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Prognozy a mo¿liwoœci krajowego systemu
elektroenergetycznego

STRESZCZENIE. W pracy dokonano krytycznej oceny prognozy krajowego zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ do 2025 roku, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Wykazano, ¿e opracowana prognoza jest zdecydowanie przeszacowana i nie mo¿e byæ zrealizowana przez krajowy system elektroenergetyczny. Przedstawiono prognozê autorsk¹ krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, ró¿ni¹c¹ siê zdecydowanie od prognozy
opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Porównano wyniki obu prognoz.
S£OWA KLUCZOWE: prognozowanie, system elektroenergetyczny, energia elektryczna, produkt krajowy brutto

Wprowadzenie
W Ministerstwie Gospodarki i Pracy, pod kierunkiem miêdzyresortowego Zespo³u do
Spraw Polityki Energetycznej powo³anego przez Prezesa Rady Ministrów, zosta³ opracowany dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” [1]. Dokument ten zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Integraln¹ czêœæ tego
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dokumentu stanowi „D³ugoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energiê” [2],
opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy na podstawie scenariusza rozwoju
makroekonomicznego kraju, bêd¹cego elementem Narodowego Planu Rozwoju na lata
2007–2013. Wersja ostateczna d³ugoterminowej prognozy krajowego zapotrzebowania na
paliwa i energiê do 2025 roku zosta³a przyjêta w dniu 22 listopada 2004 roku.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy przy opracowaniu prognozy wykorzysta³o:
G Prognozê demograficzn¹ sporz¹dzon¹ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny przewiduj¹c¹
spadek liczby ludnoœci kraju przy jednoczesnym wzroœcie liczby gospodarstw domowych (tab. 1).
G Prognozê makroekonomiczn¹ rozwoju gospodarczego kraju opracowan¹ przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych. Jest to
prognoza o jednym scenariuszu na podstawie którego zosta³a wygenerowana prognoza
wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) ( tab. 2).
Korzystaj¹c z metody wprowadzonej przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii Atomowej (IAEA), która jest powszechnie stosowana na œwiecie w badaniach energetycznych,
sporz¹dzono prognozy krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ do 2025 roku
w czterech nastêpuj¹cych wariantach [2]:
a) Traktatowy, uwzglêdniaj¹cy postanowienia Traktatu Akcesyjnego zwi¹zane z sektorem
energii (w wariancie tym przewiduje siê m.in. osi¹gniêcie wskaŸnika 7,5% zu¿ycia
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w 2010 roku);
b) Podstawowy Wêglowy, umo¿liwiaj¹cy przesuniêcie na 2020 rok terminu realizacji
wymagañ emisyjnych ustalonych w Traktacie Akcesyjnym na rok 2012 (w wariancie
tym nie zak³ada siê ograniczeñ w dostawach wêgla kamiennego do produkcji energii
elektrycznej);
TABELA 1. Krajowa prognoza demograficzna [mln mieszkañców]
TABLE 1. Forecast of domestic population [mln resident]
Wyszczególnienie

2005

2010

2015

2020

2025

Liczba ludnoœci

38,1

37,9

37,6

37,2

36,6

Liczba gospodarstw domowych

13,9

14,6

15,1

15,3

15,2

Liczba ludnoœci czynnej zawodowo

17,8

17,9

17,9

17,9

18,0

TABELA 2. Prognoza wzrostu Produktu Krajowego Brutto [%]
TABLE 2. Forecast of Gross Domestic Product growth [%]
Wyszczególnienie

2005

2010

2015

2020

2025

PKB (œrednioroczne przyrosty procentowe)

5,8

5,1

5,1

5,1

5,3

PKB/Ma [tys. USD ’2000]

