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Wyzwania i dylematy polskiej polityki energetycznej
Cel: strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego wzrostu i utrzymaniu
konkurencyjności polskiej gospodarki na poziomie regionalnym i globalnym
To mrzonka, czy realny plan? Jak go osiągnąć?
Wyzwania - kontekst zewnętrzny i wewnętrzny
•
•
•
•
•

Energia jako narzędzie nacisku politycznego… strategie osiągania hegemonii energetycznej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów
Węgiel, ropa, gaz i ich rola w zaspokajaniu globalnego i krajowego popytu na energię
Konkurencyjność energetyczna - kraje rozwinięte vs. kraje rozwijające się
Jednolity rynek europejski, a koncepcja „unii energetycznej”
Energia, a środowisko – jakość życia i „bezpieczeństwo” ekologiczne vs. „bezpieczeństwo” energetyczne

Dylematy – strategie (scenariusze) zwiększania krajowego bezpieczeństwa energetycznego
•
•
•
•

Tylko generacja krajowa, czy udział w jednolitym europejskim rynku? A może europejska „unia energetyczna”?
Czy postawienie na węgiel i/lub atom daje nadzieję na tanią, a przynajmniej nie droższą energię w przyszłości?
Odnawialne źródła energii – rozwijać własny potencjał, czy też korzystać z tzw. transferów statystycznych?
Jak uniknąć pułapek inwestycyjnych – dzisiejsze wybory mogą wzmacniać lub ograniczać zdolność do elastycznej reakcji w przyszłości!
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Od marca 2014 r kwestie te
nabrały nowego, złowieszczego
znaczenia!

(Fot. BAZ RATNER / REUTERS)
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Aksjomaty
Nie ulega wątpliwości, że:
 zasoby paliw kopalnych są ograniczone i kiedyś się wyczerpią – kryzys energetyczny, a w
ślad za nim finansowy, gospodarczy, społeczny, a może także militarny, może jednak
nadejść już wkrótce i wbrew przeważającej opinii nie wówczas, gdy wypompowana
zostanie ostatnia kropla ropy, ale kiedy wielkość jej wydobycia przestanie nadążać za
popytem (David Goodstein, Out of gas. The End of the Age of Oil)
 bezpieczeństwo dostaw energii ma obecnie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
gospodarki europejskiej - nie chcemy uzależniać bezpieczeństwa naszej gospodarki od
kaprysów, czy kryzysów innych krajów;
 perturbacje na rynku energii oznaczają poważne ryzyka i problemy dla każdej organizacji –
gospodarczej czy publicznej – i dla każdego konsumenta
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Energia w UE i w Polsce – wybrane fakty
•
•
•
•
•
•
•

W europejskim mixie energetycznym wiodącą rolę odgrywają: ropa naftowa – 35% konsumpcji, gaz
ziemny – 24%, energetyka jądrowa – 14%, węgiel – 17% i źródła odnawialne – 10%;
W Polsce jest to zupełnie inna struktura: węgiel – 51%, ropa naftowa – 24%, gaz ziemny – 13% i źródła
odnawialne - 11%;
Uzależnienie UE28 od importu energii i jej nośników sięga 54% (Eurozona – 61%), a w Polsce ok. 31%
(z czego dostawy z obszaru WNP stanowią ponad 90%)
Prawie 90 % ropy, 66 % gazu i 42 % paliw stałych zużytych w UE pochodzi z importu, generując koszty
rzędu 1,1 mld euro dziennie (~400 mld €)
Około 39 % gazu importowanego do UE pochodzi z Rosji, 33 % z Norwegii, a 22 % z Afryki Północnej
(Algieria, Libia).
Średnia konsumpcja energii pierwotnej per capita w UE28 wynosi ok. 3,3 toe/rok (EU15 - 3,6 toe/rok). W
Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 2,6 (w USA 7,3 toe/rok, a w Chinach 1,8 toe/rok)
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej per capita w Polsce to ok. 3,2 MWh (UE28 ok. 5,5 MWh),

