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Oszczêdnoœæ energii jako element rynku energii

STRESZCZENIE. Celem artyku³u by³o wykazanie, ¿e procesy zwi¹zane ze zmniejszeniem zu¿ycia
energii (oszczêdzaniem energii) mog¹ byæ elementem rynku energii. W artykule pokazano
proces urynkowienia oszczêdzania energii poprzez opisanie podstawowych dzia³añ s³u¿¹cych
bezpoœrednio lub poœrednio wzrostowi efektywnoœci energetycznej. Przedstawiono rolê efek-
tywnoœci energetycznej w polityce Unii Europejskiej i potencja³ efektywnoœci energetycznej
w krajach cz³onkowskich. Omówiono podstawowe dokumenty Unii Europejskiej okreœlaj¹ce
rynkow¹ pozycjê efektywnoœci energetycznej. Scharakteryzowano obszary oszczêdzania
energii — sektor wytwarzania, transportu i u¿ytkowania koñcowego energii. Podano za-
lecenia dla Polski.

S£OWA KLUCZOWE: oszczêdzanie energii, efektywnoœæ energetyczna, rynek energii

Wprowadzenie

Celem niniejszego artyku³u jest wykazanie, ¿e procesy zwi¹zane ze zmniejszeniem
zu¿ycia energii (oszczêdzaniem energii) mog¹ byæ elementem rynku energii, tj. wykazanie,
¿e procesy zmierzaj¹ce do ograniczenia zu¿ycia energii mog¹ stanowiæ element rynku
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kojarzonego dotychczas jedynie z sektorami wytwarzania, transportu, handlu i u¿ytkowania
energii bez postrzegania efektywnoœci energetycznej jako wspólnego mianownika wszyst-
kich tych dzia³añ (wraz z zagadnieniami ochrony œrodowiska).

W artykule pokazany zostanie proces urynkowienia oszczêdzania energii poprzez opi-
sanie podstawowych dzia³añ s³u¿¹cych bezpoœrednio lub poœrednio wzrostowi efektywnoœci
energetycznej.

Efektywnoœæ energetyczna a rynek energii

W literaturze mo¿na znaleŸæ ró¿ne definicje rynków energii, najczêœciej rynku energii
elektrycznej. Trudno jest jednak znaleŸæ taki model rynku, w którym efektywnoœæ ener-
getyczna mia³aby swoje widoczne miejsce i stanowi³aby integralny element tego rynku.
Powstaje wiêc pytanie, czy w procesie budowy wewnêtrznego rynku energii trzeba i mo¿na
przewidzieæ miejsce na dzia³ania zmierzaj¹ce do racjonalizacji zu¿ycia energii, czêsto
nies³usznie uto¿samianej przez sektor energetyczny z d¹¿eniem do ograniczeniem zu¿ycia
a nie z ograniczeniem strat.

Rynek jest sposobem organizacji dostêpu do ograniczonych dóbr — przyjmuj¹c tê chyba
najprostsz¹ definicjê rynku — nale¿y staraj¹c siê wykazaæ rynkowe zwi¹zki efektywnoœci
energetycznej, udowodniæ, ¿e efektywnoœæ energetyczna rozpatrywana w kategoriach ryn-
kowych jest po¿¹danym dobrem, przynosz¹cym korzyœci podmiotom z niego korzysta-
j¹cym. Dodatkowo nale¿y pokazaæ zasady i sposób dostêpu do tego dobra.

Nie budzi w¹tpliwoœci celowoœæ prowadzenia prac zmierzaj¹cych do lepszego wyko-
rzystania energii. Istotnoœæ efektywnoœci energetycznej mo¿na ³atwo wykazaæ pos³uguj¹c
siê paradygmatem mówi¹cym, ¿e nie ma mo¿liwoœci realizacji celów zrównowa¿onej
polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE) — bezpieczeñstwa energetycznego, wzrostu
konkurencyjnoœci i ochrony œrodowiska, bez ograniczenia zu¿ycia energii, a wiêc poœrednio
poprzez wzrost efektywnoœci energetycznej. Zdecydowanie trudniej jest okreœliæ niezbêdne
warunki urynkowienia dzia³añ zmierzaj¹cych do wzrostu efektywnoœci energetycznej
i opisaæ otoczenie niezbêdne do ich realizacji.

