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Ocena efektywności technicznej krajowych elektrowni 
oraz elektrociepłowni zawodowych cieplnych 

z wykorzystaniem metody DEA

Zachodzące  przemiany  gospodarcze,  urynkowienie  energii 
oraz  przekształcenia  własnościowe  przedsiębiorstw  energe-
tycznych powodują, iż producenci energii coraz większą uwagę 
skupiają na kategorii efektywności oraz  jej pomiarze. Poprawa 
efektywności działania tych podmiotów ma duże znaczenie dla 
ich funkcjonowania w warunkach konsolidacji i liberalizacji rynku 
energetycznego. Efektywność techniczna,  jako  istotny element 
efektywności  ekonomicznej,  stanowi  o  przyszłości  krajowych 
elektrowni oraz elektrociepłowni zawodowych cieplnych.

Do oceny tej efektywności wykorzystano metodę Data Enve-
lopment Analysis (DEA). Jest to metoda wykorzystująca metody 
programowania liniowego, gdzie odpowiednie poziomy efektywno-
ści technicznej są otrzymywane poprzez określenie optymalnych 
wartości funkcji celu przy pewnych nałożonych ograniczeniach.

Do  analizy  wybrano  krajowy  sektor  wytwarzania  energii. 
W szczególności badaniem objęto przedsiębiorstwa, które w su-
mie osiągały moc elektryczną rzędu około 98% mocy osiągalnej 
ogółem krajowych elektrowni oraz zawodowych elektrociepłowni 
cieplnych.

Szczególny wpływ na kształtowanie się efektywności  tech-
nicznej badanych przedsiębiorstw miały zmiany technologiczne 
oraz usprawnienia wewnątrz organizacji.

Efektywność techniczna oraz produktywność

Efektywność techniczną definiuje się jako relację produktyw-
ności  badanej  jednostki  do  produktywności  jednostki  uznanej 
za  w  pełni  efektywną.  Tak  określona  efektywność  pokazuje, 
jaki jest rzeczywisty stosunek efektów do nakładów w relacji do 
maksymalnego poziomu możliwego do osiągnięcia w określonych 
warunkach  technologicznych.  Istotny  wpływ  na  efektywność 
techniczną mają: postęp  techniczny,  lepsze wykorzystanie po-
siadanej  technologii oraz skala działania organizacji. Czasami, 
gdy  skala  działania  jest  za  mała  lub  za  duża,  organizacja  nie 
może osiągnąć porównywalnego poziomu ogólnej efektywności 
technicznej w porównaniu z podmiotem działającym w obszarze 
stałych efektów skali.

Elementami efektywności technicznej są: czysta efektywność 
techniczna oraz efektywność skali. Przy czym czysta efektywność 
techniczna stanowi tę część efektywności technicznej, która nie 
może być przypisywana odchyleniom od najkorzystniejszej skali 
działania przedsiębiorstwa.

Produktywność organizacji  to  relacja efektów do nakładów 
(w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

Hanna Piwowarska

Opis metody DEA

Metoda DEA służy do mierzenia efektywności pewnej grupy 
przedsiębiorstw.  Jednostki  te  porównuje  się  względem  siebie. 
Metoda DEA odnajduje najlepsze przedsiębiorstwa  i pokazuje, 
w jakim stopniu inne są nieefektywne w porównaniu z tymi uzna-
nymi za w pełni efektywne.

Metoda  DEA  jest  szczególnie  użyteczna  w  sytuacji,  gdy 
występują trudności w porównaniu efektywności organizacji dla 
sytuacji wielu nakładów i wielu efektów.

Metoda DEA jest metodą nieparametryczną. Stąd w przeci-
wieństwie do metod parametrycznych nie wymaga ona określenia 
zależności funkcyjnej między nakładami i efektami.

