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STRESZCZENIE. Energoch³onnoœæ PKB Polski jest ponad dwa razy wy¿sza od œredniej krajów Unii
Europejskiej. Je¿eli porównaæ j¹ z energoch³onnoœci¹ krajów piêtnastki to wartoœæ ta wzrasta
jeszcze bardziej. Zdaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii najprostsze sposoby
zwiêkszania efektywnoœci energetycznej zosta³y ju¿ wyczerpane. W dobie kryzysu podmiot
rynkowy szuka mo¿liwoœci obni¿enia kosztów funkcjonowania. Celem tego dzia³ania jest
tania energia wysokiej jakoœci. Przedstawione w artykule miary efektywnoœci energetycznej
dowodz¹, ¿e proces rozwoju gospodarczego nie musi byæ zawsze uto¿samiany ze wzrostem
konsumpcji surowców energetycznych. Jednak¿e w ka¿dym kraju ze wzglêdu na zró¿ni-
cowany poziom rozwoju gospodarczego i osi¹gniête efekty w dziedzinie poprawy energo-
ch³onnoœci gospodarki s¹ stosowane zró¿nicowane priorytety.
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Wprowadzenie

Rozwój Ÿróde³ energii od zawsze by³ jednym z g³ównych czynników rozwoju cz³owieka.
W sytuacji, gdy wzrostowi populacji towarzyszy zwiêkszanie popytu na energiê, spo³e-
czeñstwo zmuszone jest do coraz bardziej efektywnego jej wykorzystania. Zwiêkszanie
efektywnoœci energetycznej jest jednym z najwa¿niejszych elementów zrównowa¿onej
polityki energetycznej. Wsparcie dzia³añ w zakresie efektywnoœci energetycznej przez Uniê
Europejsk¹ zmierza do zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw, realizacji postanowieñ proto-
ko³u z Kioto oraz wsparcia konkurencyjnoœci wœród firm energetycznych. W gospodarce ist-
niej¹ ogromne mo¿liwoœci, pozwalaj¹ce na zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej, szcze-
gólnie w takich sektorach jak budownictwo, produkcja, transport czy przetwarzanie energii.

1. Cele i priorytety polityki efektywnoœci energetycznej

W 2006 roku Unia zdecydowa³a siê na ograniczenie zu¿ycia energii pierwotnej o 20%
w porównaniu z obecn¹ tendencj¹ do roku 2020[1]. Dla osi¹gniêcia tego celu instytucje
unijne prowadz¹ kampaniê informacyjn¹ motywuj¹c opiniê publiczn¹, przedstawicieli w³a-
dzy na wszystkich szczeblach i uczestników rynku. Celem jest uzyskanie minimum standar-
dów efektywnoœci energetycznej poprzez etykietowanie produktów, us³ug i infrastruktury
(np. œwiadectwa energetyczne). Wymienione dzia³ania powinny doprowadziæ do:
� spowolnienia lub zatrzymania zmian klimatycznych,
� poprawy bezpieczeñstwa energetycznego,
� realizacji za³o¿eñ Strategii lizboñskiej,
� obni¿enia kosztów gospodarek unijnych.

Zmiany klimatyczne to jedno z najwiêkszych wyzwañ w najbli¿szych latach. Globalne
ocieplenie, rosn¹ca œrednia temperatura na powierzchni ziemi, topniej¹ce lodowce, coraz
czêstsze susze i powodzie s¹ dowodem na to, ¿e zmiany klimatyczne to zjawisko realne.
Unia Europejska podejmuje ró¿nego rodzaju dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych próbuj¹c realizowaæ nastêpuj¹ce cele:
1. Zwiêkszenie efektywnoœci konsumpcji energii produkowanej w sposób mniej szkodliwy

dla œrodowiska.
2. Tworzenie czystych i zrównowa¿onych systemów transportu.
3. Tworzenie firm odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska funkcjonuj¹cych na zasadach

rynkowych.
4. Zapewnienie przyjaznego œrodowisku planowania zagospodarowania terenów i rolnictwa.
5. Stworzenie warunków sprzyjaj¹cych prowadzeniu prac badawczych i innowacjom.