Efektywnoœæ energetyczna mo¿e staæ siê elementem rynku energii w wyniku nas-
têpuj¹cych dzia³añ (lub ich kombinacji):
� nakazów wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cego prawa, wymuszaj¹cych podejmowanie od-

powiednich dzia³añ,
� regulacji rynku energii wymuszaj¹cego wzrost efektywnoœci energetycznej przedsiê-

biorstw energetycznych w zakresie dzia³alnoœci regulowanej,
� stworzenia warunków rynkowych do oszczêdzania energii,
� promocji zachowañ ukierunkowanych na racjonalne u¿ytkowanie energii.
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Efektywnoœæ energetyczna na wewnêtrznym rynku energii

Budowa wewnêtrznego rynku energii przek³ada siê na realizacjê celów taktycznych
uszeregowanych przez Komisjê Europejsk¹ (KE) w nastêpuj¹cej hierarchii (2004): promo-
wanie efektywnego zu¿ycia energii, rozwój wspólnego rynku energii, przeciwdzia³anie
zmianom klimatu i rozwi¹zywanie innych problemów œrodowiskowych, zwiêkszenie kon-
kurencyjnoœci odnawialnych i alternatywnych Ÿróde³ energii, odpowiednie priorytety ba-
dawcze i rozwojowe dla zagadnieñ energii w 7 Programie Ramowym RTD [4].

Nie ma sensu przytaczaæ raz jeszcze korzyœci wynikaj¹cych ze wzrostu efektywnoœci
energetycznej, ale trzeba podkreœliæ jej stale rosn¹c¹ rolê w realizacji celów dostêpnoœci
technicznej (niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo dostaw), dostêpnoœci ekonomicznej (akcepto-
walnoœæ cen energii) i realizacji celów ekologicznej akceptowalnoœci energii.

Wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia zu¿ycia energii poprzez racjonalne jej
u¿ytkowanie znajduj¹ coraz silniejsze wsparcie spo³eczne, a to stopniowo przek³ada siê na
wsparcie polityczne. Stwierdzenie tych faktów stanowi mocn¹ podstawê (spo³eczno-poli-
tyczn¹) do podejmowania wszelkich dzia³añ poprawy efektywnoœci energetycznej.

Obecnie uznaje siê, ¿e przedsiêwziêcia w dziedzinie efektywnoœci energetycznej po-
winny byæ stymulowane, o ile to mo¿liwe, przez zachêty rynkowe, a interwencja pañstwa
powinna byæ ograniczona do stworzenia warunków dzia³ania mechanizmów rynkowych.

Schematyczne przedstawienie usytuowania efektywnoœci energetycznej w gospodarce
przedstawiono na rysunku 1. Pokazuje on wielop³aszczyznowoœæ i z³o¿onoœæ prowadzenia
dzia³añ zmierzaj¹cych do wzrostu efektywnoœci energetycznej.
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Sektor energetyki

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie usytuowania efektywnoœci energetycznej w gospodarce

Fig. 1. Energy efficiency position in economy



Wzrost efektywnoœci energetycznej w Unii Europejskiej

Obecnie 25 pañstw cz³onkowskich UE zu¿ywa oko³o 1725 Mtoe energii rocznie (2004).
W ci¹gu 15 lat (do 2020 r.) zu¿ycie energii w UE mo¿e osi¹gn¹æ 1900 Mtoe. Wartoœæ
tej energii jest wysoka: 500 miliardów Euro lub ponad 1000 Euro na osobê rocznie.
Z tych 500 miliardów Euro, mniej wiêcej po³owa stanowi koszt zakupu energii spoza UE
(ok. 240 miliardów Euro) [5].

O finansowej skali problemu zaopatrzenia krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej
œwiadczy tabela 1 (podawana tutaj bez komentarza) [3].

