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Zmiany wywołane wojną 

Wojna winduje ceny 
paliw i energii 
 
Ceny gazu ziemnego, węgla, ropy 
naftowej i prądu na wyjątkowo 
wysokich lub najwyższych w 
historii poziomach. Niezwykła 
zmienność cen dotyczy nie tylko 
rynku spot, ale też kontraktów 
terminowych. 

Nie EU ETS, ale 
sankcje podyktują 
dalszy rozwój OZE 

 
Widmo recesji i odwrót od gazu 
obniżyły ceny uprawnień do emisji 
CO2. Od polityki klimatycznej 
jednak nie ma odwrotu, zmienią 
się jedynie narzędzia jej 
wprowadzania. 

Widmo recesji 
skłoni rządy do 
ostrych działań 

 
Skutkiem wojny będzie 
spowolnienie gospodarcze o 
charakterze stagflacji. W celu 
uniknięcia krachu finansowego 
rządy zmuszone zostaną do 
stosowania nadzwyczajnych 
metod sterowania gospodarką. 



Dziewiczy teren 
dla transformacji 
energetycznej 









Gazowa pułapka 

Plany rozwoju energetyki 
gazowej – czy to ma 
sens? 

 
Polska miała w planach największy przyrost 
produkcji prądu z gazu ziemnego w UE 
(Ember Climate, 2021). Wojna handlowa z 
Rosją i horrendalny wzrost cen stawiają te 
plany pod znakiem zapytania. Pod znakiem 
zapytania stają wyniki aukcji z rynku mocy. 
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Gaz w scenariuszu Instrat 
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Lekcje z wojny 

Przejście od razu z 
węgla na OZE - bez 
przejściowego gazu 

 
Zmiana sytuacji militarnej i 
gospodarczej wymusza 
zmniejszenie wykorzystania gazu 
ziemnego. Węgiel będzie 
zastępowany bezpośrednio 
odnawialnymi źródłami energii. 

Szybsze odejście 
od ropy naftowej 
w transporcie 

 
Sytuacja gospodarcza i polityczna 
nasili elektryfikację transportu 
oraz rozwój ruchu kolejowego i 
rowerowego. 

Termomodernizacja 
i pompy ciepła 

 
Jedynym rozwiązaniem problemu 
ubóstwa energetycznego jest 
głęboka termomodernizacja. Wojna 
przyspieszy trend odchodzenia w 
Europie od ogrzewania węglem, 
gaz ziemnym i olejem opałowym. 



Niezwykle wysokie ceny – 
co zrobią rządy? 

 
Bezprecedensowy wzrost cen nośników energii 
wywiera presję na gospodarkę – grozi stagflacją, 
wzrostem biedy i pogorszeniem nastrojów 
społecznych. Coraz bardziej prawdopodobne jest 
wprowadzenie kontroli cen w postaci cen 
regulowanych lub rekompensat. Mogą zostać 
wprowadzone dodatkowe podatki i opłaty 
obejmujące energię ze źródeł o niskich kosztach 
wytwarzania. 

Grafika: WysokieNapiecie.pl, 7 marca 2022 

Skutki dla cen energii 



Możliwości dla inwestorów 

Integracja 
wytwórców prądu z 
odbiorcami 
 
Sprzedaż energii poprzez 
spółdzielnie i klastry energetyczne 
oraz umowy PPA pozwala na 
zagwarantowanie stabilnych cen 
energii, a przy tym utworzenie 
zdywersyfikowanego, odpornego 
na szoki wehikułu inwestycyjnego. 

Efektywnośc 
energetyczna i 
prosumeryzm 

 
Integracja efektywności 
energetycznej i surowcowej w 
działalności przedsiębiorstwa, 
maksymalne korzystanie z 
własnych źródeł prądu i ciepła, 
gospodarka obiegu zamkniętego. 

Pionowa integracja 
i dywersyfikacja 
przychodów  
 
Kontrola nad łańcuchem dostaw i 
logistyką, budowa odporności 
(resilience) na kryzysy i zmiany 
gospodarcze. Przygotowanie na 
niedobory energii i surowców oraz 
możliwy spadek koniunktury. 



Dziękuję za Państwa uwagę 
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