Bezpieczeñstwo energetyczne jest rozumiane jako stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy po-
krycie bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê,
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony
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œrodowiska. Zasadniczym celem, w tym przypadku, jest stworzenie warunków zapew-
niaj¹cych bezpieczeñstwo energetyczne krajów Unii oraz zagwarantowanie mieszkañcom
racjonalnej ceny energii. Zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii zarówno w krótkim,
jak i d³ugim okresie stanowi powa¿ne wyzwanie na konkurencyjnym rynku energii elek-
trycznej. Jednym z warunków spe³nienia tego wymogu jest zabezpieczenie odpowiedniego
poziomu i struktury inwestycji energetycznych. Z natury rzeczy podlegaj¹ one d³ugo-
trwa³ym procedurom administracyjnym i s¹ kapita³och³onne. Oznacza to, ¿e rynek energii
elektrycznej nie jest w stanie reagowaæ w szybki sposób na sygna³y, które siê na nim
pojawiaj¹. Inwestycje i prowadzenie w³aœciwej polityki energetycznej, to warunki ko-
nieczne, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo dostaw, racjonalnoœæ kosztów pozyskania energii
oraz spe³nienie wymogów ekologicznych. Mog¹ byæ one spe³nione tylko w sytuacji odpo-
wiedniego dostosowania regulacji prawnych.

Strategia lizboñska jest planem rozwoju i wa¿n¹ odpowiedzi¹ Unii na globalizacjê.
Pomaga ona mieszkañcom regionu kszta³towaæ zwi¹zane z globalizacj¹ wyzwania i mo¿li-
woœci. W ramach odnowienia strategii lizboñskiej, w lipcu 2005 Komisja Europejska
og³osi³a Wspólnotowy Program Lizboñski ukierunkowany na wzrost gospodarczy i zatrud-
nienie. By³a to odpowiedŸ na pojawiaj¹ce siê w gospodarce unijnej wyzwania spo³eczne,
ekonomiczne i œrodowiskowe. Jednym z celów realizowanych przez program by³o (i jest)
znacz¹ce poprawienie efektywnoœci energetycznej w budynkach i wykorzystanie olbrzy-
mich bud¿etów na zamówienia publiczne w celu przeforsowania koniecznych zmian[2].

2. System cen energii

Do realizacji wymienionych celów polityki efektywnoœci energetycznej konieczny jest
poprawnie skonstruowany system cen energii. Instrument finansowy w postaci cen powinien
wysy³aæ sygna³y generuj¹ce bodŸce wymuszaj¹ce na konsumentach wybór najbardziej
efektywnych metod wykorzystania energii. Zani¿one ceny lub niepoprawnie skonstruowane
taryfy prowadz¹ z regu³y do wyd³u¿onego okresu zwrotu inwestycji, a energooszczêdne
wyposa¿enie staje siê w tej sytuacji zupe³nie nieefektywne. BodŸce cenowe jako pojedynczy
instrument polityki finansowej nie s¹ wystarczaj¹ce do racjonalizacji polityki energetycznej.
Kolejnym krokiem jest likwidacja barier efektywnoœci energetycznej oraz wprowadzenie
udogodnieñ dla funkcjonowania sprzêtu i urz¹dzeñ energooszczêdnych.

3. Agencje efektywnoœci energetycznej

Wprowadzenie w³aœciwych instrumentów polityki efektywnoœci energetycznej jest
zatem konieczne w celu wzmocnienia znaczenia instrumentu cen. Takie dzia³ania powinny
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byæ podejmowane przez agencje efektywnoœci energetycznej. Mog¹ byæ one tworzone
zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Nie jest te¿ istotna ich forma w³asnoœci.
Doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e na ca³ym œwiecie sprawdzaj¹ siê pañstwowe i prywatne formy
w³asnoœci. Przyk³adem w³asnoœci pañstwowej jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii
SA – KAPE SA, która powsta³a w wyniku uchwa³y Sejmu RP oraz decyzji Rz¹du RP,
w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizuj¹cych politykê spo³eczno-ekonomiczn¹
pañstwa. Do agencji prywatnych nale¿y miêdzy innymi The World Energy Efficiency
Association (WEEA), która zosta³a za³o¿ona w czerwcu 1993r. jako prywatna organizacja
non-profit. Jej celem jest wspó³praca z krajami rozwijaj¹cymi siê i rozwiniêtymi w zakresie
zwiêkszania szeroko rozumianej efektywnoœci energetycznej. Wiele z agencji powsta³o po
roku 2000, co wskazuje na u¿ytecznoœæ tych instytucji oraz brak dysonansu pomiêdzy nimi,
a gospodark¹ rynkow¹. Rol¹ agencji jest stworzenie, wdro¿enie i koordynacja i ocena
programów i mierników efektywnoœci energetycznej. Agencje pomagaj¹ równie¿ w ne-
gocjacjach umów sektorowych pomiêdzy producentami sprzêtu i urz¹dzeñ (na przyk³ad
producenci samochodów) i bankami, w celu wprowadzenia pakietów finansowych wspie-
raj¹cych dzia³ania efektywnoœciowe. W krajach rozwijaj¹cych siê ich rola polega do-
datkowo na wspó³pracy z instytucjami finansowymi, z którymi miêdzy innymi, negocjuj¹
dotacje dla funduszy efektywnoœci energetycznej. Jedna z agencji za³o¿onych w tych krajach
jest National Energy Efficiency Agency (NEEA), która zosta³a za³o¿ona w marcu 2006
przez Ministra Minera³ów i Energii RPA. Dziêki negocjacjom tej agencji, Central Energy
Fund przyzna³ miastu Johannesburg pulê 5 miliardów dolarów dotacji z banków miêdzy-
narodowych (Citigroup, UBS, Deutsche Bank, ABN AMRO i JP Morgan Chale) na zwiêk-
szenie o 50% efektywnoœci energetycznej budynków samorz¹dowych i obni¿enie emisji
gazów cieplarnianych.