TABELA 1. Wydatki na energiê elektryczn¹ i ciep³o (2003)

TABLE 1. Expenses on electricity and heat (2003)

Wyszczególnienie
Koszt energii elektrycznej i ciep³a*

[mld Euro]
Udzia³ w GDP

[%]

EU-15 331 3,5

Nowe kraje cz³onkowskie — NMS10 26 6,0

Nowe kraje kandydackie — ACC4 19 6,2

Kraje EFTA3 15 3,0

Przemys³ 120 1,1

Inne sektory 271 2,6

Produkty ropopochodne 68 0,6

Gaz ziemny 82 0,8

Ciep³o scentralizowane (DH) 20 0,2

Inne 10 0,1

Elektrycznoœæ 212 2,0

Razem 391 3,7

* Wliczaj¹c podatki krajów cz³onkowskich, ale bez VAT.
�ród³o: [3]

Œwiatowy potencja³ efektywnoœci energetycznej szacuje siê na 25% w roku 2020 i 40%
w roku 2050. Oznacza to, ¿e stopieñ wykorzystania energii bêdzie mala³ a nie rós³ [6].

Unia musi ponownie zrównowa¿yæ swoj¹ politykê energetyczn¹ przez jasne dzia³anie na
rzecz polityki kontroli zu¿ycia. Warto zauwa¿yæ, ¿e mniej ni¿ po³owa energii pierwotnej
u¿ytkowanej w Unii Europejskiej jest wykorzystywana przez odbiorców koñcowych.
Reszta jest tracona w czasie procesów wytwarzania energii wtórnej, przesy³u, dystrybucji.
Margines wzrostu dostaw w ramach Wspólnoty jest niewielki w stosunku do potrzeb —
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bardziej obiecuj¹co wygl¹daj¹ mo¿liwoœci dzia³añ na rzecz efektywnoœci zu¿ycia energii
i paliw. Wyliczony potencja³ ekonomiczny poprawy efektywnoœci energetycznej w UE
wynosi ponad 18% obecnego zu¿ycia energii.

Unia Europejska od lat prowadzi dzia³ania na rzecz racjonalnego u¿ytkowania energii.
O skutecznoœci dotychczasowych œrodków obni¿enia zu¿ycia energii w UE-25 œwiadczy
szeroko reklamowany przez Komisjê Europejsk¹ (rys. 2) [5].
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Rys. 2. Zmiany popytu na energiê pierwotn¹ i negad¿ule — UE-25
�ród³o: [5]

Fig. 2. Changes of demand on primary energy and the negajouls — UE-25

TABELA 2. Dyrektywy UE dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej

TABLE 2. Energy efficiency EU Directives

Dyrektywy
Data

zaproponowania
przez KE

Data przyjêcia
przez PE i RE

Data
transpozycji

Dyrektywy o etykietach energetycznych (8) 1992 1994

Dyrektywy o minimalnej sprawnoœci energetycznej (3) 1992—2000 1997—2002

Dyrektywa o wydajnoœci energetycznej budynków — BD 11.05.2001 16.12.2002 04.01.2006

Dyrektywa o promocji kogeneracji — CHP D 22.07.2002 27.01.2004 21.02.2006

Dyrektywa dotycz¹ca eco-projektu — Eu 01.08.2005 06.07.2005 06.07.2007

Dyrektywa w sprawie efektywnoœci koñcowego
u¿ytkowania energii oraz us³ug energetycznych — ESD

10.12.2003 05.06.2006

Planowana dyrektywa o promocji pojazdów efektywnych
energetycznie

2006? 05.06.2006

Planowana dyrektywa ramowa o etykietach energetycznych 2006?



W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku odnotowano w UE poprawê efektyw-
noœci energetycznej o 1,4% rocznie, jednak wskaŸnik ten od tego czasu obni¿y³ siê i po-
zostaje na poziomie 0,5%, co potwierdza, ¿e obecne dzia³ania s¹ niewystarczaj¹ce. Towa-
rzyszy temu wyraŸny spadek nak³adów na programy wzrostu efektywnoœci energetycznej
w krajach OECD obserwowany od koñca lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku.

Dyrektywy UE dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej oraz historiê ich procesu legis-
lacyjnego na forum UE przedstawiono w tabeli 2 (nazwy dyrektyw podano w formie
powszechnie u¿ywanej).

Poni¿ej omówione zostan¹ najwa¿niejsze najnowsze dokumenty UE, w których zagad-
nienia efektywnoœci energetycznej s¹ szczególnie wyraŸnie podkreœlone.

Zielona Ksiêga o efektywnoœci energetycznej (2005)

Dokumentem, który podsumowuje dotychczasowe wysi³ki Komisji Europejskiej i ma
pomóc pañstwom cz³onkowskim w realizacji celów zrównowa¿onej polityki energetycznej
w zakresie wzrostu efektywnoœci energetycznej jest Zielona Ksiêga o efektywnoœci ener-
getycznej lub jak osi¹gn¹æ wiêcej zu¿ywaj¹c mniej (2005) [5].

