Kraków, 16 kwietnia 2012

Opinia na temat dokumentu pt Wstępna ocena wpływu ustanowienia celów redukcji
emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na energochłonne sektory przemysłowe
(wersja z 26.01.2012) oraz wersji finalnej: Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji
emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na sektor energetyczny, rozwój
gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050 (wersja z
lutego 2012)
Przygotowana przez profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krzysztofa Berbekę
na zlecenie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, działającego w imieniu
Koalicji Klimatycznej

1. Zakres oceny
Ocenie podlegał raport główny w wersjach: ze stycznia i lutego (finalna) bez załączników 1-10,
które nie zostały udostępnione przez właściciela/zamawiającego raport. W szczególności brak
załącznika 1, do którego odwołują się Autorzy przy prezentacji założeń raportu odbija się
niekorzystanie na merytorycznej stronie dyskusji.
Ocena została wykonana bez znajomości szczegółowych warunków zlecenia sformułowanych
przez Zamawiającego. Jest zatem możliwe, że pewne elementy wskazane w niniejszym
dokumencie jako brakujące – nie zostały zamówione.
W kilku miejscach raportu autorzy wspominają o konieczności utrzymania spójności z metodyką
używaną przez KE w „Impact Assessment”. Z zakresu oceny została zatem wyłączona
ewentualna polemika ze sposobami przyjętymi w Impact Assessment i powtórzonymi w „Ocenie
wpływu...” Podejście takie aczkolwiek zaakceptowane – budzi jednak pewne wątpliwości. Pełna
spójność jest wymagana w momencie gdy dokument jest przygotowywany dla Rządu RP w celu
dalszych negocjacji z KE i fakt ten nie podlega dyskusji. W momencie kiedy zlecenie wychodzi od
podmiotu/grupy podmiotów prywatnych celem wydaje się być jak najlepsze oszacowanie
konsekwencji, a nie oszacowanie wg schematu przyjętego w Brukseli.
2. Terminologia
Wersja finalna dokumentu (z lutego 2012) jest wymieniana w tekście niniejszej oceny jako
„Ocena wpływu..” a wersja wstępna (ze stycznia 2012) jako „Wstępna ocena…”.
Pod skrótowym określeniem „Impact Assessment” kryje się dokument KE: IMPACT
ASSESSMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Roadmap for moving to a
competitive low carbon economy in 2050 {COM(2011) 112 final}. Dokument ujmowany w skrócie
jako “Roadmap 2050” to KOM (2011) 112: Plan działania prowadzący do przejścia na
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050r. Bruksela, 8.03.2011.
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3. Zakres analizy zawarty w dokumencie
Nie polemizując z nieznanymi uwarunkowaniami związanymi z zawarciem umowy, która
zaowocowała powstaniem „Wstępnej oceny..” należy zwrócić uwagę na fakt, że zlecenie i produkt
wstępny dotyczył określenia interakcji dokumentu „Roadmap 2050” oraz energochłonnych
sektorów przemysłowych. Pierwszym celem zespołu badawczego nie było zatem określenie
wpływu koncepcji zawartych w „Roadmap 2050” na całą gospodarkę i społeczeństwo.
Dyskutowana ekspertyza nie pretenduje zatem do miana analizy ekonomicznej, nie było to
bowiem przedmiotem zlecenia. Raport finalny obiecywał już znacznie szersze cele analizy; od
rozwoju gospodarczego jako takiego, po sektory przemysłowe i gospodarstwa domowe. Zakres
tematyczny nadal nie wpisuje się w definicję pełnej analizy ekonomicznej, niemniej opracowanie
zamawiane przez instytucje branżowe nie musi spełniać takich wymogów. Odpowiada bowiem
zainteresowaniom zleceniodawcy, które nie muszą pokrywać się z celami Rządu RP. W „Ocenie
wpływu..” przewija się jednak (np. str. 4) wymiennie użyte określenie „Ocena skutków
ustanowienia celów redukcji emisji wg „Roadmap 2050…” dla Polski do roku 2050”, a takie
stwierdzenie obiecuje już analizę kompleksową, tzn. wszystkie ważniejsze skutki zarówno po
stronie kosztów, jak i korzyści. Ponieważ korzyści z realizacji celów redukcyjnych nie są w
opracowaniu wymieniane/szacowane - użyty w tekście skrót nie jest do końca poprawny. Autorzy
dokumentu przygotowali zatem analizę kosztów (ewentualnie wybranych skutków) wdrożenia
celów redukcji emisji z dokumentu „Roadmap 2050...” W przypadku tworzenia dokumentu
rządowego – byłoby to poważne uchybienie. Skoro opracowanie powstało na zamówienie
podmiotu/podmiotów prywatnych, należy przyjąć do wiadomości zakres zlecenia zgodnego z
uznaniem i interesem finansującego. Jeżeli jednak dokument ten ma być użyty do analiz
ekonomicznych przez Rząd RP - powinien zostać uzupełniony.
