в който много странни неща могат
да се случат. Обаче интересно е да се запитаме „и какво ако стане”? Какво ако има
протечка? Колко е голяма? Какво ще се случи с хората и околната среда? Ще бъде
ли сериозен проблем и колко точно сериозен ще бъде? Как би се развил проблемът
и колко вероятно е той да се развие точно по определен начин?
Всеки един чиито аргументи срещу ядрената енергия се базират на идеята, че не
съществува абсолютна гаранция за безопасност, всъщност разполага с магическа
или хомеопатична гледна точка относно радиацията. В тази гледна точка,
радиоактивните субстанции и „изкуствената” радиация са абсолютно зло, което не
може да бъде толерирано по никакъв начин. Не е от значение, че не съществува
никаква разлика между „естествена” и „изкуствена” радиация и поддръжниците на
тази гледна точка разглеждат изкуствените източници на радиация като
фундаментално непоносими без значение от дозата или реалните последствия.
Този възглед е вкоренен в многобройни статии и аргументи, които бият тревога при
първото споменаване, че някъде е установена на „радиоактивност” или
„радиоактивна субстанция” и дали има възможност за нейното разпространение без
изобщо да има значение каква е големината на тази радиоактивност.*
Ако приложим обаче подобна логика върху други човешки начинания, бързо ще
установим, че всяко начинание може да бъде обречено поради същите причини.
Няма абсолютно никакъв начин да се даде гаранция, че което и да е действие или
бездействие няма да окаже сериозно въздействие върху хората или околната среда
в рамките на сто хиляди години. В тази връзка, ако разширим хомеопатичният
възглед за опасните вещества, то тогава всяко начинание има потенциала да
произведе някакво количество от нещо опасно. Какво да кажем за горските пожари?
Та нали, канцерогенните сажди получени от изгарянето на дърва се
разпространяват без проблем на хиляди километри.
42 Друго което е интересно да се отбележи е, че при едно и също количество и обстоятелства,
кофеин би бил доста по-смъртоносен от плутоний. През 1976, професорът по физика Бернард
Коен от САЩ предложил по телевизията да погълне същото количество плутониев оксид (найразпространеното химично съединение на плутониев прах, бел.прев. 100 грама прах има
потенциала да замърси доста по-голяма площ от 100 грамово кубче плутоний) колкото кофеин в
чистата му форма би погълнал доброволец. До този ден, не се е явил доброволец и има добра
причина и в бъдеще да не се появи.
*
бел.прев. - при тежки аварии трябва да се бие тревога, но при малки протечки които не
представляват заплаха защо е нужно? Като пример върнете се обратно на Фигура 13 и
изтичането на тритий от Фукушима в Тихия Океан.
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Ние вярваме, че повечето анти-ядрени функционери, дори тези които се осланят на
аргумента за абсолютна безопасност са здравомислещи хора, които много добре
разбират абсурдността на такива аргументи. Обаче това изглежда не ги спира да
прилагат едни критерии за ядрената енергия и съвсем различни когато става дума
за нещо друго. Ако човек е истински заинтересован да научи нещо и търси решения
и информация, то той трябва да задава въпроси като „колко?”, „какво ако стане?” и
„а каква е алтернативата и нейните рискове?”. Нужно е да се припомни, че една от
алтернативите в този случай включва сценарий, който не може да помогне в борбата
с климатичните промени.
Нищо от гореспоменатото не означава, че пресмятанията, моделите и
приблизителните оценки които сме споменали в тази книга (или други подобни
изследвания и пресмятания) са абсолютно безгрешни. Винаги има съмнения и
пропуски не само в моделите и техните изчисления, но също във фундаменталните
познания и възгледи, като например - какво точно е въздействието на радиацията
върху човешкото тяло. Нови научни открития могат да преобърнат стари схващания,
и е абсолютно възможно да се окаже че сме били в грешка. Обаче, това не значи че
моделите и изчисленията са безполезни.
Дори ако изчисленията не са изцяло верни, дори и да се окаже, че са по-скоро
предположения, въпреки това те са значително по-добри от съждения базирани
изцяло на интуицията. Ние допускаме, че инженерите и учените правят грешки,
могат понякога да залитат в посока на прекалена увереност в техните изчисления и
че е много вероятно някои техните доклади да са изкривени с цел да задоволят
своите работодатели. В примера с Posiva, интервалът за възможните грешки е
широк, но дори ако резултатите от изчисленията са сто хиляди пъти занижени, то
дори и тогава дозата ще остане твърде ниска за да представлява заплаха.
Изчисления като горепосочените, по никакъв начин не са последната дума. По скоро
те са начини да се намалят свързаните с проблема неясноти. Когато човек подкрепи
аргументите си с числа, то тогава дискусията относно рискове и ползи добива вид,
при който силно олекват доводите базирани само на прилагателни (бел.прев. наричането на ядрената енергия с думи като „лоша“, „опасна“, „скъпа“).
Следователно е повече от срамно, че анти-ядрените организации като цяло не се
опитват да анализират моделите и техните изчисления и в отговор да предложат подобри модели и изчисления. Разбира се, едно от вероятните обясненията за това е,
че те просто нямат какво да предложат и разчитат единствено на реторика.

Хранилищата за ядрени отпадъци не са нещо ново
Често се чува твърдението, че не може да знаем какво ще се случи с хранилищата в
геоложки времеви интервал (бел. прев. - хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди,
милиони години). По принцип това е вярно. Обаче, това което остава неизречено е,
че вече разполагаме с информация какво може да се случи с радиоактивните
отпадъци. Природата ги е изолирала от околната среда още от времето когато
животът е бил във формата на едноклетъчни организми.
С учудване научихме, че не по-малко от петнадесет ядрени реактора са били
намерени в областите Окло и Бангомбе в Габон през 70-те години. Тези реактори
предизвикаха огромен научен интерес, и бързо се установи, че те са били
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активирани преди около 2 милиарда години, когато през изключително богат на уран
залеж е започнала да преминава вода.
Тази вода е била достатъчна, да предизвика умерена верижна реакция, която е
поддържала реакторите активни приблизително половин милион години, макар и
мощността им да е била ниска в сравнение с тази на днешните ядрени централи.
Протичащите реакции обаче и резултатите от тях са били същите, като тези които се
получават всеки ден в ядрените реактори. Следователно, продуктите на делене са
били идентични и геолозите са успели да проследят тяхното движение в залежа от
момента на получаването им. Въпреки факта, че реакторите и генерираните
продукти на делене са били близо до земната почва и са били в контакт с течаща
вода за необозрим период от време, през който формата на континентите се е
променила до неузнаваемост, а животът е еволюирал до сегашното си великолепие,
повечето от опасните продукти на делене са пропътували разстоянието от само
няколко метра от мястото на тяхното получаване (бел.прев. - нека сравним 2
милиарда години със 100 000 което грубо казано времето което едно хранилище
трябва издържи).
По цялата Земя могат да бъдат намерени така наречените „природни аналогии“ на
проблема с ядрените отпадъци. Например, под езерото Сигар в Канада се намира
много богат залеж на уранов окис, който в обогатената си форма се използва като
гориво в повечето съвременни ядрени реактори. Този залеж на възраст повече от
милиард години е бил открит случайно, защото натрупвалият се по естествен път
слой от порьозна глина (бентонитната глина заложена в ядрените хранилища е
много по-плътна и следователно по-добра за тази цел) изцяло е блокирала пътя на
елементите които иначе биха издали съществуването на въпросният залеж.
Многобройни ледникови епохи със своите механични въздействия са преминали над
този залеж без да предизвикат особен ефект. Други аналогии могат да бъдат
открити на различни места. Два примера са Лох Нес в Шотландия и Сицилия.
Благодарение на тези аналогии ние знаем, че относително безопасно складиране на
отпадъците за стотици или хиляди години е напълно възможно. В края на краищата,
природата е успяла да направи същото абсолютно случайно. Също така имаме
добра причина да вярваме, че дори сравнително сериозни протечки са далеч от
причиняване на катастрофи с размери, каквито някои хора искат да ни накарат да
повярваме, че са възможни. В допълнение самият проблем всъщност отслабва и
напълно изчезва с времето. Радиоактивността по дефиниция означава, че
радиоактивните елементи в крайна сметка ще се разпаднат до стабилни елементи.
Колкото повече е радиоактивен, и следователно опасен даден елемент, толкова побързо той ще се разпадне и изчезне. От друга страна елементите чиито периоди на
полуразпадане се измерват в милиони години не са много опасни, просто защото не
са много радиоактивни.
Всичко това означава, че радиоактивните отпадъци са много по-временен проблем
от общоприетото схващане за това. Вярно е че дори след 100,000 години
отработеното гориво ще съдържа някои опасни елементи, но не по-малко е вярно, че
след около 1000 години отпадъците няма да бъдат много по-опасни от същото
количество природен уран. Природата предоставя многобройни примери: основната
скала над хранилището Onkalo съдържа повече уран отколкото някога ще има в
самото хранилище, макар и в по-слабо защитена форма. Интересно е да се разбере
как точно хранилището ще застрашава хората и околната среда в далечното
бъдеще по начини по които основната скала досега не е направила това?
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За сравнение, съществуват определени отпадъци, които ще останат опасни
практически завинаги, тъй като те нямат период на полуразпадане. Те включват
тежки метали като кадмий (използван в някои слънчеви панели) и живак който се
изхвърля от въглищните централи. Широко разпространените (и изненадващо
широко одобрени) хранилища за тези токсини са или най-обикновени бунища или
самата околна среда – като се надяваме да се разпръснат и разсеят. Ще бъде
интересно да се наблюдава сериозен дебат за това как да се справим с
електронните отпадъци и токсини които съпътстват производството на слънчевите
PV панели, например за 100,000 години напред с нулев риск за околната среда и
бъдещите поколения. Достатъчно ли ще е, ако направим анализ „разходи и ползи” и
оценка на риска със стойности представени от индустрията и оставим нещата такива
каквито са?