Jednym z celów Zielonej Ksiêgi jest osi¹gniêcie celu iloœciowego — zmniejszenie
zu¿ycia energii o 20% przed rokiem 2020 w stosunku do obecnego zu¿ycia. Oznacza³oby to,
¿e w roku 2020 UE bêdzie zu¿ywa³a tak¹ sam¹ iloœæ energii jak w roku 1990, tj. 1520 Mtoe.

Zielona Ksiêga Europejska strategia na rzecz zrównowa¿onej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii (2006)

W dokumencie Zielona Ksiêga Europejska strategia na rzecz zrównowa¿onej, kon-
kurencyjnej i bezpiecznej energii (2006) w czêœci dotycz¹cej zagadnieñ zwi¹zanych ze
zmianami klimatycznymi w sposób zgodny z celami Strategii Lizboñskiej wymieniono
sposoby realizacji polityki klimatycznej m.in. poprzez jasny sposób ustalania priorytetów
w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, tak aby do 2020 r. oszczêdziæ 20% energii,
oraz uzgodnienie konkretnych œrodków na osi¹gniêcie tego celu [9].

W ramach wspólnej zewnêtrznej polityki energetycznej Komisja Europejska proponuje
m.in. miêdzynarodowe porozumienie w sprawie racjonalnego wykorzystania energii.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwie nowe dyrektywy Unii Europejskiej opisane poni¿ej.

Dyrektywa w sprawie efektywnoœci koñcowego u¿ytkowania energii
oraz us³ug energetycznych (2006) [2]

Wœród ró¿nych dokumentów UE niew¹tpliwie Dyrektywa w sprawie efektywnoœci
koñcowego u¿ytkowania energii oraz us³ug energetycznych ma byæ prze³omem w do-
tychczasowej polityce efektywnoœci energetycznej pañstw cz³onkowskich. Stwarza ona po
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raz pierwszy mo¿liwoœæ „urynkowienia” przedsiêwziêæ energooszczêdnych oraz zwiêksza
zdecydowanie kr¹g podmiotów zainteresowanych poprzez w³¹czenie np. przedsiêbiorstw
sektora energetycznego.

Dyrektywa okreœla krajowy cel indykatywny w zakresie oszczêdnoœci energii na 9%
œredniego rocznego zu¿ycia energii finalnej przez podmioty objête dyrektyw¹ (rys. 3) i co
istotne wyraŸnie nakazuje, ¿e musi on zostaæ osi¹gniêty w wyniku zastosowania us³ug
energetycznych i innych œrodków poprawy efektywnoœci energetycznej. Wymusza wiêc
aktywnoœæ rz¹dów i nie pozwala poprzestaæ na poprawie osi¹ganej w wielu krajach, w tym
w Polsce, g³ównie w wyniku naturalnych trendów gospodarki.

Dyrektywa ma zastosowanie do podmiotów dostarczaj¹cych œrodki poprawy efektyw-
noœci energetycznej (dystrybutorów energii, operatorów systemu dystrybucji oraz przed-
siêbiorstw prowadz¹cych detaliczn¹ sprzeda¿ energii) oraz odbiorców koñcowych z wy-
³¹czeniem tych przedsiêbiorstw, które nale¿¹ do kategorii wymienionych w za³¹czniku I do
dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj¹cej system handlu przydzia³ami emisji gazów cieplar-
nianych we Wspólnocie.

Wprowadza ona konkretne dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do wzrostu efektywnoœci
energetycznej: œrodki poprawy efektywnoœci energetycznej, programy efektywnoœci ener-
getycznej i mechanizmy efektywnoœci energetycznej.

