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Wstêp
Modelowanie perspektyw rozwoju krajowego sektora energetycznego by³o i jest przedmiotem wielu prac realizowanych przez ró¿ne krajowe zespo³y badawcze i instytucje pañstwowe [PEP 2030…, 2009; Aktualizacja Prognozy…, 2011; Kude³ko i inni, 2011; Model optymalnego miksu…,
2013; Wêgiel dla polskiej energetyki…, 2013; Œwirski, 2014]. W dotychczasowych próbach odpowiedzi na pytanie o przysz³oœæ krajowego sektora
energetycznego przede wszystkim skupiano uwagê na ró¿nych podejœciach metodycznych odwzorowuj¹cych funkcjonowanie sektora, odmiennym traktowaniu kategorii kosztów ekonomicznych (koszty prywatne
lub koszty spo³eczne) i jego skutkach oraz ró¿nych scenariuszach rozwojowych, w tym przede wszystkim dotycz¹cych uwarunkowañ œrodowiskowych.
Niniejszy artyku³ jest kolejn¹ prób¹ wskazania optymalnej drogi rozwoju krajowego sektora energetycznego, przy czym w odró¿nieniu od
poprzednich prac za cel g³ówny stawia udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinien siê on rozwijaæ, bior¹c pod uwagê kluczowe czynniki niepewnoœci. Innymi s³owy, przedstawione w niniejszej
publikacji wyniki analizy czu³oœci wskazuj¹ na zakres i kierunek mo¿liwych zmian struktury wytwarzania energii i najwa¿niejszych parametrów ekonomicznych dla wysoce niepewnych parametrów rozwojowych
sektora. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ niniejsza analiza wykracza poza tradycyjne
ujêcie problemu planowania rozwoju sektora energetycznego, które
z regu³y bazuje na podejœciu scenariuszowym. Jego wad¹ jest brak racjonalnych przes³anek do oceny prawdopodobieñstwa zajœcia konkretnego
scenariusza, co zasadniczo utrudnia wskazanie mo¿liwych zagro¿eñ
zwi¹zanych z innym od zak³adanego kszta³towaniem siê niepewnych parametrów rozwojowych. Przeprowadzona w publikacji analiza wra¿liwoœci pozwala zarówno na wychwycenie najistotniejszych – z punktu
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widzenia zmiany struktury wytwarzania – czynników rozwojowych, jak
i okreœlenie ich progu „bezpieczeñstwa”, czyli wartoœci, po przekroczeniu
których dany czynnik zaczyna skutecznie oddzia³ywaæ na sytuacjê sektora. Ma to z kolei zasadnicze znaczenie z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego, gdy¿ pozwala na wskazanie elementów istotnych
oraz odrzucenie mniej wa¿nych dla rozwoju sektora. Nale¿y podkreœliæ,
¿e dotychczas podejœcie to by³o stosowane jedynie w ograniczonym zakresie, g³ównie z uwagi na trudnoœci obliczeniowe i interpretacyjne.
Jako narzêdzie prognostyczne wykorzystany zosta³ matematyczny
model optymalizacyjny POWERPOL, autorskie narzêdzie stworzone
i wykorzystywane do analiz rozwoju krajowego sektora energetycznego
[Kude³ko, 2003; Kude³ko i inni, 2011]. W porównaniu z poprzednimi jego
wersjami wprowadzono równania opisuj¹ce nowe regulacje œrodowiskowe, g³ównie w zakresie limitów OZE i handlu uprawnieniami zbywalnymi do emisji CO2. Rozszerzono horyzont planowania z 2025 roku
do 2035 roku. Przyjêto nowe za³o¿enia dotycz¹ce prognoz poda¿y i cen
noœników energetycznych oraz popytu na energiê elektryczn¹. Dokonano
wyboru czynników niepewnoœci, które mog¹ mieæ istotny wp³yw na
rozwój sektora. Co istotne, ze wzglêdu na swój niepewny charakter konieczne by³o przyporz¹dkowanie im najbardziej prawdopodobnych wartoœci bazowych, które nastêpnie zmieniano w granicach (1/2)–(2). Przeprowadzenie analizy czu³oœci wymaga³o po³¹czenia modelu POWERPOL
z modu³em umo¿liwiaj¹cym sprawne symulacje i wyprowadzenie wyników do dalszej obróbki statystycznej i graficznej.
Przyjêto nastêpuj¹cy uk³ad artyku³u. W czêœci pierwszej przedstawiono g³ówne za³o¿enia i charakterystykê modelu POWERPOL. Czêœæ
druga to opis wyników modelu dla wariantu bazowego i dyskusja jego
wyników. Ostatnia czêœæ to wyniki eksperymentów modelowych (analizy czu³oœci) wraz z syntez¹ najwa¿niejszych wniosków z niej wyp³ywaj¹cych.

