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Prognoza rozwoju energetyki regionu Centralnej
i Wschodniej Europy do 2030

STRESZCZENIE. Artyku³ zawiera ocenê obecnego stanu gospodarki energetycznej krajów Regionu
Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz prognozê rozwoju sektora energii w tych krajach, tj.
8 krajach, które w 2004 r. uzyska³y cz³onkostwo w Unii Europejskiej oraz 2 krajów (Bu³garii
i Rumunii) które kandyduj¹ do tego cz³onkostwa. Przedstawiono ró¿nice w zaopatrzeniu
tych krajów w energiê, podstawowe wskaŸniki charakteryzuj¹ce gospodarkê energetyczn¹
tych krajów, a zw³aszcza narastaj¹c¹ zale¿noœæ od importu paliw. Dokonano równie¿ porów-
nañ podstawowych wskaŸników energetycznych Regionu ze wskaŸnikami „starej” UE-15.

S£OWA KLUCZOWE: sektor energii, stan i perspektywy rozwoju

Wprowadzenie

Cel prezentacji to przedstawienie obecnego stanu i perspektyw rozwoju sektora energii
krajów Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, tj. 8 krajów, które zosta³y cz³onkami Unii
Europejskiej w maju 2004 r. (Republiki Czeskiej, Estonii, Wêgier, £otwy, Litwy, Polski,
S³owacji i S³owenii) oraz 2 krajów kandyduj¹cych (Bu³garii i Rumunii).
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Prezentacja zawiera wyniki badañ prowadzonych przez CENERG (Centrum Dosko-
na³oœci — Center of Excellence) afiliowany przy Instytucie Energetyki oraz Polski Komitet
Œwiatowej Rady Energetycznej. Badania te by³y prowadzone pod auspicjami Komisji
Europejskiej przy wspó³pracy z przedstawicielami krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Terytorium krajów Regionu to 1077 tys. km2 — z ludnoœci¹ w 2000 r. 105,4 mln
mieszkañców. Najwiêksze kraje to Polska 312,7 tys. km2 — z ludnoœci¹ 38,6 mln mieszkañ-
ców, Rumunia 238,4 tys. km2 — z ludnoœci¹ 22,4 mln, Republika Czeska 78,9 tys. km2 —
z ludnoœci¹ 10,3 mln oraz Wêgry 93,0 tys. km2 — z ludnoœci¹ 10,0 mln. Œrednia gêstoœæ
zaludnienia krajów Regionu to 102 osoby/km2.

Powierzchnia krajów Regionu stanowi 4,7% powierzchni Europy, a ludnoœæ 14,4%
ludnoœci Europy.

Poziom gospodarczy tych krajów wyra¿ony produktem krajowym brutto (PKB) na
mieszkañca liczony w USD 95 wed³ug PPP1 jest doœæ zró¿nicowany — najwy¿szy: S³o-
wenia 16,0 tys. USD, Rep. Czech 13,0 tys. USD i Wêgry 11,3 USD, a najni¿szy: Bu³garia
6,4 tys. USD i Rumunia 6,0 USD.

W porównaniu z krajami ,,starej” UE-15 PKB przypadaj¹cy na mieszkañca krajów
Regionu jest oko³o 3 krotnie ni¿szy. W 2000 r. PKB krajów UE — 22,7 tys. USD per capita,
a krajów Regionu 7,6 tys. USD.

Ogólne cechy gospodarki energetycznej krajów Regionu

Europy Œrodkowo-Wschodniej — przegl¹d historyczny

Obraz gospodarki energetycznej krajów Regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej jest
z³o¿ony i bardzo zró¿nicowany. W koñcu lat osiemdziesi¹tych XX w. w krajach Regionu
wystêpowa³o szereg niekorzystnych zjawisk. G³ówne s³aboœci gospodarki energetycznej
tych krajów by³y nastêpuj¹ce:
� rozwój sektora paliw i energii nie nad¹¿a³ za wzrostem zapotrzebowania na energiê, co

w konsekwencji powodowa³o znaczne deficyty w zaopatrzeniu energetycznym krajów
Regionu,

� wystêpowa³a wysoka energoch³onnoœæ PKB, znacznie wy¿sza od energoch³onnoœci
wystêpuj¹cej w krajach Zachodniej Europy,

� nadmierna zale¿noœæ od wêgla i niekorzystna struktura zu¿ycia energii pierwotnej,
zw³aszcza w Polsce, dawnej Czechos³owacji, Rumunii i Bu³garii,

� brak dywersyfikacji kierunków importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wysoka
zale¿noœæ od tego importu z jednego kierunku (z by³ego Zwi¹zku Radzieckiego),

� niskie ceny noœników energii nie odzwierciedlaj¹ce rzeczywistych kosztów pozyskania
tych noœników, co prowadzi³o do marnotrawstwa paliw i energii,
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� wysoka degradacja œrodowiska powodowana w wysokim stopniu przez sektor paliw
i energii.
Na pocz¹tku dekady lat dziewiêædziesi¹tych XX w. po upadku systemu z gospodark¹

centralnie planowan¹ oraz po utworzeniu kilku nowych pañstw w krajach Regionu zaczêto
wprowadzaæ reformy ekonomiczne, chocia¿ ich zakres i tempo w poszczególnych krajach
Regionu by³y zró¿nicowane. Najbardziej kompleksowy charakter i tempo wprowadzania
mia³y reformy na Wêgrzech, w Polsce i w Republice Czeskiej. Natomiast bardziej ogra-
niczony zakres i tempo mia³y reformy w Bu³garii i w Rumunii.

