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Rok minął i jak zwykle w takiej sytuacji próbujemy osądzić, 
jaki był, co przyniósł, jakich oczekiwań nie spełnił. Pytamy, a ja 
czynię to niezmiennie, czy dołożył się tylko do metryki, czy też 
rozjaśnił i umożliwił lepsze rozumienie otaczającej nas rzeczy-
wistości. 

Cóż, ten rok zagmatwał wiele i to skuteczniej niż bywało! Zwy-
kle osądzając w skali roku elektroenergetykę w Polsce odnosimy 
się do bilansu energii, wyników finansowych jej podmiotów, zmian 
legislacyjnych wewnętrznych i tych w otoczeniu zewnętrznym. 

Pokrótce i wstępnie charakteryzując i oceniając 2014 rok 
warto zauważyć, że:
•	 w	bilansie	energii	–	to	przede	wszystkim	mniejsza	dynamika	

produkcji energii elektrycznej, wyraźnie większy jej import 
i po raz pierwszy od wielu lat, mniejsza produkcja energii 
elektrycznej w elektrowniach na węglu brunatnym;

•	 w	wynikach	finansowych	grup	kapitałowych	elektroenerge-
tyki	–	rok	był	lepszy	niż	ubiegły,	w	tym	lepszy	dla	wytwórców	
energii, przede wszystkim na węglu kamiennym, stabilny 
w dynamice dla dystrybucji i wyraźnie gorszy dla obrotu;

•	 koniecznych	 zmian	 legislacyjnych	 nie	 doczekaliśmy	 (doty-
czy to nie tylko ślimaczących się prac wokół ustawy o OZE, 

Prawa energetycznego i Polityki Energetycznej Polski), za 
to dostaliśmy kosztowny i niechciany „prezent” w postaci 
Pakietu Klimatycznego, szczególnie trudny dla energetyki 
paliw stałych. 
Spróbujmy, przy niepełnych jeszcze wynikach, odnieść się 

do wymienionych obszarów.
W bilansie energii po stronie przychodów wartości są zbli-

żone do tych sprzed roku, ale przy mniejszej produkcji ogółem 
w kraju o około 4% (tu rozbieżność danych pomiędzy ARE i PSE, 
to mniej więcej o 0,3% więcej wg tych pierwszych). Zauważmy 
wyraźnie	większy	import	energii	–	o	około	80%	i	mniejszy	jej	eks-
port	–	o	około	6,5%.	

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmiany zu-
życia energii elektrycznej w kraju przez odbiorców finalnych były 
w wyraźnej proporcji do zmian sytuacji gospodarczej mierzonej 
w zmianach PKB procentowych rok do roku. Tym razem chcę 
zwrócić uwagę Państwa na zmiany tych relacji w krótszym okre-
sie, poczynając od pierwszego kwartału 2012 roku, aby podkre-
ślić zarówno dynamikę zmian, jak i zaznaczyć nietypowe jak do 
tej pory pomniejszenie zużycia energii elektrycznej w kraju, po-
czynając od kwartału pierwszego 2014.

Herbert Leopold Gabryś 

Elektroenergetyka w Polsce
Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014

Power industry in Poland. Preliminary judgements,  
of my very own, of the year 2014 results

Rys. 1. Zmiany w PKB a zmiany w zużyciu energii elektrycznej w kraju w kwartałach z lat 2012 - 2014, %

PKB – WYRÓWNYWANY SEZONOWO CENY STAŁE ROKU 2010

PKB – NIEWYRÓWNYWANY SEZONOWO CENY STAŁE ROKU POPRZEDNIEGO
ZMIANY ZUŻYCIA EN ELEKTRYCZNEJ W RELACJI DO ROKU POPRZEDNIEGO
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Przeniosło się to na zmiany w produkcji i gdyby na chwilę 
odstąpić od omawianych różnic w wymianie z zagranicą, to war-
to zauważyć, iż w porównywanym okresie zmienił się udział w tej 
produkcji wytwórców na węglu kamiennym i brunatnym. Z wyso-
kiej dynamiki produkcji na początku 2012 roku na węglu brunat-
nym i jej pomniejszeniu na węglu kamiennym, zróżnicowanie jest 
coraz mniejsze, aby już do końca 2014 roku zmiany przebiegały 
w zbliżonych proporcjach. 