1. Charakterystyka modelu POWERPOL
Jednym z wielu narzêdzi wykorzystywanych w symulacjach rozwoju krajowego sektora energetycznego jest model równowagi cz¹stkowej POWERPOL. Kryterium decyzyjne modelu oparte jest na maksymalizacji dobrobytu spo³ecznego, definiowanego jako suma nadwy¿ki
konsumentów i producentów na rynku energii. Dodatkowym sk³adnikiem dobrobytu spo³ecznego, równie istotnym z ekonomicznego punktu
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widzenia jak dwa poprzednie, mog¹ byæ koszty zewnêtrzne, nieuwzglêdnione w niniejszej analizie. Na rysunku 1 zilustrowano warunki realizacji
tego kryterium. Punkt E, który jest punktem równowagi na rynku energii,
le¿y na przeciêciu odwróconej krzywej poda¿y i popytu. Nadwy¿ka konsumentów mierzy ró¿nicê miêdzy tym, ile konsument chce zap³aciæ,
a tym, ile wynosi cena energii. Nadwy¿ka producentów odzwierciedla
ró¿nicê miêdzy cen¹, jak¹ producent otrzymuje, a cen¹, jak¹ by³by w stanie zaakceptowaæ przy mniejszych rozmiarach produkcji. Punkt E wyznacza tak¿e punkt, w którym pole pomiêdzy tymi dwoma krzywymi jest
maksymalne. Popyt w tych warunkach ustala siê na poziomie Qrówn, a cena
rynkowa wynosi Prówn.
Rysunek 1. Maksymalizacja dobrobytu spo³ecznego

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przyjête kryterium decyzyjne w zasadzie wymaga zastosowania programowania nieliniowego. Model posiada nieliniowoœci w zapisie funkcji
celu, sformu³owanej jako iloczyn dwóch zmiennych decyzyjnych – popytu i ceny energii elektrycznej i ciep³a. Z matematycznego punktu widzenia jest to zadanie du¿o trudniejsze do rozwi¹zania ni¿ model liniowy
z funkcj¹ celu opart¹ na minimalizacji kosztów systemowych, w dodatku
niegwarantuj¹ce osi¹gniêcia optimum globalnego, a jedynie lokalne. Dlatego rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym unikn¹æ tej niedogodnoœci jest zapis funkcji popytu jako funkcji schodkowej, gdzie szerokoœæ ka¿dego schodka popytowego okreœla pewien procent popytu koñcowego. Pozwala to na
otrzymanie liniowej funkcji celu i uproszczenie zadania obliczeniowego.
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Dopuszczono ewentualne zmiany popytowe na skutek koniecznoœci dokonania zakupu uprawnieñ zbywalnych czy budowy nowych obiektów
energetycznych charakteryzuj¹cych siê wysokimi nak³adami inwestycyjnymi. Zdefiniowano funkcje popytu dla poszczególnych sektorów
rynkowych o sta³ym wspó³czynnikami elastycznoœci cenowej.
Model jest skalibrowany do roku 2013. Obliczenia przeprowadzono
dla najnowszej, wydajniejszej wersji oprogramowania GAMS [Brook
i inni, 1992] z wykorzystaniem solvera CPLEX dla rozwi¹zania zadañ programowania liniowego. Umo¿liwi³o to zmianê piêcioletnich okresów obliczeniowych na roczne, co pozwoli³o na dok³adniejsze odzwierciedlenie
zmian strukturalnych dokonuj¹cych siê w sektorze energetycznym.
Dok³adny zapis matematyczny modelu, gdzie opisano funkcjê celu
okreœlaj¹c¹ kryterium optymalizacji, równania kosztów, równania okreœlaj¹ce zale¿noœci technologiczne i bilansowe, ograniczenia mocy produkcyjnych i ochronnych oraz bilanse emisyjne, OZE i handlu uprawnieniami
zbywalnymi, mo¿na znaleŸæ w [Kude³ko, 2003; Kude³ko i inni, 2013].
Odwzorowanie funkcjonowania krajowego sektora energetycznego wymaga³o przyjêcia szeregu za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych. W szczególnoœci dotyczy³o to okreœlenia mo¿liwoœci dostaw noœników energetycznych i ich prognoz cenowych, charakterystyk technologii produkcji
energii elektrycznej i ciep³a oraz prognoz popytu na energiê elektryczn¹
i ciep³o. Odpowiednie dane szczegó³owo opisano w [Kude³ko i inni,
2012].

