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1.  WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z późn. zm.) w art. 13 zobowiązuje Ministra Gospodarki, aby w porozumieniu z
Ministrem Finansów, co dwa lata przedstawiał Radzie Ministrów ocenę realizacji
założeń polityki energetycznej państwa wraz z ewentualnymi propozycjami ich
korekty oraz prognozą krótkoterminową na okres nie dłuższy niż 5 lat. Następnie
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi ocenę realizacji założeń polityki
energetycznej. Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z
postanowień art. 13 ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie wykonanych analiz i przeprowadzonych ocen szczegółowych
z wykorzystaniem założeń i wyników krótkoterminowej prognozy krajowego
zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2005 - Rząd przedstawia niniejszą
ocenę, krótkoterminową prognozę rozwoju sektora energetycznego do roku 2005
oraz korektę założeń.
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2.  OCENA REALIZACJI �ZAŁOŻEŃ POLITYKI ENERGETYCZNEJ
POLSKI DO 2020 ROKU�

W �Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku� jako główne cele
państwa w zakresie polityki energetycznej wskazano:

1) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie
bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię,

2) poprawa konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz
produktów i usług oferowanych na rynkach międzynarodowych, jak też na rynku
wewnętrznym,

3) ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów
energetycznych.

Jednocześnie sformułowane zostały zasadnicze strategie działania Państwa:
a) zintegrowanego zarządzania energią i środowiskiem,
b) decentralizacji organizacyjno - technicznej systemów energetycznych,
c) liberalizacji sieciowych rynków energetycznych,
d) poprawy efektywności energetycznej,
e) okresu przejściowego.

Dla realizacji ww. strategii sformułowano i zamieszczono w �Założeniach...�
program działania państwa

Niestety, program tych działań został zrealizowany w niewielkim zakresie.
Na łączną liczbę blisko 60 zadań adresowanych do rządu, ministrów, terenowych
organów administracji państwowej, samorządów, przedsiębiorstw � zaledwie kilka
zadań zostało podjętych i zrealizowanych lub jest w trakcie wykonywania.

Generalnie, ocena realizacji �Założeń polityki energetycznej Polski do 2020
roku� z roku 2000 jest negatywna. Na ocenę tę wpłynął przede wszystkim całkowity
brak konsekwencji w formułowaniu zadań zawartych w �Założeniach...� oraz
elementarnej dyscypliny w ich wykonywaniu, począwszy od braku zorganizowania
monitoringu realizacji programu działania państwa.

W kolejnych punktach przedstawiono stan realizacji poszczególnych
zamierzeń w układzie zgodnym z treścią programu działania państwa zawartego w
�Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku�.

2.1.   Polityka inwestycyjna
Polityka państwa dotycząca inwestycji w energetyce, ze względu na

postępujące procesy przekształceń  własnościowych i liberalizacji funkcjonowania
sektora, miała: zmierzać do zapewnienia warunków prawnych i fiskalnych
korzystnych dla inwestowania, sprzyjać rozbudowie transeuropejskich i regionalnych
połączeń sieciowych w zakresie energii elektrycznej i gazu a także budowie
magazynów gazu, ułatwić  pokonywanie barier w pozyskiwaniu terenów pod budowę
linii elektroenergetycznych, sieci gazowych i ciepłowniczych, rurociągów naftowych oraz
poszukiwanie nowych złóż surowców energetycznych, o istotnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb odbiorców w skali krajowej i regionalnej.

Zakładając, iż istniejący potencjał wytwórczy sektora energetycznego będzie
w stanie zaspokoić krajowe zapotrzebowanie w perspektywie 5-7 lat, przyjęto:
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−−−− nałożenie na przedsiębiorstwa - zgodnie z Prawem energetycznym - obowiązku
rozwoju tego potencjału oraz dostosowania i rozszerzenia bazy planowania
strategicznego i marketingu, a także ciągłego monitorowania i aktualizacji planów
strategicznych i operatywnych (z uwzględnianiem zachowań odbiorców),

−−−− wspieranie modernizacji infrastruktury na terenach wiejskich i przewidywaną
pomoc finansową państwa kierowaną do gmin inwestujących w poprawę
zaopatrzenia w energię, przy wykorzystaniu środków pomocowych UE,

−−−− odpowiedzialność operatorów systemu przesyłowego i systemów rozdzielczych
za opracowanie długoterminowych prognoz rozwoju tych podsektorów,

−−−− występowanie  kontraktowych zobowiązań inwestycyjnych inwestorów w ramach
zobowiązań prywatyzacyjnych, jako że własne środki przedsiębiorstw oceniono
za niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych,

−−−− dokonanie kompleksowego przeglądu barier w pozyskiwaniu terenów pod
budowę linii elektroenergetycznych, sieci gazowych, ciepłowniczych, rurociągów
naftowych oraz poszukiwania nowych złóż surowców energetycznych o istotnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb odbiorców w skali krajowej i regionalnej.

Podstawowe zadania tej polityki nie zostały zrealizowane i nie rozpoczęto
ich realizacji w ocenianym okresie (2000- 2001). Szczególnie dotkliwie odczuwa się
brak realizacji zadania polegającego na podejmowaniu inwestycji sieciowych na
terenach wiejskich i rolnych.

2.2.   Polityka koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych
W obszarze tym zalecono Ministrowi Gospodarki, aby wspierając aktywną

rolę Prezesa URE w procesie koncesjonowania, zweryfikował zakres działalności
objętej koncesjonowaniem kierując się przy tym uzyskaniem pożądanej struktury
sektora paliw i energii pod kątem jej optymalnego oddziaływania zgodnie z celami
art.1 ust.2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zadanie Ministra Gospodarki zostało wykonane w drodze nowelizacji art. 32
ustawy - Prawo energetyczne, poprzez zmianę progów działalności energetycznej
podlegającej koncesjonowaniu.

Proces koncesyjny realizowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
przebiegał w warunkach równoprawnego traktowania podmiotów ubiegających się o
koncesje.

2.3.   Polityka cenowa
W �Założeniach....� uznano, że najlepszą ochroną odbiorców przed

nieuzasadnionym poziomem cen jest wprowadzenie konkurencji w obszarach w
których jest to możliwe tj. przede wszystkim wytwarzania i obrotu energią
elektryczną. W stosunku do sieciowych przedsiębiorstw przyjęto, że ich działalność
jest i pozostanie obszarem rynku regulowanego.

Pożądanej polityce cenowej miała sprzyjać w szczególności renegocjacja i
restrukturyzacja kontraktów długoterminowych, wprowadzenie systemu opłat
kompensacyjnych, zmiana struktury taryf w celu eliminacji subsydiowania skrośnego
oraz monitorowanie zjawisk towarzyszących liberalizacji rynku.
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Poza monitoringiem rynku, który jest dokonywany na bieżąco przez Prezesa
URE, co wynika z zapisów ustawy � Prawo energetyczne, pozostałych zamierzeń nie
zrealizowano.

2.4.   Polityka przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym
Polityka przekształceń własnościowych miała na celu dostosowanie struktury

własnościowej energetyki do wymagań gospodarki rynkowej, zapewnienie dopływu
kapitału inwestycyjnego, ochronę pracowników poprzez stosowanie tzw. pakietów
socjalnych, dopływ środków finansowych do budżetu. Nikłe efekty procesów
prywatyzacyjnych są przede wszystkim skutkiem braku spójnej strategii
restrukturyzacji i prywatyzacji zarówno elektroenergetyki, jak i gazownictwa,
uwzględniającej proces wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i
gazu.

2.5.   Działania w zakresie ochrony środowiska
Cele tego obszaru działania miały dotyczyć przedsięwzięć wyraźnie

zmniejszających obciążenie środowiska naturalnego z tytułu prowadzonej
działalności energetycznej i głównie wiązały się z następującą problematyką:

- uregulowaniem zrzutu wód zasolonych z kopalń do wód powierzchniowych,
- zmniejszeniem uciążliwego oddziaływania energetyki na środowisko człowieka,
- ograniczenie emisji substancji szkodliwych zawartych w paliwach silnikowych.

Ocena dotychczasowych efektów realizacji działań w tym zakresie nie jest
jednoznaczna. I tak na przykład, wielkość zasolonej wody zrzucanej z kopalń do rzek
i wód gruntowych obniżyła się na skutek prowadzonej restrukturyzacji sektora
górnictwa węgla kamiennego. Nie są natomiast egzekwowane kary za przekroczenie
przez kopalnie norm ekologicznych. Wiele zmieniło się natomiast na lepsze w
zakresie ograniczenia emisji do atmosfery substancji szkodliwych przez polskie
elektrownie i elektrociepłownie. Problemem pozostają popioły oraz żużle.

2.6.   Polityka racjonalizacji
W �Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku� w zakresie polityki

racjonalizacji użytkowania paliw i energii przyjęto, że jej cele winny być nakierowane
głównie na problematykę związaną z:

- poprawą efektywności zużycia paliw tj. promocją skojarzonych źródeł energii,
- poprawą efektywności (obniżeniem zużycia) wykorzystania ciepła i energii

elektrycznej.
Dodatkowo do tematyki tej dodano promocję niekonwencjonalnych i

odnawialnych źródeł energii.
Oceniając dotychczasowe efekty realizacji tej polityki należy stwierdzić, że w

zakresie termomodernizacji program nie spełnił oczekiwań ze względu na
skomplikowany mechanizm sporządzania audytu energetycznego wraz z jego
weryfikacją. Zbyt rozbudowana funkcja audytora oraz wysoki koszt audytu
powodowały, że �zjadał� on korzyści wynikające z tytułu premii
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termomodernizacyjnej. Program w zakresie promowania energooszczędnych
oświetleń nie zdał egzaminu szczególnie w gospodarstwach domowych ze względu
na wysoką cenę tego rodzaju oświetlenia. Promocja energooszczędnego sprzętu
AGD rozwija się samorzutnie.

Wyższe ceny energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wytwarzanej
"w skojarzeniu" i obowiązek jej zakupu przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne
powoduje, że jak dotąd ciężar rozwoju źródeł skojarzonych i odnawialnych
ponoszony jest głównie przez odbiorców.

2.7.   Wykorzystanie niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii
Postęp w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii miał być

osiągnięty głównie poprzez nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku
zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz określenie
warunków tego zakupu. Proces ten miał być wspomagany przez Prezesa  URE w
toku zatwierdzania taryf przedsiębiorstw energetycznych oraz poprzez świadome
działania władz gminnych, które sporządzając założenia do planu zaopatrzenia w
energię elektryczną, ciepło i gaz w jak najszerszym zakresie powinny uwzględniać
odnawialne źródła energii, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swego
terenu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki regulujące kwestie realizacji
wspomnianego obowiązku (zakupu energii i ciepła ze źródeł odnawialnych) wymaga
uzupełnienia o zasady handlu tzw. zielonymi certyfikatami ułatwiającymi obrót
energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, niezależnie od miejsca jej produkcji.

2.8.   Obowiązkowe zapasy paliw
Podstawowe zadanie w tym obszarze dotyczyło dostosowania polskiego

prawa do wymogów norm przyjętych w Unii Europejskiej. W związku z tym, dla
uzyskania pożądanego stanu zapasów we wrześniu 2001 r została znowelizowana
ustawa o rezerwach państwowych i zapasach obowiązkowych paliw. Obowiązek
tworzenia zapasów został nałożony na wszystkich producentów i importerów paliw i
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

Ze względu na wysokie koszty budowy stosownych magazynów, rząd
wynegocjował z Unią Europejską harmonogram (z odpowiednim okresem
przejściowym) osiągania wymaganego 90 dniowego poziomu zapasów paliw.
I tak:

Produkty naftowe
Wielkość zapasów obowiązkowych, gromadzonych przez firmy naftowe,

wzrośnie z obecnego poziomu około 20 dni do poziomu 76 dni na koniec roku 2008.
Przewiduje się, biorąc pod uwagę stan zapasów na koniec 2008 r., że wielkość
pojemności magazynowych będzie musiała wzrosnąć o 3,9 mln m3. Aktualne zapasy
paliw ciekłych klasyfikowanych jako rezerwy państwowe i zapasy obowiązkowe
wynoszą prawie 1,5 mln ton, natomiast tzw. zapasy komercyjne ponad 2 mln ton.

Gaz ziemny
Istnieje program rozbudowy podziemnych magazynów gazu obejmujący

rozbudowę magazynów dla zwiększenia ich pojemności roboczej do poziomu
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1,6 mld m3 w 2005 roku. Będzie to wymagało nakładów na poziomie 865 mln zł.
Jednakże z uwagi na znacznie niższe zużycie gazu a także trudną sytuację
finansową PGNiG S.A. proces rozbudowy pojemności magazynowych powinien
zostać poddany wnikliwej analizie. Aktualna pojemność czynna polskich
podziemnych magazynów gazu (ok. 1,2 mld m3).

Paliwa stałe
Zapasy węgla kamiennego energetycznego w skali kraju wyniosły w roku

2000 ponad 14 mln ton, z czego w elektroenergetyce ponad 7 mln ton. Wskaźniki
charakteryzujące stan zapasów paliw stałych w Polsce są obecnie zbliżone do
wskaźników w UE. Zapasy te gwarantują utrzymanie dostaw energii elektrycznej i
cieplnej na poziomie wymaganym przez odbiorców.

2.9.   Obszar i cele współpracy międzynarodowej
Istotą działań w zakresie współpracy międzynarodowej miało być zachowanie

zgodności polityk energetycznych Polski i Unii. Wynika to z jednej strony z
uwarunkowań procesu integracji z UE, z drugiej zaś jest podyktowane coraz większą
otwartością rynków krajowych na konkurencję międzynarodową. W związku z tym
zamierzano uczestniczyć w realizacji programu budowy i rozwoju transeuropejskich
sieci energetycznych oraz współuczestniczyć w takich programach współpracy Unii
Europejskiej jak: THERMIE, EUREKA, JOULE (programy energetyki nie jądrowej);
SYNERGY (międzynarodowa współpraca w sektorze energii); SAVE (poprawa
efektywności energetycznej); ALTENER (promocja odnawialnych źródeł energii).

Realizacja współpracy przebiegała stosownie do zamierzeń. Programy
JOULE i THERMIE zostały zamknięte, zaś program EUREKA został przekształcony
w Inicjatywę EUREKA. Podstawowym celem tej inicjatywy jest promocja współpracy
pomiędzy partnerami z różnych państw realizującymi wspólne projekty, których
efekty pozwalają zwiększać produktywność i konkurencyjność przemysłu, gospodarki
i usług w skali całej Europy.

W zakresie elektroenergetyki, uruchomione zostało połączenie systemów
elektroenergetycznych ze Szwecją kablem podmorskim (jest to jednak inwestycja
nieefektywna ekonomicznie), a ze Słowacją � linią 400 kV. Trwają prace nad
uruchomieniem połączenia elektroenergetycznego z Litwą.

Szczególnym kierunkiem działania były starania o uzyskanie członkostwa w
Międzynarodowej Agencji Energii, a także Agencji Energii Jądrowej (zadanie w
trakcie realizacji).

Polska nie będąc członkiem Międzynarodowej Agencji Energii  od wielu lat
uczestniczy w pracach badawczych, analitycznych i statystycznych prowadzonych w
ramach tej organizacji. Dotychczas podstawową przeszkodą był brak wizji
osiągnięcia przez Polskę wymaganego 90 dniowego poziomu zapasów ropy i paliw
ciekłych. Ponieważ został już ustalony harmonogram dochodzenia do tej wielkości,
usunięte zostały przeszkody utrudniające uzyskanie członkostwa w tej organizacji.

2.10.  Propozycje kierunków prac naukowo- badawczych
W intencji autorów �Założeń...� określenie kierunków i obszarów prac

naukowo � badawczych � ogółem 11 tytułów � miało służyć wsparciu realizacji
strategicznych celów �Założeń�...�. Zrealizowano monitoring rynku energetycznego
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prowadzony przez Prezesa URE, pozostałe zadania w zakresie badań nie zostały
zrealizowane.

Wymóg wskazania kierunków prac naukowo�badawczych wynika
bezpośrednio z art. 15 ustawy Prawo energetyczne. Jednak program działania nie
powinien zawierać prac o charakterze naukowo�badawczym, z reguły o długim
horyzoncie czasowym. Powinien natomiast wskazywać kierunki i zakresy prac o
charakterze aplikacyjnym dającym możliwość ich szybkiego wdrożenia i dokonania
oceny efektów tego wdrożenia, w horyzoncie najwyżej do dwóch lat.

2.11.  Propozycje zmian uregulowań prawnych
Zadania w tym obszarze dotyczyły zmian w ustawie Prawo energetyczne, w

szczególności polegających na doprecyzowaniu uregulowań w zakresie: określenia
przypadków cofania koncesji, trybu uzgadniania planów rozwoju z organami jednostek
samorządu terytorialnego, zasad rozliczeń w obrocie paliwami i energią z
indywidualnymi odbiorcami w lokalach, sporządzania taryf przez przedsiębiorstwa
energetyczne nie posiadające koncesji, nielegalnego poboru paliw i energii, zasad
przerwania dostarczania paliw i energii a także obowiązku zakupu energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Wymienione sprawy zostały zrealizowane przez Ministra Gospodarki poprzez
przygotowanie projektów nowelizacji i przeprowadzenie procesu legislacyjnego
ustawy rozporządzeń. Również zadania dotyczące dostosowania Prawa
energetycznego i niektórych ustaw wymienionych w �Założeniach ...� do wymagań
prawa unijnego, które powinny obowiązywać z datą przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej zostały zrealizowane w znacznej części.

W Ministerstwie Gospodarki został opracowany projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo energetyczne dostosowujące jej przepisy do norm prawa Unii
Europejskiej, który Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła w dniu 19. 03. 2002 r..

Zrealizowane zostały zadania dotyczące zmian w ustawie o rezerwach
państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, są one jednak niewystarczające.
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje z �Naftą Polską� projekt nowej ustawy o
obowiązkowych zapasach paliw.

W resorcie środowiska przeprowadzono analizę możliwości zastosowania
instrumentu zbywalnych uprawnień emisyjnych dla redukcji emisji dwutlenku siarki w
sektorze elektroenergetycznym, zapoczątkowując tym samym prace nad zbadaniem
zasadności wprowadzenia tego instrumentu w warunkach polskich.

W 2001 roku zostało wydane rozporządzenie (Ministra Środowiska z dnia 30
lipca 2001r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z
procesów technologicznych i operacji technicznych - Dz.U. nr 87, poz. 957)
dotyczące m.in. źródeł energetycznego spalania paliw oraz procesów spalania
odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Realizując zobowiązanie dostosowania
polskich przepisów do prawnych wymagań Unii Europejskiej, rozporządzenie
dokonuje transpozycji w zakresie ochrony powietrza m.in. dyrektywy Rady
88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
z dużych obiektów energetycznego spalania paliw.

Nie podjęto natomiast prac nad projektem ustawy �o racjonalnym używaniu
energii i odnawialnych źródeł energii�.
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2.12.  Monitorowanie realizacji polityki energetycznej
W �Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 r.� postawiono zadanie

budowy systemu monitorowania realizacji założeń polityki energetycznej (SMEN),
który miał wykorzystywać dane pochodzące ze statystyki publicznej i systemów
informacji administracyjnej.

Zadanie to nie zostało zrealizowane. Przyczyną takiego stanu rzeczy były
bardzo wysokie wymagania, jakie powinien spełniać system. Powstała wątpliwość -
czy tak uniwersalny system może skutecznie i efektywnie służyć jego potencjalnym
użytkownikom i wspomagać podejmowanie decyzji.  Jednocześnie nie było jasno
określone kto powinien administrować systemem. Nie ustalono także źródeł
finansowania tego zamierzenia.
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3. KOREKTA �ZAŁOŻEŃ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
DO 2020 ROKU�

3.1. Przesłanki korekty

3.1.1. Ocena realizacji scenariuszy makroekonomicznych z prognozy
długoterminowej

�Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku� oraz długoterminowa
prognoza zapotrzebowania na energię zostały zbudowane na podstawie scenariuszy
makroekonomicznych, charakteryzowanych średnioroczną stopą wzrostu Produktu
Krajowego Brutto (PKB); 5,5% w scenariuszu Postępu-Plus, 4,0% w scenariuszu
Odniesienia oraz 2,3% w scenariuszu Przetrwania, a także jakościowymi opisami
warunków i wymuszeń otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Scenariuszem preferowanym w założeniach do długoterminowej prognozy
energetycznej był scenariusz Postępu-Plus, jako najbardziej zgodny z wariantem
aktywnym strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polski na lata
2000-2010.

W scenariuszu tym założono korzystny rozwój gospodarki światowej,
wysokie tempo wzrostu PKB, szeroki dostęp do kapitału na międzynarodowych
rynkach finansowych, transfer nowoczesnych technologii na dużą skalę,
restrukturyzację gospodarki odznaczającą się wzrostem znaczenia sektorów o
wysokiej wartości dodanej na zatrudnionego i spadkiem udziału rolnictwa, a także
energetyki w PKB przy znacznym wzroście wydajności pracy.
W przypadku tego scenariusza korzystne trendy rozwojowe wyprzedzają integrację z
UE, a członkostwo Polski w UE jedynie przyśpiesza zmiany zachodzące w
gospodarce.

Zakładane w scenariuszu Postępu-Plus korzystne zmiany w otoczeniu
zewnętrznym nie wystąpiły. Niższe było tempo wzrostu gospodarczego na świecie.
Zabrakło aktywnej, prorozwojowej polityki rządu. W finansach publicznych utrzymuje
się wysoki udział wydatków sztywnych � transferów skierowanych głównie do grup
ludności o niskiej skłonności do oszczędzania i finansujących przez to konsumpcję.
Realizacja czterech reform ustrojowych i finansowanie przemian strukturalnych (m.in.
restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego) doprowadziły do wzrostu obciążenia
finansów publicznych, a rozbudowa świadczeń socjalnych utrwalała dodatkowo ich
niekorzystną strukturę, w której wydatki prorozwojowe ustępują wydatkom
finansującym konsumpcję.

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz w gospodarce krajowej
spowodowały, że tempo wzrostu PKB w latach 2000-2001 ukształtowało się na
poziomie scenariusza Przetrwania, również zmiany strukturalne były bliższe
zmianom ze scenariusza Przetrwania.
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Tabela 1. Dynamika Produktu Krajowego Brutto (ceny stałe) w latach 1997-2001
(rok poprzedni = 100)

LataWyszczególnienie

1997 1998 1999 2000 2001*

Ogółem 106,8 104,8 104,1 104,0 101,1

 W tym wartość
dodana brutto:

Rolnictwo 101,1 105,9 99,4 94,0 104,6

Przemysł 110,3 104,3 103,0 106,5 99,4

Budownictwo 113,6 109,3 103,5 99,3 92,4

Usługi rynkowe 104,4 104,8 106,0 104,2 103,9

Usługi publiczne 102,8 102,3 99,4 101,3 101,2
Źródło: Dane za rok 1997, Rocznik Statystyczny 2000, str. 532; Dane za lata: 1998-2000, Rocznik
Statystyczny 2001, str. 547, Dane za rok 2001 z Ministerstwa Gospodarki.

Poziom stopy bezrobocia osiągnął w grudniu roku 2001 wartość najwyższą
od roku 1995 - 17,4%.

