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Program konferencji
w ramach Forum Debaty Publicznej
„Gospodarka Konkurencyjnej Polski”
12 grudnia 2012 roku
Temat:
Miejsce:
Program:
godz. 14.00

Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?
Sala Kolumnowa Pałacu Prezydenckiego

Otwarcie: wystąpienie Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza
Stanu w KPRP – przywitanie uczestników, zapowiedź
przemówienia Prezydenta RP
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Referaty wprowadzające do debaty
 Polskie zasoby energetyczne w horyzoncie 2030-2050 Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Narodowego
Programu Redukcji Emisji
 Ekonomia alternatywnych źródeł energii - Jan
Popczyk, Politechnika Śląska
 Regulacje UE a budowa gospodarki opartej na nowych
źródłach energii - Michał Kurtyka, BPI Group

ok. 14.30

Dyskusja.

 Wprowadzenie do dyskusji: Globalne aspekty rozwoju
energii - Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu KPRP

ok. 16.30

Zakończenie spotkania.
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Pytania do dyskusji:
1. Jak wykorzystać polskie zasoby energetyczne ekonomicznie i technicznie
w horyzoncie 2020-2030-2050?
2. Czy obecna polityka energetyczna Polski jest adekwatna do wyzwań
i prognoz dotyczących rozwoju rynku gazu oraz sektora odnawialnych
i rozproszonych źródeł energii?
3. Jakie konkurencyjne przewagi możemy zbudować w polskiej gospodarce
poprzez modernizację energetyki w oparciu o nowe źródła energii?

Obrady Forum są nagrywane i sporządzany jest z nich stenogram. Są one również transmitowane na żywo
poprzez stronę internetową www.prezydent.pl.
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prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Ekonomia alternatywnych źródeł
energii
Ekonomika alternatywnych źródeł energii jest tu rozpatrywana jako energetyka
prosumencka (mikroekonomika) i równocześnie jako ekonomika zarządcza
(narzędzie realizacji przez rząd kluczowych celów gospodarczych: celu bieżącego i
celu długoterminowego).
Cel bieżący. Jest to ochrona bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie
krótkoterminowym (2016 i później) oraz pobudzenie gospodarki za pomocą
inwestycji w energetykę prosumencką; mechanizm – inwestycje prywatne w
modernizację

budynków

do

standardu

budynku

inteligentnego

plus-

energetycznego, czyli pobudzenie rozwoju przemysłu ICT oraz zapoczątkowanie
przebudowy zasobów mieszkaniowych (i innych budynkowych), rolnictwa,
transportu i przemysłu.
Cel długoterminowy. Jest to przebudowa cywilizacyjna kraju; mechanizm –
budowa

zrównoważonej

gospodarki,

ukierunkowanej

na

efektywność

energetyczną i energetykę opartą o odnawialne zasoby lokalne (w tym rolnictwo
energetyczne) i innowacyjny przemysł.
Nowy (w terminach energetyki prosumenckiej) opis rynku „energetycznego” potencjał rynkowy
Podkreśla się, że w nowym opisie rynku energetycznego centralną sprawą jest
orientacja na prosumenta (podmiot prawny) i budynek/nieruchomość (także na
zakład przemysłowy), który przejmuje odpowiedzialność za cała swoją sytuację
energetyczną,

obejmującą

zaopatrzenie

w

energię

elektryczną,

paliwa/energię dla potrzeb transportowych. W szczególności w
zamienia

się

ujęcie

sektorowe/produktowe

w

energetyce

ciepło

i

opisie tym
na

podejście

skoncentrowane na prosumenckich łańcuchach wartości. W opisie wyróżnia się
(na początek) trzy charakterystyczne segmenty rynkowe.
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Segment 1
PME

1

(prosumenckie

instalacje

energetyczne):

10

tys.

nowych

domów

budowanych rocznie, 6 mln domów do modernizacji.
PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych).
PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół
ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 2,5 tys. urzędów gmin/miast.
PME 4. 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych, 105 tys. gospodarstw
rolnych „socjalnych”.
Segment 2
PISE 1 (prosumencka inteligentna sieć energetyczna): 18 tys. spółdzielni
mieszkaniowych, 130 osiedli deweloperskich.
PISE 2 (ARE – autonomiczny region energetyczny): 43 tys. wsi.
PISE 3: 1600 gmin wiejskich i 500 gmin wiejsko-miejskich.
PISE 4 (smart City): 400 miast.
Segment 3
AG 1: (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6
mln przedsiębiorców.
AG 2: (autogeneracja w transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5%
krajowego zużycia energii elektrycznej.
AG 3: (autogeneracja w przemyśle – wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe:
górnictwo, hutnictwo, część przemysłu chemicznego, cześć przemysłu
maszynowego, część przemysłu budowlanego): około 50% krajowego zużycia
energii elektrycznej.
Adekwatność technologiczna i jej konsekwencje
W tabeli przedstawiono segmentację technologii wytwórczych na rynku energii
elektrycznej. Tabela obrazuje adekwatność technologiczną względem nowego
opisu rynku energetycznego, czyli spójność komercyjnych technologii i tego
właśnie opisu.
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Tabela. Porównanie technologii, równoważnych w aspekcie rocznej produkcji
energii elektrycznej wynoszącej 11 TWh (opracowanie własne)
Nakłady
Czas do efektu
inwestycyjne [€]
Lp
Technologia
Moc
z pojedynczego
.
łącz jednostk
projektu
ne
owe
Technologie WEK (KSE)
przedsiębiorstwa korporacyjne
Pojedynczy
1

blok

jądrowy,

11

1,6 GW

11 mld

mld

po Fukushimie

15 lat
Technologia

2

2

bloki

węglowe,

z

instalacjami CCS

>

1,7 GW

mld

8

> 4 mld

dostępna

nie

wcześniej niż za
20 lat
Realizacja

3

2

bloki

węglowe

nadkrytyczne

3,6

2 GW

mld

możliwa
1,8 mld

do

2020; po 2020
pełna opłata za
emisję CO2

4 bloki combi, na gaz
4

ziemny,

1

1,6 GW

mld

400 MW każdy

250 mln

3 lata

Farmy wiatrowe (KSE)
niezależni wytwórcy (ewentualnie przedsiębiorstwa korporacyjne)
40 farm wiatrowych, po
5

10

50 turbin o mocy 2,5 5 GW

mld

MW każda

250 mln

2 lata

Technologie gazowe 1
energetyka przemysłowa, wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe
32 bloki combi, na gaz
6

ziemny,

1,2

1,6 GW

mld

50 MW każdy
7

37 mln

1,5 roku

Technologie gazowe 2
energetyka przemysłowa, w tym przemysł/biznes ICT (fabryki ICT, data
centers)
160 bloków combi, na
7

gaz

ziemny,

10

1

MW 1,6 GW

mld

każdy

6,5 mln

1 rok

Technologie gazowe 3 (budynkowe)
samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie/wspólnoty
mieszkaniowe, deweloperzy
16

tys.

źródeł

trójgeneracyjnych,

8

na gaz ziemny, 100 kWel

4

1,6 GW

mld

250 tys.

1 rok

każde
Technologie OZE/URE (budynkowe)
gospodarstwa rolne, właściciele domów jednorodzinnych
160
9

tys.

mikrobiogazowni,

5,6

1,6 GW

mld

10 kWel każda
1
10

mln

układów

hybrydowych

MOA,

5

kW (M) + 5 kW (O) każdy
2,5
11

mln

(5+5)

10

GW

mld

instalacji

fotowoltaicznych,

12

11 GW

mld

4,5 kW każda
1

35 tys.

6 miesięcy

10 tys.

6 miesięcy

5 tys.

3 miesiące

Układ hybrydowy MOA (mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator).

Spójność taka oznacza potencjalne wejście do gry w zakresie energetyki, poza
wielkimi energochłonnymi przedsiębiorstwami i transportem kolejowym, około 8
mln

bardzo

gospodarstwa

zróżnicowanych
rolne,

graczy

samorządy,

(właściciele
wspólnoty

domów

jednorodzinnych,

mieszkaniowe,

spółdzielnie

mieszkaniowe, mali i średni przedsiębiorcy). Do 2020 roku do gry wejdą
właściciele samochodów, wówczas potencjalnych graczy rynkowych w zakresie
energetyki będzie 16 mln.
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Konkurencyjność
Uproszczone

skonfrontowanie

cen

energii

elektrycznej

w

energetyce

prosumenckiej (OZE/URE) i WEK, po szokowych spadkach cen ogniw PV w latach
2011-2012, zostanie tu przeprowadzone dla przykładowego układ hybrydowego,
takiego jak w tabeli: mikrowiatrak 5 kW (cena 900 €/kW) + ogniwa PV 5 kW (cena
1100 €/kW), z baterią akumulatorów i przekształtnikiem; czas pracy układu
hybrydowego – około 25 lat. Produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia
układu wynosi około 275 MWh. Nakłady inwestycyjne prosumenta związane z
mikrowiatrakiem

i

ogniwami

PV

oszacowano

na

42

tys.

PLN.

Ponadto

oszacowano, że nakłady na cały układ hybrydowy – łącznie z inteligentnym
przekształtnikiem energoelektronicznym (wyposażonym w całą sieć sterowników
PLC i inteligentny układ pomiarowo-zarządczy, czyli prosumencki smart grid) oraz
baterią akumulatorów (zasobnikiem) – są trzykrotnie wyższe, czyli wynoszą 126
tys. PLN. Zatem cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w
perspektywie

prosumenta

(w

tym

wypadku

małego

przedsiębiorcy),

460

PLN/MWh, w porównaniu z ceną ponad 600 PLN/MWh (z VAT-em, w przypadku
taryfy C) od dostawcy z urzędu. (Przedstawiony rachunek wymaga w praktyce
znacznego pogłębienia).
Produkty finansowe (bankowe)
Modernizacja budynku jednorodzinnego do standardu budynku inteligentnego
plus-energetycznego, obejmująca w pełnej wersji termomodernizację za pomocą
technologii domu pasywnego i instalację źródeł OZE/URE, może mieć wiele
„szczuplejszych” wariantów i być rozłożona na liczne etapy. Uwzględniając ten
fakt

minimalne

efektywne

nakłady

inwestycyjne

prosumenta

(właściciela

budynku jednorodzinnego) szacuje się tu na około 10 tys. PLN, a pełne nakłady
inwestycyjne (ich górny poziom) na 150 tys. PLN. Taki zakres jednostkowych
inwestycji

otwiera

wielkie

możliwości

kreowania

produktów

finansowych

(bankowych) dla energetyki prosumenckiej, z wykorzystaniem zabezpieczenia
kredytów bankowych za pomocą hipoteki (polski rynek nieruchomości ma niski
poziom zadłużenia hipotecznego), za pomocą przejęcia przez bank (związany z
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bankiem

wyspecjalizowany

podmiot)

do

sprzedaży

energii

elektrycznej

produkowanej w instalacji prosumenckiej i wielu innych zabezpieczeń.
Efekty

1. Udostępnienie energetyce prosumenckiej rynku energii elektrycznej celem
realizacji inwestycji pozwala uzyskać bardzo istotne efekty od zaraz (już od 2013
roku). Do oszacowania tych efektów przyjmuje się tu równomierne, do 2030 roku,
roczne nakłady inwestycyjne prosumentów (poza energochłonnym przemysłem)
na poziomie 6 mld PLN (około 20% ponoszonych przez nich rocznych opłat za
energię elektryczną – są to zatem nakłady bardzo realne). Przy takim tempie
inwestowania inwestycje energetyki prosumenckiej do 2030 roku stanowiłyby
40% planowanych łącznych nakładów inwestycyjnych na elektroenergetykę
jądrową (6,4 GW – 160 mld PLN) i węglową (10 GW – 80 mld PLN). Z drugiej
strony inwestycje te zapewniłyby energetyce prosumenckiej udział w pokryciu
rynku

energii

elektrycznej

w

2030

roku

za

pomocą

źródeł

OZE/URE

produkujących „darmową” energię wynoszący około 20% i uwolnienie od opłat za
energię

elektryczną

dostarczaną

przez

energetykę

wielkoskalową

istotnie

przekraczające prosumenckie nakłady inwestycyjne. Taki mechanizm oznacza
wejście Polski na ścieżkę innowacyjności oraz praktyczną eliminację ryzyka
inwestycji prosumenckich i ryzyka utraty bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2. Budowa w Polsce elektrowni jądrowych i węglowych spowoduje, jeśli zostanie
zrealizowana, historyczny wypływ środków inwestycyjnych przed 2030 rokiem
(ponad 50% z 240 mld PLN, o których mowa w p. 1) do globalnych dostawców
bloków jądrowych i (nadkrytycznych) bloków węglowych, ale także do globalnych
firm konsultingowych, firm projektowych i innych. Będą to środki, których
braknie niestety na sfinansowanie modernizacji kraju za pomocą przebudowy
energetyki, która na świecie przybrała już wymiar cywilizacyjny. Modernizacji
wprowadzającej kraj w 21. wiek. (Energetyka prosumencka jest dobrą alternatywą
dla możliwego, bardzo negatywnego rozwoju sytuacji. Zastępując program
inwestycji jądrowych i węglowych energetyką prosumencką OZE/URE można:
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pobudzić gospodarkę za pomocą budownictwa, można zmodernizować wieś,
można przyspieszyć rozwój społeczeństwa informacyjnego i wiedzy).

3. Energetyka prosumencka, jeśli będzie rozwijana, może uchronić kraj przed
dwoma

innymi

jeszcze,

bardzo

dotkliwymi

skutkami

obecnej

rządowo-

korporacyjnej polityki energetycznej. Pierwszy polega na tym, że bloki węglowe, za
które

polskie

przedsiębiorstwa

elektroenergetyczne

zapłacą

zagranicznym

dostawcom, uruchomione w kraju do 2020 roku będą potrzebowały przez 40 lat
węgiel, który będzie musiał być importowany, bo śląskiego będzie coraz mniej. A
śląskiego węgla będzie mniej ze względu na brak inwestycji w górnictwo. Tych z
kolei nie będzie, bo polski węgiel obciążany nakładami inwestycyjnymi będzie
niekonkurencyjny w stosunku do australijskiego, południowoafrykańskiego, z
Ameryki Łacińskiej, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. (W 2012 roku polskie
saldo import-eksport węgla kamiennego ocenia się na około 15 mln ton. W
dodatku saldo to ma miejsce w sytuacji, kiedy

na zwałach kopalnianych jest

około 8 mln ton węgla, a na zwałach w elektrowniach około 4 mln ton. Jest to
wynik spadku światowych cen węgla z ponad 120 $/t do cen poniżej 90 $/t, co
jest nie tylko wynikiem recesji, ale przede wszystkim przebudowy rynku gazu od
gazu ziemnego do gazu łupkowego – USA. W rezultacie pogłębia się alokacja na
rynku paliw wykorzystywanych przez polską elektroenergetykę, od węgla
kamiennego do węgla brunatnego).

4. Drugi dotkliwy skutek będzie następujący. Po 2020 roku Komisja Europejska
będzie „szukać” gwałtownie pieniędzy do unijnego budżetu. Jednym ze sposobów
będzie windowanie (administracyjnymi metodami) opłat za uprawnienia do emisji
CO2, które po 2020 roku z bardzo dużym prawdopodobieństwem będą trafiać
właśnie do budżetu unijnego, a nie do budżetów krajowych (jak to jest obecnie). W
ten pośredni sposób Polska z energetyką węglową może się stać istotnym
płatnikiem do unijnego budżetu, a w kategorii opłat za uprawnienia do emisji CO2
dla elektroenergetyki – dominującym.
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Pożądane regulacje i strategie rządowe
Rząd ma na obecnym etapie wystarczające możliwości skutecznego powiązania
mikroekonomiki w obszarze energetyki prosumenckiej z ekonomiką zarządczą
(regulacjami prawnymi) i realizacji indywidualnych celów prosumentów oraz
celów politycznych (cywilizacyjnych). Szczególną uwagę przywiązuje się tu do
następujących możliwości.

1. Uchwalenie ustawy OZE (harmonizacja dyrektywy 2009/28 jest już opóźniona
o dwa lata).

2. Uchwalenie dodatkowej ustawy o wsparciu produkcji ciepła w źródłach
odnawialnych (uzupełnienie ustawy OZE procedowanej według projektu z 9
października 2012 r.).

3. Uchwalenie ustawy o domu zero-energetycznym (harmonizacja dyrektywy
2010/31, opóźniona o pół roku).

4. Przyjęcie Krajowego Programu Ochrony Powietrza (trwają prace nad
dokumentem w Ministerstwie Środowiska).

5. Zmiana polityki energetycznej kraju (Polityka energtyczna Polski do 2030,
obowiązująca od 2009 roku utraciła całkowicie sens).

Załącznik. Uzasadnienie
Załamanie się podstaw finansowania energetyki wielkoskalowej. Kryzys 20072012 (na rynku nieruchomości w USA, finansów publicznych w UE) dopełnia
zbiór warunków koniecznych pociągających za sobą zmianę paradygmatu rozwoju
energetyki (wszystkich trzech

rynków końcowych: energii elektrycznej, ciepła i

transportu).
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Rysunek. Oś czasu – datowania
Objaśnienia do rysunku: 1896÷1900 – budowa elektrowni Chorzów i Zabrze.
1914, 1939, 1981, 2006/7 – wielkie kryzysy poprzedzające kolejne cykle
przebudowy elektroenergetyki. 1918, 1945, 1990, 2012/3 – początki nowych cykli
rozwojowych w Polsce (w Europie, ogólnie na świecie). 2020, 2030, 2050 –
horyzonty/cele doktryny/polityki/strategii energetycznej (unijny Pakiet 3x20,
Polityka energetyczna Polski, unijna Mapa Drogowa). 1922, 1987, 1996, 2011 –
polskie ustawy energetyczne: ustawa elektryczna, ustawa energetyczna, Prawo
energetyczne. 1986, 2011 – Prawo atomowe, pakiet ustaw o energetyce jądrowej,
odpowiednio.

Mianowicie,

kryzys

wielkoskalowych

ten

projektów

podcina

na

energetyki

zawsze

węglowej

i

podstawy

finansowania

jądrowej,

wymagających

nakładów jednostkowych na same źródła wytwórcze z przedziału: 1 mld € (blok
węglowy, bez CCS, o mocy 450 MW) do 10 mld € (blok jądrowy 1600 MW), zbyt
ryzykownych dla rynków kapitałowych (ogólnie, projekty te o czasie życia 60 lat i
więcej, są zagrożeniem dla społeczeństwa informacyjnego, a w przyszłości wiedzy,
głównie ze względu na nie do końca zidentyfikowane negatywne oddziaływanie na
środowisko naturalne: emisja CO2, wypalone paliwo jądrowe).
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Historyczne zmiany ekonomiki w elektroenergetyce. Poniżej przedstawia się
„rozwój” ekonomiki w polskiej elektroenergetyce w okresie od II wojny światowej.
Demonopolizacja

elektroenergetyki

pokazała,

że

również

w

tym

obszarze

ekonomika rynkowa jest w pełni uprawniona. Oczywiście, pozostaje kwestią
otwartą dalszy rozwój tej ekonomiki pod wpływem postępu technologicznego,
wymagań środowiska naturalnego i uwarunkowań społecznych, a także decyzji
politycznych. Kompletna lista etapów na drodze od monopolu do pełnej
konkurencji jest następująca.
Etap gospodarki socjalistycznej

1. Brak ekonomiki. Inwestycje budżetowe w gospodarce centralnie planowanej
(bilansowej).

2. Rachunek dyskonta w ocenie efektywności inwestycji w monopolu.
3. Ustalanie dwuskładnikowych cen (opłaty za moc i energię). Koszty stałe i
zmienne.

4. Ekonomiczny rozdział obciążenia między elektrownie w połączonym systemie
elektroenergetycznym.

5. Ustalanie cen dobowych (strefowe) i rocznych (sezonowe) dla odbiorców
końcowych. Ceny przeciętne.
Rynek energii elektrycznej wykreowany przez zasadę TPA

6. Inwestowanie w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej pod przyszłe
przychody z kontraktów długoterminowych. Finansowanie typu project
finance.

7. Biznes plan i wykorzystanie wskaźników ekonomicznych typu prosty i
zdyskontowany okres zwrotu nakładów, NPV, IRR, itp. do oceny efektywności
ekonomicznej inwestycji.

8. Przejście z cen długookresowych i rocznych taryf na ceny krótkookresowe
(typu giełdowego) na rynku hurtowym energii elektrycznej.

9. Zastąpienie cen dwuskładnikowych jednoskładnikowymi na rynku hurtowym
energii elektrycznej.

10. Ustalanie cen krańcowych długookresowych i krótkookresowych.

14

11. Transformacja rynków usług systemowych w rynek (na poziomie hurtowym)
energii elektrycznej.

12. Transformacja kosztów stałych w monopolu w koszty zmienne na
konkurencyjnym rynku.

13. Ustalanie cen okresu przejściowego. Koszty osierocone (stranded costs).
Infrastruktura elektroenergetyczna jako masa upadłościowa.

