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Wstêp
Problemy ekonomiczne wielu przedsiêbiorstw (które uwidoczni³y
siê na prze³omie XX i XXI wieku) pokaza³y, ¿e po³o¿enie nacisku na
krótkookresowy cel, jakim jest zysk, ma katastrofalny wp³yw na funkcjonowanie i rozwój firmy. Zarz¹dy, maksymalizuj¹c w³asne korzyœci uzyskiwane z kontraktu, który zwi¹zany by³ z wynikiem finansowym, nie
interesowa³y siê d³ugookresowym rozwojem spó³ki. Upadki banków (w tym
Lehman Brothers, który og³osi³ bankructwo we wrzeœniu 2008 roku, po
158-letnim okresie dzia³alnoœci) lub koniecznoœæ ich znacznego dofinansowania, by uchroniæ od likwidacji, z którymi mieliœmy do czynienia kilka
lat temu, a wczeœniej problemy przedsiêbiorstw w USA (zapocz¹tkowane
bankructwem w 2001 roku najwiêkszego dostawcy energii elektrycznej
i gazu na rynek amerykañski, tj. firmy Enron, a które osi¹gnê³y apogeum
rok póŸniej, kiedy to wyst¹pi³a najwiêksza fala bankructw od czasu wielkiego kryzysu z lat trzydziestych XX wieku), spowodowa³y zmianê perspektywy oceny z krótkookresowej na d³ugookresow¹. Wyznacznikiem
zamiast zysku sta³ siê potencja³ zysku [Jankiewicz, 2007]. Firmy zaczê³y
budowaæ system, w którym ka¿dy ma dzia³aæ na zwiêkszenie wartoœci firmy, co pozwala osi¹gaæ lepsze przychody i rentownoœæ oraz efektywniejsze lokowanie kapita³u. W efekcie takie przedsiêbiorstwo jest lepiej
postrzegane na rynku (w tym kapita³owym).
Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e nie wszystkie firmy zmieni³y swoje postêpowanie. Dotyczy to np. niektórych banków. Mimo ¿e otrzyma³y one
du¿¹ pomoc pañstwa i obecnie maj¹ pozytywne wyniki, nadal s¹ obarczone du¿ym ryzykiem bankructwa. Dla krótkotrwa³ego zysku podjê³y
bowiem decyzjê o wysokim zlewarowaniu wynosz¹cym nawet 78:1, a wiêc
wiêkszym ni¿ posiada³ zlikwidowany Lehman Brothers (29:1).
W Polsce du¿o firm wprowadzi³o zarz¹dzanie wartoœci¹ (Value Based Management). Próbuj¹ to te¿ robiæ przedsiêbiorstwa energetyczne,
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w których wiêkszoœæ udzia³ów ma pañstwo. Jednak kreowanie wartoœci
w tego typu podmiotach utrudniaj¹ uwarunkowania (tak zewnêtrzne, jak
i wewnêtrzne).
Celem artyku³u jest zwrócenie uwagi na najwa¿niejsze uwarunkowania maj¹tkowo-w³aœcicielskie wp³ywaj¹ce na wartoœæ najwiêkszych
krajowych przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ energii elektrycznej. Jest to istotne, poniewa¿ przed bran¿¹ stoj¹ du¿e wyzwania. Wymagaæ one bêd¹ znacznego finansowania, co bez odpowiedniego wzrostu
wartoœci przez te firmy nie bêdzie mo¿liwe.
Pojêcie wartoœci przedsiêbiorstwa w literaturze jest ró¿nie rozumiane
[Chomaæ, 2004; Copeland i inni, 1997; Dudycz, 2002; Jaki, 2012; M¹czyñska, 2011]. Mamy przy tym do czynienia z wieloma metodami jej pomiaru
oraz technikami szacowania poszczególnych elementów (np. ryzyka,
kosztu kapita³u) [Kaczmarek, 2010]. Niezale¿nie od sposobu liczenia wartoœæ uzale¿niona jest od czynników, które d³ugookresowo wp³ywaj¹ na
firmê. Dlatego w niniejszym artykule skupiono siê na syntetycznej analizie wybranych uwarunkowañ i nie prezentowano zagadnieñ z zakresu
wartoœci przedsiêbiorstwa.

