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Wartość rynku to wyrażony w pieniądzu zysk, jaki można 
osiągnąć lokując na nim środki finansowe. W [1] przedstawiono 
dyskretne modele wyceny wartości rynku ciepła i energii elek-
trycznej oraz rynkowej wartości elektrowni i elektrociepłowni. 
W budowie modeli wykorzystano dyskontowe (dynamiczne) 
metody oceny efektywności ekonomicznej procesów gospo-
darczych, tj. metody uwzględniające zmianę wartości pieniądza 
w czasie i ujmujące korzyści w kategorii przepływów pienięż-
nych. Metody dyskontowe uznawane są bowiem, i słusznie, za 
znacznie efektywniejsze kryteria oceny efektywności ekonomicz-
nej zjawisk i procesów ekonomicznych od metod tradycyjnych, 
tj. metod statycznych nieuwzględniających czasowej zmiany 
wartości pieniądza. 

Spośród metod dyskontowych uznawanych za mające naj-
mniej mankamentów można wymienić metody wartości zaktu-
alizowanej netto NPV, wewnętrznej stopy zwrotu IRR oraz zdys-
kontowanego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP [1]. 
Gdy do modeli wprowadzi się ponadto funkcje, których jednym 
z argumentów jest także czas, to takie modele, co jest bezcenne, 
umożliwiają analizę przyszłości, kreują myślenie o niej w sposób 
naukowy, mają moc przewidywania. Uzyskane za pomocą mier-
ników NPV, IRR, DPBP rezultaty obliczeń i ich analiza pozwalają 
na racjonalne inwestowanie w energetyce. 

Podstawowym kryterium wyceny wartości rynku oraz rynko-
wej wartości źródeł energii powinna być osiągana stopa oprocen-
towania IRR inwestowanego kapitału. Wartość IRR pozwala bo-
wiem inwestorowi, w przeciwieństwie do pozostałych mierników, 
porównać opłacalność ekonomiczną inwestowanego kapitału 
w zakup, modernizację lub budowę nowych elektrowni i elektro-
ciepłowni z oprocentowaniem, jakie mógłby osiągnąć z ulokowa-
nia środków finansowych na rynku kapitałowym. Wielkości NPV 

i DPBP są wielkościami wynikowymi. Odpowiednio wysoka stopa 
oprocentowania IRR angażowanego kapitału jest dużą zachętą 
dla niezależnych inwestorów IPP (Independent Power Producers) 
do inwestowania w zakup źródeł energii (w tym prywatyzowanych 
przez Skarb Państwa) lub budowę nowych. Niezależni inwesto-
rzy IPP chętnie inwestują, gdy mają zagwarantowane w długo-
terminowych horyzontach czasowych możliwości zbytu energii 
elektrycznej i ciepła. Z reguły inwestor narzuca minimalną wartość 
oprocentowania IRRIPP, jakie ma mu przynieść zainwestowany ka-
pitał. Tę minimalną, progową wartość wewnętrznej stopy zwrotu 
IRRIPP kompensującą ryzyko inwestowania (będącą obok gwaran-
cji w postaci długoterminowych kontraktów na zbyt i cenę produ-
kowanych towarów i usług zachętą do inwestowania) inwestorzy 
najczęściej określają na poziomie kilkunastu procent, a inwesto-
rzy zagraniczni zazwyczaj na poziomie wyższym. Wysokość tego 
poziomu rośnie razem z „poziomem strachu” przed bankructwem 
i zagrożeniem demokracji w państwie.

W artykule przedstawiono oryginalną metodykę za pomo-
cą zapisów, co istotne, w czasie ciągłym, kompleksowej analizy 
wartości rynku ciepła i energii elektrycznej oraz wyceny rynkowej 
wartości sprzedawanych (prywatyzowanych) istniejących elek-
trowni i elektrociepłowni oraz nowo budowanych źródeł energii. 
Istotą metody wartości rynkowej jest wprowadzenie do rachunku 
dyskonta nie tylko przyszłych przepływów pieniężnych, ale także 
tzw. względnej wartości rynku vm [1]. Metodyka wartości rynko-
wej pozwala inwestorowi IPP na obliczanie całkowitego zysku 
osiąganego z eksploatacji elektrowni NPV IPP, zdyskontowanego 
okresu zwrotu środków finansowych DPBPIPP zainwestowanych 
przez niego na zakup istniejących lub budowę nowych źródeł 
energii oraz obliczanie oprocentowania IRRIPP, jakie przyniesie 
mu zainwestowany w źródła kapitał.
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Modele matematyczne z czasem ciągłym  
rynku ciepła i energii elektrycznej oraz 