Osłabienie tempa rozwoju gospodarczego skutkowało mniejszym
zapotrzebowaniem na paliwa i energię. W konsekwencji wielkości zużycia paliw i
energii były mniejsze niż prognozowane w �Założeniach polityki energetycznej Polski
do 2020 roku�. Jednakże konsekwencją najbardziej uciążliwą dla obywateli i
finansów państwa będą koszty utrzymania olbrzymich nadwyżek produkcyjnych
występujących w prawie wszystkich branżach sektora paliwowo-energetycznego (w
elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach i kopalniach węgla kamiennego i
brunatnego).

Przy zmniejszonym popycie na energię elektryczną i ciepło oraz
występujących nadwyżkach mocy, sektor paliwowo-energetyczny stał się balastem
ekonomicznym w coraz większym stopniu utrudniającym rozwój kraju, co jest
szczególnie widoczne w okresach kryzysowych.

Dziś polska gospodarka rozpoczyna mozolny proces odbudowy swoich
zdolności do wzrostu gospodarczego. Bilans otwarcia i uwarunkowania nowej
strategii gospodarczej pozbawiają wszelkich złudzeń, co do możliwości
bezpośredniego i natychmiastowego kontynuowania programu zawartego z
�Założeniach polityki energetycznej...�. Przemawia to za jego głęboką rewizją.

3.1.2.  Bieżące uwarunkowania społeczno-polityczne
Zatwierdzona na przełomie stycznia i lutego 2002 roku �Strategia

gospodarcza rządu� wymaga odmiennego podejścia do formułowania niektórych
celów i sposobów realizacji �Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku�.
Dotyczy to w szczególności jasnego zdefiniowania celu strategii okresu
przejściowego (str. 9 �Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku�), gdyż w
obecnym kształcie jest ona spisem ważnych, ale dość przypadkowych zamierzeń.
Również polityka przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym (str. 45
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�Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku�) wymaga korekty zgodnie ze
zmianą sposobu podejścia do prywatyzacji określoną w �Strategii gospodarczej
rządu�.

Społeczno-polityczne oczekiwania w zakresie priorytetów polityki
energetycznej potwierdziła sejmowa debata poświęcona dyskusji przedłożonej przez
rząd �Informacji o stanie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz działaniach
podejmowanych przez rząd w tym zakresie� (Załącznik Nr 4 do niniejszego
dokumentu). Kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju jest sprawą interesującą
nie tylko polityków, ale szerokie kręgi społeczne. Obywatel bowiem ma prawo
oczekiwać, że podejmowane przez władze decyzje i działania mają na względzie
przede wszystkim jego bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego tak ważna jest ocena
wypracowana przez rząd, iż nie występuje obecnie zagrożenie w tym zakresie.

Pozytywna ocena krótko- i średniookresowego stanu bezpieczeństwa
energetycznego kraju nie oznacza, iż nie jest ono w jakikolwiek sposób zagrożone.
Niewiadome procesu transformacji oraz nowe okoliczności wynikające z  integracji z
Unią Europejską  rodzą  stałą potrzebę monitorowania stanu bezpieczeństwa
energetycznego i podejmowania przez rząd niezbędnych działań korygujących. Są to
działania o mocno zróżnicowanym charakterze, adresowane do różnych uczestników
życia gospodarczego i przede wszystkim podmiotów sektora energetycznego. Wiele
zadań z zakresu bezpieczeństwa energetycznego pozostaje w gestii przedsiębiorstw
oraz samorządów lokalnych i powinny zostać zrealizowane w ramach
samodzielnych, autonomicznych działań tych podmiotów.

W takich przypadkach rząd będzie wypełniał  jedynie funkcje inspirujące i
ewentualnie podejmował działania wspierające, z reguły o systemowym charakterze.

Wśród pożądanych celów tego rodzaju działań rządu, społecznie ocenianych
jako ważne, w pierwszej kolejności wskazuje się na:

1. kształtowanie zrównoważonej struktury rynku paliw pierwotnych, z
uwzględnieniem wykorzystania krajowej bazy surowców energetycznych,

2. wzrost efektywności użytkowania paliw i energii,
3. rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw,
4. obniżenie kosztów energetycznych funkcjonowania gospodarki krajowej w

celu poprawy jej konkurencyjności,
5. dostosowanie polskich regulacji  prawnych i instytucjonalnych do rozwiązań

unijnych,
6. równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i

energii.
W bieżącej polityce rządu uwzględniony zostanie postulat wykorzystania w

rozwoju energetyki rodzimych zasobów surowców energetycznych, wśród nich zaś
węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu i  biopaliw. Jednym z podstawowych
działań rządu w tym zakresie będzie wspieranie maksymalizacji udziału gazu
krajowego w ogólnej podaży gazu.

3.1.3. Uwarunkowania zewnętrzne -proces akcesji Polski do Unii Europejskiej
Znany od kilku miesięcy dokładny termin akcesji Polski do Unii Europejskiej

również stanowi istotną przesłankę do korekty �Założeń polityki energetycznej Polski
do 2020 roku�.
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Przewiduje się, iż w wyniku akcesji do Unii największym zmianom ulegną
uwarunkowania w obrębie dwóch sektorów: gazownictwa i elektroenergetyki. Oba te
sektory zostaną włączone do unijnego rynku energii i będą musiały stawić czoła
zagranicznej konkurencji. Obecna kondycja energetyki polskiej budzi obawy co do
możliwości sprostania warunkom panującym na rynku Unii Europejskiej. Należy
zatem podjąć szereg działań, które podniosą konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw energetycznych. Przede wszystkim należy przeprowadzić
restrukturyzację oraz demonopolizację sektora, pobudzać mechanizmy rynkowe oraz
przeprowadzić niezbędne inwestycje, polegające przede wszystkim na modernizacji i
rozbudowie sieci niezbędnych do prawidłowej współpracy z systemami europejskimi.

Dołożyć należy wszelkich starań, aby sektor paliwowo-energetyczny na
przełomie lat 2003 i 2004 osiągnął stan gotowości umożliwiający płynne włączenie
się do struktur europejskich, bez uszczerbku dla interesów obywateli i państwa.

W procesie przygotowań do członkostwa niezbędna jest dalsza
harmonizacja prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Niezbędna jest zatem
implementacja przepisów dotyczących m.in.: przesyłu energii i paliw,
sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw energetycznych, roli operatora
systemu przesyłowego, obowiązku informowania Komisji Europejskiej o projektach
inwestycyjnych i standardach technicznych.

Szczegółowy opis zagadnień związanych z przygotowaniem sektora energii
do członkostwa w Unii Europejskiej zawiera Załącznik nr 2.

3.2. Treść korekty � propozycja działań poprzedzających nowelizację ustawy
Prawo energetyczne oraz przygotowanie nowych założeń polityki
energetycznej Polski

Podstawowym programem polityki gospodarczej rządu pozostaje �Strategia
gospodarcza rządu�, której warunkiem skutecznej realizacji jest m.in. polityka
pobudzenia wzrostu gospodarczego i terminowe przeprowadzenie negocjacji
akcesyjnych, zakończonych przyjęciem Polski do Unii Europejskiej w 2004r. Rząd
zamierza wdrożyć program gospodarczy, będący propozycją zintegrowanych działań
interdyscyplinarnych na rzecz rozwiązania najdotkliwiej dziś odczuwanych
problemów polskiej gospodarki: stagnacji gospodarczej wraz z towarzyszącym jej
powiększaniem się dystansu cywilizacyjnego w stosunku do przyszłych partnerów
unijnych oraz rosnącego bezrobocia.

Dla powodzenia realizacji programu niezbędne są także działania
podejmowane w energetyce, przede wszystkim związane z dostępnością
poszczególnych nośników energii i ich cen, co powinno przyśpieszyć rozwój
gospodarczy.

Działania rządu i instytucji rządowych w ramach korekty �Założeń polityki
energetycznej Polski do 2020 roku�, obejmą trzy przekroje funkcjonalne:

 1.  kreowanie polityki energetycznej,
 2.  polityka regulacyjna wobec energetyki,
 3.  polityka właścicielska w stosunku do części szeroko rozumianego

potencjału energetycznego gospodarki narodowej.
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Ad.1 Kreowanie polityki energetycznej.
Podstawowy cel  polityki energetycznej Polski, czyli bezpieczeństwo

energetyczne - rozumiane jest jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie
bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w
sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony
środowiska - zachowuje swą aktualność. Długookresowa strategia jego zapewnienia
opiera się na zwiększonym udziale w międzynarodowym podziale pracy,
wykorzystując do tego postępujące procesy integracyjne oraz globalizację w
gospodarce i handlu światowym.

Za cel strategiczny krótko- i średnioterminowy �Założeń polityki
energetycznej Polski do 2020 roku� należy natomiast uznać redukcję kosztów
funkcjonowania energetyki przy poprawie stanu bezpieczeństwa
energetycznego.

W okresie najbliższych kilkunastu lat nie nastąpią żadne istotne zmiany w
strukturze zużycia paliw pierwotnych przez energetykę systemową. Pozostanie ona
energetyką opartą na węglu. Zwiększenie zużycia gazu jako paliwa podstawowego
może nastąpić po utrwaleniu się tendencji szybkiego wzrostu gospodarczego i
uwzględnieniu wyników analizy wieloletnich zobowiązań płatniczych oraz stopnia
zrównoważenia bilansu płatniczego. Pozwoli to na właściwe zdyskontowanie wysiłku
inwestycyjnego, poniesionego w okresie ostatnich kilku lat (i nadal ponoszonego) na
rozbudowę potencjału oraz instalacji służących ochronie środowiska w elektrowniach
i elektrociepłowniach.

Jedynie w odniesieniu do generacji rozproszonej lub w celu ograniczenia
niskiej emisji trzeba przyjąć wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
(zwłaszcza biopaliw) lub gazu ziemnego. W tym celu rząd opracuje specjalny
program gospodarczy, wpierając rozwój potencjału wytwórczego dla biopaliw i
możliwości ich zastosowania: działaniami prawnymi (stosowne rozwiązania
legislacyjne, preferencjami w dostępie do pomocowych lub celowych środków
zagranicznych) i narzędziami ekonomicznymi. Oznaczać to będzie  nie tyle zmianę w
dotychczasowych kierunkach rozwoju energetyki odnawialnej, co realne
ustanowienie priorytetów w tym zakresie. Pozwoli to na uwzględnianie tego typu
preferencji w zasadach cenotwórstwa i realizowanej polityce cenowej.

Dla zrealizowania strategicznego celu redukcji kosztów funkcjonowania
energetyki i osiągnięcia zadawalającego poziomu cen, przy poprawie stanu
bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w jego aspektach ekonomiczno-
finansowych, nieodzowne jest kontynuowanie transformacji systemowej. Dlatego
rząd zdecydowanie prowadził będzie politykę konsekwentnej realizacji priorytetu
budowy konkurencyjnych rynków energii, wyznaczonego ustawą Prawo
Energetyczne i Dyrektywami Unii Europejskiej oraz ostatnimi decyzjami, podjętymi
na szczycie krajów 15-tki w Barcelonie. Celem rynkowej reformy energetyki jest
zwiększenie efektywności funkcjonujących w tym sektorze podmiotów, zaś
najbardziej skutecznym sposobem wymuszającym poprawę efektywności wydaje się
być kreowanie mechanizmu konkurencji, a tam gdzie jego wdrożenie jest obiektywnie
niemożliwe - zastępowanie przez działalność regulacyjną.

Dalszej restrukturyzacji energetyki sprzyjać powinny cele polityki
energetycznej ukierunkowane na szeroką współpracę międzynarodową w zakresie
poszerzania technicznych możliwości przesyłania energii elektrycznej i gazu zarówno
w ramach Unii Europejskiej, jak i w stosunkach ze wszystkimi sąsiadami.
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W urzeczywistnianiu przyjętej strategii będą stosowane następujące
zasady:

1. uwzględniania długookresowej wizji rozwoju polskiej gospodarki, polegającej
m.in. na włączeniu polskiej energetyki w gospodarkę europejską i światową,

2. wspomagania przedsiębiorstw energetycznych będących własnością Skarbu
Państwa w procesach restrukturyzacji, wzmacniając ich siłę ekonomiczną i
zdolności adaptacyjne, przy zachowaniu zgodności z prawem Unii
Europejskiej,

3. odpowiedzialności przedsiębiorców za stan ekonomiczno-finansowy
przedsiębiorstw energetycznych i poprawę efektywności ich gospodarowania,

4. doskonalenia i stabilizowania uregulowań prawnych dla szeroko rozumianej
energetyki,

5. upowszechniania informacji o tendencjach rozwojowych w energetyce dla
potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych,

6. wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw energetycznych i
podejmowania przez nie działalności na konkurencyjnym  europejskim rynku
energetycznym.

Realizacja polityki energetycznej wymaga adekwatnego systemu
monitorowania oraz wsparcia badaniami realizowanymi w ramach środków Komitetu
Badań Naukowych i uruchamianych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Ad2. Polityka regulacyjna.

 W zakresie polityki regulacyjnej rząd opracuje i wdroży szereg przedsięwzięć
w niżej wymienionych obszarach aktywności państwa.
Polityka promowania konkurencji

Rząd będzie doskonalił dotychczasową politykę regulacyjną, koncentrując
działania instytucji rządowych na jednoczesnej liberalizacji zasad funkcjonowania
przedsiębiorstw energetycznych i eliminowaniu niejednoznaczności regulacyjnych. W
wyniku działań Rządu zostaną opracowane i wdrożone:

1. podstawy prawne oraz zapewniona transparentność działań operatorów
systemów przesyłowych i sieci rozdzielczych w elektroenergetyce i
gazownictwie; w tym celu rząd rozpatrzy możliwość wyodrębnienia z
przedsiębiorstw energetycznych oddzielnych spółek obrotu, analogicznie
będzie to brane pod uwagę w restrukturyzacji gazownictwa,

2. przesłanki rzeczywistej konkurencji w podsektorze wytwarzania energii
elektrycznej, m.in. poprzez restrukturyzację bądź likwidację kontraktów
długoterminowych i obniżenie opłat przesyłowych, doskonalenie systemu opłat
ekologicznych, zmianę zasad funkcjonowania rynku bilansującego,
eliminowanie subsydiowania skrośnego,

3. model systemu rachunkowości przedsiębiorstw energetycznych nie
pozwalający obciążać działalności energetycznej kosztami innej działalności
gospodarczej,

4. system monitoringu  wdrażania, przebiegu reform sektora energetycznego,
oraz skutków wdrażania tych reform dla gospodarki, prowadzony przez
niezależną instytucję rządową (Prezes URE),
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5. liberalizacja w dostępie do rynków energii.

Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna państwa będzie podporządkowana realizacji celów

związanych z aktywizacją przedsiębiorczości. Rząd będzie wspierał rozwój
infrastruktury energetycznej poprzez:

1. pomoc państwa kierowaną do gmin, w ramach wspierania rozwoju
regionalnego, w zakresie modernizacji i rozwoju elektroenergetycznych sieci
wiejskich oraz rozwoju gazowych sieci dystrybucyjnych, również przy
wykorzystaniu środków pomocowych UE,

2. likwidację barier prawnych w pozyskiwaniu terenów pod budowę linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych i ciepłowniczych, rurociągów
naftowych.

W celu wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie
obowiązkowych zapasów paliw potrzebne jest m.in. stworzenie sprzyjających
warunków dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych świadczeniem usług
magazynowych w Polsce oraz poszukiwanie możliwości wykorzystania wyrobisk po
kopalniach soli.

Rozważenia wymaga, w dłuższej perspektywie, uwzględnienie w
nowelizowanych � Założeniach...� i w polityce przestrzennego zagospodarowania
kraju, przebiegu tzw. �korytarzy infrastrukturalnych�, w których lokalizowane byłyby
sieci tranzytowe i przesyłowe energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej, w powiązaniu
tam gdzie to możliwe, z przebiegiem autostrad, głównych dróg oraz linii kolejowych.

Polityka cenowa
Podstawowym celem Rządu w tej polityce jest dążenie do stabilnego poziomu

cen, akceptowanego zarówno przez odbiorców, jak i dostawców energii,
zapewniającego konkurencyjność polskiej gospodarki. Służyć temu będą:

1. system sprawiedliwego rozłożenia, na wszystkich współuczestników procesów
gospodarczych i współwłaścicieli przedsiębiorstw energetycznych, kosztów
reformowania sektora energii, w tym wyeliminowanie składników kosztów
wynikających z przywilejów pracowniczych,

2. nowe zasady cenotwórstwa uniemożliwiające przenoszenie całych kosztów
pośrednich na odbiorcę finalnego,

3. przejrzysta regulacja tzw. kosztów osieroconych,
4. jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu uznania kosztu kapitału jako czynnika

cenotwórczego,
5. przejrzyste zasady rozliczeń i płatności za sieciowe nośniki energii tak, aby

strumień zobowiązań i należności był adekwatny do ich fizycznego przepływu
oraz usług związanych z ich transportem i obsługą handlową (w odniesieniu
do firm, które prowadzą jednocześnie działalność w zakresie przesyłu,
dystrybucji i obrotu tymi nośnikami).

6. przyśpieszenie tempa zmian poziomu cen, o kilka punktów procentowych
ponad inflację, do poziomu kosztów uzasadnionych, dla tych odbiorców,
którzy byli dotąd beneficjentami skrośnego subsydiowania
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Realizacja większości tych zamierzeń wymagała będzie szerokiej nowelizacji
ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych sprzyjających postępowi
w energetyce, liberalizowaniu jej funkcjonowania i zachowaniu równowagi między
dostawcami a odbiorcami energii.

Ad.3 Polityka właścicielska.
Realizacja przekształceń organizacyjnych i funkcjonowania sektora

paliwowo�energetycznego powinna sprzyjać procesom prywatyzacji a podejmowane
decyzje prywatyzacyjne powinny zapobiegać zastępowaniu państwowego monopolu
naturalnego prywatnym monopolem naturalnym. Dotyczy to zwłaszcza lokalnych
monopoli naturalnych w sektorze elektroenergetyki i gazu.

Rząd i działający w jego imieniu Minister Skarbu Państwa opracuje, w
porozumieniu z Ministrem Gospodarki i przy udziale Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki - w terminach ustalonych przez Zespół do Spraw Funkcjonowania
Gospodarki, stosowne analizy prawne i ekonomiczno-finansowe w celu sporządzenia
szczegółowego programu działań, mając na uwadze realizację załączonej koncepcji
przekształceń i prywatyzacji sektora paliwowo � energetycznego (Załącznik nr 3)
oraz zapewniający osiągnięcie następujących celów:

! restrukturyzację (własnościową, kapitałową, techniczną, organizacyjną, itp.)
państwowego sektora energetycznego,

! wzrost efektywności funkcjonowania państwowego sektora energetycznego i
pojedynczych  przedsiębiorstw energetycznych,

! osiągnięcie znaczącej poprawy jakości obsługi obywateli w zakresie dostaw
gazu i energii poprzez szybkie uruchomienie mechanizmów rynkowych.

Pojedyncze decyzje prywatyzacyjne będą podejmowane w oparciu o
całościową projekcję przekształceń organizacyjnych i własnościowych. Rozpoczęte
procesy prywatyzacyjne (grupa G-8, STOEN SA) będą kontynuowane.

Polityka właścicielska Skarbu Państwa będzie zmierzać do tego, aby istotne
decyzje, w tym inwestycyjne, były podejmowane zgodnie z oczekiwaniami i w
interesie właścicieli a w konsekwencji znalazły swoje odzwierciedlenie w poprawie
funkcjonowania i wyników tych podmiotów. Organy nadzoru podmiotów
gospodarczych będą realizatorami tej polityki.

Podstawowym problemem jest więc takie ukierunkowanie i nadzorowanie
menedżerów państwowych osób prawnych (podmiotów gospodarczych), lub spółek z
większościowym udziałem SP, aby działały w interesie państwowego właściciela,
czyli w interesie publicznym.

W pierwszej połowie 2002r. Minister Skarbu Państwa opracuje szczegółowe
założenia systemu nadzoru właścicielskiego, z systemem monitorowania i
wczesnego ostrzegania w zakresie realizacji priorytetów polityki właścicielskiej.

Wśród działań szczegółowych, dotyczących posiadanego majątku, Minister
Skarbu Państwa:

1. zobowiąże spółki Skarbu Państwa ( przedsiębiorstwa energetyczne) do
opracowania i wdrożenia 3 letnich programów redukcji nadmiernego
zatrudnienia w energetyce i uzyskania dlań akceptacji MSP,
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2. wzmocni nadzór właścicielski nad operatorami systemów przesyłowych
energii elektrycznej oraz gazu,

3. stworzy system nadzoru i akceptowania  inwestycji rozwojowych,
modernizacyjnych, odtworzeniowych i remontów w państwowych
przedsiębiorstwach energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
restrukturyzacji mocy,

4. wprowadzi ograniczenia w zakresie inwestycji rzeczowych i finansowych dla
przedsiębiorstw sektora, zwłaszcza inwestycji zwiększających moce
produkcyjne w sferze wytwarzania.

Podejmowane działania powinny służyć realizacji �Strategii gospodarczej
Rządu�.
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4. Konkluzje
Zawarte w niniejszym dokumencie krytyczne uwagi i oceny, niski stopień

realizacji zadań zawartych w �Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020
roku�, co wynika m.in. z ich złego zdefiniowania i wadliwej konstrukcji analizowanych
�Założeń...�, istotne zmiany przesłanek makroekonomicznych, wewnętrznych i
zewnętrznych oraz nowy program zawarty w �Strategii Gospodarczej
Rządu� - przesądzają o potrzebie zasadniczych zmian, znacznie wykraczających
poza ustawową delegację, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy Prawo
energetyczne. Założenia polityki energetycznej trzeba de facto opracować na nowo.
Nie można ograniczać się do oceny ich celowości i realności w aktualnych
warunkach ekonomicznych oraz przydatności dla osiągnięcia długookresowego
stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Należy ponownie zdefiniować cele
wobec energetyki, jakie wynikają z polityki gospodarczej rządu.

Potrzebne jest zatem nowe podejście do programowania działań
instytucji rządowych, zgodnych z celami, kierunkami i zasadami
wypracowanymi  przez rząd w zakresie szeroko rozumianej energetyki,
wpływających na przebieg procesów gospodarczych.

Jest zatem w pełni zasadne, żeby obecnie skrócić horyzont projekcji założeń
polityki energetycznej, celem uzyskania większej trafności prognoz
makroekonomicznych oraz zapotrzebowania na paliwa i energię a także jasnego
zdefiniowania priorytetów i kierunków niezbędnych działań.

W związku z tym, nieodzowne jest przygotowanie do końca I półrocza br.
przez Ministra Gospodarki projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w
zakresie uregulowań art. 13 � 15. Nowelizacja ta powinna dotyczyć przede
wszystkim elastycznego doboru okresu projekcji w zależności od konkretnej sytuacji
ekonomicznej a także wprowadzeniu zasadniczej modyfikacji zakresu tzw. założeń
polityki energetycznej, rozgraniczając przesłanki polityki energetycznej � w tym
długookresowe prognozowanie - od jej celów i sposobów ich osiągania. Szczególnie
ważne jest pełne skorelowanie przygotowanych na nowo �Założeń polityki
energetycznej� ze �Strategią gospodarczą rządu�, począwszy od uzyskania
adekwatności okresów podejmowanych działań, a na adaptowaniu priorytetów
skończywszy.