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej
W perspektywie roku 2020 trzy główne osie działania:
– Redukcja emisji gazów szklarniowych o 20% w stosunku do poziomu z roku 1990
– Wzrost udziału OZE do 20% konsumpcji energii finalnej (Polska 15%)
– Zwiększenie o 20% efektywności energetycznej (nakład energii na 1000 € PKB)
oraz
– Budowa jednolitego europejskiego rynku energii, m.in poprzez stworzenie systemu połączeń transgranicznych o
mocy nie mniejszej niż 10% mocy zainstalowanych w danym państwie (plany zakładały uruchomienie tego rynku
już w tym roku, ale napotykają na opór).
W perspektywie roku 2030 (propozycje KE niezatwierdzone przez Radę):
– Dalsza redukcja emisji gazów szklarniowych o 40% w stosunku do poziomu z roku 1990;
– Wzrost udziału OZE do 27% (bez określania celów krajowych);
W perspektywie roku 2050 dominująca rola OZE i redukcja GHC o 80%
UWAGA! Wbrew powszechnemu przekonaniu Ochrona Klimatu w skali globu nie jest jedynym celem, czy motywem działań UE w zakresie
promocji OZE – chodzi przede wszystkim o zwiększenie własnego bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności poprzez uniezależnienie
się od importu dzięki rozwojowi nowych źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, a niejako „przy okazji” zmuszenie innych wiodących
gospodarek światowych do ponoszenia porównywalnych kosztów zmian modelu gospodarczego!
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Strategia energetyczna UE po kryzysie ukraińskim
Aby sprostać średnio- i długoterminowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa dostaw Komisja Europejska proponuje
działania w kilku kluczowych obszarach (Barroso, 2014.05.28):
•
Zbudowanie wewnętrznego rynku energii (osiągnięcie do 2030 r. celu 15% w zakresie łączenia zainstalowanej mocy wytwórczej
energii elektrycznej, przy uwzględnieniu kosztów i możliwości wymiany handlowej w regionach);
•
Rozwój połączeń infrastrukturalnych niezbędnych do szybkiego reagowania na ewentualne zakłócenia w dostawach energii
•
Zróżnicowanie krajów dostawców i tras dostaw (budowa więzi z nowymi krajami partnerskimi i poszukiwanie nowych szlaków
dostaw, np. w basenie Morza Kaspijskiego, poprzez rozwój południowego korytarza gazowego w regionie Morza Śródziemnego
oraz zwiększanie dostaw skroplonego gazu ziemnego - LNG);
•
Wzmocnienie mechanizmów solidarności i reagowania na wypadek awarii oraz ochrona infrastruktury krytycznej;
•
Zwiększenie wewnętrznej produkcji energii, poprzez dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, bezpieczne wykorzystanie energii
jądrowej (jeżeli poszczególne kraje zdecydują o wyborze tej opcji) oraz zrównoważoną produkcję paliw kopalnych;
•
Poprawa koordynacji unijnej i krajowych polityk energetycznych oraz planowanych umów międzyrządowych z państwami trzecimi
(mówienie jednym głosem), które mogą mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo dostaw
•
Dalszy rozwój technologii energetycznych;
•
Dalsza poprawa efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza w sektorze budownictwa (budynki odpowiadają za 40 % naszego
zużycia energii i jedną trzecią zużycia gazu ziemnego). ’
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Mln ton oleju ekwiwalntenego

Energia w UE – efektywność energetyczna

EU15

Zmiany zużycia energii w EU28 w latach 2001-2012
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konsumpcja roku 2012 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305 1682,9305

W dacie akcesji konsumpcja energii pierwotnej w Polsce stanowiła ok. 5,2% konsumpcji EU28 i ok. 5,9% EU15. Od tego czasu
zużycie energii pierwotnej w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie, a EU15 zredukowała swoje roczne zużycie o ponad 130
mln toe, (czyli o ponad 30 mln t więcej (!) niż aktualna roczna konsumpcja energii pierwotnej w Polsce)