W  artykule  dokonano  oceny  efektywności  technicznej  na 
podstawie miar DEA zorientowanych na nakłady, które pokazują 
w  jakim  stopniu  można  zmniejszyć  nakłady  bez  pogarszaniu 
efektów. W szczególności wykorzystano miary DEA zorientowane 
na nakłady przy założeniu stałych efektów skali (M_CRS), przy 
założeniu zmiennych efektów skali (M_VRS), a także przedsta-
wiono efektywność skali (E_S_VRS = M_CRS/M_VRS; gdy daje 
ona wartość mniejszą od 1, wówczas można mówić, że jednostka 
jest nieefektywna względem skali).

 Przy czym model DEA zorientowany na nakłady w wariancie 
CRS przedstawia następująca funkcja celu:

przy ograniczeniach:
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przy następujących ograniczeniach:

gdzie:
Xj  –   jest m-wymiarowym wektorem nakładów, a Yj  jest s-

wymiarowym wektorem efektów dla j-tej jednostki,
Θj  –  to funkcja celu programowania liniowego, jest to po-

ziom efektywności względnej  jednostki  j  dla modelu 
zorientowanego na nakłady,

Z  –  jest wektorem wag, zj opisuje wagę j-tej jednostki,
s+, s-  –  dodatkowe parametry powstałe w trakcie optymalizacji 

funkcji celu1),
d  –  jest nieskończenie małą liczbą dodatnią,
e’  –  jest wektorem złożonym z samych jedynek.

Pomiaru zmian produktywności na przestrzeni lat dokonano 
w artykule przy użyciu indeksu Malmquista. Indeks Malmquista 
ma postać:

gdzie    oznacza  efektywność  przy  wykorzystaniu 
technologii  roku  t  dla  danych  z  roku  t+1,    jest  efek-
tywnością  jednostki  w  okresie  t  przy  wykorzystaniu  dostępnej 
wówczas technologii i dla danych z okresu t.   po-
kazuje efektywność jednostki w okresie t+1.   oznacza 
efektywność przy wykorzystaniu technologii roku t+1 dla danych 
z roku t. Przy czym za technologię uważa się tutaj poziom rozwoju 
technologicznego firm w danym okresie.

Gdy   jest większe, równe lub mniejsze od 
jedności, wówczas odpowiednio produktywność rośnie, jest stała 
lub maleje w okresie t+1 w porównaniu z okresem t.

Indeks Malmquista może być rozbity na elementy w nastę-
pujący sposób:

gdzie    symbolizuje  relatywną  efektywność, 
zaś    mierzy  postęp  technologiczny  między 
okresami t+1 oraz t.

Dane oraz zmienne 
w modelu DEA

W  niniejszej  pracy  poddano  analizie  39  przedsiębiorstw 
w latach 2000-2001, zaś w latach 2002-2004 – 38 podmiotów. Przy 
czym  elektrociepłowni  i  zespołów  elektrociepłowni  poddanych 
analizie dla lat 2000-2001 było 27, zaś dla lat 2002-2004 – 26. 
Elektrowni oraz zespołów elektrowni analizowanych w artykule 
było 9. W badaniach wzięto również pod uwagę 3 zespoły elek-
trowni oraz elektrociepłowni.

Zmienne do modelu dobrano na podstawie analizy literatury 
w  zakresie  stosowania  metody  DEA  do  analizy  efektywności 
technicznej w sektorze wytwarzania energii przez innych bada-
czy. Model został tak skonstruowany, żeby był dostosowany do 
specyfiki krajowej elektroenergetyki.

W niniejszej pracy kategorii danych na wejściu do modelu DEA 
jest 6 dla każdego badanego podmiotu, z czego cztery to nakłady, 
a dwa do efekty. Nakładami branymi pod uwagę są:
•  średnioroczne zatrudnienie, liczba osób,
•  osiągalna moc elektryczna, MW,
•  osiągalna moc cieplna, MW,
•  ilość energii chemicznej wsadu zawartej w paliwie, na przykład  

w  węglu,  zużytej  do  produkcji  ciepła  i  energii  elektrycznej, 
TJ.
Jako  efekty  w  modelu  występują  ilość  sprzedanej  energii 

cieplnej, liczona w TJ, oraz ilość sprzedanej energii elektrycznej, 
również liczona w TJ.