Reformy by³y wprowadzane równie¿ w gospodarce energetycznej. G³ówne cele tych
reform by³y nastêpuj¹ce:
� zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego rozumianego jako zapewnienie niezbêdnych

dostaw paliw i energii o odpowiedniej jakoœci dla pe³nego pokrycia bie¿¹cego i przysz³ego
zapotrzebowania gospodarki i ludnoœci po ekonomicznie uzasadnionych kosztach,

� ograniczenie marnotrawstwa i nieracjonalnego zu¿ycia paliw i energii oraz zmiana
struktury zu¿ycia energii przez wielokierunkowe dzia³ania w gospodarce energetycznej,

� osi¹ganie wy¿szej efektywnoœci u¿ytkowania energii oraz istotne zmniejszenie energo-
ch³onnoœci PKB,

� wprowadzenie realnego i ekonomicznie uzasadnionego poziomu oraz struktury cen
noœników energii i wyeliminowanie ich subsydiowania,

� minimalizacja degradacji œrodowiska naturalnego powodowanego przez sektor energii
zgodnie z wymogami eco-rozwoju.
Realizacja reform w energetyce krajów Regionu doprowadzi³a do uzyskania znacznych

efektów, mianowicie:
� znacznego zmniejszenia wolumenu zu¿ycia energii pierwotnej oraz jego struktury,
� oko³o 30% redukcji w skali Regionu energoch³onnoœci PKB,
� ustabilizowania cen paliw i energii na poziomie zbli¿onym do ekonomicznie uzasa-

dnionego,
� znaczne ograniczenie emisji szkodliwych gazów, py³ów i odpadów degraduj¹cych œro-

dowisko naturalne.

Sytuacja energetyczna krajów Regionu w 2000 r. jako roku

bazowym prognozy energetycznej do 2030 r.

Zasoby surowców energetycznych

Region Europy Centralnej i Œrodkowej nie jest uprzywilejowany w zakresie zasobów
energii pierwotnej.

Znaczne rezerwy wêgla kamiennego znajduj¹ siê w Polsce i w Republice Czeskiej.
Rezerwy wêgla brunatnego posiadaj¹ Bu³garia, Republika Czeska, Wêgry i Polska.
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Rezerwy ropy naftowej Regionu s¹ bardzo ma³e. Znacz¹ce rezerwy gazu ziemnego
znajduj¹ siê w Rumunii i w Polsce.

Zasoby hydroenergetyczne w Regionie s¹ skromne. Znacz¹cy potencja³ wodny znajduje
siê jedynie w Bu³garii, Rumunii, S³owacji i S³owenii.

Niewielkie rezerwy rud uranu posiadaj¹ Republika Czeska, Wêgry, S³owacja i S³owenia.
Estonia jako jedyny kraj w Regionie posiada znacz¹ce rezerwy ³upków bitumicznych.

G³ówne elementy bilansu energii pierwotnej Regionu w 2000 r.

Produkcja energii pierwotnej w Regionie w 2000 r. wynosi³a 175,6 Mtoe. Natomiast
zu¿ycie tej energii wynosi³o 249,7 Mtoe, co oznacza, ¿e w³asna produkcja krajów Regionu
pokrywa³a oko³o 70% potrzeb tych krajów. Zatem Region by³ w oko³o 30% zale¿ny od
importu paliw, g³ównie ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku wêgla kamiennego
eksport przewy¿sza³ jego import.

WskaŸniki samowystarczalnoœci energetycznej poszczególnych krajów by³y bardzo
zró¿nicowane — najwy¿sze w Polsce oko³o 89%, w Rumunii oko³o 78% i w Republice
Czeskiej oko³o 77%. Natomiast bardzo niskie wskaŸniki samowystarczalnoœci — poni¿ej
50% mia³y: S³owacja 34%, £otwa 37%, Litwa 41%, Wêgry 45% i S³owenia 47%. Zatem
w sytuacji tak znacznego niedoboru w³asnej produkcji surowców energetycznych w krajach
Regionu wystêpowa³a wysoka zale¿noœæ od importu tych surowców.

Spoœród krajów Regionu Polska, Republika Czeska, Bu³garia i Rumunia posiadaj¹
wêglow¹ strukturê zu¿ycia energii pierwotnej. W pozosta³ych krajach w strukturze zu¿ycia
dominuj¹cymi paliwami s¹ paliwa ciek³e i gaz ziemny. Ponadto w Bu³garii, Republice
Czeskiej, na Wêgrzech, Litwie, S³owacji i S³owenii znacz¹c¹ rolê odgrywa energia j¹drowa.
Natomiast w Estonii g³ównym Ÿród³em energii s¹ ³upki bitumiczne.

WskaŸnik zu¿ycia energii pierwotnej per capita oraz
energoch³onnoœci PKB

W 2000 r. przeciêtne zu¿ycie energii pierwotnej w Regionie wynosi³o 2,4 toe na
mieszkañca. Najwy¿sze zu¿ycie osi¹gnê³a Republika Czeska 3,9 toe, a najni¿sze £otwa
1,5 toe.

