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Przed polską energetyką, w znacznej mierze zdekapita-
lizowaną i technologicznie przestarzałą, stoją duże wyzwania. 
Świadczą o tym dobitnie konieczne środki finansowe na moder-
nizację istniejących bloków i budowę nowych, szacowane na 
co najmniej 200 miliardów złotych. Zaangażowanie tak dużych 
środków wymaga znalezienia optymalnej strategii inwestycyjnej, 
czyli znalezienia odpowiedzi na następujące pytania. 
•	 Jakie	technologie	energetyczne	[2−6]	należy	stosować?	
•	 Jaki	wpływ	na	końcową	wartość	założonego	kryterium	celu	

przy poszukiwaniu optymalnej strategii inwestycyjnej mają 
ceny	nośników	energii	i	relacje	między	nimi?	

•	 Jak	 rozłożyć	 w	 czasie	 spłatę	 finansowych	 środków	 wła-
snych lub kredytowanych, by w założonym horyzoncie cza-
sowym	osiągnąć	założony	cel?	
Powyższe pytania są w istocie pytaniami o ekonomiczną 

efektywność	 inwestycji	w	 energetyce.	Oczywiste	 jest,	 że	 efek-
tywność	 ta	powinna	być	 jak	największa,	 a	 koszty	wytwarzania	
energii	elektrycznej	powinny	być	jak	najmniejsze	[1].	Interesującą	
pozycją analizującą rynkowe warunki inwestowania w energety-
kę	jest	monografia	[8].	

Aby	móc	zbadać	dowolne	zjawisko	techniczne,	ekonomicz-
ne,	 techniczno-ekonomiczne	 itd.	 należy	 zbudować	 jego	model	
matematyczny, tj. matematyczny zapis opisujący jego przestrzeń 
funkcyjną.	Jest	bowiem	wielką	ponadczasową	prawdą,	że:	Nie-
podobna znać rzeczy tego świata, jeśli się nie zna ich matema-
tycznie.	Prawdę	tę,	która	w	oryginale	brzmi:	For the things of this 
world cannot be made known without a knowledge of mathema-
tics,	wypowiedział	już	w	XIII	wieku	Roger	Bacon	(1214	-1294). 

Czasami	można	 spotkać	 się	 z	 opiniami	 ekonomistów,	 że	
matematyczne modele opisujące zjawiska w ekonomii są jej 
„słabością”, mało tego, są niepotrzebne, a nawet wręcz szko-
dliwe. Twierdzą bowiem, że ekonomia jest nauką społeczną, 
humanistyczną.	Absolutnie	nie	można	się	zgodzić	z	 takimi	po-
glądami.	 Jeśli	 model	 matematyczny	 prowadzi	 do	 błędów,	 do	
ekonomicznej katastrofy, nie świadczy to, że modelowanie jest 
złem. Świadczy wyłącznie o złej „jakości” modelu. Świadczy 
o błędnych założeniach przy jego tworzeniu i ułomnej teorii, jaka 
legła u jego podstaw. Powyższą prawdę o jakości modelu opisu-
je	zasada	GIGO	(Garbage In, Garbage Out ),	która	mówi,	że	jeśli	