Ние вече знаем как да решим проблема с ядрените отпадъци (и
отработеното гориво)
Ще ни повярвате ли, ако ви кажем, че хората вече знаят как да разрешат уж
неразрешимият проблем с ядрените отпадъци, без да е необходимо тяхното
затваряне за десетки хиляди години в хранилища? Вече съществуват разработени
технологии, които могат значително да намалят както количеството, така и
дългосрочната потенциална опасност от сегашните ядрени отпадъци – като под това
се разбира предимно отработеното гориво от сегашните ядрени централи. Наймодерната от тези технологии е, да „изгаря“ отпадъците в така наречени реактори на
бързи неутрони. Вече разполагаме с повече от 400 реакторни години опит с
различните видове бързи реактори и реактори размножители43.
Русия експлоатира своя реактор BN-600 от 1980г, а неговия заместник, BN-800 в
Белоярск започна работа през 2014г. Японската GE-Hitachi предлага на британското
правителство своя реактор PRISM с който да помогне за унищожаването на
натрупаните резерви от плутоний. Цитирайки Дейвид МакКей, който е главният
правителствен научен съветник по въпросите на енергията и промените в климата,
реактори от типа на PRISM може да произведат цялото електричество което се
консумира във Великобритания за следващите 500 години само и единствено
изгаряйки натрупалите се резерви от уран и плутоний.
Повечето реактори от четвърто поколение имат силно изразено преимущество
спрямо сегашните реактори от второ и трето поколение в това, че те използват
ядреното гориво много по-ефективно и че могат да произвеждат 44 повече гориво
отколкото консумират благодарение на факта, че изотопите които се делят са много
по-малко от тези от които се възпроизвежда ядрено гориво. Сегашните реактори
„изгарят“ предимно редкия изотоп на урана – уран-235, и като резултат може да
„отключи“ само няколко процента от цялата енергия заложена в урана.
Реакторите размножители превръщат в гориво изотопа уран-238, който съставлява
99.3 процента от природния уран*. Друг вид реактори могат да превръщат в гориво
43 Много повече информация относно реактори на бързи неутрони може да бъде намерена,
например тук: http://tinyurl.com/nreyw8j
44 Реактори които произвеждат повече гориво (Pu-239 и U-233 съответно получени от U-238 и Th-232)
отколкото консумират се наричат реактори размножители.
*
бел. прев. - уран-238 като погълне неутрон се получава плутоний-239 който е гориво
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изотопа торий-232*, който е между 3 и 4 пъти по-разпространен от урана в земната
кора. Реакторите размножители на бързи неутрони могат да използват обеднен уран,
който е останал от процеса на обогатяването на урана, отработено ядрено гориво
(същото, което излиза като „отпадък” от сегашните ядрени централи и което е
запланувано да бъде заровено дълбоко под земята), натрупаните уран и плутоний
които са от клас годни за ядрени оръжия, от които наистина трябва да изгорим
колкото се може повече. Отделно от това, има огромни количества торий, натрупан в
процеса на изкопаването на определени редки елементи. Те просто са безполезни в
момента, но в същото време могат да предоставят такова количество енергия което
при сегашната консумация да задоволи световните нужди за стотици години напред.
Практически, реакторите размножители представляват устройства, които разполагат
с неограничено количество гориво и поради това някои институции, като например
комисията Брънтленд, която е трябвало да определи значението на думите
„целесъобразно развитие”, в продължение на десетилетия е разглеждала тези
реактори като един вид възобновяеми енергийни източници45.
Гореспоменатите реактори също така „изгарят” изотопите с голям период на
полуразпадане, като например плутония, представляващи главния проблем при
съхранението на отработено гориво. Те произвеждат по-малки количества
отпадъци**, които въпреки че са силно радиоактивни и съдържат опасни елементи
като Цезий и Стронций, ще станат практически безобидни в рамките на 300 години46.
При такава ситуация, хранилищата за дългосрочно съхранение на отпадъци ще
бъдат доста опростени. В допълнение, в тези отпадъци се съдържат много ценни
изотопи които могат да бъдат използвани в медицината и индустрията (бел.прев. значението на думата „отпадък” е доста изкривено в този контекст).
Важно е да се разбере мащабът на различните ни енергийни опции. За да покрием
всичките си енергийни нужди, директно или не, за всеки човек водещ живот с високо
ниво на енергийна консумация, каквито са хората в повечето развити страни,
реактор от тип PRISM ще произведе такова количество отпадъци което може да се
събере в чаша за вино. Тези опасни отпадъци ще станат безобидни за 300 години, а
ще бъде и значително лесно да се съхраняват безопасно за такъв кратък период от
време. Те не могат да бъдат използвани за създаването на ядрена бомба***, но
теоретично могат да се използват за направата на „мръсна бомба”, в която се
използват конвенционални експлозиви за разпръскването на опасни вещества в
околната среда. Няма друга технология която да се доближи дори малко до толкова
нисък екологичен отпечатък. Само сегашните открити залежи на уран, ще бъдат
достатъчни да покрият енергийните нужди на 10 милиарда души с високи нива на
консумация за хиляди години. Ако се вземе предвид количеството уран в морската
вода, което между другото постоянно се увеличава заради ерозията, ще се увеличат
урановите залежи поне хиляда пъти. Технологията необходима за отделянето на
урана от морската вода вече се разработва. С реактори размножители,
притесненията, че ще ни свърши горивото или, че дори предстои пиков добив на
уран са просто лишени от смисъл.

бел.прев. - торий-232 като погълне неутрон се получава уран-233 който е гориво
45 Нашето общо бъдеще: Доклад на световната комисия за околна среда и развитие, глава 7 (1987).
http://www.un-documents.net/ocf-07.htm
**
бел.прев. - практически това са продуктите на деленето
46 Цезий-137 и Стронций-90 имат период на полуразпад от около 30 години. След 10 периода на
полуразпад остават около 0.1 процента от тези елементи.
***
бел.прев. - защото просто няма нито уран, нито плутоний в тях
*
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Както бе споменато по-горе, уранът не е единственият материал за ядрено гориво.
Друга обещаваща възможност е да се използва торий, например в реактори от тип
“molten-salt или MSR”. Тези реактори изискват допълнителна разработка, но
основите вече са положени и даже са били изпитани още през 60-те години. Има
много нови научни проекти и например в Китай, Индия и САЩ, чиято цел е да
разпространят тория като гориво, както това е за реакторът MSR.
След като са толкова добри, тогава защо такива реактори все още не са в
експлоатация? Това е добър въпрос. Като за начало, трябва мъничко да охладим
ентусиазма и да отбележим, че най-добрите реактори винаги са били тези на хартия.
В момента в който проектите се придвижат от чертежи и прототипи до реалния
реактор, обикновено се появяват някакви неочаквани и неприятни изненади.
Поддръжниците на реакторите размножители на бързи неутрони и торий са уверени,
че могат да разрешат всички остатъчни проблеми, като в същото време да запазят
крайната цена ниска; но трябва да си припомним, че поддръжниците на ВЕИ казват
абсолютно същото.
Реакторите размножители поставят някои трудни предизвикателства при
управлението на горивния цикъл. Например, за тяхното пускане е необходимо
голямо количество плутоний или силно обогатен уран, а това представлява реална
заплаха от възможност за разпространение на ядрените оръжия47. Поне на теория,
някои реактори размножители могат да бъдат да бъдат използвани от държави
които имат желанието да произвеждат плутоний за ядрени оръжия, и следователно
ще трябва да се засили международния контрол. Обаче има реактори като например
Integral Fast Reactor (IFR), които са проектирани така, че да бъдат дори понеподходящи от сегашните леководни реактори за разпространяване на ядрен
материал. До ден днешен, няма данни за производството на материал за ядрени
оръжия от цивилните енергийни реактори. За някой силно заинтересован в
производството на оръжия, конструирането и управлението на опростен вид реактор
(бел.прев. “nuclear pile”), който се занимава само с производството на годен за
бомби плутоний, е доста по-евтино и по-лесно такъв реактор може да бъде скрит48.
В действителност подсъзнателното убеждение, че ядрените електроцентрали и
ядрените оръжия са тясно свързани не се потвърждава от фактите. Броят на
държавите които притежават ядрени оръжия твърдо намалява, като в същото време
нови държави пускат в експлоатация ядрени централи. Например, Швеция и
Швейцария имаха програми за ядрени оръжия - до началото на 70-те в Швеция49 и
80-те в Швейцария 50 . Южна Африка дори унищожи ядрените си оръжия, но
продължава да ползва ядрена енергия. Въпреки че разпространението на ядрени
оръжия е сериозна причина за безпокойство, трябва се разбере, че придобиването
на ядрено оръжие е предимно политическо решение и няма връзка с това колко на
47

Необходимият плутоний за пускането може да се вземе от отработеното гориво на сегашните
ядрени реактори. Такъв „реакторен-клас“ плутоний е много трудно да се вложи в ядрена бомба,
защото е съставен от силно неподходящи изотопи на плутония. (бел.прев. с други думи, освен че
трябва да се извлече от силно-радиоактивното отработено гориво, то от този плутоний трябва
допълнително да се отделят неподходящите изотопи по някакъв начин – чрез технология която не
съществува).
48
До такива заключения са стигнали и експерти които са участвали в Шведската военна ядрена
програма, която сериозно е гледала на въпроса как да използва цивилни реактори за производството
на материал за бомби през 50-те и 60-те години.
49
Jonter, T. (2010). Шведските планове за сдобиване с ядрени оръжия, 1945-1968: Анализ на
техническите
приготовления.
Science
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Global
Security,
18(2),
61–86.
doi:10.1080/08929882.2010.486722
50
http://nuclearweaponarchive.org/Library/Swissdoc.html
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брой са ядрените централи. Международното сътрудничество и надзорът са
ключовите фактори, както за предотвратяване на разпространението на ядрените
оръжия, така и в борбата срещу климатичните промени.
Друг проблем е, че новите видове реактори изискват огромен финансов капитал за
тяхното конструиране, създаването на прототипи и лицензирането им. Само
прототипът може да струва между стотици милиони долари и няколко милиарда и са
малко компаниите които биха си позволили такъв риск. В допълнение, реакторите
размножители не са конкурентно способни при сегашните цени на урана, а
инициативите за насърчаване на изгарянето на отработеното ядрено гориво и на
други отпадъци в тях засега са слаби. Политическите и законовите среди в много
държави са рисковани и без ясни цели и всеки проект в чието име фигурира думата
„ядрен“ води до голяма политическа несигурност, и следователно до още по-големи
финансови разходи.
Човек може да се надява, че тези препятствия ще бъдат преодолени. Много от
новите реактори са проектирани като модулни, масово произвеждани и
стандартизирани. На теория, след като веднъж бъдат лицензирани, те ще могат да
бъдат произвеждани на поточни линии, което значително ще намали цената, докато
качеството ще се увеличи. Обаче политическите и законовите пречки най-вероятно
ще бъдат значителни. Изглежда сме още далеч от момента на тяхното глобално
производство, където например Китайска фирма може да лицензира и
стандартизира дизайн за Китай, който в същото време ще бъде приемлив и за
Британския надзорен орган, като няма да се наложи издаване на нов лиценз за
Великобритания.
В допълнение, почти не фигурира обществена дискусия за тези реактори в
основните медии. Лесно достъпна информация относно такива новости в ядрената
индустрия до скоро не съществуваше, а дори много енергийни експерти имат
относително слаби познания за техните възможности. Надяваме се, че с течение на
времето информацията, обществените дискусии и издадените книги (като тази която
сега четете), ще променят положението. Новите ядрени технологии не са панацея
или „сребърен куршум“ срещу климатичните промени, но ние вярваме и се надяваме,
че те ще се окажат ценни източници на енергия и средства за унищожаването на
натрупаното отработено ядрено гориво. Междувременно, ще продължава
използването и на сегашните безопасни и ефективни ядрени технологии.
Разбира се, подобни възгледи рядко намират подкрепа от природозащитните
организации. В повечето случаи изглежда, сякаш те избягват да говорят за новите
разработки вероятно от страх, че тези разработки ще разрушат един от ключовите
аргументи на анти-ядрените движения - този с отработеното гориво. През повечето
време, доводите срещу реакторите размножители и като цяло срещу всякакви нови
разработки кръжат около познати теми, а именно, че те не са били и в настоящия
момент не са икономически изгодни, че са опасни, че не са изпробвани и че има риск
от разпространение на ядрени оръжия.
Ако получаваме някаква информация относно реакторите размножители, то тя е
предимно за да изтъкне колко са ужасни те, колко са опасни 51 , че са далеч в
бъдещето и че трябва да бъдат забранени моментално, дори преди да бъдат
51

В интерес на истината, един от ключовите принципи зад реакторите от четвърто поколение, е че те
са много по-безопасни от сегашните реактори и в много случаи „могат да бъдат оставени на
произвола на съдбата“ ако се случи авария.
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изпробвани на какво са способни. Тези аргументи могат да бъдат чути от същите
хора и организации, които само преди пет минути са ви казвали да заложите вашата
вяра в гениалните инженери, учени и капиталисти които несъмнено, съвсем скоро
ще изобретят достъпни технологии за справяне с проблемите на честите и
неочаквани прекъсвания в работата на ВЕИ, чиито високи цени са именно причината
да се инвестират още пари в тяхното развитие и построяване.