2. Wyniki symulacji modelowych – scenariusz bazowy
Zaprezentowane wyniki symulacji komputerowych s¹ jedynie syntetycznym obrazem zmian, które mog¹ zajœæ w krajowym sektorze energetycznych w perspektywie 2035 roku. Obraz ten nale¿y traktowaæ jako
pewien wzorzec, od którego rzeczywiste plany rozwojowe przedsiêbiorstw, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, mog¹ odbiegaæ. Wskazane
zmiany strukturalne wskazuj¹ na optymaln¹ w sensie prywatnych kosztów produkcji œcie¿kê rozwoju krajowego sektora energetycznego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e uwzglêdnienie niekorzystnych efektów zewnêtrznych
powodowanych emisjami zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze spalania paliw
w tradycyjnych technologiach wêglowych (nawet po ich unowoczeœnieniu) zmieni³oby ten obraz w sposób zasadniczy. Jednak scenariusz
internalizacji niekorzystnych efektów w cenach energii nie wydaje siê
obecnie prawdopodobny, st¹d rezygnacja z przeprowadzenia tego typu
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analizy. Niemniej jednak dla porównania mo¿na wyniki takich symulacji
znaleŸæ w pracach [Kude³ko, 2008; Kude³ko, Wejer, 2014].
W obliczeniach przyjêto doœæ optymistyczne plany rozwojowe krajowego sektora górnictwa wêgla kamiennego i brunatnego. Zaimplementowano najwa¿niejsze sektorowe regulacje œrodowiskowe. Przyjêto
stosunkowo nisk¹ cenê uprawnieñ zbywalnych do emisji CO2 na poziomie 15 euro/Mg CO2, wysokie ceny biomasy oraz uaktualnione wysokoœci
nak³adów inwestycyjnych technologii energetycznych.
W tablicy 1 przedstawiono wielkoœæ szacowanego zu¿ycia poszczególnych rodzajów paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciep³a. W ca³ym analizowanym okresie dominuj¹c¹ pozycjê
w bilansie energetycznym zachowuje wêgiel kamienny, choæ jego zu¿ycie
systematycznie spada do 2025 roku, po czym roœnie. Pozycja wêgla
brunatnego jest stabilna, mo¿na nawet zaobserwowaæ sta³y wzrost jego
znaczenia w bilansie produkcyjnym. Paliwa sta³e wci¹¿ s¹ na tyle konkurencyjne, ¿e stanowi¹ skuteczn¹ alternatywê dla gazu czy ropy. Systematycznie roœnie rola Ÿróde³ odnawialnych, gaz pe³ni rolê bilansuj¹c¹.
Energetyka j¹drowa – dla stosunkowo niskich cen uprawnieñ zbywalnych oraz wysokich nak³adów inwestycyjnych – nie jest realn¹ i ekonomicznie uzasadnion¹ opcj¹ rozwojow¹.
Tablica 1. Zu¿ycie paliw energetycznych do produkcji energii elektrycznej
i ciep³a, PJ/rok
Noœnik

2015

2020

2025

2030

2035

Wêgiel kamienny

1142

1100

1016

1057

1125

Wêgiel brunatny

527

583

678

706

731

Gaz

58

49

56

58

58

Ropa

88

76

65

63

61

0

0

0

0

0

140

164

159

164

171

1955

1972

1974

2047

2146

Energia j¹drowa
ród³a odnawialne
Razem
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zmiany strukturalne obserwowane s¹ w kilku obszarach zwi¹zanych
z wykorzystaniem poszczególnych technologii energetycznych. Stosunkowo wysoka cena biomasy w du¿ym stopniu ogranicza ten rodzaj dostosowañ do narzuconych limitów OZE. Nowe technologie energetyczne

260

Mariusz Kude³ko

oparte na wêglu kamiennym (np. wysokowydajne kot³y energetyczne na
parametry nadkrytyczne, uk³ady parowo-gazowe ze zgazowaniem wêgla
czy nowoczesne bloki spalaj¹ce wêgiel kamienny) s¹ realn¹ opcj¹ rozwojow¹. Z powodu wysokich cen gazu nowoczesne technologie gazowe nie
s¹ konkurencyjne. Farmy wiatrowe s¹ podstawow¹ form¹ OZE umo¿liwiaj¹c¹ dostosowanie siê do limitów energii odnawialnej w bilansie produkcyjnym. Zak³adana od 2023 roku mo¿liwoœæ budowy elektrowni
j¹drowej nie znajduje potwierdzenia w wynikach niniejszych symulacji.
Mimo i¿ jest to technologia bezemisyjna, dla za³o¿eñ przyjêtych w niniejszych obliczeniach jest za droga, nawet w przypadku wiêkszego wzrostu
popytu na energiê elektryczn¹. Ten zaspokajany jest g³ównie przez technologie wêglowe. W energetyce przemys³owej i lokalnej wêgiel kamienny
nadal powinien byæ paliwem podstawowym, choæ konieczne bêd¹ modernizacje starych urz¹dzeñ i budowa nowych zak³adów, w tym wêglowych. Technologie wykorzystuj¹ce gaz i Ÿród³a odnawialne, w tym biomasê i Ÿród³a geotermalne (na ma³¹ skalê w ciep³ownictwie), mog¹ byæ
konkurencj¹ dla wêgla kamiennego.
Przyrost popytu na energiê elektryczn¹ zaspokajany jest w energetyce zawodowej g³ównie przez technologie wêglowe, z niewielkim wykorzystaniem opcji wspó³spalania biomasy. Wynika to z zak³adanego
du¿ego potencja³u dostaw wêgla kamiennego i brunatnego oraz stosunkowo niskiego poziomu cen uprawnieñ zbywalnych, a wysokich cen biomasy. W poprzednich wersjach modelu wzrost popytu zaspokajany by³
przez energetyk¹ j¹drow¹, tutaj przy zdecydowanie wy¿szych kosztach
inwestycyjnych oraz stosunkowo niskiej cenie uprawnieñ zbywalnych ta
technologia nie jest konkurencj¹ dla wêgla. Pozycja energii wiatrowej
z roku na rok roœnie, elektrownie gazowe pe³ni¹ znikom¹ rolê bilansuj¹c¹.
Elektrociep³ownie zawodowe w dalszym ci¹gu wykorzystuj¹ wêgiel kamienny jako paliwo podstawowe.
Œredni jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej systematycznie roœnie – z oko³o 200 z³/MWh w 2015 roku do oko³o 240 z³/MWh
w 2020 roku i 250 z³/MWh w 2035 roku.