rynkowej wartości elektrowni  
i elektrociepłowni go zasilających

W [1] przedstawiono za pomocą szeregów geometrycz-
nych (rachunek dyskonta w swej istocie jest postępem geome-
trycznym) dyskretne modele rynku ciepła i energii elektrycznej 
oraz rynkowej wartości elektrowni i elektrociepłowni. Zapis 
modeli za pomocą szeregów jest ich wadą, gdyż czasochłon-
ny i „obszerny” proces obliczania krok po kroku w kolejnych 
latach t = 1, 2, ..., N kolejnych wartości kolejnych wyrazów 
szeregu i ich sumowanie, nie daje możliwości łatwego i szyb-
kiego sposobu analizy zmian ich wartości. Aby pozbyć się tej 
niedogodności należy przyjąć, co uczyniono w [1], że przepływy 
pieniężne CF (Cash Flow) (m.in. ceny nośników energii i kosz-
ty środowiskowe) są niezmienne w kolejnych latach. Wówczas 
szeregi geometryczne sporządzone dla poszczególnych mier-
ników NPV, IRR, DPBP dają się zapisać za pomocą wzoru na 
sumę N ich pierwszych wyrazów, które to zwarte zapisy są już 
dogodne do analizy [1]. 

„Obarczenie” jednak wzorów stałością przepływów pie-
niężnych w całym okresie N lat nie daje możliwości analizy 
wartości rynku energii elektrycznej i ciepła oraz rynkowej 
wartości elektrowni i elektrociepłowni go zasilających w przy-
padku zmian w kolejnych latach, m.in. cen nośników ener-
gii i opłat środowiskowych. Takich problemów nie stwarzają 
zapisy NPV, IRR, DPBP w czasie ciągłym, czyli gdy zapisze 
się je za pomocą całek. Wówczas dla wszystkich wielkości 
podcałkowych można założyć dowolne funkcje zmian ich 
wartości w czasie, np. dowolne scenariusze zmian w czasie 
cen nośników energii oraz jednostkowych stawek za emisje 
zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Zapisy z cza-
sem ciągłym dzięki temu mają nieporównaną przewagę nad 
zapisami dyskretnymi. Co więcej, pozwalają uzyskać szereg 
dodatkowych, ważnych informacji o własnościach rozpatry-
wanych zjawisk i procesów ekonomicznych. Pozwalają expli-
cite na ocenę wpływu poszczególnych wielkości wejściowych 
na wyniki końcowe, a przede wszystkim pozwalają na łatwe 
i szybkie znalezienie nie tylko rozwiązania optymalnego, ale 
także obszaru rozwiązań bliskich optymalnemu. Pozwala-
ją na dyskusję i analizę wyników badań, a także pokazanie 
charakteru ich zmian. W praktyce, w zastosowaniach ma to 
dużą, istotną wartość. Mało tego, modele „ciągłe” pozwalają 
na wyciąganie wniosków o ogólnym charakterze dotyczących 
ekonomicznych uwarunkowań stosowania poszczególnych 
technologii energetycznych na wartość rynku ciepła i energii 
elektrycznej oraz rynkowej wartości elektrowni i elektrocie-
płowni. Pozwalają na analizę ekonomiczną wpływu na war-
tość rynku i źródeł energii, m.in. takich wielkości jak: popyt 
na ciepło i energię elektryczną, relacje i zakres zmian cen 
nośników energii itd. Podsumowując, przedstawione modele 
służące do wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych 
wartości rynku ciepła i energii elektrycznej oraz rynkowej 
wartości elektrowni i elektrociepłowni posiadają zarówno wa-
lory poznawcze i poszerzające wiedzę o rynku, jak również 
umożliwiają szerokie działania aplikacyjne.

W czasie ciągłym mierniki dyskontowe NPV, IRR, DPBP 
wyrażają się podanymi poniżej wzorami.