Zmiany w produkcji energii elektrycznej po 2013 roku były 
znacznie większe niż wynikałoby to z zużycia energii elektrycz-
nej. Po wysokiej dynamice produkcji energii elektrycznej w elek-
trowniach węgla brunatnego do początków roku 2012, dziś 
stabilizuje się tendencja niewzrostowa i prawdopodobnie taka 
pozostanie na dłużej.

W elektrowniach na węglu kamiennym produkcja była 
mniejsza o około 7%, a na węglu brunatnym o około 5%. 
W elektrociepłowniach na węglu kamiennym w roku ubiegłym, 
w porównaniu z poprzednim, produkcja energii elektrycznej była 
mniejsza o około 8%, a na gazie większa i to o 80% (w strukturze 
łącznej produkcji te ostatnie nie ważą, bo jest to tylko nieco po-
nad 0,5 TWh). Z odnawialnych źródeł energii (razem elektrownie 
wodne i pozostałe) produkcja była większa o około 30%, w elek-
trowniach przemysłowych mniejsza o około 2,5%. W elektrow-
niach cieplnych i elektrociepłowniach razem produkcja energii 
elektrycznej za cały 2014 rok była mniejsza o ponad 4%, przy 
wskaźniku zużycia własnego energii nieznacznie większym niż 
w roku ubiegłym, ale przy czasie wykorzystania mocy osiągalnej 
około 4% mniejszym.

W strukturze produkcji energii elektrycznej elektrownie za-
wodowe na węglu kamiennym na koniec 2014 roku stanowią 
47%, a na węglu brunatnym prawie 33,9%. EC zawodowe gazo-
we to 2,3%, a pozostałe cieplne 4,2%. Elektrownie wodne 1,4%, 
elektrownie wiatrowe 4,6%, szczytowo-pompowe 0,3%, biogaz 
i biomasa 3,3%, a współspalanie biomasy i biogazu 3,0%. 

Na koniec roku stan mocy elektrycznej zainstalowanej 
w całym systemie był w sumie o 1,5% większy, z czego, po-
dobnie jak w latach poprzednich, w elektrowniach wiatrowych, 

biogazowych i biomasowych (o 12-14% więcej, ale ich udział 
w strukturze nieznacznie przekracza 12%).

Ze zmniejszenia produkcji energii elektrycznej na węglu ka-
miennym wynika oczywiste zmniejszenie zużycia węgla kamien-
nego energetycznego, co w dramatycznej sytuacji polskiego 
górnictwa nie cieszy. Ale to odrębny temat wart szerszego omó-
wienia w stosownym czasie. W stosownym, bowiem dziś więcej 
medialnych emocji niż wiedzy ukrytej w zamiarach rządu (o ile 
już są doprecyzowane – a piszę te słowa 9 stycznia) zarówno co 
do programu restrukturyzacji górnictwa, jak i sygnalizowanych 
koncepcji kolejnej konsolidacji energetyki, z niejasną jak dotąd 
koncepcją związków kapitałowych i organizacyjnych obydwu.

Złamanie dotychczasowych tendencji w relacji konsumpcji 
i produkcji energii elektrycznej poczynając od pierwszego kwar-
tału 2014 roku wynika w części ze znacznego zwiększenia im-
portu energii elektrycznej. Przede wszystkim jednak to istotne 
zmiany w strukturze tworzenia PKB od 2012 roku oraz decyzje 
legislacyjne bądź ich brak, tę zależność zmieniły. Zapewne tak 
będzie nie tylko w 2015 roku, ale i w latach następnych. Dlatego 
z prognoz gospodarczych na rok 2015 i dalej nie należy oczeki-
wać istotnych zwiększeń zużycia i produkcji energii elektrycznej, 
a stąd większego wolumenu przychodów!