14. Podstawowe

segmenty

rynku

energii

elektrycznej:

kontrakty

długoterminowe (inwestycyjne), kontrakty bilateralne średnioterminowe (głównie
roczne) na rynku hurtowym, transakcje giełdowe (transakcje na rynku dostaw
fizycznych i na rynkach finansowych), niszowe rynki internetowe (głównie
transakcji

krótkoterminowych

standaryzowanych

i

niestandaryzowanych),

techniczne rynki bilansujące.

15. Ustalanie rynkowych taryf dla odbiorców końcowych.
16. Inwestowanie w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej na własne
ryzyko inwestorów. Projekty typu merchant plant.
Ekonomika uwzględniająca internalizację kosztów zewnętrznych
Włączenie kosztów zewnętrznych, przede wszystkim środowiska (np. koszty
uprawnień do emisji CO2) do kosztów wytwarzania energii elektrycznej.

17. Koszty referencyjne dla poszczególnych technologii elektroenergetycznych,
obejmujące koszty zewnętrzne środowiska, sieci i usług systemowych, określające
poziom kosztów energii elektrycznej u odbiorcy.

18.Inkorporacja kosztów zewnętrznych środowiska do kosztów paliwa i rachunek
ekonomiczny ciągniony (LCC, LCA).
Ekonomika prosumencka w energetyce kreowana przez technologie OZE/URE

19.Ekonomika wartości psychologicznej (właściwa dla społeczeństwa wiedzy –
mikroekonomika). Przejście od ekonomiki klienckiej (z charakterystyczną relacją:
sektor – odbiorca) do ekonomiki konsumenckiej (z relacją: prosument –
energetyka URE). Ekonomika i zarządcza (osiągania celów przez rząd.
Uwaga. Przyjęcie przez Polskę programu energetyki jądrowej jest powrotem do
braku ekonomiki i do energetyki paramilitarnej, polityczno-korporacyjnej.
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Zmiana

paradygmatu

rozwojowego

energetyki.

Jest

to

zmiana,

którą

rozpatruje się tu na gruncie teorii T. Kuhna (teoria struktur rewolucji
naukowych). Zgodnie z tą teorią, nauka (i technika też) nie rozwija się
ewolucyjnie, a za pomocą zwrotów (i przewrotów). Polegają one na zmianie
paradygmatu (systemu pojęć i procedur, które wyznaczają sposób prowadzenia
badań naukowych). Do zmiany paradygmatu na nowy dochodzi wtedy, kiedy nie
można już do starego dopasować faktów. Taka sytuacja występuje właśnie w
światowej

energetyce.

Najlepiej

można

ją

zilustrować

na

przykładzie

elektroenergetyki, która od 1965 roku, czyli od pierwszego wielkiego blackout-u na
kontynencie północnoamerykańskim (wschodnie wybrzeża USA i Kanady),
przeszła wprawdzie trzy etapy reform – amerykańska ustawa PURPA (1978-1982)
wprowadziła konkurencję do wytwarzania, brytyjska reforma prywatyzacyjnoliberalizacyjna (1989-1990) wprowadziła możliwość korzystania z zasady TPA
przez odbiorców, dyrektywa 2009/72/WE wprowadziła III pakiet liberalizacyjny w
UE (ukształtowała jednolity rynek energii elektrycznej działający w oparciu o
zasadę TPA)

– ale nie są one jednak wystarczające do „rozładowania”

nagromadzonego potencjału niewspółmierności (w sensie takim jak u Kuhna).
Zaproponowany

na

początku

niniejszego

opracowania

nowy

opis

rynku

energetycznego (w terminach energetyki prosumenckiej) umożliwia rozładowanie
niewspółmierności.
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prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, Polskie zasoby energetyczne w horyzoncie 2030-2050
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Michał Kurtyka, BPI Group, Regulacje UE a budowa gospodarki opartej na
nowych źródłach energii

Regulacje Unii Europejskiej
a budowa gospodarki opartej na nowych źródłach energii
Streszczenie głównych tez wystąpienia, Michał Kurtyka
Następuje stała ewolucja struktury produkcji i zużycia energii elektrycznej w Unii
Europejskiej, której najsilniejszymi bodźcami regulacyjnymi stały się dążenie do
zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w europejskim bilansie energetycznym
oraz ambicja dekarbonizacji gospodarki europejskiej, której elementami są pakiet
energetyczno-klimatyczny oraz szereg inicjatyw mających na celu całkowite
ograniczenie zależności od paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w
perspektywie do 2050 roku.
Rysunek 1. Konsumpcja energii brutto w Unii Europejskiej w zależności od
rodzaju paliwa: zmiana pomiędzy 1990 i 2009 rokiem.

Źródło: Market Observatory of Energy, Komisja Europejska, 2012.
Patrząc z perspektywy 1990-2009 można zauważyć, że zmiany w europejskiej
strukturze konsumpcji energii elektrycznej sprowadzają się do dwóch trendów. Po
pierwsze, znaczące zmniejszenie udziału węgla. Po drugie, rośnie udział paliw
odnawialnych, któremu towarzyszy prawie równoległy wzrost zapotrzebowania na
gaz. Doświadczenia wielu krajów Unii Europejskiej pokazują bliską korelację
pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Najprostszym powodem tłumaczącym ją jest
elastyczność produkcji energii elektrycznej z gazu, pozwalająca najmniejszym
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kosztem łagodzić zmiany w produkcji energii elektrycznej z wiatru. Z uwagi na
znaczący czas reakcji dotychczas stosowanych bloków węglowych na zmianę
zapotrzebowania, stają się one stopniowo wypierane przez bardziej kosztowne w
użyciu, jednak bardziej dostosowane do produkcji szczytowej elektrownie gazowe.
Rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie już
stałym trendem, obserwowanym w państwach Unii Europejskiej od ponad
dwudziestu lat, jak również na całym świecie w ostatnim okresie. Pierwsze
systemy wsparcia w Niemczech datują jeszcze od roku 1979. Wraz ze wzrostem
znaczenia polityki energetycznej w polityce europejskiej, ilustrowanego między
innymi zapisami artykułów 174 i 175 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1987
dotyczących ochrony środowiska, na szczeblu Unii Europejskiej rosło znaczenie
odnawialnych źródeł energii. W 1996 Komisja opublikowała Komunikat w którym
po raz pierwszy zasygnalizowała cel podwojenia udziału odnawialnych źródeł w
konsumpcji finalnej do 2010 roku. Następnie, od 1997 miały miejsce kolejne
inicjatywy, ukoronowane dyrektywą 2001/77, która określiła obowiązkowe cele
krajowe dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie
22% na 2010 roku co odpowiada 12% udziałowi tych źródeł w odniesieniu do
energii pierwotnej. Podobnie, dyrektywa z 2003 roku miała za zadanie promocję
biopaliw, tak aby ich udział osiągnęła poziom 5,75% w 2010 roku. Te cele zostały
następnie

podniesione

w

wyniku

wprowadzenia

pakietu

energetyczno-

klimatycznego, skonsumowanego w szczególności dyrektywą 2009/28 dotyczącą
promocji energii ze źródeł odnawialnych, która dla Polski określiła cel na poziomie
15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii finalnej. Rozszerza ona
również stosowanie źródeł odnawialnych na elektryczność, transport oraz chłód i
ciepło.
Głównym postulatem wspomnianego pakietu energetyczno-klimatycznego jest
oczywiście ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i co za tym idzie
spodziewane ograniczenie ocieplenia klimatycznego. Ważnym instrumentem tego
ograniczenia ma być rynek praw do emisji dwutlenku węgla wprowadzony
dyrektywą 2009/29, który od 2013 roku ma opierać się na aukcjach uprawnień,
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od której to zasady dla niektórych krajów członkowskich, w tym dla Polski1,
przyjęto odstępstwo w postaci możliwości przyznania swojemu sektorowi
energetycznemu bezpłatnych uprawnień pod warunkiem wydania równoważnych
kwot na inwestycje modernizujące branżę. W zakresie dekarbonizacji gospodarki
europejskiej plany Komisji Europejskiej wykraczają poza horyzont 2020 roku,
która uważa, że „konieczne jest przeprowadzenie strukturalnych zmian systemu
wytwarzania

energii

elektrycznej

oraz

osiągnięcie

wysokiego

poziomu

dekarbonizacji już w 2030 r. (57-65 % w 2030 r. oraz 96-99 % w 2050 r.)”2.
Należy zauważyć, iż równolegle z utwardzaniem celów w zakresie energetyki
odnawialnej,

emisji

gazów

cieplarnianych

i

efektywności

energetycznej

prawodawstwo na poziomie unijnym stopniowo poszerza zakres swoich ambicji,
wykraczając poza ewolucję samego bilansu energetycznego lub dążenie do
ograniczenia wpływu na środowisko, lecz traktuje zmiany w obszarze energii jako
koło

zamachowe

dla

całościowej

zmiany

gospodarczo-społecznej

w

Unii

Europejskiej. W Komunikacie z czerwca 2012 roku Komisja ocenia, że: „na
konkurencyjnym rynku przemysł energii odnawialnej może w istocie stać się
jednym z głównych uczestników europejskiego rynku energii. Stworzenie
europejskiego rynku wewnętrznego jest podstawą dobrobytu w Europie i powinno
być siłą napędową zmian w europejskim sektorze energetycznym.”3 Ilustracją tego
zjawiska na poziomie państwa członkowskiego jest Energiewende, pakt na rzecz
energetyki, który ma za zadanie zjednoczyć całe niemieckie społeczeństwo we
wspólnej transformacji gospodarczej i społecznej ich kraju. Co więcej, Unia
Europejska stawia swoje zaangażowanie w rozwój energetyki bezwęglowej jako
wzór dla całego świata w zakresie ograniczenia zmian klimatycznych.
Jednak w ostatnich latach, w dużej mierze za sprawą kryzysu gospodarczego,
następuje stopniowy wzrost świadomości rosnących kosztów i trudności polityki
dekarbonizacji i zastąpienia paliw kopalnych źródłami odnawialnymi. Ambicję
dekarbonizacji gospodarki niemieckiej Angela Merekl nazwała „herkulesowym
wyzwaniem”4, podczas gdy minister środowiska Peter Altmaier stwierdził, że
1

Decyzja KE (2012), 4609.
Komunikat KE (2011), 885.
3
Komunikat KE (2012), 271.
4
Energiewende, 28.07.2012, The Economist.
2

34

konieczna jest przede wszystkim troska o stabilne ceny energii, by nie ograniczać
wzrostu gospodarczego. W efekcie w Niemczech na etapie zaawansowanych
przygotowań lub budowy znajdują się 23 elektrownie węglowe, o łącznej mocy
blisko

24

tysiące

MW5.

Następuje

odwrócenie

tendencji

jeżeli

chodzi

o

dotychczasowy spadek udziału węgla w bilansie energetycznym Unii Europejskiej.
Co więcej, rośnie przekonanie, iż to w mniejszym stopniu europejski rynek praw
do emisji dwutlenku węgla stał się impulsem do dekarbonizacji europejskiej
gospodarki, co kryzys gospodarczy i towarzysząca mu ograniczenie produkcji
przemysłowej, co widać wyraźnie na krzywej pokazującej całkowite emisje gazów
cieplarnianych w okresie 1990 do 2010 w Unii Europejskiej.
Rysunek 2. Emisje gazów cieplarnianych (bez LULUCF)
w Unii Europejskiej pomiędzy 1990 i 2010 rokiem.
Indeks (1990 = 100)
110
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84.6
80

80
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Emisje gazów cieplarnianych

Cel emisji na 2020 rok

Źródło: European Environment Agency, Annual European Union greenhouse gas
inventory 1990-2010 and inventory report 2012. Submission to the UNFCCC
Secretariat, Technical report No 3/2012, Copenhagen, 27 May 2012, p. iii6;
za: Jesień L., The EU’s emission trading scheme and the Kyoto Protocol,
maszynopis, 10.2012.
Równolegle

następuje

urealnienie

pozycji

Unii

Europejskiej

na

arenie

międzynarodowej, wynikające z jednej strony z niechęci państw rozwijających się
do

5
6

nałożenia

na

swoje

gospodarki

energetyczne

Białowicz J., Renesans węgla w Europie, Polska Energia, 10/2012.
http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2012
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dodatkowych

kosztów

i

ograniczeń, z drugiej zaś strony malejącym znaczeniem gospodarki europejskiej
na energetycznej arenie świata. W okresie 1990-2007 udział Unii Europejskiej
w światowym bilansie energetycznym spadł z 19 do 15%, podczas gdy Chin wzrósł
z 10 do prawie 16%. W ostatnim przedkryzysowym 2008 roku wzrost
zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej w Chinach wyniósł 6,3 GW
podwajając

zainstalowane

moce

w

porównaniu

z

2007.

Jakkolwiek

w Unii Europejskiej zainstalowano w tym samym roku 8,4 GW mocy wiatrowych,
to ze znacznie niższą dynamiką wzrostu (14%)7. Nawet przed kryzysem wydatki
na technologie energetyczne Unii Europejskiej wynosiły 2,5 miliarda euro, czyli
mniej niż połowę wydatków światowych w tej sferze i były skoncentrowane prawie
wyłącznie w kilku krajach członkowskich. Udział tych wydatków w całości
wydatków publicznych na badania i rozwój w 2007 roku wyniósł w Unii
Europejskiej 2,9%, podczas gdy w analogicznym okresie w Japonii aż 15,1% a w
Stanach Zjednoczonych 1,1%8. Od tego czasu nastąpił dynamiczny wzrost
znaczenia firm azjatyckich, a zwłaszcza chińskich w energetyce odnawialnej, do
tego stopnia, iż prawie zdominowały one wiele gałęzi produkcji, m.in. panele
fotowoltaiczne.
Tak więc w najbliższym okresie obserwować będziemy na arenie Unii Europejskiej
rosnący spór pomiędzy zwolennikami aktywnej polityki dekarbonizacyjnej,
mającej na celu całościową transformację europejskiego systemu gospodarczego a
tymi, którzy wskazują na rosnącą nieskuteczność tej polityki na arenie
międzynarodowej w połączeniu z bardzo wysokimi jej kosztami, zwłaszcza dla
przemysłu europejskiego. Przedsmakiem sporu był po raz pierwszy tak negatywna
reakcja Business Europe na propozycję Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu
wycofania części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z aukcji w okresie
2013-2016 i przesunięcia ich na okres późniejszy lub wręcz umorzenia. Po
konferencji w Doha ta organizacja europejskiego przemysłu poszła jeszcze dalej
stwierdzając, iż jakkolwiek “europejskie przedsiębiorstwa pozostają zaangażowane
w

7
8

walkę

przeciwko

zmianom

klimatycznym,

to

Hansen J.P., Percebois J., Energie. Economie et politique, de boeck, Bruxelles, 2010.
Koczor M., Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009, PISM, 2010.
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nijaki

wynik

negocjacji

klimatycznych

prowadzonych

pod

auspicjami

ONZ

podkreśla

konieczność

przemyślenia przez UE swojej własnej polityki energetycznej i klimatycznej”9.
Z polskiej perspektywy konfrontacja pomiędzy idealizmem i pragmatyzmem będzie
szczególnie interesująca do obserwacji na przykładzie wspomnianych już Niemiec,
które

z

jednej

strony

dysponują

jednym

z

najprężniejszych

przemysłów

odnawialnych w Unii Europejskiej z drugiej jednak strony, wraz z decyzją o
wycofaniu

się

z

energetyki

jądrowej

postawiły

przed

swoim

systemem

energetycznym wyzwanie nie do udźwignięcia. Już obecnie prawie pewne jest, że
będą one musiały importować energię od 2020 roku, a najpoważniejszym
kandydatem do zaspokojenia ich popytu będą francuskie elektrownie jądrowe, co
prawdopodobnie nie omieszka w samych Niemczech rodzić pytań o sensowność
obranego kierunku.
Od 1990 roku Polska była jednym z najbardziej zaangażowanych krajów w
obrębie dzisiejszej Unii Europejskiej jeżeli chodzi o ograniczenie negatywnych
skutków dla środowiska z funkcjonowania przemysłu i energetyki. Korzystając z
odziedziczonej nadwyżki mocy produkcyjnych możliwe było utrzymywanie cen na
konkurencyjnym

poziomie,

podnoszenie

standardów

środowiskowych

oraz

zbliżanie struktury kosztowej energetyki do poziomu europejskiego. Jednak
nadchodząca epoka przyniesienie zasadniczą zmianę kontekstu. Z jednej strony
konieczne będzie przeprowadzenie znaczących inwestycji w odtworzenie i
modernizację całego systemu energetycznego, z drugiej zaś strony wyczerpały się
możliwości dalszego przenoszenia kosztów na przemysł i konsumentów. Ceny
energii dla odbiorców przemysłowych są w Polsce wyższe niż np. we Francji,
podczas gdy obciążenia dla przemysłów energochłonnych są wyższe niż w
Niemczech. Udział wydatków na energię w gospodarstwach domowych jest jeden z
najwyższych w Europie. W tym kontekście ewolucja polskiego miksu paliwowego
powinna

położyć

rosnący

nacisk

na

efektywność

kosztową

i konkurencyjność przemysłu. Wybór nowych źródeł energii powinien być
podyktowany analizą efektywności ekonomicznej, włączając w to efekt ciągniony
dla stymulacji polskiego przemysłu.
9

Komunikat Business Europe, Doha climate conference: absence of level playing field requires EU climate and energy policy
rethink, 2012.12.10.
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Paweł Konzal, Director, Head of Oil & Gas Industry World Economic
Forum10, Global Energy Trends Overview

Pisząca się obecnie historia rynków energii to w dużej mierze historia rozwoju
produkcji gazu i ropy ze źródeł niekonwencjonalnych na dużą skalę w Ameryce
Północnej oraz znaczenie tych wydarzeń dla rynków energii, konkurencyjności
gospodarek w różnych regionach świata oraz geopolityki. Duże ilości taniego gazu
już teraz przekładają się na lokalizacje inwestycji w przemyśle chemicznym i
petrochemicznym warte miliardy dolarów. Tani gaz wypiera węgiel w produkcji
energii elektrycznej w USA, co z kolei przekłada się na rosnący eksport
amerykańskiego węgla i wzrost jego konsumpcji w Europie i Azji. Malejąca
zależność USA od importu ropy może mieć znaczenie dla sytuacji geopolitycznej
na Bliskim Wschodzie. Poniższy dokument bazuje na istniejących obecnie danych
i analizach stosownych trendów i ich konsekwencji.
„Niekonwencjonalna rewolucja” jest fenomenem bardzo współczesnym – obejmuje
ona ostatnie dwie dekady z bardzo mocnym przyspieszeniem w przeciągu
ostatnich 5 latach. Wydarzenia, które mają miejsce w USA i w Kanadzie już dziś
wywierają silny wpływ na strukturę rynków energii oraz sposób ich operowania.
W tym kontekście jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy możliwości
powtórzenia w innych regionach obecnego fenomenu wysokiej produkcji ropy i
gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w Ameryce Północnej. Oprócz wspominanej
zawsze geologii (a więc czynników „podziemnych”) warto pamiętać również

o

czynnikach „naziemnych”: akceptacji społecznej i otoczeniu regulacyjnym. W
średnim i długim okresie te dwa czynniki będą tak samo, jeśli nie bardziej, istotne
dla przyszłości sektora w pozostałych regionach świata.
Ważne jest również pytanie o wpływ jaki może mieć produkcja dużych ilości
taniego gazu i ropy w Ameryce Północnej na ekonomikę projektów wydobywczych
w innych regionach świata. Szczególnie istotne jest to w przypadku projektów
najbardziej wymagających technicznie, a przez to bardzo kapitałochłonnych, np.
Poniższy dokument przedstawia prywatne poglądy autora i nie powinien być odbierany jako stanowisko Światowego Forum
Ekonomicznego. Szczególne podziękowania kieruję do Macieja Kołaczkowskiego za pomoc w zebraniu materiałów i danych.
10
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projektów na Arktyce. Dalszy rozwój lub zahamowanie rozwoju tych projektów
będzie mieć bezpośrednie przełożenie na rynek europejski a przez to i sytuację na
rynku energii w Polsce.
Choć wykracza to poza zakres poniższego dokumentu, ważna jest również analiza
trendów mających miejsce poza obszarem wytwarzania energii. Do tego typu
zmian zaliczyć trzeba rosnące ucyfrowienie czy też dygitalizację sektora energii
oraz konsekwencje tych zmian dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w
tym przypadku cyber security. Dodatkowo nie do pominięcia są też zmiany profilu
konsumpcji w coraz bardziej zurbanizowanych społeczeństwach.
W dyskusji o przyszłości sektora energii nie można również pominąć faktu, iż
nawet jeśli przyszłość okaże się być czasem „obfitości” w energię (dzięki rozwojowi
i proliferacji technologii produkcji ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych,
rozwojowi energii odnawialnej, rosnącej efektywności bloków energetycznych itd.)
to niedostatek i rzadkość występowania innych surowców (wody, czystego
powietrza, ziemi uprawnej, rare earth minerals itd.) może przyczynić się do
ograniczenia stopnia w jakim będziemy mogli czerpać korzyści ze wspomnianej
„obfitości” źródeł energii.

Kluczowe fakty
Popyt na ropę i gaz
Według przewidywań IEA (International Energy Agency11) popyt na ropę wzrośnie
o 12.3 miliona baryłek na dzień (mb/d12) do 99.7 mb/d do roku 2035. W tym
samym okresie spodziewany popyt na gas ziemny wzrośnie z dzisiejszych 3.4 do 5
bilionów metrów sześciennych (tcm13).