5,15

6,91

8,95

11,58

15,11
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c) Podstawowy Gazowy, utrzymuj¹cy dostawy wêgla kamiennego na poziomie wariantu
Podstawowego Wêglowego, natomiast paliwo do produkcji dodatkowych niezbêdnych
iloœci energii elektrycznej bêdzie stanowiæ przede wszystkim gaz ziemny;
d) Efektywnoœciowy, zak³adaj¹cy, przy spe³nieniu takich samych kryteriów ekologicznych
jak warianty Podstawowe, uzyskanie dodatkowej poprawy efektywnoœci energetycznej
w wytwarzaniu energii elektrycznej, jej przesy³u i dystrybucji oraz zu¿ycia.
WskaŸniki elastycznoœci wzrostu zu¿ycia energii elektrycznej wzglêdem wzrostu PKB,
obliczone na podstawie wyników prognostycznych, s¹ przedstawione w tabeli 3. WskaŸniki
te, jak wynika z tabeli, stopniowo wzrastaj¹ od poziomu 0,4 w latach 2005–2010 do
poziomu 0,7 w latach 2021–2025 w wariancie Efektywnoœciowym oraz od poziomu 0,44
do poziomu 0,77 w pozosta³ych wariantach.
Prognozy krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025, po
uwzglêdnieniu powy¿szych wskaŸników elastycznoœci, s¹ przedstawione w tabeli 4.
Z tabeli 4 wynika, ¿e prognozowany do 2025 roku wzrost krajowego zu¿ycia energii
elektrycznej w odniesieniu do krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w 2004 roku (które
wynios³o 144,8 TW·h [3]) jest zawarty w granicach od 74,5 do 88,6%. Oznacza to wzrost
zu¿ycia energii elektrycznej przypadaj¹cej na jednego mieszkañca z 3796 kW·h/Ma
w 2004 roku do wartoœci zawartych w granicach od 6904 do 7462 kW·h/Ma.

TABELA 3. WskaŸniki elastycznoœci wzrostu zu¿ycia energii elektrycznej
TABLE 3. Flexibility index of electricity consumption growth
Wariant

2005–2010

2011–2015

2016–2020

2021–2025

Efektywnoœci

0,40

0,41

0,56

0,70

Pozosta³e

0,44

0,50

0,64

0,77

TABELA 4. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ brutto
opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy [TW·h]
TABLE 4. Forecast of domestic electricity demand given by the Ministry of Economic
Affairs & Labour [TW·h]
Wariant

2005

2010

2015

2020

2025

Traktatowy

145,8

168,3

191,7

225,6

273,1

Podstawowy Wêglowy

145,8

168,3

191,5

225,1

272,6

Podstawowy Gazowy

145,8

168,3

191,0

223,1

269,9

Efektywnoœci

144,7

165,2

184,1

211,9

252,7
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Przy opracowaniu prognoz za³o¿ono równie¿ spadek elektroch³onnoœci PKB do oko³o
60%. W po³¹czeniu z prawie dwukrotnym wzrostem zu¿ycia energii elektrycznej przypadaj¹cej na jednego mieszkañca oznacza to, ¿e w okresie 2005–2025 powinien nast¹piæ
trzykrotny wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców naszego kraju. Praktycznie jest to ma³o
realne.

