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Herbert Leopold Gabry�1)

Elektroenergetyka polska 2003
Koszty i porównania z otoczeniem2)

Klient elektroenergetyki postrzega koszty najczê�ciej
przy okazji odbierania rachunków za energiê elektryczn¹.
Wtedy w³a�nie zauwa¿a ich podzia³ na czê�ci (za energiê
elektryczn¹, za przesy³ i dystrybucjê,...). Energetyk anali-
zuje przede wszystkim koszty zwi¹zane ze swoim obsza-
rem dzia³alno�ci zawodowej. Polityk z kolei ocenia je z punk-
tu widzenia uwarunkowañ spo³ecznych. Istniej¹ jednak
koszty, które trudno spostrzec, a które obci¹¿aj¹ znacz¹co
cenê energii elektrycznej. O tych ostatnich zdañ kilka.

Siêgaj¹c w nieodleg³¹ przesz³o�æ podmiotów gospo-
darczych polskiej elektroenergetyki wyodrêbniæ mo¿na
czê�æ kosztów, które umownie nazywam �kosztami z prze-

Rys. 1. Moc zainstalowana i osi¹galna w KSE oraz maksymalne zapotrzebowanie mocy w roku, MW

Rys. 2. Sprzeda¿ energii elektrycznej odbiorcom finalnym w latach 1990�2001, GWh

sz³o�ci�. W ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku w Krajo-
wym Systemie Energetycznym (KSE) wzrasta³a zarówno
moc zainstalowana jak i osi¹galna, przy równoczesnym
pomniejszaniu obci¹¿eñ szczytowych i jej konsumpcji
(przez odbiorców krajowych z bilansem wymiany zagra-
nicznej).

Znacz¹co rozbie¿ne tendencje (przyrostu mocy w KSE
i pomniejszania konsumpcji i obci¹¿eñ szczytowych
z uwzglêdnieniem bilansu wymiany zagranicznej oraz ob-
ci¹¿eñ szczytowych) prowokuj¹ do oczywistego wniosku.
W tym okresie nie ustrze¿ono siê zaniedbañ w sprawowa-
niu funkcji w³a�cicielskich, zaniedbañ, które jak wynika
z podanych rozbie¿no�ci, spowodowa³y wzrost kosztów
sta³ych liczonych na jednostkê sprzedanego produktu.
To koszt z przesz³o�ci przek³adaj¹cy siê znacz¹co na cenê
energii elektrycznej w dniu dzisiejszym!

Popatrzmy na zale¿no�æ pomiêdzy wska�nikiem PKB
a zmian¹ sprzeda¿y energii elektrycznej porównywanej rok
do roku.

1) Herbert Leopold Gabry� � w latach 1994�1997 Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Przemys³u i Handlu odpowiedzialny za energetykê, wspó³-
twórca Prawa energetycznego, doradca w gabinecie Premiera Cimosze-
wicza oraz Ministrów Gospodarki.

2) W artykule wykorzystano zbiory i opracowania w³asne Autora oraz ARE SA
i UCTE.

Moc zainstalowana na koniec roku ogó³em, MW

Maksymalne zapotrzebowanie mocy w roku, MW

Moc osi¹galna na koniec roku ogó³em, MW



strona 296 maj 2003www.elektroenergetyka.pl

I po³.

Rys. 4. Struktura sprzeda¿y energii elektrycznej odbiorcom
finalnym

Przyjmuj¹c wzrost PKB z optymistycznych prognoz go-
spodarczych na lata 2003�2005 w przedziale pomiêdzy
1 a 4%, nie nale¿y oczekiwaæ na podstawie pokazanych
na rysunku 3 zale¿no�ci przyrostu konsumpcji energii elek-
trycznej. Gdyby jednak przyj¹æ pesymistyczne prognozy,
tzn. PKB ujemne (z tego samego �ród³a � MF G. Ko³odko)
to zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej w kraju bê-
dzie znacz¹ce! W obydwu rozwa¿anych przypadkach bez
swoistej inwentaryzacji obszaru wytwarzania w KSE i ich
racjonalizowania, rozk³ad tej czê�ci kosztów sta³ych na
sprzedan¹ 1 kWh bêdzie dotkliwszy.