Polskie dylematy
Przebudowywad konsekwentnie krajowy mix energetyczny, według długofalowego planu,
stopniowo odchodząc od wykorzystania krajowego węgla i importu paliw kopalnych,
jako podstawy systemowej
i rozwijad sektory energetyki alternatywnej, w tym energetyki odnawialnej i prosumenckiej
oraz zwiększad efektywnośd energetyczną
czy też
uznając unijną politykę energetyczno-klimatyczną za „lewackie szaleostwo”
realizowad jej cele jak najmniejszym kosztem (a nawet tylko pozornie)
zakładając, że w niedalekiej przyszłości węgiel znów stanie się podstawą bezpieczeostwa
energetycznego kraju i byd może całej Europy?
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Przyszły miks energetyczny – jaki ma/powinien być?
Tempo rozwoju i bogactwo nowych technologii nakazuje inwestować w projekty:
–
–
–
–
–

o krótkim procesie inwestycyjnym
o możliwie najniższych kosztach zmiennych
redukujące uzależnienie od importu nośników energii
możliwie najbliżej konsumenta
łatwe do modernizacji i/lub do zastąpienia następnymi generacjami

co powinno szybko przynieść korzystne efekty, analogicznie do przemian, które mają
lub miały miejsce w sektorze IT oraz telekomunikacji.
Taka strategia nie jest spójna z nawykami działania WEK – tworzy to ogromne pole do
działania dla Niezależnych Inwestorów!
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A zmiany zachodzą szybciej niż się spodziewano!

Co się dzieje w światowej energetyce?

Świat już nie dyskutuje, czy rozwijad OZE – robią to wszystkie wiodące gospodarki z Chinami i USA na
czele i to bynajmniej nie z powodu zagrożenia klimatu!

Dziś opracowuje się strategie rozwoju generacji rozproszonej i magazynowania energii!

Nadchodzące (nieuchronne) zmiany
•

•

•

•

•

Krajowy węgiel kamienny, a w perspektywie 15-20 lat także węgiel brunatny utracą atrybuty paliw tanich, łatwych do
pozyskania, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne (eksperci szacują, że za 15 lat 80% ponad 80% węgla
kamiennego zużywanego w Polsce może pochodzić z importu, a wydobycie węgla brunatnego może zacząć spadać);
Konieczność budowy/odbudowy/modernizacji mocy wytwórczych w energetyce konwencjonalnej spowoduje albo
dramatyczny spadek rentowności dużych spółek energetycznych, albo konieczność znaczącego wzrostu cen energii z
tych źródeł – niezbędne nakłady na wymianę ok. 1/3 mocy elektrowni cieplnych to ok. 12 -14 mld €!;
Postępować będzie rozwój mikroźródeł i zamiana części konsumentów w prosumentów (zwłaszcza w zabudowie
rozproszonej poza miastami) – energetyka solarna może osiągnąć tzw. grid parity już w latach 2019/2020, a wiatrowa
najpóźniej w 2025 r;
Energetyka prosumencka oraz energooszczędne budynki i AGD zmienią strukturę popytu na energię, a w horyzoncie
10-letnim przyniosą jego stabilizację (na stosunkowo niskim poziomie) w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze
publicznym, co pociągnie za sobą zmianę warunków podaży (wymagana będzie większa elastyczność, „empatia” w
stosunku do klientów i aktywne zarządzanie popytem);
Istotnym czynnikiem kształtującym rynek energii elektrycznej i wpływającym na zarządzanie podażą mogą stać się
samochody elektryczne, z jednej strony jako generujące dodatkowy popyt na energię elektryczną, a jednocześnie jako de
facto magazyny energii;
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Nadchodzące zmiany

Paradoksalnie, uświadomienie sobie konsekwencji tych zmian jest nie
tylko warunkiem, ale może być także podstawą do uzdrowienia sytuacji w
górnictwie węgla kamiennego, prowadzącej do wzrostu efektywności
wykorzystania tych zasobów oraz lepszego planowania rozwoju
energetyki zawodowej!
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Koncepcja przebudowy miksu energetycznego
•