Aktualne mo¿liwoœci krajowego systemu
elektroenergetycznego
Prognozowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ od wielu lat stanowi w kraju
g³ówne zagadnienie badañ systemowych dotycz¹cych elektroenergetyki. Budowa elektrowni oraz innych obiektów energetycznych jest bardzo kosztowna i trwa od kilku do
kilkunastu lat. Oznacza to potrzebê takiego zaprogramowania rozwoju systemu elektroenergetycznego aby by³y zapewnione obecne i przysz³e zapotrzebowania odbiorców na
dostawê energii elektrycznej o wymaganej jakoœci i ci¹g³oœci zasilania, a tak¿e aby unikn¹æ
przeinwestowania w Ÿród³a energii oraz w sieæ przesy³ow¹, dystrybucyjn¹ i rozdzielcz¹.
Z dotychczasowych krajowych doœwiadczeñ wynika, ¿e wykonywane w latach ubieg³ych przez rozmaite instytucje i zespo³y naukowo-badawcze prognozy ró¿ni³y siê znacznie
z rzeczywistymi zapotrzebowaniami na energiê elektryczn¹. W praktyce okaza³y siê one
ma³o przydatne i w pewnym sensie szkodliwe, poniewa¿ nie spe³nia³y oczekiwañ u¿ytkowników dla których by³y przeznaczone [4].
Z wykonanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy prognoz wynika (tab. 4), ¿e w latach
2005–2025 powinien nast¹piæ w kraju znaczny wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. W zale¿noœci od rozpatrywanego wariantu krajowe zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹ w 2025 roku bêdzie siê zawieraæ w granicach od 252,7 TW·h (wariant Efektywnoœci) do 273,1 TW·h (wariant Traktatowy). Oznacza to, ¿e w okresie 21 lat, tzn. od
2005 do 2025 roku nast¹pi wzrost krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
o 107,9 TW·h w przypadku wariantu Efektywnoœci lub o 128,3 TW·h w przypadku realizacji
wariantu Traktatowego. W omawianym okresie œrednioroczny wzrost krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ bêdzie musia³ wynosiæ od 4,15 TW·h do 4,93 TW·h.
Powstaje zatem pytanie: Czy krajowy system elektroenergetyczny w obecnym stanie mo¿e
zrealizowaæ wymagania prognozy opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy?
Aby móc odpowiedzieæ na to pytanie wprowadza siê pojêcie czasu u¿ytkowania mocy
osi¹galnej zdefiniowanego jako stosunek rocznej krajowej produkcji energii elektrycznej do
mocy osi¹galnej na koniec roku.
Zgodnie z podan¹ definicj¹ najwiêksze czasy u¿ytkowania mocy osi¹galnej by³y uzyskiwane w okresie kiedy krajowa produkcja energii elektrycznej by³a mniejsza od krajowego
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zu¿ycia energii elektrycznej. Taka sytuacja zaistnia³a w latach 1986–1989. Zdecydowanie
mniejsze czasy u¿ytkowania mocy osi¹galnej uzyskuje siê w okresie kiedy krajowa produkcja energii elektrycznej jest wiêksza od krajowego zu¿ycia energii elektrycznej, np. w latach 2003–2004. Dane te przedstawiono w tabeli 5.

TABELA 5. Elektroenergetyka Polska — dane statystyczne
TABLE 5. Polish Power Industry — statistical data
Rok

1986

1987

1988

1989

2003

2004

Krajowa produkcja energii elektrycznej [TW·h]

140,3

145,8

144,3

145,3

151,8

154,1

Krajowe zu¿ycie energii elektrycznej [TW·h]

140,3

147,6

148,8

147,3

141,6

144,8

29,8

30,1

30,9

30,8

34,2

34,6

4 708

4 844

4 670

4 718

4 439

4 454

Moc osi¹galna [GW]
Czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej [godz.]

Z tabeli 5 wynika, ¿e œredni czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej w latach 1986–1989, tzn.
w okresie importu energii elektrycznej wynosi³ 4735 godz., natomiast w latach 2003–2004
tzn. w okresie eksportu energii elektrycznej wynosi³ 4447 godz. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e
w latach 1995–2005 nast¹pi³a modernizacja niektórych bloków energetycznych w krajowych elektrowniach systemowych mo¿na przyj¹æ, ¿e czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej
zwiêkszy³ siê w odniesieniu do lat 1986–1989 i wynosi obecnie oko³o 5000 godz. Oznacza
to, ¿e w 2005 roku elektrownie krajowego systemu elektroenergetycznego s¹ w stanie
wyprodukowaæ maksymalnie 173 [TW·h] energii elektrycznej:
34,6 GW · 5000 godz. = 173 TW·h
Przy zachowaniu obecnej mocy osi¹galnej, krajowy system elektroenergetyczny nie jest
zatem w stanie spe³niæ wymagañ prognozy opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy.

