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STRESZCZENIE. W pracy dokonano krytycznej oceny dotychczas wykonanych prognoz krajowego
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ do 2012 roku. Wykazano, ¿e opracowane prognozy
s¹ zdecydowanie przeszacowane i nie mog¹ byæ zrealizowane przez krajowy system elek-
troenergetyczny. Przedstawiono prognozê autorsk¹ krajowego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹, ró¿ni¹c¹ siê zdecydowanie od opracowanych prognoz. Porównano wyniki prog-
noz.
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Wprowadzenie

Wzrastaj¹ca zawartoœæ w powietrzu dwutlenku wêgla przyczynia siê do zwiêkszenia
efektu cieplarnianego oraz do rosn¹cego zagro¿enia zwi¹zanego ze zmianami klimatycz-
nymi. Na wzrost tych niekorzystnych czynników ma wp³yw intensywny rozwój wiêkszoœci
ga³êzi przemys³u. W zwi¹zku z powy¿szym na szczycie Unii Europejskiej w dniach 8–9
marca 2007 roku zosta³y wytyczone cele w zakresie polityki energetycznej, wykorzystania
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odnawialnych Ÿróde³ energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Postanowiono
zredukowaæ do 2020 roku emisjê dwutlenku wêgla co najmniej o 20%. Dla Polski, aby
osi¹gn¹æ powy¿szy cel, oznacza to koniecznoœæ znacznej modernizacji krajowych elek-
trowni, rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii oraz stosowania biopaliw.

Z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji z dnia 22 grudnia 2004 roku wynika obowi¹zek przygotowania krajowego planu
rozdzia³u uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla na lata 2008–2012.

W celu opracowania krajowego planu rozdzia³u uprawnieñ przyjêto zasadê grupowania
instalacji emituj¹cych gazy cieplarniane w sektory na podstawie dzia³alnoœci rynkowej.
Wyró¿niono trzy podsektory sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a (elektrownie
zawodowe, elektrociep³ownie zawodowe, ciep³ownie zawodowe) oraz poszczególne ro-
dzaje przemys³u. Znacz¹cy udzia³ w tym zakresie ma zatem przemys³ energetyczny.

Dla w³aœciwego okreœlenia uprawnieñ do emisji w sektorze wytwarzania energii elek-
trycznej jest konieczna znajomoœæ realnego krajowego zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ oraz prognozy krajowej produkcji energii elektrycznej. Celem artyku³u jest przed-
stawienie autorskiej prognozy krajowej produkcji i zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
na lata 2008–2012.

W Ministerstwie Gospodarki i Pracy, pod kierunkiem miêdzyresortowego Zespo³u do
Spraw Polityki Energetycznej powo³anego przez Prezesa Rady Ministrów, zosta³ opraco-
wany dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” [1]. Dokument ten zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Integraln¹ czêœæ tego doku-
mentu 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:
� prognozê demograficzn¹ sporz¹dzon¹ przez G³ówny Urz¹d Statystyczny przewiduj¹c¹

spadek liczby ludnoœci kraju przy jednoczesnym wzroœcie liczby gospodarstw domo-
wych – tabela 1,

� prognozê makroekonomiczn¹ rozwoju gospodarczego kraju opracowan¹ przez Mini-
sterstwo 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) – tabela 2.

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
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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

Korzystaj¹c z metody wprowadzonej przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii Atomo-
wej (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 sekto-
rem 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 elek-
trycznej).

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 ekologi-
cznych jak warianty Podstawowe, uzyskanie dodatkowej poprawy efektywnoœci energe-
tycznej 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, przedstawiono w tabeli 3. WskaŸniki te,
jak wynika z tabeli 3, 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.

TABELA 3. WskaŸniki elastycznoœci wzrostu zu¿ycia energii elektrycznej

TABELA 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

Prognozy krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025, po
uwzglêdnieniu powy¿szych wskaŸników elastycznoœci, s¹ przedstawione w tabeli 4.
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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 [TWh]

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

Krajowe zu¿ycie energii elektrycznej w 2005 roku wynios³o 145,747 TW·h, natomiast
w 2006 roku 149,847 TW·h.