Zmiany w konsumpcji energii w poszczególnych gru-
pach tylko w roku 2002 potwierdzaj¹ tendencje do nieko-
rzystnych zmian w strukturze odbiorców. Porównuj¹c sprze-
da¿ energii elektrycznej odbiorcom finalnym w pó³roczach
roku 2002 i 2001, mo¿na stwierdziæ, ¿e:
l w taryfie A (na wysokim napiêciu) zmniejszono konsump-

cjê o 11,4% przy wzro�cie liczby odbiorców o 15,7%;
l w taryfie B (na �rednim napiêciu) zmniejszenie dostaw

jest nieznaczne � o 0,6% przy wzro�cie liczby klientów
o 1,4%;

l w taryfie C (na niskim napiêciu na cele produkcyjne)
zmniejszono dostawy o 1,2% przy nieznacznym wzro-
�cie liczby odbiorców;

l w taryfie G (gospodarstwa domowe i rolne) zwiêkszono
dostawy energii elektrycznej o 1,1%, przy czym w gru-
pie gospodarstwa domowe wyst¹pi³ wzrost o 2,2% przy
wzro�cie liczby klientów o 1,3%, a w gospodarstwach
rolnych odnotowano spadek o 5,0% przy spadku liczby
klientów o 4,3%.
W ostatnim przypadku (gospodarstwa rolne) jest to ten-

dencja trwa³a ostatniej dekady, a pamiêtaæ nale¿y, ¿e przy
zmniejszaj¹cej siê sprzeda¿y i spadku liczby klientów na-
k³ady na infrastrukturê techniczn¹ wzros³y.

W horyzoncie kilkunastu lat znacznie zmniejszy³ siê
udzia³ w sprzeda¿y odbiorców na wysokim napiêciu z oko-
³o 34% na pocz¹tku lat 90. do 25% aktualnie.

Rys. 3.
Sprzeda¿ energii

elektrycznej odbior-
com finalnym

(porównywana rok
do roku) w porów-
naniu z przyrostem

(PKB)

Odbiorcy na nn
45%

Odbiorcy na �n
30%

Odbiorcy na wysokim napiêciu
25%

Rys. 5. Odbiorcy energii elektrycznej, tys.

Liczba odbiorców energii elektrycznej ogó³em
(tys.) / number of consumers (thousands)

Odbiorcy na wysokim napieciu / high voltage
supplied consumers

Odbiorcy na �n / medium voltage supplied
consumers

Gospodarstwa domowe / households

Odbiorcy na nn / low voltage supplied consumers

Gospodarstwa rolne / agriculture
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Rys. 6. Sprzeda¿ energii
elektrycznej na jednego
odbiorcê z sieci nn, kWh

Liczba odbiorców energii elektrycznej ogó³em w la-
tach 1990�2000 wzros³a o ponad 7%. W najwiêkszej
grupie wg liczby odbiorców (odbiorcy na niskim napiê-
ciu) zwiêkszenie ich liczby wyst¹pi³o w grupie gospo-
darstw domowych � prawie o 13%, natomiast w gru-
pie gospodarstw rolnych wyst¹pi³ spadek liczby odbior-
ców o 26%.

W tym samym okresie sprzeda¿ energii elektrycznej na
jednego odbiorcê w grupie odbiorców niskiego napiêcia
zmniejszy³a siê o oko³o 22%.

Przedstawione zmiany w strukturze oraz wielko�ciach
sprzeda¿y energii elektrycznej odbiorcom finalnym w kraju
przy równoczesnym braku skutecznych dzia³añ stymu-
luj¹cych konsumpcjê energii elektrycznej (uatrakcyjnia-
nie ofert produktowych, polityka fiskalna, przewidywal-
na logika zmian cen, ...) w oczywisty sposób zwiêkszaj¹
obci¹¿enia kosztami sta³ymi jednostkê sprzedanego pro-
duktu.