Dyrektywa wprowadza równie¿ niezwykle istotn¹ kategoriê rynkow¹ — us³ugi ener-
getycznej. Komisja nie wyklucza równie¿ wprowadzenia tzw. bia³ych certyfikatów po-
œwiadczaj¹cych stwierdzenia uczestników rynku o uzyskaniu oszczêdnoœci energii w wy-
niku realizacji œrodków efektywnoœci energetycznej.
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Rys. 3. Redukcja zu¿ycia energii finalnej w wyniku wdro¿enia dyrektywy 2006/32/WE

Fig. 3. Reduction of final energy consumption resulting from the Directive 2006/32/EC implementation



Dyrektywa dotycz¹ca ekoprojektu (2005) [1]

Istotnym elementem w podniesieniu efektywnoœci energetycznej w UE ma byæ stwo-
rzenie rynku wewnêtrznego, na który swobodny dostêp mia³yby tylko produkty spe³niaj¹ce
wymogi ekoprojektu, który oznacza uwzglêdnienie aspektów œrodowiskowych przy pro-
jektowaniu produktu celem poprawy ekologicznoœci produktu wykorzystuj¹cego energiê
(PuE) podczas jego ca³ego cyklu ¿ycia.

W roku 2006 podjêto lub zamierza siê podj¹æ prace nad przygotowaniem standardów
technicznych minimalnej efektywnoœci energetycznej dla wybranych grup produktów, m.in.
silników elektrycznych i pomp, kot³ów, nagrzewaczy wody, komputerów, sprzêtu kopiu-
j¹cego, telewizorów, urz¹dzeñ do ³adowania akumulatorów i zasilaczy, oœwietlenia biuro-
wego, oœwietlenia ulic, urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, komercyjnych i domowych
lodówek i zamra¿arek, domowych zmywarek do naczyñ i pralek. W dalszej kolejnoœci
przewiduje siê podjêcie prac nad normami dotycz¹cymi suszarek do bielizny, oœwietlenia
domowego i przemys³owego, sprê¿arek przemys³owych, kot³ów na paliwa sta³e, elek-
trycznych urz¹dzeñ do nagrzewania (w tym pomp ciep³a).

Warunki urynkowienia

Identyfikuj¹c liczne bariery efektywnoœci energetycznej nale¿y stwierdziæ, ze jedn¹
z g³ównych jest nacisk na krótkoterminowe maksymalne zyski w sektorze energetycznym
i utrzymanie niskich cen za energiê, nie odzwierciadlaj¹cych wszystkich kosztów, p³a-
conych przez u¿ytkowników koñcowych. W wielu krajach ¿aden z priorytetów sektora
energetycznego nie pokrywa siê z d³ugoterminow¹ strategi¹ wzrostu efektywnoœci ener-
getycznej. Organy rz¹dowe (publiczne) s¹ krytykowane za wysy³anie sprzecznych sygna³ów
politycznych i s³abe zaanga¿owanie w tworzenie systemów publicznego wspierania efek-
tywnoœci energetycznej i brak odpowiedniej polityki podatkowej. Wœród u¿ytkowników
zauwa¿a siê brak dostatecznej œwiadomoœci, brak motywacji do dzia³ania i mo¿liwoœci
edukacji na temat racjonalnego u¿ytkowania energii. Wymieniæ nale¿y równie¿ brak do-
stêpu do informacji, które kszta³tuj¹ postawê spo³eczeñstwa w sprawach zwi¹zanych z wy-
korzystaniem energii w ¿yciu codziennym. Wystêpuj¹ liczne sygna³y rynkowe dzia³aj¹ce
przeciw zwiêkszaniu popytu na dobra efektywne energetycznie (produkt zu¿ywaj¹cy ma³o
energii jest dro¿szy ni¿ podobny produkt, ale mniej efektywny energetycznie).

Urynkowienie przedsiêwziêæ ograniczaj¹cych zu¿ycie energii wymaga urealnienia cen
energii np. poprzez uwzglêdnienie wszystkich elementów cenotwórczych, wyeliminowanie
subsydiów. Istotn¹ barier¹ jest wci¹¿ s³aby postêp w uwzglêdnianiu kosztów zewnêtrznych
w cenach energii.

Dystans jaki nas dzieli do krajów rozwiniêtych mo¿na ³atwo zauwa¿yæ na rysunku 4.
Pomimo pozytywnych zmian odnotowanych od chwili urynkowienia gospodarki, poziom
efektywnoœci naszej gospodarki odbiega wci¹¿ od œredniej UE-25. Ró¿nice pomiêdzy
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poszczególnymi krajami s¹ równie¿ miar¹ potencja³u oszczêdnoœci energii, a wiêc po-
œrednio pokazuj¹ mo¿liwoœæ dzia³añ biznesowych. Dodatkowe informacje na temat energo-
ch³onnoœci gospodarki Polski i potencja³u efektywnoœci energetycznej mo¿na znaleŸc np.
w pracach [7, 8].