1. Sytuacja w zakresie linii przesy³u i dystrybucji energii
elektrycznej w Polsce
W Polsce przesy³em energii elektrycznej zajmuje siê pañstwowa
spó³ka – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) [ustawa, 1997, art. 9c
ust. 2]. Przedsiêbiorstwo to zobowi¹zane jest m.in. do zabezpieczenia pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (w tym jego bilansowania,
rozbudowy i zapewnienia ekonomicznej pracy), dbanie o jego powi¹zania transgraniczne oraz zapewnienie infrastruktury dla krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej. Spó³ka obs³uguje sieæ wysokich napiêæ
w ca³ym kraju, któr¹ tworzy 246 linii o ³¹cznej d³ugoœci 13 519 km, w tym:
– 1 linia o napiêciu 750 kV o d³ugoœci 114 km,
– 77 linii o napiêciu 400 kV o ³¹cznej d³ugoœci 5383 km,
– 168 linii o napiêciu 220 kV o ³¹cznej d³ugoœci 8022 km,
– podmorskie po³¹czenie 450 kV ³¹cz¹ce Polskê ze Szwecj¹ o d³ugoœci
254 km.
Liniami napiêcia œredniego i wysokiego (w zakresie 60–110 kV),
bêd¹cymi sieciami dystrybucyjnymi, zarz¹dzaj¹ operatorzy systemu
przesy³owego (OSD). D³ugoœæ linii œredniego napiêcia w kraju wynosi
ok. 235 tys. km linii napowietrznych i ok. 70 tys. km linii kablowych oraz
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ponad 470 tys. km niskiego napiêcia [Energetyka, 2014; Niewiedzia³, Niewiedzia³, 2012].
W 2013 roku na terenie Polski dzia³alnoœæ w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wykonywa³o 158 podmiotów wyznaczonych decyzjami URE. Z tego 5 firm zosta³o wydzielonych prawnie z dawnych spó³ek
dystrybucyjnych, a 153 to OSD niepodlegaj¹ce obowi¹zkowi wydzielenia
prawnego (przy czym czêœæ z nich pe³nienie funkcji operatora rozpoczê³a
po 1 stycznia 2014 roku) [Raport, 2014]. Najwiêksze przedsiêbiorstwa
tego typu funkcjonuj¹ w ramach grup kapita³owych bêd¹cych przedsiêbiorstwami energetycznymi pionowo zintegrowanymi i s¹ to:
– PGE Dystrybucja S.A.,
– Enea Operator Sp. z o.o.,
– Tauron Dystrybucja S.A.,
– Energa-Operator S.A.
Nadzór w³aœcicielski nad tymi grupami sprawuje Skarb Pañstwa.
W przypadku RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (jednego z wa¿niejszych OSD) g³ównymi akcjonariuszami s¹ podmioty prywatne. Przedsiêbiorstwo to prowadzi dystrybucjê na terenie Warszawy.
Zasadniczym obowi¹zkiem OSD jest zapewnienie odbiorcom ci¹g³ego dostêpu do wysokiej jakoœci energii elektrycznej. Oznacza to, ¿e s¹ one
zobligowane do dbania o sieæ, tj.: eksploatacjê, konserwacjê, rozbudowê,
jak najszybsze usuwanie awarii, zarz¹dzanie przep³ywem energii.
W polskim systemie elektroenergetycznym dominuj¹ sieci napowietrzne. Zakopane w ziemi kable stosowane s¹ tylko w du¿ych aglomeracjach miejskich, przy przesyle pr¹du o niskim i œrednim napiêciu.