Wdrożenie przedstawionych działań wymaga również zmian w innych
artykułach ustawy Prawo energetyczne a także nowelizacji innych ustaw. Wykaz tych
ustaw przygotuje Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów i
Ministrem Skarbu Państwa do końca III kwartału br.

Równocześnie - biorąc pod uwagę wadliwą konstrukcję programu działań
państwa przedstawionego w ocenianych �Założeniach...�, w którym znalazły się
zadania o różnym ciężarze gatunkowym, często życzeniowy charakter większości z
nich, kumulację ich realizacji w bardzo krótkim czasie oraz fakt, że program został
zrealizowany w niewielkim zakresie - Minister Gospodarki do końca I półrocza br.
dokona analizy niezrealizowanych zadań pod kątem ich aktualności w obecnej
sytuacji społeczno gospodarczej, zasadności podjęcia lub kontynuowania realizacji z
jednoczesnym nadaniem priorytetów realizacyjnych.



MINISTERSTWO  GOSPODARKI 

Krótkoterminowa prognoza rozwoju
sektora energetycznego kraju

Warszawa, marzec 2002
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WPROWADZENIE

Ustawa Prawo energetyczne, w art. 13 ust. 2 i 3 stanowi, że ocena realizacji założeń polityki
energetycznej będzie przedstawiona wraz z krótkoterminową prognozą rozwoju sektora
energetycznego. Ustawa określa horyzont prognozy maksymalnie do 5 lat. Prezentowana w dalszej
części opracowania krótkoterminowa prognoza rozwoju sektora energetycznego obejmuje:

•  wielkości makroekonomiczne charakteryzujące rozwój gospodarki,
•  prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię finalną i pierwotną, w postaci bilansów

podaży i popytu, uwzględniających import i eksport nośników,
•  prognozę zdolności wytwórczych źródeł paliw i energii,
•  przewidywany rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
•  przewidywane efekty racjonalizacji użytkowania paliw i energii,
•  prognozowane bilanse emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
•  wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego.

Obecna sytuacja w Polsce charakteryzuje się znaczną nadwyżką zdolności produkcyjnych
nad popytem, prawie we wszystkich podsektorach energetycznych, tj. w elektroenergetyce,
ciepłownictwie, górnictwie, gazownictwie, koksownictwie. Polsce nie zagraża więc w ciągu
najbliższych lat wystąpienie problemów z pokryciem zapotrzebowania na paliwa i energię,
zgłaszanego przez odbiorców krajowych i na eksport. W perspektywie do 2005 roku mogą
natomiast nastąpić istotne zmiany na rynku energetycznym, przede wszystkim w zakresie zmian
strukturalnych na rynkach elektryczności i gazu ziemnego. Przekształcenia te będą kreowane
przez najbardziej efektywne podmioty, zdolne do konkurowania na rynkach europejskich. Zmiany
te powinny być zgodne z wymaganiami jakie wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej
(elektrycznej 96/92/EC, gazowej 98/30/EC oraz dyrektyw środowiskowych). Efektem przemian
będą istotne zmiany w strukturach organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw
energetycznych, a także nierzadko odmienne struktury cen i taryf na paliwa i energię.

Prognozowane bilanse paliw i energii zaspokajają zapotrzebowanie wynikające z
rozwoju gospodarki we wszystkich scenariuszach prezentowanych w �Strategii
Gospodarczej Rządu� ze stycznia 2002 roku, przy czym wariant bazowy prognozy
energetycznej jest najbliższy scenariuszowi rozwojowemu polskiej gospodarki, zawartemu
w tym dokumencie, zarówno pod względem podstawowych wielkości makroekonomicznych
jak i mechanizmów stymulowania wzrostu gospodarczego.

W zależności od realnych możliwości subsydiowania odnawialnych źródeł energii w
prognozowanych bilansach należy liczyć się z substytucją paliw silnikowych biopaliwami oraz
zastąpieniem pewnych ilości węgla kamiennego poprzez energię biomasy i wiatru przy produkcji
ciepła i energii elektrycznej.
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2. SCENARIUSZ ROZWOJU MAKROEKONOMICZNEGO

2.1. ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA MAKROEKONOMICZNEGO DO PROGNOZY
KRÓTKOTERMINOWEJ

Zmiany w okresie najbliższych 5 lat będą się różniły od zmian, które dokonały się w
początkowym etapie transformacji (do roku 1999). W gospodarce polskiej zostały wyczerpane
w znacznym stopniu możliwości bezinwestycyjnego wzrostu, objawem czego jest obserwowana
w ostatnich latach gasnąca dynamika wzrostu gospodarczego. Pierwszym tego symptomem było
znaczne zwolnienie dynamiki nakładów inwestycyjnych, zapoczątkowane już w roku 1998, zaś
wyraźnie odczuwalne w latach 1999-2000.

W 2001 roku dynamika inwestycji osiągnęła wartość ujemną. Pewne możliwości wzrostu -
wynikające z realokacji czynników wytwórczych pomiędzy sektorami - są jeszcze dostępne.
Rozwój gospodarczy w okresie w okresie do 2005 roku będzie wymagał zatem przeznaczenia
dodatkowych funduszy na finansowanie inwestycji, co można osiągnąć poprzez:

• zmniejszenie udziału konsumpcji indywidualnej w produkcie krajowym,

• zmniejszenie obciążeń wyniku finansowego przedsiębiorstw,

• zwiększenie wydatków pro-efektywnościowych w budżecie państwa,

• stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych dzięki
zapewnieniu stabilnych, przewidywalnych warunków działalności inwestycyjnej oraz
wprowadzenie systemu wspierania inwestycji,

• efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

W prezentowanej prognozie krótkoterminowej założono powodzenie programów
restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i
stali, koksownictwa, transportu kolejowego oraz gazownictwa, których efektem będzie wyraźny
wzrost wydajności pracy (produkcja sprzedana w sektorze na zatrudnionego). Wyższego od
przeciętnej tempa wzrostu wydajności pracy oczekuje się również w:

• sektorze usług rynkowych, ze względu na rosnący popyt na te usługi i wzrost udziału sektora w
krajowej produkcji globalnej,

• sektorze chemii podstawowej, który czeka w najbliższej przyszłości prywatyzacja,

• sektorze elektro-maszynowym (wzrost popytu na dobra luksusowe1 i głęboka restrukturyzacja
zatrudnienia w branży motoryzacyjnej).

Założenia rozwojowe w zakresie wzrostu produkcyjności kapitału wskazują, że największe
możliwości wzrostu występują w usługach, zarówno rynkowych jak i publicznych, ze względu na
"rewolucję informatyczną". Jednakże w sektorach tych głównym czynnikiem produkcji jest praca, zaś
udział kapitału w produkcji jest najmniejszy ze wszystkich sektorów. Nawet relatywnie wysoka stopa
wzrostu produkcyjności kapitału prowadzi do względnie małego wzrostu wartości produkcji. Sytuacja
przeciwna występuje w sektorach ciężkich (hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, chemia
podstawowa i przemysł mineralny), które są najbardziej kapitałochłonne. Tutaj nawet niewielki wzrost
produkcyjności kapitału prowadzi do dużych efektów wzrostu wartości produkcji. Unowocześnienie
produkcji w tych sektorach oznacza konieczność poniesienia ogromnych nakładów kapitałowych, co
będzie stanowić barierę wzrostu produkcyjności kapitału.

Założono, że w gospodarce narodowej do roku 2005 przybędzie ponad 200 tys. miejsc pracy,
co korzystnie wpłynie na stopę bezrobocia. Nowe miejsca pracy zostaną stworzone dzięki
uelastycznieniu rynku pracy, co pozwoli na zmniejszenie kosztów pracy ponoszonych przez
                                                          
1 Przez dobra luksusowe należy rozumieć, zgodnie z teorią ekonomii [Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa]

dobra o dynamice popytu  większej od dynamiki dochodu.
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przedsiębiorstwa. Nastąpi rozwój budownictwa mieszkaniowego do ok. 150 tys. mieszkań rocznie
w drugiej części okresu prognostycznego. Po regresie w 2001 roku stopniowo wzrastać będzie
dynamika inwestycji, jednakże jej średnie tempo wzrostu w latach 2001-2005 nie osiągnie jeszcze
wartości z połowy lat dziewięćdziesiątych.

Kolejna grupa założeń rozwojowych dotyczyła handlu zagranicznego, na który mają wpływ
zmiany cen produktów na rynku światowym oraz stopa wzrostu popytu zagranicy na produkcję
krajową2. Założone tempo wzrostu egzogenicznego popytu zagranicy na produkcję krajową
(polskiego eksportu) polegało - w większości przypadków- na ich kierunkowej zgodności
ze zmianami cen na rynkach światowych, gdyż to zmiany we wzorcach konsumpcji wpływają na
zmiany cen. Przyjęto, że cena ropy naftowej, będąca jednym z najważniejszych parametrów
prognoz energetycznych, ukształtuje się powyżej 20 USD za baryłkę.

Założenie dotyczące salda rachunku obrotów bieżących stanowi domknięcie analiz
rozwojowych wykonywanych z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej. Model ten w
obecnej postaci niestety nie uwzględnia czynników decydujących o wielkości inwestycji
zagranicznych, zarówno bezpośrednich, jak i w aktywa finansowe. W związku z tym przyjęto
założenie, iż dynamika eksportu będzie wyższa od dynamiki importu, co pozwoli na
ograniczenie deficytu w rachunku obrotów bieżących.

Dla powyżej zarysowanego zbioru założeń przeprowadzono symulacje modelem
równowagi ogólnej, korygowane następnie najbardziej aktualnymi danymi statystycznymi. W
wyniku obliczeń, przy średniorocznej stopie wzrostu PKB ok. 3,2% w latach 2001-2005,
otrzymano dane dotyczące aktywności gospodarczej poszczególnych sektorów stanowiące
punkt wyjścia do sporządzenia prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię.

Należy podkreślić, że pomimo opracowania prognozy makroekonomicznej bez pełnych
danych statystycznych za 2001 rok zachowuje ona nadal aktualność w świetle napływających
danych bieżących i odpowiada podstawowymi danym makroekonomicznym prezentowanym
w �Strategii gospodarczej rządu� ze stycznia 2002 roku.

Wszelkie obecne prognozy gospodarcze są obarczone jednak ogromną niepewnością,
spowodowaną sytuacją międzynarodową, jak również rozwojem sytuacji wewnętrznej w
kraju, a szczególnie ujawnioną skalą problemów w finansach publicznych. Niepewność ta
przenosi się na prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, co starano się odwzorować
poprzez wykreowanie dwu wariantów rozwoju krajowego sektora energetycznego. Uzyskane
wyniki prezentowane są w kolejnych rozdziałach.

                                                          
2 Ponieważ w modelu zakładamy, że dobra produkcji krajowej i zagraniczne nie są doskonałymi substytutami,

zatem wzrost ceny na rynkach międzynarodowych w stosunku do ceny krajowej będzie działał na korzyść salda
wymiany oraz na odwrót, spadek ceny światowej w stosunku do ceny krajowej pogarsza saldo wymiany.
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3. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA I ENERGIĘ W KRAJU DO ROKU 2005

3.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Obliczenia zapotrzebowania na paliwa i energię wykonano w dwu wariantach: Bazowym
oraz Efektywności. Zasadnicza różnica pomiędzy wariantami polega na założeniu
dodatkowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię finalną ogółem w tempie o 1%/a
wyższym (punkt procentowy � 1 pp). Efektem takiego założenia jest spadek popytu na
energię finalną w roku 2005 o prawie 7%, w porównaniu do popytu w wariancie Bazowym.

Podstawę wykreowania wariantu Efektywności stanowiły zaobserwowane tendencje w
gospodarce narodowej, pozostającej pod wpływem gospodarki światowej. Z jednej strony
tendencje te mają charakter korzystny, jak np. wzrost produktywności paliw i energii, czy
wzrost wydajności pracy i kapitału, wynikający z przekształceń struktury wytwarzania w
przemyśle. Z drugiej jednak strony coraz bardziej są zauważalne niekorzystne zmiany
gospodarcze i społeczne, takie jak: silny spadek tempa wzrostu PKB, czy wzrastająca stopa
bezrobocia oraz poważny niedobór w finansach publicznych. Uznano zatem, że tego rodzaju
wariant� �przymusowej efektywności� powinien także zostać przeanalizowany, gdyż jego
skutki dla rozwoju poszczególnych sektorów energetycznych mogą być bardzo istotne.

Istotną cechą przedstawionej prognozy zapotrzebowania na energię było uwzględnienie tzw.
czynnika pogodowego dla lat 2000-2005 wspólnie dla obu wariantów. Szczególne znaczenie
poprawki dla obliczeń prognostycznych wynikało z wyjątkowo ciepłej (o ponad 18%) zimy roku
2000. Korektę tę wprowadzono zgodnie ze wskazówkami Komisji Europejskiej, zawartymi w
projekcie dokumentu pt.: �The Determination of a Common Method for the Climatic Correction
of Energy Consumption Data in the EU�. Tak przeprowadzone obliczenia zabezpieczyły przed
systematycznym zaniżaniem przyszłego popytu na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Główne
elementy wariantowych założeń i uzyskanych rezultatów obliczeń są prezentowane w
kolejnych rozdziałach.

3.2. WARIANTOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ FINALNĄ

W tabl. 3.1. są prezentowane projekcje zapotrzebowania na energię finalną, w podziale wg
sektorów gospodarki oraz wg wyróżnionych nośników energii. Dane te informują, że do roku 2005
przewidywane zapotrzebowanie na energię finalną w kraju (w warunkach pogodowych
odpowiadających średniej wieloletniej temperaturze zewnętrznej) nie będzie się zwiększać, a nawet
prawdopodobny jest jego spadek o ok. 8% (w wariancie Efektywności). Szczególnie znaczące
spadki mogą wystąpić w sektorze gospodarstw domowych oraz w przemyśle. W sektorze
gospodarstw domowych, spadek powodowany będzie nasilającym się przymusem ekonomicznym
wymuszającym oszczędzanie energii oraz postępującymi procesami termomodernizacji budynków.

Tabela 3.1. Zapotrzebowanie na energię finalną w wariantach rozwoju sektora
[PJ]

Wariant BAZOWY Wariant EFEKTYWNOŚCI

Sektor 2000* 2003 2005 2003 2005

Przemysł 985,9 966,0 956,8 915,3 883,0

Rolnictwo** 243,6 255,2 263,6 238,5 238,0

Transport 410,9 448,9 462,5 448,9 462,5

Usługi 215,4 214,0 214,1 206,7 203,6
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Gospodarstwa domowe 950,8 895,5 864,4 843,1 789,9

KRAJ ogółem 2806,6 2779,6 2761,4 2652,5 2577,0

Udział w zapotrzebowaniu krajowym:                                                                         [%]

węgla kamiennego 26,8 25,6 25,9 24,3

gazu ziemnego 13,5 13,8 13,4 13,5

energii elektrycznej 12,7 12,9 13,0 13,8

*) z uwzględnieniem poprawki pogodowej
**)  wraz ze zużyciem na cele socjalne w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dane w tabl. 3.1. wskazują, że w okresie do 2005 roku można oczekiwać spadku udziału
węgla kamiennego w zużyciu finalnym, przy równoczesnym, umiarkowanym wzroście popytu na
gaz ziemny i energię elektryczną (od ok. 0,6 � 2 punktów procentowych).

1.3. OSZACOWANIE ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZYCH WG PROGNOZ BRANŻOWYCH

Przedstawione w tym rozdziale dane przedstawiają oceny wynikające z planów
rządowych, branżowych lub poszczególnych przedsiębiorstw. Wartości te zostały włączone
do obliczeń prognostycznych (np. przewidywane zdolności wydobywcze węgla czy gazu
ziemnego), aktywnie wpływając na strukturę przyszłych bilansów paliwowo- energetycznych
kraju, w tym wolumen importu i eksportu paliw i energii.

1.3.1. Zdolności wydobycze węgla kamiennego

Zmiany zdolności wydobywczych węgla kamiennego są wiązane na ogół z prognozami jego
wydobycia i sprzedaży.

Tabela 3.2. Prognoza wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego na podstawie biznes
planów i PTE spółek węglowych i kopalń (7 Spółek Węglowych, KWK Budryk,
�Bogdanka� i ZGE Sobieski-Jaworzno III)

[mln t/a]

Wyszczególnienie 2000* 2001 2002 2003 2004 2005
Wydobycie 102,2 102,8 103,4 102,9 102,8 101,5
Sprzedaż w kraju,
w tym: 78,2 76,9 77,2 77,4 77,6 77,0

   węgiel energetyczny 66,3 63,4 64,0 64,5 64,7 64,2
   węgiel koksowy 11,8 13,6 13,3 12,9 12,8 12,8
Eksport, w tym: 23,0 25,4 24,6 23,6 23,7 23,1
   węgiel energetyczny 17,6 20,7 19,7 18,0 18,2 17,7
Sprzedaż ogółem 101,2 102,3 101,9 101,0 101,3 100,1

*) dane  wg �Sprawozdania o obrocie węglem kamiennym za okres ... do grudnia 2000� (G-09.1)
Źródło danych: na podstawie danych Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego,

pismo z dnia 22-02-2002
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1.1.2. Zdolności wydobywcze węgla brunatnego

Dane nt. zdolności wydobywczych węgla brunatnego przedstawiono w tabl. 3.3. Prezentuje
ona zakładane przez podsektor ścieżki wydobycia wg głównych rejonów wydobycia: KWB
Adamów, KWB Konin, KWB Bełchatów oraz KWB Turów.

Tabela 3.3. Prognoza wydobycia węgla brunatnego
  [mln t/a]

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010

KWB Adamów 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

KWB Konin 13,6 13,6 13,2 12,4 11,5 11,5 12,6

Odkrywka Bełchatów 34,4 34,4 34,3 35,0 32,3 35,4 26,8

Odkrywka Szczerców 15,8

Razem KWB Bełchatów 34,4 34,4 34,3 35,0 32,3 35,4 42,6

KWB Turów 12,7 11,9 10,7 11,2 14,0 13,9 12,4

KRAJ ogółem 65,5 64,7 63 63,4 62,6 65,6 72,4

Źródło danych: Z. Kozłowski: Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce Referat
wprowadzający na zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN, 1999-01-08

Zdolności wydobycia gazu ziemnego
Zgodnie z najnowszymi materiałami opracowanymi w PGNiG S.A. przewiduje się

możliwości wydobycia gazu ziemnego ze źródeł krajowych w ilościach prezentowanych w
tabl. 3.4. W tabeli prezentowane są także zbilansowane wartości gazu ziemnego zatłaczanego
do podziemnych magazynów gazu (PMG) oraz gazu pobieranego z PMG w okresie
szczytowych i sezonowych zapotrzebowań. Z danych tabl. 3.4 wynika, że udział pojemności
magazynowych stanowi w roku 2000 ok. 25% krajowego wydobycia, zaś w roku 2005
przewiduje się, iż udział ten wzrośnie do ok. 50%. Jednakże w odniesieniu do
przewidywanego zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny udział ten wyniesie ok. 15% i
będzie bliski wartościom obserwowanym w kilku krajach Unii Europejskiej.

Tabela 3.4. Prognoza wydobycia gazu ziemnego ze źródeł krajowych
[mln m3/a]

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ogółem (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy)

Wydobycie ze złóż ogółem, z tego: 3831,8 4165,0 4142,7 4308,4 4540,6 4546,4

Gaz z odmetanowania kopalń 196,0 180,0 b.d. b.d. b.d. b.d.

Opróżnianie PMG 1099,9 1081,1 1298,0 1648,0 1878,0 2208,0

(Napełnianie PMG) 1082,9 1393,4 1808,0 2048,0 2408,0 2408,0

Źródło danych: Dział Bilansów i Sprawozdawczości, Syntetyczny bilans paliw gazowych, 2001-07-03
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1.1.4. Zdolności wydobywcze ropy naftowej

Krajowe dostawy ropy naftowej mają jedynie charakter uzupełniający dla importu.
Przewidywaną prognozę przedstawia tabl. 3.5.

Tabela 3.5. Prognoza wydobycia ropy naftowej
[tys. t/a]

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ropa naftowa (wydobycie PGNiG S.A.) 348 509 700 686 668 654

Ropa naftowa (Petrobaltic) 305 310 320 330 330 330

Razem krajowe wydobycie ropy 653 819 1020 1016 998 984

Źródło danych: Dział Eksploatacji i PMG Dział Rozwoju i Programowania Wydobycia PGNiG,
z dnia 2001-01-26

Przedstawione w tabl. 3.5. wielkości obejmują wydobycie ropy naftowej przez PGNiG S.A. oraz
firmę Petrobaltic Sp. z o.o.

1.1.5. Oszacowanie stanu wykorzystania zasobów energii odnawialnej

Działania rządu zmierzają do zwiększenia udziału energii produkowanej z odnawialnych
zasobów energii (OZE). Przy opracowaniu prognozy energetycznej istotne jest zarówno
określenie stanu istniejącego rozwoju technologii wykorzystujących OZE jak i ocena potencjału
ich przyszłego wykorzystania. Stan wykorzystania OZE w roku 1999 prezentuje tabl. 3.6.

Tabela 3.6. Stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 1999 roku

Łączna moc
instalacji* Produkcja energii*

Rodzaj instalacji Liczba
instalacji

MW GWh PJ

Razem zasoby w 1999 roku w tym: 7275,97 2348,1 101,60

- duże elektrownie wodne przepływowe 128** 785 2015,0

- małe elektrownie wodne 359** 36,12 136,7

- elektrownie wiatrowe sieciowe 10** 3,0 3,7

- EC w przemyśle celulozowo-
papierniczym 50* 1000 90,0 12,50

- biogazownie komunalne (osady
ściekowe) 29 38,9 72,5 0,25

- bioetanol jako domieszka do benzyny 3 3,80

Potencjalne zasoby w 2010 roku *** 14082 174,47

*) dane szacunkowe, produkcja energii elektrycznej (GWh) lub ciepła (TJ)
**) wg Statystyki Elektroenergetyki Polskiej 1999
***) wg oszacowań rządowego dokumentu �Strategia rozwoju energetyki odnawialnej�, MŚ, Warszawa,2000

Źródło danych: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej i Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1999
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1.4. PROGNOZA BILANSÓW ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ

Zapotrzebowanie na energię pierwotną jest determinowane w dużej mierze
prognozowanym poziomem i strukturą zużycia energii finalnej, której prognozę
przedstawiono w rozdz. 3.2 (tabl. 3.1). Wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię
pierwotną dla dwóch wariantów rozwoju sektora energetycznego przedstawiono w tabl. 3.7.
Wszystkie prezentowane w załączniku prognozy bilansów zapotrzebowania na paliwa i
energię zostały wyznaczone dla średnich (30-letnich) warunków pogodowych.