•
•

•

Należy określić optymalną strukturę miksu energetycznego, uwzględniającego rozwój
OZE w oderwaniu do celu unijnego - konieczna weryfikacja Krajowego Planu Działań z
7 grudnia 2010 r. (KPD);
Osiąganie celów planu może być kontrolowane z wykorzystaniem aukcji, ale inaczej
skonfigurowanych niż w ostatnio przyjętej ustawie o odnawialnych źródłach energii;
System wsparcia powinien stwarzać zachęty dla uczestnictwa źródeł sterowalnych (np.
biogazownie, małe elektrociepłownie na biomasę, małe elektrownie wodne) w
bilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego oraz do kierowania swojej
produkcji w pierwszej kolejności na rynki lokalne;
Strategia osiągania celów powinna zakładać przyspieszenie rozwoju tych
technologii, które w obecnym systemie nie uzyskiwały właściwego poziomu
przychodów, przy czym stymulacja tego rozwoju powinna być ściśle skorelowana z
osiąganiem „dojrzałości” (co oznacza także spadki cen) poszczególnych technologii.
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Racjonalny i możliwy scenariusz rozwoju energetyki
•

Węgiel kamienny i brunatny jako technologie pomostowe (jeszcze przez 25-30 lat)

•

Kontrolowany rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej

•

Promocja rozproszonych obiektów małej i średniej mocy na gaz ziemny i biomasę
(kogeneracja: energia elektryczna i ciepło jednocześnie)

•

Systemowa energetyka gazowa jako technologia wspierająca

•

Rozwój metod i systemów magazynowania energii

•

Zwiększenie elastyczności bilansowania rynku energii dzięki DSM/DSR

•

Energetyka jądrowa (?)
16

Zadania dla poszczególnych sektorów oze
•

•

•

•

Energetyka prosumencka (fotowoltaika, mikrowiatraki, biomasa) – redukcja zapotrzebowania
na nieodnawialne nośniki energii po stronie sektora gospodarstw domowych (ciepło, energia
elektryczna), łagodzenie „pików” i „dolin” sieciowych, odciążenie sieci WN/SN, docelowo
mierzalny udział w zasilaniu sieci;
Sektor biogazowy – zasilanie sieci lokalnych (zwiększenie pewności dostaw
energii, redukcja strat na przesyle), docelowo: elastyczna gazowa rezerwa sieciowa, baza
do produkcji biopaliw na masową skalę;
Średnioskalowa energetyka wiatrowa – zasilanie sieci lokalnych i krajowej, poważna
redukcja zapotrzebowania na nośniki nieodnawialne, docelowo: czynnik stabilizujący
(zmniejszający) ceny, główne źródło zasilania magazynów energii;
Sektor biomasowy i energetyka wodna – sterowalne źródła energii elektrycznej i cieplnej
(biomasa w kogeneracji) o znaczeniu lokalnym i regionalnym
17

Co robić?
 W skali globalnej konieczne jest:
 Bardziej efektywne i sprawiedliwe wykorzystywanie energii
 Zmiana stylu życia szerokich grup społecznych
 Rozwijanie/poszukiwanie nowych „czystszych” i „reprodukowalnych” źródeł energii

 W skali każdej organizacji/gospodarstwa domowego konieczne jest:
 Poszukiwanie najbardziej efektywnych sposobów wykorzystania energii;
 Redukcja zapotrzebowania na energię do racjonalnego minimum;
 Zapewnienie dostaw energii z bezpiecznych źródeł po racjonalnej cenie, w tym ze
źródeł własnych;
 Lepsze zarządzanie popytem;
 Wdrażanie – jeżeli to sensowne i stosowalne – koncepcji energetyki prosumenckiej