Sieci przesy³owe o napiêciu 400 i 220 kV s¹ praktycznie w 100% napowietrzne, z wyj¹tkiem kablowego po³¹czenia na dnie Ba³tyku miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹ [URE].
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotycz¹cej wspólnych zasad rynku
wewnêtrznego energii elektrycznej i uchylaj¹cej dyrektywê 2003/54/WE
[dyrektywa, 2009] wszystkie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê przesy³em
i dystrybucj¹ energii elektrycznej dzia³aj¹ w formule pe³nego rozdzia³u
w³aœcicielskiego.

2. Maj¹tek jako czynnik kreowania wartoœci OSD
W bran¿y energii elektrycznej mamy do czynienia z du¿¹ innowacyjnoœci¹. Powoduje ona z jednej strony systematyczny wzrost produkcji
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energii z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³, co potwierdzaj¹ analizy
Bloomberg New Energy Finance (wynika z nich, ¿e w 2013 roku na œwiecie oddano do u¿ytku 143 GW mocy elektrowni opartych o odnawialne
Ÿród³a energii wobec 141 GW ze Ÿróde³ wykorzystuj¹cych paliwa kopalne
[Bloomberg New Energy Finance]) oraz dane dotycz¹ce Polski [Biuletyn
URE, s. 14–15]. Z drugiej natomiast wp³ywa na powstawanie niewielkich
elektrowni, na co zwracaj¹ uwagê m.in. eksperci PwC i ING Banku Œl¹skiego w raporcie „Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygraæ w dobie
zmian?” [2015]. Raport analizuje równie¿ wynik³e z tego przeszacowanie
wartoœci w wytwarzaniu, dystrybucji i sprzeda¿y energii.
Wp³ywa to zasadniczo na sieci œrednich i niskich napiêæ, przed którymi staj¹ wyzwania dostosowania do pod³¹czenia generacji rozproszonej
oraz zbilansowania jej nierównomiernej pracy. Konieczne s¹ inwestycje
w tzw. inteligentne sieci elektroenergetyczne, czyli takie, które „s¹ w stanie
efektywnie integrowaæ zachowanie i dzia³anie wszystkich pod³¹czonych
do nich u¿ytkowników – wytwórców, konsumentów i u¿ytkowników
bêd¹cych zarówno wytwórcami, jak i konsumentami” oraz pozwalaj¹ce
na stworzenie „oszczêdnego pod wzglêdem gospodarczym i zgodnego
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju systemu energetycznego, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem strat oraz wysok¹ jakoœci¹ i bezpieczeñstwem dostaw” [Energy Roadmap 2050, 2011].
Inwestycje w inteligentne systemy dystrybucji wymagaj¹ znacznych
nak³adów finansowych. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury sieci
elektrycznych oraz ruroci¹gów gazowych w ca³ej Wspólnocie zwi¹zane
jest z inwestycjami na poziomie ok. 200 mld euro w tej dekadzie [Komisja
europejska]. Komisja europejska zwraca te¿ uwagê, ¿e potencja³ przedsiêbiorstw z tej bran¿y pozwoli tylko na zapewnienie po³owy niezbêdnych inwestycji oraz ¿e nie wszystkie one bêd¹ op³acalne [Komisja europejska].
W Polsce tylko jeden element systemu inteligentnych sieci – wprowadzenie inteligentnych liczników – mo¿e kosztowaæ ponad 9 mld z³
i dotyczyæ ok. 13 mln urz¹dzeñ [Finansowanie czystej energii, 2013]. Pozwoli jednak spe³niæ wymogi unijnej dyrektywy, która zobowi¹zuje kraje
cz³onkowskie do zamontowania inteligentnych liczników minimalnie
u 80% odbiorców do 2020 roku [Ernst&Young, 2010].