W krajach UE-15 zu¿ycie tej energii w tym okresie wynosi³o 3,86 toe/mieszkañca.
Gospodarkê energetyczn¹ Regionu charakteryzuje wysoka energoch³onnoœæ PKB. Prze-

ciêtny wskaŸnik tej energoch³onnoœci w skali ca³ego Regionu — liczony w USD 95 wed³ug
kursu bankowego — w 2000 r. wynosi³ 0,64 toe/1000 USD. Natomiast liczony w USD
wed³ug PPP2 wynosi³ 0,28 toe/1000 USD.
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W tym samym czasie wskaŸnik energoch³onnoœci PKB w krajach UE-15 wynosi³ 0,17
toe/1000 USD 95 wed³ug PPP. Zatem energoch³onnoœæ PKB w krajach Regionu by³a o oko³o
65% wy¿sza ni¿ w UE-153.

Spoœród krajów Regionu najwy¿sze wskaŸniki energoch³onnoœci PKB w 2000 r. Wy-
stêpowa³y w Bu³garii, Estonii, S³owacji i Rumunii. Natomiast najni¿sze wskaŸniki tej
energoch³onnoœci osi¹gnê³y kraje: Wêgry, S³owenia, £otwa i Polska.

Porównanie wskaŸników zu¿ycia energii pierwotnej na mieszkañca oraz wskaŸników
energoch³onnoœci PKB przedstawia tabela 1.
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TABELA 1. WskaŸniki zu¿ycia energii pierwotnej na mieszkañca i energoch³onnoœci PKB w krajach
Regionu w 2000 r.

TABLE 1. Indicators of primary energy consumption per capita and energy intensity of GDP in the
Region 2000

Kraj
TPES

[toe/capita]

Energoch³onnoœæ PKB

toe/1000 USD
wed³ug kursu bankowego

[toe/1000 USD]
wed³ug PPP

Bu³garia 2,30 1,49 0,38

Republika Czeska 3,93 0,80 0,31

Estonia 3,30 0,74 0,39

Wêgry 2,45 0,46 0,22

Litwa 2,04 0,95 0,28

£otwa 1,52 0,42 0,23

Polska 2,32 0,53 0,25

Rumunia 1,62 1,23 0,32

S³owacja 3,23 0,75 0,34

S³owenia 3,29 0,28 0,22

Region 2,39 0,64 0,28

UE-15 3,86 0,15 0,17

�ród³o: [3]

3 Nale¿y podkreœliæ, ¿e w³aœciwy dla porównañ jest wskaŸnik energoch³onnoœci liczony wed³ug PPP.



Prognoza g³ównych komponentów bilansu energii

pierwotnej krajów Regionu do 2030 r.

Scenariusze danych socjo-ekonomicznych

G³ówn¹ si³¹ sprawcz¹ zapotrzebowania energii pierwotnej jest liczba ludnoœci oraz
wielkoœæ produktu krajowego brutto (PKB).

W ostatnich latach w wiêkszoœci krajów Regionu, podobnie jak i w krajach UE-15,
wyst¹pi³o zjawisko zmniejszania siê liczby ludnoœci. Zgodnie z prognozami demogra-
ficznymi wielu krajów przewiduje siê, ¿e w nadchodz¹cych dekadach wyst¹pi dalsze
zmniejszenie siê liczby ludnoœci w Regionie ze 104,6 mln w 2000 r. do 101,4 mln w 2030 r.

Odnoœnie PKB, na potrzeby prognozy energetycznej przyjêto dwa scenariusze jego
wzrostu do 2030 r., mianowicie:
� scenariusz niskiego wzrostu (pesymistyczny), ze œrednio roczn¹ stop¹ wzrostu dla Re-

gionu w wysokoœci 2,7%, co oznacza wzrost PKB w latach 2000–2030 o 110%,
� scenariusz bazowy (referencyjny), ze œrednio-roczn¹ stop¹ wzrostu 3,7%, co oznacza

wzrost PKB w ci¹gu 30 lat o 175%.
W prognozie dla poszczególnych krajów wystêpuj¹ ró¿nice w tempie wzrostu PKB.

Scenariusze zapotrzebowania energii pierwotnej

Przedstawiona poni¿ej prognoza energii pierwotnej zosta³a okreœlona w sposób uprosz-
czony przy wykorzystaniu wskaŸników elastycznoœci energii do PKB. Rezultat jest nas-
têpuj¹cy:

Scenariusz niskiego wzrostu. W tym scenariuszu zapotrzebowanie energii pierwotnej
Regionu w latach 2000–2030 wzroœnie o 30%, przy wzroœcie PKB o 110%. Oznacza to, ¿e
wzrost o 1% PKB powoduje wzrost zapotrzebowania na energiê o 0,27%.

Scenariusz bazowy. Zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ Regionu w latach
2000–2030 wzroœnie o 50%, przy wzroœcie PKB o oko³o 175%.

W tabeli 2 przedstawiono wynik prognozy zapotrzebowania na energiê pierwotn¹ dla
wymienionych scenariuszy.

Realizacja scenariusza bazowego prognozy spowodowa³aby osi¹gniêcie wskaŸnika za-
potrzebowania na energiê œrednio w Regionie, zbli¿onego do obecnego wskaŸnika na
mieszkañca krajów UE-15. St¹d ten scenariusz przyjêto jako scenariusz referencyjny.