18

Plan działań
•
•
•
•
•

•
•
•

Opracowanie i przyjęcie długofalowej koncepcji rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej;
Regulacje prawne stymulujące, a nie hamujące rozwój OZE!
Kontrolowany/zaplanowany rozwój mocy niestabilnych i mocy regulacyjnych eliminujący zagrożenia techniczne
dla pracy pozostałych źródeł wytwórczych (bezpieczeństwo pracy elektrowni i sieci, w okresach niskiego
zapotrzebowania (np. dni świąteczne)
Preferencje dla samobilansujących się JW OZE w układach hybrydowych;
Rozwiązanie problemu regulacji pracy źródeł niestabilnych w układzie dzień/noc – przeniesienie ciężaru
działań regulacyjnych z cieplnych jednostek wytwórczych na elektrownie szczytowo-pompowe i inne magazyny
energii oraz na systemy DSM/DSR– konieczna stymulacja rozwoju tych narzędzi regulacyjnych!
Odejście od koncepcji budowy tylko dużych bloków węglowych, których współpraca ze źródłami niestabilnymi
jest utrudniona – rozwój wysokosprawnej konwencjonalnej energetyki średnich mocy i kogeneracji!
Rewizja koncepcji „miedzianej płyty” – zmiana taryf promująca przesył energii na bliskie odległości
Wypracowanie mechanizmów kompensacji wymuszanej okresowo redukcji pracy źródeł niestabilnych w
sytuacjach zagrażających pracy pozostałych źródeł wytwórczych i/lub warunków pracy sieci.

Program Rozwoju Biogazowni
Nowy rynek zbytu

Utylizacja odpadów

Energia elekt. i ciepło

masa nawozowa

Mogłoby powstad 4-5 tys. biogazowni o łącznej mocy:
• 5-6

GW elektrycznej

bilansowanie

• 5,4-6,5 GW cieplnej

Potrzebny do tego areał to 2-2,5 mln ha

produkcja urządzeo

W niedalekiej przyszłości auta jako magazyny energii z OZE?

Opel ampera – samochód elektryczny
 Zasięg 60 do 80 km zwiększany do 500 km przez silnik spalinowy o pojemności 1.4l i mocy 86 KM/4800 obr. 130
Nm/4250 obr.


Auto przyspiesza do 100 km/h w 9 s, i rozwija prędkośd maksymalną 161 km/h.



Średnie szacunkowe zużycie paliwa na 100 km wynosi około 1,34 l.



Czas ładowania do pełna akumulatora, z gniazda 230 V to około 3 godziny.

Ceny zaczynają się od 42 900 euro w Europie (w USA od $32 000), ale szybko spadają

Hipotetyczny scenariusz rozwoju energetyki – oze-atom
Produkcja energii elektrycznej [GWh]
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gaz ziemny/gaz łupkowy
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węgiel brunatny
Współspalanie*
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Prawdopodobny scenariusz rozwoju energetyki oze-gaz
Produkcja energii elektrycznej [GWh]
250000,0
200000,0

hydroenergetyka
wiatr (morskie)

150000,0
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50000,0
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węgiel brunatny
Współspalanie*
węgiel kamienny*
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Czy OZE jest drogie?
Elektrownia na węgiel kamienny
Koszty inwestycyjne [PLN/MW]
Udział własny (equity) *% inwestycji+
Kredyt [% inwestycji]
Sprawnośd bloku EW/wykorzystanie mocy zainstalowanej FW
Czas pracy w ciągu roku *h+
Oczekiwany czas eksploatacji [lata]
Okres spłaty kredytu inwestycyjnego *lata+
Wolumen wytworzonej energii w okresie spłaty kapitału *MWh+

Elektrownia wiatrowa

6 600 000
30%
70%
40%
6 500
35,0
15,0

6 600 000
30%
70%
30%
2 628
30,0
15,0

97 500

39 420

Wolumen wytworzonej energii w ciągu całego okresu istnienia *MWh+
Stopa wolna od ryzyka (wg. PURE)
Premia za ryzyko (wg. PURE)
Stopa kredytu komercyjnego
WACC
Koszt kapitału własnego *PLN/MWh+
Koszt kapitału obcego *PLN/MWh+
Inne koszty stałe *PLN/MWh+
Koszty zmienne [PLN/MWh], w tym:
koszt paliwa [PLN/MWh]
Inne koszty operacyjne [PLN/MWh]
Koszt produkcji 1 MWh *PLN+ w okresie spłaty kredytu