Евтина или скъпа е ядрената енергия
Когато Робърт Стоун, носител на награди и продуцент на документални филми, се
обърна с няколко думи към зрителите, преди премиерата в Хелзинки на неговият
най-нов документален филм „Обещанието на Пандора“, той отбеляза как антиядрените аргументи са се изменяли през времето на неговата кариера. Когато той е
правил своя първи, номиниран за Оскар анти-ядрен документален филм „Радио
Бикини“, главната мотивация на анти-ядреното движение е била, че ядрената
енергия по някакъв начин разрушава нашия свят. Еволюцията на анти-ядрената
мотивация може да се опише с изречените от него думи:
“Ние започнахме от „ядрената енергия убива децата ни” и стигнахме до „твърде
скъпа е за да си я позволим”.
Дискусиите за ядрена енергия изглежда магически променят много от критиците на
дивия капитализъм, критиците на модела на икономическия растеж и алчността на
корпорациите и те изведнъж сякаш се превръщат в същински високомерни и
безмилостни изпълнителни директори на компании. Внезапно неща като
корпоративни печалби, срок за възвръщаемост на инвестициите и бързи печалби
стават най-важни и ако климатичните промени могат да бъдат спрени, то това
трябва да се постигне по начин, който да е финансово печеливш. След като
ядрените реактори не са винаги печеливши на сегашният енергиен пазар, те веднага
правят заключението, че тяхното изграждане трябва да бъде забранено, така че
никой глупав корпоративен директор да не може да направи скъпата грешка да
инвестира в реактор и по този начин да намали глобалния потенциал за максимален
икономичен възход.
Нещата стоят по съвсем различен начин когато става дума за възобновяемите
източници -„истинските двигатели” на икономическия растеж, без значение от
субсидиите и другите форми на обществена подкрепа необходими за тяхното
развитие.
Ние вече обърнахме внимание на наличността и изобилието на ВЕИ, и установихме
че в момента тяхното развитие е базирано на много оптимистични предположения.
Аргументът за „високата цена на ядрената енергия“, почива почти изцяло на
полуистини. Построяването на ядрените централи е скъпо, но само ако не се
сравняват с другите енергийни инсталации. Ако такива сравнения все пак биват
направени, то те често са натоварени с различни трикове и методи които изкривяват
нещата в полза на ВЕИ за сметка на ядрената енергия. Най-използваните методи за
изкривяване на сравненията по отношение на цените са изброени по-долу.
Инсталирана мощност срещу произведената енергия. Обичайно е да се говори за
инсталирана мощност, когато се представят цените или разпространението на
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производството на възобновяема енергия от вятъра или слънцето52. Не е съвсем
погрешно така да се представят нещата, но не се споменава една много важна
информация. Тази информация е количеството безвъглеродна енергия която
централата произвежда и следователно количеството въглеродни емисии които са
спестени или могат да бъдат спестени. По правило количеството произведена
енергия се пресмята, като се умножи инсталираната мощност с коефициента на
заетост, представляващ число между нула и единица (или представен като процент).
Когато коефициентът е равен на единица, това означава, че централата
непрекъснато работи на пълната си мощност, а когато е равен на нула, че изобщо не
работи.
Някои реални средни коефициенти на заетост са представени по-долу с проценти53:


Въглищни централи 50-70%



Ядрени централи 80-90%



Фотоволтични панели 10-20%



Концентриращи слънчеви колектори 30-40%



Вятър 20-40%



Водни централи 40-50%

Големите разлики в коефициентите на заетост имат огромно значение за цените на
произведената енергия когато ги сравним с цената на инсталирана мощност.
Пренебрегване
на
продължителността
на
живота
на
централата.
Продължавайки горният пример, искаме да кажем, че не е важно само годишното
производство на енергия, а по-скоро е важна енергията произведена през целия
експлоатационния живот на централата. Повечето от ядрените централи, които се
строят в момента, имат заложен живот от 60 години, но с адекватни грижи и
поддръжка могат теоретично да изкарат до 80 или дори до 100 години.
Рентабилният живот на една вятърна централа е изчислен на 20-30 години, като се
счита, че фотоволтичните панели ще са рентабилни също толкова време, въпреки
че те могат да работят и малко по-дълго с непрекъснато намаляваща
производителност. В такъв случай, когато сравняваме действителната
производствена мощност (инсталираната мощност умножена с коефициента на
заетост), то ядрените централи имат приблизително три-пъти по-дълъг живот и ще
произведат три пъти повече енергия в една инвестиция. Друг начин да се погледне
на това е, че вятърните и слънчеви мощности трябва да бъдат разрушени и
построени три пъти през времето на живот на една ядрена централа. От това следва,
че вече инсталираните мощности от ВЕИ и тези които се строят в момента, найвероятно няма да бъдат част от енергийния производствен микс през 2050г.
Определянето на обезценяването. Трудна работа е да се определи цена на нещо,
което ще е произведено далеч в бъдещето. За да се справят с тази трудност,
икономисти и инвеститори използват метод наречен „обезценяване“, което се прави
като се залага процентна стойност, чрез която се обезценява или девалвира
бъдещето в сравнение с настоящето. Накратко казано от гледна точка на
52 Пресен пример е публикация на Блумбърг със заглавие „Фосилните горива току-що загубиха
съревнованието с ВЕИ“, където авторът не прави разлика между мощност и производство на
енергия. Когато се внесе поправка, ситуацията изглежда по съвсем различен начин от заглавието.
http://tinyurl.com/k6urudg
53 Стойностите се отнасят предимно за САЩ. http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_factor
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обществото (не на инвеститора), курсът на обезценяване е фактор, чрез който се
определя цената на живота и консумацията на бъдещите поколения. Когато сравним
цената на цялата произведена енергия от дадена централа, важно е да се вземе
предвид как се намалява цената за бъдещото производство. Ако изберем висок курс
на обезценяване, например 10 процента или повече, произведената енергия след
двадесет години почти няма да има стойност отнесена към днешната. Ако курсът на
обезценяване е нисък (например по малко от 2 процента), нула или дори
отрицателен, то стойността на енергията произведена след 20 години ще е
значително по-висока от сегашната. От гледна точка на обществото курсът на
обезценяване на фундаментално ниво представлява по подразбиране етичен избор.
Всеки един, който се притеснява за бъдещите поколения, например за изострянето
на недостига на природни ресурси, би трябвало по подразбиране да бъде за курс на
обезценяване близък до нула. С висок курс на обезценяване, дълголетни
инвестиции които ще генерират ползи и далеч в бъдещето, като например ядрените
електроцентрали, ще покажат високи разходи, докато краткосрочни инвестиции ще
изглеждат че са с по-добра стойност. С достатъчно висок курс на обезценяване,
винаги е по-добре максимално да се увеличи консумацията днес, а инвестициите да
се отложат във времето.
Въпреки че финансови институции, като например банките, отпускат заеми и
финансиране базирано на икономически изчисления обикновено допускащи
сравнително високи курсове на обезценяване, могат да бъдат използвани и други
механизми, например правителствени гаранции по заеми, чрез които индиректно се
занижава големината на обезценяването (с други думи, цената на инвестицията) за
проекти, считани ценни за бъдещите поколения. В литературния обзор, изготвен от
„Приятелите на Земята от Обединено Кралство“ (Friends of the Earth UK), който вече
бе споменат в книгата, е направено заключение54, че ако ядрените централи могат
да се финансират с 3.5 процента курс на обезценяване, какъвто курс е предложен от
Съкровищницата на Обединеното Кралство за решения които имат дълготрайно
обществено значение (като например решения относно овладяване промените в
климата), то цената на ядрената електроенергия може поне на теория да бъде
намалена двойно. Въпреки забележката на авторите на обзора, че това не е
реалистичен начин за оценяване на ядрената индустрия, казаното по-горе е
илюстрация за силата на курса на обезценяване.
Пренебрегване качеството на произведената енергия. Модерното общество е
зависимо от постоянните, висококачествени енергийни доставки. Ние предпочитаме
да използваме енергия когато имаме нужда от нея, а не когато тя е в наличност.
Това е фундаменталната причина хората да измислят начини за производство на
енергия – за да прекъснат зависимостта от природните процеси и климата върху
своите дейности и да осигурят своето благоденствие. Искаме да се стоплим когато е
студено, ето ги дървата. Искаме да имаме светлина когато е тъмно, ето го
модерното осветление. С цел да опростим нещата ще кажем, енергийните
източници или задоволяват нашите нужди в големи мащаби или се намират „в
готовност“ да ги задоволят. Тогава те имат висока стойност за обществото.
Енергийните източници които се изменят според времето се наричат „периодични“,
„изменящи се“ или „непостоянни“ и по подразбиране те са от по-ниска стойност за
обществото. Често тази разлика се пренебрегва и докато делът на периодичната
54 Tyndall Centre, University of Manchester. A Review of Research Relevant to New Build Nuclear Power
Plants in the UK. Including new estimates of the CO2 implications of gas generating capacity as an
alternative. A research briefing commissioned by Friends of the Earth England, Wales and Northern
Ireland, 2013. Page 37.
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енергия е нисък, то няма проблем. Обаче, бързо може да се превърне в проблем ако
осезаемо увеличим количеството на периодична енергия.
Пренебрегване на външните разходи за цялата енергийна система и ефектът
„канибализъм”. Колкото е по по-голям делът на непостоянната енергия, толкова
по-скъпо ще е тя да бъде поддържана. Това е така, защото увеличаването на
инсталираната мощност от непостоянни източници на енергия причинява
нарастващи разходи по цялата система. Тези увеличени разходи обикновено се
пренебрегват дори от онези, които предлагат енергията да бъде 100 процента
добивана от ВЕИ. Такава цел предполага или че повечето от електроенергията ще
се произвежда от периодични централи или че определението „възобновяема“ е
било използвано някак си неточно. Често се допуска как изграждането на повече
слънчеви и вятърни централи ще бъде полезно, без значение колко са вече
свързаните към мрежата слънчеви и вятърни централи. Ако това предположение е
вярно, то може да направен извод, ако 20 процента ВЕИ струва например, един
милиард долара, то цената на 100 процента ВЕИ ще струва пет милиарда долара.
За съжаление, това не е така.
Просто практическо правило е, че колкото по нисък е коефициентът на заетост на
дадена централа, толкова по-малък дял ще има тя, преди разходите в цялата
система рязко да се увеличат и стойността на произведената енергия да спадне.
Тъй-като тези централи често произвеждат енергия по едно и също време, например
когато слънцето грее (трябва да се отбележи също така, че климатичните условия,
които до голяма степен определят движението въздушните маси, могат да се
задържат почти еднакви върху учудващо голяма територия), електричеството което
генерират става все по-евтино с увеличаването на техния дял от общото
производство. Ако производството надхвърли търсенето, цената която
производителите ще получат ще спадне, а даже може да стане отрицателна, тъй
като операторът на електропреносната мрежа ще трябва да заплати на някого, който
да го избави от ненужната електроенергия. Новите производствени мощности в
такъв случай изяждат подобно на канибали цената на съществуващите вече
мощности от същия тип (както и собствената си цена). Това също така превръща
стремежа да се поддържа баланс в системата в една безсмислена цел, тъй като
този баланс ще се нарушава винаги, когато се инсталират нови генериращи
мощности55. Разбира се, че ако са в сила преференциалните тарифи (feed-in-tariffs)
за заплащане на възобновяемата енергия, за производителя става съвсем без
значение каква е действителната цена на електроенергията.
Още едно просто, но безпогрешно практическо правило е, че максималния дял на
всеки един енергиен източник свързан към електропреносната мрежа, е грубо равен
на неговия коефициент на заетост. Стойността на произведената електроенергия ще
започне да намалява, доста преди този дял е достигнат в зависимост от наличността
на следящите натоварването мощности, каквито са водните централи. Дори при
предвидимо нарастване на капацитета на съхранение, технологията и гъвкавостта
на търсенето, по наше мнение растежа на произведената енергия от вятърни и
фотоволтични централи например в Европейската мрежа, най-вероятно ще се
стабилизира под 40 и 20 процента съответно. Преференциалните тарифи ще стават
все по-скъпи за поддържане, което евентуално ще подкопае политическата подкрепа
с която се ползват. Като се вземат предвид тези факти, то ядрената енергия става
значително, дори твърде много конкурентноспособна.
55 Баланс на търсенето и предлагането за даден източник на енергия означава че неговите разходи
са равни или по ниски от моментните цени на пазара.
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В края на краищата, с всичката врява и размахване на ръце относно това колко
евтини и конкурентноспособни са централите на вятър и слънце, изумяващото е че
те обикновено не се строят без наличието на големи субсидии или преференциални
тарифи. В същото време, тези които размахват ръце и вдигат врява, се оплакват, че
ядрените инвестиции отклоняват финансов капитал от инвестициите във ВЕИ.
Финландия е интересен пример за такова противоречие; въпреки че в момента56 се
строят две нови ядрени централи (без директни субсидии) в държава с население от
само 5.5 милиона души. Вятърната индустрия в Финландия прегря само за няколко
години до такава степен, че се стигна до положението дори хората от тази
индустрия да се разтревожат. Това се случва заради сравнително щедрата
преференциална тарифа (83.50 €/МВч. за 12 години) която докара инвеститори от
цял свят. Ако ядрената индустрия наистина беше изяла финансовият ресурс за
инвестиции във ВЕИ, това нямаше как да се случи. Според нас най-вероятното
обяснение е, не че няма липса на пари в света а по скоро има липса на печеливши
инвестиционни проекти.
И все пак остава мистерия, как точно ядрените инвестиции прибират инвестициите
за ВЕИ, за които изглежда че има огромни количества финансов капитал стига
преференциалните тарифи да са достатъчно високи. А дали ще се съберат повече
данъци, за да може правителството да харчи от тях за преференциални тарифи, ако
не се построят ядрени централи и индустриален сектор който ще използва тяхната
енергия? Не е много вероятно. Ще е възможно част от парите отделени за ядрена
енергия да отиват за енергия от ВЕИ. Но колко точно? А няма ли някаква част да се
пренасочи за въглеводородните горива, правейки по този начин лоша услуга на
околната среда?
Аргументът, че ядрените инвестиции се съревновават директно с тези в ВЕИ
сектора е погрешен по ред причини. Първо, допуска се, че инвестициите в ядрения
сектор ще отидат изцяло за ВЕИ, ако дадена ядрена централа не се построи. Второ,
допуска се, че това се прави без субсидии или преференциални тарифи (feed-in
tariffs). Трето, допуска се, че тези инвестиции ще бъдат поне толкова рентабилни за
производството на ниско-въглеродна енергия колкото от ядрена централа (това
може и да e, но може и да не е вярно, зависи). Четвърто, допълнително се допуска,
че не можем да строим ядрени и ВЕИ мощности по едно и също време.
Всичко опира до крайната цена за преминаването към производство без въглеродни
емисии и как да я задържим колкото се може по-ниска. Това е наистина труден и
сложен въпрос, но все пак се намират проучвания на тази тема. Неотдавнашен
доклад 57 от САЩ прави извода, че 80 процентно освобождаване от въглеродни
емисии осъществено предимно (но не изцяло) от строежа на ВЕИ ще струва около
четири пъти повече отколкото ако се осъществи предимно с ядрени централи.
Здравият разум ще ни каже, че ако не използваме всичките „инструменти“ с които