Międzynarodowa Agencja Energii MAE – w tekście stosuję oryginalne nazewnictwo, polskie tłumaczenie podając w przypisach.
Million barrels per day.
13 Tcm – trillion cubic meters, bcm – billion cubic meters.
11
12
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Za wzrost konsumpcji ropy odpowiedzialne są w największym stopniu Chiny,
Indie i Bliski Wschód. Odpowiadać będą one odpowiednio za 6.1 mb/d, 4.1 mb/d
i 2.7 mb/d. Dla porównania Polska konsumpcja ropy to około 0.42 mb/d. Choć
wzrost konsumpcji gazu oczekiwany jest na całym świecie, wspomniane wcześniej
dwa kraje i region odpowiadać będą za 50% wzrostu popytu.
Podaż ropy i gazu ze źródeł konwencjonalnych
Ponad 70% światowej produkcji ropy i gazu ze źródeł konwencjonalnych pochodzi
z tzw. mature fields14. Przeciętny stopień wykorzystania pól ropy wynosi 35% a
dla

gazu

ziemnego

70%.

Jednocześnie

każdorazowe

zwiększenie

stopnia

wykorzystania źródeł ropy o 1% byłoby wystarczające do pokrycia światowego
popytu na ropę na trzy lata.
IEA przewiduje, iż produkcja ropy ze źródeł konwencjonalnych spadnie o 3
mb/d do 65.4 mb/d do 2035 roku. W ciągu najbliższych 25 lat obserwować
będziemy znaczące przesunięcia na liście największych producentów ropy ze
źródeł konwencjonalnych: Irak planuje zwiększyć produkcję o 5.6 mb/d, Brazylia
o 3.5 mb/d (głównie z produkcji z tzw. pre-salt deep-water), Kazachstan o 2.1
mb/d. Jednocześnie produkcja z tych źródeł spadnie o 2.4 mb/d w Rosji, 2.1
mb/d w Chinach, 1 mb/d Wenezueli, 0.9 mb/d w USA, 0.8 mb/d w Norwegii i
0.7 mb/d w Wielkiej Brytanii.
Podaż ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych
Całkowity wzrost produkcji ropy i 50% wzrostu produkcji gazu ziemnego do
2035 roku pochodzić będzie z niekonwencjonalnych źródeł i NGL15 (pokazuje
to Tablica nr. 1 na stronie 5). Oczekuje się, że sam tylko gaz łupkowy stanowić
będzie 14% całkowitej produkcji gazu.
Dwie

technologie

–

szczelinowanie

hydrauliczne

i

wiercenia

poziome

–

wykorzystane razem doprowadziły do gwałtownego rozwoju produkcji gazu ze
14
15

W wolnym tłumaczeniu „starsze pola”.
NGL – Natural Gas Liquids.
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źródeł niekonwencjonalncych w USA. W ciągu dekady udział gazu łupkowego w
podaży gazu ziemnego w USA zwiększył się z 2 do 37% (pokazuje to Tablica
nr. 2 na stronie 5). USA przegoniły Rosję jako największy producent gazu
ziemnego na świecie.
Sukces w wykorzystaniu powyższych technologii i technik doprowadził do
wykorzystania ich w produkcji nieprodukujących wcześniej skał. W rezultacie
obserwujemy wzrost produkcji ropy zwanej tight oil16 (pokazuje to Tablica nr. 3 na
stronie 6). W konsekwencji produkcja ropy w USA wzrosła o 25% od 2008 roku
a import ropy jako udział konsumpcji spadł w USA z 60% do 42% od 2005 roku.
IEA przewiduje, iż produkcja ropy wzrośnie w USA o kolejne 30% do 2020
roku osiągając 11.1 mb/d. USA stałyby się wtedy największym producentem
ropy na świecie.
Dodatkowym źródłem podaży może być w przyszłości Arktyka, pod którą według
szacunków znajduje się 14% rezerw ropy i 25% rezerw gazu. Związane z tym
wyzwania technologiczne i środowiskowe oraz wysokie koszty operowania w
ekstremalnych warunkach pogodowych mogą stanowić poważną barierę w
szybkim rozpoczęciu, a później zwiększeniu produkcji ropy. Dlatego też produkcja
z tego regionu w znaczących ilościach oczekiwana jest po 2035 roku.

Kluczowe konsekwencje
Konsekwencje dla handlu gazem i rynku LNG
Opisane powyżej zmiany będą miały znaczące konsekwencje dla światowej mapy
rynków energii przynosząc zmiany w handlu, logistyce, przemyśle i równowadze
geopolitycznej. Przewiduje się, iż Ameryka Północna stanie się w pełni niezależna
od zewnętrznych dostaw ropy i jednocześnie przeistoczy się w eksportera 40 bcm
gazu rocznie przed 2035 rokiem. Dla porównania Polska konsumuje obecnie
około 14 bcm gazu rocznie.

16

Nazwę zawdzięcza gęstości skały, z której jest produkowany.
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Jednocześnie Chiny, Indie, UE i kraje należące do ASEAN zwiększą w sposób
znaczący swoją zależność od importu gazu. Handel międzyregionalny gazem
wzrośnie o 80% a ropą o 20%. Handel LNG17 podwoi się do 575 bcm przed
2035 rokiem. Zwiększony handel LNG wpłynie w pewnym stopniu na większe niż
dotychczas

połączenie

oddzielnych

obecnie

rynków

gazu.

Trudno

jednak

jednoznacznie określić wpływ tych zmian na kształtowanie się cen na rynku
europejskim czy azjatyckim, nie wspominając już o potencjalnej konwergencji
cen. Wpływ na to będą bowiem miały również takie czynniki jak wielkość
produkcji ze źródeł niekonwencjonalnych w tych regionach, rodzaj kontraktów i
mechanizm kształtowania się cen18.
Handel międzyregionalny ropą i gazem będzie w coraz większym stopniu
ukierunkowany na dostawy do krajów azjatyckich, wraz ze wzrastającą rolą
Bliskiego Wschodu jako największego eksportera. Jeszcze bardziej wzrośnie
znaczenie cieśnien Hormuz i Malakka przez które przepływać będzie w 2035
roku odpowiednio 50% i 45% światowego międzyregionalnego handlu ropą19
(pokazuje to Tablica nr. 4 na stronie 6). Wraz z tym wzrośnie znaczenie
bezpieczeństwa transportu morskiego.
Dywergencja cen gazu na rynkach regionalnych
Dzięki zwiększonej produkcji ceny gazu ziemnego w USA znajdują się obecnie na
kilkukrotnie mniejszym poziomie niż w innych regionach. Dla porównania w
czerwcu br. cena gazu wynosiła $2.1/Mtbu20 w USA w porównaniu do $10-12
/Mtbu w Europie i $16/18/Mtbu w Azji.
Jedną z konsekwencji tak znaczącej różnicy w cenach gazu jest przenoszenie się
energochłonnego przemysłu do USA. W szczególności dotyczy to przemysłu
chemicznego i petrochemicznego, bazującego na gazie ziemnym jako surowcu do

Liquified natural gas – skroplony gaz ziemny.
Obecnie w większości kontraktów na rynkach europejskim i azjatyckim cena gazu uzależniona jest od ceny ropy.
19 Odpowiada to 25% i 22% światowej produkcji ropy.
20 Million British thermal units, dane z czerwca 2012.
17
18
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produkcji. Nowe inwestycje liczone są w miliardach dolarów i zmienią obraz i
strukturę produkcji światowej tych produktów.
Konsekwencje dla sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie oraz relacji
USA - Chiny
W krótkim okresie zwiększona produkcja ropy w USA pomaga zniwelować skutki
embarga nałożonego na Iran, amortyzując potencjalny wzrost cen. Nie jest jednak
obecnie jasne jakie długofalowe konsekwencje dla równowagi geopolitycznej
pociągnie za sobą zmiana produkcji, importu i eksportu gazu i ropy z Ameryki
Północnej. W szczególności dotyczy to stosunków pomiędzy USA i Bliskim
Wschodem oraz obecności i zaangażowania amerykańskiego w tym regionie.
Niektórzy z ekspertów przewidują, iż zwiększona niezależność amerykańska od
importu

ropy

i

gazu

z

Bliskiego

Wschodu

doprowadzi

do

zmniejszenia

zaangażowania wojskowego i dyplomatycznego w tym regionie. Większość
eksportu płynącego wcześniej z Bliskiego Wschodu do USA przekierunkowana
zostanie do Chin. Dlatego też oczekują oni, że luka po amerykańskiej obecności
wypełniona zostanie przez Państwo Środka.
Z drugiego punktu widzenia już obecnie USA importują jedynie 12% ropy z Zatoki
Perskiej. Ponieważ jednak rynek ropy jest rynkiem światowym jakiekolwiek
zawirowanie w jednym regionie świata (np. Bliski Wschód) i zaburzenia w
dostawach (np. do Azji) odbiją się negatywnie na gospodarce amerykańskiej
poprzez eskalację cen ropy. Dlatego też zgodnie z tym punktem widzenia
ważniejsza od zmian w strukturze produkcji ropy pomiędzy regionami będzie
relacja pomiędzy Chinami i USA i ich współpraca w zakresie bezpieczeństwa
regionalnego oraz bezpieczeństwa transportu morskiego i szlaków wodnych (w
szczególności zaś wspomnianych wcześniej cieśnin Hormuz i Malakka).
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Konsekwencje dla elektroenergetyki
Duże ilości taniego gazu przyniosły również znaczące zmiany w amerykańskiej
elektroenergetyce. W przeciągu 24 miesięcy gaz wyparł prawie 1/3 węgla
używanego do tego celu w USA. W konsekwencji 33% energii elektrycznej w
kwietniu 2012 roku w USA było produkowane z gazu ziemnego i 33% z węgla (w
porównaniu do 50% do 2008 roku włącznie). Pokazuje to Tablica nr. 5 na str. 7.
Wzrost zużycia gazu ziemnego w produkcji prądu w USA nie doprowadził jednak
do spadku produkcji węgla. Pozostała nadwyżka doprowadziła do zwiększenia
eksportu z 10 milionów ton rocznie w 2006 roku do 100 milionów ton w 201221.
Dla porówniania Polska produkuje około 75 milionów ton węgla (brunatnego i
kamiennego łącznie) rocznie. Znacząca część eksportowanego z USA węgla została
spalona w europejskich elektrowniach wypierając w ten sposób droższy w Europie
gaz ziemny. W konsekwencji niskie ceny węgla oraz niskie ceny praw do emisji
CO2 2011 doprowadziły w 2011 roku do zwiększenia zużycia węgla w Europie o
7% i spadku popytu na gaz o 10%.
Z tego też wyględu warto jest przyjrzeć się choć na moment fenomenowi węgla,
jego przyszłości i efektywności jego użycia. Obecne zużycie węgla jest o 56%
większe niż 20 lat temu. Z scenariuszach przeprowadzonych przez IEA różnica
pomiędzy scenariuszem 450 i scenariuszem kontynuacji obecnych polityk ma
przynieść w konsekwencji różnicę zużycia węgla w 2035 roku równą 90% popytu
[na węgiel] w 2010 roku.
Efektywność spalania węgla będzie mieć więc olbrzymie znaczenie. Już obecnie
elektrownie o wysokiej wydajności emitują o 40% mniej CO2 niż przeciętne
elektrownie będące obecnie w użyciu. Średnia światowa efektywność elektrowni
węglowych wynosi 28% w porównaniu do 45% osiąganych przez najbardziej
wydajne

elektrownie

instalowanych

węglowe.

elektrownii

a

Różnica
tych

zainstalowanych jest więc dramatyczna.

21

Wstępne przewidywania EIA (Energy Information Agency).
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pomiędzy

stanowiących

efektywnością
większość

nowo
obecnie
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Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny –Państwowy
Instytut Badawczy, Przyszła struktura energetyczna (energy mix) oraz
rola CCS w Polsce – wnioski z ostatnich konferencji w Niemczech i w
Polsce
Niniejszy krótki szkic na temat zasygnalizowany w tytule jest oparty na
wnioskach

II Międzynarodowego Sympozjum „CO2: CCS oraz CCU w

Niemczech, Norwegii, Holandii, Polsce i w Szkocji – wyzwania i szanse” w
Duesseldorf, Niemcy, 9-10 listopada 2011, oraz wnioskach z dwóch innych
konferencji jakie odbyły się w Polsce. Organizatorem konferencji w
Dusseldorfie

była

agencja

Energie

Agentur

Nadrenii-Wesfalii,

przy

współpracy Konsulatu Generalnego R.P. w Kolonii, Global CCS Institute,
Innovation Norway, Enterprise Europe Network, Wuppertal Instytut fur
Klima-Umwelt-Energie, a także czołowych korporacji takich jak RWE,
Siemens, Hitachi, DMT, FDBR. Sympozjum zgromadziło przedstawicieli
świata polityki, wielkiego przemysłu, biznesu, ekspertów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i miało odpowiedzieć na pytania: w którym
miejscu znajduje się Europa jeśli chodzi o technologie: CCS (Carbon Capture
and Storage – wychwyt i składowanie CO2) oraz CCU (Carbon Capture and
Utility – wychwyt i utylizacja CO2), jakie będą ekonomiczne konsekwencje
zastosowania tych technologii, co z udziałem przemysłu i biznesu w ich
realizacji, bezpieczeństwem i opłacalnością metod oraz akceptacją społeczną.
Oczywiście, wszystko to ma sens pod warunkiem uznania faktu, że
cywilizacja (w tym zwłaszcza produkcja energii i produktów oparta na
paliwach kopalnych) ma wpływ na przyspieszenie ocieplenia klimatu w
ostatnim wieku, zwłaszcza w ostatnich dekadach.
Referaty wprowadzające przedstawiły w zwięzły sposób obecny stan rozwoju
energetyki na świecie (Uwe Remme, International Energy Agency; Manfred
Fischedick, Wuppertal Institute; Peter Arnold, Alstom) nie pozostawiły
złudzeń: światowe zapotrzebowanie na energię wzrosło od 2000 do 2009
roku o 32% i to energetyka oparta na paliwach kopalnych odpowiada za
największą emisję gazów cieplarnianych, pozostawiając w tyle inne gałęzie
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przemysłu, transport i takie czynniki jak metan z hodowli zwierzęcej czy
negatywne skutki deforestacji. Podczas gdy w Unii Europejskiej i USA oraz
krajach OECD mamy do czynienia ze stagnacją, to np. w Chinach wzrosło
ono o prawie 50%. Co więcej, głód na energię zaspokajały przede wszystkim
dynamicznie rozbudowywane bloki węglowe (zwłaszcza w Chinach, Indiach i
RPA), udział źródeł nie będących paliwami kopalnymi relatywnie spadał. W
związku z powyższym, wciąż wzrasta emisyjność CO2 liczona na jednostkę
wytwarzanej energii, najszybciej w Indiach. Co więcej, większość nowych
węglowych

bloków

energetycznych

należy

wciąż

do

kategorii

wysokoemisyjnych. Na te procesy nie ma rady – węgiel jest tani, a świat chce
się rozwijać. Rozważane mogą być różne scenariusze ograniczeń emisji CO2:
najbardziej optymistyczny zakłada, że roczna światowa emisja CO2 wyniesie
w roku 2050 około 14 gigaton. Np. dla Europy oznacza to minimum 80%
redukcji obecnego poziomu emisji – a to z kolei wymusza redukcję o 40% już
do roku 2030. Zakłada się (być może nieco optymistycznie) że koszt takiej
redukcji każdego roku wyniesie około 1% światowego produktu brutto. W ten
sposób udałoby się utrzymać stężenie CO2 w atmosferze na poziomie 450 –
500 ppm (na początku ery przemysłowej było to około 280 ppm). Najbardziej
pesymistyczny scenariusz jest oparty na dotychczasowym trendzie rozwoju
emisji, daje to w 2050 roku 54 gigatony emisji, co z kolei może „zdjąć” 5%
światowego produktu brutto w postaci strat wywołanych ociepleniem
klimatu. Redukcja emisji w głównej części miałaby być osiągnięta drogą
oszczędności (po prostu braku konieczności produkcji energii) i efektywności
po stronie przesyłu i użytkowników (razem 38%), następnie zastosowania
technologii CCS (19%), rozwoju energetyki odnawialnej (17%), przejściu z
węgla

na

gaz

(14%),

rozwojowi

energetyki

jądrowej

(6%),

wzrostu

efektywności po stronie producentów energii (5%). Spadek udziału któregoś z
komponentów (np. energetyki nuklearnej) wymaga odpowiedniego wzrostu
innych alternatywnych źródeł (głównie odnawialnych, łącznie z najdroższymi
ogniwami fotowoltaicznymi). Realizacja scenariusza optymistycznego jest
jednak mało prawdopodobna - zapotrzebowanie na energię będzie gwałtownie
wzrastać zwłaszcza w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie i
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RPA. Bardziej realny scenariusz to raczej wzrost emisji CO2 do 2035 roku o
dalsze 43%.
Unia Europejska (wykład Kai Tulliusa z Komisji Europejskiej) stoi chwilowo
na stanowisku

20% redukcji emisji CO2 do 2020, nie ma jednak

konkretnych postanowień na dalszą perspektywę. Mówi się o elastycznym,
konkurencyjnym ekonomicznie podejściu, przy takim założeniu do roku
2035 instalacje CCS funkcjonowałyby dla 30 GW wytwarzanej mocy.
Wymagałoby to uruchomienia instalacji demonstracyjnych w 2015 roku i
komercyjnego wdrożenia metody w 2020 roku. Dyrektywa 2009/31/EC
umożliwia

zastosowanie

CCS,

zatłoczony

CO2

uznany

jest

za

nie

wyemitowany. Przeszkody dotyczą nie tylko legislacji, ale też trudności
związanych

z

kosztownym

wdrożeniem

projektów

demonstracyjnych,

akceptacji społecznej, infrastruktury i udziału badań oraz rozwoju (B+R) we
wprowadzeniu technologii. Z 6 projektów demonstracyjnych tylko jeden (w
Rotterdamie) ma szanse być uruchomiony w 2015 roku. Do tej pory tylko
Hiszpania implementowała dyrektywę 2009/31/EC w swoim prawie, inne
państwa tego nie uczyniły (Polska przygotowała drogę dla wdrożenia
dyrektywy w Prawie geologicznym i górniczym i niektórych innych aktach
prawnych). Opóźnienia będą w przyszłości wymuszać szybsze przechodzenie
z projektu demonstracyjnego na komercyjny, w przeciwnym wypadku
wzrosną koszty emisji. Pośród znanych postulatów przedstawiciela KE,
takich jak konieczność szybkiej implementacji dyrektywy w parlamentach
krajów członkowskich, bardziej aktywnej roli przemysłu, lepszej polityki
promocyjno-edukacyjnej, współpracy transgranicznej znalazł się jako jeden z
głównych postulatów zwiększenie roli badań i rozwoju, co od lat jest też
postulatem PIG-PIB. W zadaniach dla organizacji B&R wymieniono atlas
potencjału sekwestracyjnego Europy (w tym Morza Północnego) – zadanie
głównie dla nas, geologów.
Głos organizacji pozarządowych (Stephen Singer, WWF International),
zgodnie z przewidywaniami wyostrzył jeszcze ambitne cele UE – była to wizja
świata bez paliw kopalnych i energetyki jądrowej, bez CCS, oparta niemal
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wyłącznie na OZE – odnawialnych źródłach energii. Na publicznie wyrażone
obiekcje co do realności takiego scenariusza padła odpowiedź, że to wizja, a
nie konkretny projekt. Prelegent zgodził się też że istnieją minusy niektórych
metod produkcji energii odnawialnej (np. farm wiatrowych), które dotyczą
ograniczeń w użytkowaniu powierzchni Ziemi, zwłaszcza w gęsto zaludnionej
Europie, emisji hałasu infradźwiękowego i efektu stroboskopowego, nie
mówiąc o znanych powszechnie czynnikach jak niezbyt estetyczna ingerencja
w krajobraz, zagrożeniu dla migrujących ptaków i nieregularne pozyskiwanie
energii, co powoduje m.in. dodatkowe koszty (w tym także energetyczne).
Dalsza część konferencji przyniosła realistyczną weryfikację założeń polityki
klimatycznej przedstawionych w sesji plenarnej.
Na początek konkret - jedynym jak do tej pory zauważalnym czynnikiem
istotnie redukującym emisję gazów cieplarnianych okazał się…kryzys
ekonomiczny lat 2008/2009, gdy emisja CO2 spadła prawie o jedną gigatonę
rocznie - z 29,3 do 28,5 Gt (obecnie znowu wzrosła do rekordowych 30,6 Gt,
choć druga fala kryzysu zapewne znowu nieco spowolni ten wzrost). Nie
sądzę jednak, aby Europa i świat chciały realizować ograniczenia emisji tak
kosztowną drogą.
Istotne

były

wystąpienia

przedstawicieli

energochłonnego

wielkiego

przemysłu, emitującego duże ilości CO2. Per Brevik (Heidelberg Cement
Northern Europe) przedstawił ekonomiczną analizę redukcji emisji w
przemyśle cementowym. Technologia nie pozwala na zmianę procesu
wypalania klinkieru, węgiel musi pozostać podstawowym paliwem, choć
pewną jego ilość można zastąpić biomasą i biopaliwami. Można dokonać
pewnego postępu w zmniejszaniu ilości potrzebnego klinkieru i redukować
udział w procesie wypalania energochłonnych węglanów, możliwy jest też
wychwyt CO2 tak jak w elektrowniach. Niewątpliwie podroży to jednak
produkcję cementu. Jeszcze bardziej pesymistyczne były przewidywania
Andreasa Igelbuschera, przedstawiciela Thyssen Krupp Steel Europe AG. W
porównaniu z elektrowniami, huty i stalownie
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mają daleko bardziej

skomplikowany proces technologiczny i w wielu miejscach tego procesu
uwalniany jest CO2. Proste dążenie do dalszej redukcji emisji pogorszy
efektywność procesu i podniesie, a nie obniży całościową emisję. Skutki
dodatkowego kosztu wychwytu (zarówno energetycznego jak i finansowego)
do ogólnego kosztu produkcji dla przemysłu stalowego są o wiele gorsze, niż
dla energetyki. Technologia Thyssen Krupp Steel Europe AG osiągnęła
maksymalną efektywność przy minimalnej możliwej emisji CO2, dalsza
redukcja emisji na drodze innowacji technicznych jest już niemożliwa.
Dodanie do ceny stali europejskiej kosztu CCS spowoduje załamanie się
produkcji w Europie i przeniesienie jej do Chin i Indii (a przecież bliżej są
jeszcze Ukraina, Rosja, Kazachstan), gdzie produkcja ta jest znacznie tańsza
i bardziej „brudna” pod względem emisji. Tak więc przemysł stalowy jest
przykładem odwrotnego skutku radykalnej polityki klimatycznej w Europie –
jej zaostrzanie doprowadzi do odwrotnego efektu znanego jako carbon
leakage – przenoszenie energochłonnych i wysokoemisyjnych technologii do
innych części świata, w których restrykcje nie obowiązują.
Scenariusz dekarbonizacji energetyki byłby skuteczny przy następujących
mechanizmach ekonomicznych:
- gdyby cena emisji jednej tony CO2 wzrosła (przyjmując obecne relacje cen)
do minimum 100 euro za tonę emisji CO2 – przy czym niektórzy uważają, że
bilans za kilkanaście wystarczyłaby cena ok. 50 EUR (obecnie ta cena to
kilkanaście euro za tonę, co w sposób oczywisty czyni obecnie komercyjną
technologię CCS zbyt drogą)
- lub gdyby zwiększono o 20% nakłady na wdrożenie nowych technologii (w
tym CCS), umożliwiając zasadniczy postęp w redukcji emisji CO2 – tę drogę
należałoby implementować jak najszybciej, gdyż rozwój technologii wymaga
czasu.
Technologia CCS nie jest całkowicie nowa – obecnie istnieje ponad 70 dużych
projektów CCS na świecie, znajdujących się w różnych fazach realizacji, z
czego znaczna część to projekty EOR – enhanced oil recovery, ale CO2 i inne
gazy składuje się także w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego i
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nieużytkowych

solankowych

poziomach

wodonośnych.