do modelu włożymy „śmieci”, to i „śmieci” z niego otrzymamy. 
Gdy do obliczeń za pomocą błędnego modelu przyjmie się na-
wet poprawne dane wejściowe, to osiągnięte rezultaty również 
będą błędne. W przypadku odwrotnym, gdy sam model będzie 
poprawny, a natomiast błędne będą dane wejściowe, to również 
wyniki	ich	przetwarzania	będą	błędne.	Jeśli	i	sam	model	będzie	
„śmieciowy”,	to	tym	większe	„śmieci”	otrzymamy.	Może	zdarzyć	
się również i tak, że w modelu nie będzie uwzględnione jeszcze 
jakieś,	być	może	nieznane	zjawisko	lub	jakaś	wielkość	fizyczna,	
która	powinna	być	uwzględniona.	Należy	zatem	mieć	na	uwadze,	
że	w	efekcie	końcowym	nie	można	otrzymać	więcej	 informacji	
niż to zostało określone w wielkościach występujących w mo-
delowanym zagadnieniu. Co więcej, otrzymane wówczas symu-
lacje komputerowe nie uwzględnią także interakcji wywołanych 
przez niezamodelowany parametr. Przestrzeń funkcyjna nie do 
końca więc będzie prawdziwa. Trzeba zatem cały czas pamię-
tać,	że	model	„działa”	w	przestrzeni	wirtualnej,	że	nie	analizuje	
rzeczywistości, która jest bardzo skomplikowana i wręcz niemoż-
liwa do matematycznego zamodelowania, że analizuje wyłącznie 
pewne	 założenia,	 które	 trzeba	 ciągle	 weryfikować.	 Konieczna	
jest	 ponadto	 dyskusja	 i	 analiza	 wyników	 obliczeń.	 Należy,	 co	
bardzo	ważne,	przeanalizować,	jaki	jest	wpływ	poszczególnych	
parametrów	na	ostateczną	ich	wartość,	jak	są	one	wrażliwe	na	
zmianę wartości tych parametrów. Czy chociażby tylko drobna 
zmiana w danych wejściowych jednego z nich nie powoduje 
istotnej zmiany w końcowych rezultatach. Z uwagi na powyższe 
nigdy	nie	można	mówić	o	ostatecznych	wynikach	otrzymanych	
za	pomocą	obliczeń	komputerowych.	Należy	zawsze	pamiętać,	
że mowa jest wyłącznie o prawdopodobieństwie zajścia zamo-
delowanego zjawiska i o prawdopodobnych wynikach. 

Jeszcze	kilka	słów	o	traktowaniu	ekonomii	jako	nauki	spo-
łecznej, o tzw. ekonomii humanistycznej. Podejście takie stawia 
ekonomię	na	poziomie	„rozgadanej”,	choć	skądinąd	ważnej,	so-
cjologii czy nauk politycznych i prowadzi wyłącznie do bankructw, 
w tym państw, i ogromnej biedy ludzi, i w konsekwencji do desta-
bilizacji	świata,	a	nawet	wojen.	Najgorszym	z	najgorszych	prze-
jawów traktowania ekonomii jako nauki społecznej, a czynią tak 
demagodzy w celu utrzymania się przy władzy i osiągania wy-
łącznie własnych korzyści, jest drukowanie  „pustych”  pieniędzy, 
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tj. pieniędzy niemających pokrycia w towarach. Politycy odkła-
dają w ten sposób w czasie katastrofę gospodarczą i związane 
z nią polityczne konsekwencje dla siebie. Drukują coraz to więk-
szą i większą górę pieniędzy, której skutki ponoszą wyłącznie 
obywatele.	 Ich	oszczędności	osiągnięte	dzięki	wieloletniej,	mo-
zolnej pracy stają się bowiem nic nie warte, stają się znikomą 
cząstką	w	tej	ciągle	rosnącej	górze	„pustych”,	by	nie	powiedzieć	
śmieciowych, pieniędzy. W wyniku tego ceny towarów szybują 
w	górę	(należy	w	tym	miejscu	zaznaczyć,	że	inflacja	to	nie	wzrost	
cen, a nadmiar pieniądza na rynku, którego skutkiem jest właśnie 
ten	wzrost).	