Struktura paliwowa polskiej elektroenergetyki, je�li po-
równaæ z otoczeniem zewnêtrznym, znacznie odbiega od
krajów UE. W 97% wytwarzamy energiê elektryczn¹ w
elektrowniach cieplnych konwencjonalnych (u nas wêgiel
brunatny i kamienny).

Rys. 7. Struktura produkcji
energii elektrycznej

w Europie w 2001 roku

Struktura paliwowa �róde³ energii, koszty paliwowe

Elektrownie cieplne konwencjonalne w polskich warun-
kach nios¹ dotkliwe koszty �z przesz³o�ci� z trzech co naj-
mniej powodów.
Powód 1. W strukturze kosztów wytwarzania koszty pali-

wa produkcyjnego to (u�redniaj¹c) ok. 50%, co
na skutek arbitralnych, czêsto z politycznych ra-
cji, decyzji wzrostu jego ceny, w oczywisty spo-
sób obci¹¿a elektroenergetykê kosztami restruk-
turyzacji górnictwa (g³ównie wêgla kamiennego).

Rys. 8. Struktura kosztów wytwarzania w polskich elektrow-
niach cieplnych po trzech kwarta³ach 2002 roku
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Powód 2. Sprawno�æ brutto wytwarzania energii elektrycz-
nej w polskich elektrowniach odbiega zarówno
od standardów jak i od tendencji w elektrowniach
cieplnych UE. Rozpiêto�æ tych porównañ zwiêk-
sza siê po roku 1993 i dzi� stanowi o zauwa¿al-
nym koszcie zaniechañ inwestycyjnych (ale tak-
¿e o braku decyzji o wycofywaniu bloków nie
spe³niaj¹cych standardów) z przesz³o�ci przek³a-
daj¹cych siê przecie¿ na koszt ³¹czny wytworze-
nia. Pamiêtaæ przy tym trzeba, ¿e ponad 70%
mocy zainstalowanej w KSE (w przeliczeniu na
MW mocy cieplnej) ma ponad 30 lat, wiele z blo-
ków znajduje siê w tzw. rezerwie trwa³ej, a u�red-
niony procent mocy oddanej do remontów jest
wyra�nie wy¿szy od porównañ z energetyk¹ UE.

Rys. 9. Kszta³towanie siê sprawno�ci
brutto elektrowni polskich i UE

w latach 1985�2001

Rys. 10. Porównanie prognozowanej mocy osi¹galnej netto istniej¹cych �róde³ w polskim systemie elektroenergetycznym
dla ró¿nych wariantów wdro¿enia Dyrektywy 2001/80

Powód 3. W wyniku porozumieñ miêdzynarodowych oraz
przyjêtych przez Polskê konwencji do 2010 roku
w KSE mo¿e ubyæ ponad 5000 MW mocy elek-
trycznej z systemu, je�li nie podjête zostan¹
przedsiêwziêcia inwestycyjne maj¹ce na celu
ich utrzymanie. Dotyczy to przede wszystkim
wykonania postanowieñ Dyrektywy 2001/80/
/EU, co najpro�ciej przek³ada siê na �rodki in-
westycyjne siêgaj¹ce 10 mld euro.
To � moim zdaniem � oczywisty koszt wyni-
kaj¹cy z nonszalancji niepostrzegania standar-
dów ochrony �rodowiska w strategii (tak¿e w
dywersyfikacji paliwowej) i niefrasobliwo�ci wo-
bec przyjêtych zobowi¹zañ.
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Ze struktury paliwowej polskiej elektroenergetyki, ob-
ci¹¿enia kosztami uczestnictwa w restrukturyzacji czê-
�ci gospodarki, ni¿szej od porównañ zewnêtrznych spraw-
no�ci brutto wytwarzania oraz niezbêdnych inwesty-
cji ekologicznych wynikaj¹cych z przyjêtych porozumieñ
i konwencji miêdzynarodowych, wynika znaczna czê�æ
�kosztów z przesz³o�ci� przenosz¹ca siê na najbli¿sze
lata!

