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Na początku wypada się zastrzec, że nie jest intencją autora niniejszych uwag 
maltretowanie Czytelników problemami ekonomiki przemysłu energetycznego, choć o 
cenach będzie mowa. Autor jest przekonany, że każdy odbiorca energii elektrycznej nie 
chce płacić coraz więcej i więcej za to dobro powszechne, jakim jest energia elektryczna, 
choć nie zawsze pierwszej jakości. Do niniejszych rozważań skłoniły autora rozmaite 
wynurzenia spotykane w prasie codziennej, a także periodykach branżowych.  

W pierwszych dniach kwietnia pan Grzegorz Wójtowicz, obecnie członek Rady Polityki 
Pieniężnej, zachęcając do wstąpienia do UE, napisał w jednym ze swych felietonów w 
Rzeczpospolitej zatytułowanym "Strachy na Lachy", że wprawdzie zróżnicowanie cen jest 
w Europie dość duże, ale nie ma powodu do obaw. Polemizował w ten sposób z poglądem 
głoszącym, że po wejściu czeka nas skok cen, stwierdzając przy tym: "Ciągle coś trochę - 
względnie - drożeje. Jeśli nasze ceny będą zbliżać się do europejskich, będzie to 
następować stosunkowo powoli, w ciągu wielu lat. Nie odczujemy tego procesu bardziej 
niż naszej inflacji, która przestała już niszczyć nasze dochody. Z porównań wychodzi, że 
różnica poziomów cen między Portugalią a Danią jest obecnie większa niż między Polską 
a Portugalią lub Grecją. Szansą zaś jest przede wszystkim szybszy wzrost gospodarczy i 
w jego następstwie szybszy wzrost dochodów nie tylko nominalnych, ale także realnych".  

Trudno nie zgodzić się z tym ostatnim zdaniem, ale musimy mieć świadomość, że 
poza sferą ogólnych stwierdzeń znajduje się rzeczywistość i trwające już kilka lat 
usiłowania pobudzenia tego wzrostu na ogół przez jego ograniczanie, między innymi 
poprzez stały wzrost podatków!  

Jak te interesujące skądinąd rozważania mają się do spraw energetycznych?  

Otóż odnieść można wrażenie, że znaleźliśmy się obecnie w sytuacji, w jakiej zaczyna 
narastać spór między dwoma grupami obywateli związanych z energią elektryczną, jedną 
mniej liczną, której przedstawiciele reprezentują tzw. branżę i drugą, wielomilionową 
rzeszą odbiorców indywidualnych. Oczywiście ta druga grupa nie jest jednorodna i dzieli 
się nie tylko pod względem taryfowym, a głównym kryterium podziału jest rocznie 
zużywana energia. Ci najsłabsi, przeważnie związani z rolnictwem i wsią, nie wytrzymują 
już obecnych cen za energię i wracają do paliw naturalnych. By nie być posądzonym o 
przesadę można odwołać się do danych statystycznych. Pokazują one, że w latach 1990-
2000 w grupie gospodarstw rolnych pobierających energię elektryczną na niskim napięciu 
wystąpił spadek liczby odbiorców o 26%, a sprzedaż energii elektrycznej na jednego 
odbiorcę w grupie odbiorców niskiego napięcia zmniejszyła się o około 22%.  

W tej grupie znajdują się także małe i średnie przedsiębiorstwa, o które tak dba rząd. 
Polski właściciel sklepu płaci średnio 424,70 zł za jedną MWh, francuski 290,50 zł, a 
niemiecki 252,20 zł. Tak to wygląda na podstawie przeliczeń bezpośrednich, jeśli jednak 
uwzględnić różnice w sile nabywczej i średnią płacę w Europie, to obciążenia naszego 
przedsiębiorcy okażą się jeszcze relatywnie wyższe. Widać państwa europejskie za mało 
się troszczą o swych obywateli.  

Z kolei wielcy odbiorcy przemysłowi nie mogą coraz częściej konkurować ze swymi 
wyrobami na rynkach europejskich z powodu, między innymi zbyt wysokich cen energii. 
Znane są przykłady Huty Łaziska, huty aluminium, elektrostalowni. Niektóre z nich 



wybierają drogę budowy swojej energetyki, niezależnej od tzw. energetyki zawodowej. 
Przykładem może być KGHM z Lubina, który nosi się z zamiarem budowy w ciągu kilku lat 
własnych dwóch bloków parowo-gazowych, za kwotę około 480 mln zł.  

A co na to branża? Czy widać możliwość obniżenia cen? Wprost przeciwnie! 
Przewiduje się nie tylko niemożność zmniejszenia kosztów, ale i konieczność zwiększenia 
cen. Prezes PKE sygnalizuje w wielu wystąpieniach publicznych, że w strukturze kosztów 
wytwarzania dominuje coraz droższy węgiel (50% kosztów), a rządowe analizy 
przewidują, że ceny węgla w tym roku będą rosły. Jednocześnie narastają potrzeby 
modernizacyjne i inwestycyjne. Jakie są przyczyny wysokich cen energii? Wielu upatruje 
ich w zbyt drogim węglu, nadmiernym zatrudnieniu, nieefektywności i nadmiernych 
obciążeniach fiskalnych. Mówią oni także, że branża już od 14 lat oczekuje od swego 
właściciela na spójny i mądry program restrukturyzacji, mówią też, że do tej pory 
mieliśmy do czynienia wyłącznie ze zmianami organizacyjnymi, a nie było żadnej 
restrukturyzacji uwzględniającej cele ekonomiczne czy optymalizację kosztów.  

Na pytanie, czy branża energetyczna jest gotowa do akcesji do UE nie ma 
pozytywnej odpowiedzi. Wśród mówiących o tym wszystkim jest także Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, ale o dziwo są także przedstawiciele rządu. Minister odpowiedzialny 
za referendum europejskie, pan Lech Nikolski stwierdził, w wywiadzie udzielonym 
Koncernowi - gazecie Południowego Koncernu Energetycznego, między innymi: "W miarę 
zbliżania się terminu planowanej integracji z UE zwiększają się obawy związane z utratą 
konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa energetyczne na nowym wspólnym 
rynku. Dotyczy to nie tylko obaw przed niemożnością konkurowania na rynkach 
zagranicznych, ale także, a może przede wszystkim przed utratą obecnej pozycji na 
rynku krajowym. Konieczne jest podjęcie, także przez sam sektor, radykalnych działań, 
których siłą będzie zwiększenie siły konkurencyjnej. Związane jest to przede wszystkim z 
procesami konsolidacji oraz późniejszą prywatyzacją, a także z dostosowaniem do 
warunków UE pod względem techniczno-organizacyjnym".  

Odetchnęliśmy. To chyba krasnale blokowały przez kilkanaście lat restrukturyzację, 
konsolidację i prywatyzację. I do tego mataczyły. Na szczęście, wszystkie sprzeczności 
między firmami państwowymi mają od czasów socjalizmu charakter sprzeczności 
nieantagonistycznych.  

 