56 Централата Olkiluoto 3 с мощност 1,600 MWe е планирана за въвеждане в експлоатация през 2018,
Hanhikivi 1 с мощност 1,200 MWe подаде заявление за разрешение за строителство през 2015 и е
планирана за въвеждане в експлоатация през 2025, Olkiluoto 4 засега не е подала заявление за
строителство, поради забавянето на Olkiluoto 3, а бъдещето на Loviisa 3 засега е неясно.
57 Williams, J.H., B. Haley, F. Kahrl, J. Moore, A.D. Jones, M.S. Torn, H. McJeon (2014). Pathways to deep
decarbonization in the United States. The U.S. report of the Deep Decarbonization Pathways Project of
the Sustainable Development Solutions Network and the Institute for Sustainable Development and
International Relations. www.deepdecarbonization.org/ and Charles R. Frank, Jr (2014). The net benefits
of low and no-carbon electricity technologies, The Brookings Institution, http://tinyurl.com/l2z2v8g
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разполагаме, то крайният резултат най-вероятно ще бъде и по-лош и по-скъп от този
при който е позволено използването на всички „инструменти“.

Кое е по-добре, ниски или високи цени на електричеството?
Дискусиите относно цените на електричеството (или енергията) често са пълни с
вътрешни противоречия. Първо, някои хора – често влиятелни политици – използват
ниските цени на електричеството (или прогнозите за такива цени), като причина за
противопоставяне на инвестиции в ядрената енергетика. Така излиза, че хората
които са готови да инвестират милиарди долари или евро просто нямат представа
какво вършат и затова някой друг трябва да реши, как те да си инвестират парите58.
Но ако цените на тока са ниски, това означава, че никакви други инвестиции в чиста
енергия няма да бъдат печеливши – в такъв случай трябва ли да бъдем срещу тях?
Ниските цени на енергията могат да бъдат и добри и лоши, в зависимост предимно
от причината поради която са ниски. Ако са ниски, защото производителите са
прехвърлили външните си разходи върху обществото – както е при замърсяването с
фини частици и парникови газове от изгарянето на въглеводородни горива – тогава
ниските цени са лошо нещо. В този случай, цената е ниска, защото някой друг плаща
*
част от нея . Ако цената е ниска и в същото време повечето от разходите са
включени в цената, то в такъв случай всичко е наред.
В близкото бъдеще, цените на енергията също могат да се окажат ниски, защото
има твърде много производствен капацитет и пазарът ще се опитва да се пригоди
към условията на ниските цени, причината за които може да е рецесия или
преместването на тежката индустрия на друго място или пък заради пазарни
сътресения в резултат на щедри преференциални тарифи (feed-in-tariffs)
благодарение на които е включен допълнителен производствен капацитет в
системата, въпреки че не е бил необходим. При ниски цени, инвестициите в
производства консумиращи енергия изглеждат по-печеливши, за сметка на
инвестициите в по-скъпите енергийни съоръжения.
Високите цени могат също да бъдат както добри, така и лоши. От една страна
високите цени са лоши, защото по-голяма част от обществото ще изпитва
„енергийна бедност“ и ще има по-ограничени възможности да консумира други неща,
освен най-основните и най-необходимите, в стойността на които енергията има
голям дял. От друга страна обаче те са добри защото стимулират правенето на
инвестиции, научни изследвания и разработки, както и развиват стремеж на хората
към пестене на енергия, към увеличаване на енергийната ефективност и към
търсене на по-евтини начини за производство на енергия. Това което често се
пропуска е, че всички току-що изброени дейности довеждат до по-ниски цени на
енергията в бъдеще. Ако енергийните цени са ниски, дори когато повечето от
разходите са включени, тогава няма стимул да се пести енергия, както и да се
правят сериозни инвестиции имащи за ефект малко увеличение на енергийната
ефективност. По разумно е да се използват тези ресурси някъде другаде, отколкото
в опити да се оптимизира един процес, който вече е сериозно оптимизиран.
И така, евтината енергия не е проблем, ако цената включва всичките или почти
всичките разходи. Уви, това често не е така. Такъв е случаят с използването на
58 Разбира се, по този начин политиците си изкарват хляба.
*
бел.прев. - например, фините частици причиняват дихателни проблеми, но за лечението на тези
хора не плащат производителите на фини частици а някой друг. Това са така наречените външни
разходи
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въглеводородните горива, които трябва да спрем да изгаряме, ако искаме да
предотвратим катастрофални климатични промени. Посланието тук е, че ако
сериозно искаме да направим нещо относно климатичните промени, цената на
енергията и особено на фосилната енергия най-вероятно ще трябва да се увеличи.
Това ще отвори много възможности за инвестиции в чиста енергия. Но ако не
направим нещо в тази насока, то цените ще си останат относително ниски. Това
означава липса на инвестиции поне за големи капиталови производства като ядрена,
слънчева и вятърна енергия, както и за различни разработки за енергийна
ефективност.
Електричеството, което в момента представлява малко над 20 процента от общата
консумация на енергия, е нещо което знаем как да произвеждаме в големи
количества относително евтино и чисто. Евтиното електричество ще започне да
замества други енергийни източници от енергийния сектор – това може да е
бензинът, който използваме за транспорт или домашното или индустриалното
отопление, което сега се осъществява с природен газ, въглища или биомаса. Без
съмнение, такова заместване трябва да се случи. Необходимо е прилагането на
огромен натиск за строежа на много повече ниско-въглеродни електрически
инсталации – не само за да заменим въглищните и газови електроцентрали, но също
така всякакви други въглеводородни източници на енергия в енергийния сектор като
цяло. Това е много сериозна задача, но тя трябва да се реши, и то препоръчително е
това да стане преди 2050г.
Ако цените на енергията останат ниски в бъдещето, това много вероятно ще
означава, че продължаваме да разчитаме на въглеводородните горива да покриват
повечето от енергийните ни нужди и то без да се включват много от техните външни
разходи в цената (бел.прев. спомнете си, че въглищната централа не плаща за
лечението на хората с дихателни проблеми предизвикани от замърсяването с фини
частици). Противопоставянето срещу ядрената енергия с аргумента, че „енергията е
толкова евтина, че ядрената няма да е рентабилна” ще доведе до това, че нищо
няма да се прави за намаляване дела на фосилните горива, а икономиката ще
продължи своето пътешествие към дъното. Всичко това засилва усещането, че няма
никакъв смисъл да се инвестира в какъвто и да е вид финансово-интензивно
производство на чиста енергия.
Високите цени изглежда са високи само когато става дума за ядрена енергия. Това е
очевидно от доклади относно новата британска система за оценяване, използваща
„strike price-цена” за чистата енергия, в която е включен и ядрения реактор Hinkley
Point C. Анти-ядреното движение изпищя от чувство на безсилие, когато британското
правителство заложи „strike price-цена” за ядрената енергия от Hinkley Point C на
стойност 92.5 паунда за мегаватчас (около 135 евро или 140 щатски долара при
валутния курс от Април 2015). От тогава, тази цена се е превърнала в официална за
строеж на нови ядрени централи, когато трябва да се правят сравнения, въпреки
очевидно слабото разбиране какво представлява системата на цените „strike price”.
Това което остава неизяснено във вестниците и различни блогове са обещаните
„strike price-цени”.за другите производства на чиста енергия. Офшорната вятърна
енергия е може би единствената която се доближава до мащабите на ядрената
енергия във Великобритания, защото наземните вятърни ферми стават все по
трудни за строеж на този гъсто населен остров. „Strike price-цената”.за офшорна
вятърна енергия бе 155 паунда за мегаватчас. „Strike price-цената”. от 95 паунда за
наземната вятърна енергия беше близо до ядрената цена, докато при
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крупномащабните фотоволтични централи „strike price-цената” беше определена на
120 паунда. Енергията от приливите и отливите бе на върха с 305 паунда за
мегаватчас59.В допълнение, договорът с EDF, компанията която ще изгражда Hinkley
Point C, включва различни клаузи за възвръщаемост, които ограничават печалбите
на EDF относно този проект. Подобни ограничителни клаузи липсват от всякакви
договори за ВЕИ.
Реалността е, че Великобритания има нужда от огромни количества нисковъглеродна енергия и то скоро. Системата за цени, която вече е в действие може да
не е оптимална и много хора допускат, че ще има пазарни сътресения в енергийния
пазар на Великобритания, но поне правителството предлага някакви цени
обхващащи всички ниско-въглеродни източници вместо да благоприятства само
някои.