Z tabeli 4 wynika, ¿e prognozowany do 2025 roku wzrost krajowego zu¿ycia energii
elektrycznej w odniesieniu do krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w 2006 roku jest
zawarty w granicach od 68,6 do 82,3%. Oznacza to wzrost zu¿ycia energii elektrycznej
przypadaj¹cej na jednego mieszkañca z 3825 [kWh/Ma] w 2005 roku do wartoœci zawartych
w granicach od 6904 do 7462 [kW·h/Ma].

Z informacji podanej przez CIRE (Centrum Informacji o Rynku Energii) z dnia 14 maja
2007 roku [4]

„Jak szacuje Ministerstwo Gospodarki, w ci¹gu najbli¿szych 10 lat zu¿ycie energii
elektrycznej w Polsce wzroœnie o oko³o 50%. Dlatego najdalej w ci¹gu 15 lat trzeba bêdzie
wydaæ na energetykê oko³o 50 mld z³otych: na modernizacjê istniej¹cej infrastruktury oko³o
20 mld z³, a na nowe bloki energetyczne oko³o 30 mld z³”
wynika, ¿e w 2016 roku krajowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ bêdzie wynosiæ
oko³o 224,8 TW·h.

Z prognozy ministerstwa Gospodarki i Pracy z 2005 roku wynika, ¿e w 2012 roku
krajowe zapotrzebowanie na energi¹ elektryczn¹ bêdzie zawarte w granicach od 172,8 do
177,7 TW·h, (4559 – 4701 kW·h/Ma).

Z szacunku Ministerstwa Gospodarki z 2007 roku wynika, ¿e w 2012 roku krajo-
we zapotrzebowanie na energi¹ elektryczn¹ bêdzie wynosiæ oko³o 194,8 TW·h, (5153
kW·h/Ma).

Wed³ug projektu opracowania Ministerstwa Œrodowiska „Krajowy Plan Rozdzia³u
Uprawnieñ do Emisji CO2 na lata 2008–2012” (maj 2007) krajowe zapotrzebowanie na
energiê elektryczn¹ w 2012 roku bêdzie wynosiæ oko³o 198,2 TW·h, (5243 kW·h/Ma).
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1. Aktualne mo¿liwoœci krajowego systemu

elektroenergetycznego

Prognozowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ od wielu lat stanowi w kraju
g³ówne zagadnienie badañ systemowych dotycz¹cych elektroenergetyki. Budowa elek-
trowni oraz innych obiektów energetycznych jest bardzo kosztowna i trwa od kilku do
kilkunastu lat. Oznacza to potrzebê takiego zaprogramowania rozwoju systemu elektro-
energetycznego 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 ubie-
g³ych 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¿yt-
kowników, dla których by³y przeznaczone [5].

Z wykonanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy prognoz (styczeñ 2005) wynika (tab.
4), ¿e w latach 2007–2012 powinien nast¹piæ w kraju znaczny wzrost zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹. W zale¿noœci od rozpatrywanego wariantu krajowe zapotrzebowanie na
energiê elektryczn¹ w 2012 roku bêdzie siê zawieraæ w granicach od 172,8 TW·h (wariant
Efektywnoœci) do 177,7 TW·h (wariant Traktatowy). Oznacza to, ¿e w okresie 6 lat, tzn. od 2007
do 2012 roku powinien nast¹piæ wzrost krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
o 23,0 TW·h w przypadku wariantu Efektywnoœci lub o 27,9 TW·h w przypadku realizacji
wariantu Traktatowego. Oznacza to, ¿e w omawianym okresie œrednioroczny wzrost krajowego
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ bêdzie musia³ wynosiæ od 3,8 do 4,7 TW·h.

Z szacunku Ministerstwa Gospodarki (maj 2007) wynika, ¿e od 2007 do 2012 roku
powinien nast¹piæ wzrost krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ o oko³o 45,0
TW·h. Oznacza to, ¿e w omawianym okresie œrednioroczny wzrost krajowego zapotrze-
bowania na energiê elektryczn¹ bêdzie musia³ wynosiæ oko³o 7,5 TW·h.