Należy	mocno	zaznaczyć,	że	w	życiu	gospodarczym,	 i	nie	
tylko,	należy	kierować	się	nie	populizmem,	a	odpowiedzialnością	
i	uczciwością.	Nie	wolno	szafować	próżnymi	obietnicami	budzą-
cymi nieziszczalne nadzieje. Drogą i narzędziem do tego, poza 
oczywiście Dekalogiem, jest także m.in. budowa modeli matema-
tycznych, gdyż Niepodobna znać rzeczy tego świata… Gdy do 
modeli wprowadzi się funkcje, których jednym z argumentów jest 
także czas, to takie modele, co jest bezcenne, mają moc przewi-
dywania, a uzyskane za ich pomocą rezultaty obliczeń pozwolą 
na	racjonalnie	postępowanie.	Oczywiście,	jak	już	wyżej	zaznaczo-
no,	modele	nie	są	w	stanie	w	pełni	oddać	rzeczywistości,	a	tym	
bardziej	przyszłości,	której	nikt	nie	zna	(na	szczęście,	bo	świat	by	
„zwariował”;	 jak	byśmy	się	wówczas	zachowywali?),	ale	pozwa-
lają na obserwowanie złożonych zależności, których bez nich nie 
można by, a co najmniej byłoby bardzo trudno, dostrzec. 

Aby	 stworzyć	 poprawny	 model	 matematyczny	 potrzeba	
przenikliwego, popartego „szeroką” wiedzą umysłu, w ekonomii 
również tą historyczną, a także, a może przede wszystkim, psy-
chologiczną.	Model	bowiem	powinien	zawierać	w	sobie	ducha	
chęci zysku, jaki jest w każdym człowieku. Ludzie, co naturalne, 
chcą	żyć	w	dobrobycie.	Duch	ten,	pomimo	upływu	wieków,	jest	
w	człowieku	niezmienny.	Był,	jest	i	będzie	podstawową	motywa-
cją, i słusznie, wszelkich jego działań. Zmienia się wyłącznie sce-
nografia, w jakiej człowiek żyje. Duch ten jednocześnie jest, co 
bardzo ważne, najpotężniejszą siłą postępu i rozwoju, gdyż per-
spektywa zysku jest największą siłą napędową w poszukiwaniu 
nowych rozwiązań technologicznych i technicznych. Taki duch 
siłą rzeczy występuje w modelach matematycznych bazujących 
na	kryterium	ekonomicznym,	na	kryterium	zysku.	I	dlatego	kryte-
rium zysku i bazujące na nich modele są tak ważne. Dlatego są 
nadrzędne dla kryteriów i modeli „technicznych”. Analiza tech-
niczna, chociaż bardzo ważna i potrzebna, pozwala jednak jedy-
nie na poszukiwanie możliwości doskonalenia procesów techno-
logicznych i technicznych oraz na doskonalenie konstrukcyjnych 
rozwiązań maszyn i urządzeń. W ostateczności jednak to kryte-
rium	ekonomiczne,	chęć	zysku	 i	 jego	maksymalizacji	decydują	
o celowości i wyborze konkretnego rozwiązania technicznego, 
decyduje o podjęciu działań przez człowieka.  

Aby	 zbudować	 poprawny	 model	 matematyczny	 zawiera-
jący w sobie opisane powyżej własności i właściwości, dający 
moc przewidywania przyszłości, pozwalający na obserwowa-
nie złożonych zależności, jakie są i będą skutkiem gospodarczej 
działalności człowieka, potrzeba, jak już zaznaczono, geniuszu, 
a	przynajmniej	mądrości	na	miarę	nagrody	Nobla.	Jest	to	jeden	
z podstawowych warunków otrzymania poprawnych rezultatów 
za pomocą matematycznie zamodelowanego zjawiska. Potrze-
ba ponadto wyrafinowanego aparatu matematycznego, który 
pozwoli	badać	 i	analizować	tę	zamodelowaną	przestrzeń	 funk-

cyjną. Szczególnie pomocną w tej analizie jest teoria systemów 
(strategii)	 optymalnych,	 a	 w	 szczególności zasada maksimum 
Pontriagina i zasada optymalności Bellmana. Pierwsza z nich ma 
zastosowanie do procesów ciągłych, druga - dyskretnych.