4. Œwiadectwa energetyczne

Kolejnym priorytetem polityki energetycznej jest okreœlenie celów iloœciowych poprawy
efektywnoœci wykorzystania energii w d³ugim horyzoncie czasowym. Wiele krajów przyjê³o
takie cele, podejmuj¹c na przyk³ad zobowi¹zanie zmniejszenia emisji CO2. Innym przy-
k³adem dzia³añ podejmowanych w tym zakresie jest ograniczenie zu¿ycia paliwa w nowych
samochodach produkowanych w Chinach (w najbli¿szym czasie dzia³anie to obejmie tak¿e
kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej), obowi¹zkowy monta¿ i korzystanie ze zbiorników
wody podgrzewanej przez promienie s³oneczne (Hiszpania), obowi¹zkowe œwiadectwa
energetyczne dla budynków, emisja obligacji komunalnych czy wycofanie tradycyjnych
¿arówek (Australia, kraje UE).

Wszystkie kraje Unii i wiêkszoœæ krajów OECD wprowadzi³o ju¿ obowi¹zkowe stan-
dardy efektywnoœci energetycznej dla nowych budynków – tak zwane œwiadectwa ener-
getyczne. Standardy te pocz¹tkowo przyjmowa³y formê prostych norm, wyznaczonych dla
komponentów budowlanych. Z czasem objê³y ca³y system budynków, w³¹cznie z ich
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wyposa¿eniem (ogrzewanie, klimatyzacja, ciep³a woda, oœwietlenie itp.). Nowa dyrektywa
unijna[3] gwarantuje obowi¹zek odnawiania œwiadectw co 5 lat. Raporty wskazuj¹, ¿e
oszczêdnoœci energetyczne w nowych budynkach s¹ ni¿sze od oczekiwanych. Dzieje siê tak
z powodu mniejszego zu¿ycia energii w mieszkaniach. Dziêki zastosowaniu instrumentów
efektywnoœci energetycznej, konsumenci mog¹ podwy¿szyæ swój standard energetyczny
bez zwiêkszania kosztów. Ten efekt nazywa siê „efektem odbicia” i w przypadku bu-
downictwa oznacza podwy¿szenie komfortu przy wykorzystaniu innych œrodków ni¿ bez-
poœrednie nak³ady finansowe.

Korzyœci wynikaj¹ce z wprowadzenia œwiadectw energetycznych s¹ na dzieñ dzisiejszy
niewielkie. Przyczyn¹ jest niski udzia³ nowych budynków objêtych certyfikacj¹ w ca³ej
substancji mieszkaniowej. W d³ugim horyzoncie czasowym efekt powinien byæ znacz¹cy,
choæby ze wzglêdu na zamiar wprowadzenia certyfikacji dla budynków które zmieniaj¹
dzier¿awcê lub w³aœciciela. W ten sposób nabywca lub najemca powinien uzyskaæ pe³n¹
informacjê o wysokoœci kosztów wynikaj¹cych ze zu¿ycia energii w budynku. Ponadto
œwiadectwa mog¹ stanowiæ efektywny bodziec dla osób, które wykona³yby termomo-
dernizacjê budynku (na przyk³ad w postaci „tax credit” lub niskooprocentowanej po¿yczki).