Wartość zaktualizowana netto NPV (całkowity zysk 
osiągany w T latach eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni 
zdyskontowany na moment bieżący t = 0 [1])

(1)

całkowity zysk dla IPP wynosi

(2)

a dla właściciela rynku 

gdzie:
A – rata amortyzacji,
F – zmienne w czasie odsetki (koszty finansowe) od środków 

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

Ke – zmienne w czasie roczne koszty eksploatacji,
p – zmienna w czasie stopa podatku dochodowego,
R – zmienna w czasie rata spłaty kredytu,
r – zmienna w czasie stopa dyskonta,
S – zmienny w czasie przychód,
t – czas,
T – wyrażony w latach kalkulacyjny okres eksploatacji elektrowni,
vm – względna wartość rynku ciepła i energii elektrycznej 

(0 ≤ vm ≤ 1); jest to procentowa wartość udziału dotychcza-
sowego właściciela we współwłasności z IPP w sprzedanej 
mu elektrowni lub elektrociepłowni; wartość vm obliczana 
jest według przyjętego kryterium wyceny rynku; tym kryte-
rium powinna być, jak zaznaczono powyżej, wartość opro-
centowania IRRIPP [1].
Wielkości A, F i R we wzorze (1) są , tak jak i we wzorze (7), 

funkcjami stopy r.
Wyrażenie we wzorze (1)

(3)

oznacza roczny zysk brutto osiągany z eksploatacji elektrowni 
lub elektrociepłowni, a wyrażenie 

(4)

podatek dochodowy P od tego zysku. Im mniejsza jest wartość 
stopy podatku dochodowego p, tym większa wartość rynku vm 
(dla Skarbu Państwa najkorzystniejszy byłby podatek w wyso-
kości 100% i przejęcie całego zysku; byłaby to jednak „droga 
donikąd”, gdyż niszczyłaby całkowicie motywację do pracy 
i działalności gospodarczej). Obecnie w Polsce stopa podatku 
CIT (Corporate Income Tax) wynosi 19%. Średnia stawka CIT 
w Europie to 20,67%, w UE 22,74%, na świecie 24,08%.

Zwiększanie okresu eksploatacji rynku T (okresu eksplo-
atacji elektrociepłowni lub elektrowni) zwiększa zysk i wartość 
rynku.

Wewnętrzna stopa zwrotu IRRIPP (wyznacza się ją ze 
wzoru (2) przy założeniu, że inwestycja nie przynosi zysku, tzn. 
przychody są równe kosztom, a więc NPV = 0, a tym samym 
podatek P = 0 [1])

vmNPV ,
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(5)

Prawa strona wzoru (5) reprezentuje nakład inwestycyj-
ny i odsetki od niego. Zapisy F(r) i A(r) oznaczają, że koszt fi-
nansowy F (wzór (14)) i amortyzacja A (wzór (12)) są, zgodnie 
z definicją wielkości IRR [1], funkcjami stopy r, a zapisy F(IRRIPP) 
i  R(IRRIPP) są funkcjami stopy IRRIPP. Wartość całkowitej we-
wnętrznej stopy zwrotu inwestycji IRR wyznacza się z równania 
(5) dla vm = 0. Oczywiście musi zachodzić zależność IRRIPP ≤ IRR 
(gdy IRRIPP = IRR, wówczas jedynym właścicielem elektrowni lub 
elektrociepłowni jest IPP). W przeciwnym wypadku rynek energii 
elektrycznej i ciepła dla IPP jest całkowicie nieatrakcyjny. Jak 
już wyżej zaznaczono, IRR jest obliczane ze wzoru (5) zgodnie 
z definicją, tj. przy założeniu, że nie jest osiągany zysk, a więc 
podatek dochodowy (wzór (4)) jest równy zeru P = 0. Przepływy 
pieniężne we wzorze (5) są zatem przepływami brutto [1]. Rocz-
ny zysk D(1 – vm) jaki osiąga inwestor IPP jest już zyskiem po 
opodatkowaniu i IPP może żądać, by wartość IRRIPP obliczać dla 
tego zysku netto. Uwzględniając zatem podatek dochodowy od 
zysku brutto Z, wewnętrzną stopę zwrotu IRRp

IPP należy wyzna-
czać z zależności:

(6)

W tej sytuacji, tj. dla żądanej przez inwestora wartości 
 IRRp

IPP, wartość rynku vm maleje i rośnie zysk dla IPP (wzór (2)).
Ze wzoru (6) można również, co istotne, dla danych rocz-

nych kosztów eksploatacji Ke, rocznych przychodów S osią-
ganych ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz danych 
nakładów inwestycyjnych J (wzory (10)−(12), (14)), obliczyć war-
tość rynku vm dla założonej (żądanej) przez IPP wartości opro-
centowania IRRp

IPP angażowanego kapitału na zakup elektrowni 
lub elektrociepłowni.

Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych 
DPBPIPP (również wyznacza się go przy założeniu NPV = 0 [1])

(7)
przy czym wyrażenie 

(8)

oznacza roczny zysk netto osiągany z eksploatacji elektrowni lub 
elektrociepłowni [1].

Dynamiczny czas DPBP „spłacenia się” inwestycji (zwrotu 
kapitału inwestycyjnego J ) wyznacza się dla vm = 0. Oczywiście 
zachodzi zależność, że DPBP < DPBPIPP.

Na sumę rat kredytowych R nałożone jest ograniczenie. 
Musi być ona równa zdyskontowanym nakładom inwestycyjnym 
J0. Warunek więzów w czasie ciągłym wyraża się wzorem 

(9)

przy czym zdyskontowane nakłady inwestycyjne J0 wyrażają się 
wzorem [1]

(10)

gdzie z oznacza współczynnik zamrożenia [1]

(11)

W praktyce rata spłaty kredytu ma wartość stałą R = const 
i z równania (9) otrzymuje się

 
(12)

Rata amortyzacji A wyraża się takim samym wzorem jak 
rata R [1].

W ogólnym przypadku ewolucję nieznanej funkcji kosztu 
finansowego F = F[R(t)] opisuje równanie stanu [1]

(13)

W praktyce jednak rata spłaty kredytu, jak już wyżej za-
znaczono,  ma wartość stałą R = const i odsetki F wyrażają się 
funkcją [1]

(14)

Poniżej przedstawiono pozostałe funkcje występujące 
w funkcjonałach (1), (5) − (7). 

•	 Przychód

(15)

osiąganego ze sprzedaży energii elektrycznej (w przypadku 
elektrociepłowni jest to przychód zarówno ze sprzedaży energii 
elektrycznej, jak i ciepła: SR = Eel,Reel + QRec) przy czym zmianę 
w czasie jednostkowej (na jednostkę energii) ceny energii elek-
trycznej eel można przedstawić na przykład za pomocą funkcji 
wykładniczej (w zależności od wartości ael cena eel może w kolej-
nych latach rosnąć, maleć lub być niezmienna)

(16)

•	 Koszty	eksploatacji
Zmienne w czasie roczne koszty eksploatacji Ke obejmują: 

koszt paliwa Kpal, koszt wody uzupełniającej Kwu, koszt płac z na-
rzutami Kpłac, koszt konserwacji i remontów Krem, koszt surowców 
nieenergetycznych i materiałów pomocniczych Km, koszt za go-
spodarcze korzystanie ze środowiska Kśr (m.in. opłaty za emisję 
spalin do atmosfery, odprowadzanie ścieków, składowanie od-
padów itp.), koszt podatków, opłat i ubezpieczeń KP oraz koszt 
zakupu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla KCO2
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(17)

Koszt KCO2
, który jest skutkiem prowadzonej przez „starą” 

piętnastkę Unii Europejskiej polityki klimatycznej, prowadzi do 
zwielokrotnienia kosztów eksploatacji Ke elektrowni.  

Poszczególne koszty we wzorze (17) przedstawiają się 
równaniami:
a) koszt paliwa 

(18)

przy czym zmianę w czasie jednostkowej (na jednostkę energii) 
ceny paliwa epal można zapisać na przykład równaniem

(19)

b) koszt za korzystanie ze środowiska naturalnego 

(20)

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

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

c) koszt zakupu dodatkowych pozwoleń na emisję CO2

(26)

przy czym zmianę w czasie jednostkowej (na jednostkę masy) 
ceny eCO2

 zakupu dodatkowych pozwoleń na emisję CO2 można 
zapisać na przykład równaniem

(27)

gdzie:
ael , apal ,aCO2 ,aCO ,aSO2 ,aNOX ,apył ,bCO2 − wielkości stałe, tzw. stero-

wania [1, 2],
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.

d) koszt konserwacji i remontów

(28)

gdzie:
δrem – roczna stopa kosztów stałych zależnych od nakładów in-

westycyjnych (koszty konserwacji, remontów urządzeń; 
w praktyce wartość δrem ≅ 3%).