Istotnym, a czêsto nie zauwa¿anym powszechnie sk³ad-
nikiem ceny energii elektrycznej, s¹ jej obci¹¿enia podat-
kowe. Gdyby zapytaæ przeciêtnego konsumenta energii
elektrycznej w Polsce, jak wielk¹ czê�æ jej stanowi¹ podat-
ki, to niewiele by³oby odpowiedzi poprawnych. Energia elek-
tryczna w Polsce obci¹¿ona jest jednym z najwy¿szych opo-
datkowañ w Europie.

Rys. 11. Udzia³y podatków (w tym VAT) w cenie energii elektrycznej w Polsce i UE
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Wynika to z polityki przychodów bud¿etowych pañ-
stwa w przesz³o�ci i dzisiaj. W efekcie stanowi ogranicze-
nie konkurencyjno�ci polskiej energetyki w porównaniach
zewnêtrznych, a wewnêtrznych wobec innych no�ników
energii, za� dla odbiorców przemys³owych ogranicza kon-
kurencyjno�æ ich produktów.

Je�li pisaæ o kosztach decyduj¹cych o ofercie pro-
duktowej polskiej elektroenergetyki w aspekcie przesz³o-
�ci, to konieczne staje siê podkre�lenie kosztów wynikaj¹-
cych z braku d³ugookresowej stabilnej strategii tej czê�ci
polskiej gospodarki sczerpuj¹cej logikê wzorców otocze-
nia, z zaniedbañ uwalniania rynku energii, kosztów funkcji
regulacyjnych, �impotentnej� prywatyzacji i niebagatelnych
kosztów spolegliwo�ci mened¿mentu wobec politycznych
i spo³ecznych oczekiwañ.

Oddzia³ Warszawski SEP

organizuje V Konferencjê Naukowo-Techniczn¹

OPTYMALIZACJA W ELEKTROENERGETYCE (OPE�03)

która odbêdzie siê w dniach 9�10 pa�dziernika 2003 r. w Jachrance nad Zalewem Zegrzyñskim

Konferencja jest organizowana w celu wymiany pogl¹dów i do�wiadczeñ z nastêpuj¹cych zakresów tematycznych:

u optymalizacja pracy KSE a warunki rozwoju rynku ener-
gii elektrycznej,

u metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrow-
ni i elektrociep³owni,

W czasie Konferencji bêdzie zorganizowana wystawa produktów zwi¹zanych z produkcj¹ urz¹dzeñ i oprogramowania
dla energetyki zawodowej.

Do 1 czerwca 2003 r. nale¿y przes³aæ organizatorom formularze zg³oszenia udzia³u w Konferencji wraz z op³at¹ konferencyjn¹
w wysoko�ci 1370 z³ na konto Oddzia³u Warszawskiego SEP nr 69 10201156 123111916 w PKO BP SA XV O/Warszawa,

z dopiskiem: �Konferencja OPE�03�.
Kartê zg³oszenia mo¿na uzyskaæ w Biurze OW SEP, tel./fax: (0-22) 827 38 46, e-mail: ow-sep@sep.com.pl

lub na stronie internetowej: www.ee.pw.edu.pl/sep-ow.
Wszelkich informacji udziela sekretariat Konferencji: Renata Iwanicka, tel./fax: (0-22) 690 96 09, e-mail: renata.iwanicka@pse.pl

u metody optymalizacyjne operatorów sieci przesy³owej
i rozdzielczej w zakresie eksploatacji sieci,

u optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego
w warunkach rynku energii elektrycznej,

u racjonalizacja gospodarki elektroenergetycznej.


