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Formułowanie polityki energetycznej nie jest łatwym zadaniem. Zwykle jest to kompromis
pomiędzy licznymi, często sprzecznymi czynnikami. Bieżące potrzeby społeczne drastycznie
skracają perspektywę decydentów uzależnionych od swego elektoratu rozliczającego ich w
horyzoncie czasowym wymierzanym przez kolejne wybory. Tymczasem cele trwałego
(sustainable) rozwoju ekonomicznego jak i ochrony środowiska naturalnego wymagają
uwzględniania wiele dłuższej perspektywy czasowej. Niestety wiele zależy od raczej
negatywnych czynników: emocjonalnych reakcji społecznych, egoistycznych interesów mniej
lub bardziej wpływowych politycznych i ekonomicznych grup nacisku. Wobec wyjątkowej
długotrwałości konsekwencji inwestycji w energetyce, odnośna polityka musi być szczególnie
"dalekowzroczna".

Jednak w tym kontekście przewidywany rozwój sektora energetycznego w Polsce (MG,
1999) oparto na następujących założeniach:
1) niewielki wzrost zużycia energii elektrycznej;
2) jednostajny, niewielki wzrost cen paliw, (np. wzrost 1 + 2.2% rocznie ceny gazu);
3) niezagrożone bezpieczeństwo energetyczne kraju;
Ten sielankowy obraz milcząco warunkują hipotezy:
a/ braku zmian w skali i wzorcach (np. nowych odbiorników) zużycia energii elektrycznej,
b/ braku gwałtownych skoków cen, czyli pełnej ekonomicznej i politycznej stabilizacji na

świecie w ciągu najbliższych dekad oraz stałych odkryć nowych złóż ropy i gazu równolegle
do wyczerpywania się już znanych,

c/ niemożności wykorzystywania dostaw paliw jako środka wewnętrznego lub zewnętrznego
szantażu.

Niestety, należy stwierdzić, że wszystkie te założenia - niezbędne, jeśli przyjmowane prognozy
miałyby być prawdziwe - są nadmiernie optymistyczne.

Trzeba oczekiwać bowiem, że zużycie energii elektrycznej będzie szybko wzrastać. Ilustruje
to trend zaobserwowany w mniej rozwiniętych krajach UE w latach po ich przyjęciu do Unii.

Tabela. 1. Wzrost zużycia energii elektrycznej (po 13-15 latach członkostwa w UE).

Państwo

Irlandia /83-98/
Hiszpania /83-98/

Grecja /83-98/
Portugalia /85-98/

Polska
/założenia 2005-

2020/

wzrost zużycia
[%]

ogółem

88.1
54.1
74.8
84.8
27.6
41.1
53.3

Średni
o-

roczny
4.3
2.9
3.8
4.2
1.6
2.3
2.8
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Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca/rok w mniej rozwiniętych krajach UE
i w Polsce.

Nie ma przekonujących przesłanek, że proces szybkiego wzrostu zużycia energii
elektrycznej, miałby nie dotyczyć właśnie Polski. W tych warunkach kluczowego znaczenia
nabiera rozwój cen paliw, których przewidywanie jest jednym z filarów wszelkiej polityki
energetycznej.