Wed³ug projektu opracowania Ministerstwa Œrodowiska (maj 2007) wzrost krajowego
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w latach 2007–2012 bêdzie wynosiæ 48,4 TW·h,
natomiast œrednioroczny wzrost zapotrzebowania osi¹gnie wartoœæ oko³o 8,1 TW·h.

Powstaje zatem pytanie: Czy krajowy system elektroenergetyczny w obecnym stanie mo¿e

zrealizowaæ wymagania przedstawionych prognoz ?

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 uzys-
kiwane w okresie kiedy krajowa produkcja energii elektrycznej by³a mniejsza od krajowego
zu¿ycia energii elektrycznej. Taka sytuacja zaistnia³a w latach 1986–1989. Zdecydowanie
mniejsze czasy u¿ytkowania mocy osi¹galnej uzyskuje siê w okresie kiedy krajowa pro-
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dukcja energii elektrycznej jest wiêksza od krajowego zu¿ycia energii elektrycznej, np.
w latach 2004–2005. Dane te przedstawiono w tabeli 5.

TABELA 5. Elektroenergetyka Polska – dane statystyczne

TABLE 5. Polish Power Industry – statistical data

Rok 1986 1987 1988 1989 2004 2005

Krajowa produkcja energii elektrycznej [TW·h] 140,3 145,8 144,3 145,3 154,1 156,9

Krajowe zu¿ycie energii elektrycznej [TW·h] 140,3 147,6 148,8 147,3 144,8 145,7

Moc osi¹galna [GW] 29,8 30,1 30,9 30,8 34,6 34,9

Czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej [h] 4708 4844 4670 4718 4454 4454

Z tabeli 5 wynika, ¿e œredni czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej w latach 1986–1989 tzn.
w okresie importu energii elektrycznej wynosi³ 4735 [h], natomiast w latach 2004–2005 tzn.
w okresie eksportu energii elektrycznej wynosi³ 4475 [h]. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e w latach
1995–2006 nast¹pi³a modernizacja niektórych bloków energetycznych w krajowych elek-
trowniach systemowych mo¿na przyj¹æ, ¿e czas u¿ytkowania mocy osi¹galnej zwiêkszy³ siê
w odniesieniu do lat 1986–1989 i wynosi obecnie oko³o 4900 h. Oznacza to, ¿e w 2007 roku
elektrownie krajowego systemu elektroenergetycznego s¹ w stanie wyprodukowaæ mak-
symalnie ok. 170 TW·h. energii elektrycznej:

34,6 [GW] · 4900 [h] = 169,54 TW·h

Przy zachowaniu obecnej mocy osi¹galnej, krajowy system elektroenergetyczny nie jest
zatem w stanie spe³niæ wymagañ rozpatrywanych prognoz.

2. Warunki realizacji prognoz

Przy zachowaniu istniej¹cej mocy osi¹galnej przez krajowy system elektroenergetyczny
oraz zbilansowaniu eksportu z importem energii elektrycznej, w celu realizacji opraco-
wanych prognoz jest konieczna budowa nowych krajowych Ÿróde³ energii elektrycznej.

Prognoza Ministerstwa Gospodarki i Pracy (styczeñ 2005) – prognoza 1
Dla zapewnienia dostarczenia do odbiorców krajowego systemu elektroenergetycznego

w 2012 roku 177,7 TW·h energii elektrycznej jest konieczna budowa nowych Ÿróde³ energii
elektrycznej wytwarzaj¹cych rocznie oko³o 8,2 TW·h, co odpowiada mocy zainstalowanej
wynosz¹cej oko³o 1,8 GW (mocy osi¹galnej oko³o1,7 GW). W przypadku równomiernego
roz³o¿enia budowy nowych elektrowni w okresie rozpatrywanej prognozy, oznacza to
oddawanie rocznie do eksploatacji mocy oko³o 300 MW.
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Prognoza wed³ug szacunku Ministerstwa Gospodarki (maj 2007) – prognoza 2
Dla zapewnienia dostarczenia do odbiorców krajowego systemu elektroenergetycznego

w 2012 roku 194,8 TW·h energii elektrycznej jest konieczna budowa nowych Ÿróde³ energii
elektrycznej wytwarzaj¹cych rocznie oko³o 25,3 TW·h, co odpowiada mocy zainstalowanej
wynosz¹cej oko³o 5,6 GW (mocy osi¹galnej oko³o 5,2 GW). W przypadku równomiernego
roz³o¿enia budowy nowych elektrowni w okresie rozpatrywanej prognozy, oznacza to
oddawanie rocznie do eksploatacji mocy oko³o 930 MW.