Prognoza zapotrzebowania na energiê przez poszczególne kraje Regionu jest zró¿-
nicowana. Wystêpuje stosunkowo wysoki przyrost zapotrzebowania na mieszkañca w kra-
jach z niskim obecnie wskaŸnikiem, tj. Rumunii, Litwy i £otwy oraz ni¿sze tempo wzrostu
tego wskaŸnika w Republice Czeskiej, Estonii, S³owacji i S³owenii. WskaŸnik ten dla Polski
i Wêgier jest zbli¿ony do œredniego Regionu.
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W prognozie przewidziano istotn¹ zmianê struktury zapotrzebowania na energiê w Re-
gionie do 2030 r. Udzia³ wêgla znacznie siê zmniejszy przy znacznym wzroœcie udzia³u gazu
ziemnego oraz wzroœcie odnawialnych Ÿróde³ energii. Zmiany tej struktury dla obu sce-
nariuszy przedstawia tabela 3.
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TABELA 2. Prognoza zapotrzebowania Regionu na energiê pierwotn¹ do 2030 r.

TABLE 2. Forecast of primary energy demand of the Region to 2030

Wyszczególnienie 2000 2010 2020 2030 Wzrost [%]

Scenariusz niskiego wzrostu

Zapotrzebowanie na energiê

� Ogó³em Region [Mtoe] 249,70 281,00 306,0 3,24 30

� Na mieszkañca [toe] 2,39 2,75 3,0 3,20 34

Scenariusz bazowy

Zapotrzebowanie na energiê

� Ogó³em Region [Mtoe] 249,70 295,00 337,0 375,00 50

� Na mieszkañca [toe] 2,39 2,88 3,3 3,69 55

�ród³o: [3]

TABELA 3. Prognoza struktury zapotrzebowania na energiê pierwotn¹ w skali Regionu 2000–2030

TABLE 3. Structure of primary energy demand of the Region 2000–2030

Wyszczególnienie

2000 2030 2030

wykonanie scenariusz niski scenariusz bazowy

Mtoe % Mtoe % Mtoe %

Wêgiel* 104,1 41,7 98,0 30,3 110,0 29,3

Ropa naftowa 57,5 23,0 71,0 21,9 85,0 22,7

Gaz ziemny 54,0 21,6 95,0 29,3 117,0 31,2

Energia j¹drowa 21,1 8,5 26,0 8,0 26,0 6,9

Energia wodna 2,9 1,2 3,0 0,9 3,0 0,8

Inne Ÿród³a 10,1 4,0 31,0 9,6 34,0 9,1

Ogó³em 249,7 100,0 324,0 100,0 375,0 100,0

* W tym ³upki bitumiczne Estonii oko³o 2,7 Mtoe w 2000 r. i oko³o 2,0 Mtoe w 2030 r.
�ród³o: [3]



Scenariusze produkcji energii pierwotnej

W 2000 r. produkcja energii pierwotnej krajów Regionu wynosi³a 175,6 Mtoe i pokry³a
oko³o 71% zapotrzebowania Regionu na tê energiê. Ocena przysz³ych zdolnoœci pro-
dukcyjnych wskazuje, ¿e wzrost tej produkcji bêdzie niewielki. Ocenia siê, ¿e produkcja
energii pierwotnej w 2030 r. osi¹gnie poziom 198,0–217,0 Mtoe w zale¿noœci od scenariusza
prognozy.

W nadchodz¹cych dekadach wyst¹pi zjawisko istotnego zmniejszenia mo¿liwoœci po-
krycia zapotrzebowania w³asn¹ produkcj¹. Ocenia siê, ¿e w 2030 r. samowystarczalnoœæ
energetyczna Regionu wyniesie tylko 58–61% w zale¿noœci od realizowanego scenariusza.

W okresie do 2030 r. zmieni siê znacznie struktura produkcji energii. Zmniejszy siê
udzia³ wêgla, natomiast wzroœnie udzia³ gazu ziemnego, a zw³aszcza udzia³ odnawialnych
Ÿróde³ energii.

Zmiany w strukturze produkcji energii pierwotnej Regionu przedstawia tabela 4.

TABELA 4. Prognoza struktury produkcji energii pierwotnej Regionu 2000–2030

TABLE 4. Structure of primary energy production of the Region 2000–2030

Wyszczególnienie

2000 2030 2030

Wykonanie Scenariusz niski Scenariusz bazowy

Mtoe % Mtoe % Meto %

Wêgiel* 113,7 64,8 93,0 47,0 108,0 50,0

Ropa naftowa 9,4 5,4 11,0 5,6 11,0 5,1

Gaz ziemny 17,1 9,7 30,0 15,1 30,0 13,9

Energia j¹drowa 21,0 12,0 26,0 13,1 26,0 12,0

Energia wodna 2,8 1,6 3,0 1,5 3,0 1,4

Inne Ÿród³a 11,5 6,5 35,0 17,7 38,0 17,6

Ogó³em 175,6 100,0 198,0 100,0 216,0 100,0

* W tym ³upki bitumiczne Estonii oko³o 2,7 Mtoe w 2000 r. i oko³o 2,0 Mtoe w 2030 r.
�ród³o: [3]

Prognoza zale¿noœci krajów Regionu od importu energii

Z prognozy zapotrzebowania i produkcji energii pierwotnej wynika, ¿e w okresie
2000–2030 import netto tej energii znacznie wzroœnie z 72,8 Mtoe w 2000 r. do 126,0 Mtoe
w 2030 r. w scenariuszu niskim i 159,0 Mtoe w scenariuszu bazowym. Zatem wskaŸnik
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zale¿noœci Regionu od importu wzroœnie z 29,2% w 2000 r. do oko³o 39–42% w zale¿noœci
od scenariusza prognozy.