5. Etykietowanie

Etykietowanie energetyczne jest kolejn¹ z efektywnych metod transformacji rynku
w kierunku zmniejszenia tempa wzrostu popytu na energiê elektryczn¹. Jednak¿e ¿aden
z programów nie jest w stanie ograniczyæ rosn¹cego zu¿ycia energii w gospodarstwach
domowych. Przyczyn¹ takiej sytuacji jest sta³y wzrost popytu na wyposa¿enie nowej
generacji (np.: klimatyzacja, komputery, AGD itp.). Rosn¹ce zu¿ycie wynika równie¿
z zastosowania funkcji standy (dotyczy to przede wszystkim urz¹dzeñ obs³ugiwanych przy
pomocy pilota, które pozostaj¹ w stanie gotowoœci przez ca³y czas, gdy nie s¹ u¿ywane)
w wiêkszoœci urz¹dzeñ elektrycznych. Urz¹dzenie w trakcie czuwania zu¿ywa oko³o
10–15 Watt energii. W przypadku pojedynczej sztuki jest to ma³o znacz¹ca iloœæ. Jednak
je¿eli w gospodarstwie domowym jest na przyk³ad 6 takich urz¹dzeñ, to przek³ada siê to na
w³¹czon¹ ¿arówkê o mocy od 60–90 Watt. Poni¿szy wykres pokazuje zu¿ycie energii
elektrycznej w gospodarstwach domowych przez urz¹dzenia audio w czasie czuwania.

Analizy przeprowadzone przez Lawrence Berkeley National Laboratory w Kaliforni
(znane jako Berkley Lab, zosta³o za³o¿one w 1931 w Kalifornii; w historii dzia³alnoœci 11
jego pracowników otrzyma³o nagrodê Nobla) i Energy Saving Trust w Wielkiej Brytanii
(organizacja non-profit za³o¿ona wspólnie przez Rz¹d Wielkiej Brytanii i przedsiêbiorców
sektora prywatnego w celu ochrony klimatu poprzez promocjê zrównowa¿onego zu¿ycia
energii, oszczêdzania energii i obni¿enia emisji CO2) dowodz¹, ¿e urz¹dzenia w gospo-
darstwach domowych w trakcie czuwania zu¿ywaj¹ ogromne iloœci energii. W ci¹gu roku
w Wielkiej Brytanii urz¹dzenia audio zu¿ywaj¹ po wy³¹czeniu energiê wart¹ 290 milionów
funtów co oznacza emisjê 1,6 miliona ton CO2. Odtwarzacze wideo i dvd zu¿ywaj¹ w trakcie
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czuwania energiê wart¹ 194 miliony funtów, co jest równe emisji 1,06 miliona ton CO2,
a telewizory w trakcie czuwania kosztuj¹ Brytyjczyków 88 milionów funtów co przek³ada
siê na 480 tysiêcy ton emisji dwutlenku wêgla [5]. Szczególn¹ rolê wœród urz¹dzeñ wyko-
rzystuj¹cych energiê odgrywaj¹ komputery i laptopy, poniewa¿ z regu³y s¹ one zasilane 24 h
na dobê (œrednie zu¿ycie energii w stanie czuwania waha siê miêdzy 5 a 60 Watt). Istotna jest
iloœæ tych urz¹dzeñ na œwiecie. Wed³ug Computer Industry Almanach Inc. pod koniec
2008 r. iloœæ komputerów i laptopów na ca³ym œwiecie przekroczy³a 1,2 miliarda jed-
nostek[6]. Przy za³o¿eniu, ¿e jednostka w stanie czuwania zu¿ywa 10 Watt energii daje to
zu¿ycie ponad 52,5 miliona MWh energii rocznie i równa siê emisji ponad 52 miliardów ton
CO2. ¯eby zobrazowaæ skalê problemu nale¿y dodaæ, ¿e do poch³oniêcia takiej iloœci
dwutlenku wêgla potrzeba ponad 6 bilionów œwierków (zajê³yby one powierzchniê piêæ-
dziesi¹t razy wiêksz¹ od powierzchni Polski).

W celu efektywnego wykorzystania standardów etykietowania nale¿y je regularnie
aktualizowaæ. W zwi¹zku z tym 5 maja 2009r. Parlament Europejski w g³osowaniu przyj¹³
rezolucjê legislacyjn¹ dotycz¹c¹ nowelizacji dyrektywy w zakresie etykietowania produk-
tów i informowania o zu¿yciu energii produktów oraz innych zasobów[7]. Etykietowanie
energetyczne by³o stosowane przede wszystkim na sprzêcie RTV i AGD, czyli na pro-
duktach, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na zu¿ycie energii. System dzieli produkty na
siedem klas energoch³onnoœci. Klasa A – zielona, jest najbardziej energetycznie wydajna,
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Rys. 1. Zu¿ycie energii elektrycznej przez wybrane urz¹dzenia audio w czasie czuwania
�ród³o: [4]

Fig. 1. Electricity consumption of audio devices at standby mode



a klasa G – czerwona, najbardziej energoch³onna. W wyniku przyjêtej rezolucji Parlament
rozszerzy³ dyrektywê o inne produkty zwi¹zane z energi¹, w tym produkty budowlane, które
dotychczas nie by³y etykietowane. Teraz gama oznaczonych produktów bêdzie poszerzona
o te, które nie zu¿ywaj¹ energii, lecz przyczyniaj¹ siê do znacznych oszczêdnoœci w jej
zu¿yciu, np. okna, ramy, drzwi.

