
Postrzeganie teraźniejszości

Kiedy będzie konkretna, możliwa do zrealizowania 
strategia energetyczna dla Polski?

Do powracania do tematu braku strategii energetycznej dla Polski zmusza mnie właśnie trwanie wspomnianego braku. Mnogość 
i różnorodność informacji na temat przewidywanego kształtu i rozwoju polskiej elektroenergetyki sprawiają często wrażenie chaosu, 
niespójności i nieselektywności panujących w tej, jakże ważnej dziedzinie naszego życia gospodarczego i społecznego. Ujawniają się 
przy tym niepokojące chęci realizowania naraz wszystkich możliwych celów. Sytuacja taka zaczyna już od pewnego czasu kojarzyć się 
z „gonieniem króliczka” z napisanej przez Osiecką i wyśpiewanej przez Skaldów piosenki Gonić króliczka, którego nie chcemy złapać. 

Gremia kierownicze ministerstwa energii, co spotkanie czy konferencja z niekłamanym entuzjazmem serwują nowe pomysły, a to 
gminne biogazownie wykorzystujące gnojowicę uzyskaną przez hodowców nierogacizny, a której to gnojowicy wylewanie nocą obserwuje 
sam pan minister, a to ratowanie środowiska w Warszawie i Krakowie za pomocą samochodów elektrycznych zapewne zasilanych energią 
elektryczną uzyskaną drogą czystych technologii węglowych eliminujących nie tylko popioły i dwutlenek węgla, siarki czy NOx, ale także 
związki chloru i rtęci. Polska ma ich, oczywiście samochodów, wyprodukować za 10 lat milion sztuk.

Jednocześnie minister energii w publicznych wypowiedziach podczas konferencji organizowanych także przez Ministerstwo Ener-
gii informuje, że: „praca na rzecz ustalenia trafnej polityki energetycznej, która mogłaby założyć pewne rygory do 2030 roku, czyli na 
najbliższe 15 lat jest bardzo trudna (…) Musimy patrzeć z punktu widzenia kapitałochłonnych inwestycji, które muszą nas zabezpieczać 
na przyszłość. Z drugiej strony wyzwania stojące przed energetyką i czasami wydaje się, że niemożliwe do pokonania.” Zastanawia 
się także nad tym, że: „to nie my przez kilkadziesiąt lat socjalizmu decydowaliśmy o tym, skąd ma pochodzić nasza energia. Dlaczego 
w jednym państwie radzieckim budowano elektrownie jądrowe, a u nas priorytetem był węgiel śląski i budowa elektrowni węglowych? 
Obywatele nie mieli w tej sprawie wiele do powiedzenia. Czemu z tego tytułu mamy dziś ponosić konsekwencje?” I stwierdza: „Polska 
dokona korekty polityki energetycznej, by zostać przy węglu”.

Jak to pozostanie przy węglu ma wyglądać? Komitet Obywatelski Obrony Polskich Zasobów Naturalnych alarmuje już od pewnego 
czasu, że tworząc Polską Grupę Górniczą „Ministerstwo Energii powołało do życia podmiot gospodarczy, który nie ma żadnych szans 
na terminową spłatę zadłużenia, skazując go od samego początku na wrogie przejęcie.” Swą opinię uzasadnia następująco: „Przy 
obecnym koszcie obsługi ponad ośmiomiliardowego zadłużenia PGG i ponad siedmiomiliardowego zadłużenia JSW i KHW, przy pilnej 
konieczności odtworzenia zużytego frontu eksploatacyjnego, potrzebie zmodernizowania i odnowienia parku maszynowego (co wykazał 
audyt) oraz nadal niskich cenach węgla, czyli wobec braku możliwości generowania satysfakcjonujących zysków – niemożliwa jest już 
terminowa spłata zaciągniętego długu” 1).

Wprawdzie wicepremier i minister rozwoju stwierdza optymistycznie w jednym z wywiadów 2). „Trzeba przekonywać wszystkich, że jeste-
śmy w stanie wcielić w życie nowy, wielowątkowy model gospodarczy, skupiający w sobie nowoczesne widzenie państwa i gospodarki”, ale 
jednocześnie w tym samym wywiadzie, na uwagę, że są branże w Planie Morawieckiego pominięte lub potraktowane bardzo skromnie jak 
górnictwo czy energetyka, odpowiada: „Nie, tak nie jest. Górnictwo pozostaje bardzo ważną gałęzią przemysłu, obszarem, który zapewnia 
nam bezpieczeństwo energetyczne. Chcemy się na tym koncentrować, lecz energetyka w planie rozwojowym, przypomnę, nie znalazła jeszcze 
rozwinięcia, bo zajmuje się tym Ministerstwo Energii.” Można więc odnieść wrażenie, że „Polska resortowa” trwa nadal wraz z pewnego rodzaju 
zaborczością, wsobnością, czyli skupieniem się na sobie, a także z ambicjami ministrów, dyrektorów departamentów i ich podwładnych.

Może w roku kolejnych odwiedzin naszego kraju przez obecnego papieża uda się wcielić w życie słowa poprzednika, kardynała 
Josepha Ratzingera: „Prawdziwa moralność w polityce polega na umiejętności budowania kompromisów.”

Wracając na podwórko elektroenergetyki, można przypomnieć, że wśród wielu problemów nie do końca rozwiązanych znajdują się 
sprawy związane nie tylko z koniecznością dość gruntownej modernizacji dużych bloków w elektrowniach węglowych, ale i realizacją 
nowych elektrowni wykorzystujących nowoczesne, „czyste” technologie węglowe. Wśród tych problemów nie małą rolę mogą odegrać 
bariery finansowe związane z trudnościami, jakie pojawiły się na rynkach finansowych, które nie sprzyjają inwestycjom związanym z dal-
szym wykorzystywaniem węgli kamiennych i brunatnych. Jednocześnie hurtowe ceny energii elektrycznej utrzymują się na dość niskim 
poziomie, a trwa niepewność co do perspektywicznych cen przydziałów pozwoleń na emisję. W efekcie znacznego osłabienia doznały 
sygnały rynkowe stymulujące powstawanie nowych mocy wytwórczych. 

W tej sytuacji niezbędna wydaje się konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów, umożliwiających budowę nowych mocy. 
Wydaje się, że istotnym czynnikiem uwzględnianym przy tworzeniu takich mechanizmów powinna być opłacalność inwestycji w nowe 
moce dokonywanych w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Jeżeli bowiem wytwórcy energii elektrycznej nie będą 
mieli zagwarantowanej opłacalności inwestycji, nowe moce nie powstaną.

Prawdopodobnym wydaje się przyjęcie jednego z dwóch rozwiązań. Albo scentralizowany rynek mocy wraz z systemem kontraktów 
różnicowych, albo rynek zdecentralizowany wraz z kontraktami. W obu przypadkach o skuteczności zadecydują właściwe prognozy, jakie 
pozwolą w miarę precyzyjnie przewidzieć, ile mocy będzie potrzebnych za kolejnych kilka czy kilkanaście lat.

Widać więc nadal, że bez konkretnej strategii energetycznej i bez jej konsekwentnej realizacji nie będzie możliwe wcielenie w życie 
nowego modelu gospodarczego kraju. 
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1) Obydwa cytaty za Śląskim Kurierem WNET, nr 24, czerwiec 2016.
2) Nowy Przemysł, nr 5, 2016.

„Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go”
Agnieszka Osiecka „Gonić króliczka”