Tabela 3.7. Wariantowa prognoza krajowego zapotrzebowania na nośniki energii
pierwotnej do roku 2005 (dla średnich warunków pogodowych)

Wariant
BAZOWY

Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie Jedn. 1999 2000* 2000** 2003 2005 2003 2005

a) wartości w jednostkach energetycznych

Węgiel kamienny1 PJ 2026 1851 1943 1969 1939 1897 1829

Węgiel brunatny PJ 521 508 510 520 519 520 519

Ropa naftowa2 PJ 811 824 835 819 843 802 817

Gaz ziemny3 PJ 388 417 441 466 470 444 436

Energia odnawialna4 PJ 131 155 180 154 157 146 145

Paliwa pozostałe5 PJ 26 23 23 45 43 40 37

Zapotrzebowanie krajowe6 PJ 3903 3753 3910 3973 3971 3849 3783

b) wartości w jednostkach fizycznych lub przeliczeniowych

Węgiel kamienny 1 mln ton 86,14 80,18 84,17 85,78 84,58 83,06 80,25

Węgiel brunatny mln ton 60,81 59,49 59,70 60,68 60,56 60,68 60,56

Ropa naftowa2 mln ton 18,79 19,20 19,95 18,82 19,36 18,41 18,75

Gaz ziemny3 mld m3 11,31 12,15 12,91 13,61 13,72 12,96 12,74

Energia odnawialna4 Mtoe 3,47 3,70 4,30 3,68 3,75 3,49 3,46

Paliwa pozostałe5 Mtoe 0,64 0,55 0,55 1,07 1,03 0,96 0,88

Zapotrzebowanie krajowe6 Mtoe 93,26 89,70 93,38 94,89 94,85 91,93 90,36

1) węgiel z saldem imp- eksport. brykietów i koksu;
2)  ropa naftowa  z saldem imp.- eksport.  nośników pochodnych
3) gaz ziemny w przeliczeniu wg wartości opałowej Q = 34,3 MJ/m3

4) energia wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz
5) paliwa odpadowe stałe, odpady przemysłowe stałe i ciekłe, odpady komunalne, inne surowce energetyczne oraz saldo

wymiany z zagranicą energii elektrycznej
6) wraz z saldem wymiany energii elektrycznej oraz stratami i różnicami bilansowymi

*) dane statystyczne (bez korekty pogodowej), wg GPE- GUS, Warszawa, 2001.
**) z uwzględnieniem poprawki pogodowej

Prezentowana prognoza nie przewiduje dużych zmian w zużyciu pierwotnych nośników
energii. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w wariancie Bazowym rośnie do roku 2005
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ok. 1% średniorocznie i utrzymuje się na poziomie rzeczywistego wykonania 2000 roku w
wariancie Efektywności. Można więc mówić praktycznie o prognozie zero-energetycznego
rozwoju kraju do roku 2005. Przewidywane zapotrzebowanie na węgiel kamienny do 2005
roku o ok. 5 mln t/a w wariancie Bazowym oraz ponad 9 mln t/a w wariancie Efektywności,
zaś gazu ziemnego wzrasta o ok. 1,5 mld m3/a.

Pierwsze dane operatywne pochodzące od operatorów systemów wskazują, że w 2001
roku maksymalne zapotrzebowanie mocy wzrosło o 579 MW tj. 2,5% przy zużyciu energii
elektrycznej niższym o 0,15%, natomiast zużycie gazu ziemnego wzrosło o 3,8%.

Wykonane analizy i obliczenia wskazały, że w elektroenergetyce i ciepłownictwie istniejące
technologie węglowe będą nadal dość skutecznie konkurowały z technologiami wykorzystującymi
inne nośniki energii- przynajmniej do końca roku 2005. Po tym roku wzrastające wymagania krajowe z
zakresu emisji zanieczyszczeń do środowiska spowodują konieczność bardziej radykalnych zmian
struktury produkcyjnej sektora. Analizy, uwzględniające nowe wymagania dyrektyw EU, w
szczególności dotyczące redukcji emisji CO2 wskazują, że po roku 2008 może być konieczna głęboka
substytucja bazy paliwowej dla elektroenergetyki i ciepłownictwa. Będzie się to wiązało m.in. z
szerszym wykorzystaniem gazu ziemnego, którego obecne wykorzystywanie jest hamowane
relatywnie wysokimi cenami, czyniącymi nieopłacalnym jego stosowanie w dużych obiektach
energetycznych. Z tego powodu wzrost zapotrzebowania na gaz w okresie najbliższych lat będzie
niższy niż określony w dokumencie rządowym ZPE 2020.

1.1.1. Bilans zapotrzebowania na węgiel kamienny

W prognozie przyjęto ograniczenie zdolności wydobywczych kopalń węgla kamiennego zgodnie
z najnowszymi oficjalnymi danymi (PARG, 2001). Prognoza skoncentrowała się na ocenie krajowego
zapotrzebowania na węgiel kamienny, natomiast eksport węgla traktowany był w analizach jako
wielkość bilansująca, ubezpieczająca zapotrzebowanie krajowe. Takie podejście można traktować jako
jedną z metod zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii ze źródeł krajowych. Uzyskane wyniki
prezentuje tabl. 3.8. Roczne zapotrzebowanie na węgiel energetyczny do roku 2005 zmaleje o ok.
4 mln t w wariancie Bazowym i prawie 9 mln t w wariancie Efektywności, w porównaniu do
zużycia w 1999 roku. Największego spadku oczekuje się w ciepłownictwie, energetyce
przemysłowej oraz u pozostałych odbiorców, w tym głównie w procesach przemysłowych, a
także w gospodarstwach domowych. Taki wynik prognozy jest związany przede wszystkim z
dalszą oczekiwaną poprawą efektywności systemów ciepłowniczych, izolacyjności budynków
oraz stopniowego wycofywania węgla jako nośnika energii w działalności handlowej i usługowej.
W miarę poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców będzie także następowało przechodzenie
na �czystsze� nośniki energii i wygodniejsze w obsłudze technologie elektryczne i gazowe.
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Tabela 3.8.  Prognozowany bilans węgla kamiennego do roku 2005                   
(dla średnich warunków pogodowych)

      [mln ton/a]

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie 1999 2000 2003 2005 2003 2005

Pozyskanie krajowe 110,2 102,8 103,9 102,5 103,9 102,5

Import 2,4 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2

Eksport 24,1 23,2 20,3 20,1 23,0 24,5

Zapotrzebowanie krajowe,
w tym:

88,5* 83,4* 85,8 84,6 83,1 80,2

- elektrownie i EC  zawodowe 43,4 44,5 41,1 42,4 40,4 41,5

- ciepłownie zawodowe 7,7 6,7 7,0 6,2 6,4 5,4

- energetyka przemysłowa** 11,3 10,7 9,5 9,1 10,2 9,6

- koksownie 11,4 12,3 11,1 10,9 10,7 10,3

- gospodarstwa domowe *** 12,2 9,0 12,1 11,4 11,3 10,3

*) wraz ze stratami i różnicami bilansowymi
**) energetyka przemysłowa obejmuje: elektrociepłownie i ciepłownie przemysłowe
***) wraz z  rolnictwem

W elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych przewiduje się utrzymanie
zapotrzebowania na węgiel w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i
małej konkurencyjności technologii gazowych. Przy obecnych wysokich cenach gazu budowa
nowych dużych obiektów energetycznych wykorzystujących to paliwo będzie ograniczona do
inwestycji już rozpoczętych lub zadecydowanych do realizacji. W tych warunkach kluczową dla
górnictwa kwestią będzie ciągła poprawa konkurencyjności, warunkowana powodzeniem procesu
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

1.1.2. Węgiel brunatny
Produkcja węgla brunatnego w prognozie jest ściśle powiązana z aktywnością elektrowni

opalanych węglem brunatnym. Paliwo to jest obecnie najtańszym nośnikiem energii pierwotnej
wykorzystywanym do wytwarzania energii elektrycznej w polskiej elektroenergetyce. W prognozie
założono stabilną wielkość produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Jednym z powodów są
znacząco wyższe obecnie wartości wskaźników wykorzystania mocy wytwórczych elektrowni na
węglu brunatnym w stosunku do elektrowni na węglu kamiennym. W efekcie tych założeń wydobycie
węgla brunatnego utrzymuje się w całym okresie na poziomie ok. 61 mln t rocznie. Należy jednak
zaznaczyć, że możliwy jest także wzrost zużycia do poziomu 65 mln t/a, kosztem zużycia węgla
kamiennego. Decydującą rolę w tym względzie odgrywać będą relacje handlowe pomiędzy
elektrowniami a firmami obrotu energią elektryczną, działającymi na stopniowo rozwijającym się
rynku  energii elektrycznej.

1.1.3. Gaz ziemny
W prognozie założono rosnące pozyskanie gazu z zasobów krajowych zgodnie z aktualnymi

planami rozwoju PGNiG. Również na podstawie danych PGNiG przyjęto ilości gazu
przeznaczone w kolejnych latach do napełniania (netto) podziemnych magazynów gazu (PMG).
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W opracowanej prognozie import gazu jest wielkością domykającą bilans potrzeb krajowych.
Syntetyczne wyniki prognozy przedstawia tabl. 3.9. Przewidywany obecnie wzrost zużycia gazu
w energetyce związany jest z funkcjonującymi już elektrociepłowniami Nowa Sarzyna i EC
Gorzów oraz przyszłym uruchomieniem bloków parowo gazowych w EC Lublin Wrotków, EC
Zielona Góra, EC Rzeszów i EC Siedlce.

Tabela 3.9. Prognozowany bilans gazu ziemnego do roku 2005*                                                   

(dla średnich warunków pogodowych)
        [mld m3/a]

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie 1999** 2000** 2003 2005 2003 2005

Wydobycie krajowe 3,79 4,04 4,32 4,55 4,32 4,55

Import 7,64 8,11 9,72 9,40 9,08 8,43

Eksport 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Zapotrzebowanie krajowe, w tym: 11,31 12,15 13,61 13,72 12,96 12,74

Sektor energetyczny*** 1,80 1,95 2,29 2,30 2,28 2,29

Przemysł pozostały 4,35 5,01 5,61 5,78 5,26 5,22

Gospodarstwa domowe 3,96 3,72 3,99 3,96 3,79 3,67

Pozostali odbiorcy**** 0,84 1,02 1,48 1,47 1,41 1,37

*) przeliczono wg wartości opałowej 34,3 MJ/m3

**) bilans gazu opracowano na podstawie GPE w latach 1999, 2000. GUS, Warszawa, 2001
***) sektor energetyczny obejmuje zużycie własne: elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych,

przemysłowych i komunalnych (posiadających koncesję) oraz zużycie własne i na wsad przemian w
rafineriach, kopalniach, koksowniach i innych

****) wg GUS są to: usługi (wraz z usługami publicznymi), rolnictwo, małe firmy budowlane i transport

Przewidywane zużycie gazu w przemyśle pozostałym obarczone jest znaczną niepewnością. W
wariancie Bazowym przewiduje się wzrost zużycia do 5,8 mld m3 w 2005, zaś w wariancie
Efektywności� do poziomu 5,2 mld m3. Wzrost ten związany będzie głównie z substytucją węgla
gazem w unowocześnianych procesach technologicznych.

Zapotrzebowanie na gaz w gospodarstwach domowych pomimo uwzględnienia w prognozie
korekty pogodowej nie przewyższy zużycia z 1999 roku. Będzie to efektem poprawy
efektywności wykorzystania energii do celów ogrzewczych. W tym przypadku istotne znaczenie
ma wpływ warunków pogodowych na poziom zapotrzebowania. Wystąpienie w przyszłości
ciepłych lat, podobnie jak w latach 1999 i 2000 skutkować będzie obniżeniem zużycia gazu w
gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców nawet o ok. 0,7 mld m3 rocznie w
stosunku do przedstawionych w tabl. 3.9 wartości.

Ze względu na relatywnie wysokie ceny gazu, substytucja węgla gazem bez wsparcia ze
strony polityki państwa będzie dość ograniczona. Uzupełnieniem powinny być radykalne zmiany
w kierunku poprawy efektywności funkcjonowania PGNiG- dominującego na rynku krajowym
dostawcy gazu. Bez wątpienia zmiany te będą stymulowane procesem integracji z UE.
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1.1.4. Ropa naftowa i produkty naftowe
Zapotrzebowanie na ropę naftową zależy od popytu na produkty naftowe, korygowanego  saldem

importowo� eksportowym tych produktów. Pewien zakres importu i eksportu paliw ropopochodnych
jest potrzebny w celu dostosowania struktury dostaw do struktury zapotrzebowania. Saldo importu i
eksportu benzyn utrzymano w okresie do 2005 roku na poziomie zbliżonym do obecnego, a w
przypadku pozostałych paliw � dopuszczono zwiększenie wielkości handlu zagranicznego
traktowanego głównie jako kompensujący strukturalne różnice między popytem a produkcją.
Najnowsze informacje z PKN Orlen wskazują na możliwe odwrócenie dotychczasowej tendencji w
eksporcie ciężkich olejów opałowych, ze względu na uruchomienie instalacji do produkcji lżejszych
paliw i innych produktów petrochemicznych. Wyniki prezentuje tabl. 3.10.

Tabela 3.10. Prognozowany bilans ropy i produktów naftowych do roku 2005
(dla średnich warunków pogodowych)

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie Jednostka 1999 2000 2003 2005 2003 2005

a) Ropa naftowa

Wydobycie krajowe mln ton 0,43 0,65 1,02 0,98 1,02 0,98

Import mln ton 16,02 18,00 15,36 15,75 15,04 15,28

Zużycie krajowe mln ton 16,46 18,53 16,39 16,73 16,06 16,27

b) Saldo imp�exp paliw
naftowych mln ton 2,33 1,12 2,43 2,62 2,34 2,48

Zużycie paliw ciekłych
razem (a+b)* , w tym:

 - saldo zmiany zapasów

Mtoe 19,38

-0,05

19,69

0,45

18,82 19,36 18,41 18,75

*) wraz ze stratami i różnicami bilansowymi

Dane w tabl. 3.10 wskazują, że prognozowany przerób ropy naftowej utrzyma się do roku 2005 na
poziomie zbliżonym do wartości z 1999 roku  (wariant Bazowy) lub spadnie o ok. 0,5 mln ton (wariant
Efektywności). Z danych wstępnych za rok 2001 wynika, że import ropy naftowej zmniejszył
się o ok. 900 tys. ton w porównaniu z rokiem 2000, a zużycie krajowe ropy spadło o ok. 300
tys. ton.

Warto podkreślić przewidywany spadek popytu na paliwa w nadchodzących latach, przede
wszystkim w transporcie prywatnym. Jest to przewidywany efekt wzrostu cen paliw silnikowych
a także oleju opałowego, co wpłynie na wzmocnienie postaw oszczędnościowych. Możliwe
zwiększenie produkcji krajowej kosztem importu będzie raczej trudne. Kluczową kwestią dla
rynkowej pozycji krajowych rafinerii będzie zachowanie konkurencyjności cenowej w stosunku do
importu, przy równoczesnej modernizacji sieci dystrybucyjnej oraz realizacji inwestycji
proekologicznych.

1.1.5. Bilanse produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło

Energia elektryczna

Zapotrzebowanie na energię elektryczną informuje zarazem o poziomie rozwoju i nowoczesności
gospodarki narodowej oraz dobrobycie mieszkańców. Ma także zasadniczy wpływ na przewidywany
popyt na paliwa pierwotne stanowiące wsad przemian. W Polsce są to nadal głównie węgiel kamienny
i brunatny. Wyniki wariantowych prognoz krajowego bilansu produkcji i zapotrzebowania na energię
elektryczną- z uwzględnieniem składników zapotrzebowania w przemianach oraz strat sieciowych- są
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prezentowane w tabl. 3.11.

Tabela 3.11. Prognozowany bilans energii elektrycznej do roku 2005           
(dla średnich warunków pogodowych)

         [GWh/a]

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie 1999 2000 2003 2005 2003 2005

Produkcja krajowa 142129 145183 147123 151143 146528 150269
Import 3491 3290 3491 3491 3491 3491

Eksport 8426 9663 9820 10528 9829 10566

Zapotrzebowanie krajowe,
w tym:

122621 124576 126448 129640 125971 128921

Potrzeby energetyczne przemian 12631 12133 15695 15917 15315 15343

Przemysł (z budownictwem) 39416 40454 39285 40157 39285 40157

Gospodarstwa domowe razem* 25438 25424 25982 27008 25891 26893

Straty sieciowe 14572 14234 14346 14465 14218 14274

*) obejmuje gospodarstwa miejskie oraz zużycie na cele socjalne w indywidualnych  gospodarstwach rolnych

Prognoza przewiduje niewielki wzrost produkcji energii elektrycznej- średnio ok. 1,2-1,3%
rocznie. Różnice między wariantami prognozy w przypadku energii elektrycznej dotyczą potrzeb
energetycznych przemian i gospodarstw domowych, gdyż wariant Efektywności odnosi się głównie do
poprawy efektywności procesów związanych z ogrzewaniem. Największy wzrost popytu
przewidywany jest w sektorze usług (2,75% średnio rocznie), gospodarstw domowych (1% średnio
rocznie), przemyśle nieenergetycznym (0,85% średnio rocznie) i transporcie (0,75% średnio rocznie).
Równocześnie może nastąpić pewien spadek popytu na energię elektryczną w rolnictwie do celów
produkcyjnych, ze względu na zakładaną poprawę efektywności jej użytkowania.

Wielkość strat sieciowych w prognozie utrzymuje się na zbliżonym poziomie w całym okresie,
mimo przewidywanego wzrostu zużycia. Jest to efektem założonego zmniejszania wskaźników strat
sieciowych w sieciach średniego i niskiego napięcia, łącznie o ok. 10% do roku 2005. W całym okresie
prognozowania, wskaźnik strat sieciowych liczony w stosunku do zapotrzebowania krajowego
zmniejsza się z 11,8% w 1999 roku do 11,1% w 2005 roku

Oczekiwane zwiększenie produkcji energii elektrycznej jest w znacznej mierze związane z
założeniem zwiększenia eksportu energii elektrycznej o 25% do 2005 roku Tak znaczący wzrost
eksportu generuje dodatkowy popyt na produkowaną energię o ponad 2,1 TWh w całym okresie, co
stanowi prawie jedną czwartą całego przewidywanego wzrostu produkcji w tym okresie. Powiększenie
dodatniego salda wymiany zagranicznej będzie ważnym wyzwaniem dla krajowej elektroenergetyki w
najbliższych pięciu latach. Przy sporządzaniu prognoz nie badano wpływu wprowadzanej obecnie
akcyzy na energię elektryczną.

Z punktu widzenia zdolności do pokrywania szczytowego zapotrzebowania na moc
najistotniejsza jest moc osiągalna w systemie elektroenergetycznym. Dane te przedstawiono
w tabl. 3.12.
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Tabela 3.12. Moc osiągalna, zapotrzebowanie na moc, margines mocy

Lata 1999 2000 2001 2003 2005

Moc osiągalna [GW] 33,38 33,38 33,35 33,52 34,46

Zapotrzebowanie na moc max. [GW] 22,89 22,29 22,87 22,61 23,14

Margines mocy osiągalnej [%] 45,8 49,8 45,8 48,3 48,9

Źródło danych: lata 1999-2000 � GUS; rok 2001�  wstępne dane KDM; dalsze lata � moc osiągalna na
podstawie PSE- International �Opracowanie baz danych i informacji pomocniczych dotyczących
sektora elektroenergetycznego oraz weryfikacja badań prognostycznych�, marzec 2001;
zapotrzebowanie �  obliczenia  ARE S.A.; definicja marginesu mocy na podstawie �Expansion
Planning Electrical Generating Systems, IAEA, Vienna 1984

Oszacowanie szczytowego zapotrzebowania na moc może być obarczone znacznym błędem,
gdyż jest ono w polskich warunkach silnie uzależnione od krótkookresowych, szczególnie ostrych,
zimowych stanów pogodowych. Z tego względu, dla stabilności systemu konieczne jest utrzymanie
rezerw mocy. Według dostępnych danych podsektor wytwarzania przewiduje w okresie prognozy
wycofanie z eksploatacji bloków o łącznej mocy 224 MW i uruchomienie 1036  MW z nowych lub
zmodernizowanych obiektów, wszystkie objęte  kontraktami długoterminowymi. Ostatnio pojawiają
się inicjatywy dodatkowej budowy nowych, nie objętych powyższymi obliczeniami, bloków
klasycznych, a także siłowni wiatrowych o łącznej mocy kilkuset MW. Sprawia to, że
prezentowany w tabeli 3.12. margines mocy systematycznie się zwiększa.

Tak znaczny przyrost mocy w okresie prognozy trudno uznać za uzasadniony, jeśli nie będzie
powiązany z równoczesnym wycofywaniem bloków wyeksploatowanych lub nie spełniających
wymogów ochrony środowiska.

Nie budzi równie istotnych wątpliwości skala inwestowania deklarowana przez
przedsiębiorstwa  sieciowe. Wyjątkiem są obszary wiejskie, gdzie stopień amortyzacji sieci
niskiego napięcia sięga 70%, połowa przewodów ma niewystarczające przekroje, a 15%
obwodów nadmierną długość. Przy słabej kondycji ekonomicznej odbiorców na tych terenach
rewitalizacja sieci wymaga szczególnego zaangażowania inwestycyjnego ze strony spółek
dystrybucyjnych, a także dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z takich
źródeł powinny być środki wydatkowane w ramach wspierania rozwoju regionalnego,
pochodzące m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Ciepło scentralizowane

W wariancie Bazowym przewidywany jest spadek popytu na ciepło o ponad. 30 PJ do roku
2005, czyli o 6% w stosunku do zużycia z 1999 roku W wariancie Efektywności oczekiwany jest
jeszcze większy spadek popytu na ciepło komercyjne, łącznie o ponad 50 PJ, czyli 10 % zużycia
roku 1999.

W przypadku ciepła niekomercyjnego (produkowanego na potrzeby własne) oczekiwana jest
stabilizacja popytu w całym okresie. Przewidywane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania pomieszczeń jest efektem umiarkowanej poprawy izolacyjności budynków i sprawności
energetycznej systemów ciepłowniczych. Możliwe jest nawet większe od przewidywanego
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w sytuacji prowadzenia przez państwo aktywnej polityki
wspierania przedsięwzięć termo- modernizacji budynków i systemów ciepłowniczych.

Przewidywane wariantowe prognozy zapotrzebowania na ciepło zestawiono w tabl. 3.13.
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Tabela 3.13. Prognozowany bilans ciepła scentralizowanego do roku 2005                 
(dla średnich warunków pogodowych)

      [PJ/a]

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie 1999 2000 2003 2005 2003 2005

Produkcja, w tym: 589,2 592,5 568,4 555,4 557,2 535,5

- ciepło komercyjne 368,3 372,4 349,8 336,0 336,9 315,9

- ciepło niekomercyjne 220,9 220,1 218,6 219,4 220,3 219,6

Zapotrzebowanie krajowe,             
w tym:

589,2 592,5 568,4 555,4 557,2 535,5

Przemysł (z budownictwem) 233,4 232,7 230,2 231,1 232,0 231,0

Gospodarstwa domowe 215,0 217,7 199,3 186,8 188,4 170,1

Pozostali odbiorcy 27,3 29,6 27,1 25,7 25,8 23,7

1.1.6. Energia odnawialna

Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce ma nadal niewielkie znaczenie w krajowym bilansie
energetycznym. Obecnie dominuje tradycyjne użytkowanie biomasy, przede wszystkim w wiejskich
gospodarstwach domowych, gdzie różnego rodzaju odpady drzewne stanowią substytut dla
użytkowania węgla kamiennego. Bardziej nowoczesne technologie są wykorzystywane w
ciepłowniach spalających te paliwa. W prognozie przewiduje się wzrost zużycia biomasy zarówno w
technologiach tradycyjnych jak i nowoczesnych.