Metodyka poszukiwania  
optymalnej strategii inwestycyjnej  

w przedsięwzięciach gospodarczych

Badaniami	 matematycznych	 modeli	 zajmuje	 się	 analiza	
funkcjonalna, tj. dział analizy matematycznej zajmujący się bada-
niem własności przestrzeni funkcyjnych. Słowo funkcjonał ozna-
cza funkcję, której argumentem jest także funkcja, a nie liczba. 
Szczególnym działem analizy funkcjonalnej jest rachunek waria-
cyjny, który zajmuje się szukaniem ekstremów funkcjonałów, co 
w badaniach modeli matematycznych ma istotne znaczenie.

Szczególnym przypadkiem znajdowania ekstremów funk-
cjonałów	(tzw.	zagadnienie Mayera)	jest	zagadnienie  Lagrange’a, 
tj.	poszukiwanie	ekstremów	(maksimów	i	minimów)	funkcjonałów	
całkowych:

(1)

gdzie:
xi (t)	 −	 zmienne	 zależne,	 tzw.	 zmienne	 stanu	 (i = 1, 2, ..., n);	

zmienne stanu są współrzędnymi wektora stanu 
x(t) = [x1(t), x2(t), ..., xn(t)],  

t	 −	 zmienna	niezależna	(np.	czas), t ∈ 〈tO, tF〉,

przy	czym:
			(2)

Zagadnienie Lagrange’a jest z kolei szczególnym przypad-
kiem tzw. zagadnienia optymalnego sterowania, które polega na 
określeniu r zmiennych sterowań uk = uk(t)		(k = 1, 2, ..., r)	ekstre-
malizujących	funkcjonał	całkowy	(kryterium	celu):

	(3)

przy czym pochodne funkcji xi (t) spełniają w tym przypadku n 
równań różniczkowych rzędu pierwszego zwanymi równaniami 
stanu:

(4)

przy czym sterowania uk(t) stanowią współrzędne wektora stero-
wań u(t) = [u1(t), u2(t), ..., ur(t)].

Równania	 różniczkowe	 (4)	 opisują	 zachodzące	 w	 czasie	
zmiany	przedstawionego	za	pomocą	funkcjonału	(3)	procesu.	

Optymalne	 strategie,	 tj.	 ekstremalizujące	 funkcjonał	 (3)	
funkcje sterowań uk(t), wyznaczają trajektorię optymalną xi = xi(t) 
w n wymiarowej przestrzeni stanów.

W praktyce istnieje obszerna klasa zadań technicznych 
i ekonomicznych, gdzie zamiast funkcjonału z czasem cią-
głym	(3)	i	których	ewolucję	opisują	równania	różniczkowe	(4),	
mamy do czynienia z procesami, które same w swej istocie są 
dyskretne. Zaliczają się do nich przede wszystkim wielokroko-
we zadania na podjęcie decyzji. Takim zadaniem jest  proces 



kwiecień  2014 strona 203www.energetyka.eu

 ekonomiczny, który zawsze jest opisany równaniami różnico-
wymi.	Krok	dyskretyzacji	zdeterminowany	jest	wówczas	jego	
cyklem. W praktyce jest to zazwyczaj rok, Δt = 1 rok. W tym 
przypadku przy poszukiwaniu ekstremum funkcjonału celu 
(kryterium	celu)	z	liczbą	uwzględnianych	kroków	procesu	rów-
ną N:

(5)

z	różnicowymi	równaniami	stanów:

(6)

można	posłużyć	się	zasadą optymalności Bellmana	 [7].	Zasa-
da	ta	wyraża	 fakt,	że	każda	część	trajektorii	optymalnej	opty-
malizuje funkcjonał dla odpowiednich punktów początkowych 
i	 końcowych.	 Inaczej	mówiąc,	aby	 trajektoria	była	optymalna,	
to	 każda	 jej	 część	 (krok)	musi	być	optymalna,	niezależnie	od	
punktu	początkowego,	z	którego	wychodzi.	Oznacza	to,	że	po-
szukiwanie	optymalnego	sterowania	należy	przeprowadzić	dla	
każdego kroku  t = 1, ..., N z osobna, z odpowiadającym mu 
stanem	 początkowym	 (wartością	 ekstremalną)	 wynikającym	
z kroku poprzedniego, przy czym ekstrema w każdym kroku 
należy	 wyznaczać	 zgodnie	 z	 występującymi	 w	 nim	 więzami.	
Podejście	 Bellmana	 pozwala	 zatem	 na	 poszukiwanie	 ekstre-
mum funkcjonału za pomocą poszukiwania ekstremów funkcji 
i prowadzi do wzoru rekurencyjnego wyrażającego N równań 
Bellmana, w którym literą S oznaczono funkcje ekstremalne dla 
kroków „t	−	1”	i	„t”:

	(7)

przy	czym	dla	uzyskania	jednolitego	zapisu	wzoru	(7)	przyjęto,	że		
S[x1(0), x2(0), ..., xn(0); 0] = 0. 

Funkcje S	we	wzorze	(7)	otrzymywane	są	z	wykorzystaniem	
optymalnych sterowań uk = uk(t) (k = 1, 2,..., r)	wyznaczonych	za	
pomocą	układu	r	równań	funkcyjnych	(10).

Wyznaczenie	równania	funkcyjnego	(7)	względem	funkcji	
S[x1(t), x2(t), ..., xn(t); t] jest równoznaczne z krokowym kon-
struowaniem klasy optymalnych strategii dla wielu stanów po-
czątkowych. Zadanie to przy liczbie zmiennych zależnych xi (t) 
nawet	 już	powyżej	dwóch	 jest	bardzo	obszerne.	Obszerność	
ta powoduje, że przy rozwiązywaniu konkretnych zagadnień 
niejednokrotnie znajdują zastosowanie metody przybliżone. 
Również	 dla	 zagadnień	 mniej	 „obszernych”,	 nieporównanie	
szybciej	 można	 uzyskać	 rozwiązanie	 metodą	 przybliżoną	
nawet	 w	 sytuacji,	 gdy	 żądana	 jest	 duża	 dokładność	 obli-
czeń. Skuteczną metodą jest zastąpienie wówczas metodyki 
Bellmana	 (5)	 oraz	 różnicowych	 równań	 stanu	 (6)	 funkcjona-
łem	ciągłym	 (3)	 i	 równaniami	 różniczkowymi	 (4),	 i	 następnie	
rozwiązanie ich na przykład znaną z rachunku wariacyjnego 
przybliżoną metodą Ritza lub poprzez zastosowanie metody 
podstawienia Riccatiego [7].

Równania	(6)	i	(7)	przedstawiają	rekurencję	zwykłą	(przed-
nią).	 Gdy	 w	 poszukiwaniu	 optymalnej	 trajektorii	 „celuje”	 się	
w	końcowy	punkt	N	o	wartościach	xi = xi(N),	to	równania	(6)	i	(7)	
należy	zastąpić	rekurencją	wsteczną:

	(8)

(9)

Rekurencja	 wsteczna,	 która	 w	 swej	 istocie	 cechuje	 się	
wsteczną logiką wnioskowania, jest zatem, co szalenie istotne, 
sposobem	analizy	przyszłości.	Kreuje	w	sposób	naukowy	my-
ślenie	o	niej.	Rozpoczyna	się	od	założenia	pożądanej	w	koń-
cowym	roku	N	wartości	i	następnie	krok	po	kroku	cofa	się,	aż	
do	obliczenia	wartości,	jaka	powinna	być	w	chwili	obecnej,	aby	
dzięki	niej	można	było	właśnie	osiągnąć	w	roku	N tę założoną 
pożądaną	wartość.	Cofanie	to	i	obliczanie	odbywa	się	ponadto	
po trajektorii optymalnej dla założonego kryterium celu i przy 
różnych założonych scenariuszach sterowań, tj. np. zmianie 
w czasie cen nośników energii, jednostkowych stawek opłat 
za	emisję	zanieczyszczeń	do	otoczenia	itd.	Obliczona	wartość	
aktualna	pokazuje	zatem,	jakie	należy	już	dzisiaj	przyjąć	tech-
nologie i jej techniczne rozwiązania, aby po trajektorii optymal-
nej	osiągnąć	w	przyszłości	właśnie	zamierzony	cel.	Umożliwia	
więc analizę i wybór alternatywnych rozwiązań wraz ze wszyst-
kimi przynależnymi do nich uwarunkowaniami, by w założonym 
horyzoncie czasowym N	lat	osiągnąć	pożądaną	wartość	końco-
wą. Pozwala zatem na szeroką analizę różnych scenariuszy in-
westycyjnych i zastosowanych technologii przy różnych scena-
riuszach ewolucji cen nośników energii oraz uwarunkowaniach 
środowiskowych.