Komercyjna

implementacja spełniająca cele dekarbonizacji wymagałaby instalacji CCS
dla ponad 3000 zakładów (nie tylko dla elektrowni) spalających paliwa
kopalne i rocznej światowej sekwestracji na poziomie 150 gigaton w roku
2050.

Ponieważ

radykalna

rezygnacja

z

węgla

nie

jest

możliwa

w

nadchodzących dekadach, stąd osiągnięcie zakładanego celu emisyjnego
wymaga zastosowania CCS. Dotyczy to całego świata, zwłaszcza Chin, Indii,
USA, Rosji i innych państw. Natomiast udział energetyki

odnawialnej

musiałby sięgać od kilkunastu procent dla Chin i Indii do 25% dla Europy.
Koszt instalacji CCS podrożyłby produkcję energii w 2015 roku o ok. 71%, a
w 2030 o ok. 46% jeśli chodzi o węgiel, a jeśli chodzi o gaz to odpowiednio o
49% i 32% . Jak z tego widać, CCS jest drogi (choć konkurencyjny dla OZE),
a także tańszy w przypadku gazu niż w przypadku węgla. Innym
wskaźnikiem jest tzw. energy penalty – strata energii związana z CCS, jej
akceptowalny poziom w przyszłości to maksimum 15-16%. Kluczowym,
„zabójczym” jak na razie składnikiem kosztu (energetycznego i finansowego)
CCS jest wychwyt CO2. Nadzieje budzą nowatorskie i wysokowydajne
energetycznie technologie, takie jak np. ogniwa paliwowe – w wyniku
spalania powstaje czysty CO2, wtedy odpadałby koszt wychwytu, a koszt
transportu i sekwestracji byłby w pełni akceptowalny – te składowe stanowią
udział rzędu kilku procent ogólnych kosztów.
Składowanie CO2 w UE planuje się implementować przy pomocy aktualnych
6 projektów demonstracyjnych CCS, z których na konferencji przedstawiono
projekt Bełchatów w Polsce. Jest to projekt budzący duże zainteresowanie ze
względu na potencjalną skalę, możliwości jego rozwoju i fakt, że docelowym
miejscem składowania są nieużytkowe solankowe poziomy wodonośne na
lądzie. P. Arnold (Alstom) przedstawił główne komponenty projektu, a Eivind
Hoff (Bellona) entuzjastycznie odniósł się do polskich perspektyw CCS,
podkreślając polskie kompetencje w zakresie geologicznego składowania,
wręcz upatrując szansy na „polską specjalizację” w tej dziedzinie. Dobrze się
złożyło, że niżej podpisany miał okazję przedstawić właśnie najbardziej
innowacyjne

aspekty

dotyczące

predykcji
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bezpieczeństwa

metody

dla

wybranych geologicznych systemów sekwestracyjnych – dotyczy to zwłaszcza
możliwości określenia integralności formacji uszczelniających poprzez nowe
metody korelacji chemostratygraficznej, co pozwala zredukować margines
ryzyka związanego z metodą CCS. Christian Muller (BGR – Niemiecka
Federalna Służba Geologiczna) zaprezentował aktualny katalog geologicznego
potencjału sekwestracyjnego Niemiec z podkreśleniem roli polsko-niemieckiej
współpracy transgranicznej w przyszłości.
Omawiano także możliwości wykorzystania CO2 jako zasobu, a nie odpadu
(CCU), poza znaną technologią EOR i wykorzystywania niewielkich ilości CO2
w przemyśle spożywczym, chłodniach czy gaśnicach. W Holandii CO2
wychwycony w jednej z elektrowni jest rozprowadzany rurociągiem do
szklarni produkujących warzywa, owoce i rośliny ozdobne. Osiąga się
znaczny, ok. 30% przyrost masy produktów roślinnych, skraca się też czas
wzrostu roślin – nic dziwnego, dla roślin to gaz życia. Niestety, rośliny są w
stanie wychwycić do ok. 30% dostarczonego dwutlenku węgla, reszta gazu
ucieka powrotem do atmosfery przez kanały wentylacyjne. To znowu budzi
opór organizacji ekologicznych jako metoda bardziej maskująca emisję CO2
niż skutecznie ją eliminująca, trudno jednak się nie zgodzić, że redukcja
emisji ma miejsce. Inne, bardziej futurystyczne propozycje są związane z
przemysłem tworzyw sztucznych – CO2 może być stosowany do produkcji
tworzyw sztucznych i farmaceutyków zamiast ropy naftowej – wszelkie takie
metody

wymagają

jednak

znacznego

wkładu

energii

i

zastosowania

katalizatorów, co ma przełożenie na koszt. Trudno też będzie uzyskać tego
typu produkcji certyfikaty emisyjne, co podniósł przedstawiciel organizacji
ekologicznej Bellona. CO2 może być surowcem do produkcji paliw (metanolu),
ale wymaga to użycia wodoru, a do jego produkcji konieczna jest znowu duża
ilość energii. Pozostaje wykorzystanie fotosyntezy, np. wychwyt CO2 przez
algi, z których można potem pozyskiwać użyteczne substancje, testowane są
różnorodne rozwiązania hybrydowe korzystające z energii odnawialnej a
wychwyt testowy osiągał 60% CO2. Jednak CCU nie zapewni istotnej redukcji
ogólnej emisji tego gazu, może być traktowane uzupełniająco, redukując
globalną emisję najwyżej o kilka procent.
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W listopadzie 2011 miały miejsce dwie konferencje w Polsce, które wraz z
wnioskami płynącymi z konferencji w Dusseldorfie pozwalają na próbę
wyciągnięcia bardziej ogólnych wniosków

dotyczących nie tylko CCS, ale

przyszłości systemu energetycznego - energy mix - w Polsce. Na konferencji
zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Demos Europa i Instytut
Badań Strukturalnych (IBS) 17 listopada w Warszawie przedstawiono raport
dotyczący przyszłej struktury energetycznej dla Polski, będący kompilacją
kilkunastu innych wcześniejszych scenariuszy.

Są dwa niekwestionowane

cele przyszłej struktury energetycznej: redukcja emisji gazów cieplarnianych
i dywersyfikacja źródeł energii. Elementy stałe to wciąż dominująca w
długoletniej

perspektywie

pozycja

węgla,

ograniczone

możliwości

wykorzystania OZE. Kluczowa jest kwestia planowanego udziału energetyki
jądrowej w strukturze energetycznej, mimo wysokich kosztów inwestycyjnych
i długiego czasu realizacji. Rozproszona produkcja energii i kogeneracja
mogą być uznane raczej za drogi wspomagające, nie unikniemy podstawowej
roli „wielkiej” energetyki – zaważą na tym choćby problemy dystrybucyjne.
Wszystkie scenariusze dekarbonizacji zakładają przejściowe, ale istotne
odchylenie od ścieżki wzrostu PKB o 1-3 procent (próg konsensusu
społecznego). Porównanie przez IBS ryzyka systemowego dla czterech
głównych źródeł energii (węgiel, gaz, energia nuklearna, OZE) wskazuje, że
mimo istotnych różnic w poszczególnych grupach ryzyka ich suma jest
podobna.

Tak

więc

projektowania

struktury

pojawiających

się

głównym

postulatem

energetycznej

nowych

czynników.

przy

pozostaje
bieżącym

Przedstawiciele

elastyczność
uwzględnianiu
Ministerstwa

Gospodarki widzą miejsce dla energetyki jądrowej, chłodząc jednocześnie
zbyt optymistyczne nadzieje co do kluczowej roli OZE. Zauważalną jest przy
tym rosnąca rezerwa, jaką wobec CCS wykazują zarówno przedstawiciele
przemysłu (w tym PGE) jak i oficjalni przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki. Przedstawiciel PGE wskazał wprost, że przy obecnych cenach
emisji wprowadzenie CCS jest po prostu nieopłacalne ekonomicznie (vide
wnioski z konferencji w Dusseldorf), konieczność wprowadzenia tej metody w
odniesieniu do węgla pojawiłaby się dopiero po zasadniczym wzroście ceny
emisji 1 tony CO2. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego
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zaangażowanie przemysłu w tę technologię w Polsce ostatnio osłabło, mimo
innych argumentów na rzecz jej rozwoju.
Istotnych wniosków dostarczyła też druga konferencja „Gaz łupkowy a cele
unijnej polityki energetyczno-klimatycznej”, zorganizowana przez Demos
Europa 24 listopada 2011 w Warszawie. Na wstępie minister Beata Stelmach
(MSZ) podkreśliła dużą wagę przywiązywaną przez Rząd R.P. do perspektyw
wydobywania tego surowca. Istotnie, w świetle polityki energetycznoklimatycznej oraz przyszłej struktury energetycznej Polski, gaz łupkowy może
być rozwiązaniem „węzła gordyjskiego” polskiej energetyki – bez wielkiego
wzrostu

kosztów

zapewniłby

jednocześnie

ograniczenie

emisji

CO2

i

bezpieczeństwo energetyczne.
Dieter Helm (Oxford University), główny doradcy zespołu przygotowującego
tzw. „mapę drogową” polityki energetyczno-klimatycznej UE przedstawił
następujące tezy:
- jeśli celem ma być 80% redukcji emisji CO2 i CH4 do 2050 roku, to należy
pamiętać o bezpieczeństwie dostaw energii i wpływie na europejską ekonomię
w sytuacji, gdy GDP Chin zwiększy się czterokrotnie, Indii dwukrotnie, a
populacja świata osiągnie 9 miliardów
- mimo wielu zapowiedzi o końcu ery paliw kopalnych, tych surowców w
perspektywie najbliższych dziesięcioleci nie zabraknie, gdyż skorupa ziemska
jest nimi nasycona – uruchomione zapewne zostaną gigantyczne zasoby
Arktyki, a już sięga się

po źródła niekonwencjonalne (jak gaz łupkowy);

mimo fluktuacji cenowych dostępność tych nośników energii pozostanie
wciąż duża, a one same pozostaną wciąż relatywnie tanie (np. w porównaniu
z OZE), na co decydujący wpływ ma niezależność energetyczna USA
- dalsze uzależnianie Europy od dostaw gazu z Rosji będzie coraz bardziej
problematyczne – również z uwagi na emisje metanu z nieszczelnych
rosyjskich rurociągów, co niweluje w znacznej mierze „zysk emisyjny”
wynikający z zastąpienia węgla gazem; pojawią się nowe kierunki dostawy,
bardzo ważną strategicznie rolę odegra Turcja
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- nowe technologie (w tym CCS) znajdą zastosowanie, choć nie jako
uniwersalne panaceum
- realnym podejściem jest zorientowane bardziej na mechanizmy rynkowe niż
technologiczne.
-

polityka

dekarbonizacji

musi

być

zorientowana

na

opodatkowanie

konsumpcji, a nie tylko produkcji
- protokół z Kioto nie spełnił oczekiwań, podobnie trudno spodziewać się
przełomu po szczycie w Durbanie. Spójny europejski projekt energetycznoklimatycznyn- Roadmap - nie powstał i nie przewiduje się, aby powstał
szybko (to daje wiele do myślenia w kontekście, że mówił to główny jego
doradca).
- rozwój światowej polityki energetycznej pozostaje niezrównoważony i brak w
chwili obecnej konkretnej propozycji w tym kierunku.
- należy poszukiwać raczej doraźnych ale realnych rozwiązań – np.
zastępowania węgla gazem.
W związku z konferencją 24 listopada nasuwa się kilka uwag pod adresem
niektórych obecnych na sali przedstawicieli organizacji ekologicznych.
Abstrahując od męczącej już nieco w swojej monotonii tendencji do
zamieniania każdej konferencji przez niektórych działaczy tych organizacji w
wiec czy wręcz awanturę, uderza kompletny chaos celów, argumentacji i
dążeń aktywistów – przy jednoczesnym przekonaniu o własnej nieomylności i
całkowitej odporności na fakty. Jeżeli zgadzamy się, że niwelowanie
negatywnych skutków emisji gazów cieplarnianych jest nadrzędnym celem
każdej

poważnej

organizacji

ekologicznej,

to

jednocześnie

zdumiewa

agresywne atakowanie każdej realnej alternatywy – poza OZE (ale też nie w
całości, bo są „dobre” i „złe” OZE). Wiadomo, że scenariusz zaspokojenia
potrzeb energetycznych świata w oparciu o OZE jest nierealny, że np. wizja
energetyki Polski opartej o wiatr czy geotermię to fikcja. Natomiast realne
jest ograniczenie emisji CO2 przez zastępowanie węgla gazem, energią
nuklearną (mimo różnych zastrzeżeń wobec tej metody) czy wreszcie CCS. Na
wysłuchiwanie

jałowych

i

nieuzasadnionych

zarzutów

(np.

rzekomej

szkodliwości nowego Prawa geologicznego i górniczego czy przysłowiowego
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już „gazu łupkowego w kranie”) zmarnowano znaczną ilość cennego czasu
konferencji, podczas gdy wystarczyłaby uważna lektura dokumentów i
bardziej pokorne podejście do złożoności problemów. Na szczęście są
ekolodzy i organizacje ekologiczne, z którymi można prowadzić rzeczową
debatę, dobrze byłoby gdyby media dostrzegały także ich istnienie, zamiast
niepotrzebnie nagłaśniać happeningi, których celem jest zwrócenie uwagi na
siebie, a nie istotne problemy.
Reasumując, struktura energetyczna Polski pozostanie w najbliższych
dekadach oparta na węglu, choć jego udział spadnie. Najistotniejszy w tym
procesie będzie ewentualny udział gazu łupkowego, energetyka nuklearna
może pojawić się w dalszej perspektywie czasowej. Udział OZE wzrośnie, ale
nie

przekroczy

kilkunastu

procent

i

to

przy

wspomagającej

roli

rozproszonych źródeł energii, uaktywniającej konsumentów energii w
kierunku oszczędności, a także produkcji rozproszonej. Obecny kryzys
ekonomiczny może dać Polsce nieco więcej czasu w kwestii wdrażania
polityki klimatycznej, gdyż obecne problemy osłabią gotowość państw UE do
przyspieszania realizacji polityki klimatycznej, a w razie głębszego kryzysu
(czego nie powinniśmy sobie życzyć) wręcz ją odsuną.

Spójna polityka

klimatyczno-energetyczna musi być wprowadzona w skali światowej, bo
inaczej

nie

nastąpi

redukcja

emisji,

a

raczej

exodus

przemysłu

energochłonnego do państw o liberalnych przepisach. Aby zrównoważyć
negatywne skutki ekologiczne i polityczne, w perspektywie kilku-kilkunastu
lat pojawi się w Polsce miejsce dla CCS wraz z nowymi technologiami
wykorzystania i spalania węgla. Jeśli nawet umiarkowane cele redukcji
emisji miałyby być zrealizowane, dla CCS (najpierw dla węgla, potem także
gazu i przemysłu energochłonnego) nie ma alternatywy, choć oczywiście nie
będzie to jedyne rozwiązanie. Tak więc należy już obecnie doprowadzić
metodę CCS do stadium wykonalności, tak aby w razie potrzeby mogła ona
zostać stosunkowo szybko implementowana. Wymaga to realizacji projektów
pilotażowych, a sukcesywnie uruchomienia projektu demonstracyjnego.
Technologie CCU wykorzystujące CO2 jako zasób mają niewielkie znaczenie

61

dla ilościowej redukcji emisji, ale odgrywać mogą pożyteczną

rolę

pomocniczą, stanowiąc też impuls dla rozwoju technologii przyszłości.
Nade wszystko wymienione konferencje potwierdziły pilną potrzebę właściwie
adresowanej,

profesjonalnej

i

konsekwentnej

edukacji

i

komunikacji

społecznej w zakresie energetyki i klimatu – tego najbardziej obecnie
brakuje, zwłaszcza wobec odziedziczonego historycznie deficytu kapitału
społecznego, a więc zaufania obywateli do struktur państwa i siebie
nawzajem. W sytuacji braku wiedzy i zaufania łatwo rozdmuchać każdą
iskierkę niepokoju w pożar, który trudno potem ugasić racjonalnymi
argumentami. W globalnej grze interesów nie brakuje zainteresowanych
wywoływaniem podobnych pożarów.
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Przemysław Zaleski, Wiceprezes Zarządu ENEA Operator, Energetyka
obywatelska - aspekty techniczne, sieciowe i prawne
Polityka klimatyczna wprowadzana przez KE dąży do powstania gospodarki
niskowęglowej, co de facto prowadzi do wykluczenia energetyki węglowej do
2050 r22. Polska nie jest w stanie zrezygnować w całości z wykorzystania
węgla.

Zdaniem ekspertów udział energetyki węglowej będzie stopniowo

malał w polskim energy mix, głównie z uwagi rozwój kogeneracji, segment
odnawialnych źródeł energii, a także rozwój energetyki gazowej. Szczególnie
istotne

dla

polskiej

gospodarki

powinno

być

tworzenie

produktów

innowacyjnych, pozwalających na powstawanie energetyki obywatelskiej,
np.: poprzez prace i uruchomienie produkcji pierwotnej urządzeń grzewczoenergetycznych.