Ponadto postêpuj¹ca urbanizacja oraz zmiana g³ównych czynników
wzrostu gospodarczego wymagaæ bêdzie dalszego rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej [Finansowanie czystej energii, 2013]. Obecnie
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zagêszczenie jest bowiem niewystarczaj¹ce (41 km sieci na 1000 km2) i kilkakrotnie ni¿sze od krajów wysoko rozwiniêtych, bazuj¹cych na innowacyjnoœci (np. w Szwajcarii wynosi ono 160 km, Niemczech – 100 km,
a Francji 90 km) [Stankowska, 2009; Raport, 2009].
Przyrost PKB, jaki obserwowaliœmy w kraju od momentu przemian
gospodarczych, by³ przede wszystkim efektem wykorzystania prostych
czynników wzrostu (w tym relatywnie niskich p³ac). Konkurencyjnoœæ
zapewnia³y wiêc niskie koszty pracy, a nie innowacyjnoœæ. Przy takiej
strukturze gospodarki jakoœæ infrastruktury energetycznej ma mniejsze
znaczenie. Przejœcie do gospodarki opartej na wiedzy (co musi nast¹piæ,
je¿eli chcemy osi¹gn¹æ wysokie tempo rozwoju gospodarczego) spowoduje wzrost znaczenia energii elektrycznej o stabilnych parametrach [Jankiewicz, 2014]. Nie ma bowiem mo¿liwoœci stworzenia nowoczesnej gospodarki z napiêciem, którego wartoœæ ulega du¿ym wahaniom (z czym
mamy do czynienia na niektórych obszarach), czy czêstymi awariami (np.
w roku 2013 œredni wskaŸnik liczby d³u¿szych wy³¹czeñ w roku wyniós³
ok. 4, przy 0,5 w Niemczech i Danii) i wskaŸnikiem przeciêtnego systemowego czasu trwania przerwy w dostawie pr¹du wynosz¹cym ponad 400
minut [Fundacja].
Koniecznoœæ rozbudowy sieci dystrybucji zwi¹zana bêdzie te¿ ze spodziewanym wzrostem zu¿ycia energii elektrycznej, który musi nast¹piæ
wraz z bogaceniem siê spo³eczeñstwa. Prognozuje siê, ¿e do 2030 roku
w kraju zu¿ycie energii elektrycznej per capita wzroœnie do ok. 7000–7500
kWh (czyli osi¹gnie poziom krajów wysoko rozwiniêtych, jak np. Niemcy, gdzie zu¿ycie energii to ok. 6700 kWh per capita na rok), a wiêc o ok.
3500–4000 kWh. Uwzglêdniaj¹c nawet wzrost efektywnoœci, i tak bêdziemy mieli do czynienia ze wzrostem zu¿ycia energii elektrycznej.
Wszystkie te zmiany gospodarcze wymaga³y bêd¹ kolejnych znacznych nak³adów na infrastrukturê w OSD.
Powy¿ej zaprezentowane kwestie dotyczy³y potrzeb inwestycyjnych
zwi¹zanych z rozwojem. W Polsce problemem jest nie tylko przysz³oœæ
sieci, ale równie¿ jej obecna znaczna dekapitalizacja [Jankiewicz, 2013,
s. 27–38; ¯mijewski, Soko³owski, 2010, s. 87–94 ]. Od momentu przemian
systemowych skupiano siê g³ównie na wypracowaniu strategii funkcjonowania tego typu przedsiêbiorstw ni¿ potrzebach inwestycyjnych.
Zaniedbano potrzebne modernizacje, które wynika³y z cyklu ¿ycia maj¹tku, oraz spowodowano, ¿e œredni wiek linii energetycznych jest wysoki
i bliski technicznemu zu¿yciu (nie mówi¹c ju¿ o zu¿yciu moralnym).