Jak	już	wyżej	zaznaczono,	znalezienie	trajektorii	optymalnej	
kryterium	 celu	 (5)	 sprowadza	 się	 do	 rozwiązania	 (dla	 każdego	
z kolejnych kroków t)	układu	 r równań funkcyjnych w celu wy-
znaczenia r sterowań uk = uk(t)	(k = 1, 2, ..., r)	ekstremalizujących	
w danym kroku t	 funkcjonał	 (5).	Układ	 ten	przedstawia	się	na-
stępująco:

																																																																																																																																											(10)

w którym funkcja ekstremalna S została wyznaczona w kroku po-
przednim t ∓	1	(w	przypadku	rekurencji	przedniej	w	kroku	 t - 1, 
w przypadku rekurencji wstecznej w kroku t	+	1).	
W	 układzie	 (10)	 przed	 wykonaniem	 operacji	 wyznaczenia	
pochodnych cząstkowych ∂ (F + S) / ∂ uk za zmienne xi (t ∓ 1) 
w funkcji S	 należy	 podstawić	w	 przypadku	 rekurencji	 przed-
niej	równania	różnicowe	(6),	w	przypadku	rekurencji	wstecznej	
równania	(8).
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Funkcjonał celu przy poszukiwaniu  
optymalnej strategii inwestycyjnej

W poszukiwaniu optymalnej strategii inwestycyjnej jako 
kryterium	celu	(kryterium	optymalności)	należy	przyjąć	zaktuali-
zowaną	wartość	netto	NPV,	która	zdefiniowana	jest	wzorem	[1]:

(11)

a	w	zapisie	ciągłym	zależnością:
(11a)

gdzie:	
F	 −	 zmienne	w	czasie	odsetki	 (koszty	finansowe)	od	środków	

inwestycyjnych J0; odsetki F są nieznaną funkcją zmiennych 
w czasie rat R, F = F(R),

J0	 −	 nakłady	inwestycyjne;	zależą	od	zastosowanej	technologii	
energetycznej,

Ke	−	 zmienne	w	czasie	roczne	koszty	eksploatacji	[1],
N	 −	 wyrażony	w	 latach	 kalkulacyjny	okres	eksploatacji	 przed-

sięwzięcia inwestycyjnego,
p	 −	 zmienna	w	czasie	stopa	podatku	dochodowego,
R	 −	 zmienna	w	czasie	rata	spłaty	kredytu,
r	 −	 zmienna	w	czasie	stopa	dyskonta,
SR	−	 zmienny	w	czasie	roczny	przychód.

Przy czym na sumę rat kredytowych R jest nałożone ogra-
niczenie.	Musi	być	ona	równa	nakładom	inwestycyjnym	J0. Wa-
runek	więzów	wyraża	się	zatem	wzorem:	

(12)

a w zapisie ciągłym 
	(12a)

Nakłady	J0 zależą od zastosowanej technologii energetycz-
nej i wartości założonej mocy elektrycznej Nel elektrowni. Są one 
zatem różne dla różnych technologii przy tych samych warto-
ściach mocy. 