G³ównym paliwem w imporcie bêdzie ropa naftowa i gaz ziemny, przy czym import ropy
wzroœnie w stopniu umiarkowanym — w scenariuszu niskim o oko³o 40%, a w scenariuszu
bazowym o blisko 50%. Natomiast przewiduje siê wysoki wzrost importu gazu ziemnego
z oko³o 37,3 Mtoe w 2000 r. do oko³o 66,0 Mtoe w scenariuszu niskim i do 87,0 Mtoe
w scenariuszu bazowym. Zatem w scenariuszu bazowym import gazu wzrasta ponad dwu-
krotnie.

Przewidywany wzrost importu netto energii pierwotnej przedstawia tabela 5.
W nadchodz¹cych dekadach we wszystkich krajach Regionu wyst¹pi znaczny wzrost

zale¿noœci tych krajów od importu. Wed³ug scenariusza bazowego prognozy najbardziej
zale¿ne od importu bêd¹ kraje: Bu³garia 73%, Litwa 72%, £otwa 67%, Wêgry 63%,
S³owacja 63%, S³owenia 57%. Zale¿noœæ od importu Rumunii, Polski i Republiki Czeskiej
bêd¹ rzêdu 23–40%.

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa zaopatrzenia w paliwa ciek³e wszystkie kraje Regionu
powinny posiadaæ stosowne do ich potrzeb zapasy tych paliw. Zgodnie z wytycznymi UE
zapasy te w postaci ropy naftowej i jej produktów powinny zabezpieczaæ co najmniej
90-dniowe zu¿ycie ka¿dego kraju. Wszystkie kraje Regionu s¹ zobowi¹zane do zgroma-
dzenia takich zapasów do koñca 2008 r., a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
najpóŸniej do 2010 r.
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Tabela 5. Prognoza importu paliw netto do Regionu 2000–2030

Table 5. Forecast of fuels net import to the Region 2000–2030

Wyszczególnienie 2000 2030
2030

2000
[%]

A. Scenariusz niski

Import netto paliw 72,7 126 173

w tym:

� ropa naftowa 49,4 58 117

� gaz ziemny 37,3 66 177

B. Scenariusz bazowy

Import netto paliw 72,7 159 219

w tym:

� ropa naftowa 49,4 73 148

� gaz ziemny 37,3 87 233

�ród³o: [3]



Scenariusze zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej

krajów Regionu

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Prognozê zapotrzebowania energii elektrycznej przedstawiono — analogicznie jak energii
pierwotnej — dla dwóch scenariuszy, tj.:
� scenariusza niskiego,
� scenariusza bazowego.

Prognozê tê okreœlono w œcis³ym powi¹zaniu z PKB poszczególnych krajów Re-
gionu, z uwzglêdnieniem minimalizacji negatywnego oddzia³ywania elektroenergetyki
na œrodowisko. Za³o¿ono równie¿ szybszy wzrost zapotrzebowania energii elektrycz-
nej w krajach o niskim zu¿yciu i powolny wzrost w krajach o doœæ wysokim zu¿yciu per
capita.

Scenariusz niskiego zapotrzebowania

W skali Regionu prognoza zapotrzebowania energii elektrycznej jest nastêpuj¹ca:

2000 2010 2020 2030 Wzrost [%]

TW·h* 349,30 421,0 483,00 530,00 152

MW·h/capita 3,34 4,1 4,73 5,19 155

* Produkcja + import – eksport – straty sieciowe.

Zapotrzebowanie energii w tym scenariuszu w latach 2000–2030 wzrasta o 52%, przy
wzroœcie PKB o 110%. Oznacza to, ¿e wzrost PKB o 1% wymaga³ bêdzie wzrostu zapo-
trzebowania energii elektrycznej o oko³o 0,48%.

Prognozowane w tym scenariuszu zapotrzebowanie per capita na 2030 r. w skali
Regionu wynosi oko³o 5,2 MW·h i jest znacznie ni¿sze od zu¿ycia osi¹gniêtego obecnie
przez kraje UE-15.

Scenariusz bazowy

W scenariuszu tym w skali Regionu z uwagi na wy¿szy wzrost PKB zapotrzebowanie
energii elektrycznej w latach 2000–2030 wzrasta o 81%, a per capita o 87%, co wynika
z poni¿szych danych:

190



2000 2010 2020 2030 Wzrost [%]

TW·h* 349,30 466,00 556,00 633,00 181

MW·h/capita 3,34 4,54 5,44 6,25 187

* Produkcja + import – eksport – straty sieciowe.