Wprowadzone ostatnio wymagania prawne dotyczące zakupu przez spółki dystrybucyjne energii
elektrycznej, produkowanej z zasobów energii odnawialnej, stwarzają szansę na rozwój nowoczesnych
technologii tego typu. Bardziej szczegółowa analiza pozwoliła na opracowanie prognozy rozwoju
lokalnych źródeł energii, w tym także wykorzystujących energię odnawialną. Syntetyczne wyniki
przedstawia tabl. 3.14.

Wyniki symulacji wskazały, że najbardziej perspektywicznymi są elektrociepłownie
spalające biomasę lub biogaz, współpracujące z pompami ciepła. Oczekiwać można wzrostu
wykorzystania energii w elektrowniach wiatrowych i energii wodnej w małych elektrowniach
wodnych. Nie przewiduje się do 2005 roku uruchomienia większych elektrowni wodnych. W
efekcie tych przedsięwzięć łączne wykorzystanie energii odnawialnej wzrośnie z ok. 130 PJ
(3,1 Mtoe) w 1999 roku do 145 - 158 PJ w 2005 roku

Warto podkreślić, że choć w wariancie Bazowym łączne zapotrzebowanie na energię
odnawialną jest nieco wyższe, to w wariancie Efektywności występuje szybszy rozwój
nowoczesnych technologii wykorzystujących biomasę i energię wiatru. Realizowane procesy
modernizacyjne owocują poprawą sprawności procesów spalania, co obniża popyt na energię
odnawialną, stanowiącą wsad przemian energetycznych.
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Tabela 3.14. Prognozowane wykorzystanie energii odnawialnej do roku 2005                 
(dla średnich warunków pogodowych)

[PJ]

Wariant BAZOWY Wariant
EFEKTYWNOŚCI

Wyszczególnienie 1999 2000 2003 2005 2003 2005

Biomasa � tradycyjne użytkowanie 120,7 142,7 142,3 142,37 132,28 127,79

Biomasa � elektrociepłownie 1,6 3,5 2,38 4,4 3,17 5,87

Energia wodna (duże i małe elektr.) 7,7 7,6 7,96 8,1 7,96 8,1

Energia wiatru 0,013 0,02 0,19 0,44 0,24 0,57

Biogaz 1,1 1,3 1,87 2,45 2,15 2,92

Zapotrzebowanie krajowe 131,1 155,1 154,7 157,76 145,8 145,25

Przedstawione powyżej wyniki nie uwzględniają biopaliw, których produkcja powinna
być zoptymalizowana w powiązaniu z plityką transportową i rolną.

1.1.7. Wstępna ocena rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)

Symulacje rozwoju technologii wykorzystania OZE przeprowadzono w dwóch wariantach.
Pierwszy wariant zakładał brak jakichkolwiek subwencji dla inwestorów przy utrzymaniu ceny
zakupu energii produkowanej z wykorzystaniem OZE równej cenie sprzedaży dla odbiorców
detalicznych. W drugim wariancie uwzględniono subwencje powodujące aktywizację rynku
elektrociepłowni OZE na poziomie zapewniającym produkcję energii elektrycznej w ilości
wymaganej przez stosowne rozporządzenie Ministra Gospodarki.

Przeprowadzone symulacje wykazały, że przy założonych preferencyjnych warunkach
cenowych, ale przy braku subwencji, rozwój wykorzystania OZE do roku 2005 będzie niższy od
wymaganego w rozporządzeniu MG. Uzyskanie docelowego udziału określonego w
rozporządzeniu MG wymagałoby wprowadzenia subwencji dla inwestorów lub zwiększenia ceny
zakupu za energię z OZE. Biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację gospodarczą i
budżetową Polski należy  oczekiwać trudności z uzyskaniem znaczących subwencji na rozwój
energetyki odnawialnej. Taka sytuacja skłania do podjęcia prac nad weryfikacją strategii rozwoju
energetyki odnawialnej w kierunku ograniczenia obciążeń budżetu i gospodarki przy
równoczesnej maksymalizacji korzystnych efektów rozwoju wykorzystania OZE.

Przy określeniu optymalnej skali i struktury rozwoju energetyki odnawialnej należy brać pod
uwagę następujące przesłanki:

•  większość technologii wykorzystujących OZE wymaga wysokich jednostkowych nakładów
inwestycyjnych,

•  przy obecnej i przewidywanej do roku 2010 nadwyżce mocy produkcyjnych w polskim
systemie elektroenergetycznym rozwój OZE oznacza na ogół zwiększenie cen energii dla
odbiorców lub zwiększenie dotacji do tej produkcji,

•  różne technologie wykorzystania OZE oprócz kosztów różnią się także wielkością
korzystnych efektów, powstających w gospodarce w wyniku ich zastosowania; te dodatkowe
możliwe korzyści to m.in. wzrost zatrudnienia, wzrost produkcji dodanej w powiązanych
sektorach, rozwój regionów wiejskich,
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•  spośród różnych technologii wykorzystania OZE najwięcej zalet w polskich warunkach
wykazują technologie wykorzystujące biomasę (produkcja biopaliw a także ciepłownie i
elektrociepłownie spalające biomasę); technologie te stymulują bowiem rozwój produkcji
rolnej oraz rozwój usług na potrzeby nowych obiektów energetycznych, tworząc w ten sposób
nowe miejsca pracy; elektrownie wiatrowe należy uznać za mniej korzystne, gdyż bazują na
imporcie nowoczesnych urządzeń wytwórczych, tworzą mało nowych miejsc pracy, a
likwidują istniejące w sektorach paliwowych;

•  optymalna strategia rozwoju OZE powinna więc uwzględniać ograniczone możliwości dotacji
lub wzrostu cen a równocześnie powinna stymulować rozwój technologii tworzących
korzystne efekty społeczne i gospodarcze � głównie technologie wykorzystujące biomasę.

Stopień wykorzystania OZE zależy od ich zasobów i technologii ich przetwarzania,
stosowanie droższych technologii prowadzić może do obciążenia gospodarki. Proekologiczna
strategia rozwoju sektora energii powinna harmonijnie łączyć takie elementy, jak:
oszczędzanie i racjonalizacja zużycia energii, zwiększanie sprawności przemian (np.
kogeneracja oparta na paliwie gazowym) oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
Nowa polityka wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinna skupić się przede
wszystkim na promocji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy ( odpady rolnicze,
przemysłowe i leśnicze) oraz biopaliw transportowych, konieczne jest również promowanie
energetyki wiatrowej i małej wodnej, jeżeli dąży się do wysokich udziałów produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Lata 2001- 2010 nie są sprzyjające dla szybkiego rozwoju
energetyki odnawialnej. Obecne niskie tempo wzrostu gospodarczego, duża rezerwa mocy
elektrowni systemowych, obniżające się zapotrzebowanie na ciepło - czynniki te sprawiają, że
wprowadzanie OZE powoduje dodatkowe koszty związane z koniecznością odstawienia źródeł
konwencjonalnych. Nie dotyczy to biopaliw, choć w tym przypadku należy brać pod uwagę
zmniejszenie wpływów z akcyzy.

1.5. TENDENCJE ZMIAN EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII

Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego oraz inne założenia przyjęte do obliczeń
modelowych w wariancie Bazowym powodują praktycznie stabilizację zużycia energii
pierwotnej w gospodarce narodowej. Realizacja tego wariantu rozwoju powoduje istotne
spowolnienie dotychczasowego, spadkowego trendu zużycia energii pierwotnej, chociaż do
roku 2005 trend ten w rzeczywistości może się nadal utrzymywać (jeśli zachowane będą,
średnie warunki pogodowe z lat 1997-2000, które były bardzo korzystne dla odbiorców).
Należy zwrócić uwagę, że zarówno wartości statystyczne dla roku 2000, jak również
wartości prognozowane dla roku 2005 uwzględniają czynnik pogodowy. Było to konieczne
ze względu na istotnie odbiegające od średniej wieloletniej dane średniej temperatury
zewnętrznej dla lat 1998-2000 � w szczególności zaś dane roku 2000.

Dane z tabl. 3.15 informują, że w opracowanych prognozach utrzymano spadek zarówno
energochłonności jak i elektrochłonności gospodarki. Tempo tego spadku, ze względu na
wyczerpywanie się prostych rezerw poprawy użytkowania energii, jest jednak niższe niż w latach
1995 � 1999 i wynosi dla energochłonności ok. 3%, dla elektrochłonności ok. 2,4% rocznie.

Spadek ten w sferze wytwórczej będzie powodowany z jednej strony zmianami w strukturze
tworzenia PKB, wskutek relatywnie szybszego wzrostu udziału sektorów usług rynkowych i
mniej energochłonnych gałęzi wytwórczych, z drugiej zaś unowocześnieniem technologii
wytwórczych w przemysłach ciężkich (hutnictwo, chemia podstawowa), co zaowocować
powinno wzrostem wartości rynkowej produktów.
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Tabela 3.15. Wskaźniki efektywności użytkowania energii według prognozy wariantu
Bazowego

Wyszczególnienie Jednostka 2000* 2003 2005
Tempo zmian

2000/2005
[%/a]

Energochłonność (zużycie energii pierwotnej/PKB) kgoe/zł�00 0,137 0,126 0,118 -2,94
Elektrochłonność (zużycie krajowe energii
elektrycznej/PKB) kWh/zł�00 0,203 0,187 0,179 -2,38

Zużycie finalne energii ogółem toe/Ma 1,735 1,718 1,707 -0,32
Zużycie finalne energii elektrycznej MWh/Ma 2,509 2,538 2,562 0,41
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych razem** MWh/Ma 0,657 0,672 0,699 1,22

*) z uwzględnieniem poprawki pogodowej
**) obejmuje gospodarstwa miejskie oraz zużycie na cele socjalne indywidualnych gospodarstw rolnych
Źródło danych: obliczenia własne z wykorzystaniem danych GUS i ARE

W gospodarstwach domowych nastąpi umiarkowany przyrost zużycia energii elektrycznej w
wyniku lepszego wyposażenia mieszkań w urządzenia gospodarcze i sprzęt audiowizualny
stosownie do wzrostu zamożności społeczeństwa. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik zużycia
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkańca pozostanie nadal dwukrotnie
niższy niż średnia w Unii Europejskiej.

1.6. OCENA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW I ENERGII W PERSPEKTYWIE 2005 ROKU

Do oszacowania bezpieczeństwa dostaw paliw i energii proponuje się następujące wskaźniki:
a) wskaźnik dywersyfikacji dostaw nośników energii pierwotnej na rynek krajowy,
b) wskaźnik samowystarczalności energetycznej, informujący o relacji wydobycia

krajowego do zapotrzebowania, w danym roku,
c) wskaźnik zależności importowej, wyznaczony ze stosunku importowanych paliw i

energii do zapotrzebowania- w danym roku.

Podstawę do wyznaczenia wartości wskaźników stanowiły publikacje GUS, OECD oraz
obliczenia własne, prezentowane w tabl. 3.7- 3.10.

Wyliczone wartości wskaźników prezentują tabele 3.16 i 3.17.

Tabela 3.16. Wskaźniki dywersyfikacji dostaw nośników energii pierwotnej na rynek
krajowy*

[%]

Wariant
BAZOWY

Wariant
EFEKTYWNOŚCIWyszczególnienie 1997 1999 2000

2003 2005 2003 2005

Polska 70,7 73,2 75,1 76,7 76,7 76,0 76,6
Unia Europejska (EU�15) 75,3 74,5 74,9

*) zastosowano miarę względną przekształcającą wskaźnik Shanona-Weinera- znany także jako Stirlinga,

Wartości wskaźników w tabl. 3.16 wskazują na korzystne kształtowanie się struktury
paliw pierwotnych, dostarczanych na rynek krajowy. Strukturę tę utworzyło 6 agregatów
nośników energii wyszczególnione w tabl. 3.7. Dodatkowo - w celu porównania - w tabl. 3.16
pokazano wartości wskaźnika dywersyfikacji łącznie dla krajów EU�15.
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W tabl. 3.17 prezentowane są miary samowystarczalności energetycznej oraz zależności
importowej krajowych bilansów energetycznych do roku 2005, w obu analizowanych wariantach.

Tabela 3.17. Wskaźniki samowystarczalności energetycznej oraz zależności importowej
Polski w perspektywie roku 2005

Wariant
BAZOWY

Wariant
EFEKTYWNOŚCIWyszczególnienie

Jedn. 2000

2003 2005 2003 2005

Wydobycie razem (WYD) PJ 3152 2989 2960 2989 2902

Import razem (IMP) PJ 1142 1120 1134 1081 1075

Zapotrzebowanie razem (EPK) PJ 3753 3973 3971 3849 3783

Zależność importowa (IMP/EPK) % 30,4 28,2 28,6 28,1 28,4
Samowystarczalność (WYD/EPK) % 84,0 75,2 74,5 77,7 76,7

Wartości w tabl. 3.17 informują, że w horyzoncie roku 2005 można oczekiwać nieco
szybszego tempa spadku wskaźnika samowystarczalności, w porównaniu do wskaźnika zależności
importowej. Wynika to z jednej strony głównie z planowanego obniżenia wydobycia węgla
kamiennego, z drugiej zaś z pewnego wzrostu wydobycia gazu ziemnego i ograniczenia  (a nawet
spadku w wariancie Efektywności) tempa wzrostu zapotrzebowania na ropę i produkty naftowe.

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego została szczegółowo omówiona w �Informacji
o stanie bezpieczeństwa energetycznego Państwa oraz działaniach podejmowanych przez Rząd w
tym zakresie� z 22 stycznia 2002 roku, której poświęcona była debata sejmowa w dniu 25
stycznia 2002 roku (tekst dokumentu w załączniku). Badania wykonane w ramach niniejszej
prognozy również potwierdzają konkluzję:
 �Aktualnie nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i brak jest
symptomów, aby w okresie najbliższych lat jego zagrożenie mogło realnie wystąpić.
Potencjalnym zagrożeniem może być utrwalenie się niektórych niekorzystnych zjawisk w
zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw sektora energii�.

Rząd równocześnie zapowiedział szereg działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego, w tym m.in.: aktualizację �Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku�,
restrukturyzację i prywatyzację sektora wraz z łączeniem elektrowni i kopalń, wdrożenie
rzeczywistej konkurencji w podsektorze wytwarzania w elektroenergetyce, monitorowanie
wdrażania i przebiegu reform oraz ponowną analizę importu gazu ziemnego do Polski i możliwości
jego wykorzystania. Problem nadmiernej nadwyżki mocy w systemie elektroenergetycznym
przedstawiono w rozdziale 3.4.5.
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4. PROGNOZA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ROKU 2005

Dla oceny obecnego i przyszłego stanu zanieczyszczenia atmosfery istotne jest oszacowanie
emisji podstawowych zanieczyszczeń (dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i dwutlenku
węgla) w ciągu ostatnich lat oraz prognoz emisji wynikających z opracowanych prognoz
energetycznych. Poniżej przedstawiono takie oszacowania w podziale na główne substancje
zanieczyszczające, przedstawiając dla każdej z nich dane historyczne oraz prognozy emisji do
2005 roku.

4.1. EMISJE DWUTLENKU SIARKI

W obliczeniach nie uwzględniono dodatkowych instalacji odsiarczania, których
wprowadzenie będzie związane z wprowadzeniem od roku 2006 bardziej wymagających norm
obiektowych na emisje SO2 (rozporządzenia MŚ z dnia 30 lipca 2001 roku). Będą one
prawdopodobnie wprowadzane pod koniec 2005 lub na początku 2006 roku.

Nie jest też jasne jak nowe normy zostaną powiązane z realizowanym programem redukcji
emisji SO2 dla elektroenergetyki zawodowej. Nie wiadomo też, czy nastąpią jakieś korekty w
wyniku szybszego od przewidywanego tempa redukcji emisji SO2 w ostatnich latach.

W prognozowanym okresie poziom emisji dwutlenku siarki ulegnie obniżeniu o ok.
251 tys. ton (tabl. 4.1). Nastąpi to na skutek spadku emisji w energetyce zawodowej,
przemysłowej i ciepłowniach komunalnych.
Tabela 4.1. Przewidywane emisje dwutlenku siarki

[tys. t/a]
Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 915 881 871 830 789 780 771

Sektory paliwowe 49 50 50 50 51 51 51

Ciepłownie i kotłownie (zawodowe
i komunalne) 114 112 111 107 103 97 90

Razem emisje 1719 1703 1665 1599 1532 1500 1468

Warto zauważyć, że w prognozowanym okresie największe obniżenie emisji SO2 będzie
miało miejsce w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Redukcja dwutlenku siarki w
latach 1999-2005 wyniesie 144 tys. t. Tak wysoki spadek nastąpi dzięki założonej realizacji przez
energetykę zawodową programu wyposażania szeregu dużych obiektów w instalacje odsiarczania
lub zastępowania kotłów tradycyjnych fluidalnymi. Ponadto należy oczekiwać dalszego spadku
emisji dwutlenku siarki po 2005 roku na skutek wejścia w życie bardziej wymagających
obiektowych norm emisyjnych oraz konieczności spełnienia wymogów II Protokółu Siarkowego
ustalającego poziom emisji tego zanieczyszczenia poniżej 1397 tys. ton w 2010 roku.

1.2. EMISJE TLENKÓW AZOTU

Analizując emisje tlenków azotu należy mieć na uwadze, że są one związane bezpośrednio
zarówno z procesami spalania, jak i procesami technologicznymi oraz, w przeciwieństwie do SO2, nie
mają charakteru �paliwowego� lub �surowcowego� (czyli nie są pochodną zawartości siarki w
paliwach lub surowcach). Dlatego też zmniejszenie emisji NOx może być osiągnięte poprzez
zmniejszenie aktywności obiektów emitujących to zanieczyszczenie lub ich modernizację (metody
pierwotne i katalityczna redukcja). Emisje prognozowane do roku 2005 są prezentowane w tabl. 4.2.
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Tabela 4.2. Przewidywane emisje tlenków azotu
[tys. t/a]

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 247 245 246 248 250 255 260

Sektory paliwowe 15 16 17 17 17 17 18

Ciepłownie i kotłownie (zawodowe i
komunalne) 31 30 30 29 28 27 26

Razem emisje 951 929 940 945 950 930 911

W przypadku emisji tlenków azotu przewidywane jest zmniejszenie emisji do 2005 roku o
42 tys. ton. Spadek uwarunkowany jest szczególnie zmianami emisji NOx pochodzącymi z
transportu drogowego. Emisja z tej grupy emitorów rośnie do 2003 roku by w następnych dwu
latach znacznie zmaleć. Wiązać to należy ze wzrostem liczby nowych pojazdów samochodowych
wyposażonych w katalizatory oraz nasilającym się w drugiej połowie prognozowanego okresu
zjawiskiem stopniowego wycofywania pojazdów bez katalizatorów.

1.3. EMISJE PYŁÓW

Analizując emisje pyłów należy mieć na uwadze nie tylko ilość ale także różny zasięg ich
oddziaływania, zależny od parametrów technicznych emitorów oraz ich liczebności. Bardziej
uciążliwe dla najbliższego otoczenia są liczne paleniska domowe i przestarzałe ciepłownie opalane
węglem (źródła emisji niskokominowych), niż elektrownia z wysokim kominem i wysokosprawną
instalacją odpylania.

W tabl. 4.3 przedstawiono prognozowane do roku 2005 wartości emisji pyłów z
poszczególnych sektorów.

Tabela 4.3. Przewidywane emisje pyłów
[tys. t/a]

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 72 70 70 70 70 70 70

Sektory paliwowe 0 0 0 0 0 0 0

Ciepłownie i kotłownie (zawodowe i
komunalne) 94 93 80 72 65 57 49

Razem emisje 815 799 768 754 739 727 714

Emisje pyłów w przewidywanym okresie maleją o ok. 101 tys. ton. Na tę redukcję wpływ mają,
podobnie jak w przypadku emisji dwutlenku siarki, ciepłownie i kotłownie zawodowe oraz
komunalne, ciepłownie i elektrociepłownie przemysłowe a także mieszkalnictwo. W sektorach tych
następują modernizacje technologii oraz częściowe zastępowanie węgla kamiennego gazem ziemnym.
Emisja pyłów z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych utrzymuje się na poziomie 70 tys. ton.

1.4. EMISJE DWUTLENKU WĘGLA

Wyniki obliczeń prognostycznych emisji CO2 zestawiono w tabl. 4.4. W okresie 1999-2005
emisje dwutlenku węgla maleją w bardzo niewielkim stopniu � o ok. 3 mln ton, przy czym w
elektrowniach i elektrociepłowniach następuje wzrost emisji o 7 mln ton, wskutek omówionego
wcześniej wzrostu produkcji i zapotrzebowania na elektryczność. W pozostałych obiektach
energetycznych, tj. ciepłowniach i kotłowniach zawodowych i komunalnych oraz ciepłowniach i
elektrociepłowniach przemysłowych - obserwowany jest spadek emisji CO2. Jest to w pewnej części
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wynikiem procesu substytucji węgla gazem ziemnym oraz zwiększeniem udziału produkcji w
skojarzeniu.

Tabela 4.4. Przewidywane emisje dwutlenku węgla
[mln t/a]

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 156 155 156 158 159 161 163

Sektory paliwowe 21 23 24 25 25 25 25

Ciepłownie i kotłownie (zawodowe i
komunalne) 17 17 17 17 16 15 15

Razem  emisje 330 331 330 329 328 328 327

Warto odnotować, że w całym prognozowanym okresie wolumen emisji CO2 pozostawia
duży margines do wdrożenia mechanizmów przewidzianych w Protokole z Kioto, w tym
szczególnie przygotowania się do korzystnego dla Polski wdrożenia systemu handlu emisjami.
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5. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzenia szeregu cykli obliczeń sformułowano następujące wnioski:

1. Prognoza zakłada praktycznie zeroenergetyczny wzrost gospodarczy w Polsce w okresie do
2005 roku. W wariancie Bazowym prognozy zapotrzebowanie na energię pierwotną rośnie
o ok. 1% w całym okresie do poziomu prawie 3970 PJ (ok. 95 Mtoe), a w wariancie
Efektywności utrzymuje się na poziomie ok. 3780 PJ (ok. 90 Mtoe), tj. rzeczywistego
wykonania 2000 roku.

2. W okresie objętym prognozą krótkoterminową zapotrzebowanie krajowe na węgiel
kamienny zmniejszy się nieznacznie i wyniesie w roku 2005 ok. 80-85 mln ton.
Eksport węgla, traktowany jako wielkość bilansująca, ubezpieczająca zapotrzebowanie
krajowe, kształtować się będzie na poziomie ok. 20-25 mln ton/a.