Obszary oszczêdzania energii

Omawiaj¹c zagadnienia wzrostu efektywnoœci energetycznej przewa¿nie koncentrujemy
siê na efektywnoœci koñcowego zu¿ycia energii, zapominaj¹c o pozosta³ych elementach
ca³ego ³añcucha energetycznego.

Wytwarzanie energii

Obecna œrednia sprawnoœæ elektrowni na œwiecie wynosi oko³o 30%, zaawansowane
technologie pozwalaj¹ ju¿ teraz podnieœæ tê sprawnoœæ do oko³o 45%. Zwiêkszenie spraw-
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Rys. 4. Energoch³onnoœæ PKB wybranych krajów w roku 2004
�ród³o: Eurostat

Fig. 4. Primary energy intensity of selected countries in 2004



noœci do tej wartoœci pozwoli³oby zredukowaæ œwiatow¹ emisjê CO2 o 1,5…2 mld ton
rocznie, co stanowi oko³o 4% ca³kowitej emisji ze Ÿróde³ antropogenicznych. W Polsce
œrednia sprawnoœæ wytwarzania jest na poziomie 36%, co odbiega znacznie od wyników
uzyskiwanych w innych krajach cz³onkowskich (44%...48%). Bardzo du¿e rezerwy
po stronie wytwarzania kryje w sobie równie¿ ma³y stopieñ wykorzystania istniej¹cego
potencja³u elektrowni scentralizowanych i wci¹¿ niedostateczny rozwój generacji roz-
proszonej. Doprowadzenie dyspozycyjnoœci istniej¹cych elektrowni do poziomu osi¹-
ganego przez najlepsze jednostki da³oby w skali œwiata oszczêdnoœci rzêdu 80 mld USD
rocznie [6].

Transport energii

Transport energii, pomimo ¿e nieuchronnie zwi¹zany ze stratami, kryje znaczny po-
tencja³ efektywnoœci energetycznej. Jego wykorzystanie jest mo¿liwe przez zastosowanie
œrodków technicznych, organizacyjnych i regulacyjnych. Straty transportu energii elek-
trycznej ocenia siê w UE œrednio na oko³o 10% (2% przesy³, 8% dystrybucja), przy
wahaniach pomiêdzy poszczególnymi krajami UE-15 od 4% do 11%. Polska nale¿y do
krajów o wysokim wskaŸniku strat przesy³u energii elektrycznej — œrednio dla lat 1994—
—1997 wynosi³ on 12,8%. Dla krajów EU-15 w ostatnich latach ³¹czne straty przesy³u
energii wynosz¹ oko³o 150 TW�h rocznie, co stanowi 6,5% ca³kowitego zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹.
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Rys. 5. Podzia³ koñcowego zu¿ycia energii (wed³ug podzia³u IEA)

Fig. 5. Division of final energy consumption (by the IEA division)



Koñcowe u¿ytkowanie energii

Podzia³ koñcowego zu¿ycia energii (wed³ug podzia³u IEA), odzwierciedlaj¹cy pro-
wadzone w UE statystyki oszczêdnoœci energii w sektorach, pokazano na rysunku 5. Podzia³
ten równie¿ odpowiada g³ównym kierunkom dzia³añ Komisji Europejskiej, zmierzaj¹cym
do wzrostu efektywnoœci wykorzystania energii u odbiorców koñcowych.

Ocenia siê, ¿e oko³o 20% zu¿ywanej energii mo¿e byæ zaoszczêdzonej w wyniku kosztowo
efektywnych dzia³añ, które powinni podejmowaæ producenci i u¿ytkownicy energii. Ozna-
cza³oby to oszczêdnoœci rzêdu 60 mld Euro rocznie. Obecne œrodki i œrodki dotychczas
zaproponowane, przy za³o¿eniu, ¿e bêd¹ skutecznie stosowane, pozwol¹ zaoszczêdziæ oko³o
10% obecnego zu¿ycia energii (tab. 3). Celem KE jest opracowanie polityki, która potwierdzi
obecne œrodki i zaproponuje dalsze 10% zmniejszenie zu¿ycia energii [5].