Oferują

one

nowe

perspektywy

oszczędności

energii,

obniżenia emisji CO2 i pozwolą ograniczyć koszty zakupu energii.
Aspekty techniczne – nowe instalacje
Według danych zebranych przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki
i Telekomunikacji23, obecnie w krajach UE coraz częściej stosowane są kotły
trójfunkcyjne
(o parametrach dających 5kW ee oraz 15 kW ciepła. Urządzenia te (przez
ekspertów nazywane mikroblokami)

zasilane są przeważnie gazem dzięki

czemu ich sprawność energetyczna jest bardzo wysoka (na poziomie 95%).
Analiza porównawcza kosztów produkcji wskazuje, że urządzenie powinno
kosztować w produkcji masowej tyle co 3 piece dwufunkcyjne (ok. 2000 €).
Obecnie detaliczna cena 1MWh energii (ciepła spalania) w postaci gazu
ziemnego wynosi 255 zł (przy cenie gazu 2,76 zł/m3). Pułap opłacalności
według ekspertów osiągnie gdy koszt (z instalacją) ukształtuje się poniżej
7000 € (– uwzględniono koszty ogniw). Kotły te wytwarzają równocześnie
ciepło i energię elektryczną, zapewniając tym samym rentowne ekologiczne

Marek Woszczyk, Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – stan
obecny
i
podstawowe
wyzwania,
http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2011/08/internet_bez_spadow_z_okladka_bezpieczen%CC%81stwo-dostaw-energii-elektrycznej.pdf
23 dr Jarosław Tworóg, Energetyka obywatelska koszty energii koszty instalacji efektywność energetyczna mikroźródeł
22
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wytwarzanie energii24. Podczas gdy w elektrowni napędzanej materiałami
kopalnymi

60%

energii

odprowadza

się

do

rzek,

w mikrobloku grzewczo-energetycznym woda chłodząca i spaliny silnika są
wykorzystywane w 100% do ogrzewania instalacji mieszkaniowej. Podobną
funkcję dla rozwoju energetyki obywatelskiej powinny stanowić ogniwa
fotowoltaiczne. Przykładowy panel 160x100cm daje 200-250 W, co w polskiej
strefie klimatycznej stanowi ok. 250 kWh energii elektrycznej rocznie. Koszty
instalacji są minimalne, a trwałość obecnie produkowanych ogniw to min. 25
lat. Obecnie panel kosztuje ok. 300 €, a analiza porównawcza kosztów
produkcji wskazuje, że urządzenie powinno kosztować przy produkcji
masowej w hurcie ok. 80 € (cena zbytu dla indywidualnego klienta ok. 100
€). Obecna cena detaliczna 1MWh kształtuje się na poziomie 500 zł, czyli
granica opłacalności instalacji 4kW (20 paneli) (5MWh/rok) to ok. 6250 € (z
instalacją, co daje zwrot z inwestycji w 4 lata w polskich warunkach
klimatycznych).
Aspekty przyłączeniowe – sieć dystrybucyjna25
Polskie

OSD

jeszcze

nie

mają

dużych

doświadczeń

jeżeli

chodzi

o

przyłączanie do typowej sieci dystrybucyjnej mikrobloków czy skupionych
elektrowni fotowoltaicznych (tj. moce pow. 50kW), jednak pierwsze badania
wykonywane

w

spółkach

dystrybucyjnych26

przy

współpracy

z

Politechnikami wykazują, że wpływ na sieć dystrybucyjną jest mniej
szkodliwy niż w przypadku elektrowni wiatrowych (zwłaszcza w przypadku
ogniw fotowoltaicznych na obciążenie tzw. doliny nocnej). Nie mniej należy
wskazać kilka zagrożeń, patrząc od strony instalacji u prosumenta. Należy
do nich: kultura wykonania instalacji (z założenia urządzenia te nie powinny
generować zakłóceń do sieci oraz nie powinny stwarzać zagrożenia dla osób
postronnych (ogniwa mogą być przecież zainstalowane w miejscu dostępnym
dla ludzi). Istotna jest także lokalizacja, w przypadku paneli powinny być
odseparowane od sieci e.e. (np. transformator separujący, lub przekształtnik,
http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kocio-2w1-ogrzewanie-i-rownoczesne-wytwarzanie-pradu_62249.html)
Jarosław Ziobrowski, Przemysław Zaleski, prezentacja Enea Operator
26 Enea Operator, badania prowadzone na potrzeby Spółki
24
25
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w którym ta separacja będzie realizowana). Kolejnym problemem do
rozważenia to selektywnością zabezpieczeń. Inwerter (z reguły będą to
przekształtniki AC/DC oparte na falownikach) musi realizować warunek
kontroli i synchronizacji napięcia w kierunku sieci e.e. o wartości jaka
występuje w sieci. Jeżeli tej kontroli nie będzie pojawia się problem z jakością
napięcia (w jednym węźle może pojawić się różny potencjał). Kolejne
zagrożenie to problem koordynacji działania zabezpieczeń inwertera i
zabezpieczeń głównych, gdzie one powinny się znajdować. Dla OSD istotnym
zagadnieniem jest tzw. granica stron.

Ważnym elementem jest realizacja

połączenia PV do punktu zasilania (np. złącze kablowe) odrębnym, odrębnie
zabezpieczonym obwodem, osobno opomiarowanym. Obwód ten będzie
pracował równolegle z instalacją odbiorczą klienta, która również jest
opomiarowana. Tutaj pojawia się zagadnienie związane z licznikiem energii ,
w tym przypadku z założenia muszą być kierunkowe i z transmisją
(inteligentne?); bo w chwili obecnej OSD nie miałaby wiedzy o przepływach.
W zasadzie te wszystkie wątki powinny przekładać się na zapisy w
wydawanych warunkach technicznych, oczywiście co do samej realizacji
instalacji, ryzyko zagrożeń można w jakimś stopniu zredukować bo trzeba
wymóc stosowanie chociażby normy HD60364-7-712: instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Operatorzy muszą jednakże wiedzieć, co wskazać
przy pomiarach, gdzie zrealizować punkt zasilania. Opisane problemy są „w
miarę do opanowania” przy zabudowie jednorodzinnej, problemem jest
instalacja tego rodzaju instalacji w blokach, bo w tym przypadku mamy do
czynienia już siecią niskiego napięcia zasilaną ze stacji transformatorowych
SN/nn. Z reguły stacje słupowe (napowietrzne) zainstalowane są na wsi, a
kubaturowe są w mieście. Pod względem elektrycznym różnią się one między
sobą ilością obsługiwanych obwodów nn oraz mocą zainstalowanych
transformatorów. Przy czym, obwody nn na wsi z reguły są realizowane jako
napowietrzne, a w mieście- kablowo. Zagrożeniem jest fakt, że na dzień
dzisiejszy nie mamy modelu sieci nn, który pomagałby przy analizie i
rozpatrywaniu ewentualnej generacji rozproszonej; bo w obrębie jednej stacji
SN/nn w kilku miejscach to może się pojawić. Źródło rozproszone, oprócz
tego że „jest rozproszone” , z założenia charakteryzuje się również
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zmiennością w danym obszarze (może zachodzić przypadek, że energia z PV
będzie w całości konsumowana przez prosumenta przy pracy w tzw. on grid;
ale może być również rozwiązanie techniczne, że prosument będzie
magazynował energię). Ponadto jeżeli w węźle sieci pojawią się kłopoty z
poziomem napięcia, to w odróżnieniu od stacji WN/SN; w stacjach SN/nn nie
mam możliwości automatycznej regulacji napięcia, nie ma również EAZ.
Oczywiście

wyregulować

transformatorze

napięcie

można

przy

pomocy

zaczepów

na

(robi się to jednak w stanie beznapięciowym przy

wyłączonej stacji). Podsumowując obszar przyłączeniowy należy rozwiązać
zagadnienia natury typowo technicznej: tzn. : jakie pojawią się rozpływy w
sieci nn, jak będzie wyglądała obciążalność przewodów/sieci (szczególnie na
wsi bo małe przekroje), jak ze spadkami napięć w stanie bez/z generacją, czy
generacja rozproszona (w dużej skali) będzie miała wpływ na poziom mocy
zwarciowej zainstalowanej aparatury w stacji zasilającej.
Aspekty prawne - sytuacja prosumenta w świetle nowych regulacji –
mikroinstalacje – projekt Ustawy o OZE
Ministerstwo Gospodarki przygotowując zmiany legislacyjne dość dobrze
określiło podstawy dla rozwoju energetyki prosumenckiej. W rozdziale
drugim projektu ustawy o OZE27, określono zasady i warunki wykonywania
działalności w zakresie wytwarzania energii w instalacjach OZE. W art. 3
określono, że dopiero podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż
mikroinstalacja i mała instalacja wymaga uzyskania koncesji na zasadach i
warunkach określonych w przepisach rozdziału 1 i 2 działu III ustawy z dnia
– Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”. Ponadto
w art. 4. określono, iż wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną nie
prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną,
ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżkę
27

wersja projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 9.10.2012 r.
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niewykorzystanej

energii

mikroinstalacji

wprowadzonej

i

elektrycznej
do

wytworzonej

sieci

czwartym projektu określono zasady

przez

dystrybucyjnej.

niego

W

w

rozdziale

przyłączenia do sieci instalacji

odnawialnego źródła energii, z czego najistotniejszymi artykułami są 36, 37 i
38 ponieważ w nich określono obowiązek przyłączenia do sieci OSD. Warto
podkreślić, że w przypadku gdy gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca
końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega
się ten podmiot, nie jest większa niż określona we wcześniej wydanych
warunkach przyłączenia, to przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie
zgłoszenia

przyłączenia

mikroinstalacji

złożonego

w

przedsiębiorstwie

energetycznym, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja i po
zainstalowaniu

odpowiednich

układów

zabezpieczających

i

licznika

inteligentnego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej jest bardzo uproszczone i odbywa się na podstawie umowy o
przyłączenie do sieci poprzez zgłoszenie zawierające jedynie: oznaczenie
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz rodzaj i moc mikroinstalacji
oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację
wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których nowa w art. 24 ustawy
– Prawo energetyczne. Istotne jest także, że w świetle projektu (art. 39) za
przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej nie pobiera się opłat.

Podsumowując
Obecnie rozwój techniki stworzył możliwość upowszechnienia mikroźródeł i
OZE,

a

lokalne/budynkowe/domowe

źródła

energii

mają

najwyższą

sprawność energetyczną (>90%). Efekt ekonomii skali działa znacznie lepiej
w masowej produkcji fabrycznej domowych źródeł niż w masowej produkcji
energii w źródłach systemowych, dzięki czemu energetyka rozproszona może
stać się energetyką obywatelską stabilizującą bezpieczeństwo energetyczne
regionów i kraju. Aspekty ekonomiczne skłaniają do przeznaczenia środków
NCBiR na rozwój produkcji pierwotnej mikrobloków i ogniw fotowoltaicznych.
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Bariery prawne właściwie usuwają nowelizacje prawne, a aspekty natury
technicznej są do opanowania przez Spółki dystrybucyjne.
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Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki
Zrównoważonej , Morska energetyka wiatrowa
Morska energetyka wiatrowa (MFW) to obecnie najszybciej rozwijająca się
technologia z sektora odnawialnych źródeł energii. Lata 2010 i 2011
przyniosły systematyczny wzrost mocy zainstalowanych w MFW na świecie
na poziomie odpowiednio 50 i 30%. W roku 2012 łączna moc farm
wiatrowych w Europie wyniosła 4,5 GW. Po przyłączeniu do sieci morskich
farm wiatrowych znajdujących się obecnie na etapie budowy łączna moc
instalacji wzrośnie o kolejne 3,5 GW, osiągając 8 GW. Liderami na rynku
MFW w Europie są Wielka Brytania, Dania, Holandia, Niemcy, Belgia
i Szwecja28.
W Polsce pierwsze projekty morskich farm wiatrowych mogą zostać
zrealizowane w roku 2020. Do 2030 roku może powstać około 6 - 7 GW
nowych mocy pochodzących z morskich farm wiatrowych. Jedną z cech
charakterystycznych MFW jest to, że instalacje są dużo bardziej stabilne
i efektywne w wytwarzaniu energii niż farmy wiatrowe lądowe, co sprzyja
mniejszemu obciążeniu systemu elektroenergetycznego, niż w przypadku
innych

dużych

źródeł

odnawialnych.

Projekty

MFW

w

Polsce

będą

lokalizowane na obszarze ok. 2 000 km2, w polskiej wyłącznej strefie
ekonomicznej (EEZ), a więc w odległości nie mniejszej niż 12 mil morskich
(ok. 22 km) od brzegu – fakt ten niweluje możliwość zaistnienia
niekorzystnego oddziaływania tych inwestycji na krajobraz29. Warunki
wietrzności w polskich obszarach Morza Bałtyckiego są bardzo korzystne dla
stabilnej i efektywnej produkcji energii przez elektrownie wiatrowe.
Jednym z najważniejszych problemów z jakimi mierzy się sektor MFW w
Europie jest kwestia przyłączania ich do lądowych systemów przesyłowych.
Dlatego

poszukiwane są innowacyjne możliwości przyłączania mocy z

morskich farm wiatrowych oraz ułatwienia rozpływu energii generowanej na
morzu. Tworzone są międzynarodowe morskie sieci elektroenergetyczne,
28 Aktualne dane na temat MFW w Europie i Polsce znajdują się na stronie internetowej
29

www.morskiefarmywiatrowe.pl

.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oddziaływania MFW zob.: www.oddzialywaniawiatrakow.pl.
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które mogą mieć charakter połączeń bilateralnych i międzynarodowych
projektów morskich farm wiatrowych. Dodatkowo Komisja Europejska dąży
do stworzenia międzynarodowej morskiej sieci elektroenergetycznej w postaci
projektu North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI).
Morskie farmy wiatrowe szansą dla przemysłu morskiego
Rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej wiąże się ze wzrostem
zapotrzebowania

na

szereg

specjalistycznych

usług

produkcyjnych,

transportowych, serwisowych, oraz badawczych. W przypadku rozwoju MFW
na polskich obszarach morskich w wielkości 6 - 7 GW, w polskich
stoczniach, portach oraz przemyśle morskim powstanie ok. 9 000 nowych
stałych nowych miejsc pracy.
Część

polskich

przystosowana

stoczni
do

została

produkcji

już

odpowiednio

nowoczesnych

zmodernizowana

jednostek

i

pływających

wykorzystywanych na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Wiodące
polskie firmy rozwijające się w sektorze morskiej energetyki wiatrowej to
m.in. stocznia CRIST, produkująca specjalistyczne jednostki pływające
obsługujące budowę farm wiatrowych na Morzu Północnym, czy GSG Towers
wytwarzająca wieże do elektrowni wiatrowych. Fundamenty pod

morskie

turbiny wiatrowe budowane są już w polskich stoczniach m.in. przez spółkę
Energomontaż - Północ Gdynia.
Budowa 6 GW MFW na polskich obszarach morskich to koszt ok. 70 mld
euro. Prognozowany rozkład przyszłych nakładów inwestycyjnych w morskie
farmy wiatrowe zakłada, że pod określonymi warunkami, nawet do 50%
wspomnianych nakładów może zostać skonsumowane przez polskie firmy
z sektora morskiego, stoczniowego oraz usług.
Miejsce dla morskiej energetyki wiatrowej w polskim energy mix
Analizując możliwości systemowe rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w
Polsce, należy podkreślić że nie jest to technologia, która ma być odpowiedzią
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na wyzwania dla sektora energetycznego w perspektywie roku 2020. Pierwsze
MFW nie powstaną bowiem przed rokiem 2020, ze względu na długi proces
inwestycyjny (6 – 9 lat) i wydane warunki przyłączenia do KSE (2020 r.).
W oparciu o przeprowadzone analizy dotyczące poziomu mocy osiągalnej
elektrowni zawodowych, elektrociepłowni, źródeł OZE (w tym szczytowych)
oraz elektrowni jądrowych można stwierdzić, iż poziom mocy osiągalnej w
KSE w Polsce wzrośnie z poziomu 36,9 GW w roku 2011 do poziomu ok.
49,0 GW w roku 2030. W związku z koniecznością systematycznego
uniezależniania

polskiego

energy

mix

od

źródeł

węglowych

(polityka

klimatyczno-energetyczna UE, zaawansowana struktura wiekowa elektrowni)
oraz biorąc pod uwagę analizy w zakresie zapotrzebowania szczytowego na
moc i prognozę dostępności mocy osiągalnej w KSE w perspektywie do roku
2030 można stwierdzić, iż prawdopodobne jest wystąpienie niedoboru
mocy zainstalowanej na poziomie ok. 7,4 GW30.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę, FNEZ rozpoczęła prace nad
prognozą możliwości zapełnienia luki podażowej w perspektywie do roku
2030.

30

FNEZ, Analiza bilansu energetycznego w Polsce w latach 2012 – 2030, Warszawa 2012.
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Propozycja energy mix na lata 2020 – 2030
Źródło:
FNEZ,
Analiza
bilansu
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energetycznego w Polsce w latach 2012 – 2030, Warszawa 2012.
We wstępnych prognozach energy mix na rok 2030 FNEZ zakłada
utrzymanie

generacji

węglowych,

opartych

na

elektrowniach

i

elektrociepłowniach systemowych na poziomie ok. 28% udziału węgla
kamiennego i 14% węgla brunatnego. Zakładany jest również znaczący
wzrost udziału generacji gazowej do ok. 13% mocy, która będzie opierać się
o krajowe źródła gazu łupkowego oraz import surowca z zagranicy.
Planowany rozwój energetyki jądrowej, pozwoli na osiągnięcie ok. 11%
udziału tego źródła w energy mix. Około 36% mocy osiągalnej powinny
zapewniać źródła odnawialne, w których największy udział będą miały
elektrownie wiatrowe na lądzie i morzu – odpowiednio 7 i 6 GW.
Podsumowując należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu nieuniknionych
ubytków mocy oraz planowanych inwestycji w nowe moce w poszczególnych
źródłach,

generacja

MFW

o

mocy

6

GW

mieści

się

w

granicach

zapotrzebowania na moc w systemie w perspektywie lat 2020 - 2030.
Koszty inwestycyjne MFW
Średni oczekiwany poziom nakładów inwestycyjnych na 1 MW mocy
zainstalowanej w MFW w Polsce w warunkach z roku 2012 wynosi 3,64 mln
EUR31.

Rzeczywisty

uzależniony

od

poziom

konkretnego

nakładów
projektu

inwestycyjnych
i

powinien

będzie
się

ściśle
mieścić

w przedziale 3,32 mln EUR/MW – 4 mln EUR/MW. Koszty budowy MFW
zależą przede wszystkim od odległości projektu od brzegu i głębokości morza,
a także od stopnia rozwoju krajowego zaplecza dostawców technologii i usług
(tzw. „łańcuch dostaw”).
W zakresie struktury jednostkowego kosztu inwestycyjnego zdecydowanie
największy udział stanowią koszty związane z zakupem i montażem turbin
i wież (45%). Następnym elementem są koszty związane z budową
fundamentów (ok.

24%). Na koszty zakupu i montażu instalacji

31

FNEZ, SMDI, Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce
w perspektywie do 2025 roku, Aneks do raportu z dnia 16 stycznia 2012. uwzględniający zapisy projektu ustawy o OZE z dnia 4
października 2012 r., Warszawa 2012.
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elektrycznych (infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej i zewnętrznej)
przypada ok. 20% kosztów inwestycyjnych. Pozostała część nakładów (11%)
jest związana z kosztami ponoszonymi w fazie przygotowania projektu.
W związku z wpływem krzywej uczenia się oraz wskaźnikiem korekcji
kosztów,

spodziewany

inwestycyjnych

z

jest

systematyczny

poziomu

ok.

spadek

14,9

mln

średnich
PLN

nakładów
/

MW

w roku 2012 do ok. 10,2 mln PLN w roku 2021. Po 2021 roku może
nastąpić stabilizacja średnich kosztów inwestycyjnych na poziomie około 10
mln PLN / MW.
W

przypadku

kosztów

wytwarzania

energii

w

MFW,

po2020roku

jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej (JKWE) w MFW w
Polsce (uwzględniający koszty inwestycyjne, operacyjne oraz stopę zwrotu dla
inwestorów) powinien wynieść ok. 505 PLN / MWh i będzie niższy nawet o
ok. 36% w stosunku do 2012 roku.
Z punktu widzenia budżetu państwa najważniejsze będą koszty systemu
wsparcia wymaganego dla MFW. Można przyjąć, że w latach 2018 – 2025
(przy wsparciu na poziomie 15 – 16 eurocentów / 1 KWh) i realizacji
projektów na poziomie 6 GW, koszt wygenerowany przez system wsparcia
wynosiłby około 19 mld złotych. Należy jednak pamiętać, że morska
energetyka wiatrowa jest jedyną technologią OZE, która nie będzie
tworzyć kosztów dla budżetu państwa w perspektywie 2013 – 2018, gdyż
pierwsze projekty powstaną dopiero w 2020 roku. Dodatkowo, koszt systemu
wsparcia nie będzie wyższy niż potencjalne zyski, jakie rozwój sektora jest w
stanie

wygenerować.

Tylko

z

tytułu

opłat

za

wydanie

pozwoleń

lokalizacyjnych (stanowiących 1% wartości realizowanych przedsięwzięć) do
budżetu państwa może wpłynąć około 1 mld złotych. Opodatkowanie
przychodów

dostawców

energii,

przemysłu

morskiego,

podatki

od

wynagrodzeń od kilku tysięcy nowych miejsc pracy w przemyśle morskim,
koszty redukcji CO2 będą składały się na sumę zysków budżetowych, która
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może przekroczyć 20 mld złotych w tym samym okresie i będzie rosła w
latach kolejnych.
Wnioski
1. Morska

energetyka

wiatrowa

powinna

być

rozwijana

na

polskich

obszarach morskich, gdyż stanowi ogromną szansę na rozwój polskiego
przemysłu morskiego, a także wzrostu udziału odnawialnych źródeł
energii i redukcji emisji CO2 w perspektywie lat 2020 - 2030.
2. Polski przemysł morski i stoczniowy, działający na rzecz sektora morskiej
energetyki wiatrowej może wygenerować roczne przychody na poziomie 3
mld PLN i stworzyć 9 000 nowych miejsc pracy.
3. W perspektywie roku 2030 moc zainstalowana w MFW może osiągnąć ok.
6 - 7 GW.
4. Środki za wydane pozwolenia lokalizacyjne powinny zostać wykorzystane
na uzyskanie dodatkowych funduszy inwestycyjnych z budżetu UE w
perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Działania

niezbędne

dla

uruchomienia

w

Polsce

rynku

Morskiej

Energetyki Wiatrowej:
W obszarze polityki:


Uchwalenie do końca 2013 roku ustawy o OZE z systemem wsparcia
gwarantującym konkurencyjny, stabilny i efektywny rozwój MFW.