3. Analiza wra¿liwoœci – za³o¿enia
Przedstawiony obraz zmian strukturalnych w krajowym sektorze
wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a jest obarczony ryzykiem. Zatem
zasadne jest przeprowadzenie analizy czu³oœci, której zadaniem jest
udzielenie odpowiedzi, które parametry œrodowiskowe, ekonomiczne
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i technologiczne, i w jaki sposób, mog¹ wp³yn¹æ na d³ugoterminowe
funkcjonowanie tego sektora. Innymi s³owy, analiza ma odpowiedzieæ na
zasadnicze pytania stawiane dzisiejszej energetyce: czy i w jakim stopniu
jej rozwój uzale¿niony jest od kluczowych czynników rozwojowych. Ich
dobór podyktowany by³ zakresem ich oddzia³ywania na mo¿liwe zmiany
strukturalne i ekonomiczne, do których nale¿y zaliczyæ:
– wysokoœæ kosztów systemowych, czyli sumy kosztów produkcji
energii elektrycznej i ciep³a (inwestycyjnych, paliwowych, zmiennych
i sta³ych), kosztów redukcji emisji i kosztów zakupu uprawnieñ zbywalnych,
– zu¿ycie poszczególnych noœników energetycznych, bêd¹ce pochodn¹
produkcji energii elektrycznej i ciep³a z poszczególnych technologii
energetycznych,
– ³¹czna emisja CO2 z elektrowni i elektrociep³owni zawodowych,
– jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z elektrowni i elektrociep³owni zawodowych,
– œrednia cena energii elektrycznej z elektrowni i elektrociep³owni zawodowych,
– wzrost jednostkowych kosztów produkcji na skutek koniecznoœci zakupu uprawnieñ zbywalnych,
– ³¹czny popyt na energiê elektryczn¹ i ciep³o,
– popyt na energiê elektryczn¹.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, do analizy czu³oœci wybrano nastêpuj¹ce parametry:
– œrodowiskowe: ceny uprawnieñ zbywalnych na emisjê CO2, udzia³
OZE w strukturze wytwarzania energii,
– ekonomiczne: cena wêgla kamiennego i brunatnego, cena gazu, potencja³ dostaw wêgla brunatnego, wspó³czynnik elastycznoœci cenowej popytu na energiê elektryczn¹, popyt na energiê elektryczn¹
i ciep³o,
– technologiczne: nak³ady inwestycyjne technologii j¹drowej, nak³ady
inwestycyjne turbin wiatrowych, wskaŸnik wzrostu mocy technologii
odtworzeniowych.
Przeprowadzenie tego rodzaju analizy wymaga³o przyjêcia odpowiedniej procedury obliczeniowej:
– wybór scenariusza odniesienia (bazowego) jako najbardziej prawdopodobnego w realizacji,
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wybór zakresu mo¿liwych zmian parametrów; okreœlono go od 1/2 do
2-krotnoœci wartoœci zmiennej bazowej, ze zmianami co 10%,
– przeliczenie modelu dla odpowiednich wartoœci parametrów; zmiany
dotycz¹ wp³ywu pojedynczego parametru na zmienne wynikowe,
przy pozostawieniu pozosta³ych bez zmian.
Syntetyczne wyniki scenariusza bazowego przedstawiono powy¿ej.
W artykule – z uwagi na obszernoœæ wyników – nie przedstawiono szczegó³owej analizy wp³ywu poszczególnych czynników na wymienione
parametry strukturalne i ekonomiczne. Poni¿ej przedstawiono jedynie
syntezê, umo¿liwiaj¹c¹ ich uszeregowanie z uwagi na si³ê ich oddzia³ywania. Niemniej jednak we wnioskach wskazano niektóre najwa¿niejsze zmiany sektorowe mog¹ce mieæ miejsce w przypadku, gdy sytuacja
rynkowa bêdzie inna ni¿ zak³adana.