Wpływ wielkości elektrowni 
na efektywność techniczną 

oraz zmiany produktywności w czasie

Przedstawiono  wyniki  analizy  wpływu  skali  działalności 
wytwórców  energii  na  ich  efektywność  (ocenianą  miarami 
DEA), a także zmiany produktywności w czasie (oceniane za 
pomocą  indeksów  Malmquista)  (rys.  1–6).  Wielkość  przed-
siębiorstwa  wytwarzającego  energię  została  zdefiniowana 
sumaryczną wielkością osiągalnej mocy elektrycznej i cieplnej. 
Przedsiębiorstwa podzielono na trzy grupy: o  łącznej mocy 
poniżej  500  MW,  pomiędzy  500  a  1500  MW  oraz  powyżej 
1500 MW.

W  polskim  sektorze  elektrowni  i  elektrociepłowni  zawo-
dowych cieplnych występują nieefektywności skali. Podmioty 
o łącznej  mocy  osiągalnej  poniżej  500  MW  osiągają  w  po-
szczególnych latach najniższe poziomy E_S_VRS, czyli miary 
efektywności skali, jednakże z roku na rok poziom tej miary dla 
tych podmiotów rośnie (rys. 1), stąd nieefektywności skali z roku 
na rok maleją. Miara E_S_VRS poniżej przeciętnej wskazuje na 
to, iż na ich całkowitą efektywność techniczną istotnie wpływa 
element efektywności skali. Ta grupa stanowi główne źródło 
nieefektywności skali.

Przedsiębiorstwa o mocy pomiędzy 500 a 1500 MW mocy 
osiągalnej w latach 2001–2004 mają najniższe miary efektywności 

Zaś  model  DEA  w  wariancie  VRS  odzwierciedla  funkcja 
celu:
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Rys. 1. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej poniżej 500 MW, 

w latach 2000 – 2004

 Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

technicznej  przy  założeniu  zmiennych  efektów  skali  (czysta 
efektywność  techniczna),  natomiast  osiągają  najwyższe  miary 
efektywności skali (p. rys. 2). Przedsiębiorstwa o mocy osiągalnej 
ponad 1500 MW w poszczególnych  latach osiągają najwyższe 
miary efektywności  technicznej przy założeniu stałych efektów 
skali,  obliczone wartości  średnie M_CRS dla  tej grupy wahały 
się w przedziale  od 0,92 do 0,97, stąd wniosek, że jest to grupa 
najbardziej efektywnych podmiotów (p. rys. 3). Miara efektywno-
ści skali dla tych podmiotów w poszczególnych latach może nie 
zawsze jest najwyższa, jednakże bliska jest stu procent (w roku 
2002,  kiedy  to  osiągnęła  najniższy  poziom  wyniosła  0,98),  co 
sugeruje, iż w tej grupie skala działania nie ma istotnego wpływu 
na efektywność całkowitą.

W  latach  2000  –  2002  najmniej  efektywne  przy  założeniu 
stałych efektów skali były podmioty o mocy osiągalnej poniżej 
500 MW, a najbardziej – o mocy powyżej 1500 MW. Stąd w tym 
okresie głównym źródłem nieefektywności w sektorze elektrowni 
i  elektrociepłowni zawodowych cieplnych były przedsiębiorstwa 
wytwórcze o mocy poniżej 500 MW. Nie jest już tak w latach 2003 
oraz 2004, kiedy to podmioty zaliczane do grupy najmniejszych 
osiągają przeciętnie wyższą miarę efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali niż przedsiębiorstwa o mocy za-
instalowanej pomiędzy 500 a 1500 MW, w tym okresie najlepsze 
nadal są podmioty zaliczane do grupy największych pod wzglę-
dem mocy osiągalnej.