Przejdźmy na chwilę do wyników finansowych elektroener-
getyki. Te za rok ubiegły, przyjmując tendencje ze znanych za 
trzy kwartały, będą dla grup kapitałowych lepsze za cały rok 
(o ile decyzje zarządcze czwartego kwartału tych tendencji nie 
zwichrują), ze wskaźnikiem rentowności EBIT nieco ponad 11% 
we wszystkich grupach. Obserwowane wyniki grup kapitałowych 
w ostatnich trzech latach wskazują na starania, aby to wynik 
całej grupy był jak najwyższy, co zrozumiałe z punktu widzenia 
akcjonariuszy. Dzieje się to jednak z dużym zróżnicowaniem 
i zmiennością udziału podsektorów (wytwarzanie, dystrybucja, 
obrót) w tworzeniu tego wyniku. Z czterech największych grup 
kapitałowych w trzech wiodącym segmentem w wyniku za rok 
2014 jest dystrybucja. W grupie TAURON to około 69%, ENER-
GA 54%, a ENEA 61%. W grupie kapitałowej PGE, to energetyka 
konwencjonalna stanowiła około 64%.

Rys. 2. Zmiany w produkcji energii elektrycznej i jej zużycia na tle zmian PKB w kwartałach z lat 2012 -2014, %

PKB – CENY STAŁE ROKU POPRZEDNIEGO
ZMIANY PRODUKCJI EN EL W RELACJI DO ROKU POPRZEDNIEGO
- W ELEKTROWNIACH W BRUN W RELACJI DO ROKU POPRZEDNIEGO
- W ELEKTROWNIACH W KAM W RELACJI DO ROKU POPRZEDNIEGO
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Na szczegółowe omówienie wyników grup kapitałowych 
poczekajmy do ich upublicznienia za cały rok, pamiętając, że 
wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce za trzy kwartały są 
od wielu lat wyznacznikiem tendencji długookresowych i pozwa-
lają trafniej określać stan i wydolność kreowania strategii rozwoju 
podsektorów	niż	te	za	cały	rok	–	tu	bowiem	lokują	się	skutki	z	de-
cyzji zarządczych czwartego kwartału.

Zwróćmy uwagę przy okazji porównań wyników grup, ko-
rzystając z porównań kwartalnych z lat 2012 -2014, na zmien-
ność i nieprzewidywalność wyników podsektorów (wytwarzanie, 
dystrybucja, obrót), a przy okazji na brak jednoznacznych relacji 
wyników ze zmianą cen jej sprzedaży na tle zmian w konsumpcji 
oraz zmian w kosztach jej wytworzenia. 

Dynamika zmian cen energii elektrycznej różna w trzech 
porównywalnych latach jest rozbieżna z dynamiką zmian jej 
zużycia. Należy wnosić, iż było tak z przesłanek nie tylko ryn-
kowych.

W wynikach z lat od 2007 do 2014 warto także zwrócić uwagę 
na odmienne zależności kosztów jednostkowych wytwarzania ener-
gii elektrycznej od cen paliwa pomiędzy elektrowniami na węglu ka-
miennym i brunatnym. To może być jedno ze wskazań dla projek-
cji związków kapitałowych elektroenergetyki i górnictwa. Wspólna 
strategia może stworzyć szansę nie tylko na ubezpieczenie dostaw 
polskiego węgla na kilkadziesiąt lat, ale także wpłynąć na stabilną 
czy też co najmniej przewidywalną jego ceny. Zostaje wszakże py-
tanie bez odpowiedzi, czy będzie wtedy można na dłużej i skutecz-
niej niż do tej pory doprowadzić do trwałej rentowności górnictwa 
z	likwidacją	obszarów	–	kopalń	–	nierentownych.

Rys. 3. Wskaźnik rentowności EBIT w porównaniach 
III KW 2014/III KW 2013, %

Rys. 4. Rentowność kapitału własnego ROE w porównaniach  
III KW 2014/III KW 2013, III KW 2014/III KW 2013, %

Rys. 5. Rentowność majątku ROA w porównaniach  
III KW 2014/III KW 2013, III KW 2014/III KW 2013, %

Rys. 6. Zmiany średnich cen energii elektrycznej sprzedanej przez elektrownie na tle zmian konsumpcji i PKB w kwartałach z lat 2012 -2014, %

