
Postrzeganie teraźniejszości

Trylematy gospodarki polskiej i nie tylko

Widoki z mojej postrzegalni teraźniejszości energetycznej nie są pod koniec zimy przełomu lat 2015 i 2016 i początków wiosny 
2016 r. zbyt optymistyczne, a do tego, jeśli jeszcze spojrzeć nieco w przyszłość, wydają się trochę zamglone przez zawirowania 
energetycznej polityki Unii Europejskiej i jej „fanaberie” klimatyczne. Wprawdzie wydarzeń jest wiele, ale nie układają się one jeszcze 
w jakąś spójną, logiczną całość. Przegląd tych wydarzeń warto chyba rozpocząć od strategii wicepremiera Mateusza Morawieckiego. 
Zajęła ona w moim rankingu zdarzeń miejsce czołowe, choćby z tej przyczyny, że to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w tym 
i niżej podpisany, od wielu lat domagało się stworzenia planu strategicznego rozwoju elektroenergetyki polskiej, jako części strate-
gii krajowej, planu aktualizowanego czynem ciągłym przez specjalną instytucję, zwaną umownie Centrum Strategii Energetycznej. 
Warunkiem było także systematyczne realizowanie strategii niezależnie od tego, jaka partia sprawuje władzę wykonawczą i ustawo-
dawczą. O tym, że nie była to tylko chwilowa mrzonka świadczyć może fakt, że elektrycy polscy plany takie przygotowywali już przed 
wojną, a także i podczas okupacji niemieckiej. A w uchwałach Kongresu Techników Polskich odbytego w Katowicach w dniach od 
1 do 3 grudnia 1946 roku członkowie SEP wprowadzili zapis następujący: „Konieczne jest opracowanie ogólnego i długofalowego 
planu zaopatrzenia Polski w energię w różnych jej postaciach i utrzymanie tego planu w stałej aktualności zarówno technicznej jak 
i gospodarczej. W szczególności konieczne jest zrealizowanie współpracy techniczno-gospodarczej elektrowni i gazowni. (…) Należy 
dołożyć starań w celu jak najszybszego ukonstytuowania się Państwowej Rady Energetycznej.” 1)

Czy obecny plan wicepremiera Morawieckiego spełnia oczekiwania w obszarze energetyki? Zdania na ten temat są bardzo 
podzielone. Odnosi się wrażenie, że wielu ekonomistów, czy polityków, a nawet fachowców ma za złe, że w planie wspomina się 
tylko o kilku wybranych obszarach założeń polityki energetycznej Polski do roku 2050, a nie ma na przykład propozycji rozwiąza-
nia problemów przebudowy, odbudowy bądź rekonstrukcji polskiej generacji, a także struktury nośników (ile z węgla kamiennego 
czy brunatnego, a ile z OZE). Słowa krytyki dotyczą także tego, że w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie wskazano 
narzędzi, środków finansowych i horyzontu czasu, którego poszczególne elementy planu mają dotyczyć.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wiele z tych uwag jest słusznych, ale po zastanowieniu odnieść można wraże-
nie, że spowodowane są one nie tylko zniecierpliwieniem wynikającym z braku, wielokrotnie postulowanej, stabilnej, niezależnej 
od politycznych wahań i bieżących gier interesów, doktryny energetycznej Polski, ale i pojawiającymi się skutkami opóźnień 
inwestycji w nowe generacje energii elektrycznej. Przykładem takich skutków może być konieczność wprowadzania ograniczeń 
w dostawie energii elektrycznej latem ubiegłego roku. Pojawiły się sygnały, że wiele firm, zwłaszcza wrażliwych na brak ciągłości 
dostawy energii, z coraz większą obawą odbiera informacje o podjętych przez ministerstwo środowiska decyzjach o tajemniczej 
„derogacji” i to do tego „naturalnej” i w efekcie utracie w latach 2020-2023 1/3 mocy zainstalowanej dzisiaj.