Znowelizowanie polityki energetycznej Polski do roku 2030 i Krajowego
Planu Działań przez wprowadzenie harmonogramu i narzędzi rozwoju
morskiej energetyki, jako ważnego składnika polskiego energy mix w
perspektywie 2020 - 2030.



Utworzenie

funduszu

celowego

na

rozwój

morskiego

przemysłu

i

energetyki, finansowanego wpływami z opłat za pozwolenia lokalizacyjne
na morzu. Fundusz powinien wspierać rozwój infrastruktury stoczniowej,
portowej oraz elektroenergetycznej na morzu.
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W obszarze infrastruktury:


Wskazanie możliwości przyłączeniowych MFW w perspektywie do roku
2030 oraz zakresu niezbędnych inwestycji do tworzenia infrastruktury
przesyłowej

na

morzu

i

lądzie,

źródeł

bilansujących,

połączeń

transgranicznych.


Opracowanie harmonogramu przyłączania kolejnych MFW posiadających
PSZW.



Znowelizowanie ustawy o obszarach morskich w zakresie utrzymania
ważności PSZW dla projektów, które oczekują na wydanie warunków
przyłączenia.



Przygotowanie

projektu

budowy

morskich

systemów

elektroenergetycznych oraz stworzenie warunków do pozyskania środków
UE na jego realizację.


Opracowanie programu modernizacji polskich portów i stoczni na cele
organizacji zaplecza logistycznego i wytwórczego dla bałtyckiego rynku
morskiej energetyki wiatrowej.

W obszarze środowiska:


Uruchomienie krajowego programu badawczego środowiska morskiego,
mającego na celu pozyskanie wiarygodnych i weryfikowalnych danych o
środowisku morskim oraz oddziaływaniach MFW.



Wypracowanie standardów procedur ocen oddziaływania na środowisko
dla MFW.



Opracowanie

koncepcji

przestrzennej

oraz

zatwierdzenie

korytarzy

lokalizacyjnych dla infrastruktury przyłączeniowej MFW na obszarach
morskich i lądowych.
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Marcin Zięba, Organizacja Polskiego Przemysłu PoszukiwawczoWydobywczego, Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków
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Fundacja im. K. Pułaskiego - Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego:
Prawdziwe znaczenie boomu łupkowego dla Polski
Czyli dlaczego szacunki geologiczne nie są tak ważne, jak sam rozwój
sektora Exploration & Production w Polsce?
Co kilka miesięcy do polskiej opinii publicznej docierają coraz bardziej
pesymistyczne

wyniki

nowych

badań

geologicznych.

Redukują

one

przewidywaną zasobność polskich złóż węglowodorów do poziomów o rząd
wielkości

mniejszych

niż

uprzednio

podawano.

Publikacje

te

budzą

rozczarowanie opinii publicznej i studzą entuzjazm napędzający boom
łupkowy w Polsce.
Celem policy paper jest pokazanie, iż prawdziwe znaczenie dokonujących się
inwestycji w sektorze Exploration and Production (E&P) w Polsce wymyka się
powszechnym dyskusjom. Nie jest ono zależne wyłącznie od ilości gazu
zawartego w skałach łupkowych i nie powinno być podminowywane przez
szacunki geologiczne o wątpliwej wartości naukowej. Polska racja stanu
wymaga

przede

wszystkim

podtrzymywania

przyjaznego

klimatu

do

inwestowania w Polski sektor E&P.
Jak szacowano polskie łupki?
Polskie skały łupkowe są bardzo słabo zbadaną formacją geologiczną.
Publicznie dostępne są dane z zaledwie kilkudziesięciu odwiertów, a sposób
wierceń i czas ich wykonania (przed rokiem 1990) poddają w wątpliwość ich
wartość naukową. Na żadnym z tych odwiertów nie wykonano zabiegu
szczelinowania

hydraulicznego,

czyli

jedynej

znanej

technologii

pozwalającej na produkcję gazu ze skały łupkowej. Pomimo to dane te
były wykorzystywane przez naukowców do szacowania ilości wydobywanych
węglowodorów, które mogą się tam znajdować.
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Raport niedokładny, ale dla Polski korzystny
Zainteresowanie szerokich kręgów opinii publicznej gazem łupkowym
pobudzone

zostało

przez

raport

Energy

Information

Agency

(EIA),

amerykańskiej instytucji rządowej, który opierał się właśnie na tych
przestarzałych badaniach. Powszechnie wiadomo, że nie był on wartościowy
z naukowego, ani biznesowego punktu widzenia.
Po pierwsze, Polska była w nim tylko jednym z 14 opisywanych rejonów na
całym świecie, co wymuszało jego pobieżność. Po drugie, raport nie opierał
się na żadnych nowych badaniach czy metodach, analizując zaledwie
kilkanaście odwiertów na obszarze całej Polski. W USA znacznie mniejszych
powierzchniowo złóż nie uważa się za zbadane, jeśli nie wykonano na nim
kilkuset

odwiertów.

Po

trzecie,

obliczeń

dokonywano

na

zasadzie

porównywania objętości formacji w USA i w Polsce, ignorując istotne różnice
pomiędzy europejskimi i amerykańskimi złożami. Zatem racjonalny gracz
biznesowy nie pozwoliłby sobie na inwestycje bazując wyłącznie na
spekulacjach grupy analityków z EIA.
Raportu EIA nie powinniśmy jednak krytykować, gdyż szacował polskie
zasoby aż na 5,3 bln m3 wydobywalnego gazu. Przysłużył się przez to
spopularyzowaniu idei naszego kraju jako europejskiego pioniera E&P.
Polska pojawiła się jako jaśniejszy punkt na radarach zarówno światowych
gigantów energetycznych, jak i mniejszych inwestorów z USA czy Kanady. Do
obecnych już firm dołączyły kolejne, przynosząc ze sobą inwestycje
finansowe i technologiczne. Przykładem jest firma United Oilfield Services,
która zgromadziła w Łowiczu flotę pomp szczelinujących o łącznej mocy 60
000 KM. Raport EIA mógł być jednym z czynników poprawiających ogólny
klimat inwestycyjny w Polsce i skłaniających firmy takie jak UOS do
inwestowania nad Wisłą.
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Raporty niedokładne i niekorzystne dla Polski
Od czasu raportu EIA nie zostały upublicznione żadne nowe wyniki badań.
Mimo to Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) wydał w marcu 2012 r.
własny raport, szacując zasoby wydobywalne gazu na 346 do 768 mld m3.
To przeszło 4 500 mld m3 mniej niż w raporcie EIA (Technically recoverable
resources= 5 300 mld m3).
W kręgach związanych z energetyką pojawiają się opinie, że PIG publikując
raport

postąpił

wbrew

interesom

państwa.

PIG

jest

instytutem

badawczym, nad którym nadzór posiada Minister Środowiska i który w
statucie ma zapisany obowiązek „prowadzenia badań (…) dla celów rozwoju
gospodarki narodowej”. Upublicznienie marcowego raportu psuło klimat
inwestycyjny i mogło skłonić inwestorów do przemyślenia swoich planów,
hamując

rozwój

gałęzi

polskiego

przemysłu.

Raport

osłabiał

wiarę

inwestorów w możliwości komercyjnego wydobycia gazu łupkowego w Polsce
oraz, co niezwykle istotne, spowalniał rozwój konkurencji w przemyśle E&P.
Konkurencja, ryzyko i rozwój przemysłu
Właśnie konkurencja była kluczem do rozwoju rynku wydobywczego formacji
łupkowych w USA. Biznesmani tacy jak George Mitchell (uważany za twórcę
wydobycia ze złoża Barnett) byli skłonni łamać obowiązujące konwenanse i
próbować nowych, niekonwencjonalnych technologii. Możliwe to było dzięki
splotowi pomyślnych okoliczności: wysokim cenom gazu, niskim podatkom,
sprzyjającemu klimatowi inwestycyjnemu i przede wszystkim konkurencji
między firmami serwisowymi (wiertniczymi, szczelinującymi), zbijającej ceny
usług na rynku E&P.
Powyższe okoliczności występują w Polsce pomimo publikacji raportu PIG. Po
pierwsze, rząd i społeczeństwo są przychylnie nastawieni do rozwoju
przemysłu wydobywczego. Po drugie, wysokość opłaty górniczej i podatku
CIT jest atrakcyjna. Po trzecie, wysokie ceny gazu dyktowane przez Gazprom
są zachętą do zwiększania wydobycia. Po czwarte wreszcie, w mediach
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międzynarodowych istnieje przeświadczenie, że Polska jest kolejnym po
Teksasie miejscem, gdzie sukces łupków można powtórzyć. Jest to
nieuchwytna przewaga polskiego rynku, która wytworzona została m.in..
przez wpływowe raporty EIA. Sprzyja to rozwojowi przemysłu E&P i
wzrostowi konkurencji na rynku usług. Pierwszym symptomem tego wzrostu
jest

wyścig

o

koncesje

na

poszukiwanie

niekonwencjonalnych

złóż

węglowodorów. Skutkuje on zarówno szerokimi zobowiązaniami wiertniczymi
koncesjonariuszy, jak i faktycznym wzrostem liczby odwiertów. Ministerstwo
Ochrony Środowiska szacuje, iż na 110 koncesjach łupkowych zostanie
wykonane 308 otworów wiertniczych, 41 do końca 2012 roku.
Zobowiązania koncesyjne świadczą o docenianiu przez inwestorów polskiego
klimatu biznesowego i skłonności do ponoszenia przez nich kosztów i ryzyka.
Według raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych z lipca 2012,
wysokość wymaganych inwestycji w E&P to około 6,5 mld złotych w okresie
2012-2018 (scenariusz umiarkowanego wzrostu). Przy braku wiarygodnych,
aktualnych danych pozwalających oszacować gazonośność polskich łupków,
inwestorzy nie wiedzą, czy te koszty kiedykolwiek się zwrócą. Jednak
wspomniane już pozytywne czynniki skłaniają firmy do dalszego transferu
kapitału i wiedzy do Polski. Raport PIG osłabia przekonanie o możliwości
sukcesu w Polsce i może skłonić światowy biznes do realokacji inwestycji.
Dla przykładu, firma Chevron posiada zdywersyfikowane portfolio koncesji
łupkowych (6 złóż) na czterech kontynentach. Dzięki temu, że Polska
postrzegana jest jako perspektywiczne miejsce do wydobywania, Chevron
decyduje się na lokowanie kapitału właśnie tu, a nie na innym kontynencie.
Co zostanie po boomie: Polska centrum logistycznym E&P
Pesymistyczne raporty psują klimat wokół inwestycji podejmowanych przez
firmy takie jak Chevron czy United Oilfield Services. A inwestycje te mogą
być wielkim atutem Polski, nawet jeśli gaz łupkowy nie okaże się komercyjne
wydobywalny. Gdyby polskie skały łupkowe nie były bogate w gaz ani ropę,
lub inne czynniki uniemożliwiły ich komercyjne wydobywanie, część z
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inwestycji okaże się chybiona. Firmy zagraniczne zabezpieczone są od tego
ryzyka poprzez wspomnianą już dywersyfikacje i skalę ich działania.
Jednak

z

perspektywy

racji

stanu

komercyjne

wydobywanie

gazu

naturalnego ze skał łupkowych nie powinno być głównym miernikiem
sukcesu

boomu

skorzystania

z

łupkowego.

Prawdziwe

transferu

technologii,

jego

znaczenie

know-how

i

zależy

od

powstawania

inwestycji strukturalno-sprzętowych w Polsce. Fakt ten wymyka się
dyskusjom panującym w opinii publicznej, a uzasadniony jest dwoma
argumentami.
Po pierwsze, inwestycje poczynione w infrastrukturę i transfer know how w
wiertnictwie i szczelinowaniu pozostaną w Polsce. Na przykład bazy
budowane przez firmę Halliburton w województwie lubelskim czy United
Oilfield Services pod Łowiczem mogą uczynić z nas centrum logistycznoinżynieryjne na całą Europę. To oznacza tysiące miejsc pracy i prężnie
rozwijającą się gałąź przemysłu na lata.
Po drugie, istnieją inne sposoby zapewnienia Polsce bezpieczeństwa
energetycznego. Skały łupkowe są tylko jedną z formacji geologicznych
potencjalnie bogatych w węglowodory. Na przykład intensywne (choć
nieudane) badania skał czerwonego spągowca w Wielkopolsce prowadziła
firma FX Energy. I choć komercyjne wydobywanie gazu z polskich złóż tight
gas'u czy deep gas'u to jeszcze pieśń przyszłości, w miarę wzrastających cen i
postępu technologii ich eksploatacja jest coraz bardziej realna. Z krajowym
taborem pomp szczelinowania i wiertni będziemy w stanie zapewnić sobie
bezpieczeństwo energetyczne na wiele innych sposobów.
Rekomendacje
Zgodnie z polską racją stanu osoby odpowiedzialne za tworzenie i nadzór nad
realizacją polityki dotyczącej gazu łupkowego powinny:
1. Wymusić

na

instytucjach

państwowych

prowadzenie

odpowiedzialnej polityki informacyjnej, zgodnej z interesami
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narodowymi Polski. Nie istnieją obecnie wiarygodne dane pozwalające
na precyzyjne oszacowanie zasobów gazu łupkowego w Polsce.
Państwowe

instytuty

niekorzystnymi

badawcze

szacunkami

do

powinny
czasu

wstrzymywać

upublicznienia

się

z

danych

z

nowocześnie wykonanych odwiertów.
2. Pamiętać o najważniejszych korzyściach płynących z boomu
łupkowego. Trwałe inwestycje w ludzi i infrastrukturę owocować mogą
zwiększonym zatrudnieniem i wpływami do budżetu państwa nawet
jeśli sam gaz łupkowy nie okaże się sukcesem. Przygotujmy polskie
urzędy i uniwersytety na współpracę z firmami przynoszącymi nowe
technologie. Budujmy w Polsce bazę infrastrukturalną, akademicką
oraz inżynierską dla przemysłu E&P.
3. Umożliwić maksymalny transfer wiedzy i inwestycji między Polską
i

Stanami

Zjednoczonymi.

Ułatwiajmy

firmom

zagranicznym

inwestowanie w infrastrukturę i kadry w Polsce. Zmiany prawne
dotyczące przepisów budowlanych, drogowych czy górniczych powinny
odpowiadać

potrzebom

niekonwencjolanego

wydobywania

węglowodorów. Dla przykładu uproszczenie pozwoleń dotyczących
pojazdów ponadnormatywnych ułatwi transport wiertni.
4. Utrzymywać dobry klimat inwestycyjny w Polsce. Odwrócenie
tendencji inwestowania w Polsce przez firmy zagraniczne będzie
zmarnowaniem historycznej szansy na rozwój przemysłu E&P w
Polsce. Rząd nie może pozwolić na psucie klimatu inwestycyjnego i
musi zapewnić stabilne przepisy i wytwarzanie atmosfery sukcesu
wokół polskiego E&P.
Nie wiadomo, czy akurat łupki będą formacją geologiczną, która zapewni
nam niezależność energetyczną i astronomiczne wpływy do budżetu
państwa.

Ale

„łupkowa

gorączka”

bez

wątpienia

przysłużyła

się

zwiększeniu inwestycji zagranicznych w sektor E&P w Polsce i jest
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kołem zamachowym rozwoju tej gałęzi przemysłu. Co najważniejsze,
będąc pionierem w eksploracji łupków, będziemy mieli w rękach narzędzia do
zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego i finansowego na wiele
innych sposobów. Pamiętajmy, że boom łupkowy codziennie tworzy nowe
miejsca pracy i zapewnia nieznany nam dotąd przepływ know how w
dziedzinie E&P gazu i ropy. Zepsuć to możemy tylko na własne życzenie.
Jeżeli władze zastosują się do wyżej wymienionych rekomendacji, możemy
być pewni, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwe szanse płynące z boomu
łupkowego.
***
Opracował: Zespół ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
W celu kontaktu z autorami prosimy pisać na adres office@pulaski.pl
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PSE Operator S.A., Jak wykorzystać polskie zasoby energetyczne
(efektywnościowe i wytwórcze), ekonomicznie oraz technicznie w
horyzoncie 2020, 2030, 2050?
Zasoby energetyczne wytwórcze:
Horyzont do 2020 roku:
1. Węgiel kamienny, gaz ziemny, OZE w wielkościach ujętych w obecnej
PEP2030.
2. Zdolność

do

redukcji

zapotrzebowania

–

wdrożenie

mechanizmów

pozwalających na realizację tego typu przedsięwzięć.
Horyzont do 2030 roku
1. Jak dla horyzontu 2020 oraz energetyka jądrowa, węgiel brunatny, źródła
mocy szczytowej.
2. Rozbudowa magazynów energii elektrycznej – przy założeniu, że zostaną
opracowane technologie pozwalające na ich ekonomiczne wdrożenie.
Horyzont do 2050 roku
1. Jak dla horyzontu 2030 oraz OZE z racjonalnym wzrostem ponad
wielkości określone dla roku 2030, dalszy rozwój energetyki jądrowej,
dalszy rozwój źródeł mocy szczytowej.
Warunki ekonomicznego ich wykorzystania:
1. W

celu

ekonomicznego

wykorzystania

polskich

zasobów

energii

pierwotnej należy przewartościować priorytety polityki klimatycznej UE i
nie
w

dopuścić
życie

decyzji

mających

do
na

celu

wprowadzenia

administracyjne

sterowanie

efektywnością ekonomiczną poszczególnych rodzajów źródeł.
2. Konieczne jest określenie całkowitej wysokość wsparcia dla OZE w
budżecie Polski, jaka wynika z realizacji celów PEP2030 na etapie
budowy i eksploatacji tych źródeł.
3. Konieczne jest zwymiarowanie wpływu całkowitych kosztów OZE przy ich
rosnącym udziale w strukturze wytwarzania na wzrost ceny energii
elektrycznej dla odbiorców.
4. Konieczne jest zwymiarowanie całkowitej wielkości innych zobowiązań
związanych
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z realizacją postanowień dyrektyw unijnych (osiąganie indykatywnych
celów).
Zapewnienie sprawnej realizacji nowych inwestycji:
1. Wykorzystanie mechanizmów nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa
w celu zdyscyplinowania inwestorów sektora wytwarzania do realizacji
planowanych inwestycji w źródła wytwórcze.
2. Kontrola aparatu administracyjnego nad przebiegiem realizacji inwestycji
w

nowe

moce

wytwórcze

częściej

niż

na

etapie

sporządzania

sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, z możliwością wnioskowania wg ustawy.
3. W przypadku nie podjęcia działań przez inwestorów lub istotnych
opóźnień w zakresie realizacji inwestycji, opracowanie przez Prezesa URE
i

uzgodnienie

odpowiednich

z właściwymi

organami

instrumentów

administracji

państwowej

ekonomiczno-finansowych

oraz

uruchomienie postępowania przetargowego na budowę nowych mocy.
4. Likwidacja barier formalno-prawnych w przygotowaniu i realizacji
inwestycji energetycznych.
Zagrożenia:
1. W lipcu 2012 KE odrzuciła 30 dużych zadań inwestycyjnych w duże moce
wytwórcze z projektu Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI), w ramach
którego mogłyby zostać przyznawane nieodpłatne uprawnienia do emisji
CO2. Obecnie prowadzone są analizy czy będzie to miało wpływ na
budowę nowych mocy.
2. Istotnym czynnikiem zwiększającym niepewność w zakresie planów
rozwojowych są wymagania ekologiczne dotyczące dużo głębszej niż
w polityce klimatycznej redukcji CO2 opublikowanie przez Komisję
Europejską

Energy

Roadmap

2050.

Zawarte

w komunikacie wytyczne mogą przysłonić inne nie mniej istotne sprawy
jak

zrównoważony

konkurencyjność
ekonomiczne

rozwój,

gospodarki

bezpieczeństwo
europejskiej.

wdrożenia

Energy
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energetyczne
Negatywne
Roadmap

czy
skutki
2050

z pewnością najbardziej odczują kraje takie jak Polska, w których
zdecydowaną przewagę w wytwarzaniu stanowią źródła węglowe.
Zasoby efektywnościowe:
Efektywność energetyczna i jej wzrost jako sposoby ograniczania konsumpcji
energii jest bardzo istotnym czynnikiem. Również PSE Operator S.A. w
zakresie

poprawy

efektywności

podejmuje

odpowiednie

działania.

Najważniejsze z nich, zmierzające do redukcji strat energii to:


podwyższenie napięcia pracy linii przesyłowych (zmiana z 220 kV na 400
kV),



odpowiedni dobór przewodów fazowych,



instalacja transformatorów o niskich stratach transformacji.
1. Czy obecna polityka energetyczna Polski jest adekwatna do
wyzwań i prognoz dotyczących rozwoju rynku gazu oraz sektora
OZE/URE (odnawialne źródła energii/urządzenia rozproszonej
energetyki)?