ZMIANY W ZUŻYCIU EN EL W RELACJI DO ROKU POPRZEDNIEGO
CENY EN EL OGÓŁEM SPRZEDANEJ PRZEZ ELEKTROWNIE
CENY EN EL SPRZEDANEJ NA TGE PRZEZ ELEKTROWNIE
CENY EN ELSPRZEDANEJ DO PO*** PRZEZ ELEKTROWNIE

W 2012 ROKU RG I PO STANOWIŁY W STRUKTURZE 
SPRZEDAŻY EN EL ELEKTROWNI 91,7% W 2013 

92,25 i PODOBNIE W 2014 
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Zmiany cen energii elektrycznej sprzedanej przez wytwór-
ców	po	2013	roku	wykazują	wolny	wzrost	–	wolniejszy	niżby	się	
chciało	–	a	dynamika	jej	zwiększeń	na	rynkach	spotowym	i	bilan-
sującym wskazuje na problemy z bilansowaniem potrzeb KSE.

Jeśli przypomnieć, że sprzedaż energii elektrycznej przez 
wytwórców na TGE i do PO stanowi prawie 93% całkowitej 
sprzedaży, to ze zmian cen w tym obszarze nie można rokować 
istotnych zwiększeń wolumenu przychodów w 2015 roku. Dodaj-
my przy tym, że dla wytwórców energii 2014 rok w wynikach był 
wyraźnie lepszy, dla OSD nadal w dynamice sprzed lat, ale dla 
obrotu	wyraźnie	gorszy	–	taki	stan	utrzyma	się	w	2015	roku,	choć	
dla OSD dynamika wyników będzie się zmniejszać!

Przyjmując dynamikę zmian wyników finansowych elek-
trowni w okresach kwartalnych w porównywanym okresie po-
twierdza się ich duża zmienność i nieprzewidywalność, co nie 
pozwala na osądy tendencji długookresowych, a stąd projekcję 
niezbędnych inwestycji.

Jeśli rok 2014 przyniósł wytwórcom lepsze wyniki finan-
sowe, to warto przypomnieć, iż były z przyczyn jednorazowych 
zdarzeń korzystnych finansowo (znaczniejsze niż w roku 2013 
wpływy ze świadectw pochodzenia, KDT, …) oraz wyraźnie niż-
szych kosztów jednostkowych wytwarzania energii elektrycznej, 
przede wszystkim z niskich kosztów pozyskania paliwa przy 
mniejszej	produkcji	–	to	taki	rok	może	się	nie	powtórzyć!

Rys. 7. Zmiany ceny paliwa i kosztów jednostkowych wytwarzania w elektrowniach węgla kamiennego w latach 2007 -2014, %

Rys. 8. Zmiany ceny paliwa i kosztów jednostkowych wytwarzania w elektrowniach węgla brunatnego w latach 2007 -2014, %

ZMIANY KOSZTU JEDNOSTKOWEGO EN EL SPRZEDANEJ
ZMIANY KOSZTU JEDNOSTKOWEGO EN EL WYTWORZENIA
WĘGIEL ZMIANY CEN W RELACJI ROK/ROKU

ZMIANY KOSZTU JEDNOSTKOWEGO EN EL SPRZEDANEJ
ZMIANY KOSZTU JEDNOSTKOWEGO EN EL WYTWORZENIA
WĘGIEL ZMIANY CEN W RELACJI ROK/ROKU
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Strategia maksymalizowania wyników łącznych grup kapi-
tałowych, przy zmienności i nieprzewidywalności wyników pod-
sektorów w ich składzie (generacji, dystrybucji i obrotu) powodu-
je, iż projektowanie inwestycji w odtwarzanie i budowę nowych 
wysokosprawnych i niskoemisyjnych mocy bez wsparcia grup 
kapitałowych, ale i zaangażowania operatora, będzie na dłużej 
co najmniej „karkołomna”.