Koszty Kplac , KP można uwzględnić zwiększając na przykład 
o kilka, kilkanaście procent koszt Krem, a koszty Kwu , Km poprzez 
zwiększenie o kilka procent kosztu Kpal.

W równaniach (16), (19), (21)−(25) i (27) ewolucje cen oraz 
jednostkowych stawek za emisje zanieczyszczeń do środowi-
ska naturalnego w zależności od wartości ael , apal ,aCO2 ,aCO ,aSO2 , 
aNOX ,apył ,bCO2

 są funkcjami silnie monotonicznymi lub stałymi 
w czasie.

Roczną produkcję Eel,R (inaczej mówiąc popyt na energię 
elektryczną) w powyższych wzorach należy wyrazić za pomocą 
przyjętej mocy elektrycznej elektrowni Nel i jej elektrycznych po-
trzeb własnych εel oraz rocznego czasu pracy tR

(29)

a roczne zużycie energii chemicznej paliwa równaniem

(30)

gdzie ηel oznacza sprawność brutto wytwarzania energii elek-
trycznej w elektrowni (w przypadku elektrociepłowni wzory (29), 
(30) muszą także odzwierciedlać jej moc cieplną).

Po podstawieniu zależności (12), (14)−(30) do (1), (5), (6), 
(8) i wykonaniu operacji ich scałkowania w określonych grani-
cach (przy założeniu, że wielkości J0 , Nel , p, r, tR , εel , ηel , δrem , 
ρCO2 , ρCO , ρNOx , ρSO2 , ρpył , ael , apal , aCO2 , aCO , aSO2 , aNOx , apył , bCO2 , 
u są stałe w czasie) otrzymuje się przedstawiono poniżej końco-
we zależności na NPVIPP, IRRp

IPP, DPBPIPP oraz rynkową wartość 
elektrowni i elektrociepłowni J.

Wartość zaktualizowaną netto NPVIPP:

(31) 

Wzór na całkowity zysk NPV wyznacza się z (31) dla vm = 0.
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Wewnętrzna stopa zwrotu  dla inwestora IRRp
IPP:

(32)

Wzór na całkowitą wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji IRR 
uzyskuje się z (32) dla p = 0 i vm = 0, wzór na IRRIPP dla p = 0. Ze 
wzoru (32), jak już zaznaczono wyżej, można także dla danych na-
kładów inwestycyjnych J, obliczyć wartość rynku vm dla założonej 
(żądanej) przez IPP wartości oprocentowania IRRp

IPP angażowane-
go kapitału na zakup elektrowni lub elektrociepłowni.

Obliczenie wartości IRRp
IPP wymaga metody kolejnych przy-

bliżeń.

Rynkowa wartość elektrowni J:

(33)

gdzie

(34)

Ze wzoru (32) można wyznaczyć rynkową wartość elek-
trowni J. Jest ona funkcją względnej wartości rynku vm , stóp r 
i IRRp

IPP, cen nośników energii oraz opłat środowiskowych. Gdy-
by uwzględnić we wzorze (32) dodatkowo przychód ze sprzeda-
ży ciepła i zużycie energii chemicznej paliwa na jego produkcję 
przedstawiałby on rynkową wartość elektrociepłowni.

Cena J jest bardzo wrażliwa na zmianę wartości stopy 
 IRRp

IPP. Zmiana wartości IRRp
IPP o jeden, dwa punkty procentowe 

może powodować zmianę wartości ceny J o kilkanaście, a nawet 
o kilkadziesiąt punktów procentowych.   

Wzór (33) można również wykorzystywać przy ustalaniu 
ekonomicznie uzasadnionych nakładów inwestycyjnych J na 
budowę elektrowni lub elektrociepłowni przy danych relacjach 
cenowych pomiędzy nośnikami energii (jest to zagadnienie od-
wrotne do ustalania ekonomicznie uzasadnionych cen nośników 
energii przy rzeczywistych nakładach J wynikających z aktual-
nych kosztów budowy, cen materiałów budowlanych, cen urzą-
dzeń energetycznych itd.).