Z  analizy  zmian  produktywności  w  czasie  wynika,  iż 
w latach 2000 – 2004 wzrost w polskim sektorze elektrowni 
i elektrociepłowni zawodowych cieplnych dokonał się głównie 
poprzez  poprawę  relatywnej  efektywności  przedsiębiorstw 
o mocy osiągalnej poniżej 500 MW. Podmioty te charakteryzo-
wały się względnie niskim poziomem efektywności technicznej 
przy założeniu stałych efektów skali w latach 2000 – 2003 (p. 
rys. 1).  Usprawnienie  ich  działania  przy  znacznym  postępie 
technologicznym przedsiębiorstw o mocy osiągalnej o pozio-
mie  co  najmniej  500  MW  spowodowało  znaczącą  poprawę 
produktywności mierzonej indeksem Malmquista.

Rys. 2. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej pomiędzy 500 a 1500 MW,

w latach 2000 – 2004

 Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 3. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej powyżej 1 500 MW, 

w latach 2000 – 2004

 Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 4. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego składników: 
relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu technologicznego 

(zm. TG) przedsiębiorstw o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej 
poniżej 500 MW, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.
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Rys. 6. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego składników: 
relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu technologicznego 

(zm. TG) przedsiębiorstw o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej 
powyżej 1500 MW, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 5. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego składników: 
relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu technologicznego 

(zm. TG) przedsiębiorstw o łącznej mocy elektrycznej oraz cieplnej 
pomiędzy 500 a 1500 MW, w latach 2000 – 2004

 Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Wpływ formy własności 
na efektywność techniczną 

oraz zmiany produktywności w czasie

Na rysunkach od 7 do 12 przedstawiono wyniki analizy wpły-
wu  formy  własności  na  efektywność  techniczną,  efektywność 
skali oraz zmiany produktywności w czasie. W tym celu badane 
przedsiębiorstwa  podzielono  na  państwowe,  polskie  prywatne 
oraz zagraniczne.

Na podstawie zaprezentowanych wyników można stwierdzić, 
iż w całym okresie badawczym wyższe wartości  oszacowania 
miar efektywności technicznej oraz efektywności skali uzyskały 
prywatne przedsiębiorstwa polskie oraz zagraniczne w porówna-
niu z przedsiębiorstwami państwowymi. Wyjątek stanowi miara 
efektywności  skali  dla  przedsiębiorstw  polskich  prywatnych  w 
roku 2000, jako że jest ona niższa niż dla grupy przedsiębiorstw 
państwowych.  Elektrownie  oraz  elektrociepłownie  państwowe 
osiągnęły  przeciętnie  niższe  miary  poszczególnych  kategorii 
efektywności.

Rys. 7. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
państwowych, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Analiza  efektywności  wskazuje  przewagę  przedsiębiorstw 
z  większościowym  kapitałem  zagranicznym  lub  prywatnym 
nad  przedsiębiorstwami  państwowymi,  co  może  być  efektem 
prywatyzowania głównie przedsiębiorstw o bardziej sprawnych 
urządzeniach oraz tych, które miały dobrą lub przeciętną sytuację 
finansową.

Dysproporcje poszczególnych kategorii efektywności pomię-
dzy przedsiębiorstwami państwowymi i zagranicznymi zmalały 
w okresie 2000 – 2004. Zmniejszenie różnic w miarach efek-
tywności mogło wynikać z podejmowania istotniejszych działań 
proefektywnościowych  w  przedsiębiorstwach  państwowych, 
w tym większych inwestycji w park maszynowy, między innymi 
dzięki  finansowaniu  z  kontraktów  długoterminowych.  Można 
również  wnioskować,  iż  spodziewany  napływ  nowoczesnych 
technologii i rozwiązań zwiększających efektywność w związku z 
napływem kapitału zagranicznego do krajowej elektroenergetyki 
nie był  tak znaczny,  jak się spodziewano. Do sprzedaży były 
wybierane firmy w o wiele lepszej sytuacji finansowej. Stąd ich 
lepsze miary efektywności, zaś gorsze – zmian produktywności 
w czasie.