4. Przyjęte założenia i scenariusze
W wykorzystywanym do obliczeń modelu EFOM-PL przyjęto stopę dyskontową w wysokości
10%. Przy przedziale obliczeniowym 2005-2050 użycie 10% stopy dyskontowej, a dokładnie
wpływu tak wysokiej wartości wymaga pewnej dyskusji. W długoterminowych prognozach
skutków pojedynczych projektów zalecenia KE opiewały na 8%. Wartość ta nie do końca może
być wartością referencyjną, gdyż dotyczy pojedynczych projektów i ma wymiar finansowy. Skutki
dla społeczeństwa i gospodarki liczy się dość często (ale nie w dokumencie „Impact Assessment)
przy wykorzystaniu społecznych stóp dyskontowych, których wartości są znacznie niższe
(zalecenia KE opiewają na 5,5%, zalecenia Rządu Francji na 4%, a Wlk. Brytanii na 3,5%1).
Warto jednak zwrócić uwagę na konsekwencje zastosowania stopy 10% - z uwagi na fakt, że
projekt dotyczy głównie kosztów. W takim układzie to właśnie szacunek kosztów poddany tak
agresywnemu dyskontowaniu opiewa na relatywnie niskie wartości. Zastosowanie niższej stopy
da w efekcie wyższą sumę zdyskontowanych kosztów. Już różnica 2 punktów procentowych (8%
zamiast 10%) przy stałym (w czasie) strumieniu daje zdyskontowane koszty o ponad 20%
wyższe. Rola stopy dyskontowej nie jest jednak w raporcie jasna, można się tylko domyślać, że
ponoszone koszty nie są stałe w czasie – więc rozważania na temat wpływu zmian wielkości
stopy są bardziej przykładowe, a nie miarodajne.
Autorzy „Oceny wpływu…” w przyjętych założeniach nie uwzględnili zwiększenia wydobycia gazu
ziemnego ze źródeł krajowych, co w praktyce oznacza pominięcie gazu łupkowego (str. 60).
Uzasadnienie takiego podejścia zostało w ocenianym dokumencie zamieszczone i jest
racjonalne, raport opiera się na kwantyfikowalnych wartościach i mniej lub bardziej dyskusyjnych
założeniach przyjętych na bazie danych historycznych modyfikowanych o efekty planowanej
polityki. W takiej konwencji faktycznie trudno uwzględnić kwantyfikowalne wartości opisujące
1

Wg: Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Dokument roboczy nr 4. Nowy okres
programowania 2007-2013. Str. 10
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ilości pozyskiwanego gazu w kolejnych latach. Póki co nie ma po prostu podstaw do takiego
wnioskowania. Należy jednak mieć na uwadze, że wejście tego gazu - obniży koszty
dostosowania. Odpowiedź na pytanie jak znacząco obniży – ponownie wymyka się szacunkom
ilościowym ze względu na bardzo wczesny etap prac związanych z pozyskiwaniem tego gazu.
Wszystkie warianty poza bazowym-referencyjnym-liberalnym uwzględniają udział energetyki
jądrowej. W 2050 ma to być w pozostałych scenariuszach 20-25% zużycia energii pierwotnej (str.
67-69). Istotnym pytaniem, przynajmniej z punktu widzenia rządu RP, jest pytanie o możliwość
realizacji mapy drogowej 2050 bez energetyki jądrowej (efekt nowych regulacji UE lub politycznie
wygranej fobii społecznej w Polsce). W kontekście otwarcia polityki informacyjnej związanej z
energetyką jądrową pytanie wydaje się być istotne. Z treści raportu i przeglądu zrealizowanych
(policzonych) wariantów można wnioskować, że rząd RP nie zna odpowiedzi na to pytanie. Być
może w polskich uwarunkowaniach realizacja celu przewidzianego na 2050 bez energetyki
jądrowej jest po prostu niemożliwa – co warto również poprzeć stosownymi obliczeniami.
