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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Krótkie wprowadzenie

Twoje zainteresowanie tematem

Oczekiwania wobec modułu



Kilka pytań na początek

•Jakiej energii używaliśmy do oświetlenia przed elektrycznością?

•Jakiej energii używaliśmy do ogrzewania 50, 100, 200 lat temu?

•Jaką energię zużywaliśmy w transporcie w ciągu ostatnich 100-
150 lat?

•Dlaczego zmieniamy zużycie energii?



Polityka globalna, europejska i krajowa



Zasoby globalne



Kapitalizm interesariuszy

Poniżej przedstawię moje spostrzeżenia 
dotyczące rosnących nierówności, 

spowalniającego wzrostu gospodarczego, 
spadającej wydajności, niezrównoważonego 
poziomu zadłużenia, przyspieszających zmian 

klimatu, pogłębiających się problemów 
społecznych oraz braku globalnej współpracy 

w zakresie niektórych najbardziej palących 
wyzwań na świecie. 

Profesor Klaus Schwab, założyciel i prezes 
wykonawczy Światowego Forum 
Ekonomicznego.



Kapitalizm interesariuszy
Klaus Schwab:

•„(...) uważamy, że potrzebujemy nowego, lepszego systemu globalnego: kapitalizmu 
interesariuszy. W tym systemie interesy wszystkich interesariuszy w gospodarce i społeczeństwie 
są brane pod uwagę, firmy optymalizują się w celu osiągnięcia czegoś więcej niż tylko 
krótkoterminowych zysków, a rządy stoją na straży równości szans, sprawiedliwych warunków 
konkurencji oraz uczciwego wkładu i podziału pomiędzy wszystkich interesariuszy w 
odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i inkluzywności systemu. Ale jak możemy to 
osiągnąć? Jak to wygląda w praktyce? I gdzie obecne dwa systemy popełniły błąd?„

•„Zarówno w kapitalizmie udziałowców, jak i państwowym, dominacja jednego interesariusza
nad pozostałymi jest największą wadą systemu. W kapitalizmie akcjonariuszy, cele 
akcjonariuszy są często pojedynczym celem; w kapitalizmie państwowym, rząd sprawuje zbyt 
dużą władzę.„

•„Dlatego opowiadam się za trzecim systemem, który można określić jako kapitalizm 
interesariuszy. Jest to kapitalizm w tradycyjnej definicji tego słowa: osoby fizyczne i prywatne 
firmy stanowią największą część gospodarki." 



Rys. 8.1 Firma w centrum uwagi swoich interesariuszy Rys. 8.3 Ludzie i planeta w centrum globalnego modelu interesariuszy



Zarządzanie energią - nowe 
środowisko regulacyjne w branży 
energetycznej



Legislacja

Europejskie rynki energii są 
regulowane głównie przez 
wtórne prawodawstwo UE:

• Rozporządzenia (z bezpośrednim zastosowaniem 
w krajach członkowskich);

• Dyrektywy (muszą być transponowane w krajach 
członkowskich);

• Decyzje (stosowane bezpośrednio i wiążące dla 
adresata);

• Zalecenia, opinie, a także inne akty (komunikaty, 
wytyczne, białe i zielone księgi itp.).

Ponadto: umowy dwustronne i 
wielostronne:

• Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu 
UE

• Euratom
• Traktat o Wspólnocie Energetycznej
• i inne.



Polityka i Zasady

„Europejski Zielony Ład to nasza nowa strategia wzrostu. Pomoże nam ograniczyć emisje, jednocześnie tworząc 
miejsca pracy."

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

„Proponujemy zieloną i integracyjną transformację, która pomoże poprawić dobrobyt ludzi i zabezpieczyć zdrową 
planetę dla przyszłych pokoleń"

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

93% Europejczyków uważa 
zmiany klimatyczne za 
poważny problem 

93% Europejczyków podjęło co 
najmniej jedno działanie w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu

79% zgadza się, że podjęcie 
działań w sprawie zmian klimatu 
doprowadzi do innowacji 







UE będzie:

- współpracować z Afryką, aby kwestie klimatu i 
środowiska znalazły się w centrum naszych relacji 

- zaangażować się w działania z krajami G20, które są 
odpowiedzialne za 80% światowych emisji gazów 
cieplarnianych 

- w następstwie szczytu w Poznaniu ustanowi zieloną 
agendę dla Bałkanów Zachodnich, odzwierciedlającą 
Zielony Ład. 