Rys.8. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
polskich prywatnych, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.
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Rys. 10. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 

technologicznego (zm. TG) przedsiębiorstw państwowych, w latach 
2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys.9. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) przedsiębiorstw 
zagranicznych, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Z analizy wartości przeciętnych  indeksów Malmquista oraz 
ich składników wynika, że w badanym okresie najszybciej rozwi-
jały się przedsiębiorstwa prywatne, zaś przyrost produktywności 
przedsiębiorstw  państwowych  i  zagranicznych  był  zbliżony, 
przy nieznacznej przewadze przedsiębiorstw państwowych nad 
zagranicznymi.

Wzrost  produktywności  przedsiębiorstw  prywatnych  wy-
nikał  z racjonalizacji  zatrudnienia  oraz  wzrostu  sprawności 
urządzeń.

Istotny  wpływ  na  inwestycje  czynione  wśród  przedsię-
biorstw  sektora  ma  ich  nierównomierne  objęcie  kontraktami 
długoterminowymi. 

O wiele mniej przedsiębiorstw zagranicznych w porównaniu 
z przedsiębiorstwami państwowymi było objętych kontraktami 
długoterminowymi

Mniejsze możliwości  inwestycyjne wpłynęły na osiąganie 
przez nie gorszych wyników niż możliwe do osiągnięcia, w tym 
na kształtowanie się poziomów efektywności oraz zmian pro-
duktywności.

Rys. 11. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 

technologicznego (zm. TG) przedsiębiorstw polskich prywatnych, 
w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 12. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 
technologicznego (zm. TG) przedsiębiorstw zagranicznych, 

w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Wpływ typu prowadzonej działalności 
na efektywność techniczną 

oraz zmiany produktywności

Na  rysunkach  od  13  do  18  przedstawiono  wyniki  analizy 
wpływu  typu  prowadzonej  działalności  na  efektywność  tech-
niczną, skali oraz zmiany produktywności w czasie. W tym celu 
wyróżniono trzy typy przedsiębiorstw energetycznych:
1  –  elektrociepłownie oraz zespoły elektrociepłowni;
2  –  elektrownie oraz zespoły elektrowni;
3  –  zespoły elektrowni i elektrociepłowni.

W okresie badawczym 2000-2004 przeciętne wartości miar 
efektywności  technicznej  oraz  skali  dla  grupy  przedsiębiorstw 
„elektrownie oraz  zespoły elektrowni” były wyższe w  relacji  do 
pozostałych dwu grup.  Jednak przewaga elektrowni  nad elek-
trociepłowniami malała w badanym okresie. Przewaga ta w roku 
2000 wynikała głównie z różnic w efektywności skali. Średnia miara 
efektywności  technicznej  przy  założeniu  stałych  efektów  skali 
(M_CRS) dla zespołów elektrowni i elektrociepłowni maleje w latach 
2000-2003, a następnie nieznacznie wzrasta w 2004 roku.
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Rys. 13. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów skali 
(M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) elektrociepłowni oraz 

zespołów elektrociepłowni, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących  
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 15. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów skali 
(M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) zespołów elektrowni 

oraz elektrociepłowni, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących  
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 14. Przeciętne oszacowania efektywności technicznej przy 
założeniu stałych efektów skali (M_CRS), zmiennych efektów 

skali (M_VRS) oraz efektywności skali (E_S_VRS) elektrowni oraz 
zespołów elektrowni, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących  
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

W okresie 2000-2004 wzrost produktywności dla wszystkich 
grup  był  podobny.  Wzrost  produktywności  w  grupie  elektro-
ciepłowni oraz zespołów elektrociepłowni odbył się za sprawą 