Високата енергийна производителност е хубаво нещо
Ако група активисти от например една имагинерна Партия на Малките Фермери се
изкажат в публичното пространство, че фермерството е станало твърде
централизирано и механизирано и започнат да настояват тракторите и комбайните
да бъдат заменени с хора, за да могат хората да си намират работа като събирачи и
копачи, то те съвсем заслужено ще станат обект на подигравки. Механизацията и
централизацията в селското стопанство е една от главните причини за
същественото увеличаване на продукцията от този сектор, но всичко това стана за
сметка на увеличаване на зависимостта от въглеводородните горива, торовете и
пестицидите. Този растеж в производителността е позволил стотици милиони хора
да напуснат фермите и да се развиват както те искат - от работник във фабрика до
учител, зъболекар, маркетингов асистент или пък културен критик. Някои са станали
научни популяризатори, разискващи теми като енергия и климат, разчитащи на
работата на хиляди учени, които от своя страна са станали такива защото също са
напуснали фермите. След като много хора вече не е трябвало да се занимават със
земеделие за да се прехранват, както е трябвало да правят само преди няколко
поколения, това е довело до образуването на модерното общество, в което
повечето хора имат със стандарт на живот, надхвърлящ този на царе и владетели в
миналото и за какъвто тези царе и владетели само биха могли да мечтаят.
Как е възможно, когато активисти, водещи политици и дори университетски
професори предлагат да поемем по приблизително същия път като този, който
описахме по-горе, но не за селскостопанското производство, а за производството на
енергия. Дали това може да се разглежда като чудесна идея? Изведнъж работните
места, които са възникнали вследствие на ниската ефективност на предложения
модел, се разглеждат изцяло като нещо позитивно. Всички изглежда пренебрегват
факта, че работните места са разкрити със субсидии и ако са се появили предимно
заради неефективност, то тези работни места са взети от някъде другаде. С други
думи, по-малко хора работят като учители, медицински персонал, по-малко хора се
занимават се с изкуство и култура, и повече хора работят в сферата на енергийната
продукция (бел.прев. - самото разкриване на работни места в едно неефективно
енергийно производство, довежда до изтичане на работна ръка от други отрасли).
Модерно ни общество, в което повечето от нас работят в сфери различни от тези на
енергийното производство или селско стопанство, е възможно само защото
59 Инвестиране в ВЕИ – CfD договорки на условията по договори и strike prices-цениhttp://tinyurl.com/pcy9qg3
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произвеждаме храна и енергия ефективно. Има огромен излишък от произведеното
от един човек, така че този човек може да покрие нуждите от храни или енергия на
много хора, а тези хора, съответно могат да се занимават с нещо друго. Нискоефективната продукция ще има за ефект създаването на работни места поради
своята природа. Но ако тези нови работници трябва да бъдат заплатени, то това ще
увеличи цената на енергията, без значение дали се измерва с калории или
мегаватчасове. По-скъпи неща от първа необходимост, каквито са енергията и
храната, ще доведат до по-малко налични средства за други цели, което несъмнено
ще предизвика закриване на работни места в други сфери, като например в сферата
на услугите. Евтината енергия позволява тъкмо обратното: тя оставя повече
финансови средства да бъдат инвестирани другаде и да се откриват нови работни
места.
Друг често използван аргумент е, че местното енергийно производство, дори да е понеефективно и по-скъпо, може да замени вноса на енергия. Това ще остави пари
които да циркулират в региона, което ще помогне да се отворят работни места за
хората без работа. Окончателният ефект обаче зависи от разликата в цената между
внесената и местната енергия. С други думи, по-скъпата местна енергия открива
местни работни места и спомага циркулирането на капитал на местно ниво, докато
по-евтината, но внесена енергия изнася част от местния финансов капитал, но пък
остават повече пари за други разходи, а тези пари също разкриват работни места. В
пазарно-ориентирана система, по-евтината възможност е обикновено предпочитана
от купувача.
Разбира се, ситуацията е сложна за тези, които ги грози съкращение в един
постоянно променящ се свят. Тази непрекъсната промяна е действителен проблем
(но и огромна възможност) и е съществувала от ранните дни на индустриалната
революция, като повечето от нас са свикнали с идеята, че човек има нужда от
работа за да изкарва прехраната си. Нашето общество се основава на това
схващане.
За съжаление, изглежда сме твърде далеч от общество, в което роботи и машини
изпълняват цялата обикновена и опасна работа за благоденствието на всички, а не
само заради печалбите на собствениците на роботите. Общество в което остават
пари за всички нас за други цели. Може да е добре да даваш на хората работа, дори
и само да ги държиш заети, за да се чувстват полезни. В някои случаи, съществуват
други аргументи, като например увеличаване на енергийната сигурност или
намаляване на делът от внесена енергия от националният търговски дефицит. Но
едно е да упражняваш социална политика, която да разкрива работни места и
съвсем друго е да кажеш изведнъж (дори косвено), че намаляването на
продуктивността в даден сектор е хубаво нещо. То никога не е хубаво нещо.

Съмнителната благодат на направи-си-сам енергия
Защо възможността хората да произвеждат своя собствена енергия, като все пак
остават напълно зависими от изградената инфраструктура, изглежда като нещо
чудесно? Разбира се, реално има позитиви относно тенденцията за собствено
произведена енергия, но те рядко се дискутират. Ние мислим, че един от ключовите
позитиви е фактът, че когато хората започнат сами да произвеждат енергия, това ще
доведе до осъзнаване на собствената им енергийна консумация и в тях ще се
породи стремеж да я намалят.
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По-често в дискусиите „направи си сам” се чуват доводи, които горе-долу звучат така:
„произвеждайте своя собствена енергия и няма да се наложи да плащате данъци
върху енергията!” Да, ние виждаме как това ще помогне продажбата на повече PV
панели, защото хората не обичат да плащат данъци. Когато този аргумент обаче се
използва от неправителствени организации и природозащитници, които по-често
клонят към обичащите данъци леви, отколкото към мразещите данъци десни в
политическия спектър, човек трябва да се замисли. Според нашите възгледи,
плащането на данъци и тяхното връщане обратно към хората под формата на
обществени услуги е морално правилно и абсолютно необходимо за
функционирането на социално справедливо и солидарно общество. Неплатените
данъци ще трябва да се вземат от някъде другаде. Това е класически случай за
трагедия за обикновените хора, когато малка група преследва личната изгода, а
накрая всички си поделят разходите.
Негативите обаче, като например фактът, че почти всички ще останат зависими от
мрежата и от този който я поддържа и поема реално разходите, почти никога не се
споменават. Откога стана разумно използването на ограничените ни ресурси, за
многократното изграждане инфраструктура за една и съща услуга, ако тя може да
бъде стабилно изградена само веднъж? Наистина ли е разумно основните услуги, от
които сме абсолютно зависими, когато слънцето залезе или вятърът затихне, да
бъдат поставяни в условия на намаляващи печалби и следователно да им се
наложи да орязват разходи и инвестиции? А сигурни ли сме, че няма да настъпи
момент, когато същите тези услуги няма да имат никакъв начин за закърпване на
положението, например при ограничен производствен пазар и вече няма да могат да
плащат за поддържането на централи, намиращи се в готовност за случаи, когато се
окажат необходими? Разбира се че може да се стигне до там, а нашето общество е
абсолютно зависимо от продължителни и стабилни енергийни доставки в близкото
бъдеще.
В заключение ще кажем, че има и алтернативна цена. Времето, парите и ресурсите
похарчени някъде, не могат да бъдат похарчени на друго място. Така че, дори
дадена инвестиция да е прилична, винаги е разумно да се прави сравнение с други
възможни инвестиции, с друга консумация или дори спестяването на пари за друг
момент и друга възможност.

Субсидиите може да са необходими, но проблемите свързани с тях
трябва да се обсъдят
Какво мислим относно субсидиите за ВЕИ? Накратко казано, сложно е. От една
страна, най-вероятно ще имаме нужда от някакви субсидии за да изведем от
употреба въглеводородните горива. От друга страна, сегашните модели на
субсидиране, са най-просто казано парични преводи от бедните към богатите, които
изкривяват енергийните пазари и не биха съдействали за проучването и развитието
им по ефективен начин.
Доводът в защита на ВЕИ субсидиите горе-долу гласи следното: Възобновяемите
трябва да ползват субсидии, защото въглеводородната индустрия също ползва
директни и индиректни субсидии, които им предоставят нечестни конкурентни
предимства. Въпреки, че количествата на тези въглеводородни субсидии са спорни,
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това твърдение е почти вярно 60 . Най-съществената индиректна субсидия за
въглеводородните горива и изгарянето на биомаса е факта, че те прехвърлят на
други места част от своите разходи. Фините частици които се образуват вследствие
на изгарянето причиняват болести и преждевременна смърт, въглеродния двуокис
ускорява климатичните промени и така нататък. Въглеводородите са евтини за
използване, защото някой друг плаща разликата до истинската им цена.
Разбира се много хора твърдят, че и ядрената енергия надхвърля своите разходи.
Някъде и в някаква степен това може и да е вярно, но ядрената индустрия в много
държави всъщност поема голямата част от своите разходи. Операторите събират
ядрените отпадъци и обикновено те са задължени да заделят малка част от
продажбата на всеки киловатчас за специален фонд чиято цел е управление на
отпадъците, извеждане от експлоатация и за други разходи. В допълнение,
външните разходи от ядрената енергия не са толкова високи колкото на някои им се
иска да бъдат. Съвременно проучване в ЕС61 потвърди, че това наистина е така. В
зависимост от допусканията относно изчерпването на урановите залежи, външните
разходи на ядрената енергия в ЕС включващи възможните аварии, са или малко повисоки от тези на биомасата или са на едно и също ниво с тези на вятърните
централи разположени на сушата. Същото проучване направи заключение, че
директните и индиректните субсидии за ядрената енергия са на същото ниво или
значително по ниски от тези за ВЕИ.