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Negatywnie wp³ynê³o to na wartoœæ OSD, ale z punktu widzenia w³aœciciela, zarz¹dów oraz pracowników by³o elementem po¿¹danym i pozytywnym. Mniejsze od potrzeb inwestycje przek³ada³y siê na zwiêkszon¹
p³ynnoœæ i wyniki finansowe. Pozwala³o to Skarbowi Pañstwa na pobieranie relatywnie wysokiej dywidendy, co by³o (i jest) szczególnie wa¿ne
w kontekœcie deficytu bud¿etowego. Pracownicy mieli podstawê do
¿¹dania wiêkszych podwy¿ek – „bo s¹ dobre wyniki” (podejœcie to czêœciowo zahamowa³o nieujmowanie przez Urz¹d Regulacji Energetyki
w dopuszczalnej cenie za dystrybucjê nadmiernego wzrostu p³ac), a zarz¹dy ogranicza³y ryzyko zwi¹zane z prowadzonymi inwestycjami (wystarczy przywo³aæ m.in. problem z uzyskaniem zgody w³aœcicieli gruntów na przeprowadzenie linii oraz postawienie s³upów, tak¿e przy ich
wymianie, uzyskaniem pozwoleñ na budowê oraz czasem, przez jaki
w ci¹gu roku mo¿na prowadziæ inwestycje, np. z powodu sezonu lêgowego ptaków) i zarzuty o zbyt d³ugie ich prowadzenie, obecnie bowiem
budowa jednego kompleksowego odcinka sieci mo¿e trwaæ 25 i wiêcej lat
(zwróci³ na to uwagê prezes ENEA Operator Micha³ Jarczyñski na konferencji „Ekonomia i Zarz¹dzanie Energi¹ a Rozwój Gospodarczy”).
Obecnie odtworzenie maj¹tku dystrybucyjnego wymaga znacznych
nak³adów finansowych i zwi¹zane jest z d³ugim okresem. OSD planuj¹,
¿e w latach 2013–2017 na sieæ dystrybucyjn¹ wydadz¹ ponad 9,9 mld z³.
Dla poprawy sytuacji nale¿y do 2030 roku zainwestowaæ w elektroenergetykê co najmniej 200 mld z³. Minister Karpiñski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który odby³ siê w tym roku, poinformowa³, ¿e nak³ady inwestycyjne polskich firm energetycznych, w których
Skarb Pañstwa posiada udzia³y, powinny wynieœæ ok. 25 mld euro do
2020 roku [zob. te¿ Raport, 2008]. Przy czym minimum niezbêdne to
60 mld z³ do 2020 roku [Program, 2014; Finansowanie inwestycji energetycznych, 2011].
Z uwagi na standing ekonomiczno-finansowy OSD mog¹ mieæ trudnoœci ze sfinansowaniem potrzebnych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych. Nie s¹ bowiem w stanie wygospodarowaæ dodatkowych
œrodków w³asnych, a URE prawdopodobnie nie wyrazi zgody na przerzucenie ich na spo³eczeñstwo, bo wymaga³oby to znacznego wzrostu
ceny przesy³u (co negatywnie wp³ynê³oby na gospodarstwa domowe
i konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw). Trudno te¿ bêdzie pozyskaæ tak du¿e finansowanie zewnêtrzne po akceptowalnej cenie. Prawdopodobnie
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mo¿emy oczekiwaæ równie¿ problemów administracyjnych przy realizacji tak wielu inwestycji jednoczeœnie.
Ryzyko finansowe i administracyjne zwi¹zane z inwestycjami w sieæ
dystrybucji energii elektrycznej oraz obecny jej stan wp³ywaj¹ negatywnie na wartoœæ OSD i nisk¹ ich wycenê. W przysz³oœci, gdy uda siê im
opracowaæ realn¹ strategiê oraz doprowadziæ do jej konsekwentnego
wdro¿enia, mo¿na oczekiwaæ wzrostu wartoœci tego typu firm. Szczególnie gdy URE pozwoli na przerzucenie tych inwestycji na spo³eczeñstwo.