3. Zużycie węgla brunatnego utrzymuje się w całym okresie na zbliżonym poziomie,
równym około 61 mln ton.

4. Wzrost zapotrzebowania  przewidywany jest głównie w przypadku gazu ziemnego, z
wartości ok. 11 mld m3 w 1999 roku (wraz ze stratami przesyłu i saldem netto
magazynów), do ok. 12,5 � 13,5 mld m3 w 2005 roku. W przypadku paliw ciekłych
można oczekiwać pewnego spadku zapotrzebowania z poziomu ok. 19,7 mln ton w
2000 roku do ok. 18,8-19,4 mln ton w 2005 roku. Odnotować jednak należy, że w
latach 2000 � 2001 nastąpił w Polsce zauważalny spadek zużycia paliw ciekłych, w
tym głównie z importu. Biorąc to pod uwagę możliwa jest zmiana struktury bilansu
dostaw paliw silnikowych w kierunku zwiększenia dostaw produktów z rafinerii
krajowych. W roku 2000 nastąpił także znaczący przyrost zapasów paliw ciekłych.
Tendencja do stopniowego wzrostu poziomu zapasów obowiązkowych może powodować
konieczność zakupów ropy w dodatkowych ilościach równych ok. 0,5 � 1,0 mln t/a, w
latach 2003- 2005, powyżej wartości określonych w tabl. 3.10., tak aby w roku 2008
zgromadzić zapasy 90- dniowe.

5. Do roku 2005 przewiduje się w obu wariantach wzrost produkcji energii elektrycznej
średnio o ok. 1% rocznie co daje łącznie ok. 3- 5% wzrost w całym okresie 5-letnim.
Natomiast produkcja, a zarazem zapotrzebowanie na ciepło scentralizowane obniża
się o ok. 6% w wariancie Bazowym i aż o 10% w wariancie Efektywności. Należy
podkreślić, że spadek ten jest przewidywany mimo wyznaczenia prognoz
zapotrzebowania dla warunków pogodowych zgodnych ze średnią wieloletnią.
Wynik ten sygnalizuje coraz trudniejsze warunki funkcjonowania dla mniej
efektywnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi, szczególnie tych o
mniejszych mocach.

6. Coraz większa część energii odnawialnej wykorzystywana jest w  nowoczesnych
technologiach produkcji ciepła i/ lub energii elektrycznej. Mimo przewidywanego
wzrostu wykorzystania odnawialnych zasobów energii, przeprowadzone analizy
wykazały, że bez dodatkowych zachęt ekonomicznych wypełnienie wymagań
rozporządzenia MG w zakresie zwiększenia udziału energii elektrycznej
produkowanej z OZE może okazać się bardzo trudne do zrealizowania.  Przykład
polskiej energetyki z ostatnich lat pokazuje, że nawet w tradycyjnych technologiach
można uzyskać znaczące, korzystne efekty środowiskowe.

7. W zakresie emisji zanieczyszczeń warto podkreślić znaczne spadki emisji SO2 i CO2
w ostatnich latach oraz utrzymanie tendencji spadku tych emisji do 2005 roku W



Krótkoterminowa prognoza rozwoju sektora energetycznego kraju                                             Załącznik Nr 1.

24

efekcie tych zmian przewidywana emisja SO2 w 2005 roku ok. 1468 tys t/a zbliża się
znacząco do limitu 1397 tys. t/a, określonego dla Polski w Drugim Protokóle
Siarkowym. Emisje CO2 na poziomie ok. 330 mln t/a w całym okresie są o ponad
30% niższe od poziomu emisji roku bazowego 1988, który stanowi podstawę
polskich zobowiązań, określonych w Protokole z Kioto.

8. Emisje NOx w rozpatrywanym okresie maleją o ok. 4%, głównie na skutek szerszego
stosowania pojazdów wyposażonych w katalizatory (w odniesieniu do 1999 roku).
Dalsze zmniejszenie tych emisji do poziomu ustalonego w tzw. Protokole z Gothenburga
(879 tys. t/a) bez stosowania kosztownych technologii odazotowania może być trudne.
Emisje pyłów maleją o ok. 13%, jednak skala ograniczenia tych emisji może być
niewystarczająca w stosunku do potrzeb, ze względu na ich wysoką szkodliwość oraz
zainteresowanie społeczności międzynarodowej problemem transgranicznego
przenoszenia lotnych pyłów (chodzi głównie o drobne frakcje oznaczane jako PM 2.5).

9. Wyniki obliczeń wskazują na utrzymywanie się pożądanych tendencji zmian w
zakresie poprawy wskaźnika energochłonności. Dotyczy to zarówno produktywności
energii w sferze wytwórczej jak i tempa poprawy efektywności użytkowania energii
w gospodarstwach domowych.

10. Oszacowane wartości wskaźników bezpieczeństwa dostaw paliw i energii na rynek
krajowy wskazują, że do roku 2005 będzie następowała stopniowa poprawa struktury
podaży nośników (wzrasta wskaźnik dywersyfikacji dostaw). Wartości wskaźników
samowystarczalności energetycznej Polski ulegają pewnemu obniżeniu (o kilka
punktów procentowych), ale nadal kształtują się znacznie powyżej odpowiednich
wartości Unii Europejskiej (w UE wskaźnik ten dla roku 1999 wynosił ok. 50%).
Wskaźnik informujący o zależności od importu energii kształtuje się dość stabilnie w
całym okresie i do 2005 roku nie przekracza 30%. Oprócz pogarszającej się sytuacji
ekonomiczno-finansowej niektórych branż energetycznych nie stwierdzono innych
czynników, które w horyzoncie prognozy mogłyby stwarzać realne zagrożenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podsektorów energetycznych wskazuje na
bardzo zróżnicowaną kondycję poszczególnych branż w roku bazowym oraz w
przewidywaniach na przyszłość. Głównymi czynnikami stwarzającymi zagrożenie
dla rentowności branż jest utrzymujący się niski popyt i wysokie koszty działalności.
Za szczególnie trudną należy uznać sytuację górnictwa węgla kamiennego i
koksownictwa. Sytuacja gazownictwa również nie jest łatwa, jednak daje większe
szanse na poprawę w nadchodzących latach. Szanse te uzależnione będą m.in. od
skutecznego wdrożenia ekonomicznie efektywnego modelu rynku gazu ziemnego w
Polsce, wymuszającego szybką poprawę gospodarowania czynnikami produkcji, a
także od konsekwencji organów państwa we wdrażaniu polityki ochrony środowiska
oraz efektów programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Łącznie
czynniki te (jeden wewnętrzny i dwa zewnętrzne) zadecydują w dużym stopniu o
przyszłej pozycji rynkowej krajowego sektora gazowego- nie tylko w Polsce, ale i na
obszarze europejskiego rynku gazu.

12. Niektóre branże (głównie przemysł rafineryjny i elektroenergetyka) mają przed sobą
korzystne perspektywy, o ile podejmą aktywne działania rozwojowe (na ryzyko
inwestorów zewnętrznych). Na poprawę wyników finansowych tych branż istotnie
rzutuje przewidywany wzrost popytu.

13. Łączne wyniki symulacji dają przewidywany wzrost potrzeb inwestycyjnych sektora
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energetycznego do roku 2005 o ok. 30% w stosunku do inwestycji w roku 2000. Z
powodu niewystarczających środków finansowych z działalności wewnętrznej w
coraz większym stopniu sektor będzie zmuszony sięgać po finansowanie zewnętrzne,
w tym po kapitały obce. Relacja nowych funduszy zewnętrznych do nakładów w
pełnej wysokości w całym sektorze wzrasta z ok. 20% w roku 2000 do ok. 35% w
roku 2005.

14. Istotne różnice między prognozowanymi a rzeczywistymi uwarunkowaniami
zewnętrznymi i wewnętrznymi, a zwłaszcza gasnąca dynamika wzrostu gospodarczego
(ok. 1% wzrostu PKB w 2001 roku) spowodowały, że zapotrzebowanie kraju na paliwa
i energię będzie w roku 2005 niższe niż prognozowane w �Założeniach polityki
energetycznej Polski do 2020 roku�. Różnice pomiędzy wariantem Odniesienia z ZPE
2020 a wariantem Bazowym niniejszej prognozy wynoszą: węgiel kamienny � 6,7 mln
ton, węgiel brunatny � 6,2 mln ton, gaz ziemny � 4,2 mld m3, ropa naftowa � 0,8 mln
ton. Wskazuje to na celowość aktualizacji prognozy długoterminowej w najbliższym
okresie.
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I. WSTĘP
W poszczególnych rozdziałach niniejszego materiału skoncentrowano się przede

wszystkim na zmianach legislacyjnych niezbędnych do tego, aby polski sektor energii
przystosować do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej oraz aby zapewnić konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw energetycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W dalszej
kolejności przedstawiono pozostałe zmiany, jakie muszą nastąpić w podsektorach gazowym,
elektroenergetycznym, paliw płynnych oraz górnictwa węgla kamiennego w świetle acquis
communautaire w obszarze �Energia�.

II. NEGOCJACJE W OBSZARZE �ENERGIA�
Obecnie jednym z najważniejszych zadań dla sektora energii w Polsce jest integracja z

Unią Europejską. Ma to nastąpić z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Podczas zakończonych w 2001 roku negocjacji w obszarze �Energia� poruszone
zostały wszystkie obszary energetyki: górnictwo naftowe i gazownictwo, elektroenergetyka,
paliwa płynne, górnictwo węgla kamiennego, efektywność energetyczna, energia jądrowa.

Pierwotnie, w stanowisku negocjacyjnym rząd polski zawarł prośbę o dwa okresy
przejściowe.

W odniesieniu do dyrektywy 98/30/EC dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego
rynku gazu ziemnego zawnioskowano o zastosowanie okresu przejściowego do 31 grudnia
2005 roku,

W odniesieniu do dyrektywy 68/414/EEC zaktualizowanej dyrektywą 72/425/EEC
dotyczącej obowiązku krajów członkowskich utrzymywania minimalnych zapasów ropy
naftowej i/lub paliw ciekłych zawnioskowano o zastosowanie okresu przejściowego do 31
grudnia 2010 roku.

W trakcie negocjacji strona polska odstąpiła od okresu przejściowego w stosunku do
dyrektywy 98/30/EC (wewnętrzny rynek gazu) oraz skróciła okres przejściowy w stosunku
do dyrektywy 68/414/EEC (zapasy paliw ciekłych) do 31 grudnia 2008 roku.

Decyzje powyższe pozwoliły na zakończenie negocjacji i tymczasowe zamknięcie
obszaru negocjacyjnego �Energia�.

III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W USTAWIE PRAWO
ENERGETYCZNE, DOTYCZĄCYCH RYNKÓW GAZU ZIEMNEGO I ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Warunkiem akcesji Polski do Unii Europejskiej w obszarze �Energia� jest
dostosowanie przepisów polskiego prawa energetycznego do obowiązujących w tym zakresie
norm prawa europejskiego, zawartych przede wszystkim w Dyrektywie 98/30/EC dotyczącej
wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego (GMD) oraz w Dyrektywie 96/92/EC
ustalającej wspólne zasady wewnętrznego rynku energii elektrycznej (EMD).

Innymi dyrektywami, które powinny być również wzięte pod uwagę są między innymi
dyrektywa 90/547/EWG, dotycząca przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci oraz
dyrektywa 91/296/EWG dotycząca przesyłu gazu ziemnego sieciami gazowniczymi.

Podstawowym warunkiem spójności polskiego prawa energetycznego jest nowelizacja
obecnie obowiązujących przepisów ograniczających zastosowanie zasady dostępu osób
trzecich do sieci energetycznych (tzw. zasada Third Party Access) � TPA), w postaci
obowiązku świadczenia usług przesyłowych przez przedsiębiorstwa sieciowe, tylko do "paliw
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i energii wydobywanych lub wytwarzanych w kraju". Przepis ten nie spełnia kryterium
obiektywności, przejrzystości i niedyskryminacji procedur dostępu do systemu, wymaganych
przez art. 16 EMD oraz art. 14 GMD.

W tym celu w Ministerstwie Gospodarki przygotowano projekt nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne, który Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła w dniu 19. 03. 2002 r.

1. W nowelizacji tej wprowadzono zakaz dyskryminacji podmiotów z krajów UE
ubiegających się o świadczenie usług przesyłowych w Polsce oraz zapewnienie
przestrzegania minimalnych zasad proceduralnych wymaganych przez Dyrektywy,
takich jak niezwłoczne informowanie o odmowie udzielenia dostępu i jej przyczynach.

2. Doprecyzowano art. 4. i art. 7 ust. 1 ustawy dotyczące kryteriów odmowy zawarcia
umowy o przyłączenie, umowy sprzedaży energii lub paliw oraz umowy o świadczenie
usług przesyłowych, z uwzględnieniem tzw. negatywnej klauzuli wzajemności w
zakresie dostępu do sieci, przewidzianej w art. 19.5 EMD oraz art. 19.1 GMD.
Wprowadzenie tej klauzuli zabezpieczy rynek polski przed negatywnymi skutkami
różnego tempa otwierania rynków energii elektrycznej i gazu w państwach
członkowskich UE. Zmiany te będą regulować także kryteria odmowy zawierania umów
przesyłowych o dostarczenie paliw lub energii wybranemu przez odbiorcę dostawcy w
przypadku trudności gospodarczych przedsiębiorstwa sieciowego, wynikających z
zawartych umów z jego zobowiązaniami typu "bierz lub płać" (take or pay).  Możliwość
wprowadzenia takich regulacji wynika z art. 25 GMD.  Organem zezwalającym na
wprowadzenia odstępstw będzie Prezes URE.

3. Zgodnie z wymaganiami art. 7.5 EMD oraz art. 7.2 GMD, wprowadzony został przepis
zakazujący dyskryminowania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące ruch i
eksploatację sieci jakichkolwiek podmiotów przyłączonych lub starających się o
przyłączenie do sieci.

4. Wprowadzone zostały także zmiany służące dostosowaniu prawa energetycznego do
Dyrektyw 90/547/EWG oraz 91/296/EWG dotyczących tranzytu energii i paliw
gazowych, a także do postanowień Traktatu Karty Energetycznej.

5. Uszczegółowione zostały zadania i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
prowadzących ruch i eksploatację sieci w zakresie przesyłania, obejmującego także
tranzyt energii elektrycznej i paliw gazowych.

6. Nałożony został generalny obowiązek informowania Komisji Europejskiej o projektach
inwestycyjnych. Organem, który będzie przekazywał informacje o projektach
inwestycyjnych będzie minister właściwy w sprawach gospodarki na podstawie danych
przygotowanych przez Prezesa URE.

7. Ze względu na wymaganą przez Dyrektywy jasność i przejrzystość kryteriów
ustanawiania obowiązków świadczenia usług publicznych, co wynika z art. 3 GMD i art.
3 EMD, doprecyzowane zostały odpowiednie przepisy dotyczące warunków udzielania
koncesji na działalność energetyczną w zakresie tzw. "szczególnych warunków
wykonywania działalności".

8. Wprowadzone zostały przepisy określające zarówno obowiązki OSP, jak i uprawnienia
zapewniające równoprawne traktowanie podmiotów na rynku.

9. Doprecyzowano przepisy określające charakter umowny stosunków handlowych
łączących przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców, które służą zapewnieniu
przejrzystości umów zawieranych z odbiorcami w celu dostarczania paliw gazowych i
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energii.

10. Wprowadzono zapisy pozwalające na nowelizację rozporządzenia w sprawie
harmonogramu uzyskiwania prawa do korzystania z usług przesyłowych. Wynika to z
art. 18 GMD i art. 19 EMD. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 18.6 GMD i art. 19.5
EMD celem określonym w rozporządzeniu winno być osiągnięcie co najmniej 33%
otwarcia rynku paliw gazowych w terminie dziesięciu lat od wejścia w życie GMD (10
sierpnia 2008 roku), a co do energii elektrycznej - otwarcie odpowiadające rocznemu
zużyciu 9 GWh w terminie sześciu lat od wejścia w życie EMD (dnia 19 lutego 2003
roku). Zmiany przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie będą mogły zostać
uwzględnione w drodze rozporządzenia wykonawczego.

11. Wprowadzono także obowiązek corocznego informowania Komisji Europejskiej o
osiągniętym stopniu otwarcia rynku energii elektrycznej i paliw gazowych.

12. Uzupełniono przepisy ustawy o obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł
niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciepła. Proponowana zmiana określa przedmiotowy zakres tego obowiązku w ustawie i
wytyczne dla wydania rozporządzenia wykonawczego.

13. Uwzględniono także zapisy nowej Dyrektywy 2001/77/EC dotyczącej promocji
wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

14. Wprowadzony został przepis mówiący o zbieraniu i przekazywaniu do Komisji
Europejskiej przez Prezesa URE informacji o projektach inwestycyjnych.

15. W zakresie kryteriów udzielania koncesji zmieniono dotychczasowy przepis
ograniczający możliwość uzyskania koncesji przez podmioty nie mające siedziby w
Polsce (był on niezgodny z podstawowymi zasadami UE) rozszerzając go na kraje
członkowskie Unii Europejskiej od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w UE.

16. Wprowadzono jednocześnie przepis zawierający obowiązek informowania Komisji
Europejskiej o przyczynach odmowy udzielenia koncesji.

17. Wprowadzono obowiązek publicznego udostępniania sprawozdań finansowych w
siedzibie przedsiębiorstwa dotyczący przedsiębiorstw nie publikujących swoich
sprawozdań.

18. Wprowadzono przepis określający kryteria podejmowania przez Prezesa URE decyzji w
sprawie konkurencyjności danego segmentu rynku. aby zlikwidować zarzut braku
przejrzystości i obiektywności wprowadzonych kryteriów.

Proponowane wyżej zmiany służyć będą usunięciu nieprawidłowości cenowych,
eliminowaniu subsydiowania skrośnego pomiędzy rodzajami działalności i grupami
odbiorców oraz rozwojowi rynku energii elektrycznej i gazu.

III.a.  DOSTOSOWANIA WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY OBSZARU
NEGOCJACYJNEGO �ŚRODOWISKO� DOTYCZĄCEJ SEKTORA
ENERGETYCZEGO
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W listopadzie 2001 roku weszła w życie Dyrektywa zaostrzająca wymagania
ekologiczne w Unii Europejskiej:

1. Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń z
dużych źródeł spalania paliw (zastępująca dotychczas obowiązującą Dyrektywę
88/609/EWG w tej samej sprawie)

Dyrektywa ta wprowadza następne istotne zaostrzenia w emisji zanieczyszczeń z
dużych obiektów energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MWt, i tak dla przykładu dla
nowych obiektów, uruchamianych po 27 listopada 2003 r., są one surowsze od obecnie
obowiązujących: dwukrotnie w odniesieniu do SO2 i NOx  oraz prawie dwukrotnie, jeśli
chodzi o emisję pyłów. W przypadku obiektów uznanych za istniejące zaostrzenia są również
bardzo znaczne.

Dla spełnienia wymagań Dyrektywy 2001/80/WE należy pilnie podjąć działania
inwestycyjne, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji odsiarczania
spalin, redukcji NOx i odpylania. W wielu przypadkach należy rozpatrzyć, czy nie bardziej
korzystna byłaby likwidacja istniejących urządzeń i budowa nowych.

Łączne nakłady - szacowane wstępnie - konieczne na dostosowanie się do wymagań
Dyrektywy 2001/80/WE można określić na około 35 mld PLN do roku 2015.

Wdrożenie Dyrektywy może wywołać również wzrost cen energii elektrycznej i
cieplnej, pogorszenie stanu finansowego sektora energetycznego oraz wzrost kosztów w całej
gospodarce.

IV. SEKTOR GAZU ZIEMNEGO
W Unii Europejskiej rynek gazu praktycznie w każdym kraju jest ukształtowany

inaczej. Istnieją trzy Dyrektywy starające się uporządkować do pewnego stopnia ten rynek:

1. Dyrektywa 98/30/EC określająca zasady funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu
ziemnego.
Celem jest zmniejszenie kosztów własnych przedsiębiorstw gazowniczych i tworzenie
możliwości obniżenia cen gazu dla odbiorców. Dyrektywa ma doprowadzić do
częściowego zliberalizowania europejskiego rynku gazu i zakłada stopniowe wdrażanie
zasady wolnego dostępu do sieci. Możliwość odmowy dostępu istnieje z powodu braku
przepustowości sieci lub z powodu poważnych trudności ekonomicznych i finansowych
związanych z zawartymi kontraktami zakupu gazu (w Polsce będą to umowy na zakup
gazu z importu) typu bierz lub płać.
Po dziesięciu latach od przyjęcia niniejszej Dyrektywy (tj.w 2008 r.) liberalizacja obejmie
co najmniej 33% rynku gazowego (20% do 2000 r., 28% do 2003 r.).

2. Dyrektywa 90/377/EWG w sprawie przejrzystości cen gazu ziemnego i energii
elektrycznej
Ustanowiła ona procedurę zgłaszania cen płaconych przez finalnych odbiorców
przemysłowych energii elektrycznej i gazu, za pośrednictwem organu statystycznego do
Komisji Europejskiej, zawierających informacje o podziale konsumentów na określone
kategorie oraz odpowiadająca im wielkość zużycia energii.

3. Dyrektywa 9I/296/EWG w sprawie tranzytu gazu ziemnego sieciami gazowymi

Nakłada obowiązek przesyłu gazu sieciami gazowymi oraz wprowadzenia odpowiedniego
systemu monitorowania wypełnienia tego obowiązku. Dystrybutor nie może odmówić
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producentowi przesyłu gazu w swojej sieci, dlatego też musi zgłaszać Komisji i
kompetentnym władzom krajowym wniosek o przesył gazu ziemnego w celu rozpoczęcia
negocjacji w sprawie warunków przesyłania, dostarczyć informację o zawarciu umowy
lub o powodach, które doprowadziły do nie podpisania umowy.

Rezygnacja z ubiegania się o okres przejściowy dotyczący liberalizacji rynku gazu
oznacza, iż już w momencie wejścia do Unii Europejskiej (01.01.2004r) polskie
prawodawstwo będzie musiało być zgodne z prawodawstwem UE, łącznie z przepisami o
otwarciu rynku, które były głównym powodem ubiegania się o kres przejściowy.

Zgodnie z zapisami dyrektywy gazowej Polska będzie musiała otworzyć swój rynek
gazowy z chwilą wejścia do UE w co najmniej 33 % (art. 18 dyrektywy gazowej). Oznacza
to, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. będzie musiało stanąć do konkurencji
zagranicznej. Biorąc pod uwagę złą sytuację finansową firmy a także nie zakończone procesy
restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne otwarcie takie może grozić utratą przez PGNiG S.A.
części rynku (firma szacuje, że w pierwszej fazie może to być około 25% rynku PGNiG
S.A.).

Dlatego też należy :

a. Dążyć do minimalnego, akceptowanego przez dyrektywę gazową otwarcia rynku
gazu w Polsce.
Zgodnie z zapisami dyrektywy gazowej ograniczać dostęp do sieci, powołując się na
zawarte kontrakty długoterminowe �bierz lub płać� oraz na ograniczenia wynikające
z braku przepustowości sieci przesyłowych.