60 Много от добиващите петрол страни предлагат евтини течни горива на своите граждани. Това
обикновено се счита като субсидии за фосилните горива (почти половината от субсидиите за
фосилните горива се дължат на тази практика). Често забравяме обаче, че тези субсидии са
начин на правителствата в тези страни да предложат на своите граждани някаква форма на
социална сигурност, като изкривяват механизма на получаването на печалби. Това дава
възможност на гражданите да консумират и много наподобява начините за осигуряване на
социална сигурност в западните страни, когато хора внезапно загубят работата и доходите си.
Директният начин да се субсидира бензина не е идеален, но е лесен за прилагане, вместо
развитието на сложна социално-осигурителна система.
61 Ecofys (2014). Пълна база данни за енергийни цени и субсидии на EU28 за всички технологии за
енергийно производство.
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Фигура 14 – външни разходи за различни електропроизводствени технологии в
Европейския Съюз (2012). Адаптирано от: Ecofys (2014), Субсидии и разходи в
енергетиката на ЕС, Figure 3-8 and Annex 1-3, Table A3-8, p. 109. http://tinyurl.com/p9adacf

Все пак ужасната възможност от ядрена авария и огромните разходи които тя ще
доведе със себе си, често е достатъчна да откаже хората от мислене и правене на
сравнения. Съвременни заглавия в медиите ни уведомяват: „Шансовете за друг
Чернобил преди 2050? - 50% казват специалистите 62 .” Първото нещо което
мнозинството читатели изпитват е ужасяващ страх от ядрената енергия, придружен
вероятно от силното желание изобщо да се забрани ядрената технология.
Проучването като цяло е интересно и няма да критикуваме неговите автори и
методи, но бихме искали да направим сравнение.
Проучването оценява аварията във Фукушима на 166 милиарда долара, което
представлява 60 процента от общата цена на всички ядрени аварии в доста обстоен
списък от аварии и авторите приемат 6 милиона долара като цена на един човешки
живот. Това е произволна цена, но е стойност която е общоприета и от гледна точка
за извършване на сравнение тя е адекватна. Световната Здравна Организация
изчислява, че горенето на биомаса и въглеводороди причинява около 7 милиона
смъртни случаи годишно, като около половината от тях са причинени от лошо
качество на въздуха на закрито заради процеса на горене. Общата цена на тези
човешки животи възлиза на $42,000 милиарда всяка година, като вероятността
това да се случи е сто процента всяка година.

62 MIT technology review (April 17, 2015), http://tinyurl.com/nabdzkf
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Дори ако включим факта, че въглеводородните горива генерират около 20 пъти
повече енергия от ядрените централи, картинката няма да се промени много. Тези
суми не включват болестите които са причинени от горенето, загубата на
продуктивност и здравните разходи, нито последствията от влошаването на климата
заради увеличените нива на въглероден двуокис. Пресметнато е, че Чернобил ще
причини около 4000 смъртни случаи до 2050. Допуснатият 50 процентов риск от
авария с подобни последствия, ако дори това е възможно със съвременните
реактори до 2050, разбира се налага оценяването на този риск. Трябва обаче да
направим сравнение. Горенето на въглеводороди в момента носи сто процентова
вероятност да убие стотици милиони до 2050. Липсата на енергия, и услугите които
то предлага ще убие много повече.
Включването на външните разходите от горенето в цената на фосилните горива ще
е предпочитаното решение на проблема от гледна точка на пазара. Търговията с
емисии във всичките си форми е начин това да се направи и конкретно за емисиите
от парникови газове. Все още предстои дълъг и труден път, допълнително утежнен
от факта, че на много места няма реални и мащабни алтернативи на употребата на
фосилните горива. Способността за включването на такива ценови механизми, били
те въглеродни данъци или търговия с емисии, в политическия дневен ред, е
всъщност равностойна на съвкупността от възможности за производство на енергия
с нисък въглероден отпечатък, с каквито възможности вече разполагаме. Колкото
по-малък брой осъществими опции обаче имаме, толкова по трудно ще можем да
ограничим използването на фосилните горива.
За да увеличим броя на възможните опции, ние трябва да увеличим субсидиите.
Имаме нужда от различни източници на ниско-въглеродна енергия за да увеличим
по-бързо общия производствен капацитет. Също така трябва да правим
експерименти (както това прави в момента Германия в голям мащаб), с включването
в мрежата на значителни количества периодични енергийни източници, за да видим
дали ще свършат работа и на каква цена. Не можем да разберем всичко само от
моделиране и пресмятане. Трябва обаче да има откровени и ясни дискусии относно
субсидиите и техните ефекти. Субсидиите и енергийните цени трябва да бъдат
сравнявани честно и да бъдат отнасяни към количеството произведена енергия.
Например в Германия абсолютното количество на различните субсидии, които
ядрената енергия е получила до настоящия момент е по-голямо от количеството
субсидии получено от ВЕИ, но когато се направи сравнение спрямо количеството
произведена енергия се получава че субсидиите за ВЕИ са приблизително четири
пъти по високи.
Необходима е и допълнителна дискусия относно регресивната природа на много от
субсидиите. На практика много от вятърните и слънчевите преференциални тарифи
(feed-in-tariffs) в Германия са спомогнали за огромно преразпределение на
богатството от бедните хора към богатите. Богатите имат необходимата земя,
покриви и финансов капитал да инвестират във фотоволтични панели. Около два
процента от германските домакинства имат фотоволтични панели, а повечето от
Германското производство на слънчева енергия идва от инсталации които струват
поне 200,000 евро. По-малки инсталации, наброяващи от хиляди до десетки хиляди,
произвеждат около десет процента от цялата слънчева електроенергия и
следователно получават около десет процента от тези преференциални тарифи. За
богатите, слънчевите панели са инвестиции гарантирани от правителството, които
осигуряват една много добра възвръщаемост на вложените средства.
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На теория, дори хората с ограничени възможности могат да се включат чрез
различни кооперации, но изследванията показват, че тези кооперации
представляват не повече от десет процента от годишните инвестиции. Огромното
мнозинство от членове в тези кооперации са хора на средна възраст, богати бели
мъже 63 . На практика изглежда, че тарифите представляват парични преводи към
голяма индустрия, която е освободена от EEG-глоби*, парични преводи към богати
инвеститори и към богатата средна класа. Чудно ли е тогава, че политиката за
преминаването на Германия към възобновяема енергия (Energiewende) е толкова
популярна в средната класа? Тази система на практика превежда богатство от една
част на обществото към друга и честно казано е заблуждаващо да се нарича
„демократизация” на производството на енергия, както често я наричат.
Една от заложените цели в политиката за преминаването на Германия към
възобновяема енергия и други сходни политики е орязването на въглеродните
емисии. Дали преференциалните тарифи са ефективен начин това да се постигне?
ЕС и други части на света, разполагат със системи за търговия на емисии, чиято цел
е тяхното ограничаване. Накратко, търговия с емисии означава, че фиксирана квота
разрешителни за отделяне на въглеродни емисии е продадена, дадена на търг или
просто предоставена на замърсителите. Ако искаш да замърсяваш повече, то
трябва да си купиш още разрешителни. Ако успееш да намалиш емисиите си, то
тогава можеш да продадеш разрешителни на някой друг. Системата за търговия с
емисии е пазарно-ориентирано решение. Тази система трябва а действа според
собствените си механизми и да ограничи емисиите по най-доходоносният начин, а
не да бъде заобикаляна от най-различни лобисти по най-произволен начин. Когато
обаче се комбинира с националните преференциални тарифи за ВЕИ и
икономическо забавяне, то Системата за Търговия с Емисии в ЕС спира да
функционира правилно. Цената на въглерода е твърде ниска, за да провокира
инвестиции в ниско-въглеродни източници на енергия. Наличното количеството от
разрешителни за емисии е твърде голямо и както изглежда никой не е предвидил
икономическата рецесия или факта, че националните схеми за изплащане на
дивиденти за определен вид производствен капацитет, без да включва неговата
доходност, ще изкриви пазара и ще направи иначе доходоносни инвестиции послабо привлекателни.
В допълнение, една лишена от гъвкавост праволинейна система за преференциални
тарифи (feed-in tariffs) може да забави процесите на проучване и развитие (R&D) в
областта на производството на енергия, тъй като е по-сигурно просто да заложиш на
вече съществуваща технология и само да събираш тарифите, отколкото да се
впускаш в нови технологии с всичките рискове присъщи на иновациите. Мнозина
казват, че ще бъде по-разумно да се насърчават R&D и иновациите, отколкото да се
залага на сегашната система от преференциални тарифи и ние вече сме склонни
макар и с определена резервираност, да приемем тази теза. В контекста на
климатичните промени в крайна сметка ще имаме нужда от енергийни източници,
чиято цена е сравнима с тази на въглищните централи. Без такива източници, може
да се окаже невъзможно да се приложи натиск спрямо развиващите се държави да
спрат използването на евтините фосилни горива за тяхното развитие и
индустриализация. Тази цел може да изглежда доста далечна, но със сигурност би
станала по-близка, ако ядрената енергия, която засега е най евтиния доказан