Stały wzrost konsumpcji dóbr materialnych ludzkości jako całości oraz postępująca
globalizacja gospodarki światowej są faktami bezspornymi. Głównym i najbardziej
spektakularnym powodem pierwszego z tych zjawisk jest stały wzrost ludności świata.
Zakładając stopę wzrostu (-1.5 %/rok), w ciągu najbliższych 25 lat liczba konsumentów
energii powiększy się blisko 1.5 raza. W związku z powyższym w ciągu najbliższych dekad
należy się liczyć z stałym wzrostem popytu na energię we wszystkich jej postaciach. Jego
zaspokajanie wymagać będzie ciągłego uruchamiania nowych złóż. Jednocześnie właśnie złoża
paliw organicznych, rokujące wysoką rentowność zainwestowanego kapitału (wobec pewnego
rynku zbytu) są najlepiej udokumentowane. Tym samym można stwierdzić, że niewiele
pozostało niezinwentaryzowanych zasobów taniej ropy i gazu - oprócz położonych w
najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi obszarach - polarnych lub podmorskich, których
eksploatacja jest uwarunkowana znaczącym wzrostem cen paliw. Poza tym większość tych
obszarów (szczególnie - polarne) jest szczególnie wrażliwa ekologicznie i powinna być
chroniona przed wszelką działalnością przemysłową (Taczanowski, 1996). Tymczasem od
czterech dekad ma miejsce wykładniczy wzrost produkcji gazu (4% rocznie), który musi
pociągnąć w końcu wzrost jego cen dla zahamowania rosnącego popytu oraz wszczęcia
eksploatacji dotąd nieopłacalnych złóż.

Stosowne dane pokazują, że precyzja oszacowania trendów zmian cen jak i światowych
zasobów nośników energii w latach 1975-1995 jest bardzo niska. Doświadczenia przeszłości
pokazują jednoznacznie - (dwa razy w historii zsynchronizowana akcja części producentów
ropy spowodowała szok cenowy) - że skok cen - czterokrotny wzrost w ciągu kilku tygodni,
jest możliwy i nie ma racjonalnych argumentów wykluczających podobne zdarzenie w
przyszłości.

Biorąc to wszystko pod uwagę należy się spodziewać radykalnego wzrostu cen nośników
energii.

Powstaje pytanie, jak wzrost cen nośników odbije się na poziomie cen jej najszlachetniejszej
i najtrudniej zastępowalnej formy - elektryczności. Skala zjawiska będzie zależeć od udziału
kosztów paliwa w jej cenie (rys. 2) - dosyć wysokiego w przypadku wszystkich paliw
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pochodzenia organicznego i zawiera się w przedziale 1/6 do 1/3, z wyższą wartością w latach
1973-86, kiedy ceny paliw były znacząco wyższe. Wnioski, które można tu wyciągnąć są
jednoznaczne - skok cen paliw pociągnie za sobą wzrost cen energii elektrycznej.
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Rys. 2. Udział cen nośników energii w cenie Rys. 3 Rozwój cen gazu ziemnego w USA /tu: koszt
energii elektrycznej. ilości zużywanej do produkcji 1 kWh/.

Rys. 2 pokazuje też praktyczną nieczułość energii jądrowej na cenę uranu. Aproksymacja
cen gazu (znormalizowanych do roku 1993 czyli z uwzględnieniem inflacji) linią prostą (na
wykresie półlogarytmicznym) wykazuje średni roczny wzrost w przeciągu ostatnich 40 lat
równy 4.2%, co jaskrawo kontrastuje z liczbami przyjętymi dla formułowania polityki
energetycznej Państwa.

Z kolei ponad dwustuprocentowy wzrost cen ropy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
skłania do pytania jak może się on odbić na cenach innych nośników energii. Dla znalezienia
odpowiedzi obliczono współczynniki korelacji ich cen na przestrzeni lat 1960-1998.

Tabela 2. Współczynniki korelacji cen paliw.

Paliwo
gaz

ropa naftowa
węgiel

uran

gaz
1

0.88
0.27
0.43

ropa naftowa
0.88

1
0.59
0.26

węgiel
0.27
0.59

1
0.51

uran
0.43
0.26
0.51

1

Tabela. 2 wskazuje na bardzo dobrą korelację (0.88) cen ropy i gazu. Należy zatem oczekiwać
wzrostu cen gazu w następstwie podniesienia cen ropy, co oczywiście podważa tezę o
szczególnej opłacalności wykorzystywania gazu dla produkcji energii elektrycznej.