Wzrost PKB o 1% powoduje w tym scenariuszu wzrost zapotrzebowania o 0,46%.
W poszczególnych krajach Regionu wspó³czynniki te s¹ zró¿nicowane — s¹ znacznie

wy¿sze w krajach o niskim zu¿yciu energii elektrycznej i ni¿sze w krajach, które ju¿
osi¹gnê³y wy¿sze zu¿ycie tej energii per capita.

Prognozowane w tym scenariuszu zapotrzebowanie energii elektrycznej w skali Regionu
per capita na 2030 r. kszta³tuje siê na poziomie zbli¿onym do zu¿ycia osi¹gniêtego obecnie
przez kraje UE-15. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e pomiêdzy poszczególnymi krajami
Regionu wystêpuj¹ znaczne ró¿nice zapotrzebowania energii elektrycznej per capita rzê-
du 40–45%. Najwy¿sze zapotrzebowanie tej energii per capita osi¹gn¹ kraje: S³owenia
8,3 MW·h, Czechy 8,0 MW·h, S³owacja 7,7 MW·h, a zapotrzebowanie najni¿sze Rumunia
4,5 MW·h, £otwa 4,9 MW·h i Litwa 5,1 MW·h.

Produkcja energii elektrycznej

Zapotrzebowanie energii elektrycznej przedstawione w niskim scenariuszu nie stwarza
warunków do stopniowego wyrównywania ró¿nic pomiêdzy krajami UE-15 i nowymi
cz³onkami UE. W tej sytuacji poni¿ej przedstawiono prognozê produkcji energii elektrycz-
nej Regionu tylko dla scenariusza bazowego.

Prognozê produkcji energii elektrycznej okreœlono wychodz¹c z zapotrzebowania odbior-
ców + netto eksport + straty sieciowe. Dla 2030 r. prognoza ta jest szacowana nastêpuj¹co:
� zapotrzebowanie 633 TW·h
� eksport netto +15 TW·h
� straty sieciowe +47 TW·h

razem produkcja 695 TW·h
Szacuje siê, ¿e eksport energii elektrycznej bêdzie zbli¿ony do obecnego, gdy¿ z uwagi

na wzrastaj¹cy w Regionie deficyt paliw brak jest przes³anek do jego wzrostu.
Odnoœnie strat sieciowych za³o¿ono znaczn¹ ich poprawê do oko³o 8%.
Ponadto odnoœnie struktury tej produkcji za³o¿ono, ¿e:

� wzrost produkcji z wêgla (g³ównie w Polsce i w Rumunii) nie zwiêkszy zu¿ycia tego
wêgla i zostanie osi¹gniêty w drodze istotnej poprawy sprawnoœci wytwarzania,

� produkcja z paliw ciek³ych bêdzie niewielka z tendencj¹ do jej zmniejszania,
� wyst¹pi oko³o 5 krotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu

ziemnego przy za³o¿eniu znacznego obni¿enia zu¿ycia jednostkowego gazu ziemnego na
kWh, g³ównie przez instalowanie uk³adów skojarzonych,
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� wzroœnie produkcja z reaktorów j¹drowych o oko³o 40% — nowe reaktory zostan¹
zbudowane: w Polsce oko³o 4,0 tys. MW, w Rumunii oko³o 2,0 tys. MW, w Republice
Czech oko³o 2,0 tys. MW i na Litwie oko³o 1,5 tys. MW w miejsce zlikwidowanych
reaktorów w El. Ignalina. Natomiast w Rumunii zostanie wycofany pracuj¹cy tam
reaktor,

� wyst¹pi znaczny oko³o 4 krotny wzrost produkcji z odnawialnych Ÿróde³ energii.
Tabela 6 przedstawia prognozê wzrostu energii elektrycznej do 2030 r. uwzglêdniaj¹c¹

przyjête za³o¿enia.

W przypadku trudnoœci w osi¹gniêciu produkcji ze Ÿróde³ odnawialnych wyst¹pi po-
trzeba zwiêkszenia produkcji na innych paliwach.

W Estonii istotnym paliwem dla produkcji energii elektrycznej stanowi¹ ³upki bitumiczne.

Kierunki rozwoju poszczególnych podsektorów energii

Górnictwo wêgla kamiennego i brunatnego

Wêgiel kamienny jest g³ównie wydobywany w Polsce i w Republice Czech. W 2000 r.
wydobycie w tych krajach wynosi³o: w Polsce 102 mln ton, w Republice Czech 14,8 mln ton.

W ostatnim dziesiêcioleciu by³a realizowana w tych krajach g³êboka reforma górnictwa
wêglowego, zw³aszcza w Polsce i w Republice Czech. Efektem tej reformy by³o:
� zamkniêcie wielu nierentownych kopalñ, przyk³adem jest Polska, gdzie zamkniêto 30

kopalñ,
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Tabela 6. Prognoza produkcji energii elektrycznej Regionu dla 2030 r. wed³ug paliw —
scenariusz bazowy

Table 6. Forecast of electricity production of the Region to 2030 by fuels — Base scenerio

�ród³o energii
2000

[TW·h]
2030

[TW·h]

2030

2000
[%]

Struktura [%]

2000 2030

Wêgiel 255,5 283 111 61,9 40,7

Paliwa ciek³e 11,7 10 85 2,8 1,4

Gaz ziemny 29,0 150 517 7,0 21,6

Energia j¹drowa 81,9 115 140 19,8 16,6

Energia wodna i inne Ÿród³a odnawialne 34,9 137 392 8,5 19,7

Razem 413,0 6 950 168 100,0 100,0



� ograniczenie wydobycia wêgla w latach 1989–2000, w Polsce o oko³o 77 mln ton,
a w Republice Czeskiej oko³o 10 mln ton,

� wzrost wydajnoœci pracy w górnictwie,
� poprawa jakoœci wêgla.