63 Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in Germany and a
multidisciplinary research agenda, doi:10.1016/j.erss.2014.12.001
*
Глоби свързани със закона за възобновяемата енергия в Германия.
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енергиен източник, който е успял да измести голямо количество въглища, може да
разгърне пълния си потенциал.
В края на краищата, подвеждащата реторика и шума около ВЕИ може да доведе до
разочарование и значителна загуба на вяра в тях. Вече назряват проблеми свързани
със засилването на местни опозиции към вятърни ферми. Преференциалните
тарифи, дори с цялата „демократизация” която кръжи около тях, вече причиняват
горчивина и чувство за неравенство и несправедливост. Тези критики, както и
критиките свързани с опасността от шума от вятърните централи и нарушаването на
естествената среда често биват посрещани с арогантност. Това вероятно ще доведе
до подриване на обществената подкрепа, както стана с ядрената индустрия преди
няколко десетилетия, поради подобно поведение.
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Какво все още можем да сторим?
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Имаме нужда от всички налични възможности
Добре е да се повтори ключовото послание заложено в тази книга, а именно: ако
искаме да спрем опасните климатични промени, трябва да използваме всички
средства с които разполагаме. Имаме нужда от твърда политика и действия за
насърчаване на ВЕИ, за енергийна ефективност, за ядрена енергия и за
улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Също така, трябва да намерим
начин да заменим използването на фосилните горива в индустрията и да започнем
залесяване на планетата час по скоро.
Изглежда вероятно, че действията предложени от IPCC, няма да се случат
достатъчно бързо. Колкото по-късно се опитаме да овладеем годишните емисии и
дори да обърнем тенденцията в посока към намаляване, необходимите за това
усилия ще стават по-трудни, по-скъпи и следователно по-малко вероятни. Вероятно
вече сме поели по траектория, която ще ни накара да мислим за различни
геоинженерни решения. Геоинженерството крие големи неизвестни и рискове и
често изисква употребата на големи количества енергия и ресурси. Такива решения
трябва да се вземат само в краен случай, ако не успеем да овладеем ситуацията с
наличните възможности за производство на нисковъглеродна енергия.
В първата част на книгата, ние подложихме на критика оптимизма, който имат някои
про-ВЕИ и анти-ядрени активисти. Доказателствата сочат, че спирането на
климатичните промени не е толкова лесно, колкото много от тези хора и организации
изглежда си мислят. Или те не са разбрали мащаба на проблема, или не искат да го
разберат и дискутират. Ние не сме против оптимизма и позитивно мислене, но в
същото време лансирането на нереалистичен оптимизъм е заблуждаващо и дори
опасно. Когато обществото е подведено да вярва, че има много възможности за
борбата с климатичните промени, дори най-малкото желание да направим нещо
днес за решаването на проблема може бързо да се изпари.
А можем да направим много неща. Като първа стъпка призоваваме всички, които се
смятат за природозащитници да преосмислят своите предубеждения и приоритети.
Прочетете последните доклади изготвени от Международната Комисия за
Климатични Промени (IPCC), а не четете само закачливите заглавия в медиите и
решете кой е най-големият проблем и коя е най-важната цел. Преобладаващата
реторика, която често определя ВЕИ като начин да замени ядрената енергия, се
оказва голям подарък за индустрията с изкопаеми горива. Хората подкрепящи
ядрената енергия и тези, подкрепящи възобновяемите източници, трябва да
обединят усилията си за разрешаването на проблемите с климата, които главно са
причинени от изгарянето на изкопаеми горива. В момента имаме нужда от
абсолютно всички адекватни решения.
Критиките към ядрената енергия си имат своето място, както и тези срещу
различните ВЕИ инсталации. Ние не искаме от хората да спрат да мислят или
изказват своите мнения. Това което искаме, е разумна употреба на ограничените ни
ресурси. Главната цел трябва да бъде спирането на климатичните промени колкото
може по-бързо. Насочете вашия активност и енергия в правилната посока;
блокирайте строежа на нови въглищни централи и се стремете към затварянето на
старите, подкрепяйте Грийнпийс и други организации в техните усилия да се спре
сондирането за нефт в Арктика или кажете на избраните от вас политици, че трябва
да има и искате да има по-високи цени за въглеродните емисии на местно и
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глобално ниво. Но нека не забравяме реалността, ние вероятно ще продължаваме
да сондираме за нефт и ще горим въглища и газ на места, където няма друга
възможност. Нефтът, въглищата и газта са твърде ценни за да бъдат захвърлени,
при положение, че не съществуват алтернативи. Поради тази причина, опозицията
срещу планирани ядрени централи често пълни джобовете на въглеводородната
индустрия. Трябва да погледнем нещата в голям мащаб и да видим, че
противопоставянето срещу дадена възможност поради това, че не е съвършена,
често води до реализирането на друга възможност, която измества първата, но е полоша. Всичките разполагаеми възможности имат сериозно изпитание и то е
постигането на голям мащаб в тяхното развитие. Има ограничения за това колко
бързо можем да произведем, и колко бързо можем да увеличим скоростта на
производството на слънчеви панели, вятърни турбини и ядрени реактори. В тази
връзка, замяната на един от тези начини за производство на енергия с друг е просто
ужасна идея.
Освен това нека не се отклоняваме от целта. Има начини бързо да намалим
въглеродните емисии, които няма да ни доведат до главната цел - общество
независимо от въглеводородите. Може да заменим въглищата с природен газ и
биомаса за производството на електричество и по този начин бързо и ефективно да
намалим емисиите поне на хартия. Но такива начини никога няма да ни доведат до
крайната цел. Поради гореспоменатите проблеми с постигането на достатъчни
производствени мащаби за производството на енергия с нулево участие на въглерод,
природният газ и биомасата също могат да се ползват временно, там където
нулевата въглеродна енергия не е възможно решение. Но все пак,
противопоставянето срещу ядрената енергия или ВЕИ само поради това, че има побърз и по-евтин начин за намаляване на емисиите ще е контрапродуктивно, защото
чрез използването на този начин няма да стигнем там закъдето сме се запътили.
Ако трябва да летим до Луната, ще бъде неразумно и ще бъде лоша инвестиция на
ресурси да построим самолет, който само ще ни закара малко по-близо нея. Трябва
да започнем строежа на ракета, като вложим всичко с което разполагаме.
Трябва да бъдем честни относно разликата между намаляване на емисиите на
хартия и действителното им намаляване. Международната Агенция по Енергия
(МАЕ) предупреждава, че природния газ при наличие на теч на метан може да бъде
толкова вреден колкото и въглищата. Фактът, че биомасата в момента се разглежда
като въглеродно неутрална е артефакт на системата за търговия с емисии, но не
физически факт.
Природозащитните организации трябва честно да подреждат държавите според
техните климатични политики, а не когато сравняват различните разрешения за
климата да заявяват, че ядрената енергия е точно толкова лоша, колкото лоши са
въглищата или другите фосилни горива, само защото те не харесват ядрената
енергия. Това е погрешна практика. Лъжата не само ще ни отклони в погрешна
посока, защото в техните доклади често се внушава, как замяната на ядрените
централи с всичко друго освен въглища, е добра политика. Подобни внушения ще
разрушат доверието в тези организации.
Трябва да спрем да използваме енергийната ефективност, вятърната енергия или
други добри средства, като оръжия срещу ядрената енергия. Най-вероятно колкото
ще имаме нужда от тях, толкова ще имаме нужда и от ядрена енергия. Като
използваме съвместно тези средства, можем да получим шанс да спрем
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климатичните промени достатъчно бързо. По същия начин ядрените привърженици,
които са срещу ВЕИ, трябва да разберат, че ВЕИ ще участват в енергийния микс и
че ще доставят немалка част от световната консумация на енергия.
Авторите на тази книга не са единствените, които разчитат тези приоритети да се
преразгледат. Четирима от водещите учени и експерти по климата написаха
отворено писмо през 2013 до организациите занимаващи се със защитата на околна
среда по света, надявайки се те да преразгледат тяхната опозиция към ядрената
енергия64.
Ако това всъщност се случи и ако дори само една голяма екологична организация
обяви, че кризата с климата я подтиква към примирие с ядрената енергия, то това
ще изпрати голямо послание относно неотложното смекчаване на климатичните
промени. До този момент анти-ядрената догма е направила дебатът по
климатичните проблеми много труден и неефективен. Човек се чуди на логиката
която кара тези организации, да се противопоставят на нашия най-съществен
източник на чиста енергия, като в същото време ни натякват, че трябва веднага да
спрем с вредните емисии. Знаем със сигурност, че това е накарало много хора да
вярват, че самите климатичните промени не са проблем. Твърде вероятно е за
много от нас да се наложи да се откажат от нещо, ако искаме да имаме шанса да
спрем климатичните промени. За анти-ядрените природозащитници, това може да
значи да се откажат от тяхната опозиция срещу ядрената енергия.

Дали природозащитните организации са част от проблема или част
от решението?
В този момент изглежда, че природозащитните организации заради тяхната антиядрена история датираща от 70-те и 80-те години на миналия век, може би играят
отрицателна роля за предотвратяването на климатичните промени. Дори ако тези
организации вършат ценна работа в други сфери, то голяма част от техните ресурси
са вложени в противопоставянето на ядрената енергия. В действителност, това
означава противопоставяне на сериозен източник на ниско-въглеродна енергия. Тъй
като тези организации не разполагат със средства, които да ни накарат насила да
строим други ниско-въглеродни енергийни източници, най-вероятно ще продължим
да строим и поддържаме фосилните енергийни източници. Това е сериозен проблем.
Дори ако сравнително малка част от ресурсите, които можеше да бъдат вложени в
ядрена енергия, вместо това се вложат в строежа на още фосилни централи или
дори централи на биомаса, борбата с климатичните промени ще стане още потрудна. Много вероятно е, че поради тяхната пропаганда, значителна част от
ресурсите, които можеше да бъдат вложени в ядрена енергия, ще отидат за строежа
на по-мръсни енергийни производства. Това означава че крайният ефект от
политиката поддържана от тези организации е отрицателен, а не положителен по
отношение на климата.
Възможно ли е тези големи организации да променят възгледите си? Уви, може би
не. От личен опит знаем, че големите организации често са късогледи за
случващото се около тях и стават жертва на груповото мислене, което задушава
вътрешната критика. Тези проблеми с голяма вероятност се проявяват в строго
идеологически организации, като политически партии и природозащитни
64 Писмото може да бъде прочетено, например тук: http://tinyurl.com/o63s6k7
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организации, особено когато много от техните активисти са доброволци, свързани
помежду си идеологически, а не с финансови интереси. Очаква се, че всеки нов член
в тези организации ще споделя същата идеология и ценности, като тази на
организацията и нейните членове. На място където много малко хора имат
„бунтовнически” идеи и си позволяват да надигнат глас, съществуващите възгледи
стават още по-силно вкоренени и радикализирани. Тези които не са съгласни или не
се допускат в организацията или, ако са вече нейни членове, могат да бъдат
„изритани” по всяко време. Като резултат, втвърдяването на възгледите става още
по-силно. В най-лошия случай, хората с „погрешните възгледи” могат дори да бъдат
набедени за предатели и врагове.
Докато правехме проучвания и писахме тази книга, ние имахме многобройни лични
разговори с членове на зелени партии и природозащитни организации. Научихме, че
изненадващ брой от тези хора всъщност считат официалната политика на техните
организации спрямо ядрената енергия за погрешна и не подкрепена от сериозни
доказателства. Много „зелени” дори поддържат ядрената енергия - във Финландия,
процентът на „зелените” избиратели, поддържащи ядрената енергия е около 30
Дори те да не подкрепят изцяло ядрената енергия (тъй като никой не трябва изцяло
да подкрепя каквото и да било), то поне те я подкрепят като „по-малкото зло” в
борбата с климатичните промени или като възможна енергия за бъдещето, след
въвеждането на четвъртото поколение реактори. Това е доста обнадеждаващо. От
една страна ние знаем пред какво предизвикателство са изправени тези хора. Те
залагат обществения си статут и дори своите взаимоотношения с близки хора, ако
се изкажат твърде високо или искат промяна на всяка цена. В някои случаи, дори
техните работни места може да са застрашени. Ние лично сме запознати със случаи,
в които положителното отношение към ядрената енергия е довело до край на
приятелство. Едва ли е далеч от истината човек да счита, че ако работник покаже
позитивно отношение и изкаже доводи в полза на ядрената енергия, кариерата му в
която и да е природозащитна организация ще бъде изправена пред неочаквани
предизвикателства. Какво ли ще стане, ако той се изкаже публично?
Ако сегашните природозащитни нагласи не се променят, то най-вероятно ще имаме
нужда от нов вид природозащитни движения. Има признаци, че това вече се случва.
Все повече природозащитници считат ядрената енергия и технология за инструмент,
който ще внесе позитивна промяна, ако имаме желанието и мъдростта да го
използваме както трябва. Те често разглеждат повишаването на стандарта на живот
на бедните като нещо което да бъде прието и приветствано, тъй като те разбират
положителните ефекти, които това нарастване ще окаже върху човешкият живот,
равноправието на половете, раждаемостта и дори опазване на околната среда.
Семената на нов начин на мислене за околната среда са посети. Вече съществува
движение което нарича себе си „Екомодернисти”, което наскоро публикува своя
Екомодернистичен Манифест 65 . Ние горещо ви препоръчваме да прочетете
документа без предразсъдъци. Разбира се, критики към това ново природозащитно
движение вече има и то по-специално от страна на старата гвардия на
природозащитниците. Основният проблем който ние виждаме в тези критики е, че
въпреки десетилетия на теоретизиране и опити, представителите на потрадиционните природозащитни идеали се провалиха в опитите си да убедят хората
да приемат необходимото „орязване” на жизнения стандарт и благосъстоянието до
някакво необходимо ниво, нито пък намериха начин да приложат такова орязване.
От своя страна Екомодернистичния Манифест представя по-оптимистична картина
65 http://www.ecomodernism.org/manifesto/
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за бъдещето, картина която хората по-лесно възприемат.