Założenia dotyczące cen uprawnień do emisji CO2 oraz ścieżki zmian paliw są komentowane w
podrozdziale 6 niniejszego opracowania.
Każdy kompleksowy dokument analizujący wpływ danej regulacji zawiera podrozdział dotyczący
sektora gospodarstw domowych. Tak jest również w przypadku wersji finalnej analizowanego
opracowania. Nie polemizując w tym miejscu z metodą obliczenia wzrostu cen detalicznych
energii elektrycznej – przełożenie tego wzrostu na wzrost wydatków (na zakup energii) wydaje się
być zadaniem nieco bardziej złożonym niż sekwencja opisana w raporcie. Istnieje szereg
wątpliwości dotyczących zarówno metodyki, jak i przyjętych założeń.
Założenia opisane w rozdziale 9.1.3 obejmują między innymi wzrost zużycia energii w sektorze
gospodarstw domowych do roku 2050, dla których przyjęto wspomniane zużycie w postaci
wartości egzogenicznej, niezależnej od poziomu wzrostu cen (i pozbawioną jak chodzi o wartość
uzasadnienia w raporcie podstawowym). Założenie takie jest mocno kontrowersyjne, przeczy
bowiem istnieniu elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Elastyczność ta była
przedmiotem wielu badań w licznych krajach - a autorowi niniejszej recenzji nie są znane wyniki
badań empirycznych z rezultatem w postaci wartości zerowej. Ścieżkę zużycia energii w sektorze
gospodarstw domowych można było ewentualnie przedstawić jako - benchmarking do krajów tzw.
„Starej Unii”, co przynajmniej w przybliżonym zakresie pozwoli oddać takie trendy jak: wzrost
powierzchni mieszkalnej per capita, spadek liczebności gospodarstw domowych. Rozwiązanie
takie (tak jak i przyjęcie stałego wskaźnika wzrostu) eliminuje wrażliwość poszczególnych
wariantów na zmiany zużycia wywołane różnymi ścieżkami wzrostu cen. Jest to zatem poważna
niedoskonałość obliczeniowa/metodyczna. Długookresowa elastyczność cenowa w sektorze
gospodarstw domowych była jednak badana i wskaźnik taki jest możliwy do zastosowania.
Różnice w cenach dla gospodarstw domowych wyniosły 20-25% pomiędzy wariantami, zarówno
dla roku 2020, jak i 2050. Przy elastyczności cenowej (długookresowej) rzędu -0,32 reakcje
popytowe sięgają 8%. Różnice nie są fundamentalne, jednak wzrost wydatków na energię będzie
mniejszy.
Dochód rozporządzalny nie do końca równy jest wydatkom (tak jak założyli Autorzy). Różni się on
od wydatków o wielkość oszczędności. W rachunku długookresowym stała różnica nie ma
znaczenia, jednak stopa oszczędności zależy między innymi od poziomu zamożności. Skoro
założono mocny wzrost dochodów to istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu poziomu

3

oszczędności (patrz analiza trendu GUS). W Europie i na świecie również widoczne są duże
wahania tego wskaźnika (patrz dane OECD i Eurostat2).
Rozszerzając rozumowanie z sektora gospodarstw domowych na cała gospodarkę należy
zauważyć, że modele równowagi ogólnej zazwyczaj zawierają wskaźniki elastyczności cenowej
popytu, przykładowo model MOLTIMAC IV dla Austrii operuje wartością -0,1336 dla energii el.,
należy jednak zauważyć, że jest to jedna z najniższych krótkookresowych elastyczności
dostępnych w literaturze przedmiotu.