Rys. 17. Średnie miary indeksu Malmquist’a (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 

technologicznego (zm. TG) elektrowni oraz zespołów elektrowni, 
w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Rys. 16. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 
technologicznego (zm. TG) elektrociepłowni oraz zespołów 

elektrociepłowni, 
w latach 2000 –  2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących 
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

wzrostu relatywnej efektywności przy mniejszym postępie tech-
nologicznym. Wzrost produktywności w grupie elektrowni oraz ze-
społów elektrowni, a także zespołów elektrowni i elektrociepłowni 
nastąpił  na  skutek  znacznego  postępu  technologicznego  przy 
spadku relatywnej efektywności. Może to oznaczać zwiększenie 
zróżnicowania w badanym okresie w tych grupach przedsiębiorstw 
i oddalania się przedsiębiorstw najlepszych od najsłabszych.

Rezultaty  badań  wynikają  z  tego,  iż  elektrownie  czerpią 
korzyści  z  produkcji  na  dużą  skalę.  Z  kolei  elektrociepłownie 
produkują  energię  elektryczną  oraz  cieplną  w  kogeneracji 
w większym zakresie niż  elektrownie. Wzrost  produkcji  energii 
w kogeneracji  w elektrociepłowniach  wpłynął  pozytywnie  na 
zmiany ich przeciętnej efektywności technicznej w czasie w po-
równaniu z elektrowniami. Należy dodać, że energia cieplna jest 
trudna w transporcie, występują duże straty podczas przesyłu. 
Trzeba również nadmienić, iż elektrociepłownie przy danej mocy 
osiągalnej cieplnej produkują energię cieplną tak naprawdę tylko 
przez około pół roku, kiedy jest okres grzewczy. Może to mieć 
istotny wpływ na wyniki elektrociepłowni.
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Rys. 18. Średnie miary indeksu Malmquista (M0G) i jego 
składników: relatywnej efektywności (zm. TE) oraz postępu 

technologicznego (zm. TG) zespołów elektrowni oraz 
elektrociepłowni, w latach 2000 – 2004

Źródło: Wyniki obliczeń własnych na podstawie danych pochodzących  
z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych.

Wnioski

W badanym okresie najlepsze wyniki według kryterium skali 
działania osiągały przedsiębiorstwa o  łącznej mocy osiągalnej 
elektrycznej oraz cieplnej powyżej 1500 MW. Przedsiębiorstwa 
o mocy pomiędzy 500 a 1500 MW przewagę, jaką miały do 2002 
roku włącznie nad przedsiębiorstwami o mocy poniżej 500 MW, 
straciły i w latach 2003-2004 osiągnęły przeciętnie niższe miary 
efektywności  technicznej przy  założeniu  stałych efektów skali. 
Jednakże firmy o mocy pomiędzy 500 a 1500 MW osiągały bardzo 
wysokie  miary  efektywności  skali  jako  elementu  efektywności 
technicznej w całym okresie badawczym.

Z  kolei  analiza  wyników  wytwórców  energii  na  podstawie 
kryterium własności pokazuje przewagę przedsiębiorstw polskich 
prywatnych oraz zagranicznych nad państwowymi pod względem 
osiąganych  miar  efektywności  technicznej,  co  wynikać  mogło 
z objęcia prywatyzacją głównie firm o lepszej sytuacji finansowej 
i wyposażonych w bardziej nowoczesny park maszynowy. Ana-
liza produktywności wskazuje na najbardziej dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstw  polskich  prywatnych,  ponadto  na  nieznaczną 
przewagę pod tym względem przedsiębiorstw państwowych nad 
zagranicznymi.

Ocena efektywności technicznej oraz zmian produktywności 
w czasie według kryterium typu prowadzonej działalności wska-
zuje na przewagę przedsiębiorstw produkujących głównie energię 
elektryczną nad elektrociepłowniami, z uwagi na osiągane efekty 
skali (średnio osiągają wyższe miary efektywności skali). Jednakże 
te różnice maleją w czasie, co może być skutkiem rosnącej roli 
kogeneracji.
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