Какво можеш ти да направиш?
Климатичните промени са голям проблем. Толкова голям, че не може да бъде
оставен на отделния гражданин или „консуматор” да се справя с него. Имаме нужда
от функционираща, ефективна климатична и енергийна политика, която да стане
факт. Имаме нужда от гражданска активност. Не се поддавайте на цинизъм,
надигнете своя глас в полза на природната среда и нашето бъдеще. Изисквайте построг контрол на въглеродните емисии и повече нулево-въглеродна енергия, без
значение дали е ядрена или възобновяема. Не сваляйте поглед от целта, която е да
се намалят местните и глобалните емисии и се спре използването на фосилни
горива колкото е възможно по-бързо, по-хуманно и по-ефикасно. Изискването на
повече безвъглеродна енергия е правилно, но то не е целта. Нужно е да повторим:
Целта е да се спрат въглеродните емисии на нивото, което науката за климата
настоява, колкото е възможно по-бързо.
Целта не е 100 процента възобновяема енергия, нито пък 100 процента ядрена
енергия. Ограничаването на възможностите само заради личните ни предпочитания
ще направи по-трудно и по-слабо вероятно достигането на нашата цел.
Всеки от нас, а ние се надяваме че ще споделите посланието на тази книга с вашите
приятели и семейства, трябва да настоява за разумна енергийна политика както от
природозащитните организации, така и от политическите партии. Имаме правото да
знаем, как те смятат да превърнат обществото във въглеродно-неутрално и в какви
срокове ще направят това. Също така трябва да знаем рисковете и вероятностите
тези рискове да се случат, както трябва да знаем и съответните разходи. Фразата
„Имаме нужда от повече политическа воля” не е отговор, а е начин да се избяга от
отговора на въпроса. Разбира се, че имаме нужда от политическа воля, но особено
пък както е в демокрацията, апаратът който е създаден специално с идеята за
ограничаването на политическата воля на управляващата класа е с толкова слаби
възможности, колкото са човешките възможности за оцеляване без храна и вода.
Ние също така имаме правото да знаем какъв свят изграждаме и защо. Каква е
очакваната глобална енергийна консумация и как тя се разпределя в
алтернативните сценарии? Как тези сценарии биха издържали в исторически
контекст? Ако плановете зависят от нови и тепърва възникващи технологии трябва
да се запитаме дали те ще са на разположение, какви са техните ограничения (какви
са мащабите им), какви ще са цените и дали те вече са били изпробвани на практика.
След като е заложено бъдещето на нашата единствена планетата, трябва да можем
да задаваме трудни въпроси. Ако не направим това, то най-вероятно ще направим
лоша услуга и на нас и на тях, тъй като няма такъв Пи-Ар който да „надцака”
законите на физиката.
Отговорите на поставените от нас въпроси трябва да са убедителни и да почиват на
добре проверена научна информация, за предпочитане съвременна. Ако от IPCC
или от друга организация бъде предложено някакво решение, например за
използването на ядрена енергия, но то бъде отхвърлено, причините трябва да са
изключително добре обосновани. Въпреки всичките ни разговори и любезно
повторени въпроси, ние все още не сме получили убедителни причини защо трябва
да се отхвърли ядрената енергия.
90

Последният въпрос е може би най-важният. Как даден сценарий със своите
ограничени решения се сравнява с друг, който включва всичките възможни решения?
По-добре, по-бързо, по-евтино ли е и защо? Здравият разум ни казва, че като
предварително ограничаваме своите възможности по някакъв начин, то това ще
доведе до по-лош изход от ситуацията. Анализът на разходите и ползите и честното
сравнение са основна част от всяко проучване. Да го кажем по друг начин: Лесно е
да се каже, че даден енергиен източник е най-евтиният, когато няма друг с който да
го сравним. Ние не можем да разрешим даден проблем с лъжи, празни приказки или
лукава пропаганда. Както веднъж отбеляза известният физик Ричард Файнман, „за
успеха на една технология, реалността трябва да вземе превес над Пи-Ар-а, защото
Природата не може да бъде излъгана”.
Това на което всички ние трябва да обръщаме внимание е, както действителното
количество вредни емисии, така и тяхното реално намаляване. В допълнение,
трябва да запомним, че всички вредни емисии от цялата консумирана от нас енергия
трябва да бъдат елиминирани, а не само тези от производството на електричество.
Добре е да се помни, че електричеството е само една пета от общата консумация на
енергия, въпреки че делът на изхвърлените емисии е по-голям. Ще се нуждаем от
вътрешно отопление и топла вода, от топлина за индустриалните процеси и особено
ще имаме нужда от ниско въглеродни течни горива или от някакъв друг начин за
задвижване на транспорта и машините. Вероятно за в бъдеще всичко това ще
изисква по-голямо електропроизводство с нулеви въглеродни емисии.
Ядрената индустрия, като всяка друга индустрия или всеки друг бизнес трябва също
да бъде подлагана на критика тъй като и тя има стимул да плаща по-малко и да
обещава повече от това, което реално може да достави. Проектите в процес на
строеж и тези които са планирани трябва да спазват по-добре сроковете и бюджета
отколкото до сега. Същото се отнася и за ВЕИ индустрията, но ядрената индустрия е
може би много по-зависима от общественото одобрение. Това одобрение и доверие
не трябва да бъде застрашавано от търсенето на бързи печалби.
Ядрената индустрия е изправена пред трудната задача за завоюване на подкрепата
на общественото мнение, която според нас тя решава, като не прави нищо. Това е
разбираемо, тъй като каквото и да прави или казва тази индустрия, то често се
изкривява до неузнаваемост от анти-ядрените движения в момента в който
направеното или казаното се появи в общественото пространство. Ако има дори
малка грешка, то тя се надува до небето и самото послание се дискредитира. Ако
пък няма грешка, то тогава това се представя като пропаганда от страна на
индустрия, на която не може да се вярва. Тази ситуация изглежда абсурдна, но тя
наистина е точно такава. Не се вярва на човек, който познава повече ядрената
енергия от 99.99 процента от населението, когато той казва нещо за своята
индустрия, освен ако това което казва не е нещо негативно или критикуващо, ако не
е нещо лошо по адрес на ядрената енергия и особено ако той в момента работи или
е работил в ядрената индустрия. Дори на академиците, които се занимават с ядрена
технология или радиация се гледа скептично и биват подозирани в пристрастие,
корупция и дори конспирация. Ако обаче един известен актьор, изкуствовед, научнофантастичен писател или активист на Грийнпийс с магистърска степен по
литература критикува ядрената индустрия, то на секундата тази критика добива
много голяма тежест. Това е обезпокояващо развитие, което може да бъде
забелязано и в други индустрии, като например фармацевтичната, както и в
движението на противниците на ваксинирането.
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Регулаторните правила трябва да бъдат модернизирани в много държави. Нека
вземем за пример Финландия, където е незаконно да се преработва, внася или
изнася отработено ядрено гориво с каквато и да е цел. За изграждането всяка
ядрена централа се преминава през политически рискован, дълъг и скъп процес за
издаване на разрешително, така че в момента не е практично дори да се мисли
строежа на нещо друго освен много големи централи. С едно парченце от
законодателството, ние сме направили въпроса с отработеното ядрено гориво
изключително сложен за разрешаване, въпреки че има много налични възможности.
Един реактор-размножител, като например PRISM би бил абсолютно незаконен, тъйкато преработва своето отработено гориво в ново гориво. По такъв начин, ние
ограничаваме своите възможности за това какво да правим с отработеното гориво в
бъдеще, но в същото време закона изисква новите проекти, като например
Fennovoima’s Hanhikivi 1, да разполагат с решение за отработеното гориво, което
централата ще произведе. Налага се провеждането на сериозна обществена
дискусия за четвъртото поколение реактори и за това какво предлагат те.
Въглеродно-неутрален, компактен и на достъпни цени енергиен източник, който
разполага с гориво за хиляди години напред е нещо, което не може да бъде
отхвърлено просто ей-така. Ядрената енергия трябва задължително да бъде
разглеждана като „чиста технология” каквато е тя в действителност. В края на
краищата, кое по дефиниция може да е „технологично по-чисто” от устройство, което
използва опасни материали като гориво, като по време на работата си ги прави послабо опасни и освен това произвежда огромни количества енергия без въглеродни
емисии?
Законодателството което действа в момента трябва да бъде преразгледано чрез
анализ на ползите и разходите и да се направи сравнение с другите индустрии и
начини на производство на енергия. Политиците и официалните лица трябва
направят разрешаването на кризата с климата свой приоритет. Тяхната отговорност
е да направят това толкова бързо, лесно и оптимално от гледна точка на разходите,
колкото е възможно.
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Заключение
Тази книга не е написана защото сме защитници на ядрената енергия. Тя е написана,
защото вярваме в честното представяне и дискутиране на фактите и искахме да
въведем някои липсващи възгледи за климата и енергията в дебата относно тази
енергия. Невъзможно е обективно да се представи цялата картина, ако човек няма
достатъчно информация. Ядрената енергия не е панацея или перфектното средство,
което ще реши кризата с климата. Но ВЕИ и енергийната ефективност също не са
такива средства. Изправяйки възможните решения за добиване на чиста енергия в
борба едни срещу други, при положение, че 87 процента от енергията ни се извлича
от фосилни горива, е глупост от върховна степен. Това ни води в погрешна посока.
Докато противопоставяме ниско-въглеродни енергийни източници едни срещу други,
то печеливша винаги ще бъде фосилната индустрия. Промените в климата са
толкова сериозна опасност, че е наложително провеждането на спокойна, честна и
подкрепена от доказателства дискусия за възможностите с които разполагаме.
Идеологиите и предразсъдъците трябва да отстъпят пред науката и доказателствата.
Не очакваме, че всеки който прочете тази книга ще излезе на улицата да протестира
за повече ядрена енергия. Надяваме се книгата да предизвика любопитство и
желание да се научи повече по въпроса. Може би тя ще провокира нови дискусии в
подкрепа или срещу нейното послание. Определено не твърдим, че ние казваме
абсолютната истина и е напълно възможно да сме допуснали грешки или сме се
изказали подвеждащо в някои от нашите разсъждения. Всички твърдения трябва да
бъдат подлагани на добра доза скептицизъм, особено когато те поддържат нечии
идеи и разбирания.
Вероятно най-съществената мотивация за тази книга идва от ограниченото време с
което разполагаме за декарбонизация на нашето производство. Ако в този момент
затваряхме последната централа на фосилни горива, ако енергийната система
изхвърля силно ограничени количества въглероден двуокис и като цяло е
относително безвредна, то тогава най-вероятно самите ние щяхме да пишем за
затварянето на ядрените централи, ако предпоставките за това са налице. Обаче
реалността е, че в момента не разполагаме с доказателства и гаранции дали
изобщо е възможна, като оставим на страна това дали е разумна, енергийна
система, разчитаща 100 процента на енергията от ВЕИ. Даже не знаем дали
промените в климата – вероятно най-сериозният проблем пред който човечеството
се е изправяло – могат да останат под контрол с наличната технология, включително
ядрената, но поне разполагаме с доказателство, че ядрената енергия вече е била
най-ефективният начин за декарбонизиране на енергопроизводството в някакъв
момент от времето. Също така, имаме доказателство, че проблемите свързани с
ядрената енергия не са толкова сериозни колкото се опитват да ни ги представят.
Доказателствата до този момент предполагат, че ядрената енергия е един от найсъществените инструменти, с които разполагаме в борбата с климатичните промени.
Ние просто нямаме право да избираме онова което на нас ни харесва и да бъдем
срещу всичко останало, дори ако съществува и най-малък риск, че такова поведение
може да забави нашите усилия в тази борба. Ние вече изоставаме и не можем да си
позволим това да продължава. Имаме нужда от всичко с което разполагаме,
включително и ядрената енергия, както в нейната сегашна форма, така и в нейната
бъдеща – ядрените реактори от четвъртото поколение.
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