Warunki realizacji prognozy
Ministerstwa Gospodarki i Pracy
Przy zachowaniu istniej¹cej mocy osi¹galnej przez krajowy system elektroenergetyczny oraz zbilansowaniu eksportu z importem energii elektrycznej, w celu realizacji
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opracowanych prognoz przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, jest konieczna budowa
nowych krajowych Ÿróde³ energii elektrycznej wytwarzaj¹cych rocznie od 80 TW·h (wariant
Efektywnoœci) do 100 TW·h energii elektrycznej (wariant Traktatowy). Nale¿a³oby zatem
budowaæ nowe elektrownie o mocy osi¹galnej od 16 GW do 20 GW, co odpowiada mocy
zainstalowanej od 16,5 GW do 20,6 GW [3]. Do 2025 roku nast¹pi³by w krajowym systemie
elektroenergetycznym wzrost mocy zainstalowanej od 47do 58% w odniesieniu do mocy
zainstalowanej na koniec 2004 roku. W przypadku równomiernego roz³o¿enia budowy
nowych elektrowni w okresie rozpatrywanej prognozy, oznacza to oddawanie rocznie do
eksploatacji mocy od 780 MW do 980 MW. Nak³ady finansowe niezbêdne na budowê
nowych Ÿróde³ energii elektrycznej wynios³yby od 16,5 mld USD do 20,6 mld USD (koszt
budowy jednego kilowata mocy zainstalowanej wynosi oko³o 1000 USD). Do tej pozycji
nale¿y doliczyæ koszty zwi¹zane z uzyskaniem pozwoleñ na budowê, spe³nienia wymagañ
ochrony œrodowiska oraz pozyskania gruntu.
Ponadto niezbêdna by³aby rozbudowa krajowej sieci przesy³owej, dystrybucyjnej i rozdzielczej dla wyprowadzenia mocy z nowych elektrowni, jej przesy³u i dostawy do odbiorców. Proporcjonalnie do nowych mocy zainstalowanych w elektrowniach nale¿a³oby
rozbudowaæ linie elektroenergetyczne o oko³o 50% w stosunku do stanu obecnego, co
oznacza dodatkowe koszty rzêdu 10 mld USD.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na trudnoœci i dodatkowe koszty zwi¹zane z uzyskaniem
pozwoleñ na budowê nowych linii (tzw. pozyskanie prawa drogi) i obiektów energetycznych.
Rozpatrywany w prognozach Ministerstwa Gospodarki i Pracy wariant zwiêkszenia
importu energii elektrycznej do poziomu 10 TW·h rocznie, tylko nieznacznie polepszy
warunki realizacji omawianej prognozy, natomiast zdecydowanie pogorszy bezpieczeñstwo
elektroenergetyczne kraju. Import energii elektrycznej 10 TW·h rocznie do krajowego
systemu elektroenergetycznego oznacza³by sta³y w ci¹gu roku przesy³ mocy z zagranicy
w wysokoœci oko³o 1150 MW. W przypadku awarii linii miêdzynarodowych, mog³oby to
spowodowaæ znaczne ograniczenia w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.
Z przedstawionych rozwa¿añ jednoznacznie wynika, ¿e:
G krajowy system elektroenergetyczny nie bêdzie w stanie zrealizowaæ w 2025 roku
prognoz zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w granicach od 252,7 do 273,1 TW·h;
G ró¿nica miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ opracowanych prognoz wynosi a¿ 20,4 TW·h, a to
oznacza, ¿e nale¿a³oby zainstalowaæ (lub nie) w krajowym systemie elektroenergetycznym do 2025 roku, a wiêc w okresie 21 lat, oko³o 4100 MW mocy w elektrowniach.
Na podstawie prognoz o tak du¿ej rozpiêtoœci miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ nie
mo¿na podejmowaæ wi¹¿¹cych decyzji inwestycyjnych o budowie lub nie budowie
nowych Ÿróde³ energii elektrycznej. Œwiadczy to o ma³ej przydatnoœci opracowanych
prognoz.
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Prognoza autorska
Opracowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy prognozy w zakresie wzrostu
krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ do 2025 roku s¹ nierealne. Istnieje zatem
koniecznoœæ zweryfikowania tych prognoz.
W tej pracy, wykorzystuj¹c wieloletnie doœwiadczenie w zakresie prognozowania,
przedstawiono w³asn¹ prognozê krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata
2005–2025.
Prognozê krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ wykonano metod¹ uprosz
czon¹, na podstawie przewidywanych œredniorocznych przyrostów procentowych dochodu
narodowego wytworzonego oraz wskaŸników elastycznoœci zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ wzglêdem tego dochodu. Odpowiadaj¹ca tej metodzie prognostyczna procedura
obliczeniowa jest okreœlona nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹ [5, 6]:
i= k

E k = E 0 ∏ [ g i ( d i − 1) + 1]

(1)

i= 1

gdzie: E0 — zu¿ycie energii elektrycznej w roku bazowym (kalendarzowym) prognozy,
Ek — zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ w k-tym roku prognozy,
i

— rok z okresu od roku bazowego do k-tego roku prognozy (i = 1, 2, 3, ..., k),

di — procentowy wzrost PKB w i-tym roku prognozy wzglêdem roku poprzedniego,
gi — wskaŸnik elastycznoœci zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ wzglêdem PKB dla
i-tego roku prognozy.