3. Uwarunkowania w³aœcicielskie i prawne a wartoœæ
przedsiêbiorstw dystrybucji energii elektrycznej
OSD dzia³aj¹ w warunkach monopolu naturalnego i braku konkurencji na rynku, któr¹ trudno jest jednak zapewniæ. Istnienie kilku linii
przesy³owych, ró¿nych podmiotów na tym samym terenie oznacza³oby
wy¿sze koszty przypadaj¹ce na jednostkê z uwagi na ich dublowanie
i wzrost cen, co by³oby sprzeczne z efektywnoœci¹. Ponadto doprowadzenie do takiej sytuacji wcale nie musi d³ugookresowo doprowadziæ do
wzrostu konkurencji (np. z uwagi na wojnê cenow¹, która pozostawi³aby
na rynku znowu tylko jeden podmiot zarz¹dzaj¹cy sieci¹ na danym terenie). Nie mog¹c doprowadziæ do konkurencji na rynku opanowanym
przez monopol naturalny, pañstwo stara siê regulowaæ cenê. Dlatego we
wszystkich krajach Wspólnoty taryfy przesy³owe zatwierdzane s¹ przez
organ administracyjny. Kalkulacja op³aty obejmuje podstawowe koszty
infrastruktury sieciowej, koszty zarz¹dzania systemem oraz koszty us³ug
dodatkowych. Odbiorcy pokrywaj¹ równie¿ koszty strat sieciowych oraz
zarz¹dzania obci¹¿eniami systemu. W tym przypadku istniej¹ ró¿ne sposoby ich ujmowania: od bezpoœredniego w taryfie przesy³owej, poprzez
op³aty dodatkowe, do rozliczania ich w cenie za energiê elektryczn¹.
W przypadku Polski organem administracji rz¹dowej zobowi¹zanym do realizacji zadañ z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energi¹
oraz promowania konkurencji jest Urz¹d Regulacji Energetyki (URE). Zasady kszta³towania ceny reguluje natomiast Prawo energetyczne [ustawa,
1997] oraz rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ
w obrocie energi¹ elektryczn¹ (dalej zwane rozporz¹dzeniem) [rozporz¹dzenie, 2011].
Generalnie prawo pozwala tak kszta³towaæ op³aty za dystrybucjê, by
zapewniæ pokrycie kosztów uzasadnionych dzia³alnoœci gospodarczej
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wraz z uzasadnionym zwrotem z kapita³u zaanga¿owanego w dzia³alnoœæ [ustawa, 1997, art. 44]. Przy czym udzia³ op³at sta³ych w ³¹cznych
op³atach za œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ ustalony przez URE [ustawa,
1997, art. 45 pkt 5].
Zakres kosztów uzasadnionych wliczanych do kosztów sta³ych
okreœla art. 18 ust. 1 rozporz¹dzenia. Nale¿¹ do nich zarówno koszty
ponoszone przez operatora danego systemu dystrybucyjnego (koszty
eksploatacji sieci, koszty wynikaj¹ce z nak³adów na odtworzenie, modernizacjê i rozwój sieci, czêœæ kosztów wynikaj¹cych z nak³adów na budowê
odcinków sieci s³u¿¹cych do przy³¹czenia nowych podmiotów), jak
i koszty us³ug przesy³owych zakupionych u innych operatorów.
W celu ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem kosztów,
które jako monopolista mo¿e narzuciæ OSD, wprowadzono w Polsce
wskaŸnik dopuszczalnych zmian cen i stawek op³at w kolejnych latach.
Opiera siê on na zmianach podstawowych parametrów ekonomicznych,
tj.: inflacja oraz wzrost poziomu wybranych cen i stawek. Jednak restrykcyjnoœæ tego wskaŸnika by³a ograniczona, a wiêc nie zmusza³ on
OSD do szybkiego przyrostu efektywnoœci, jak to robiono np. w Wielkiej
Brytanii, gdzie w przypadku monopolisty (British Telecom) z innej bran¿y (komunikacyjnej) regulator – Office of Telecommunications – pozwala³
na wyznaczenie maksymalnej ceny równej stopie inflacji pomniejszonej
o ustalany raz na kilka lat parametr, który pocz¹tkowo wynosi³ 3.