- Nawiąże partnerstwa na rzecz środowiska, energii i 
klimatu z Partnerstwem Wschodnim i południowym 
sąsiedztwem. 

- tworzyć zielone sojusze z krajami i regionami 
partnerskimi w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Azji 
i na Pacyfiku 

Finansowanie

25% unijnego instrumentu na rzecz rozwoju 
sąsiedztwa i współpracy międzynarodowej na 
wsparcie celów związanych z klimatem 

Ponad 40 % światowego 
publicznego finansowania na 
rzecz klimatu pochodzi z UE





OSZCZĘDZANIE
Każdy obywatel, firma i organizacja może 
oszczędzać energię. Małe zmiany w zachowaniu 
mogą spowodować znaczącą różnicę. 
Potrzebne będą również środki awaryjne na 
wypadek przerw w dostawach. 

ZRÓŻNICOWANIE
UE współpracuje z partnerami 
międzynarodowymi w celu znalezienia 
alternatywnych źródeł energii. W perspektywie 
krótkoterminowej potrzebujemy jak najszybciej 
alternatywnych dostaw gazu, ropy i węgla, a 
patrząc w przyszłość będziemy potrzebować 
również odnawialnego wodoru. 

PRZYSPIESZENIE ROZWOJU CZYSTEJ 
ENERGII 

Źródła odnawialne są najtańszą i najczystszą dostępną 
energią i mogą być produkowane w kraju, co zmniejsza 
nasze zapotrzebowanie na import energii. REPowerEU
przyspieszy zieloną transformację i pobudzi ogromne 
inwestycje w energię odnawialną. Musimy również 
umożliwić przemysłowi i transportowi szybsze 
zastępowanie paliw kopalnych, aby zmniejszyć emisje i 
zależność. 

INWESTYCJE I REFORMY  
Aby osiągnąć naszą niezależność od importu 
rosyjskich paliw kopalnych, który obecnie kosztuje 
europejskich podatników prawie 100 miliardów 
euro rocznie, konieczne są dodatkowe inwestycje 
w wysokości 210 miliardów euro od chwili obecnej 
do 2027 roku. Komisja proponuje, aby państwa 
członkowskie opracowały krajowe plany 
REPowerEU w celu wdrożenia tych nowych 
priorytetów 



29 mld euro w sieci energetycznej 
do 2030 r., aby umożliwić większe 
wykorzystanie energii elektrycznej 

10 mld inwestycji w celu importu 
wystarczającej ilości LPG i gazu 
rurociągowego do 2030 r.

1,5-2 mld EUR na
bezpieczeństwo dostaw 

113 mld EUR na odnawialne źródła energii (86 mld 
EUR) i kluczową infrastrukturę wodorową (27 mld 
EUR) do 2030 r.

41 miliardów na dostosowanie 
przemysłu do mniejszego 
zużycia paliw kopalnych do 
2030 roku

56 mld na efektywność 
energetyczną i 
pompy ciepła do 2030
r.

37 mld na zwiększenie 
produkcji 
biometanu do 2030 r.



ŚRODKI ŚREDNIOTERMINOWE, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE PRZED 2027 R.
- Nowe krajowe plany REPowerEU w ramach zmodyfikowanego funduszu 
Recovery and Resilience Fund - dla wsparcia inwestycji i reform o wartości 
300 mld EUR 

- Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu dzięki projektom o wartości około 
3 mld EUR w ramach Funduszu Innowacji

-Nowe przepisy i zalecenia dotyczące szybszego wydawania zezwoleń na 
ponowne wykorzystanie energii, zwłaszcza w wydzielonych obszarach o 
niskim ryzyku środowiskowym. 