227 500
2,8%
5,0%
4,5%
5,5%
44,07
65,25
6,09
150 - 174
96 *- 120
54,54
266 – 295

78 840
2,8%
6,0%
4,5%
5,8%
116,53
161,38
17,58
35,00
0,00
35,00
330

Koszt produkcji 1 MWh *PLN+ po zakooczeniu spłaty kredytu

156 – 186

52

Średnioważony koszt produkcji 1 MWh *PLN+ w okresie eksploatacji

203 – 233

191

Stan dzisiejszy
Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce wg źródeł w 2015 r (wg. PSE)
woda
1%

źródła przemysłowe
6%wiatr
6%

gaz ziemny
3%

węgiel kamienny
50%
węgiel brunatny
33%

pozostałe odnawialne (bez
wspólspalania)
1%

25

Miliony MWh

Rozwój OZE w latach 2005-2015 wg. danych URE
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2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

wnioski "w toku"
Fotovoltaika

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

12591,095 150951,342 366388,805 2081944,19
0

0

0

0

1,328

1,672

177,805

1177,532

1418,771

4501,479

29934,026

Współspalanie*

877009,321 1314336,61 1797217,05 2751954,12 4281614,98 5243251,41 5999582,05 6711677,61 3751806,14 4462167,69 3115002,83

Elektrownie na biomasę

467975,678 503846,206 545764,936 560967,435 601088,244 635634,844 1101188,96 2208508,11 3846121,79 4256708,50 2829559,55

Elektrownie wiatrowe

135291,628 257037,412 472116,429 806318,563 1045166,23 1823297,06 3128672,51 4612893,79 6077989,72 7640802,09 7271517,75

Elektrownie na biogaz

104465,281 116691,863 161767,939 220882,924 300850,259 363595,743 430537,322 529384,449 665143,194 802070,43 654710,135

Elektrownie wodne

2175559,09 2029635,60 2252659,31 2152943,18 2375767,23 2922051,63 2316833,38 2031724,61 2439274,97 2181135,79 1482906,58

Produkcja energii z OZE

3760301,00 4221547,69 5229525,67 6493066,23 8604488,28 10987832,3 12976992,0 16095366,1 16781754,6

wymagany poziom produkcji OZE"

3367375

19347386

15383630,8

4241401,63 5914662,78 8482607,91 10131874,5 12615011,8 12658655,3 12672177,5 14609436,0 15883061,1 16700000,0

Realny potencjał produkcyjny odnawialnych źródeł energii wynosi w Polsce co najmniej 2500 PJ/rok (ok. 60%
krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną), co jest wielkością 40-krotnie większą od aktualnej produkcji
energii elektrycznej z OZE!

Efekty i wyzwania
Obowiązek OZE w elektroenergetyce
01900n190000al
01900n190000al
01900n190000al
01900n190000al
01900n190000al
01900n190000al

Produkcja z OZE według świadectw pochodzenia

Poziom obowiązku OZE na poszczególne lata

Rola środowisk naukowych
• Zwalczać mity, upowszechniać rzetelne diagnozy
• Poszukiwać polskich specjalizacji w rozwoju energetyki rozproszonej w układzie
krajowym i w kooperacji międzynarodowej
• Rozwijać i wdrażać wspólnie z przedsiębiorcami nowoczesne techniki w zakresie:
–
–
–
–
–

Lepszego/efektywniejszego wykorzystania biomasy
Wprzęgnięcia biotechnologii w zaspokajanie potrzeb energetycznych
Narzędzi DSM/DSR
Rozwoju produkcji biopaliw, w tym biogazu
Rozwoju metod/systemów magazynowania energii

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali
Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali
My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie
Jeszcze nie, długo nie
(W. Młynarski, Jeszcze w zielone gramy)
Tomasz Podgajniak –
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej
Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
tomasz.podgajniak@pigeo.pl