Ocenia siê, ¿e przeciêtne gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej mog³oby, po wpro-
wadzeniu proponowanych œrodków wzrostu efektywnoœci energetycznej, zaoszczêdziæ w spo-
sób efektywny kosztowo 200 Euro do 1000 Euro rocznie, w zale¿noœci od zu¿ycia energii [5].

Dodatkowe elementy rynkowe wzrostu efektywnoœci

energetycznej

W artykule, z uwagi na brak miejsca, nie zosta³y omówione liczne dalsze czynniki majce
wp³yw na rynkow¹ pozycjê efektywnoœci energetycznej, m.in. stan prawa krajowego,

47

TABELA 3. Ekonomicznie uzasadniony potencja³ efektywnoœci energetycznej w krajach UE

TABLE 3. Cost effective potential of energy efficiency in UE countries

Potencjalne oszczêdnoœci [Mtoe]
2020 r.

Rygorystyczne wdro¿enie
przyjêtych œrodków

po 2020 r.
Wdro¿enie dodatkowych

œrodków

Budynki:

Ogrzewanie/ch³odzenie

Urz¹dzenia elektryczne

41

15

70

35

Przemys³ 16 30

Transport 45 90

Produkcja energii w skojarzeniu (CHP) 40 60

Przetwarzanie energii 33 75

£¹czne oszczêdnoœci energii 190 360

�ród³o: [5]



liberalizacja rynku, wp³yw europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU
ETS), projekty ³¹czone z O�E, postêp technologiczny, normalizacja w zakresie efektyw-
noœci energetycznej, ksiêgowoœæ œrodowiskow¹, finansowanie inwestycji energooszczêd-
nych, polityka fiskalna, pomoc publiczna, statystyka energetyczna, wykorzystanie przetar-
gów publicznych, udzia³ w miêdzynarodowych programach RTD. Wszystkie wymienione
czynniki stanowi¹ istotne elementy okreœlaj¹ce uwarunkowania rynkowe efektywnoœci
energetycznej.

Wnioski

Polska, podobnie jak wiêkszoœæ krajów, nie rozwi¹¿e swoich problemów zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem energetycznym, nie wywi¹¿e siê z miêdzynarodowych zobowi¹zañ
dotycz¹cych oddzia³ywania energetyki na œrodowisko, nie podniesie konkurencyjnoœci
gospodarki i komfortu ¿ycia ludzi bez podniesienia efektywnoœci energetycznej gospodarki.

W Polsce efektywnoœæ energetyczna wci¹¿ pozostaje niechcianym i niezrozumia³em
elementem polityki energetycznej na ka¿dym jej poziomie — pocz¹wszy od polityki pañ-
stwa, poprzez politykê lokaln¹, gospodarkê energetyczn¹ w zak³adach, a skoñczywszy na
gospodarstwach domowych. Dzieje siê tak pomimo umiarkowanie odwa¿nych zapisów
w dokumentach strategicznych pañstwa dotycz¹cych polityki energetycznej.

W Polsce mechanizmy oszczêdzania energii powinny zostaæ uwzglêdnione w procesie
budowy rynku energii. Wymaga to zaprojektowania systemu wzrostu efektywnoœci ener-
getycznej gospodarki, najlepiej poprzez opracowanie planu wzrostu efektywnoœci energe-
tycznej.
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Tadeusz SKOCZKOWSKI, Ryszard WNUK

Energy savings as energy market component

Abstract

The aim of this article has been to prove that energy savings can constitute a component of energy
market. The process of marketing different activities aimed at improving energy efficiency of
the whole economy has been described. Necessary conditions for making energy savings market
components have been defined. The position of energy efficiency in the internal competitive market
has been analysed. The progress in supporting energy efficiency by different legislation and strategic
document on energy issued by the European Commission has been reviewed. The essential role of
energy efficiency in the modern economy and society has been described. The potential of energy
efficiency in the EU and the plans to utilise it before 2020 have been presented. The expected influence
of new directives, the energy use product directive and the energy services directive namely, on
energy demand and energy loss reduction have been discussed. The main areas where energy cuts can
take place energy generation, transmission, distribution and end-use, have been presented and
analysed. Some other aspects influencing energy efficiency being crucial for settling energy savings
as energy market component have been mentioned.

KEY WORDS: energy savings, energy efficiency, energy market.