5. Przyjęta metodyka badań
Udział poszczególnych technologii wytwarzania energii zależy od cen poszczególnych nośników
energii oraz od cen uprawnień do emisji. Zmiana założeń w zakresie wyspecyfikowanych
parametrów da odmienny energy-mix i odmienne koszty. Z uwagi na olbrzymią ilość założeń,
które należy przyjąć, aby w ogóle przeprowadzić obliczenia liczba możliwych kombinacji jest
olbrzymia. Brak jednak analizy wrażliwości na kluczowe parametry jakimi są ceny uprawnień i
ceny paliw. Sami Autorzy wskazują na słabości modeli prognostycznych cen paliw i niską
wiarygodność tych prognoz, co tym bardziej uzasadnia potrzebę analizy wrażliwości. Historia cen
uprawnień do emisji CO2 jest relatywnie krótka, jednak amerykańskie doświadczenia z cenami
emisji SO2 – gdzie do dyspozycji jest dłuższy szereg czasowy - również wskazują na znaczne
fluktuacje cen i skoki - poważnie odbiegające od oczekiwań i prognoz. Są to czynniki wskazujące
na celowość przeprowadzenia analizy wrażliwości. Zmiany wyspecyfikowanych parametrów są
skomplikowane do modelowania, po przekroczeniu pewnych wartości progowych – zmieniają
strukturę tzw. energy mix, analiza wrażliwości jest zatem bardzo czasochłonna, co nie zmienia
jednak faktu, że powinna być wykonana.
Użycie modelu równowagi ogólnej takiego jak dedykowany dla gospodarki polskiej CGE-PL jest
standardowym rozwiązaniem dla zaawansowanych obliczeń w długim okresie czasu.
Wykorzystanie modeli równowagi ogólnej niesie jednak ze sobą pewne słabości, które nie są
chyba zaakcentowane w raporcie. Kalibracja modelu wymaga odniesienia do tablicy przepływów
międzygałęziowych dla Polski, które to dane publikuje się ze znacznym poślizgiem. Można
jedynie domyślać się, że poziomem wyjściowym dla komentowanych obliczeń były dane
historyczne za rok 2005. Zarzutem jest tu nie tyle wykorzystanie tak historycznych danych
(zostały opublikowane przez GUS dopiero pod koniec 2009 roku, a nowszych po prostu nie ma) lecz sugestia, że obliczenia uwzględniają obraz statystyczny z roku 2010 (na co wskazują
niektóre tabele z raportu).
6. Wnioskowanie na podstawie wykonanych obliczeń
Wyniki obliczeń zaprezentowane w rozdziale 7.7 (str. 99 i dalsze) są trudne w interpretacji.
Wynika to z pewnego zamieszania w używanej terminologii nie przystającej do dość
podstawowych pojęć z ustawy o rachunkowości i rachunku kosztów jako takich. Nie można
wymiennie używać pojęć: nakładów, wydatków i kosztów inwestycyjnych. Autorzy raportu
wyróżniają „nakłady inwestycyjne” traktując je rozłącznie do „kosztów wytwarzania” (str. 99,
pierwszy akapit rozdz. 7.7.1). W kolejnym zdaniu „koszt inwestycyjny” jest zaliczony do kosztów
wytwarzania. W rzeczywistości nakład inwestycyjny nie jest kosztem, kosztem jest składowa
amortyzacyjna – pochodna poniesionych nakładów i żywotności środków trwałych wytworzonych
w procesie inwestowania. Tak więc w kosztach wytwarzania znajdują się koszty amortyzacji
środków trwałych. W tym kontekście wszystkie prezentowane wartości opisane jako „wzrost
kosztów wytwarzania” są trudne w interpretacji. Jeżeli faktycznie nie obejmują pozycji opisanej
2
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jako „koszty inwestycyjne” rachunek nie jest pełny, a faktyczne wzrosty kosztów są inne.
Założono, że składowa inwestycyjna mimo niejasnego opisu jest zawarta w kategorii „koszt
wytwarzania”. Brak jest jednak jakichkolwiek informacji i założeń w zakresie przełożenia
wydatków inwestycyjnych na koszty. Możliwe są bowiem dwa podejścia – „formalne”
uwzględniające ograniczenia związane z przepisami o amortyzacji oraz „racjonalne”
uwzględniające rozłożenie wydatków inwestycyjnych w okresie czasu życia technologii.
Godne uwagi są rozważania podsumowujące koszty polityki dekarbonizacyjnej ze stron 100-101.
Przyjęcie kilku poziomów odniesienia, tak jak postąpili Autorzy – umożliwia pełniejszą dyskusję
na temat dotychczas poniesionych kosztów i skali ich wzrostu.