Podstawowe cele określone w PEP2030 są zgodne z polityką energetyczną
Unii Europejskiej, która bazuje na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
definiowanego

jako

"zaspokajanie

potrzeb

obecnego

pokolenia

bez

uniemożliwiania przyszłym pokoleniom zaspokojenia ich własnych potrzeb".
Według powyższej definicji zrównoważony rozwój oznacza nie tylko rozwój
gospodarczy bez szkód dla środowiska, ale także ochronę środowiska bez
ograniczeń funkcjonującej gospodarki. Zachowanie tej delikatnej równowagi
wymaga

szczególnej

ostrożności

w formułowaniu

i

realizacji

celów

szczegółowych PEP2030, tym bardziej, że zaspokojenie zapotrzebowania na
energię

i

spełnienie

ambitnych

celów

ekologicznych

są

wzajemnie

przeciwstawne.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle węglowej specyfiki energetyki
krajowej wymaga, aby unijne przepisy ekologiczne w odniesieniu do naszego
kraju były szczególnie uważnie negocjowane w trakcie przygotowywania
projektów unijnych dokumentów prawnych.
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W zakresie rozwiązań szczegółowych kontynuowane winny być następujące
kierunki:


Dywersyfikacja źródeł wytwarzania

Na podstawie informacji będących w posiadaniu PSE Operator S.A. można
stwierdzić, że potencjał wytwórczy dzielony jest w przybliżeniu na trzy równe
części pomiędzy źródła węglowe, gazowe i OZE. Planowany jest również
rozwój energetyki jądrowej.


Rozwój odnawialnych źródeł energii

W chwili obecnej rozwój OZE utożsamiany jest głównie z energetyką
wiatrową. Gdyby zrealizowane zostały wszystkie projekty zgłoszone przez
inwestorów, Polska kilkukrotnie przekroczyłaby wskaźniki określone w
PEP2030 w zakresie całego OZE. Projektowana ustawa OZE w swoich
założeniach

ma

wyregulować

proporcje

pomiędzy

poszczególnymi

technologami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Należy się
spodziewać, że w najbliższym okresie największe wsparcie będą miały źródła
fotowoltaiczne.


Generacja rozproszona

Projekt

prawa

energetycznego,

zwłaszcza

w

zakresie

preferencji

dla

mikrogeneracji, przyczyni się do rozwoju wytwarzania rozproszonego.
Wytwarzanie

to

zlokalizowane

jest

na

poziomie

działania

spółek

dystrybucyjnych i OSP nie będzie miał bezpośredniego wpływu na sterowanie
pracą tych źródeł. Jednakże w przypadku poważnego rozwoju tego rodzaju
wytwarzania, może stać się istotnym czynnikiem bilansu. Jego rozwój
wymusi

konieczność

powstania

sieci

inteligentnych.

Umiejscowienie

generacji blisko odbioru energii przyczyni się do redukcji strat sieciowych.


Wzrost efektywności energetycznej

Budowanie nowych jednostek o większej sprawności wytwarzania w miejsce
wycofywanych wyeksploatowanych źródeł będzie przyczyniało się do wzrostu
efektywności

energetycznej.

Budowa
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jednostek

generacji

rozproszonej,

pokrywających lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wyeliminuje
część strat sieciowych. W połączeniu z rozwojem OZE przyczyni się do
istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
2. Jakie

konkurencyjne

przewagi

możemy

zbudować

w

polskiej

gospodarce w wyniku modernizacji energetyki opartej na nowych
źródłach energii?
W kategoriach ogólnych budowanie przewagi konkurencyjnej ukierunkowane
jest zarówno na jakość i na cenę. Ze względu na podobne parametry
jakościowe

energii

elektrycznej

w

całej

UE

budowanie

przewagi

konkurencyjnej Polski powinno być oparte na cenie. Porównanie cen energii
elektrycznej dla przemysłu w wybranych krajach UE w 2011 przedstawiono
na poniższym rysunku.
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Rys. 1. Ceny energii elektrycznej w przemyśle w wybranych krajach UE w I
półroczu 2011r. (źródło: Biuletyn ARE S.A. „Ceny Energii Elektrycznej Na
Rynku Europejskim – II Półrocznik 2011”)
Z przedstawionego rysunku wynika, iż największy sąsiad Polski, Republika
Niemiec ma cenę energii dla przemysłu o ok. 20% wyższą niż odpowiadająca
jej cena w Polsce. Taka proporcja, przy w miarę stabilnej strukturze
wytwarzania, powinna być utrzymana w przyszłości. Warunkami utrzymania
tej proporcji są:
1.

Niedopuszczenie do wprowadzenia w życie decyzji mających na celu
administracyjne sterowanie efektywnością ekonomiczną poszczególnych
rodzajów źródeł, w tym głownie ceną za emisję CO2.

2.

Opracowanie właściwej, do przyjętej polityki, strategii negocjacyjnej oraz
wykorzystanie mechanizmów blokowania niekorzystnych dla Polski
decyzji UE.

3.

Racjonalne, nie burzące proporcji cen energii wsparcie dla OZE (na
podstawie przypadków Niemiec i Czech).

Działania

zmierzające

pierwotnej

pozwolą

do

wykorzystania

utrzymać

koszty

krajowych
energii

konkurencyjnym w najbliższym sąsiedztwie poziomie.
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na

zasobów

energii

racjonalnym

i

Robert Zajdler, Zajdler Energy Lawyers, Nowe źródła energii – jaka
energia dla Polski? Aspekty Prawne
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Krzysztof Liedel, z-ca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa
Pozamilitarnego BBN, Energetyka w strategii bezpieczeństwa państwa
Przygotowywany

w

Biurze

Bezpieczeństwa

Narodowego

Strategiczny

Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego to dokument mający w sposób
całościowy ocenić stan bezpieczeństwa państwa, a także przedstawić wnioski
i propozycje działań dotyczące strategicznych celów i sposobów działania
państwa. System bezpieczeństwa państwa składa się z wielu podsystemów
m.in.

bezpieczeństwa

energetycznego.

Efektywność

poszczególnych

podsystemów ma wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa państwa.
Przeprowadzenie

Strategicznego

Przeglądu

Bezpieczeństwa

Narodowego

(SPBN) wynikało z istniejącej potrzeby sformułowania wniosków dotyczących
strategicznych celów i sposobów działania państwa wykraczających poza
dotychczasowe,

tradycyjne

postrzeganie

bezpieczeństwa

narodowego

wyłącznie w jego militarnym aspekcie. Prace nad Przeglądem skupiały się
również na pozamilitarnych obszarach związanych z bezpieczeństwem,
obejmującym

również

jego

społeczno-gospodarcze

podsystemy,

wśród

których szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo energetyczne.
W ramach SPBN podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytania
odnoszące się do:
 potencjału strategicznego Polski i jego wpływu na interesy narodowe i
cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa;
 obecnego stanu oraz prognozowanych scenariuszy kształtowania się
strategicznego środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 20
lat;
 sposobów osiągania celów strategicznych w perspektywie 20 lat,
z uwzględnieniem zadań strategicznych m.in. w sektorze społecznoekonomicznym;
 koncepcji przygotowań strategicznych stosownie do przyszłościowych
potrzeb wynikających z zadań przyjętych w strategii operacyjnej w
perspektywie 20 lat.
105

Z uwagi na rozległość poruszanych w SPBN zagadnień zarówno pod
względem tematycznym, jak i metodologicznym, niniejszy artykuł zostanie
poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu widzianemu z perspektywy
strategicznych

warunków

bezpieczeństwa

narodowego

Polski

wraz

z przedstawieniem prognostycznych scenariuszy w perspektywie najbliższych
20 lat.
W perspektywie najbliższych lat, do potencjalnych zagrożeń Polski w
obszarze bezpieczeństwa energetycznego mających istotny wpływ na politykę
bezpieczeństwa należy zaliczyć:
 powstanie systemu do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego z
Rosji do Europy Zachodniej, pomijającego Polskę i inne państwa
Europy Środkowej oraz wynikającą z tego możliwość odcięcia tego
regionu od europejskiego rynku tranzytu i dystrybucji tych surowców;
 przerwy

w

dostawach

surowców

energetycznych

wynikające

z

uzależnienia bezpieczeństwa ich dostaw od stanu relacji między
odbiorcami a producentami i eksporterami nośników energii oraz
państwami tranzytowymi, a także zagrożenia destabilizacją w tych
państwach;
 dekapitalizację infrastruktury wytwórczej oraz sieci przesyłowych i
dystrybucyjnych (dotyczy to niemal 70 proc. tej infrastruktury).
Rozpatrując zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście
polityki globalnej należy stwierdzić, że potencjalny kryzys gospodarki
światowej, w tym systemu finansowego i surowcowego, generuje zjawiska
mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Występujące na
świecie problemy gospodarcze powodują nagromadzenie licznych czynników
ryzyka i destabilizacji, wśród których istotne znaczenie ma wzrost cen
surowców. Z kolei z perspektywy regionalnej, kluczowe znaczenie dla
systemu bezpieczeństwa energetycznego mają relacje w Unii Europejskiej,
wśród których można wyróżnić zagadnienia natury prawnej, instytucjonalnej
i politycznej. Istnieje prosta zależność oparta na zasadzie – im więcej wolnego
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rynku w sektorze energetycznym tym wyższy poziom bezpieczeństwa. Z tego
punktu

widzenia

ograniczających
na wzmocnienie
problemu

budowa
jego

rozwój

bezpieczeństwa

urasta

wdrażaniem

jednolitego

opór

wolnego

barier,

rynku
mają

energetycznego

niektórych

krajów

i zintegrowanego

energii

bezpośredni
Polski.

Unii

rynku

oraz usuwanie
Do

wpływy
istotnego

Europejskiej

energii.

Opór

ten

przed
jest

niejednokrotnie wzmacniany przez poszczególnych producentów surowców
energetycznych, którzy stosując politykę różnicowania cen wobec różnych
odbiorców, starają się spowolnić budowę jednolitego rynku.
Polska identyfikuje swoje bezpieczeństwo energetyczne z regionem Morza
Bałtyckiego, co zwiększa znaczenie współpracy z państwami skandynawskim
i bałtyckimi. Wśród nich ważne miejsce zajmuje Norwegia, która jest drugim
po Rosji największym dostawcą surowców energetycznych do państw
unijnych. Istotne jest zatem kontynuowanie zaangażowania firm polskich w
projekty wydobywcze na szelfie norweskim. Należałoby także rozpocząć
budowę międzynawowych sojuszy na rzecz tworzenia dogodnych regulacji
prawa UE dotyczących potencjalnej eksploatacji gazu łupkowego. Naszymi
naturalnymi partnerami w tych działaniach mogą być kraje Grupy
Wyszehradzkiej, a także Bułgaria i Rumunia, zaś spoza UE – Ukraina i
Turcja. Nie można też tracić z pola widzenia innych państw UE, które
wspierają rozwój wydobycia gazu niekonwencjonalnego (m.in. Szwecji, Danii,
Wielkiej Brytanii).
Analizując

zagadnienie

bezpieczeństwa

energetycznego

rozpatrywanego

z perspektywy krajowej należy uwzględnić tempo rozwoju gospodarczego
kraju, potencjalny wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne w
rozbiciu na poszczególne nośniki energii, a także przyjęte przez Polskę
umowy międzynarodowe mające wpływ na sektor energetyczny. Polska
należy

do

państw

o

energetycznej, co wynika

stosunkowo

wysokim

poziomie

niezależności

z dużego udziału węgla w produkcji energii.

Sytuacja ta w najbliższym czasie może jednak ulec zmianie. Kluczowe w tej
kwestii wydają się dwa procesy, które, w zależności od rozwoju wypadków,
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mogą spowodować wzrost lub spadek stopnia tej niezależności. Pierwszy,
związany jest z realizacją przez Polskę zobowiązań wynikających z tytułu
pakietu klimatyczno-energetycznego (skutkującego m.in. wprowadzeniem
opłat za emisję CO2 i związanym z tym zmniejszeniem znaczenia węgla w
energetyce),

drugi

-

z

potencjalnym

rozpoczęciem

produkcji

gazu

niekonwencjonalnego na skalę przemysłową, co może przynieść duże
nadwyżki taniego surowca.
Dotychczasowa

stabilność

dostaw

i

korzystna

cena

surowców

energetycznych z kierunku wschodniego wiązała się z usytuowaniem Polski
na szlakach

przesyłu

surowców

energetycznych.

Przez

terytorium

RP

przebiegają rurociągi: „Przyjaźń” oraz Gazociąg Jamalski - szlaki przesyłu
ropy i gazu z Rosji do Niemiec. Wraz z oddaniem do użytku gazociągu Nord
Stream oraz ropociągu BTS-2 (umożliwiającego przekierowanie ropy z
rurociągu „Drużba” do rosyjskiego portu w Zatoce Fińskiej) zmienia się
geografia przesyłu rosyjskich surowców, a znaczenie tranzytowe Polski
będzie ulegało osłabieniu. Dzięki nowym trasom coraz większa ilość
rosyjskich nośników energii może być bezpośrednio dostarczana do Niemiec
z pominięciem terytorium RP, co może skutkować m.in. wyższymi kosztami
zakupu surowca dla polskich rafinerii oraz gorszą pozycją negocjacyjną
polskich firm energetycznych wobec dostawców surowców.
W

świetle

aktualnych

procesów

zachodzących

w

rosyjskim

sektorze

wydobywczym i energetycznym przed Polską pojawiają się wyzwania
dwojakiego rodzaju: po pierwsze ważne staje się zwiększenie odporności
krajowego

systemu

energetycznego

na

potencjalne

zakłócenia

bądź

ograniczenia dostaw ropy i gazu ziemnego. Po drugie, istotnym jest
wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do kraju poprzez instrument
prawny,

jakim

jest

dokończenie

budowy

jednolitego

rynku

w

Unii

Europejskiej, w tym jednolitego rynku energii. Umożliwi to nieskrępowany
handel gazem i zapewni dostawy surowca do kraju w sytuacji odcięcia lub
ograniczenie importu od dominującego dostawcy. W sektorze ropy naftowej
ważna jest rozbudowa powierzchni magazynowych i usprawnienie zdolności
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przeładunkowych ropy naftowej w krajowych instalacjach portowych, a także
zbudowanie

infrastruktury

Euroazjatyckiego

Korytarza

przesyłowej

ropy

Transportu

Ropy

naftowej
Naftowej

w

ramach

(EAKTR),

czyli

rurociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk, co umożliwiłoby poszerzenie listy
dostawców ropy o producentów z regionu Morza Kaspijskiego.
W

najbliższych

10-20

latach

w

Polsce

dojdzie

prawdopodobnie

do

dywersyfikacji dostaw gazu i ropy. Jednak skala i charakter dywersyfikacji
pozostają sprawą otwartą. Im będzie ona większa, tym bardziej stabilne będą
podstawy

rozwoju

wewnętrzne.

Polska

Polski,

ale

dysponuje

także

większe

kilkoma

będzie

bezpieczeństwo

możliwościami

dywersyfikacji

dostaw. W przypadku dostaw gazu częściową dywersyfikację zapewni
gazoport w Świnoujściu. Budowa tzw. interkonektorów gzowych z Czechami i
Niemcami może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ale nie
musi – te szlaki mogą być wykorzystane zarówno do przesyłu surowca
sprowadzanego od innych producentów, jak i gazu rosyjskiego.
W

perspektywie

średniookresowej

szansą

na

zagwarantowanie

bezpieczeństwa energetycznego mogą stanowić – jeśli zostanie potwierdzona
opłacalność

wydobycia

–

złoża

gazu

łupkowego.

Według

wstępnych

szacunków mogą one gwarantować przez 30 lat pokrycie obecnego
zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Potwierdzenie tych szacunków
spowodowałoby, że Polska mogłaby stać się także ważnym eksporterem tego
surowca i zapewnić dywersyfikację dostaw gazu w całym regionie. Realizacja
tego scenariusza wymaga od polskich władz ścisłej współpracy z krajami,
które posiadają technologię niezbędną do wydobycia tego surowca (zwłaszcza
ze Stanami Zjednoczonymi), jak i wstrzymywania ewentualnych rozwiązań
prawnych w UE mogących zablokować eksploatację gazu łupkowego.
Szansą na dywersyfikację polskiego bilansu energetycznego jest również
budowa elektrowni atomowych. Należy jednak pamiętać, że zakup paliwa dla
tego typu siłowni związany jest z koniecznością importu, a możliwości
dywersyfikacji źródeł jego dostaw są bardzo ograniczone. Polskie zasoby
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surowców naturalnych dają hipotetyczną możliwość pozyskiwania własnego
paliwa dla elektrowni atomowych, jednak wiązałoby się to z kosztownym
procesem

inwestycyjnym.

Tymczasem

Polsce

potrzebny

jest

program

modernizacji infrastruktury energetycznej - 37 proc. produkowanej w Polsce
elektryczności pochodzi z elektrowni mających od 20 do 30 lat, zaś 43 proc. z
elektrowni

ponad

trzydziestoletnich;

zaledwie

8 proc.

to

instalacje

stosunkowo nowe (5-10 lat). Warto pamiętać, że od 1989 r. w Polsce nie
budowano na dużą skalę nowych bloków energetycznych.
Odnosząc się do przyszłych warunków bezpieczeństwa energetycznego Polski
można sformułować trzy scenariusze zakładające oparte na założeniach
rozwoju

zdarzeń

w

trybach:

realistycznym,

pesymistycznym

i

optymistycznym.
Scenariusz realistyczny metodologicznie oparty jest na koncepcji
przemieszania zjawisk negatywnych i pozytywnych oraz prognozowania
w oparciu o część istniejących trendów. Tak zbudowany scenariusz
zakłada

kontynuację

energetycznego,

obecnej

która

polityki

umożliwia

w

zakresie

bezpieczeństwa

zwiększenie

długofalowego

bezpieczeństwa energetycznego polski. Na ten proces będzie miał wpływ
dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego w oparciu o terminal lng w
świnoujściu,

uruchomienie

utrzymanie

znaczącego

programu
udziału

energetyki

węgla

w

nuklearnej

krajowym

oraz

bilansie

energetycznym, możliwego dzięki modernizacji bloków energetycznych.
W tym scenariuszu zakładane jest uruchomienie produkcji gazu ze złóż
niekonwencjonalnych

na

poziomie

częściowego

pokrycia

potrzeb

własnych kraju.
Scenariusz pesymistyczny, został zbudowany przy wykorzystaniu modelu
zakładającego nagromadzenie niekorzystnych i niebezpiecznych zjawisk
zewnętrznych i wewnętrznych, w tym m.in. załamania się dotychczasowego
wzoru

integracji

europejskiej

oraz

spowolnionego

tempa

rozwoju

ekonomicznego kraju. Taki scenariusz uwzględnia także niekorzystny rozwój
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relacji politycznych i ekonomicznych za wschodnią granicą Rzeczypospolitej
Polskiej. Scenariusz wyhamowania polskiej gospodarki mógłby spowodować
przebudowę gałęzi polskiej gospodarki - spowolnieniu rozwoju przemysłu
średnich i wysokich technologii towarzyszyłoby jednoczesne wzmocnienie
znaczenia

przemysłu

prawdopodobieństwo,

produkcji
że

taki

i

przetwórstwa

rozwój

wypadków

rolnego.
mógłby

Istnieje
wzmocnić

niekorzystne relacje wymiany handlowej z zagranicą, zaś bilans płatniczy
Polski trzeba byłoby uzupełniać transferami finansowymi. Z tej perspektywy
niekorzystne okoliczności spowodowałyby ograniczenie możliwości realizacji
zaplanowanych projektów modernizacyjnych dla sytemu energetycznego
kraju. Scenariusz zakładający przejęcie przez Rosję kontroli nad trasami
przesyłowymi na Ukrainie, w przypadku zachowania dotychczasowego
udziału gazu z importu w polskim bilansie energetycznym zwiększyłby
podatność kraju na naciski związane z groźbą odcięcia dostaw surowców
energetycznych. Potencjalne przekierowanie części dostaw rosyjskiego gazu z
ukraińskiej infrastruktury przesyłowej do Nord Stream może przyczynić się
do osłabienia pozycji politycznej i ekonomicznej Ukrainy, co nie pozostanie
bez wpływu dla Polski. Z kolei ewentualna zwiększona aktywność gospodarki
może wywołać kryzys energetyczny, jeśli wydobycie gazu łupkowego okaże się
nieopłacalne. Długotrwały brak inwestycji w sektor wytwórczy energii
elektrycznej może zaowocować trudnościami w realizacji rosnącego popytu.
Scenariusz optymistyczny, opiera się na założeniu kontynuacji korzystnych
dla Polski trendów w światowym i europejskim środowisku bezpieczeństwa,
wzrostu gospodarczego, opanowania kryzysu strefy euro. Dodatni wpływ na
rozwój kraju miałoby również powodzenie polskich działań na rzecz
dywersyfikacji dostaw nośników energii. Posiadanie dużych złóż gazu
łupkowego

wyeliminowałoby

niebezpieczeństwo

przerwania

dopływu

surowców energetycznych z zewnątrz. Potencjalnie korzystny wpływ miałoby
również powodzenie polskich działań na rzecz różnicowania źródeł energii i
dywersyfikacji dostaw nośników energii w wymiarze europejskim. Ta
sytuacja pozwalałaby Polsce na stały i stabilny rozwój gospodarczy, wzrost
inwestycji bezpośrednich oraz wzrost eksportu do krajów UE.
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dr Mariusz Ruszel, Prezydencki Program Ekspercki32, Wyzwania
związane z budową jednolitego rynku energii do 2014 r.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach energii
wymusza nieustanne podejmowanie działań mających na celu sprostanie
wzrastającej konkurencji. Zasadnym wydaje się podjęcie debaty określającej
bieżące i perspektywiczne wyzwania dla polityki energetycznej Polski.
Szczególnie istotna wydaje się być sytuacja na rynkach gazu ziemnego oraz
energii elektrycznej, które dotychczas cechowały się monopolistyczną
strukturą oraz brakiem konkurencji. Przyjęty przez UE w 2011 r. III pakiet
energetycznych,
(dyrektywa

w

skład

gazowa)

którego

oraz

wchodzi

dyrektywa

dyrektywa

2009/73/WE

2009/72/WE

(dyrektywa

elektroenergetyczna) ma stworzyć do 2014 r. jednolity rynek energii
elektrycznej i gazu ziemnego. Polska nie implementowała w pełni powyższych
dyrektyw, co spowodowało skierowanie przez Komisję Europejską do
Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w dniu 24.10.2012 r.
wniosku o nałożenie kary w wysokości 84,3 tys. euro za niepełne wdrożenie
przepisów dyrektywy elektroenergetycznej, a następnie w dniu 21.11.2012 r.
wniosku o karę wysokości 88,8 tys. euro za niepełne wdrożenie dyrektywy
gazowej. Kary mają być naliczane za każdy dzień zwłoki od dnia wyroku,
który spodziewany jest za kilka miesięcy, a więc tyle czasu będzie miała
Polska, aby przepisy powyższych dyrektyw wdrożyć w życie. Chodzi przede
wszystkim o ustawowe zapisy otwierające rynek gazu ziemnego w kraju oraz
wprowadzenie giełdowego obrotu „błękitnym paliwem”, a także zwiększenie
konkurencji na rynku energii elektrycznej. Założeniem Unii Europejskiej jest
stworzenie do 2014 r. wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Z

perspektywy

bezpieczeństwa

energetycznego

powstanie

w

pełni

zintegrowanego rynku energii umożliwi sprawne reagowanie w sytuacjach
kryzysowych i może wręcz przyczynić się do nadwyżek energii w niektórych
częściach wspólnego rynku. Oznacza to, że sytuacja ta kreuje określone
szanse i zagrożenia również dla polskiego sektora gazu ziemnego i energii
elektrycznej.
32