W szczególnych przypadkach bardziej efektywn¹ metod¹, w porównaniu z obowi¹z-
kowym etykietowaniem, s¹ dobrowolne umowy z producentami sprzêtu na obni¿enie ener-
goch³onnoœci. Mog¹ byæ one znacznie szybciej wprowadzane ni¿ obligatoryjna procedura
etykietowania. Taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku pralek i zmywarek. Wprowadzenie
tego instrumentu nie mia³o prze³o¿enia na wzrost cen urz¹dzeñ.

6. Dotacje bezpoœrednie

Inn¹ form¹ promocji s¹ dotacje bezpoœrednie do przedsiêwziêæ generuj¹cych efek-
tywnoœæ energetyczn¹. W wyniku wieloletnich doœwiadczeñ ograniczono i lepiej zdefinio-
wano grupê projektów i beneficjentów, którzy mog¹ je otrzymaæ. Obejmuj¹ one zazwyczaj
przedsiêwziêcia z d³ugim okresem zwrotu i wysokim wspó³czynnikiem efektywnoœci
energetycznej, albo nowoczesne, innowacyjne technologie czy przedsiêwziêcia pilota¿owe.
Dotacje maj¹ charakter okresowej mobilizacji konsumentów. Wprowadzane s¹ równie¿
w celu promocji energooszczêdnych technologii. Bardzo czêsto dotacje wspierane s¹ przez
fundusze efektywnoœci energetycznej. Przyk³adem mo¿e byæ wsparcie kanadyjskiego fun-
duszu Energy Efficiency Fund dla projektu „Management of Energy consumption using the
Energy Management Information System” lub dofinansowanie lokalnych projektów efek-
tywnoœci energetycznej przez szkocki fundusz Central Energy Efficiency Fund.

Z powodu presji na finanse publiczne, coraz czêœciej przyjmuj¹ one prywatn¹ formê
w³asnoœci. Fundusze te korzystaj¹ z narzêdzi, które s¹ rozpowszechnione w sektorze pry-
watnym (np. po¿yczki czy emisja akcji) oraz szukaj¹ sposobu do nawi¹zania wspó³pracy
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zaanga¿owanie inwestorów prywat-
nych mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy istniej¹ szanse na zwiêkszenie ich profitów. Fundusze s¹
najbardziej skuteczne w krajach posiadaj¹cych wysoki potencja³ efektywnoœci energe-
tycznej i bodŸcowy system cen. W wielu krajach œwiata przyk³adem nowoczesnego roz-
wi¹zania s¹ fundusze gwarancyjne (np. fundusz gwarancyjny Estonii – The Credit and
Export Guarantee Fund KredEx albo brazylijski Guarantee Fund for Energy Efficiency
Project In Brazil) i fundusze odnawialne (np. tajlandzki Thailand’s Energy Efficiency
Revolving Fund lub amerykañski The Ohio Energy Efficiency Revolving Loan Fund).
Tunezyjski fundusz Solar Water Heating Loan Facility in Tunisia (MEDREP Finance
PROSOL) utworzy³ mechanizm finansowania urz¹dzeñ do podgrzewania wody przy u¿yciu
energii s³onecznej, który pozwala na zwrot po¿yczki przy pomocy rachunków za energiê
elektryczn¹. Dziêki temu rozwi¹zaniu iloœæ wody podgrzewana przy pomocy energii s³o-
necznej wzros³a z 7500 m2 w 2005 roku do 62 000 m2 w roku 2007 [8]. Opisane przyk³ady

179



wskazuj¹ na skutecznoœæ dotacji bezpoœrednich, niemniej jednak znacznie lepszym bodŸcem
jest motywacja finansowa.