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne uwzględniono także zapisy
dające delegację do obrony interesów polskiego sektora gazowego. Nowela daje
możliwość swobodnego kształtowania harmonogramu dostępu do sieci z
uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej w drodze zmiany rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie harmonogramu otwierania rynku gazu. Podejmując
decyzję o terminie otwarcia rynku gazu dla określonych grup odbiorców można
będzie uwzględnić sytuację polskiego sektora gazowniczego i jego przygotowanie
do konkurencji zewnętrznej. Nowela dopuszcza także możliwość podjęcia przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ograniczenia dostępu do sieci gazowej jeżeli
zawarte umowy typu �bierz lub płać� powodują poważne trudności finansowe w
przedsiębiorstwie gazowniczym.

b. do końca I-go półrocza 2002r. PGNiG S.A. oraz Minister Skarbu Państwa musi
przygotować program inwestycyjny i modernizacyjny, dostosowujący polski system
gazowniczy do współpracy z systemem UE.

 Działania te muszą być zakończone do końca 2003 roku. W przeciwnym razie polskie
gazownictwo nie będzie przygotowane do zliberalizowanego, wewnętrznego rynku gazu Unii
Europejskiej oraz na sprostanie konkurencji zagranicznej a w konsekwencji może dojść do
upadku polskiego sektora gazowego.

 

 

 
 

 V. SEKTOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 Najważniejsze dyrektywy w zakresie elektroenergetyki:
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1. Dyrektywa 96/92/EC dotycząca wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii
elektrycznej.
Ustala ona ogólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii
elektrycznej jak również zasady organizacji i funkcjonowania sektora, dostęp do rynku,
kryteria i procedury mające zastosowanie w zaproszeniach do przetargów w udzielaniu
zezwoleń oraz prowadzeniu ruchu systemów elektroenergetycznych.

2.  Dyrektywa 90/377/EEC w sprawie przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej.
Ustanowiła ona procedurę zgłaszania cen płaconych przez finalnych odbiorców
przemysłowych energii elektrycznej i gazu, za pośrednictwem organu statystycznego do
Komisji Europejskiej, zawierających informacje o podziale konsumentów na określone
kategorie oraz odpowiadająca im wielkość zużycia energii.

3. Dyrektywa 90/547/EEC w sprawie tranzytu energii elektrycznej sieciami
elektroenergetycznymi. Ustala ona zasady przesyłu energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci przesyłowej krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ma przyczyniać się do
tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej, a także zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej w ramach UE, zmniejszenia kosztów w ramach handlu
energią elektryczną poprzez koordynację budowy i eksploatacji połączeń, intensyfikacji
przesyłu pomiędzy sieciami.

Proces dostosowywania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej
polega na zmianie i uaktualnieniu Prawa Energetycznego, co zostało pokazane w rozdziale II
niniejszego materiału, szczególnie w części dotyczącej dostępu do sieci podmiotów
zagranicznych, wytwarzających energię elektryczną przy wykorzystaniu paliw zagranicznych.
Procedura takich zmian została obecnie rozpoczęta. Ich zakończenie planowane jest do końca
2002 roku.

Jednakże przyjęcie przez Polskę zobowiązań w zakresie elektroenergetyki, nałożonych
przez legislację Unii Europejskiej będzie miało zasadniczy wpływ na działalność
przedsiębiorstw sektora.

Główne zadania, które stoją przed polskim sektorem elektroenergetyki w kontekście
integracji z Unią Europejską, odnoszą się do funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

Otwieranie krajowego rynku energii elektrycznej na konkurencję jest określone na
poszczególnych etapach przez udział zliberalizowanego rynku w całkowitym zużyciu energii.
Dyrektywa 96/92/EC daje prawo indywidualnego określania przez kraje grup odbiorców
uprawnionych do udziału w rynku, jednocześnie gwarantując dostęp największym odbiorcom,
o zużyciu powyżej 100GWh rocznie. Struktura użytkowania energii elektrycznej w Polsce
powoduje, że udzielenie prawa dostępu do sieci odbiorcom o zużyciu nie mniejszym niż 100
GWh rocznie, co nastąpiło już w styczniu 1999 r., otworzyło rynek na konkurencję
wewnętrzną w 37%.

Problemy z wdrażaniem przepisów Dyrektywy 96/92/EC (określającej wspólne zasady
wewnętrznego rynku energii elektrycznej) zidentyfikowane w trakcie analizy zgodności
legislacji Polski i Unii Europejskiej w zakresie elektroenergetyki mają raczej charakter
techniczny. Dotyczą one przede wszystkim stopnia i tempa otwarcia polskiego rynku energii
elektrycznej na konkurencję międzynarodową, nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku
publikowania lub udostępniania rocznych sprawozdań finansowych oraz wzmocnienie roli
operatorów systemu przesyłowego i rozdzielczych, przejrzyste i wolne od dyskryminacji
świadczenie usług przesyłowych i tranzytowych oraz harmonizację systemów regulacji
przedsiębiorstw energetycznych.

 Celem funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej jest zapewnienie
racjonalnych cen dla klienta, dostaw energii o wysokich parametrach jakościowych oraz
zagwarantowanie rynkowych rentowności podmiotów funkcjonujących w elektroenergetyce.
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Ceny energii elektrycznej ustalone w wyniku konkurencji będą wiarygodną informacją dla
potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabywaniem akcji prywatyzowanych
przedsiębiorstw.

 Wprowadzenie konkurencyjnych mechanizmów rynkowych w wytwarzaniu i
dostawach energii oraz zapewnienie odbiorcom prawa do korzystania z systemu
przesyłowego skutkować będzie następującymi korzyściami:

•  Eliminacją nieefektywnych producentów,
•  Obniżeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
•  Spowolnieniem tempa wzrostu cen energii,
•  Poprawą jakości dostarczanej energii,
•  Wzrostem efektywnego użytkowania energii,
•  minimalizacją negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

 W przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki w lutym 2002.r projekcie zmian
ustawy Prawo energetyczne znalazły się również niezbędne zapisy, umożliwiające
legislacyjne przygotowanie sektora elektroenergetycznego do wewnętrznego rynku energii
elektrycznej Unii Europejskiej.

 Szczegółowo zapisy te zostały przedstawione w rozdziale III niniejszego materiału:
�Omówienie planowanych zmian w ustawie Prawo energetyczne, dotyczących rynków gazu
ziemnego i energii elektrycznej�.

 VI. SEKTOR PALIW PŁYNNYCH
 Najistotniejszą dyrektywą jest:

 Dyrektywa 68/414.EEC (z późniejszymi zmianami) o obowiązku krajów członkowskich
utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub paliw ciekłych.

 Największym problemem jaki występuje w sektorze paliw płynnych w procesie
przystępowania do UE jest utworzenie 90-cio dniowych, obowiązkowych rezerw paliw
płynnych.

 Polska traktuje wymóg posiadania odpowiedniego poziomu zapasów jako jeden z
ważnych elementów bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z uwagi jednak na związane z
tym koszty oraz problemy techniczne proces adaptacji  musi postępować równomiernie.
Należy też mieć na uwadze znaczący wpływ cen paliw na politykę finansową.

 Planuje się, że 90-cio dniowy poziom zapasów paliw ciekłych osiągnięty zostanie do
końca 2008 roku.

 Osiągnięcie 90-dniowych zapasów jest w warunkach polskich bardzo trudnym
zadaniem i powinno być realizowane jako rozsądny kompromis między realnymi w polskich
warunkach gospodarczych możliwościami a wymaganiami Unii Europejskiej.

 Podstawę tworzenia 90-cio dniowych zapasów paliw płynnych dała nowelizacja w
2001 roku ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Nowelizacja ta weszła w życie 01.01.2002roku.

 

 Jednakże nowelizacja ta nie rozwiązuje w pełni szeregu innych istotnych problemów
związanych z tworzeniem i utrzymywaniem obowiązkowych zapasów paliw płynnych.
Między innymi nie zostały stworzone warunki istnienia rynku magazynowania paliw, nie
został stworzony jasny i klarowny system finansowania zapasów.
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 Dlatego też Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt nowej ustawy o
obowiązkowych zapasach produktów naftowych, który w sposób kompleksowy tworzy
warunki dla powstania stabilnego systemu gromadzenia i utrzymywania 90-cio dniowych
zapasów paliw płynnych.

 
 
VII. GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej jest:

Decyzja Komisji 3632/93/ECSC ustanawiająca przepisy Wspólnoty dotyczące pomocy
państwa dla przemysłu węglowego.

Działania w zakresie sektora węgla kamiennego wynikają z postanowień ustawy z
dnia 26.11.1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych.

Ponadto wdrażając �Program reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1999 � 2002� przyjęty przez Radę Ministrów dnia 30.06.1998r. (skorygowany dnia
21.12.1999r.) przyjęto w pełni zasady acquis communautaire w zakresie pomocy państwa dla
górnictwa węglowego. Prawo polskie jest aktualnie zgodne z decyzją Komisji nr
3632/93/ECSC, której ważność upływa z dniem 23 lipca 2002r. Po ewentualnym
wprowadzeniu w UE nowych zasad w tym zakresie zostanie określone stanowisko Polski,
przy uwzględnieniu krajowych uwarunkowań i rządowych programów restrukturyzacyjnych.

Ministerstwo Gospodarki musi podjąć pilne działania w celu oceny czy polityka
Polski w zakresie pomocy państwa dla górnictwa węglowego jest zgodna z nowymi zasadami
dotyczącymi pomocy państwa w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej.
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1. Uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce i na świecie

�Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku� oraz długoterminowa prognoza
zapotrzebowania na energię zostały zbudowane na podstawie scenariuszy makroekonomicznych,
charakteryzowanych średnioroczną stopą wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB); 5,5% w
scenariuszu Postępu-Plus, 4,0% w scenariuszu Odniesienia oraz 2,3% w scenariuszu Przetrwania,
a także jakościowymi opisami warunków i wymuszeń otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Scenariuszem preferowanym w założeniach do długoterminowej prognozy
energetycznej był scenariusz Postępu-Plus, jako najbardziej zgodny z wariantem aktywnym
strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polski na lata 2000-2010.

W scenariuszu tym założono korzystny rozwój gospodarki światowej, wysokie tempo
wzrostu PKB, szeroki dostęp do kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych,
transfer nowoczesnych technologii na dużą skalę, restrukturyzację gospodarki odznaczającą
się wzrostem znaczenia sektorów o wysokiej wartości dodanej na zatrudnionego i spadkiem
udziału rolnictwa, a także energetyki w PKB przy znacznym wzroście wydajności pracy. W
przypadku tego scenariusza korzystne trendy rozwojowe wyprzedzają integrację z UE, a
członkostwo Polski w UE jedynie przyśpiesza zmiany zachodzące w gospodarce.

Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) skorygowała wzrost
światowego PKB w 2001 roku względem prognozy jesiennej z roku 2000 o 1 punkt
procentowy w dół, do 3,2%. Główną przyczyną prognozowanego spowolnienia był spadek
tempa wzrostu gospodarczego w USA, który prognozowano na poziomie 1,5%, w
porównaniu ze wzrostem w wysokości 4,1% w 2000 roku. Oprócz tego nadal spadał PKB w
Japonii, a wzrost gospodarczy w Europie był niższy od oczekiwanego. Prognozy na 2002 rok
przewidywały 2,5% wzrostu PKB w USA oraz 3,9% dla całego świata. 25 kwietnia 2001 r.
Komisja Europejska (KE) opublikowała swoje prognozy wzrostu gospodarczego w krajach
�15� na poziomie 2,8% w 2001 roku i 2,9% w 2002 roku, przy czym w Niemczech wzrost
PKB miał wynieść, odpowiednio, 2,2% i 2,6%.

W maju 2001 roku swoje prognozy opublikowała także Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)1 - realny wzrost PKB w krajach OECD miał wynieść 2,0%
w 2001 roku i prognoza ta była niższa o 1,3 punktu procentowego od poprzedniej. Wzrost
gospodarczy w 2002 roku ma wynieść 2,8%. Prognozy dla Stanów Zjednoczonych
przewidywały wzrost na poziomie 1,7% w 2001 roku oraz 3,1% w 2002 roku, dla Japonii,
odpowiednio, 1,0% i 1,1%, a dla Unii Europejskiej 2,6% i 2,7%.

Jednakże prognozy MFW z jesieni 2001 roku zostały skorygowane jeszcze bardziej w
dół: wzrost światowego PKB ma wynieść 2,7% w 2001 roku i 3,6% w 2002 roku. Wzrost
gospodarczy krajów strefy euro jest prognozowany na poziomie 1,9% w 2001 roku i 2,3% w
2002 roku, zaś w Niemczech, odpowiednio, 0,9% i 1,9%. W Stanach Zjednoczonych realny
PKB ma wzrosnąć o 1,5% w 2001 roku i 2,5% w 2002 roku, zaś w Japonii - spaść o 0,2% w
2001 roku, a oczekiwany wzrost wystąpi dopiero w roku 2002.

Światową dekoniunkturę potwierdzają też �barometry gospodarek� - we wrześniu
2001 r. indeks giełdy frankfurckiej DAX spadł do poziomu najniższego od 33 miesięcy,
londyński indeks FTSE-100 do poziomu sprzed 34 miesięcy, a tokijski Nikkei 225 - do
poziomu najniższego od 17 lat. Tabl. 3.1 przedstawia zmiany prognoz wzrostu gospodarczego

                                                
1 �Economic Outlook�, No. 69, OECD, Paris, May 2001.
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formułowanych przez główne instytucje gospodarcze w odpowiedzi na spadek koniunktury na
świecie.

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz w gospodarce krajowej spowodowały, że
tempo wzrostu PKB w latach 2000-2001 ukształtowało się na poziomie scenariusza
Przetrwania, również zmiany strukturalne były bliższe zmianom ze scenariusza Przetrwania.

Tabela 1. Korekty prognoz zmian PKB w odpowiedzi na spadek koniunktury na świecie
[%]

Prognozy zmian realnego PKB
w 2001 roku

XI 2000
(Min. Fin.)

IV 2001
(MFW/KE)

V 2001
(OECD)

IX 2001
(MFW)

Świat 4,1 3,2 2,7

OECD 3,3 2,0

UE/strefa euro 3,0 2,8 2,6 1,9

USA 1,5 1,7 1,5

Niemcy 2,2 0,9

Japonia 1,0 1,0 -0,2

Porównanie wartości wskaźników dynamiki rozwojowej przedstawiono w tabl. 2 i 3.

Tabela 2. Zrealizowana dynamika wzrostu PKB
[%]

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000

Przetrwania 100,0 104,9 107,7 110,4

Odniesienia 100,0 105,8 111,9 118,4

Sc
en

ar
iu

sz

Postępu- Plus 100,0 105,8 111,9 118,4

Realizacja (dane GUS) 100,0 104,8 109,1 113,5
Ceny stałe, 1997 = 100

Tabela 3. Dynamika wartości dodanych w latach 1997 - 2000 i w 2005 roku według
prognozy długoterminowej

 (ceny stałe, 1996=100)

Realizacja (GUS)
Prognoza długo-

terminowaSektor
1997 1998 1999 2000 2005

Rolnictwo 101,1 107,1 106,4 99,2 104,1

Przemysł 110,3 115,0 118,5 126,6 125,0

Budownictwo 113,6 124,2 128,5 127,7 122,6

Usługi rynkowe 104,4 109,4 116,0 120,9 129,4

Usługi publiczne 102,8 104,8 105,4 106,4 122,1
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Poziom stopy bezrobocia osiągnął w roku 2000 wartość najwyższą od roku 1995 (tabela 4).
Dane dotyczące roku 2001 wskazują, że bezrobocie dalej wzrasta.

Tabela 4. Zmiany stopy bezrobocia

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ludność [mln] 38,61 38,64 38,7 38,7 38,7 38,7 38,6

Stopa bezrobocia [%] 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,4

Źródło danych: Roczniki Statystyczne, Roczniki Demograficzne GUS

Z punktu widzenia przyszłych potrzeb energetycznych gospodarki osłabienie tempa
rozwoju gospodarczego będzie skutkowało mniejszym zapotrzebowaniem na paliwa i energię.
Mniejsze zapotrzebowanie wynikać będzie również ze zmniejszania się energochłonności krajowej
gospodarki. Dane obrazujące poziom energochłonności za ostatnie kilka lat podano w tabeli 5.

Tabela 5. Wybrane wskaźniki energetyczne

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Energochłonność (en. pierwotna/PKB)
[kgoe/zł�00] 0,187 0,192 0,172 0,155 0,142 0,131

Elektrochłonność (en. elektryczna/PKB)
[kWh/zł�00] 0,255 0,248 0,233 0,220 0,208 0,203

Źródło danych: Obliczenia własne ARE S.A.

W konsekwencji wielkości zużycia paliw i energii w latach 2001 - 2005
prognozowane w �Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku� przesuwają się na
dalszy okres, co najmniej na lata 2006 - 2010.

Wskazuje na to m.in. struktura tworzenia PKB (tabela 6). Zmiany struktury PKB w latach
1995 - 2000 nie są znaczące. Daje się zauważyć niewielki spadek udziału przemysłu
przetwórczego, budownictwa i rolnictwa oraz wzrost udziału usług w tworzeniu PKB. Spadek
zapotrzebowania na paliwa i energię byłby szybszy, gdyby zmiany strukturalne PKB dotyczyły
obniżenia udziału sektorów energochłonnych, w odniesieniu do których nie zaszły w ostatnich
latach istotne zmiany.

Tabela 6. Struktura tworzenia PKB
[%]

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Struktura PKB, w tym: 100 100 100 100 100 100

Przemysł przetwórczy z budownictwem
(bez sektora energii) 27,17 26,31 26,70 26,51 26,21 25,53

Sektor energii 6,34 5,89 5,50 4,91 4,67 4,75

Rolnictwo 6,02 5,58 4,82 4,17 3,46 3,31

Usługi 43,30 44,96 46,52 48,33 48,71 50,21
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Źródło danych: Roczniki Statystyczne GUS

2. Sektor energii w gospodarce kraju

W ramach tego sektora funkcjonowało w roku 1999 ponad 1400 przedsiębiorstw, w
tym ponad 540 dużych2. W okresie pięciu lat (1995-1999) znacznie wzrosła liczba podmiotów
sektora - z ok. 800 do 1423, przy czym dla przedsiębiorstw dużych był to wzrost z ok. 400 do
540 podmiotów.

Zatrudnienie
W roku 2000 w sektorze energii zatrudnionych było 402 tys. osób, z czego 392 tys.

 w przedsiębiorstwach dużych.

W sektorze tym w roku 2000 pracowało 4,3% zatrudnionych w kraju, co jednocześnie
stanowiło 15,6% zatrudnionych w przemyśle.

W ciągu ostatnich lat (1995 - 2000) zatrudnienie zmalało łącznie o 150 tys., przede
wszystkim w dużych firmach (spadek o ponad 144,5 tys.). Redukcja zatrudnienia miała
miejsce głównie w kopalniach węgla kamiennego i była skutkiem prowadzonej
restrukturyzacji górnictwa.

Produkcja globalna
Z sektora energii pochodzi blisko 1/5 produkcji globalnej przemysłu i około 6-8%

produkcji globalnej gospodarki kraju. Jest to rząd 48 mld zł dla roku 1995 i 92 mld zł dla roku
2000. Jednak udział sektora w produkcji globalnej kraju i przemysłu maleje, a zwłaszcza
malał do roku 1999. Dane za rok 2000 wskazują na niewielki wzrost tego udziału,
odpowiednio do 6,7% i 18,2%.

W omawianym okresie systematyczny i ciągły spadek produkcji globalnej występował
w górnictwie (głównie na skutek zmniejszania wydobycia), chociaż rok 2000 przyniósł
poprawę (wzrost produkcji globalnej o 1,07%), oraz w przemyśle koksowniczym.
Odnotowano natomiast wzrost produkcji globalnej od roku 1997 w elektroenergetyce, a od
roku 1998 w przemyśle rafineryjnym.

W roku 2000 udział podsektorów w produkcji globalnej ukształtował się następująco:
górnictwo 20,3%; wytwarzanie produktów koksowania węgla i rafinacji ropy naftowej 32% -
tutaj nastąpił duży wzrost w stosunku do roku poprzedniego, o 8 punktów procentowych;
zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę 47,1% (w roku 1999 52,8%).

Udział sektora w produkcji sprzedanej przemysłu kształtuje się na poziomie zbliżonym
do udziału produkcji globalnej - jest od niej większy o 0.2 - 0.3 punktu procentowego.
Podobnie również układa się struktura udziału dla poszczególnych podsektorów.

Wartość dodana
Ważnym miernikiem ekonomicznym jest wartość dodana, decydująca o poziomie PKB.

W roku 1995 sektor generował nieco ponad 7% wartości dodanej w skali kraju, a 23%
w skali przemysłu. W roku 2000 stanowiło to już tylko ok. 5,5% w krajowej wartości dodanej
i 20,3% wytworzonej w przemyśle.

Struktura wartości dodanej odniesionej do podsektorów układa się nieco inaczej niż w
przypadku produkcji globalnej i sprzedanej.

                                                
2 Przedsiębiorstwa duże: zatrudniające powyżej 50-ciu zatrudnionych w przypadku górnictwa, koksownictwa i

przemysłu rafineryjnego oraz powyżej 20 zatrudnionych dla elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa.
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Górnictwo wygenerowało 35,9% wartości dodanej sektora, wytwarzanie produktów
koksowania węgla i rafinacji ropy naftowej 12,6%, a dział zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz
i gorącą wodę 51,6%.

Potencjał produkcyjny
Potencjał produkcyjny sektora energii mierzony wartością środków trwałych brutto,

wynosił w 2000 roku 202,1 mld zł, tj. ok. 43% środków trwałych eksploatowanych w
przemyśle i 14% w gospodarce krajowej.

Należy zwrócić uwagę na stopień zużycia majątku, który w górnictwie sięga 65,5%, w
podsektorze zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło 59%, w dziale produktów rafinacji
ropy i koksowania węgla 50%. Średni poziom tego wskaźnika dla przemysłu to 52,5%, a dla całej
gospodarki krajowej 47%.

Dla podstawowej kategorii majątku (czyli maszyn i urządzeń technicznych) stopień
zużycia jest jeszcze wyższy. Dla przykładu w górnictwie sięgał blisko 80%, a w dziale
zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę 68%.

Zasilanie budżetu państwa
Ważnym wskaźnikiem określającym pozycję sektora energii w gospodarce kraju może

być stopień zasilania budżetu państwa przez ten sektor.

Ze względu na obciążenie paliw silnikowych podatkiem akcyzowym oraz wszystkich
nośników energii podatkiem od wartości dodanej, stopień ten jest stosunkowo wysoki. W
ostatnich dwóch latach udział sektora w podatkowych dochodach budżetu kształtował się
następująco:

Tabela 7. Udział sektora energii i podsektorów w dochodach podatkowych budżetu
państwa

Podatek dochodowy
od osób prawnych

Podatek VAT Akcyza Podatki
razemWyszczególnienie

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Górnictwo % 0,32 0,34 . 4,20 3,51 . 0,02 0,00 . 3,22 2,25 .

Wytwarzanie
produktów
koksowania węgla i
rafinacji ropy
naftowej

% 1,68 2,16 . 3,93 3,59 . 35,21 41,92 . 9,97 11,62 .

Zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz, parę wodną i
gorącą wodę

% 3,91 2,86 . 5,46 6,25 . 0,00 0,01 . 3,44 3,27 .