Podkreślenia warte są również informacje dotyczące kosztów zakupu uprawnień zbywalnych
(tab. 7.22, str. 100). Bez względu na wariant obliczeniowy, koszty te szacuje się już w 2015 na
2,7-3,1 mld zł. Warto odnieść te kwoty do bieżących wydatków, aby uzyskać obraz skali wzrostu.
Porównanie takie można wykonać w aspekcie raczej politycznym – odnosząc tą kwotę do
nakładów inwestycyjnych na ochronę powietrza w Polsce, które w 2010 r. sięgnęły 2,2 mld zł. W
roku 2050 koszt zakupu uprawnień wyniesie 18,9-67,6 mld zł w zależności od wariantu
wielokrotnie przewyższając aktualne nakłady na ochronę całego środowiska w Polsce (11 mld zł).
Bardziej merytorycznym poziomem odniesienia są koszty w adekwatnych sektorach EU ETS lub
nakłady inwestycyjne ponoszone w tych sektorach. Wartości dla roku 2015 są wyższe niż
wynoszą roczne nakłady inwestycyjne w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę”. Należy zauważyć, że udział środków budżetowych w nakładach jest
bardzo niski, więc nawet wariant zakładający zatrzymanie przychodów z opłat za uprawnienia w
Polsce grozi mocnymi konsekwencjami. Obniżenie kosztów pracy (jako forma redystrybucji
przychodów z opłat) w żaden sposób nie rekompensuje wzrostu kosztów wytwarzania w
sektorach EU ETS. W tych sektorach koszty pracy nie są bowiem aż tak znaczące (np. 10-20% w
strukturze kosztów elektrowni węglowych w układzie bez opłat za CO2, po uwzględnieniu tych
opłat jeszcze mniej). Konkurencyjność tych sektorów ulegnie zatem poważnemu pogorszeniu, a
proponowany mechanizm rekompensujący poprzez obniżenie kosztów pracy – dość iluzoryczny3.
Polemikę wzbudza wykorzystane założenie z oceny wpływu na konkurencyjność ze str. 131 o
warunkach ceteris paribus. Powraca tu bowiem wniosek wynikający z przyjęcia krytykowanego
już założenia o braku elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Współczynnik
elastyczności jest różny od zera, tak więc jego ignorowania prowadzi do wyolbrzymienia wpływu
wzrostu cen na wydatki na zakup energii, a w dalszej kolejności na konkurencyjność. Skoro mają
być szacowane skutki kosztowe, a koszt to iloczyn ceny i ilości zakupywanej energii - to
założenie o „stałych pozostałych warunkach” nie dotyczy ilości. W wyniku takiego podejścia
przedstawione konsekwencje wzrostu cen są po prostu zawyżone. Skala przeszacowania zależy
od faktycznego współczynnika elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną.
Długookresowa elastyczność cenowa popytu zależy od rodzaju odbiorcy, niemniej spotyka się
wartości rzędu -0,32 dla gospodarstw domowych i -0,97 dla przedsiębiorstw4. Przy współczynniku
równym -1,00 wzrost ceny jest równoważony spadkiem popytu w tej samej (względnej) ilości,
zatem wydatki na zakup pozostają bez zmian. To ostatnie stwierdzenie dobrze ilustruje możliwe
zmiany w interpretacji wyników obliczeń.
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W praktyce przeliczenie takiego mechanizmu osłonowego jest wyjątkowo trudne. Koszty związane z zakupem uprawnień są
klasycznym kosztem zmiennym, zaś koszty pracy w krótkim i średnim okresie – kosztem stałym
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Dane dla gospodarki amerykańskiej za: Jurdziak L., Kawalec W., Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję CO2
zagrożeniem dla rozwoju kraju i przyczyną zmniejszenia zasobów węgla opłacalnych do wydobycia, MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie, – integracja aspektów społecznych
i racjonalnego zużycia zasobów 20-22.10.2011, Wrocław. Badania krajowe prowadziła M. Ryś uzyskując dla taryf A wartości z
przedziału -5,0 :-1,0 taryf B -0,7:-0,4 oraz taryf C -0,9:-0,1. (Ryś M., Wybrane narzędzia sterowania popytem na energię
elektryczną W; „Rynek Energii” 4/2005).