URE wiêc nie spe³nia³ dobrze swojej roli. Wynika³o to z wielu czynników, m.in. silnych zwi¹zków zawodowych, które wymusza³y odejœcie
od restrukturyzacji i obni¿ki kosztów, tzw. kapitalizmu politycznego powoduj¹cego, ¿e w wielu przypadkach wa¿niejsze by³y interesy monopolisty ni¿ spo³eczeñstwa. Wprawdzie URE, reguluj¹c cenê za dystrybucjê
energii elektrycznej, nie zgadza³ siê na znaczny wzrost p³ac, ale nie wymusza³ wzrostu efektywnoœci. Pozwala³ na utrzymywanie przerostu zatrudnienia oraz nie wp³ywa³ na wzrost efektywnoœci inwestycji. Podejœcie
takie by³o korzystne dla OSD, poniewa¿ gwarantowa³o im wysok¹ rentownoœæ bez potrzeby zmian. Wp³ywa³o te¿ pozytywnie na wartoœæ
przedsiêbiorstw.
Je¿eli chcemy budowaæ innowacyjn¹ gospodarkê, musimy wymóc
zwiêkszenie efektywnoœci spó³ek dystrybucyjnych. Wymaga to zmiany
podejœcia. Nale¿y tak ustaliæ parametr, by uwzglêdnia³ on optymalizacjê
kosztów, co mo¿e oznaczaæ stabilizacjê lub nawet spadek ceny za dys-
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trybucjê. W tym przypadku bêdzie to mieæ negatywny wp³yw na wartoœæ
OSD. W pierwszym okresie ulegnie ona spadkowi, jednak – co nale¿y
podkreœliæ – po pozytywnym procesie restrukturyzacji wartoœæ powinna
wzrosn¹æ.
W pañstwie praworz¹dnym wszelkie dzia³anie gospodarcze musi
mieæ podstawy prawne. Od ich jakoœci zale¿y to, czy osi¹gniemy cele. Jeœli
normy bêd¹ Ÿle sformu³owane, to podmioty nie wiedz¹, jak postêpowaæ,
albo uk³ady gospodarcze zachowuj¹ siê zupe³nie inaczej ni¿ zosta³o to
za³o¿one [Jankiewicz, 2006]. W przypadku OSD regulacje prawne dotycz¹ce prowadzonych inwestycji negatywnie wp³ywaj¹ na wartoœæ przedsiêbiorstwa. Po pierwsze, zwi¹zane to jest z ogólnie z³¹ jakoœci¹ prawa
w Polsce [Bariery rozwoju przedsiêbiorstw…, 2013]. Ma³o przejrzyste prawo
oraz czêste zmiany komplikuj¹ system, który powoduje podwy¿szenie
kosztów dzia³alnoœci firm i uniemo¿liwia planowanie w d³u¿szej perspektywie dzia³alnoœci gospodarczej. Dope³nieniem negatywnych cech
tego systemu jest jego uznaniowoœæ.
Po drugie, dotyczy to szczegó³owych rozwi¹zañ prawnych w zakresie inwestycji w sieci dystrybucji energii elektrycznej. Obecnie uzyskiwanie pozwoleñ na budowê mo¿e trwaæ nawet 12 lat. Równie trudne i czasoch³onne jest uzyskanie uwarunkowañ œrodowiskowych. Dochodz¹ do
tego problemy z procesami planistycznymi i respektowaniem ustawy
o zamówieniach publicznych, która negatywnie wp³ywa na efektywnoœæ.
Z tego powodu œredni czas kompleksowej budowy linii przesy³owej wynosi 7–15 lat.
Prawo, utrudniaj¹c dzia³alnoœæ OSD i wp³ywaj¹c na wzrost kosztów
oraz ryzyka prowadzonych inwestycji, powoduje obni¿enie wartoœci tych
firm. Jego zmiana (w tym wprowadzenie tzw. ustawy korytarzowej, która
ureguluje proces ustanawiania s³u¿ebnoœci przesy³u oraz wprowadzi parametryczny system wynagrodzeñ dla w³aœcicieli nieruchomoœci, przez
które przebiegaj¹ korytarze przemys³owe) spowoduje wzrost wartoœci.