7. Instrumenty motywacji finansowej

Przyk³adami instrumentów motywacji finansowej s¹ ulgi podatkowe lub przyspieszone
odpisy amortyzacyjne. S¹ one mniej kosztowne z punktu widzenia bud¿etu, choæby ze
wzglêdu na ni¿sze koszty transakcyjne. Nale¿¹ one do szczególnie skutecznych w sytuacji,
gdy stopa podatkowa jest wysoka. Instrumenty te nie bêd¹ efektywne w przypadku recesji
lub gospodarek przechodz¹cych proces transformacji. Dlatego te¿ rozwi¹zania tego typu
sprawdzaj¹ siê najlepiej w bogatych krajach OECD. Przyk³adem mo¿e byæ Holandia, gdzie
od 1997 mo¿na uzyskaæ Dodatek na Inwestycje Energetyczne (Energy Investment Allo-
wance). Jest to zachêta dla przedsiêbiorców, którzy inwestuj¹ w nowoczesne energo-
oszczêdne technologie lub przedsiêwziêcia w zakresie energii odnawialnej. Po zakoñczeniu
realizacji nastêpuje redukcja czêœci poniesionych kosztów poprzez wprowadzenie okre-
sowej ulgi w podatku dochodowym – tak zwany TAX BREAK. Podobn¹ ulgê w podatkach
stosuj¹ W³ochy. Objê³a ona ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa przemys³owe oraz sektor us³ug.
Ulga przyznawana jest w ramach inwestycji energooszczêdnych oraz odnawialnych Ÿróde³
energii. Do innych pañstw stosuj¹cych tego typu motywacjê finansow¹ nale¿¹ Francja,
Irlandia, Finlandia, Belgia, a tak¿e Bu³garia[9]. W niektórych krajach wprowadzono ni¿sz¹
stawkê podatku VAT na prace zwi¹zane z renowacj¹ budynków (Francja, Szwecja i Szwaj-
caria).

Wymienione bodŸce ekonomiczne – subsydia i instrumenty motywacji finansowej s¹
najczêœciej elementami pakietów miar i wskaŸników efektywnoœci energetycznej. Wy-
stêpuj¹ one jako element systemu audytów albo uzupe³nienie umów przygotowanych dla
konsumentów energii.

8. Centra informacyjne

Jedn¹ z barier efektywnoœci energetycznej jest brak polityki informacyjnej i edukacyjnej
w tym zakresie. Priorytetem staje siê przygotowanie i prowadzenie ogólnej kampanii
informacyjnej, popularyzacja etykietowania urz¹dzeñ AGD, audyty energetyczne, two-
rzenie lokalnych centrów informacyjnych i prowadzenie rankingów energoch³onnoœci dla
mieszkañ czy osiedli. Lokalne centra informacyjne s¹ istotnym elementem dzia³añ na rzecz
popularyzacji wiedzy na temat efektywnoœci energetycznej. Powinny byæ one tworzone
w najbli¿szym otoczeniu konsumenta. Ich zadaniem jest przekazywanie niezale¿nych infor-
macji na temat sposobów oszczêdzania energii i na temat energii ze Ÿróde³ odnawialnych
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oraz pomoc w czytaniu rachunków za energiê. Krajem, w którym powsta³y takie instytucje
jest Wielka Brytania. Dziêki rozwojowi internetu przybieraj¹ one formê centrów wirtu-
alnych dostêpnych przez 24 godziny. Do najczêœciej odwiedzanych nale¿¹: Energy Saling
Trust, uSwitch, The Energy Shop, Energywatch czy UK Power. Wiêkszoœæ z nich promuje
dzia³ania pozwalaj¹ce na oszczêdnoœæ energii oraz pomaga znaleŸæ najtañszego dostawcê
energii elektrycznej i gazu. Dziêki nim konsument ma, miêdzy innymi, mo¿liwoœæ uzyskania
informacji porównawczych na temat dostawców energii. Najbardziej popularne s¹ rankingi
cenowe dostawców energii (wybór najtañszego dostawcy). Centra s¹ instrumentem ma-
j¹cym bezpoœredni wp³yw na konsumenta.

9. Audyty energetyczne

W celu wymuszenia zmian na producentach wiele krajów wprowadzi³o obowi¹zkowe
audyty energetyczne w budownictwie mieszkaniowym. Wyniki audytów pozwalaj¹ na
porównanie cen eksploatacji przysz³ych inwestycji przez konsumentów zainteresowanych
zakupem domu lub mieszkania. W krajach uprzemys³owionych zaczêto je pocz¹tkowo
przeprowadzaæ wy³¹cznie w budynkach który nie by³y mieszkalnymi. Obowi¹zkowe audyty
maj¹ jeszcze jedna zaletê – przyczyniaj¹ siê do zmiany kultury organizacji. Z czasem firmy
z w³asnej inicjatywy sta³y siê energooszczêdne. Zjawisko takie mo¿na zaobserwowaæ
w Australii. Audyty w budynkach u¿ytecznoœci publicznej wielokrotnie przyczynia³y siê do
uzyskiwania wysokich oszczêdnoœci. W latach 1990–1997, w jednym z najwiêkszych
szpitali Nowej Po³udniowej Walii w Australii – Albury and Wagga Wagga Hospitals –
prowadzone audyty energetyczne przynios³y oszczêdnoœci w wysokoœci oko³o 188 tysiêcy
dolarów rocznie.