4. Synteza wyników
Z wszystkich wy¿ej wymienionych i szczegó³owo analizowanych
parametrów wynikowych wybrano jedynie kilka kluczowych, takich jak
zu¿ycie wêgla kamiennego i brunatnego, ³¹czn¹ sektorow¹ emisjê CO2,
wysokoœæ jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej oraz poziom zdyskontowanych kosztów systemowych. Wielkoœæ zu¿ycia wêgla
symbolizuje mo¿liwy potencja³ zmian strukturalnych dokonuj¹cych siê
w krajowym sektorze energetycznym, podobnie emisyjnoœæ CO2, natomiast koszty odzwierciedlaj¹ skutki ekonomiczne tych zmian. Do analizy
wybrano lata 2025 i 2035 jako te, w których potencjalne zmiany bêd¹ najwiêksze i najistotniejsze dla przysz³oœci krajowego sektora energetycznego.
Najwiêkszy wp³yw na zu¿ycie wêgla kamiennego w 2025 roku ma
zró¿nicowanie popytu na energiê elektryczn¹ i ciep³o – i to zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich wartoœci zmian procentowych (rysunek 2).
Kolejnym czynnikiem, choæ w zasadzie tylko w zakresie wysokich, bo ponad 170% zmian, ma cena wêgla. Równie mocno, choæ jedynie w zakresie
niskich, bo poni¿ej 90% zmian, oddzia³uje potencja³ dostaw wêgla brunatnego. Mniejsze wahania, choæ tak¿e tylko w zakresie wskaŸnika mniejszego ni¿ 100%, wywo³uj¹ limity OZE oraz nak³ady inwestycyjne technologii j¹drowej. Pozosta³e czynniki w bardzo niewielkim stopniu ró¿nicuj¹
wielkoœæ zu¿ycia wêgla kamiennego w krajowym sektorze energetycznym.
Bardziej intensywne i wyraŸniejsze zmiany mo¿na zaobserwowaæ
w 2035 roku, i to w zakresie niskich, jak i wysokich wartoœci zmian pro-
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centowych. Choæ hierarchia wspomnianych czynników jest podobna, to
jednak intensywnoœæ zmian jest wiêksza. Odnosi siê to szczególnie do cen
wêgla, w przypadku których ju¿ 130% zmiana wywo³uje du¿e spadki zu¿ycia. Wiêksze ni¿ w 2025 roku zmiany obserwowane s¹ tak¿e dla zmiennego potencja³u dostaw wêgla brunatnego, i to tak¿e w zakresie wysokich
wartoœci wskaŸnika. Tutaj wêgiel kamienny jest skutecznie wypierany
przez brunatny. W przypadku wp³ywu pozosta³ych czynników widaæ
wiêksz¹ rozpiêtoœæ zmian, co sugeruje, i¿ 2035 rok – w przypadku wêgla
kamiennego – jest bardziej wra¿liwy na zmienne czynniki ni¿ rok 2025.
Zu¿ycie wêgla brunatnego koresponduje ze zu¿yciem wêgla kamiennego (rysunek 3). I w tym przypadku w 2025 roku czynnikiem najbardziej
na to wp³ywaj¹cym jest popyt na energiê. W zakresie niskich wartoœci
zmian procentowych zu¿ycie wêgla brunatnego, podobnie jak wêgla kamiennego, gwa³townie spada. W zakresie wysokich zmian procentowych
zu¿ycie to siê nie zmienia. Oznacza to, ¿e tylko wêgiel kamienny jest
Ÿród³em zaspokojenia wy¿szego popytu na energiê. Podobnie sytuacja
wygl¹da w przypadku ewentualnych zmian w dostawach wêgla brunatnego. Tutaj mniejszy potencja³ w 2025 roku to mniejsze zu¿ycie tego
noœnika, ale ju¿ nie odwrotnie – wiêkszy potencja³ nie oznacza wiêkszego
zu¿ycia. Du¿y wp³yw na zu¿ycie wêgla brunatnego ma równie¿ zró¿nicowanie potencja³u OZE, ale tylko dla wy¿szych limitów. W tym wypadku technologie oparte na wêglu brunatnym s¹ skutecznie wypierane
przez technologie odnawialne. Warto zauwa¿yæ, ¿e nie dzieje siê tak
w przypadku wêgla kamiennego, który zachowuje w takiej sytuacji swoj¹
dominacjê. Ni¿szy od wspomnianych czynników, choæ wyraŸnie wiêkszy
ni¿ w przypadku wêgla kamiennego, wp³yw na spadek zu¿ycia wêgla
brunatnego maj¹ ni¿sze nak³ady inwestycyjne technologii j¹drowej i wiatrowej oraz ceny gazu.
W 2035 roku sytuacja w zakresie potencjalnych zmian strukturalnych
jest podobna jak w 2025 roku. W odró¿nieniu od poprzedniego roku obserwowany jest jednak znacznie wiêkszy wzrost znaczenia wêgla brunatnego, jeœli tylko odpowiedni potencja³ wytwórczy by³by zapewniony.
Zu¿ycie tego noœnika utrzymuje siê na granicy mo¿liwoœci produkcyjnych, wypieraj¹c tym samym technologie oparte na wêglu kamiennym.
Pozosta³e tendencje s¹ podobne do tych z 2025 roku.
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Rysunek 2. Zu¿ycie wêgla kamiennego w energetyce [PJ] w zale¿noœci
od procentowych zmian analizowanych zmiennych

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Rysunek 3. Zu¿ycie wêgla brunatnego w energetyce [PJ] w zale¿noœci
od procentowych zmian analizowanych zmiennych