Prognoza wed³ug opracowania Ministerstwa Œrodowiska (maj 2007) – prognoza 3
Prognoza ta jest zbie¿na z prognoz¹ z prognoz¹ Ministerstwa Gospodarki z 2007 roku.

Przewiduje ona, ¿e w 2012 roku krajowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ bêdzie
wynosiæ 198,24 TW·h. Oznacza to, w przypadku równomiernego roz³o¿enia budowy no-
wych elektrowni, koniecznoœæ oddawania do eksploatacji rocznie oko³o 1070 MW mocy.

Przyjmuj¹c szacunkowo, ¿e koszt zainstalowania 1 kW mocy w nowych elektrowniach
bêdzie wynosiæ oko³o 1400 Euro, otrzymuje siê nastêpuj¹ce koszty budowy nowych Ÿróde³
energii elektrycznej dla zrealizowania poszczególnych prognoz zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹:
� Prognoza 1: oko³o 2,5 mld Euro,
� Prognoza 2: oko³o 7,8 mld Euro,
� Prognoza 3: oko³o 10,0 mld Euro.

Do tych 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 roz-
dzielczej dla wyprowadzenia mocy z nowych elektrowni, jej przesy³u i dostawy do od-
biorców. Szacuje siê, ¿e rozbudowa linii elektroenergetycznych powinna byæ proporcjo-
nalna do przyrostu nowych mocy w elektrowniach.

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 dla 2025 roku (progno-
za 1) 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 miêdzy-
narodowych, mog³oby to spowodowaæ znaczne ograniczenia w dostawie energii elektry-
cznej do odbiorców.

3. Prognoza autorska

Opracowane prognozy w zakresie wzrostu krajowego zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ do 2012 roku s¹ nierealne z dwóch powodów:
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� gospodarka krajowa, mimo przewidywanego rozwoju i zwi¹zanego z tym wzrostu PKB,
nie bêdzie potrzebowa³a tak znacznych iloœci energii elektrycznej, które okreœlaj¹ prog-
nozy 2 i 3, a tak¿e prognoza 1,

� nawet w przypadku zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ wynikaj¹cego z prognoz 2
i 3, uwzglêdniaj¹c stan obecny oraz realne mo¿liwoœci rozbudowy, krajowy system
elektroenergetyczny nie bêdzie w stanie dostarczyæ odbiorcom wymaganych iloœci
energii elektrycznej o okreœlonej jakoœci i niezawodnoœci.
Istnieje zatem koniecznoœæ zweryfikowania tych prognoz.
Wykorzystuj¹c wieloletnie doœwiadczenie w zakresie prognozowania, przedstawiam

w³asn¹ prognozê krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2005–2025, ze
szczególnym uwzglêdnieniem lat 2007–2012.

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 [6, 7]:
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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; (1, 2, 3,.....,k),
di – procentowy wzrost PKB w – 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:

� zasad gospodarki rynkowej,
� restrukturyzacji przemys³u, w tym sektora elektroenergetyki,
� racjonalnego u¿ytkowania energii, szczególnie energii elektrycznej,
� konsekwentnego wprowadzania energooszczêdnych technologii w produkcji przemy-

s³owej i budownictwie mieszkaniowym.
Ponadto przyjmuje siê, zgodnie z prognoz¹ G³ównego Urzêdu Statystycznego (tab. 1),

zmniejszenie liczby ludnoœci.
Za³o¿enia szczegó³owe
Dane wyjœciowe:

� rok bazowy prognozy 2006; zu¿ycie energii elektrycznej w roku bazowym wynios³o =
149,8 TW·h,

� rok koñcowy prognozy 2025 (2006 + 19 = 2025),
� procentowy wzrost PKB (zale¿ny od zu¿ycia energii elektrycznej):