Wybór	 inwestycyjnej	 strategii	 powinien	 być	 dokonany	dla	
NPV → max dla założonej wartości mocy elektrycznej Nel elek-
trowni.	 Wielkościami	 podlegającymi	 optymalizacji	 (zmiennymi	
decyzyjnymi)	są	zatem:	
•	 dostępne	technologie	oraz
•	 w	 ramach	 danej	 technologii	 techniczne	 jej	 rozwiązania,	

a więc zastosowane urządzenia, ich parametry konstrukcyj-
ne i znamionowe wydajności, struktura ich połączeń, para-
metry eksploatacyjne procesu itd.
Wartość	założonej	wartości	mocy	elektrycznej	Nel elektrow-

ni w obliczeniach optymalizacyjnych z wykorzystaniem zasady 
optymalności	 Bellmana	 nie	 powinna	 ulegać	 zmianie.	 Proces	
inwestycyjny budowy elektrowni składa się bowiem z wielu za-
dań:	z	procesu	uzyskania	pozwolenia	na	budowę,	procesu	po-
zyskania źródła finansowania inwestycji, procesu projektowego 
i	 w	 końcu	 procesu	 budowy.	 Jest	 zatem	 procesem	wieloletnim	
i dlatego w całym okresie obliczeniowym, tj. we wszystkich la-
tach	(krokach)	t = 1, 2, ..., N, moc Nel	należy	przyjąć	jako	wartość	
niezmienną. Zmianie w czasie ulegają jedynie sterowania oraz 

zależne od nich wartości zmiennych stanu, tj. przychody i rocz-
ne	 koszty	działania	 elektrowni	 (koszty	 eksploatacji	 plus	 koszty	
kapitałowe),	które	zależą	oczywiście	ponadto	od	zastosowanej	
technologii i założonej mocy Nel.

Poniżej przedstawiono za pomocą zapisu ciągłego równa-
nia	stanu	dla	procesu	opisanego	funkcjonałem	(11):	
•	 równanie	stanu	kosztów	finansowych:

(13)

gdzie R jest sterowaniem; przykładowo w zapisie różnicowym 
powyższe równanie stanu dla rekurencji wstecznej wyraża się 
zależnością:

(13a)

•	 ewolucja	 przychodu	 SR = Eel,Reel osiąganego ze sprzedaży 
energii	 elektrycznej	 (w	 przypadku	 technologii	 skojarzone-
go wytwarzania ciepła i energii elektrycznej będzie to przy-
chód zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i ciepła,  
SR = Eel,Reel + QRec	)

(14)

przy	czym	zmianę	w	czasie	jednostkowej	(na	jednostkę	energii)	
ceny energii elektrycznej eel opisano równaniem

(15)

•	 ewolucja	kosztu	paliwa	Kpal = Ech,Repal 

	(16)

przy	czym	zmianę	w	czasie	jednostkowej	(na	jednostkę	energii)	
ceny paliwa epal opisano równaniem

(17)

•	 ewolucja	kosztu	
Kśr = Ech,R(ρCO2 pCO2 + ρCO pCO + ρNOx pNOx + ρSO2 pSO2 + ρpył ppył )  
za korzystanie ze środowiska naturalnego

(18)

przy	czym	zmiany	w	czasie	jednostkowych	(na	jednostkę	masy)	
stawek	za	emisje	CO2,	CO,	NOx,	SO2 i pyłu opisano równaniami

(19)
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(20)

(21)

(22)

(23)

•	 ewolucja	kosztu	zakupu	KCO2 = Ech,R(1-u)ρCO2 eCO2 dodatkowych 
pozwoleń	na	emisję	CO2

(24)

przy	czym	zmianę	w	czasie	 jednostkowej	 (na	 jednostkę	masy)	
ceny eCO2	zakupu	dodatkowych	pozwoleń	na	emisję	CO2 opisano 
równaniem

(25)
gdzie:
ael , apal , aCO2 , aCO , aSO2 , aNOx , apył , bCO2  −	sterowania,
Eel,R −	 roczna	produkcja	netto	energii	elektrycznej,
Ech,R −	 roczne	zużycie	energii	chemicznej	paliwa,
u	 −	 udział	energii	chemicznej	paliwa	w	całkowitym	 jej	 rocz-

nym zużyciu, dla którego nie jest wymagany zakup po-
zwoleń	na	emisję	CO2,

ρCO2 , ρCO , ρNOx , ρSO2 , ρpył  –	 emisje	 CO2,	 CO,	 NOx,	 SO2, pyłu na 
jednostkę energii chemicznej paliwa.