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Na rysunku 4 przedstawiono si³ê zmian analizowanych czynników
na poziom emisji CO2. Dla czytelnoœci analizy odrzucono czynnik popytowy, maj¹cy z oczywistych wzglêdów kolosalny wp³yw na emisyjnoœæ.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno w 2025, jak i w 2035 roku silny i stabilny
wp³yw na emisyjnoœæ CO2 ma limit OZE – im wy¿szy, tym ni¿szy poziom
emisji CO2. Wp³yw i si³a oddzia³ywania pozosta³ych czynników w analizowanych latach s¹ ró¿ne, choæ œciœle powi¹zane ze zmianami strukturalnymi analizowanymi powy¿ej. Bardzo mocny wp³yw ma cena wêgla –
ale tylko powy¿ej 130% zmiany ceny bazowej w 2035 i 160% w 2025 roku.
Wówczas to konkurencyjne technologie zastêpuj¹ce technologie wêglowe
zmniejszaj¹ emisjê CO2. W zakresie niskich cen wêgla nie widaæ zmian
emisyjnoœci krajowej energetyki, bo technologie wêglowe s¹ jeszcze konkurencyjne. Du¿y wp³yw na nisk¹ emisyjnoœæ CO2 ma tak¿e koszt zakupu
uprawnieñ zbywalnych, lecz podobnie jak poprzednio – tylko w zakresie
wysokich cen, czyli ponad 160% ceny bazowej. Bardzo dynamicznie maleje emisja CO2 w przypadku niskiej wysokoœci wskaŸnika nak³adów inwestycyjnych technologii j¹drowej, która do bilansu wchodzi ju¿ z 80%
wysokoœci¹ wskaŸnika bazowego. Ni¿sze – ale tylko od 70% wskaŸnika
bazowego – nak³ady inwestycyjne turbin wiatrowych skutecznie zmniejszaj¹ emisyjnoœæ energetyki; cena gazu musia³aby spaœæ prawie dwukrotnie, aby tego typu technologie mog³y wejœæ do bilansu energetycznego, zmniejszaj¹c tym samym ³¹czn¹ emisjê CO2. Wp³yw pozosta³ych
czynników jest nieistotny dla emisyjnoœci krajowej energetyki.
Zmiany kosztów produkcji energii elektrycznej s¹ syntetycznym obrazem zmian strukturalnych dokonuj¹cych siê w sektorze energetycznym.
Rysunek 5 wskazuje, ¿e najwiêkszy wp³yw maj¹ popyt na energiê, cena
wêgla kamiennego i brunatnego oraz ceny uprawnieñ zbywalnych. Wa¿noœæ pierwszego czynnika, choæ najmniej prawdopodobnego, wynika
z tego, ¿e niezbêdne s¹ uzupe³nienia bilansowe, g³ównie w zakresie wiêkszego wykorzystania technologii OZE i gazu oraz technologii j¹drowej.
Dwa kolejne œwiadcz¹, ¿e wzrost kosztów produkcji z tradycyjnych technologii wêglowych, po³¹czony z koniecznymi zmianami strukturalnymi,
w tym pojawieniem siê technologii j¹drowej, wywo³uje znaczne zmiany
œredniego jednostkowego kosztu produkcji. Podobnie ni¿szy koszt inwestycyjny technologii j¹drowej zwiêksza jej konkurencyjnoœæ, wchodzi ona
do bilansu energetycznego, a tym samym powoduje zmniejszenie kosztów produkcji. Mniejsze zmiany mo¿na zaobserwowaæ w przypadku
zmiennoœci kosztów inwestycyjnych technologii wiatrowych oraz limitu
OZE. Pozosta³e czynniki, takie jak ceny gazu, dostawy wêgla brunatnego,
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elastycznoœæ popytu czy wskaŸnik wzrostu mocy technologii istniej¹cych,
w praktyce nie wp³ywaj¹ na œredni jednostkowy koszt produkcji.
Rysunek 4. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zale¿noœci
od procentowych zmian analizowanych zmiennych

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Rysunek 5. Wysokoœæ jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej
w zale¿noœci od procentowych zmian analizowanych zmiennych, z³/MWh

ród³o: Opracowanie w³asne.

Pochodn¹ zmian jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej s¹ zmiany wysokoœci zdyskontowanych kosztów systemowych,
sk³adaj¹ce siê z technicznych kosztów wytworzenia energii oraz kosztu
zakupu uprawnieñ zbywalnych do emisji CO2. Na rysunku 6 – dla lepszego zobrazowania ich czu³oœci – pokazano je odrêbnie dla 10 oraz 8 badanych czynników. Z oczywistych wzglêdów czynnik popytowy wywie-
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ra najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê sumarycznych kosztów
produkcji. W drugiej kolejnoœci, choæ w zdecydowanie mniejszej skali, za
wy¿sze koszty odpowiadaj¹ ceny wêgla kamiennego i brunatnego. Do
grupy czynników o œrednim wp³ywie nale¿y zaliczyæ koszt uprawnieñ
zbywalnych, natomiast do grupy o stosunkowo niskim wp³ywie – koszty
inwestycyjne technologii wiatrowej, limit OZE oraz ceny gazu.
Rysunek 6. Wysokoœæ zdyskontowanych kosztów systemowych w zale¿noœci
od procentowych zmian analizowanych zmiennych, mln z³