10. Przedsiêbiorstwa us³ug energetycznych – ESCOs

Kolejnym, skutecznym mechanizmem pozwalaj¹cym na wzrost wydajnoœci energe-
tycznej s¹ przedsiêbiorstwa us³ug energetycznych – ESCOs (Energy Service Companies),
podejmuj¹ce czynnoœci zwi¹zane z uruchomieniem i obs³ug¹ energooszczêdnego wypo-
sa¿enia (finansowanie, planowanie, zainstalowanie, obs³uga bie¿¹ca) lub modernizacji ist-
niej¹cego wyposa¿enia, generuj¹cego us³ugê energetyczn¹. Przyk³adem mog¹ byæ kot³y,
systemy grzewcze, systemy wentylacji i klimatyzacji, jednostki grzewcze oparte o koge-
neracjê (CHP) itp. Pojawienie siê ESCOs na rynku by³o odpowiedzi¹ na trudnoœci pra-
wid³owej identyfikacji zagadnienia efektywnoœci energetycznej przez niewyspecjalizowane
przedsiêbiorstwa. Niska œwiadomoœæ energetyczna, brak wykwalifikowanej kadry i brak
mo¿liwoœci wykonania oceny poziomu strat energii i brak mo¿liwoœci sfinansowania
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stosownych badañ oraz brak odpowiedniego know-how by³ bodŸcem do stworzenia po-
dejœcia Third Party Financing (TPF) – finansowanie przez stronê trzeci¹. Przedsiêbiorstwo
us³ug energetycznych ESCO realizuje inwestycjê przy pomocy swoich rozwi¹zañ tech-
nicznych i organizacyjnych oraz swojego finansowania. Zwrot kosztów przedsiêwziêcia
nastêpuje w wyniku osi¹gniêtych oszczêdnoœci energii. Realizacja projektów mo¿e od-
bywaæ siê na dwa sposoby:
a) ESCO jest zaanga¿owane od pocz¹tku powstawania projektu, a¿ do jego obs³ugi po

zakoñczeniu – Build-Operate-Own (BOO).
b) ESCO rozpoczyna budowê projektu i zarz¹dza nim w pocz¹tkowym okresie po za-

koñczeniu, a nastêpnie przekazuje go w³aœcicielowi – Build-Own-Operate-Transfer
(BOOT).
Drugim obok ESCO, najbardziej efektywnym mechanizmem promocji efektywnoœci

energetycznej jest Umowa o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting – EPC).
Wyró¿nia siê dwa rodzaje umów EPC:
a) Umowa alternatywna (first out contract) – FOC, w której koszty ca³kowite projektu s¹

szczegó³ów skalkulowane. Dotyczy to równie¿ wynagrodzenia firmy. ESCO zatrzymuje
wszystkie oszczêdnoœci energii do chwili kiedy pokryj¹ one ca³kowity koszt projektu lub
do czasu wygaœniêcia terminu umowy, zale¿nie od tego co nast¹pi wczeœniej.

b) Umowa o podziale oszczêdnoœci (shared savings contract) – SSC. Klient i ESCO
zgadzaj¹ siê na podzia³ efektów finansowych wynikaj¹cych z oszczêdnoœci energii.
Umowa nie dzieli kosztów projektu jak w przypadku.
ESCO otrzymuje nale¿noœci tylko wówczas gdy przedsiêwziêcie przynosi oszczêdnoœci

zgodnie z pomiarami rzeczywistymi. Finansowanie w przypadku umów typu EPC mo¿e byæ
zapewnione przez ESCO lub jednostkê zewnêtrzn¹ (leasing, kredyt). ESCO wykonuje
przedsiêwziêcie „pod klucz” ustalaj¹c wczeœniej strategiê, wykonuj¹c audyt i projekt,
a tak¿e zapewniaj¹c Ÿród³a finansowania. ESCO odpowiada za monitoring efektywnoœci
energetycznej oraz utrzymanie i obs³ugê po zakoñczeniu inwestycji. Zalet¹ rozwi¹zañ typu
ESCO i EPC jest gwarancja profesjonalnego wykonania i obs³ugi inwestycji. Firmy tego
typu uznawane s¹ przez banki jako wiarygodne, a przedsiêbiorstwa nie musz¹ anga¿owaæ
w przedsiêwziêcia w³asnych œrodków finansowych. Wad¹ tego rozwi¹zania s¹ wyd³u¿aj¹ce
siê i skomplikowane procesy negocjacji oraz d³ugi okres zwrotu inwestycji.