Poszukując	maksimum	funkcjonału	celu	(11)	można	także	
analizować	 wpływ	 sprawności	 urządzeń	 stosowanych	 w	po-
szczególnych	technologiach	na	jego	wartość.	W	tym	celu	w	rów-
naniach stanu w wielkościach Eel,R i Ech,R należy	wykorzystać	bi-
lanse	energii	sporządzone	dla	rozważanej	technologii	[2-6].

Podsumowanie

Zastosowana technologia energetyczna i techniczne jej 
rozwiązanie decyduje o wysokości nakładów inwestycyjnych J0 
na	budowę	źródła	energii	(w	ogólnym	przypadku	może	to	być	
źródło	 energii	 elektrycznej	 i	 ciepła).	 Decyduje	 więc	 o	 warto-
ściach kosztów finansowych F i rat kredytowych R w rocznych 
kosztach jego działania w kolejnych latach t = 1, 2, ..., N oraz 
wraz z cenami nośników energii i taryfowymi jednostkowymi 
stawkami za emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalne-
go o rocznych przychodach SR i rocznych kosztach eksploatacji 
Ke. Decyduje zatem o wartości NPV.	 Optymalną	 strategią	 in-
westycyjną przy wyborze technologii jest zatem ta, dla której 
obliczona	wartość	NPV z wykorzystaniem zasady optymalności 
Bellmana	 osiąga	 największą	wartość	 przy	 założonej	 wartości	
mocy Nel elektrowni. 

Należy	jeszcze	zwrócić	uwagę	na	fakt,	że	wszelkie	decyzje	
inwestycyjne są decyzjami długookresowymi, a więc nieroze-
rwalnie związanymi z ryzykiem ich niepowodzenia. Wpływ czasu 
i związane z tym ryzyko jest bardzo trudne, a nawet, jak już wy-
żej zaznaczono, wręcz niemożliwe do przewidzenia, szczególnie 
w	niestabilnych	warunkach	gospodarczych.	Ta	niemożność	nie	
zwalnia jednak inwestora od poszukiwania optymalnej strategii 

inwestycyjnej.	 Jej	 poszukiwanie	 pozwala	 bowiem,	 co	 ważne,	
na analizę opisu przyszłości. Pozwala na myślenie o niej w spo-
sób naukowy, na analizę warunków, np. zmian relacji cenowych 
pomiędzy nośnikami energii, kosztów za gospodarcze korzysta-
nie ze środowiska itd., przy których strategia powinna ulec zmia-
nie.	Wyniki	poszukiwania	maksimum	funkcjonału	(11)	pokazują	
więc, jak wspomniane relacje cenowe i taryfowe opłaty środowi-
skowe wpływają na optymalną strategię inwestycyjną, na dobór 
optymalnej technologii energetycznej. 

Sposobem	 na	 minimalizowanie	 ryzyka	 powinna	 być	 dy-
wersyfikacja technologii, która także nie wyklucza konieczności 
analizy opisu przyszłości. Wręcz przeciwnie, dzięki niej można 
w	racjonalny	 sposób	 zdywersyfikować	 stosowane	 technologie	
wybierając spośród najefektywniejszych ekonomicznie. Zwięk-
szy się przy tym jednocześnie, co bardzo istotne, bezpieczeń-
stwo dostaw energii elektrycznej.

Podsumowując, stosowanie modeli matematycznych 
w ekonomii i ich analiza z wykorzystaniem założonych scena-
riuszy pozwala na racjonalny wybór strategii inwestycyjnych 
umożliwiających osiągnięcie w przyszłości pożądanych wartości 
w sposób optymalny.
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