� dla dolnej granicy prognozy:
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d d d dd d d d1 2007 2 2008 3 2009 4 2010( ) ( ) ( ) ( )� � � = 1,035,
d d d d dd d d d d5 2011 6 2012 7 2013 8 2014 9 2015( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � = 1,030,
d d d d dd d d d10 2016 11 2017 12 2018 13 2019 14 20( ) ( ) ( ) ( ) (� � � � 20)d = 1,025,
d d d d dd d d d15 2021 16 2022 17 2023 18 2024 19 20( ) ( ) ( ) ( ) (� � � � 25)d = 1,025;
� dla górnej granicy prognozy:
d d d dg g g g1 2007 2 2008 3 2009 4 2010( ) ( ) ( ) ( )� � � = 1,040,
d d d d dg g g g g5 2011 6 2012 7 2013 8 2014 9 2015( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � = 1,035,
d d d d dg g g g10 2016 11 2017 12 2018 13 2019 14 20( ) ( ) ( ) ( ) (� � � � 20)g = 1,030,
d d d d dg g g g15 2021 16 2022 17 2023 18 2024 19 20( ) ( ) ( ) ( ) (� � � � 25)g = 1,030;

� wskaŸniki elastycznoœci:
g g g g1 2007 2 2008 3 2009 4 2010( ) ( ) ( ) ( )� � � = 0,40,
g g g g g5 2011 6 2012 7 2013 8 2014 9 2015( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � = 0,40,
g g g g g10 2016 11 2017 12 2018 13 2019 14 2020( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � = 0,30,
g g g g g15 2021 16 2022 17 2023 18 2024 19 2025( ) ( ) ( ) ( ) ( )� � � � = 0,30.
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 [8].

Pocz¹tkowy wskaŸnik elastycznoœci dla lat 2005–2012 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 wskaŸ-
nik 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 2007–2012, która jest przedsta-
wiona w tabeli 6.

TABELA 6. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2007–2012

TABLE 6. Forecast of domestic electricity demand in the period 2007–2012

Rok prognozy
2007

( k=1 )
2008

( k=2 )
2009
( k=3)

2010
( k=4 )

2011
( k=5)

2012
( k=6 )

Prognoza dolna TW·h 151,9 154,0 156,2 158,4 160,3 162,2

Prognoza górna TW·h 152,2 154,6 157,1 159,6 161,9 164,1

Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, ¿e prognozowany do 2012 roku wzrost
krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w odniesieniu do krajowego zu¿ycia energii elek-
trycznej w 2006 roku bêdzie zawarty w granicach od 8,3% do 9,5%. Oznacza to, ¿e w 2012
roku zu¿ycie energii elektrycznej przypadaj¹ce na jednego mieszkañca powinno wynosiæ od
4280 do 4341 kW·h. Ró¿nica miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ opracowanej prognozy dla 2012
roku wynosi 1,9 TW·h.
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W tabeli 7, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, przedstawiono przybli¿on¹ prognozê
krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ do 2025 roku.

TABELA 7. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ do 2025 roku

TABLE 7. Forecast of domestic electricity demand to 2025 year

Rok prognozy
2015
(k=9)

2020
(k=14)

2025
(k=19)

Prognoza dolna TW·h 168,1 174,5 181,1

Prognoza górna TW·h 171,1 179,0 187,1

Z danych przedstawionych w tabeli 7 wynika, ¿e szacowany do 2025 roku wzrost
krajowego zu¿ycia energii elektrycznej w odniesieniu do krajowego zu¿ycia energii elek-
trycznej w 2006 roku jest zawarty w granicach od 21 do 24,9%, co odpowiada, ¿e w 2012
roku zu¿ycie energii elektrycznej przypadaj¹ce na jednego mieszkañca powinno wynosiæ od
4948 do 5112 kW·h. Ró¿nica miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ opracowanej prognozy dla 2012
roku wynosi 6,0 TW·h.

Zakoñczenie

Ró¿nice liczbowe miêdzy prognozami: 1 (P1), 2 (P2 ), 3 (P3) a prognoz¹ autorsk¹ (PA) s¹
znaczne. Dla poszczególnych lat prognozy wynosz¹ one:
� rok 2012 prognoza dolna: P1 – PA = 10,6 TW·h,

prognoza górna: P1 – PA = 13,6 TW·h,
prognoza dolna: P2 – PA = 32,6 TW·h,
prognoza górna: P2 – PA = 30,7 TW·h,
prognoza dolna: P3 – PA = 36,0 TW·h,
prognoza górna: P3 – PA = 34,1 TW·h.