Sektor
energetyczny

% 5,91 5,37 . 13,59 12,35 . 35,24 41,93 . 16,63 17,14 .

Dochody
podatkowe budżetu

mld
zł 15,0 16,9 13,3 48,8 51,7 52,9 25,2 27,3 28,9 112,8 119,6 119,0

Źródło danych: Rocznik Statystyczny GUS, szacunki własne ARE S.A.
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Biorąc pod uwagę podane wcześniej wskaźniki 5-6% udziału sektora energii w
krajowej produkcji globalnej i wartości dodanej wpływy z tego sektora do budżetu na
poziomie 16-16,5% można uznać za znaczące. Największą wagę ma akcyza, wpływy z tego
tytułu pochodzące z przemysłu rafineryjnego wynosiły 8,9 mld zł w roku 1999 i 11,5 mld zł w
roku 2000. W roku 2000 przychody budżetu z tytułu akcyzy od paliw silnikowych wyniosły
12,6 mld zł, czyli więcej niż od wyrobów spirytusowych i tytoniowych łącznie (10,78 mld zł)

Wielkości wykazane w tabeli 7 obliczono na podstawie rzeczywistych wpłat do
budżetu (podatków zapłaconych). Wyniosły one w roku 1999 18,7 mld zł i 20,5 mld zł w
2000 roku. Natomiast wszystkie podatki, które powinien zapłacić sektor energii to ponad
33 mld zł w roku 2000. Podatki nie zapłacone (zobowiązania z tytułu podatków i ceł) wraz z
zaległościami w składkach na ubezpieczenia społeczne kształtowały się w sektorze na poziomie
12,7 mld zł, z czego 10,4 mld zł przypada na zaległości górnictwa.

W strukturze płaconych podatków niewielki jest udział podatku dochodowego.
Wynika to z wysokiego poziomu podatków pośrednich (VAT-u i akcyzy) i niskiej
rentowności sektora. Oceniając strukturę podatków trzeba pamiętać o zmianie stóp
procentowych. Dla podatku dochodowego (bezpośredniego) stopa procentowa malała z 40%
do 30% w roku 2000, natomiast dla podatków pośrednich rosła. Dla energii elektrycznej, gazu
i oleju opałowego VAT w roku 1995 wynosił 7%, a następnie z roku na rok wzrastał o
5 punktów procentowych do 22%. Systematycznie wzrastał również poziom akcyzy od paliw
silnikowych.

Udział zobowiązań wobec budżetu i ZUS-u w przypadku sektora � głównie w związku
z sytuacją w górnictwie i koksownictwie - ukształtował się na poziomie wyższym niż średnio
w przemyśle.
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3. Sytuacja finansowa sektora energii

Analiza zgromadzonych danych statystycznych dotyczących krajowego sektora energii
wskazuje na kilka problemów, które wydają się w chwili obecnej ważne z punktu widzenia
bezpieczeństwa dostaw energii, ocenianych m.in. możliwościami rozwoju i konkurencyjnością
przedsiębiorstw energetycznych, jak i całego sektora energii.

Wśród tych problemów jako kluczowe należy traktować:

•  niską rentowność sektora, występującą przy stosunkowo szybkim
wzroście cen nośników energii,

•  zróżnicowaną, ale raczej słabą wypłacalność,

•  konieczność pozyskiwania zewnętrznego kapitału na cele rozwojowe, czy
to w postaci kredytów, czy też nowych inwestorów.

 Dla pełniejszego obrazu gospodarki energetycznej kraju, niżej przedstawiono niektóre
charakterystyczne wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki te policzone zostały również dla
dwóch działów handlowych (hurtowa oraz detaliczna sprzedaż paliw ciekłych), nie
wchodzących bezpośrednio w skład sektora energii, ale bardzo ściśle z nim związanych.

 Rentowność
 Na tle wyników osiąganych przez przemysł przetwórczy3 wskaźniki ekonomiczne

notowane dla poszczególnych podsektorów energetycznych są raczej niekorzystne. Podobnie jak w
przemyśle przetwórczym, również w sektorze energii poziom rentowności jest gorszy niż kilka lat
wstecz. Zmiany te obrazuje rys.1.
 

W porównaniu tym stosunkowo dobrze prezentuje się tylko przemysł rafineryjny,
chociaż poziom wskaźnika jest niski i nie przekracza obecnie 3%. Do roku 1997 stosunkowo
dobrą rentowność osiągało również wytwarzanie energii elektrycznej.

W gazownictwie rentowność z roku na rok malała. Od roku 1999 gazownictwo ponosi
straty na działalności.

Dodatni poziom wskaźnika świadczący o osiąganiu zysku (dodatniego wyniku
finansowego) notuje górnictwo węgla brunatnego, ciepłownictwo oraz łącznie przedsiębiorstwa
sieciowe elektroenergetyki.

Zdecydowanie najtrudniejszą sytuację obserwujemy w górnictwie węgla kamiennego i
koksownictwie, gdzie w 2000 roku rentowność netto ukształtowała się na poziomie poniżej -
11%. Trzeba jednak zauważyć, że rok 2000 był lepszy niż dwa poprzednie lata zarówno dla
górnictwa, jak i koksownictwa.

Sumaryczne wyniki przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż paliw ciekłych, zwłaszcza
detaliczną wskazują, że nawet przy dużych wzrostach cen tych paliw z jakimi mieliśmy do
czynienia w ubiegłym roku, marże przedsiębiorstw handlu detalicznego paliwami ciekłymi nie
pokrywają w pełni deklarowanych kosztów działalności tego działu handlowego.

                                                

 3 Przemysł z wyłączeniem sektora energii





9

 Płynność finansowa

 Wypłacalność przedsiębiorstw oceniana za pomocą wskaźników płynności finansowej4 (rys.2)
jest w sektorze energii zróżnicowana. Jej poziom w większości przypadków jest
niezadowalający i wskazuje na zagrożenia w tym zakresie.

 Średni poziom płynności bieżącej dla przemysłu przetwórczego, odnotowany dla roku:
1995 i 2000 wyniósł odpowiednio: 1,52 oraz 1,24. Nastąpiło zatem pogorszenie płynności
finansowej przedsiębiorstw. W sektorze energii - prawie we wszystkich podsektorach -
sytuacja w zakresie wypłacalności jest obecnie również gorsza niż w latach ubiegłych. Tylko
górnictwo węgla brunatnego charakteryzuje się bezpiecznym poziomem obu omawianych
wskaźników. Jednak poziom płynności szybkiej - ok. 2, przy poziomie płynności bieżącej ok.
2,5, świadczy o zbyt dużym zamrożeniu środków obrotowych. Dla hurtowej sprzedaży paliw
wskaźnik płynności szybkiej kształtuje się na poziomie ok. 1, czyli w miarę bezpiecznym.
Małe różnice pomiędzy płynnością szybką a płynnością bieżącą w przypadku tego rodzaju
działalności świadczą o stosunkowo niskich zapasach utrzymywanych przez przedsiębiorstwa.

 We wszystkich pozostałych podsektorach oba analizowane wskaźniki w okresie
ostatnich kilku lat pogarszały się. Prawie we wszystkich przypadkach sytuacja jest obecnie
gorsza, niż kilka lat wstecz.

 W miarę zadawalający jest poziom płynności szybkiej osiągnięty przez ciepłownictwo oraz
dystrybucję i przesył energii elektrycznej. W tym ostatnim podsektorze poziom obu wskaźników
jest zbliżony, lecz wynika to ze specyfiki działalności polegającej na braku możliwości
magazynowania energii elektrycznej, a innego rodzaju zapasy nie odgrywają tu większej roli. W
roku 2000 dla przesyłu wskaźnik bieżący wynosił 1,03, a dla dystrybucji 0,89.

Podobnie jak w przypadku wskaźników zyskowności i rentowności, tak i tutaj
zaskakuje sytuacja przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną paliw. Sądząc z
poziomu płynności wypłacalność tego podsektora jest wyraźnie zagrożona.

 Analizowane wskaźniki potwierdzają złą sytuację ekonomiczną górnictwa węgla
kamiennego i koksownictwa.

 Dla trzech podsektorów: dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, ciepłownictwa
oraz hurtowej sprzedaży paliw ciekłych, porównanie wskaźników płynności z omówionymi
wcześniej wskaźnikami rentowności daje podstawę do stwierdzenia, że wprawdzie osiągane
wyniki finansowe są złe, ale przedsiębiorstwa nie są pozbawione płynności finansowej i
sytuacja w zakresie wypłacalności jest na ogół dobra.

 Dla pozostałych podsektorów, zarówno poziom płynności bieżącej jak i szybkiej
wskazują na pewne zagrożenia w zakresie ich wypłacalności.

 Duże różnice w poziomie obu tych wskaźników, w przypadku przemysłu rafineryjnego i
sprzedaży detalicznej paliw ciekłych, świadczą o sporych zapasach utrzymywanych przez te
podsektory. W roku 2000 ich udział w majątku obrotowym wynosił w przypadku rafinerii prawie
53%, a dla sprzedaży detalicznej paliw 36,5%. Dla porównania, u wytwórców energii elektrycznej
gromadzących znaczne zapasy węgla wskaźnik ten wyniósł 28%.

 Inwestycje

                                                
 4 Poziom wskaźnika płynności bieżącej [majątek obrotowy/zobowiązania krótkoterminowe] uznaje się za dobry,

jeśli osiąga on wartość 2 - 2,5. Dla wskaźnika płynności szybkiej [(majątek obrotowy-zapasy)/ zobowiązania
krótkoterminowe] - dobry poziom to 1 lub nieco powyżej 1.
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 Do oceny bezpieczeństwa zaopatrzenia w nośniki energii w przyszłości, wykorzystano
wskaźniki charakteryzujące możliwości i skłonność do inwestowania. Do oceny działalności
rozwojowej zastosowano wskaźnik intensywności inwestowania pokazujący jaki jest poziom
ponoszonych nakładów w stosunku do przychodów operacyjnych oraz wskaźnik finansowania
wewnętrznego inwestycji, czyli porównanie poziomu nadwyżki finansowej wypracowywanej
przez przedsiębiorstwo (sumy zysku i amortyzacji) z ponoszonymi nakładami, co pozwala na
ocenę samowystarczalności inwestycyjnej.

 Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa energetyczne wyniosły w
1999 roku 11,8 mld zł a w roku 2000 � 9,9 mld zł.

 Zdecydowanie największe inwestycje prowadzone były w ostatnich latach w
elektroenergetyce - w podsektorze wytwarzania. W roku 1997 był to rząd wielkości 4 mld zł.
Duża część tej kwoty uzyskana została z kredytów. W tym czasie poziom nadwyżki
wypracowywany przez wytwórców energii był o połowę mniejszy. W kolejnych latach
nakłady w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej stopniowo malały i w roku 2000 ich
poziom (ok. 3 mld zł) był bliski wypracowanej nadwyżce. Trzeba tu dodać, że ze względu na
ujemny wynik finansowy, wysokość nadwyżki finansowej jest w zasadzie równa poziomowi
odpisów amortyzacyjnych w podsektorze.

 Z kolei, w podsektorze przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej to nadwyżka
finansowa jest wyższa niż poziom nakładów inwestycyjnych - stopień finansowania wewnętrznego
inwestycji jest większy niż 100%. Nie świadczy to jednak o wypracowywaniu dużych nadwyżek
sprzyjających rozwojowi, a raczej o słabym programie inwestycyjnym. Fakt ten potwierdza
poziom drugiego rozpatrywanego wskaźnika - intensywności inwestowania, który w tym
przypadku kształtował się na poziomie 5-6%. W dużej części, zwłaszcza w podsektorze
dystrybucji, środki odzyskiwane poprzez odpisy amortyzacyjne kierowane były na finansowanie
bieżącej działalności. Ostatnie dwa lata, zwłaszcza rok 2000, przyniosły jednak stosunkowo duży
wzrost nakładów inwestycyjnych w niektórych spółkach dystrybucyjnych elektroenergetyki.

 Jest to m. in. skutkiem obecnych rozwiązań prawnych, zgodnie z którymi finansowanie
przyłączania nowych odbiorców przeniesione jest na te przedsiębiorstwa.

 Poza elektroenergetyką duży program inwestycyjny - na poziomie 15-20% przychodów -
przeprowadzano w gazownictwie.

Kolejnymi podsektorami o wskaźnikach intensywności inwestowania przekraczających
10%, są ciepłownictwo i górnictwo węgla brunatnego, dla którego stopień finansowania
wewnętrznego inwestycji w ostatnich latach przekracza 100%, czyli rozwój kopalń węgla
brunatnego może następować z własnych środków.

W obszarze obrotu paliwami ciekłymi, zwłaszcza w przypadku sprzedaży detalicznej,
wskaźnik intensywności inwestowania jest stosunkowo wysoki, natomiast wskaźnik
obrazujący samowystarczalność inwestycyjną najniższy wśród wszystkich rozpatrywanych
rodzajów działalności.

Poziom inwestycji w górnictwie węgla kamiennego to nieco powyżej 1 mld zł rocznie.
Nadwyżka finansowa jest ujemna, czyli notowane straty są większe niż amortyzacja.
Inwestowanie odbywa się w całości ze środków zewnętrznych.

Podobnie procesy inwestycyjne kształtują się w koksownictwie, przy czym poziom
inwestowania wynosi ok. 100 mln zł rocznie, a wskaźnik intensywności osiąga tu poziom nie
przekraczający 4%. Również niski poziom inwestowania wykazały przedsiębiorstwa
prowadzące hurtową sprzedaż paliw ciekłych.
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Mimo dużego zróżnicowania poziomu intensywności inwestowania dla poszczególnych
podsektorów energetycznych, porównanie ze średnią dla przemysłu przetwórczego wypada na
korzyść sektora energii. Omawiany wskaźnik dla przemysłu przetwórczego wynosił bowiem
w roku 1995 - 6,24%, a w roku 2000 - 6,5%.
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4. Ceny paliw i energii

 Zmiany cen podstawowych nośników energii następowały w ostatnich latach w
zróżnicowanym tempie.

 Zdecydowane wzrosty cen dotyczyły paliw ciekłych, zarówno paliw silnikowych, jak i
olejów opałowych. Wynikały one przede wszystkim z dużego wzrostu cen ropy naftowej i
paliw ciekłych na rynkach światowych, a w przypadku lekkiego oleju opałowego, z
wprowadzenia w 1999 roku akcyzy.

 Dla gospodarstw domowych, poza paliwami silnikowymi, najbardziej zdrożał gaz
ziemny. Mniejsze były natomiast wzrosty cen energii elektrycznej, chociaż dla gospodarstw
domowych elektryczność zdrożała bardziej niż dla przemysłu. Związane jest to z procesem
eliminowania subsydiowania skrośnego cen pomiędzy grupami odbiorców, wymaganym
zapisami ustawy Prawo energetyczne.

 Ceny ciepła dla gospodarstw domowych w ujęciu realnym spadły � dynamika zmian
cen była niższa od wskaźnika inflacji.

Przyjęte w dokumencie �Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku�
średnioroczne (w latach 1997-2020) zmiany cen paliw i energii w imporcie w rzeczywistości
zmieniały się jak w poniższej tabeli:

Tabela 8. Ceny paliw w imporcie

 Realizacja
 1997  1999  2000 Nośnik

 zł/t  %  zł/t  %  zł/t  %
 Węgiel kamienny  155  100,0  138  89,0  164  105,8
 Węgiel brunatny  86  100,0  .  .  .  .
 Gaz ziemny (zł/1000 m3)  338  100,0  340  100,6  533  157,7
 Ropa naftowa  448  100,0  479  106,9  835  186,4
 Olej opałowy  553  100,0  581  105,1  710  128,4

 Źródło danych: Bazy ARE S.A. na podstawie informacji GUS

 W ciągu ostatnich czterech lat ceny importowanej ropy naftowej wzrosły niemal
dwukrotnie - w roku 2000 był to poziom 835 zł/t wobec 448 zł/t w roku 1997.

 Poważnie wzrosły również ceny gazu importowanego. Zmiana nastąpiła z poziomu
338 zł/1000 m3 do 533 zł/1000 m3.
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5. Krajowe zużycie energii finalnej

 Od kilku lat występuje spadek zużycia energii finalnej z poziomu 71,4 Mtoe w roku
1997 do 64,4 Mtoe w 1999 roku. Jest to głównie wynik zmniejszającego się zużycia węgla,
którego udział w strukturze zużycia spadł z 34,3% w roku 1997 do 28,4% w roku 1999.
Spadku tego nie zrekompensował wzrost zużycia innych nośników. Zużycie energii finalnej
okazało się w latach 1998 - 1999 niższe niż prognozowano.

 Źródło danych: Bilans Energetyczny Polski u układzie statystyki OECD i EUROSTAT, ARE S.A i ZPE 2020

 Rys. 5. Struktura zużycia energii finalnej według nośników

 

 Spadek zużycia energii finalnej znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach
przedstawionych w tabeli:

Tabela 9. Wskaźniki zużycia energii finalnej na mieszkańca
 

 Wyszczególnienie  Realizacja  1995  1996  1997  1998  1999  2000
 w UE  2,61  2,69  2,68  2,73  2,74  . Zużycie finalne energii ogółem

[toe/Ma]  w Polsce  1,72  1,89  1,85  1,72  1,67  1,56
 w UE  5,27  5,40  5,47  5,61  5,71  . Zużycie finalne energii

elektrycznej [MWh/Ma]  w Polsce  2,32  2,42  2,45  2,46  2,39  2,50

 w UE  1,56  1,64  1,62  1,65  1,68  . Zużycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych
[MWh/Ma]  w Polsce  0,47  0,50  0,51  0,53  0,54  0,54

 Źródło danych: Energy Balances of OECD Countries - OECD/IEA, 200;, obliczenia własne ARE S.A.

 W porównaniu z krajami UE, gdzie zużycie energii finalnej wzrasta, w Polsce utrzymuje
się tendencja odwrotna. Dane wskazują, że zużycie energii finalnej ogółem na mieszkańca w
Polsce jest prawie dwa razy niższe od przeciętnego wskaźnika w krajach UE. Wskaźnik zużycia
energii elektrycznej na mieszkańca jest o ponad połowę mniejszy niż w krajach Unii.
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6. Stan inwestycji w sektorze energetycznym

Przemysły energetyczne, z wyjątkiem koksownictwa i górnictwa węgla kamiennego,

są w stanie samodzielnie kontynuować niezbędne procesy inwestycyjne. Odnotować m.in.

trzeba inwestycje w sektorze naftowym ukierunkowane na dostosowanie jakości paliw

silnikowych do wysokich wymogów unijnych. Rząd docenia ten wysiłek inwestycyjny i

podejmie środki zapobiegające nieuczciwej konkurencji, polegające na uniemożliwieniu

wprowadzania do obrotu paliw o wątpliwej jakości. Bezpieczeństwu energetycznemu państwa

sprzyja prowadzona w gazownictwie rozbudowa zdolności magazynowych. Program rozbudowy

podziemnych magazynów gazu realizowany w latach 1999-2000 przyniósł efekt w postaci

osiągnięcia: 150 mln m3 pojemności czynnej zbiornika w PMG Mogilno, 400 mln m3 w PMG

Wierzchowice oraz 400 mln m3 w PMG Husów.

W ostatnich latach nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych w wytwarzaniu energii

elektrycznej. Realizowane inwestycje finansowane są w znacznym stopniu z kredytów.

Wzrosły nakłady na inwestycje w przesyle i dystrybucji, finansowane środkami

wewnętrznymi, czego jedną z przyczyn są uregulowania prawne dotyczące przyłączania

odbiorców. Inwestycje prowadzone przez PSE S.A. w zakresie rozbudowy połączeń

międzynarodowych pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne państwa i rozwój

możliwości obrotu energią elektryczną. Trzeba podkreślić, że generalnie rzecz biorąc sieciowe

przedsiębiorstwa elektroenergetyczne są zadłużone w niewielkim stopniu i nie powinny

wystąpić trudności z rozbudową infrastruktury sieciowej przy możliwości kwalifikowania

kosztów finansowych obsługi kredytów do kosztów uzasadnionych.

Łącznie w latach 1995 - 2000 przybyło 25,7 tys. km sieci elektroenergetycznej

osiągając poziom 713,4 tys. km. Strukturę tej sieci obrazuje tabela 10.

Tabela 10. Długość linii elektroenergetycznych
 [km]

 Linie napowietrzne  Linie kablowe
 NN i WN Lata

 750 kV  400 kV  220 kV  110 kV
 SN  nN  NN i WN  SN  nN

 1995  114  4552  8174  31817  221391  281369  45  48856  91383
 2000  114  4660  8116  32284  223974  284116  48  54345  105755

 Przyrost  0  108  - 58  467  2583  2747  + 3  5489  14372

 Źródło danych: Elektroenergetyka Polska 2000 Przegląd Statystyczny, ARE S.A., Warszawa 2001
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Długość i strukturę sieci gazowej obrazuje natomiast tabela 11.

Tabela 11. Długość rurociągów gazowych w 2000 roku
 [km]

        Rurociągi magistralne
 Lp.

 Średnica (mm)  Długość
 1  do 300  9333,0
 2  300 - 499  4098,0
 3  500 - 699  3106,0
 4  700 - 899  796,0
 5  900 - 1099  63,0
 6  1100 - 1290  -
 7  Powyżej 1300 (tranzyt Jamał-Europa)  682,0
 8  Rurociągi magistralne ogółem (1÷7)  18078,0

                                   Rurociągi dystrybucyjne
 9  Rurociągi dystrybucyjne ogółem  96306,8
 10  Rurociągi ogółem (8÷9)  114384,8

 Źródło danych: Bazy ARE S.A.

W toku realizacji sieciowych inwestycji elektroenergetycznych i gazowych ujawniły

się zjawiska niekorzystne. Przy rozbudowie sieci rozdzielczych (dystrybucyjnych), służących

przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb ludności, główną barierą są środki finansowe.

Względy lokalizacji tras odgrywają mniejszą rolę, bowiem gminy dostrzegają bezpośrednią

korzyść z zajęcia terenów pod linie elektryczne lub gazociągi. Natomiast przy realizacji

odcinków sieci przesyłowych i tranzytowych (bez których zaspokojenie potrzeb lokalnych

byłoby technicznie niemożliwe) główną barierą są zagadnienia lokalizacyjne. Słabo

identyfikowane są bezpośrednie korzyści dla mieszkańców gmin, przez które prowadzone są

sieci i gazociągi. Powoduje to trudności w uzyskaniu terenów pod budowę, a niekiedy

zachowania spekulacyjne. Właściciele gruntów oczekują wysokich cen lub odszkodowań, co

przyczynia się do wzrostu stawek przesyłowych. Nie zawsze brany jest pod uwagę fakt, że

wprowadzony ostatnio podatek od budowli liniowych zasila fundusze gminne, zwiększając

tym samym wielkość środków, jakimi gmina może dysponować na cele publiczne.

Mimo budowy nowych odcinków sieci i modernizacji już istniejących, stan energetycznej

infrastruktury sieciowej na terenach wiejskich jest nadal niezadowalający. Szczególnie

niekorzystny jest stan sieci niskiego napięcia, decydujących o obsłudze końcowego odbiorcy -

stopień zamortyzowania majątku jest tu dwukrotnie wyższy niż w miastach.