Wagê problemu dostrzeg³a te¿ Najwy¿sza Izba Kontroli, która w raporcie
„Funkcjonowanie i bezpieczeñstwo elektroenergetycznych sieci przesy³owych” z dnia 31 marca 2014 roku podkreœla³a koniecznoœæ wprowadzenia
ustawy o korytarzach przesy³owych oraz zg³osi³a w czerwcu 2014 roku
wniosek do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad t¹ ustaw¹.
Na spadek wartoœci wp³yw maj¹ te¿ wymagania w³aœciciela (Skarbu
Pañstwa), który przy podejmowaniu decyzji kieruje siê potrzebami finansów publicznych, a nie spó³ek. Dlatego te¿ maksymalizuje dywidendê
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kosztem kapita³ów (przyk³adowo w ubieg³ym roku na wyp³atê dywidendy PGE przeznaczy³o ponad 2 mld z³ z zysku netto wynosz¹cego
2,3 mld z³). Ponadto systematycznie zmienia koncepcjê funkcjonowania
OSD. Skupiaj¹ siê one na opracowaniu nowych strategii dzia³ania i wstrzymuj¹ inwestycje do minimum, co równie¿ negatywnie oddzia³uje na wartoœæ.

Zakoñczenie
Obecnie dystrybutorzy energii przestaj¹ byæ ju¿ tylko spó³kami sieciowymi. Klienci zaczynaj¹ oczekiwaæ od nich partnerskiej postawy: bezawaryjnych dostaw czy powstrzymania wzrostu kosztów obs³ugi. Jak
zwracaj¹ uwagê PwC i ING Bank Œl¹ski, presja kosztowa pojawia siê te¿
ze strony regulatora [Raport, 2015]. Ponadto musz¹ one poradziæ sobie
z odtworzeniem maj¹tku oraz dalszym rozwojem. Wymaga³o to bêdzie
zwiêkszenia iloœciowego i wartoœciowego prowadzonych inwestycji. Ryzyka finansowe i prawne z tym zwi¹zane oraz problem czêstej zmiany
koncepcji funkcjonowania narzucanej przez w³aœciciela (tj. pañstwo)
i jego zorientowanie na bie¿¹ce dochody powoduj¹, ¿e wartoœæ OSD mo¿e
ulegaæ obni¿eniu lub bêdzie na tym samym poziomie przez kilka najbli¿szych lat. Jednak w przysz³oœci, gdy uda siê im poradziæ z tymi problemami, mo¿emy oczekiwaæ znacznego wzrostu wartoœci spó³ek dystrybucyjnych.
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Streszczenie
Obecnie wa¿nym elementem oceny przedsiêbiorstwa jest wycena jego wartoœci. Pokazuje ona bowiem potencja³ zysku, a wiêc d³ugookresow¹ zdolnoœæ do
generowania dodatnich przep³ywów pieniê¿nych. Dlatego firmy posiadaj¹ce system zarz¹dzania wartoœci¹ lepiej postrzegane s¹ na rynku kapita³owym (tak
przez kapita³ udzia³owy, jak i po¿yczkowy). Artyku³ analizuje najwa¿niejsze
uwarunkowania maj¹tkowo-w³aœcicielskie wp³ywaj¹ce na wartoœæ przedsiêbiorstw dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.
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The main determinants of asset-ownership affecting the value of
electricity distribution companies in Poland (Summary)
Currently, an important part of assessing a company is the valuation of its
value. This is because it shows the profit potential that is long-term ability to generate positive cash flow. Therefore, companies with value management system,
better are seen on the capital market (both by equity capital and loan capital). The
article analyzes the most important determinants of asset-ownership, affecting
the value of electricity distribution companies in Poland.
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