Nie ulega chyba wątpliwości, że Polska potrzebuje wieloletniej strategii energetycznej. Problemem jednak wydaje się być 
znalezienie akceptowalnej odpowiedzi na pytanie o to, kto taką doktrynę powinien wypracować? Z pewnością będzie ona mogła, 
jeśli powstanie, wejść w skład uszczegółowienia Planu Morawieckiego. Można wyrazić także przekonanie, że powinna ona być 
po wygenerowaniu zaakceptowana społecznie. Wątpliwości co do tego, aby doktryna opracowana przez aktualnie rządzących 
została uzgodniona ponad podziałami politycznymi są w naszych warunkach uzasadnione. 

Czy, zgodnie z sugestiami fachowców, powinna być dziełem koncernów energetycznych, czy też powołanej przez nich 
specjalnej firmy eksperckiej? Wątpliwości narastają, bo czy strategia rozwoju jednego z sektorów powinna dominować nad 
interesami całego kraju? 

Można przeanalizować jeszcze kilka innych wariantów, aby dojść do wniosku, że rozwiązaniem może być swoiste połącze-
nie tych wariantów, czyli wygenerowanie doktryny przez przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu i poddanie jej powszech-
nej dyskusji obywateli, organizacji pozarządowych, a także mediów. 

Zdając sobie sprawę z nieco idealistycznego podejścia zaproponowanego powyżej, można również zwrócić uwagę na kilka 
sprzeczności tkwiących w prezentowanych obecnie poglądach zarówno strony rządowej, jak i Unii Europejskiej, pomijając na 
razie wątek klimatyczny.

W Planie Morawieckiego węgiel pojawia się wyłącznie przy okazji rozwoju Lubelszczyzny. Odnosi się wrażenie, że prefe-
rowany jest tzw. innowacyjny model energetyki. Jednocześnie premier i minister energii energicznie działają w celu ratowania 
śląskiego górnictwa, tak że może to być interpretowane jako obrona przed prawami ekonomii.

Z kolei unijny komisarz do spraw energii, omawiając projekty nowych przepisów kształtujących europejski rynek energii, 
stwierdził na początku marca tego roku, że zmierzać one będą w kierunku uniknięcia:
•	 wspierania	wyłącznie	mocy	w	danym	kraju	kosztem	wymiany	transgranicznej	i	zarządzania	popytem,
•	 utrzymywania	konwencjonalnego	wytwarzania,	które	jest	niezgodne	ze	ścieżką	dekarbonizacji,
•	 wzmocnienia	dominującej	pozycji	na	już	silnie	skoncentrowanych	rynkach.

Wykluczył więc także wspieranie wyłącznie mocy w danym kraju kosztem wymiany transgranicznej. Podobnie jak mechani-
zmy wspierania mocy, również systemy wsparcia OZE powinny być co do zasady otwarte dla mocy dostępnych w innych krajach.

Na zakończenie można zacytować dwa trylematy. Otóż polityczny trylemat gospodarki światowej ogłoszony przez Daniego 
 Rodrika2) przewiduje, że istnieje trójkąt niemożliwości według jakiego w skali globalnej można zrealizować tylko dwa z trzech elementów 
triady: pogłębioną integrację gospodarczą, zwiększony poziom demokracji (w skali międzynarodowej) oraz utrzymanie pełnej niezależ-
ności państwa narodowego. Połączenie wszystkich trzech elementów jest niemożliwe, gdyż są one wzajemnie niekompatybilne.

Natomiast według Światowej Rady Energetycznej (WEC) jednym z kluczowych wyzwań stojących przed każdym krajem jest 
trylemat energetyczny (tzw. energy trilemma), czyli próba pogodzenia realizacji trzech celów: bezpieczeństwa energetycznego, 
dostępności energii oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
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1) Przegląd Elektrotechniczny, Zeszyt 4, Warszawa, 7 grudnia 1946 r. s.156.
2) Dani Rodrik, rocznik 1957 to turecki ekonomista, nauczyciel akademicki, żyjący w Stanach Zjednoczonych. Był wielokrotnie konsultantem Banku Świa-

towego, a w 1990 r. doradcą polskiego rządu (Wikipedia, dostęp 10-03-2016).