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Empiryczne badania elastyczności cenowych popytu nie są w Polsce powszechne, a korzystanie
z wartości obliczonych w krajach rozwiniętych niesie spore ryzyko, głównie niedoszacowania.
Efektywność energetyczna krajów rozwiniętych jest wyższa, a co za tym idzie możliwości
uzyskania prostych oszczędności – są tam bardziej ograniczone. Dlatego też wartości
zapożyczone z krajów rozwiniętych traktować należy jako niedoszacowane.
7. Konkluzje
W opracowaniu brak rachunku pozytywnych konsekwencji wprowadzenia analizowanej regulacji.
Nie polemizując z zakresem zadań postawionych przed Autorami, rachunek konsekwencji
(skutków) bez szacunku korzyści nie jest pełny. Szacunek korzyści nie jest zadaniem prostym, a
przepisanie wskaźników jednostkowych lub wyników cząstkowych z opracowań dotyczących
krajów tzw. „Starej Unii” jest zdecydowanie nieprawidłowe. Efekt unikniętej emisji zwłaszcza w
wyniku wprowadzenia energetyki wiatrowej zależy od mixu technologicznego niezbędnej rezerwy,
która asekuruje spadek podaży energii z wiatru. Dopóki rezerwa w Polsce będzie realizowana w
olbrzymiej większości w elektrowniach cieplnych, spadek emisji będzie symboliczny (wg PSE SA,
rezerwa musi opiewać na 80% mocy wiatrowej). Analogicznie wszystkie wskaźniki dotyczące
zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności muszą uwzględniać taką specyfikę, ewentualnie
długoletnią ścieżkę jej zmiany. Również wartość statystycznego ludzkiego życia (VOSL) nie
powinna być bezkrytycznie skopiowana z badań dotyczących krajów rozwiniętych lub USA.
Jakiekolwiek szacunki dotyczące hipotetycznego przyrostu miejsc pracy również powinny
uwzględniać efekt wypychania z innych sektorów (innych technologii wytwarzania energii), a więc
operować przyrostem netto, o ile taki w ogóle będzie miał miejsce.
Istnieje kilka czynników, które wskazują na:
a) zaniżenie szacunku kosztów – poprzez stosowanie bardzo wysokiej, długookresowej stopy
dyskontowej (10%),
b) zawyżenie szacunku kosztów – w przypadku dostępności gazu łupkowego w odczuwalnej
skali,
c) zawyżenie konsekwencji spowodowanej wzrostem kosztów – poprzez pomijanie
elastyczności cenowej popytu.
W opracowaniu pominięto aspekt kosztów osieroconych powstałych w konsekwencji nowych
wymogów prawnych. W sektorze energetycznym precyzyjne informacje zgromadzone na temat
ścieżki wymiany istniejących mocy – uzasadniają takie podejście. Sektory EU ETS obejmują
jednak nieco szerszy obszar działalności gospodarczej i nie jest jasne, czy np. hutnictwo,
produkcja cementu nie stanie się podmiotem wymogu wyposażenia w CCS, co może skutkować
powstaniem takich kosztów. Być może przypuszczenie to jest bezzasadne, w raporcie nie
natrafiono jednak na jakąkolwiek deklarację związaną z kategorią kosztów osieroconych.
Konieczność wykorzystania wielu subiektywnych założeń dotyczących ścieżek zmian cen (paliw,
uprawnień do emisji CO2) jest bezdyskusyjna. Bez dokonania takich wyborów nie ma możliwości
zrealizowania obliczeń. Jednak czytelnik – odbiorca wyników wszystkich estymacji – nie ma
możliwości poznania siły wpływu przyjętych założeń na wynik końcowy. Nie do końca wiadomo
zatem jak przyjęcie ścieżek zmian dyskutowanych parametrów wpływa na wynik końcowy. Nie
wiadomo zatem do jakiego stopnia np. zmiana cen poszczególnych paliw (a dokładnie zmiana
ścieżek ewolucji tych cen) wpływa na strukturę wytwarzania energii, średni ważony koszt
wytwarzania i w efekcie na zmianę kosztów. Jest to jedno z poważniejszych zastrzeżeń
sformułowanych wobec przedstawionego raportu.
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Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja
Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP
Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski
Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja,
Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
Kontakt:
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel. +48 22 827 33 70, mail: pkeom.org@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org
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