Za³o¿enia ogólne
Zak³ada siê, ¿e w latach prognozy bêdzie kontynuowana polityka dotycz¹ca:
G zasad gospodarki rynkowej,
G restrukturyzacji przemys³u, w tym sektora elektroenergetyki,
G racjonalnego u¿ytkowania energii, szczególnie energii elektrycznej,
G konsekwentnego wprowadzanie energooszczêdnych technologii w produkcji przemys³owej i budownictwie mieszkaniowym.
Ponadto przyjmuje siê, zgodnie z prognoz¹ G³ównego Urzêdu Statystycznego (tab. 1),
zmniejszenie liczby ludnoœci.
Za³o¿enia szczegó³owe
Dane wyjœciowe:
G rok bazowy prognozy 2004; zu¿ycie energii elektrycznej w roku bazowym wynios³o
E0= 144,8 TW·h (tab. 5);
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G rok koñcowy prognozy 2025, (2004 + 21 = 2025);
G procentowy wzrost PKB dla:
G dolnej granicy prognozy: d 1 = d 2 = ... = d 21 = 1,025
G górnej granicy prognozy: d 1 = d 2 = ... = d 21 = 1,030
G wskaŸniki elastycznoœci:
g1 = 0,40
g 2 = g 3 = g 4 = g 5 = g 6 = 0,38
g 7 = g 8 = g 9 = g 10 = g 11 = 0,35
g 12 = g 13 = g 14 = g 15 = g 16 = 0,30
g 17 = g 18 = g 19 = g 20 = g 21 = 0,25
Procentowe wartoœci wzrostu PKB dla okresu prognozy zosta³y przyjête na ni¿szym
poziomie ni¿ w prognozie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wynika to z faktu, ¿e niektóre
sk³adniki PKB s¹ niezale¿ne od zu¿ycia energii elektrycznej (coroczny deficyt bud¿etowy,
wzrost zad³u¿enia krajowego i zagranicznego). Potwierdzaj¹ to dane G³ównego Urzêdu
Statystycznego przedstawione w publikacji [7].
Pocz¹tkowy wskaŸnik elastycznoœci dla lat 2005–2010 zosta³ przyjêty identycznie jak
w prognozie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Natomiast dla nastêpnych lat prognozy
przyjêto, ¿e wskaŸnik ten ma wartoœci malej¹ce, gdy¿ w tym okresie nale¿y siê spodziewaæ
coraz wiêkszego udzia³u w wytwarzaniu PKB technologii energo- i elektrooszczêdnych.
W prognozie Ministerstwa Gospodarki i Pracy przyjêto odwrotnie, tzn. za³o¿ono, ¿e wskaŸnik ten bêdzie przyjmowa³ wartoœci wzrastaj¹ce w ca³ym okresie prognozy (tab. 3).
Korzystaj¹c z zale¿noœci (1), dla przyjêtych za³o¿eñ szczegó³owych, uzyskano prognozê
krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025, która jest przedstawiona w tabeli 6.
Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, ¿e prognozowany do 2025 roku wzrost
krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w odniesieniu do krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w 2004 roku jest zawarty w granicach od 18,4 do 22,6%. Oznacza to, ¿e w 2025 roku
zu¿ycie energii elektrycznej przypadaj¹ce na jednego mieszkañca powinno byæ zawarte
w granicach od 4686 do 4847 kW·h. Ró¿nica miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ opracowanej
prognozy dla 2025 roku wynosi 5,88 TW·h.
TABELA 6. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025
TABLE 6. Forecast of domestic electricity demand in the period 2005–2025

Rok prognozy

2005
(k = 1)

2010
(k = 6)

2015
(k = 11)

2020
(k = 16)

2025
(k = 21)

Prognoza dolna [TW·h]

146,25

153,33

160,15

166,25

171,51

Prognoza górna [TW·h]