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zakoñczenie
Poni¿ej zaprezentowano czêœæ wniosków wynikaj¹cych ze szczegó³owej analizy wp³ywu poszczególnych czynników na badane sektorowe zmienne wynikowe, które z uwagi na ich obszernoœæ nie zosta³y
przedstawione w treœci artyku³u. Z uwagi na ich znaczenie stanowi¹ one
wartoœciowy materia³ uzupe³niaj¹cy przedstawion¹ analizê.
1. Wyniki analizy czu³oœci dla zmiennej wysokoœci cen uprawnieñ zbywalnych do emisji CO2 wskazuj¹ na brak wra¿liwoœci technologii
wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny i brunatny na ich zmiany, co
szczególnie dotyczy okresu 2015–2020. Dopiero od 2025 roku wykazuj¹ one znaczn¹ wra¿liwoœæ na wy¿sze ceny uprawnieñ, przy czym
w przypadku wêgla kamiennego jest to cena oko³o 22,5 euro/Mg CO2,
natomiast w przypadku wêgla brunatnego jest to rz¹d cenowy 25,5
euro/Mg CO2. Wówczas to technologie gazowe i przede wszystkim
energetyka j¹drowa wypieraj¹ moce wêglowe. Energetyka wiatrowa
i biomasa s¹ niewra¿liwe na poziom cen uprawnieñ zbywalnych –
czyli wy¿sza cena nie powoduje zwiêkszenia ich konkurencyjnoœci.
W scenariuszu bazowym z cen¹ uprawnienia na poziomie 15 euro/Mg
CO2 w 2020 roku wskaŸnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek koniecznoœci dokonywania zakupu uprawnieñ zbywalnych do
emisji CO2 wynosi oko³o 18% i praktycznie do 2035 roku utrzymuje siê
na tym samym poziomie. Po przekroczeniu ceny 27 euro/Mg CO2 (czyli 180% ceny bazowej) wskaŸnik ten dla lat 2030–2035 spada, co oznacza, ¿e dopiero tak wysoki wzrost cen uprawnieñ powoduje konkurencyjnoœæ budowy technologii niskoemisyjnych, g³ównie gazowych
i j¹drowych.
2. Analiza czu³oœci przeprowadzona dla zmiennych limitów OZE wskaza³a, ¿e produkcja energii pochodz¹ca z elektrowni opalanych
wêglem kamiennym jest œciœle skorelowana z udzia³em OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej – im wy¿szy limit, tym mniejsza produkcja i odwrotnie. Jednak w przypadku technologii opartych na
wêglu brunatnym wzrost udzia³u OZE nie ma znaczenia – produkcja
i tak ros³aby w porównaniu z rokiem 2015. Zmiennoœæ limitów OZE
w zasadniczy sposób wp³ywa na wykorzystanie technologii wiatrowej, podstawowej alternatywy dla tego rodzaju regulacji. Wraz ze
wzrostem limitu OZE maleje koszt zakupu uprawnieñ zbywalnych.
Wy¿sze limity OZE przek³adaj¹ siê na wy¿sz¹ dynamikê wzrostu
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kosztów systemowych ni¿ w przypadku podobnych zmian cen
uprawnieñ zbywalnych.
Analiza czu³oœci dla jednoczesnej zmiany cen wêgla kamiennego
i brunatnego wskazuje na doœæ oczywist¹ relacjê – ni¿sze ceny wêgla
zwiêkszaj¹ konkurencyjnoœæ technologii wêglowych, wy¿sze – ale tylko w wysokich granicach 160–200% – zmniejszaj¹ ich konkurencyjnoœæ. Podobnej relacji nie widaæ w przypadku technologii opartych
na wêglu brunatnym, które tym samym wypieraj¹ te pierwsze. Co
wiêcej, w tym przypadku dodatkow¹ alternatyw¹ dla wêgla kamiennego nie jest energetyka wiatrowa i wspó³spalanie biomasy. Znaczne
podwy¿ki ceny wêgla powoduj¹ konkurencyjnoœæ technologii j¹drowej, która staje siê wówczas alternatywn¹ opcj¹ bilansuj¹c¹. Jednostkowe koszty produkcji i ceny energii elektrycznej s¹ bardzo wra¿liwe
na zmiany cen wêgla, podobnie jak koszty systemowe.
Zmiennoœæ ceny gazu ma bardzo ograniczony wp³yw na konkurencyjnoœæ technologii gazowych. Jedynie drastyczny spadek jego ceny –
w granicach 70–50% ceny bazowej – powoduje zdecydowany wzrost
ich konkurencyjnoœci, które generuj¹ wówczas kilkakrotnie wiêcej
energii ni¿ w wariancie podstawowym. Mniejsze wahania cenowe nie
powoduj¹ ¿adnych zmian strukturalnych, w tym dla technologii wêglowych czy wiatrowych. Podobnie œrednie koszty produkcji energii
elektrycznej s¹ niewra¿liwe na zmiennoœæ cen gazu.
Dla przyjêtych w pracy za³o¿eñ wêgiel brunatny jest wysoce konkurencyjnym Ÿród³em energii, a jego potencja³ jest wykorzystywany
w 100%. Zmniejszenie potencja³u wydobycia wêgla brunatnego powoduje jego zastêpowanie wêglem kamiennym. Pozosta³e technologie energetyczne nie s¹ wówczas opcj¹ konkurencyjn¹.
Analiza czu³oœci dla zmiennego popytu na energiê elektryczn¹ i ciep³o
wskazuje, ¿e ewentualny spadek popytu ma swoje konsekwencje
w spadku produkcji energii pochodz¹cej z technologii wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny i brunatny. Z kolei wzrost popytu kompensowany bêdzie przede wszystkim czêstszym stosowaniem technologii
wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny. Alternatyw¹ dla wahañ popytowych jest energia wiatrowa oraz technologie gazowe. Biomasa nie jest
konkurencj¹ dla technologii wêglowych. Ni¿szy popyt powoduje, ¿e
malej¹ jednostkowe koszty produkcji energii, wy¿szy popyt to wy¿sze
koszty, co wi¹¿e siê z nowymi inwestycjami w energetyce.
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7. Energetyka j¹drowa wypiera tradycyjne technologie wêglowe dla