� rok 2025 prognoza dolna: P1 – PA = 71,6 TW·h,
prognoza górna: P1 – PA = 86,0 TW·h.

Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e ró¿nice miêdzy prognozami 1, 2, 3 a prog-
noz¹ autorsk¹ s¹ znaczne. Najbardziej zbli¿ona do prognozy autorskiej jest prognoza 1,
która tak¿e jak prognozy 2 i 3 odbiega znacznie od potrzeb gospodarki krajowej, a tak¿e od
mo¿liwoœci krajowego systemu elektroenergetycznego. Prognozy 1, 2, 3 s¹ przesza-
cowane.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e do 2005 roku maksymalne krajowe zu¿ycie energii
elektrycznej wyst¹pi³o w 1988 roku (148,8 TW·h). Dopiero w 2006 roku poziom ten zosta³
przekroczony (149,8 TW·h). Dlatego osi¹gniêcie w 2012 roku nawet dolnej granicy prog-
nozy 1 (172,8 TW·h) nie jest realne. Prognozy 2 i 3 s¹ prognozami abstrakcyjnymi.
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Przeszacowanie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ jest szkodliwe dla krajowej
gospodarki, a przede wszystkim dla energetyki. Budowa obiektów energetycznych, szcze-
gólnie elektrowni, trwa od kilku do kilkunastu lat. Podejmowanie zatem decyzji inwes-
tycyjnych w energetyce na podstawie b³êdnych prognoz mo¿e doprowadziæ do znacznych
strat gospodarczych. Ponadto przeszacowane prognozy zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ daj¹ fa³szyw¹ informacjê dla górnictwa dotycz¹c¹ zapotrzebowania na wêgiel
kamienny przez elektrownie.

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
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 prognozy 2 i 3.

Jest najwy¿szy czas, aby problematyk¹ zwi¹zan¹ z prognozowaniem krajowego zapo-
trzebowania 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.

W tabeli 8 zestawiono dane statystyczne dotycz¹ce krajowego zu¿ycia energii elektrycznej
od 1946 do 2005 roku. Z danych tych wynika, ¿e od 1946 do 1980 roku nastêpowa³ sta³y wzrost
zu¿ycia energii elektrycznej od wartoœci 5,8 do 121,6 TW·h. W 1981 roku nast¹pi³ spadek
zu¿ycia energii elektrycznej do wartoœci 115,0 TW·h. Po spadku zu¿ycia energii elektrycznej
w 1981 roku, od 1982 roku nastêpuje ponowny wzrost zu¿ycia, który osi¹ga wartoœæ 148,8
TW·h w 1989 roku. Od 1989 roku nastêpuje spadek zu¿ycia energii elektrycznej, który w 1992
roku obni¿a siê do wartoœci 128,7 TW·h. Dopiero od 1999 roku nastêpuje ponowny sta³y wzrost
zu¿ycia energii elektrycznej, który w 2006 roku osi¹gn¹³ wartoœæ 149,8 TW·h, przekraczaj¹c
najwiêksz¹ wartoœæ zu¿ycia energii elektrycznej 148,8 TW·h uzyskan¹ w 1988 roku.

Najwiêksze roczne przyrosty krajowego zu¿ycia energii elektrycznej wynosz¹ce po 7,3
TW·h uzyskano w 1976 i w 1987 roku.

W tabeli 9 przedstawiono dane statystyczne dotycz¹ce krajowej produkcji energii elek-
trycznej, jej zu¿ycia oraz wymiany zagranicznej w latach 2000–2006.

Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, ¿e w latach 2000–2002 saldo wymiany krajowej
energii elektrycznej z zagranic¹ zmienia³o siê od 6,4 do 7,1 TW·h. W latach 2004–2006
nast¹pi³ wzrost eksportu energii elektrycznej osi¹gaj¹c w 2005 roku wartoœæ salda wyno-
sz¹c¹ 11,186 TW·h.