Podsumowanie

Energoch³onnoœæ PKB Polski jest ponad dwa razy wy¿sza od œredniej krajów Unii
Europejskiej. Je¿eli porównaæ j¹ z energoch³onnoœci¹ krajów piêtnastki to wartoœæ ta
wzrasta jeszcze bardziej. Zdaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii najprostsze
sposoby zwiêkszania efektywnoœci energetycznej zosta³y ju¿ wyczerpane. W dobie kryzysu
podmiot rynkowy szuka mo¿liwoœci obni¿enia kosztów funkcjonowania. Celem tego dzia-
³ania jest tania energia wysokiej jakoœci. Przedstawione w artykule miary efektywnoœci
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energetycznej dowodz¹, ¿e proces rozwoju gospodarczego nie musi byæ zawsze uto¿sa-
miany ze wzrostem konsumpcji surowców energetycznych. Jednak¿e w ka¿dym kraju ze
wzglêdu na zró¿nicowany poziom rozwoju gospodarczego i osi¹gniête efekty w dziedzinie
poprawy energoch³onnoœci gospodarki s¹ stosowane zró¿nicowane priorytety.

Opracowuj¹c za³o¿enia programów efektywnoœci energetycznej nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w ka¿dej gospodarce mo¿na wprowadziæ bodŸce polityczne. Jednak¿e doœwiadczenia wska-
zuj¹, ¿e najbardziej skuteczne w d³ugim horyzoncie czasowym s¹ instrumenty komercyjne.
Koniecznym elementem gwarantuj¹cym sukces programom efektywnoœci gospodarczej jest
stabilna wspó³praca instytucji zajmuj¹cych siê efektywnoœci¹ energetyczn¹ w celu koor-
dynacji, wprowadzania i oceny programów i wskaŸników, które powinny byæ podpo-
rz¹dkowane za³o¿eniom iloœciowym przyjêtym w celu poprawy efektywnoœci energetycz-
nej. Dzia³ania wszystkich podmiotów musz¹ mieæ na wzglêdzie d³ugookresow¹ politykê
energetyczn¹, której nadrzêdnym celem powinno byæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju.
Spoœród przytoczonych przyk³adów miar efektywnoœci energetycznej nie da siê czêsto
zastosowaæ pojedynczego instrumentu. Najczêœciej do warunków gospodarki adaptuj¹ siê
pakiety bodŸców wspierane powszechn¹ i sta³¹ polityk¹ informacyjn¹ pañstwa.

Rz¹dy krajów powinny wprowadziæ u³atwienia mobilizuj¹ce podmioty rynkowe do
partnerstwa publiczno prywatnego popartego stabiln¹ i przewidywaln¹ polityk¹ energe-
tyczn¹ kraju. Jej sk³adnikiem musi byæ obejmuj¹ca wszystkie dziedziny ¿ycia polityka
efektywnoœci energetycznej. Konieczne jest skoordynowanie jej na poziomie regionalnym
i miêdzynarodowym przynosz¹ce korzyœci w wyniku wymiany doœwiadczeñ i informacji.
Promocja analizy porównawczej miar i priorytetów oraz efektów wzrostu efektywnoœci
energetycznej mo¿e w istotny sposób wp³yn¹æ na zmniejszenie tempa wzrostu konsumpcji
energii, emisji gazów, a tym samym energoch³onnoœci gospodarek i zanieczyszczenia
œrodowiska.
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Selected energy efficiency priorties and improvement
measures

Abstract

Energy efficiency measures provide an important potential for reducing the dependence on fossil
fuels and mitigating climate change. GDP Energy consumption in Poland is over twice higher then in
other European countries. Polish National Energy Conservation Agency remarks the lack of simple
energy efficiency instruments. High energy efficiency standards must be considered as an important
element of a sustainable future energy system. The article covers the impact of selected energy
efficiency policy measures around the world. The author tries to explain what is the importance of
energy efficiency measures and what are the priorities. The paper draws the trends, the innovative
measures and the measures that are being favoured.
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