70% wysokoœci bazowego wskaŸnika nak³adów inwestycyjnych, czyli
przy oko³o 13 tys. z³/kW. Im ni¿szy jej koszt, tym wy¿szy zakres wypierania. Z kolei w przypadku technologii wiatrowych wzrost kosztów inwestycyjnych o 40% praktycznie eliminuje ten rodzaj energii
z bilansu produkcyjnego. Ich obni¿ka do 80% poziomu bazowego nie
zwiêksza ich konkurencyjnoœci, poni¿ej tego poziomu technologie
wiatrowe mog¹ zwiêkszyæ produkcjê nawet dwukrotnie w porównaniu z wariantem bazowym.
8. Analiza umo¿liwiaj¹ca uszeregowanie badanych czynników z uwagi
na si³ê ich oddzia³ywania wskazuje, ¿e najwiêkszy wp³yw na wysokoœæ kosztów produkcji energii maj¹ popyt na energiê, cena wêgla kamiennego i brunatnego oraz ceny uprawnieñ zbywalnych. Mniejsze
zmiany mo¿na zaobserwowaæ w przypadku zmiennoœci kosztów inwestycyjnych technologii wiatrowych oraz limitu OZE.
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Streszczenie
Artyku³ jest prób¹ wskazania optymalnej drogi rozwoju krajowego sektora
energetycznego w warunkach niepewnoœci. Przedstawione w publikacji wyniki
analizy czu³oœci wskazuj¹ na zakres i kierunek mo¿liwych zmian struktury wytwarzania energii i najwa¿niejszych parametrów ekonomicznych dla wysoce niepewnych parametrów rozwojowych sektora. Przeprowadzona analiza wra¿liwoœci pozwoli³a na wychwycenie najistotniejszych – z punktu widzenia zmiany
struktury wytwarzania – czynników rozwojowych. Jako narzêdzie prognostyczne wykorzystany zosta³ matematyczny model optymalizacyjny POWERPOL, autorskie narzêdzie stworzone i wykorzystywane do analiz rozwoju krajowego sektora energetycznego. Obliczenia przeprowadzono dla scenariusza
bazowego, a nastêpnie w analizie czu³oœci zmieniano wartoœci wybranych parametrów, które mog¹ mieæ istotny wp³yw na rozwój sektora.
W scenariuszu bazowym w ca³ym analizowanym okresie dominuj¹c¹
pozycjê w bilansie energetycznym zachowuje wêgiel kamienny, choæ jego zu¿ycie systematycznie spada. Pozycja wêgla brunatnego jest stabilna, mo¿na nawet zaobserwowaæ sta³y wzrost jego znaczenia w bilansie produkcyjnym. Systematycznie roœnie rola Ÿróde³ odnawialnych, gaz pe³ni rolê bilansuj¹c¹.
Energetyka j¹drowa – dla stosunkowo niskich cen uprawnieñ zbywalnych oraz
wysokich nak³adów inwestycyjnych – nie jest realn¹ i ekonomicznie uzasadnion¹
opcj¹ rozwojow¹.
W artykule opisano zmiany jedynie kilku kluczowych sektorowych parametrów wynikowych, takich jak zu¿ycie wêgla kamiennego i brunatnego, ³¹czn¹
emisjê CO2, wysokoœæ jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej
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oraz poziom zdyskontowanych kosztów systemowych. Analiza umo¿liwiaj¹ca
uszeregowanie badanych czynników z uwagi na si³ê ich oddzia³ywania wskazuje, ¿e najwiêkszy wp³yw na wysokoœæ kosztów produkcji energii maj¹ popyt na
energiê, cena wêgla kamiennego i brunatnego oraz ceny uprawnieñ zbywalnych.
Mniejsze zmiany mo¿na zaobserwowaæ w przypadku zmiennoœci kosztów inwestycyjnych technologii wiatrowych oraz limitu OZE.
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The factors determining the development of the domestic energy
sector – sensitivity analysis (Summary)
The article attempts to identify the development of domestic energy sector
under uncertainty. The results of sensitivity analysis indicate the scope and direction of possible changes in the structure of energy production and economic parameters for highly uncertain sector’s factors.
Sensitivity analysis made it
possible to capture the most important – from the point of view of changes in the
structure of energy production – development factors. As a programming tool the
model POWERPOL was used. The calculations were done for the base scenario
and next in sensitivity analysis the values of selected parameters, which can have
a significant impact on the sector development, have been changed.
In the base scenario throughout the period analysed a dominant position in
the energy balance keeps coal, although its consumption steadily declining. The
lignite position is stable, it can be even seen a steady increase in its importance in
the balance of production. The role of renewable energy sources is steadily growing, gas acts as a balancing source. Nuclear power – for relatively low CO2 allowance prices and high investment cost – is not a competitive option.
The article describes the changes of only a few key sectoral output parameters, such as the use of coal and lignite, the total CO2 emissions, the unit cost of
electricity production and the discounted system costs. The analysis, which allows to rank the factors due to the strength of their impact, indicates that the
greatest effect on energy production costs have energy demand, the price of coal
and lignite, and CO2 allowances prices. Minor changes can be observed in the case
of volatility of wind power investment costs and renewable energy limits.
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