Wartoœæ wymiany energii elektrycznej z zagranic¹ zale¿y od wielu czynników, do
których nale¿y m. in. zaliczyæ:
� krajowe mo¿liwoœci produkcji energii elektrycznej,
� mo¿liwoœci przesy³owe krajowego systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym

uwzglêdnieniem po³¹czeñ miêdzynarodowych,
� zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ przez odbiorców zagranicznych.
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Oznacza to, ¿e prognozowanie salda wymiany energii elektrycznej z zagranic¹ jest
uzale¿nione od wielu czynników, które s¹ trudne do oszacowania.

Przewiduje siê, ¿e do 2012 roku z nowych znacz¹cych inwestycji w krajowych elek-
trowniach zostan¹ uruchomione: blok o mocy 460 MW w elektrowni £agisza, blok o mocy
460 MW w elektrowni P¹tnów oraz najwiêkszy w kraju blok o mocy 833 MW w elektrowni
Be³chatów. Nowy blok o mocy 833 MW praktycznie nie zwiêkszy mocy wytwórczej
elektrowni Be³chatów, a jedynie pozwoli utrzymaæ obecny poziom produkcji energii elek-
trycznej elektrowni Be³chatów, gdy ta przyst¹pi do modernizacji najstarszych bloków
energetycznych [9]. Budowa bloku o mocy 833 MW jest w kraju najwiêksz¹ inwestycj¹
energetyczn¹ ostatnich lat. Wraz z projektami towarzysz¹cymi (m. in. budowa wyj¹tkowo
d³ugiej linii blokowej 400 kV o d³ugoœci oko³o 45 km), której wartoœæ wynosi 1,820 mld
Euro, co oznacza, ¿e w tym przypadku koszt inwestycyjny 1 kW wynosi 2185 Euro [9].
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TABELA 8. Elektroenergetyka Polska – dane statystyczne zu¿ycia energii elektrycznej

TABLE 8. Polish Power Industry – statistical data consumption of electricity

Rok Zu¿ycie energii elektrycznej Rok Zu¿ycie energii elektrycznej Rok Zu¿ycie energii elektrycznej

[-] [TW·h] [-] [TW·h] [-] [TW·h]

1946 5,8 1966 47,3 1986 140,3

1947 6,6 1967 51,6 1987 147,6

1948 7,6 1968 55,8 1988 148,8

1949 8,3 1969 60,2 1989 147,3

1950 9,4 1970 64,6 1990 135,3

1951 10,6 1971 69,8 1991 132,1

1952 12,0 1972 76,3 1992 128,7

1953 13,6 1973 82,5 1993 131,3

1954 15,5 1974 88,8 1994 132,5

1955 17,8 1975 96,7 1995 136,2

1956 19,7 1976 104,0 1996 140,1

1957 21,4 1977 109,4 1997 140,6

1958 24,2 1978 115,2 1998 139,3

1959 26,7 1979 117,0 1999 137,2

1960 29,6 1980 121,6 2000 138,8

1961 32,6 1981 115,0 2001 138,9

1962 35,4 1982 115,9 2002 137,0

1963 36,9 1983 122,7 2003 141,6

1964 40,1 1984 130,2 2004 144,8

1965 43,3 1985 135,6 2005 145,7



W krajowych elektrowniach wiatrowych jest obecnie zainstalowanych oko³o 250 MW.
Przewiduje siê, ¿e do 2012 roku bêdzie zainstalowanych ³¹cznie oko³o 2000 MW mocy
elektrycznej. Uwzglêdniaj¹c, ¿e w warunkach krajowych czas wykorzystania mocy osi¹gal-
nej elektrowni wiatrowych wynosi oko³o 1500 godzin rocznie, oznacza to produkcjê energii
elektrycznej wynosz¹c¹ co najwy¿ej oko³o 3 TW·h. Wartoœæ ta nie bêdzie mia³a istotnego
znaczenia w krajowym bilansie elektroenergetycznym.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze oraz stan obecny krajowej elektroenergetyki nale¿y szacowaæ,
¿e pocz¹wszy od 2007 roku bêdzie nastêpowaæ ograniczenie eksportu energii elektrycznej
z krajowego systemu elektroenergetycznego. W 2007 roku eksport energii elektrycznej nie
powinien przekroczyæ 6 TW·h. Oko³o 2012 roku powinno nast¹piæ zbilansowanie eksportu
i importu energii elektrycznej w granicach od 0 do 3 TW·h.