146,54

155,08

163,40

170,88

177,39
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Zakoñczenie
Ró¿nice liczbowe miêdzy prognoz¹ Ministerstwa Gospodarki i Pracy (PM) i prognoz¹
autorsk¹ (PA) s¹ bardzo du¿e. Dla poszczególnych lat prognozy wynosz¹ one:
G rok 2010:
prognoza dolna: PM – PA = 18,95 TW·h,
prognoza górna: PM – PA = 21,76 TW·h,
G rok 2015:
prognoza dolna: PM – PA = 30,77 TW·h,
prognoza górna: PM – PA = 36,62 TW·h.
G rok 2020:
prognoza dolna: PM – PA = 45,65 TW·h,
prognoza górna: PM – PA = 54,72 TW·h.
G rok 2025:
prognoza dolna: PM – PA = 81,19 TW·h,
prognoza górna: PM – PA = 95,71 TW·h..
Na rysunku 1 przedstawiono graficznie wyniki uzyskane z prognozy Ministerstwa
Gospodarki i Pracy i prognozy autorskiej. Ró¿nice iloœciowe miêdzy prognozami zwiêkszaj¹ siê wraz ze wzrostem roku prognozy. Ponadto przebiegi krzywych, które ilustruj¹ te
prognozy, ró¿ni¹ siê zdecydowanie jakoœciowo. Prognoza Ministerstwa Gospodarki
i Pracy ma przebieg bardzo silnie rosn¹cy (o du¿ym gradiencie) i jest zdecydowanie
przeszacowana.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e maksymalne krajowe zu¿ycie energii elektrycznej
wyst¹pi³o w 1988 roku (148,8 TW·h) i do koñca 2004 roku (144,8 TW·h) ten poziom zu¿ycia
energii elektrycznej nie zosta³ przekroczony. Dlatego osi¹gniêcie w 2025 roku nawet
dolnego progu prognozy Ministerstwa Gospodarki i Pracy (252,7 TW·h) nie jest realne.
Przeszacowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ jest szkodliwe dla krajowej
gospodarki, a przede wszystkim dla energetyki. Budowa obiektów energetycznych,
szczególnie elektrowni, trwa od kilku do kilkunastu lat. Podejmowanie zatem decyzji
inwestycyjnych w energetyce na podstawie b³êdnych prognoz mo¿e doprowadziæ do
znacznych strat gospodarczych. Ponadto przeszacowane prognozy zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ daj¹ fa³szyw¹ informacjê dla górnictwa dotycz¹c¹ zapotrzebowania na wêgiel kamienny przez elektrownie. Z tego powodu opracowana do 2025 roku
prognoza zu¿ycia wêgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej [2] powinna ulec
zmianie.
W latach 1980–2002 wykonano w kraju wiele prognoz krajowego zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹. Niektóre z nich by³y wykonane z zaanga¿owaniem licznych zespo³ów
oraz nak³adem znacznych œrodków finansowych. Ocenê kilku wa¿niejszych prognoz z tego
okresu przedstawiono w pracy [4]. Wykazano znaczne rozbie¿noœci miêdzy wykonanymi
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Rys. 1. Prognozy krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025
Fig. 1. Forecast of domestic electricity demand in the period 2005–2025

prognozami a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹. Stwierdzono ich
znikom¹ przydatnoœæ a nawet szkodliwoœæ oraz nie spe³nianie oczekiwañ u¿ytkowników dla
których by³y przeznaczone. Podobnie mo¿na oceniæ prognozê Ministerstwa Gospodarki
i Pracy w zakresie krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹.
Jest najwy¿szy czas aby problematyk¹ zwi¹zan¹ z prognozowaniem krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ zajmowa³y siê zespo³y niezale¿ne od zleceniodawców,
maj¹ce odpowiedni¹ wiedzê z zakresu elektroenergetyki, gospodarki i makroekonomii.
Ponadto zespo³y podejmuj¹ce zadania z zakresu krajowego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ powinny odpowiadaæ za wyniki prognoz i przeprowadzaæ, w razie potrzeby,
analizê przyczyn ich rozbie¿noœci z rzeczywistoœci¹.
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Zygmunt MACIEJEWSKI

Forecast and possibility of the power system of Poland
Abstract
In the paper it is given the critical opinion of forecast of domestic electricity demand proposed
by the Ministry of Economic Affairs & Labour. It is shown the this forecast is strongly overstate
and it will not be able perform by domestic of power system. That why the another forecast is
proposed, wich is most realistic. Both of this forecasts are compared.
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