W perspektywie do 2030 r. w skali ca³ego Regionu przewiduje siê kontynuowanie
reformy górnictwa wêgla kamiennego i ograniczenie wydobycia w scenariuszu niskim
o oko³o 18%, a w scenariuszu bazowym o oko³o 5%. G³êbsze ograniczenie wydobycia wêgla
mog³oby mieæ miejsce w przypadku realizacji szerszego programu budowy elektrowni
j¹drowych.

Wêgiel brunatny jest wydobywany g³ównie w Polsce oko³o 60 mln ton, w Republice
Czech oko³o 50 mln ton, w Bu³garii oko³o 26 mln ton i w Rumunii oko³o 29 mln ton, na
Wêgrzech oko³o 14 mln ton.

W perspektywie do 2030 r. zamierza siê utrzymaæ wydobycie tego wêgla na poziomie
zbli¿onym do obecnego. W tym celu niezbêdne bêdzie otwarcie nowych z³ó¿ — np. w Polsce
du¿ych z³ó¿ ko³o Legnicy na Dolnym Œl¹sku. Dotychczas eksploatowane z³o¿a s¹ stopniowo
wyczerpywane.

Górnictwo naftowe i gazownictwo

G³ównym producentem ropy naftowej w krajach Regionu jest Rumunia wydobywaj¹ca
obecnie oko³o 6 mln ton. Wydobycie w pozosta³ych krajach jest znikome — Wêgry 1,7 mln
ton, Polska 0,7 mln ton, Litwa 0,3 mln ton.

W perspektywie do 2030 r. przewiduje siê nieznaczny wzrost wydobycia ropy naftowej,
g³ównie ze z³ó¿ off shore na Morzu Ba³tyckim. Zgodnie z dotychczasowym rozpoznaniem
brak jest przes³anek na odkrycie bardziej obfitych z³ó¿ tego paliwa w krajach Regionu.

G³ównym producentem gazu ziemnego w 2000 r. by³y Rumunia 11 Mtoe, Polska
3,3 Mtoe i Wêgry 2,5 Mtoe. Produkcja tego gazu w pozosta³ych krajach jest znikoma lub
zerowa.

W perspektywie do 2030 r. przewiduje siê znaczny wzrost wydobycia gazu ziemnego
jedynie w Rumunii i stosunkowo niewielki wzrost w Polsce.

Energetyka wodna i pozosta³e Ÿród³a energii odnawialnej

Energia wodna odgrywa w Regionie znikom¹ rolê. Jej udzia³ w bilansie energetycznym
wynosi zaledwie 1,6%. Obecnie brak przes³anek na znacz¹cy wzrost energii wodnej
w Regionie.

Dotychczasowe wykorzystanie pozosta³ych Ÿróde³ energii w krajach Regionu jest nie-
wielkie. W 2000 r. udzia³ energii z tych Ÿróde³ stanowi³ w bilansie energetycznym Regionu
oko³o 4%.

W perspektywie do 2030 r. — zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej — przewiduje
siê znaczny wzrost zu¿ycia energii Ÿróde³ odnawialnych, zw³aszcza energii biomasy, wiatru,
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odpadów przemys³owych i komunalnych. Zak³ada siê, ¿e energia Ÿróde³ odnawialnych
stanowiæ bêdzie oko³o 10% ogólnego zu¿ycia energii pierwotnej.

Elektroenergetyka

Prognozowana produkcja energii elektrycznej Regionu wymagaæ bêdzie du¿ego zwiêk-
szenia mocy elektrowni z oko³o 114 GW w 2000 r. do oko³o 180 MW w 2030 r., tj. o oko³o
70 GW. Nale¿y jednak braæ pod uwagê, ¿e wyst¹pi potrzeba zbudowania znacznie wiêk-
szych mocy z uwagi na koniecznoœæ wycofania z eksploatacji mocy urz¹dzeñ zdekapita-
lizowanych, przestarza³ych oraz o wysokiej emisyjnoœci gazów do atmosfery.

Wed³ug wstêpnego szacunku co najmniej po³owa istniej¹cych mocy elektrowni bêdzie
musia³a byæ wycofana z eksploatacji. Zajdzie zatem potrzeba zbudowania w Regionie
nowych mocy rzêdu 120–130 GW. Powinny to byæ bloki nowoczesne o wysokiej sprawnoœci
i z niskimi emisjami do œrodowiska.

Wzrost nowych mocy powinien dotyczyæ g³ównie:
� elektrowni na gaz ziemny pracuj¹cych w du¿ym zakresie w cyklu skojarzonym,
� elektrowni zasilanych energi¹ Ÿróde³ odnawialnych,
� elektrowni j¹drowych.

Przyrost nowych mocy w elektrowniach wêglowych bêdzie g³ównie polega³ na zastêpo-
waniu urz¹dzeñ starych blokami nowoczesnymi.