Wynika st¹d, ¿e krajowa produkcja energii elektrycznej w 2007 roku nie powinna
przekroczyæ 158,2 TW·h. Szacunkowa prognoza krajowej produkcji energii elektrycznej na
lata 2007–2012 jest przedstawiona w tabeli 10.
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TABELA 9. Elektroenergetyka Polska – dane statystyczne produkcji, zu¿ycia i wymiany
z zagranic¹ energii elektrycznej w latach 2000–2006

TABLE 9. Polish Power Idastry – statistical data generation, consumption and imports and exports
of electricity

Rok
Produkcja energii

elektrycznej
Zu¿ycie energii

elektrycznej

Wymiana energii elektrycznej z zagranic¹

eksport import saldo

[-] [TW·h] [TW·h] [TW·h]

2000 145,183 138,810 9,663 3,290 6,373

2001 145,615 138,886 11,035 4,306 6,729

2002 144,073 137,005 11,537 4,469 7,068

2003 151,792 141,631 15,146 4,985 10,161

2004 154,124 144,831 14,605 5,312 9,293

2005 156,933 145,747 16,188 5,002 11,186

2006 160,848 149,847 11,001

TABELA 10. Szacunkowa prognoza krajowej produkcji energii elektrycznej na lata 2007–2012

TABLE 10. Estimated of forecast of domestic electricity generation in the period 2007–2012

Rok prognozy
2007
(k=1)

2008
(k=2)

2009
(k=3)

2010
(k=4)

2011
(k=5)

2012
(k=6)

Prognoza dolna TW·h 157,9 159,0 160,2 161,4 162,3 163,2

Prognoza górna TW·h 158,2 161,6 163,1 164,6 165,9 167,1



Na rysunkach 1 i 2 s¹ przedstawione prognozy krajowego zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ i produkcji energii elektrycznej na lata 2007–2012.
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Rys. 1. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2007–2012

Fig. 1. Forecast of domestic electricity demand in the period 2007–2012
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Rys. 2. Szacunkowa prognoza krajowej produkcji energii elektrycznej na lata 2007–2012

Fig. 2. Estimated of forecast of domestic electricity generation in the period 2007–2012



Literatura

[1] Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa,
styczeñ 2005.

[2] D³ugoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energiê. Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, Warszawa, listopad 2004.

[3] Statystyki Elektroenergetyki Polskiej. Wydawnictwa Centrum Informatyki Energetyki do 1995
roku, nastêpnie Agencji Rynku Energii S.A., Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

[4] CIRE. Centrum Informacji o Rynku Energii, 14 maja 2007.
[5] MACIEJEWSKI Z., 2003 — Krajowe zu¿ycie energii elektrycznej a prognozowanie jej zapo-

trzebowania. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Kraków.
[6] GUMIÑSKI J., MACIEJEWSKI Z., 1988 — Prognozowanie potrzeb energetycznych kraju przy

wykorzystaniu wskaŸników elastycznoœci. Energetyka, Biuletyn Instytutu Energetyki nr 11,
Warszawa.

[7] MACIEJEWSKI Z. i in., 1990 — Okreœlenie potrzeb energetycznych kraju na podstawie zmie-
niaj¹cego siê w latach prognozy wskaŸnika elastycznoœci zu¿ycia energii wzglêdem dochodu
narodowego wytworzonego. Studia i Rozprawy nr 5, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.

[8] SIWECKI H., 2005 — Wzrosty i wzrosty. Najwy¿szy czas, Tygodnik Konserwatywno-Liberalny
nr 8 (770), Warszawa luty 2005.

[9] BOT Górnictwo i Energetyka. Miesiêcznik grupy BOT, kwiecieñ – maj 2007.

Zygmunt MACIEJEWSKI

Forecast of domestic electricity demand in the period
to 2012 year

Abstract

In the paper is given the critical opinion a few of forecasts of domestic electricity demand to 2012
year. It is shown the this forecast are strongly overstate and it will not to be able perform by domestic
power system. That why the another forecast is proposed , wich is most realistic. This forecasts are
compared.
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