- inwestycje w zintegrowaną i dostosowaną sieć infrastruktury gazowej i 
elektrycznej 

- Zwiększone ambicje w zakresie oszczędności energii poprzez podniesienie 
ogólnounijnego celu w zakresie efektywności na rok 2030 z 9% do 13%. 

Zwiększenie europejskiego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na rok 2030 z 
40 % do 45 %.

-Nowe propozycje UE mające na celu zapewnienie przemysłowi dostępu do 
kluczowych surowców 

-Środki regulacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w 
sektorze transportu 

-Akcelerator wodorowy mający na celu budowę elektrolizerów o mocy 17,5 GW do 
2025 r., aby zasilić przemysł UE rodzimą produkcją 10 mln ton wodoru odnawialnego 

-Nowoczesne ramy prawne dla wodoru 



Prowadzenie i 
przyspieszenie 

globalnej 
zielonej i 

sprawiedliwej 
transformacji 

energetycznej 

Wspieranie międzynarodowego wycofywania nieopłacanej 
produkcji energii z węgla i dotacji do paliw kopalnych 

Przyspieszenie globalnej transformacji w zakresie zielonej 
energii poprzez ułatwienie zrównoważonych inwestycji i 
połączeń za pośrednictwem Global Gateway

Wdrożenie wspólnego partnerstwa na rzecz przemian 
energetycznych z Republiką Południowej Afryki i zbadanie 
podobnych partnerstw z innymi krajami w perspektywie 
COP27.

Wdrożenie inicjatywy UE-Afryka na rzecz zielonej energii, która 
zapewni dostęp do energii elektrycznej 100 milionom ludzi w 
Afryce. 

przyspieszenie wprowadzania odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej i oszczędności na całym świecie, w tym na Bałkanach 
Zachodnich, w Afryce, regionie Morza Śródziemnego oraz w regionie 
Indii i Pacyfiku 

zapewnienie dostępu do kluczowych surowców poprzez dialog, 
partnerstwa i politykę handlową UE 

Uczynienie z efektywności energetycznej i oszczędności energii 
światowego priorytetu oraz ułatwienie globalnego przejścia do 
gospodarki o bardziej okrągłym obiegu. 

forsowanie globalnego zobowiązania dotyczącego metanu 
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Zasoby energetyczne i usługi energetyczne



Energia 
pierwotna

Konwersja
energii 

energia 
dostarczona

Technologia 
końcowego 
wykorzystania 

Energia 
użytkowa 

Świadczona
usługa

ropa naftowa rafineria ropy naftowej i 
system dystrybucji 

benzyna 
silnikowa 

samochód siła 
napędowa

przebyta droga 

węgiel Elektrownia i sieć
energetyczna 

Energia elektryczna lampa Energia
promieniowania 

oświetlenie 



Podaż i popyt

Wzrost
dostarczanej 
ilości 

Wzrost 
podaży Spadek 

podaży 

spadek ilości 
dostarczanych 
produktów

Spadek ilości, 
na którą zgłoszono 
zapotrzebowanie 

Spadek
popytu 

wzrost 
popytu 

Wzrost
żądanej
ilości 



cena 
(dolary za pizzę) 

niewielki 
spadek 
ceny 

Wzrost
podaży 
przynosi 

...i duży 
wzrost 
ilości 

mała zmiana ceny i duża zmiana ilościowa Duża zmiana ceny i mała zmiana ilości 

Popyt elastyczny a nieelastyczny

duży 
spadek
cen 

Wzrost
podaży
przynosi 

...i niewielki 
wzrost ilości 



Rodzaje rynku

Konkurencja doskonała

Konkurencja monopolistyczna

Oligopol

Monopol

Według:

-liczby uczestników (mało / dużo)