Całkowita kwota J, jaką będzie musiał wydać IPP zakupu-
jąc źródło energii od poprzedniego właściciela (np. Skarbu Pań-
stwa) przy żądanej wartości IRRp

IPP oraz żądanej przez właści-
ciela (np. Skarb Państwa) wartości vm, powinna być oczywiście 
równa co najwyżej nakładom inwestycyjnym na całkowicie nowo 
budowane źródło energii. Budowa nowego źródła ma jednak 
sens tylko wówczas, gdy IPP będzie miał zbyt na produkowane 
w nim ciepło i energię elektryczną.

Dynamiczny okres zwrotu DPBPIPP:

 (35)
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Wzór na dynamiczny czas DPBP „spłacenia się” inwestycji 
wyznacza się z (35) dla vm = 0.

Obliczenie wartości DPBP wymaga metody kolejnych przy-
bliżeń.

W powyższych modelach matematycznych nie uwzględnio-
no nakładów inwestycyjnych JM na modernizację źródeł energii, 
które obniżają wartość rynku i ich rynkową wartość. W jak dużym 
stopniu? Otrzymanie odpowiedzi na te pytania pozwala uzyskać 
analiza przeprowadzona za pomocą modeli przedstawionych 
poniżej.

Wartość zysku netto NPV IPP osiąganego przez właścicie-
la źródła energii: 

(36)

przy czym
(37)

oraz przedziały czasu 〈0, t1〉, 〈t1, t2〉, 〈t2, T 〉 reprezentują lata eks-
ploatacji źródeł energii kolejno przed, w trakcie i po ich moder-
nizacji.

Wysokość oprocentowania IRRp
IPP nakładów inwesty-

cyjnych J, JM , jakie poniósł właściciel na zakup i modernizację 
źródła energii

(38)

Ze wzoru (38) wyznacza się także rynkową wartość źródeł 
energii J. Jest ona funkcją względnej wartości rynku vm, stóp r 
i IRRp

IPP, cen nośników energii, opłat środowiskowych oraz nakła-
dów finansowych JM na ich modernizację.

Zdyskontowany okres zwrotu DPBPIPP nakładów inwe-
stycyjnych J, JM , jakie poniósł właściciel na zakup i modernizację 
źródła energii

(39)       

Podstawiając równania (12), (14)−(30), (37) na przykład do 
zależności (36) i jej scałkowaniu otrzymuje się końcowy wzór na 
NPV IPP:

(40)
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Podsumowanie

Zaprezentowane modele matematyczne wartości rynku 
ciepła i energii elektrycznej oraz rynkowej wartości elektrowni 
i elektrociepłowni pozwalają na szeroką analizę techniczno-eko-
nomiczną polskiej, i nie tylko, energetyki. Energetyki, która wy-
maga ogromnych środków finansowych (ok. 200 mld zł) na od-
nowienie, modernizację i budowę nowych źródeł energii. Analiza 
techniczno-ekonomiczna polskiego rynku energetycznego wy-
konana za pomocą przedstawionych w artykule modeli pozwala 
m.in. odpowiedzieć na następujące pytania:
•	 w	jakie	technologie	energetyczne	należy	inwestować?	
•	 ile	można	„zarobić”	 inwestując	na	krajowym	rynku	energe-

tycznym? 
•	 w	jakim	stopniu	na	wartość	tego	rynku	wpływają	ceny	nośni-

ków energii, jednostkowe taryfy opłat za zanieczyszczanie 
środowiska naturalnego, roczny czas pracy i elektryczne po-
trzeby własne źródeł energii, cena zakupu pozwoleń na emi-
sję CO2, nakłady inwestycyjne na modernizację elektrowni 
i elektrociepłowni? 

•	 jaka	jest	cena	krajowych	elektrowni	i	elektrociepłowni?	

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania należy pa-
miętać, że zużycie w Polsce energii elektrycznej na głowę 
mieszkańca jest na bardzo niskim poziomie, że przewidywany 
zatem wzrost jej zużycia przez bogacące się społeczeństwo 
jest jednym z najwyższych w Europie. A właśnie popyt, który 
jest miarą wielkości rynku, w głównej mierze decyduje o jego 
wartości.
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