Z uwagi na ograniczone zasoby wodne Regionu przyrost mocy w elektrowniach wod-
nych bêdzie niewielki. Wyst¹pi potrzeba rozbudowy systemu sieci przesy³owych energii
elektrycznej, równie¿ linii transgranicznych umo¿liwiaj¹cych wymianê energii zarówno
pomiêdzy krajami Regionu, jak równie¿ z krajami s¹siednimi. Konieczna bêdzie równie¿
rozbudowa systemu sieci dystrybucyjnych œrednich i niskich napiêæ.

Ciep³ownictwo

W ostatnim dziesiêcioleciu w krajach Regionu mia³o miejsce znaczne zmniejszenie
zu¿ycia ciep³a na cele grzejne, zw³aszcza dostarczanego przez scentralizowane systemy
ciep³ownicze.

Zmniejszenie to by³o rezultatem wielokierunkowych dzia³añ, a zw³aszcza:
� realizacji programów termoizolacji budynków,
� urealnienia cen ciep³a ciep³ej wody w wiêkszoœci krajów Regionu,
� instalowania liczników ciep³a i ciep³ej wody w poszczególnych budynkach, a nawet

w poszczególnych mieszkaniach,
� odpowiednich izolacji sieci ciep³owniczych oraz ich regulacji,
� ograniczenia strat ciep³a i ciep³ej wody w sieciach przesy³owych i rozdzielczych.

W budownictwie indywidualnym na du¿¹ skalê zaczêto wykorzystywaæ gaz ziemny,
a w miejscowoœciach gdzie brak sieci gazowych zaczêto stosowaæ gaz skroplony, zw³aszcza
dla przygotowania posi³ków i ciep³ej wody.
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W perspektywie do 2030 r. przewiduje siê, ¿e w skali Regionu wyst¹pi stosunkowo
niewielki wzrost zapotrzebowania na ciep³o do ogrzewania budynków. Przewiduje siê
bowiem dalsz¹ realizacjê ró¿nych dzia³añ racjonalizuj¹cych zu¿ycie ciep³a i poprawê efek-
tywnoœci jego wykorzystywania. Uzyskane z tego tytu³u oszczêdnoœci pozwol¹ na pokrycie
zapotrzebowania nowego budownictwa mieszkaniowego na ciep³o i ciep³¹ wodê.

Wnioski

Z przeprowadzonej analizy aktualnego stanu sytuacji energetycznej i prognozy bilansu
energii pierwotnej wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski i sugestie:
1. Bie¿¹ca i przysz³a sytuacja energetyczna krajów Regionu Europy Œrodkowej i Wschod-

niej jest z³o¿ona i bardzo zró¿nicowana w poszczególnych krajach.
2. Zasoby rezerw surowców energetycznych Regionu, z wyj¹tkiem wêgla, s¹ ma³e. St¹d

produkcja tych surowców jest i bêdzie niewystarczaj¹ca dla pokrycia wzrastaj¹cego
zapotrzebowania Regionu na energiê pierwotn¹.

3. Aktualna zale¿noœæ krajów Regionu od importu jest znaczna i w nadchodz¹cych latach
bêdzie wzrastaæ. W 2000 r. wskaŸnik zale¿noœci Regionu od importu wynosi³ oko³o 29%,
a w 2030 r. wyniesie oko³o 40%.

4. Kraje Regionu cechuje wysoka energoch³onnoœæ PKB, znacznie wy¿sza ni¿ w krajach
UE-15. Przeciêtny wskaŸnik energoch³onnoœci PKB Regionu w 2000 r. — kalkulowany
wed³ug PPP — wynosi³ 0,28 toe/1000 USD 95. W krajach UE-15 wskaŸnik ten wynosi³
oko³o 0,17 toe/1000 USD. Wystêpuje koniecznoœæ znacznej poprawy tego wskaŸnika
w Regionie.

5. Analiza sytuacji energetycznej i prognozy bilansu energii pierwotnej wskazuje, ¿e sce-
nariusz bazowy prognozy nale¿y traktowaæ jako scenariusz referencyjny, który powinien
byæ realizowany.

6. Dla zapewnienia pokrycia rosn¹cego zapotrzebowania Regionu na energiê pierwotn¹
w nadchodz¹cych dekadach wszystkie opcje pozyskania energii z w³asnych Ÿróde³
powinny byæ realizowane, zw³aszcza energia j¹drowa i energia Ÿróde³ odnawialnych.

7. G³ówne cele sektora energii Regionu do 2030 r. to:
� zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego i pe³ne pokrycie przysz³ego zapotrzebo-

wania na energiê,
� zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania energii i zmniejszenie energoch³onnoœci PKB,
� maksymalne ograniczenie negatywnego oddzia³ywania sektora energii na œrodowisko

naturalne.

195



Literatura

[1] Energy Balances of OECD Countries. 2004 Edition, IEA.
[2] Energy Balances of Non-OECD Countries. 2003 Edition, IEA.
[3] Energy Sector of the Central and East European Countries — Present situation and outlook to

2030. CENERG Report, July 2005.

Jan SOLIÑSKI

Forecast of energy sector development Central East European
region to 2030

Abstract

The report includes the assessment of the present situation in the fuels and energy supply and the
assumptions and forecast for the future energy sector development in the Central-East European
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