-Bariery wejścia/wyjścia na rynek

-zróżnicowania produktów



Konsumpcja i substytucja

Energia jest często określana jako towar (o niskiej cenowej elastyczności popytu), 

ponieważ jej dostępność jest ważna dla współczesnego człowieka i dla 

normalnej działalności gospodarczej

Jednak żaden zasób energii nie może być zdefiniowany jako "potrzeba" w sensie 

ekonomicznym, ponieważ konsumenci mogą zastąpić swoje zużycie

Istnieją ograniczenia czasowe dotyczące wymiany zasobów energetycznych 

związanych z technologiami konwersji energii



Przykłady przemysłowe

Intensywność energetyczna zwykłych materiałów 

Materiał Koszt energii  Proces

Aluminium
Cegły 
Cement 
Miedź 
Materiały 
wybuchowe
Szkło 
Żwir
Żelazo
Tarcica
Papier
Tworzywa 
sztuczne
Sklejka
Piasek
Stal
Stal
Kamień

Metal z boksytu
wypalany z gliny 
Z surowców 
z rudy 
z surowców 
z surowców 
Wydobyty
Z rudy żelaza
Z drzew stojących
z drzew stojących
Z węglowodorów
z drzew stojących
Wydobyte
z surówki 
ze złomu

Wydobyte z 
kamieniołomu



Usługi energetyczne i elektryfikacja































Czynnik 20. Wiek 21. Wiek

Model biznesowy W oparciu o rosnące zużycie 
energii

New energy services – based 
growth

Zapotrzebowanie na energię 
elektryczną

Rosnące Statyczne, z możliwym wzrostem 
dzięki samochodom elektrycznym

Cena użytkowania sieci W zależności od zużytej energii " Spirala śmierci użyteczności 
(Utility Death Spiral)
(Grid Defection)"

CAPEX dla nowych elektrowni Zmniejszające się koszty na 
jednostkę energii

Rosnące koszty (nowe 
technologie)

Ceny CO2 Brak Szybki wzrost

Cele przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej

Bezpieczeństwo dostaw, CRM, 
RoI

Bezpieczeństwo, zrównoważenie 
środowiskowe, dostępność 
cenowa, RoI

Rola konsumentów Pasywna Bardziej aktywne, z 
technologiami i zachętami do 
produkcji energii i reagowania na 
popyt

Zmiana modelu biznesowego w energetyce







Ekonomia zaniku sieci/obciążenia (Rocky Mountain Institute)
- www.rmi.org

Defekt sieci (2014)

- Upowszechnienie technologii rozproszonej 
produkcji i coraz niższe ceny

- Masowa penetracja również baterii, głównie dzięki 
samochodom elektrycznym

- Energia słoneczna odbiera przychody 
historycznemu dostawcy 

- Połączenie fotowoltaiki i akumulatorów może 
uczynić z sieci źródło rezerwowe dla wielu 
odbiorców - jednocześnie z dobrym 
bezpieczeństwem dostaw dla nich i z malejącymi 
cenami - "utility in a box".

Defekt obciążenia (2015)

Wybór jest dostępny, ale wielu użytkowników 
wolałoby nie opuszczać sieci.
- Bardziej prawdopodobny scenariusz: inwestycje 
klientów w podłączone do sieci systemy solarne plus 
baterie.
Takie systemy będą zarezerwowane przez sieć i tym 
samym będą

1) mniejsze;
2) tańsze;
3) szybciej realizowane.











Europejska wizja inteligentnych sieci
http://www.youtube.com/watch?v=5cIy-5c1DdE

http://www.youtube.com/watch?v=5cIy-5c1DdE




















Innowacje zakłócające
Firmy oferujące abonamenty i usługi
Sparkfund
SmartWatt
Metrus Energy
Redaptive

Model biznesowy - firmy instalują energooszczędne technologie bez kosztów 
dla swoich klientów (oświetlenie LED, stacje ładowania samochodów 
elektrycznych itp.) i utrzymują/obsługują je w okresie obowiązywania umowy.

Klienci płacą stałą miesięczną cenę.



Książki - Transformacja energetyczna

2018 2016 2012

https://www.amazon.com/Energy-Human-History-Richard-Rhodes/dp/1501105353
https://www.amazon.com/Grid-Fraying-Between-Americans-Energy-ebook/dp/B01DM9Q6CQ
https://www.amazon.com/Quest-Energy-Security-Remaking-Modern/dp/0143121944
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Sklep z „umiejętnościami”
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