…I to nic nowego!
Odrębny, o strategicznym znaczeniu dla nie tylko energetyki, 

ale dla szeroko rozumianej gospodarki i odbiorców finalnych energii 
elektrycznej, jest przyjęty pod koniec 2014 roku Pakiet Klimatyczno-
-Energetyczny. Wart szerokiego omówienia i głębszej refleksji. Dziś 
wokół niego toczy się przede wszystkim debata medialna, z dużym 
obciążeniem politycznym, odbiegająca od najprostszych, meryto-
rycznych osądów co do kosztów i skutków bez przesady na dzie-
siątki lat. Warto zatem przypomnieć w ogromnym skrócie: 

•	 początek	sprawy	bierze	się	z	przyjętych	ambitnych	założeń	
polityki klimatycznej UE w 2007 roku, wtedy to polski rząd 
nie skorzystał z prawa weta, z czego wynikły konsekwencje 
w kolejnych etapach realizacji polityki klimatyczno-energe-
tycznej UE;

•	 dwukrotne	wetowanie	później	kolejnych	propozycji	zaowo-
cowało przede wszystkim tym, że zmieniono procedowanie 
decyzji w tej materii na głosowanie ostatecznie większościo-
we, które Polsce praktycznie uniemożliwia skuteczne odrzu-
cenie kolejnych rozstrzygnięć;

•	 obciążenia	kosztami	zakupu	uprawnień	do	emisji	CO2 nie-
wątpliwie dotykają przede wszystkim generację z paliw sta-
łych i są to koszty ogromne (przeliczmy wprost produkcję 
energii elektrycznej z tych paliw dziś i w założeniach na lata 
2035 i 2050 w najniższej z prognozowanej dziś cenie 16 
i 25 euro za 1 uprawnienie);

Rys. 9. Ceny energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców w latach 2012 -2014, zł/MWh

Rys. 10. Wyniki finansowe elektroenergetyki w Polsce za III KW 2014 na tle III KW 2013 i 2012,  mln zł

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII
PO – ŁĄCZNIE UŚREDNIONE
RYNEK BILANSUJĄCY
RYNEK GIEŁDOWY SPOT
RYNEK GIEŁDOWY TERMINOWY
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•	 przychody	 z	 tytułu	 owego	 opodatkowania	 kosztami	 emisji	
w ważącej części, póki co, trafiają do budżetu państwa, za-
tem to może być poważne wsparcie dla niezwykle potrzeb-
nej przebudowy bloków energetycznych w Polsce na wy-
sokosprawne i mniej emisyjne oraz stymulowanie rozwoju 
energetyki odnawialnej, w tym głęboko rozproszonej oraz 
niezbędnego rozwoju infrastruktury.
Wiele by pisać, ale to nie w tym momencie. Dodam jedynie, 

bo warto i trzeba przypominać słowa Pani Premier z expose wy-
głoszonego tuż przed szczytem klimatycznym RE: „mój rząd nie 
zgodzi się na zapisy (w	pakiecie	klimatycznym	–	HLG)	oznacza-
jące dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny 
energii dla konsumentów”.

...No	cóż,	pytajmy,	pytajmy	do	bólu	–	jak	to	zrobić,	boć	ro-
zum każe w to wątpić!

Wiemy przy tym, iż potrafimy bez rygorów z kosztów pa-
kietu ograniczać emisję gazów cieplarnianych w znaczącej skali. 
Póki co dzieje się to bez szkody dla konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Pakiet jest, niestety jest, a dziś wypada nam przede 
wszystkim postawić pytanie, jak pożytki z uzyskanego kompro-
misu w jego przyjęciu wykorzystać, aby stymulować zrównowa-
żony rozwój energetyki z wykorzystaniem dziś znanych bądź 
oczekiwanych i pożądanych innowacyjnych technologii. Rozwój 
w skutkach dla szeroko rozumianej gospodarki, takiej, która 
z przyczyn tychże kosztownych zmian, nie utraci konkurencyj-
ności na rynkach w skali globalnej. Gospodarki konkurencyjnej 
i	mniej	emisyjnej	–	w	tej	kolejności	 i	z	wagą	wynikającą	z	tejże	
kolejności! 

Rys. 11. Dynamika zmian wyników finansowych wytwórców energii elektrycznej z lat 2012 -2014, %

WYTWÓRCY  ŁĄCZNIEW RELACJI DO AN OKRESU SPRZED ROKU

ELEKTROWNIE W KAMIENNEGO W RELACJI DO AN OKRESU SPRZED ROKU

ELEKTROWNIE W BRUNATNEGO W RELACJI DO AN OKRESU SPRZED ROKU