Kolejnym aspektem elektroenergetyki bazującej na gazie jest problem pewności jego dostaw
- kwestia szczególnie ważka z uwagi na pełną synchronizację obciążenia sieci gazowej i
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elektrycznej (roczne i dobowe maksima zimowe) oraz brak kosztownych magazynów gazu w
Polsce. Kierunki dostaw pokazuje tabela 3.

Tabela 3. Rozmieszczenie głównych światowych zasobów gazu.

Wybrany
region/państwo

Rosja
Bliski Wschód,
w tym:
Iran
Afryka Płn.
w tym:
Algieria
Europa Zach.

Udział w
zasobach

Udział w podaży
w Polsce
(2010 r.)

[%1
40
30

14
8

3
4

63

?

?

5-5-13?

Niestety przedstawiony w powyższej tabeli obraz wiązania energetyki z gazem nie napawa
optymizmem. Dostawy cechuje brak należytej palety dostawców, a polskie doświadczenia
historyczne nakazują szczególną wstrzemięźliwość w uzależnianiu się od Rosji, dodatkowo
pozostała większość złóż znajduje się w krajach nacechowanych brakiem politycznej
stabilności.

Ostatnim problemem do omówienia jest oczekiwany udział odnawialnych nośników energii
w produkcji elektryczności. Potrzeba podnoszenia wykorzystania energii odnawialnej nie budzi
zastrzeżeń. Niestety ich obecnego udziału w Polsce z powodów obiektywnych uwarunkowań
geograficznych i klimatycznych nie da się istotnie zwiększyć. W warunkach kraju nizinnego o
klimacie niezbyt wietrznym i niezbyt usłonecznionym z tymi źródłami energii wiązane są złudne
nadzieje a ich rzeczywiste możliwości są ograniczone. W Europie Zachodniej w ostatnich
dekadach intensywnie rozwijana jest energia wiatrowa. W skali całej Europy ilustruje to rys. 3.
przez porównanie z mocą zainstalowaną w technologiach informatycznych, których dalszy
niespowolniony rozwój nie może budzić wątpliwości, ponieważ nadal wiele gospodarstw
domowych pozbawionych jest faksów, modemów, komputerów, telefonów komórkowych itd.
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Rys. 4. Pobór mocy pozornej w urządzeniach przetwarzania informacji oraz moc zainstalowana w
energetyce wiatrowej w Europie Zachodniej (EU + N and CH).

Monopol paliw stałych w energetyce (udział węgla kamiennego i brunatnego wynosi blisko
100%) czyni Polskę szczególnie wrażliwą na wewnętrzny szantaż. Troska o środowisko
naturalne (rocznie wlewają się do polskich rzek setki milionów ton zasolonych wód
kopalnianych) skłania do stosowania bardziej zróżnicowanych nośników energii. Pomimo to
wzrost udziału gazu powinien być ograniczony do zastępowania ciągle masowego stosowania
paliw stałych (głównie w gospodarstwach wiejskich ale nie tylko) do ogrzewania.

Wziąwszy pod uwagę obecny niski poziom zużycia energii elektrycznej na osobę w Polsce
(poniżej 50% wartości ogólnego zużycia w Europie Zachodniej i około 25% w
gospodarstwach domowych) należy spodziewać się wzrostu odnośnego zapotrzebowania już
w nieodległej przyszłości.

Oczywiście nie można zaprzeczyć, że negatywne postawy społeczne względem energii
jądrowej są elementem obiektywnym, który musi być brany pod uwagę przy kształtowaniu
polityki energetycznej państwa. Jednak uzasadnianie odrzucenia tego nośnika energii w
oparciu o analizy pomijające tak wiele istotnych aspektów omówionych wyżej a rodzących tyle
zasadniczych zastrzeżeń budzi poważne wątpliwości pod adresem rzetelności decydentów.

W konkluzji, jedyną opcją, która w dającej się przewidzieć perspektywie może zapewnić
bezpieczeństwo gospodarki narodowej pozostaje energia jądrowa.
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