Tekst zawiera poglądy autora, nie instytucji z którymi jest związany.
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Po pierwsze budowa jednolitego rynku energii w Polsce oznaczać będzie
zwiększenie swobody przepływu energii oraz swobody w dostarczaniu jej do
odbiorców końcowych, a także większe możliwości wyboru przez klientów
dostawców. Spowoduje to zwiększenie konkurencji na rynku, a to przyczyni
się do utrzymywania cen energii na możliwie najniższym poziomie. Z
perspektywy odbiorcy końcowego sytuacja ta będzie korzystna, gdyż może on
ponieść niższe koszty zakupu gazu ziemnego lub energii elektrycznej. W
rezultacie konkurencyjny rynek będzie lepiej chronił interesy konsumenta.
Szczególne

zainteresowanie

tańszą

energią

mogą

wykazywać

także

energochłonne branże przemysłowe, wśród których wymienić należy branżę
chemiczną, która jest głównym odbiorcą gazu ziemnego. Z tych względów
zasadnym jest, aby Skarb Państwa zachował kontrolę nad polską chemią,
gdyż

jej

utrata

może

mieć

niekorzystne

konsekwencje

dla

polskiej

gospodarki. Z drugiej jednak strony zwiększenie konkurencji na rynku niesie
za sobą istotne zagrożenie dla krajowej gospodarki. Wzrost sprzedaży gazu
ziemnego sprowadzanego do Polski przez spółki zależne należące go
koncernów europejskich lub zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej
wyprodukowanej zagranicą spowoduje uzyskanie korzyści przez gospodarki
eksportujące wskazane dobra kosztem gospodarki naszego kraju. Spowoduje
to zmniejszenie krajowego wydobycia gazu ziemnego, węgla kamiennego i
brunatnego, a także zmniejszenie krajowej produkcji energii elektrycznej, co
w konsekwencji oznaczać będzie utratę miejsc pracy na polskim rynku.
Istotnym jest zatem, aby rozwijać konkurencyjność polskiej gospodarki oraz
dążyć do zachowania i wytwarzania nowych miejsc pracy, wykorzystując przy
tym własne zasoby surowców energetycznych.
Po drugie pojawienie się nowych spółek energetycznych na polskim rynku,
które będą zależne od koncernów europejskich, spowoduje, że polskie spółki
energetyczne mające dotychczas dominującą pozycję w sektorze gazu
ziemnego (PGNiG) oraz w sektorze energii elektrycznej (PGE, Tauron, Enea i
Energa) będą zatem zmuszone do konkurowania z nimi. Kolejne spółki
energetyczne – zależne od dużych koncernów europejskich – będą zwiększały
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swoją aktywność na polskim rynku dążąc do zdobycia odbiorców końcowych
poprzez oferowanie im tańszego gazu ziemnego lub energii elektrycznej. W
październiku 2012 r. został dostarczony do Polski pierwszy transport gazu
skroplonego przez spółkę Duon za pośrednictwem terminalu LNG w
belgijskim Zeebrugge i dalej cysterną kriogeniczną33.
W tym samym miesiąca spółka Handen podpisała kontrakt na dostawy gazu
ziemnego z Zakładami Azotowymi Police na okres od 1.01.2013 r. do
1.01.2015 r.34. Z kolei w okolicach 18 grudnia br. spółka INTER RAO Lietuva
planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zaś w we
wrześniu 2012 r. powstała w Polsce firma IRL Polska, która ma zajmować się
obrotem energią elektryczną importowaną do kraju przez spółkę INTER RAO
Lietuva35. Powyższe przykłady skłaniają do wniosku, że silne spółki
energetyczne będą zakładały w Polsce spółki zależne i sprzedawały gaz
ziemny i energię elektryczną bezpośrednio odbiorcom końcowym lub za
pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (TGE). Stopniowo będą one
zdobywały rynek i budowały swoją pozycję, odbierając jednocześnie udziały
w rynku polskim koncernom. Może to doprowadzić do koncentracji kapitału,
a więc silne koncerny energetyczne będą dążyły do przejmowania aktywów
polskich koncernów energetycznych, jeżeli te nie sprostają warunkom
konkurencji. Oznacza to, że spółki energetyczna powinny zabezpieczyć się
przed możliwością utraty akcjonariatu mogącego wpływać na decyzje tychże
spółek na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy poprzez odpowiednie zmiany
statutowe. Należy również zauważyć, że im więcej na polskim rynku pojawiać
się będzie tańszego gazu ziemnego sprowadzanego z zagranicy, tym większy
problem PGNiG będzie miało z gazem kupowanym w ramach kontraktu
Spółka Duon powstała w 2011 w wyniku połączenia spółki CP Energia (założona w 2005 przez Capital Partners S.A. i PL
Energia S.A.) oraz spółki KRI (założona w 2000, zaś w 2007 zyskała inwestorów reprezentowanych przez brytyjskie fundusze
inwestycyjne). Obecny akcjonariat spółki rozkłada się następująco: brytyjski funduszu Galiver Limited (29,85%), brytyjski fundusz
lorda Jacoba Rothschilda RIT Capital Partners PLC (17,94%), PBG SA w upadłości układowej (15,34%), spółka Intervisual
Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (9,84%) Capital Partners (7,57%) oraz pozostali udziałowcy (19,46%).
34 Firma Handen należy do spółki G.EN Gaz Energia, która z kolei należy do niemieckiego dystrybutora gazu Verbundnetz Gas
(VNG). Spółka powstała w 2005 r. w celu prowadzenia obrotu gazem ziemnym. Pod koniec 2009 r. spółka Handel i spółka KRI
podpisały 15-letnią umowę z Gaz-System na przesyłanie gazu ziemnego za pośrednictwem interkonektora w Cieszynie.
35 Z oficjalnych komunikatów władz spółki wynika, że celem INTER RAO Lietuva jest zdobycie pozycji lidera na rynku
elektroenergetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie 51% akcji w spółce posiada fińska firma RAO Nordic OY,
która jest zależna od rosyjskiej spółki INTER RAO UES, która z kolei jest czołowym producentem energii elektrycznej w
Federacji Rosyjskiej. Po debiucie na GPW w Warszawie zależna od Rosji firma RAO Nordic OY zachowa 51% akcji, co oznacza,
że decydujący wpływ na decyzje spółki będzie miała Federacja Rosyjska. [w:] http://www.interrao.lt
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jamalskiego. Biorąc pod uwagę sposób ustalania ceny gazu ziemnego
sprzedawanego przez polski koncern odbiorcom końcowym należałoby
wówczas rozważyć zwiększenie wydobycia krajowego chociażby ze złóż
szczerpanych, których zasoby sięgają ponad 40 mld m³. Z kolei tańsza
energia elektryczna na polskim rynku doprowadzić może do zmniejszenia
rentowności obiektów opalanych węglem kamiennym, a jedynie rentowne
pozostaną obiekty opalane węglem brunatnym. Jeżeli weźmie się pod uwagę
spadający kurs kontraktów terminowych na energię elektryczną to można
dojść do wniosku, że w perspektywie czasu może rosnąć zadłużenie spółek
energetycznych,

które

planują

dodatkowo

ogromne

inwestycje

w modernizację przestarzałych mocy wytwórczych lub budowę nowych.
Oprócz trudnych warunków konkurencyjnego rynku spółki energetyczne
będą potrzebowały kapitału, gdyż zaczną być odczuwane skutki pakietu
energetyczno-klimatycznego, który wymaga w nadchodzących latach rewizji,
stosownie do aktualnych wyzwań zintegrowanego rynku energii UE.
Po

trzecie

jednolity

rynek

energii

stwarza

możliwość

uzyskania

dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy krajowej infrastruktury
przesyłowej gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz transgranicznych
połączeń międzysystemowych. Wydaje się, że czynnikiem oddziaływującym
na modernizację i rozbudowę gazociągów przesyłowych36 oraz rozbudowę
gazociągów dystrybucyjnych37 będzie eksploatacja gazu łupkowego, którego
może być w Polsce nawet kilka bilionów m³. Ostatnie szacowane dane
Państwowego Instytutu Geologicznego wskazują na przedział 346-768 mld
m³, lecz instytucja ta zapowiedziała w grudniu br. wydanie dokładniejszego
raportu po wykonaniu 100 odwiertów. Wydobywanie gazu łupkowego jest
szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzrost
samowystarczalności

energetycznej

państwa,

co

oznacza

większe

bezpieczeństwo energetyczne. Przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego
Szczególnie istotna jest konieczność rozbudowy infrastruktury gazowej w północnej części państwa.
Rozbudowa gazociągów przesyłowych należy do kompetencji Gaz-System, zaś rozbudowa gazociągów dystrybucyjnych leży w
kompetencjach spółek dystrybucyjnych, które w większości należą do Grupy Kapitałowej PGNiG i są to: Mazowiecka Spółka
Gazownicza, Wielkopolska Spółka Gazownicza, Dolnośląska Spółka Gazownicza, Górnośląska Spółka Gazownicza, Karpacka
Spółka Gazownicza oraz Pomorska Spółka Gazownicza. Oprócz Grupy Kapitałowej PGNiG SA operatorami sieci dystrybucyjnej
są: G.EN Gaz Energia, MOW, CP Energia. [w:] Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut
Kościuszki, Kraków 2011, s. 160-161.
36
37
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przyczyni się do zwiększenia skali korzyści w postaci stworzenia nowych
miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego kraju. Znaczącym wyzwaniem
pozostają

tutaj

jednak

kwestie

środowiskowe

rozgrywane

politycznie

na poziomie instytucji unijnych oraz ograniczenia wynikające z programu
„Natura 2000”.
W przypadku energii elektrycznej konieczna wydaje się rozbudowa sieci
przesyłowych, za które odpowiada PSE-Operator, głównie w północnej części
kraju oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnych, która leży w gestii spółek
energetycznych. Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) jest wysoce
wyeksploatowany, dlatego też cechuje się niższą odpornością na zmiany
warunków atmosferycznych oraz wysokim wskaźnikiem strat przesyłowych38.
Straty przesyłowe wynikają również z faktu, że moce wytwórcze energii
elektrycznej zlokalizowane są głównie w południowej części kraju, a więc
energia elektryczna przesyłana jest na duże odległości do północnej części
państwa39.

Zwiększenie

bezpieczeństwa

elektroenergetycznego

oznacza

konieczność sprostania wyzwaniom, do których zaliczyć należy: modernizację
i rozbudowę sieci elektroenergetycznych40, zmniejszenie strat przesyłowych,
ochronę

przed

oblodzeniem

sieci

przesyłowych

i

dystrybucyjnych41,

ograniczenie przepływów karuzelowych z Niemiec42, ograniczenie kradzieży
elementów krajowego systemu elektroenergetycznego43 oraz ochronę przed
atakami cybernetycznymi. Jednocześnie należy podkreślić, że rozbudowa i
W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: 242 linie o długości 13 396 km, w tym: 1 linia 750 kV – 114 km, 74 linie 400
kV – 5 340 km, 167 linii 220 kV – 7 942 km, 100 stacji najwyższych napięć, 1 linia podmorska – 254 km. [w:] PSE-Operator.
39 W 2011 r. straty energii elektrycznej w sieciach przesyłowych wyniosły 1688 GWh (15,5% ogólnej ilości), zaś w sieciach
dystrybucyjnych 9086 GWh (84,5% ogólnej ilości) ;za:] R. Rudźko, Analiza nt. wielkości strat w przesyle energii elektrycznej w Polsce,
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 27.09.2012 r., s. 2.
40 Szacuje się, że w kolejnych latach skala rocznych inwestycji osiągnie i przekroczy 1 mld zł rocznie. Zapowiedzi PSE-Operator
wskazują, że w perspektywie 2025 r. inwestycje w sieci energetyczne powinny osiągnąć poziom 22 mld zł. [w:] Krzysztof
Żmijewski: 70 proc. elektrowni i sieci przesyłowych jest przestarzałe, [Online], dostępne: http://energetyka.wnp.pl/krzysztofzmijewski-70-proc-elektrowni-i-sieci-przesylowych-jest-przestarzale,133256_1_0_1.html 5.12.2012 r.
41
Zdaniem Krzysztofa Żmijewskiego należy montować obciążniki pasywne, które ograniczą oblodzenie linii,
a tym samym zminimalizują ryzyko skrócenia przewodu, a także montować sensory na liniach elektroenergetycznych. Krzysztof
Żmijewski podkreśla, że w Polsce znane są tego typu obciążniki tzw. tłumiki Sockbrigde’a. Zob. K. Żmijewski, Pałkami po drutach,
albo budujecie arkę przed potopem, „Nowa Energia”, nr 1(13)/2010, s. 4-7.
42 Poprzez połączenia synchroniczne Krajnik-Vierraden (220 kV) oraz Mikułowa-Hagenverder (440 kV) trafiają do Polski
nadwyżki energii elektrycznej, które wytworzone są przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane w północnej części Niemiec. Są to
tzw. przepływy karuzelowe. Szacuje się, że w 2011 r. do polskiego systemu przesyłowego przedostało się z Niemiec 5,1 TWh, a
więc 3% zapotrzebowania KSE. Niechciana niemiecka energia elektryczna przedostaje się dalej do Czech, na Słowację aż do
Austrii. Sytuacja ta bezpośrednio obniża bezpieczeństwo elektroenergetyczne państwa, gdyż zablokowane zostają w pewny
zakresie polskie sieci przesyłowe.
43 W 2010 r. zanotowano 1447 przypadków kradzieży elementów infrastruktury energetycznej, zaś w 2011 r. było to już 2449
przypadków. [w:] URE.
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modernizacja sieci elektroenergetycznych stworzy szansę transformacji w
postaci wdrożenia inteligentnego zarządzania ystememelektroenergetycznym
poprzez inteligentne sieci oraz inteligentne liczniki. Inteligentne zarządzanie
przepływami energii elektrycznej zmniejszy obciążenie szczytowe systemu
elektroenergetycznego, a także zwiększy bezpieczeństwo KSE oraz przyczyni
się do zwiększenia jego żywotności44. Ponadto w perspektywie czasu
inteligentne

zarządzanie

systemem

elektroenergetycznym

ułatwi

upowszechnianie się samochodów elektrycznych i hybrydowych, które będą
wpływały

na

większe

zagęszczenie

infrastruktury

elektroenergetycznej

państwa. Równolegle rozwijać się będzie generacja rozproszona w postaci
małych jednostek wytwórczych, która produkować będzie energię elektryczną
z odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym przyśpieszy się
proces transformacji struktury polskiej gospodarki, która dzięki zwiększeniu
efektywności energetycznej podniesie swoją konkurencyjność i atrakcyjność
w UE.
Po czwarte w warunkach konkurencyjnego rynku polskie spółki energetyczne
powinny szukać nowych obszarów swojej aktywności, które umożliwią im
zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku unijnym. Wzrost aktywności
spółek zależnych koncernów energetycznych na polskim rynku należy
również w odpowiedni sposób wykorzystać. Spółki zainteresowane obrotem
gazu ziemnego będą chciały skorzystać z podziemnych magazynów gazu
ziemnego

(PMG).

Potwierdza

to

porozumienie

na

dostęp

do

PMG

Wierzchowice podpisane w dniu 2.08.2012 r. pomiędzy PGNiG i spółką
Handen. Oznacza to, że spółki prowadzące handel gazem ziemnym będą w
perspektywie czasu rywalizowały o dostęp do pojemności magazynowych
„błękitnego paliwa”, co w konsekwencji stworzy przesłanki do budowy
kolejnych PMG w Polsce. Szczególnie istotne jest wspieranie sektorów
przemysłowych

i

firm

mających

szansę

odgrywać

kluczową

rolę

w

zintegrowanym rynku energii, tak aby polskie podmioty stały się również
beneficjentem unijnego rynku.

Zob. P. Zaleski, K. Hajdrowski, Wpływ wdrożenia smart grid na obciążenia szczytowe w perspektywie do 2050, „Nowa Energia”, nr
6(24)/2011, s. 12-17.
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Budowa jednolitego rynku energii w Polsce w pełni zintegrowanego z rynkami
unijnymi stwarza szanse rozwojowe dla polskich spółek energetycznych,
zmuszając

je

do

zmiany

dotychczasowych

strategii

oraz

lepszego

funkcjonowania w warunkach gospodarki konkurencyjnej. Niezbędne wydaje
się wprowadzenie skutecznego zarządzania w firmach państwowych, na wzór
skuteczniejszego modelu występującego w prywatnych spółkach sektora
energii. Rywalizacja z europejskimi koncernami energetycznymi, które
działać będą na polskim rynku za pośrednictwem spółek zależnych zmusi
polskie firmy do zwiększenia nakładów finansowych na wzrost efektywności
energetycznej

oraz

rozwoju

technologicznego.

Niewystarczająca

będzie

współpraca polskiego sektora energii z uczelniami, gdyż spółki energetyczne
muszą dodatkowo posiadać własne zasoby naukowo-badawcze, zaś ich
współpraca z sektorem nauki powinna dążyć do tworzenia silnej kadry dla
sektora energii. Lepsza jakość kształcenia na uczelniach wyższych oraz
rozwój współpracy branży energetycznej z uczelniami przyczyni się w
perspektywie czasu do wzmocnienia potencjału kadrowego polskich spółek
energetycznych, gdyż w warunkach konkurencyjności to właśnie kapitał
ludzki stanowi istotny element przewagi konkurencyjnej.
Zasadnym jest, aby w warunkach wolnego rynku polskie spółki energetyczne
zwiększały aktywność na rynkach zagranicznych wchodząc na nie za
pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek zależnych lub przejmując
inne spółki. Działanie te wymagają jednak sporych nakładów finansowych i
to właśnie kapitał będzie istotnym elementem ograniczającym zakres tych
działań.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski strategiczne
znaczenie będzie miało zachowanie kontroli nad infrastrukturą energetyczną.
W warunkach konkurencyjnego rynku infrastruktura energetyczna będzie
instrumentem generowania zysków dla jej operatorów od spółek działających
na polskim rynku i z niej korzystających.
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Celowym jest zatem podjęcie debaty przez wszystkie zainteresowane strony.
Umożliwi ona dostrzeżenie wszystkich szans i zagrożeń wynikających z
budowy jednolitego rynku energii, na którym Polska powinna budować
obszary swoich przewag konkurencyjnych i skutecznie ich bronić w
zintegrowanej Europie, gdzie solidarność energetyczna przeplata się z
partykularyzmem narodowych interesów w obszarze energii.
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Zestawienie źródłowych danych dot. globalnego sektora energii
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