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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

Sektor energetyczny ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarek 

narodowych. Od tego, jak funkcjonuje zależy ich rozwój i stabilny wzrost ekonomiczny. 

Źródła energii oraz technologie jej wytwarzania stanowią główny czynnik niezależności 

energetycznej państwa. Energetykę jako sektor gospodarki składa się technologicznie 

z trzech filarów: energetyki zawodowej, opartej na tradycyjnych kopalnych nośnikach 

energii pierwotnej, energetyki odnawialnej – opartej na uznanych za „czyste”, pod 

względem emisji, źródłach energii oraz energetyki jądrowej, niedostępnej w każdym 

kraju, opartej na pierwiastkach promieniotwórczych, również uważanej jako „czysta” 

emisyjnie. Kreowanie polityki energetycznej kraju w zakresie miksów źródeł energii 

pierwotnej jest procesem złożonym, podlegającym różnorodnym wpływom i 

działaniom wielu interesariuszy rynku oraz czynników niezależnych, w tym 

zagranicznych. Jej kształt rzutuje z kolei na sposób i warunki funkcjonowania tych 

podmiotów, które obejmuje swoim oddziaływaniem. W wielu krajach przyszłość 

sektora energetycznego i wytwarzania energii elektrycznej postrzegana jest we 

wzroście wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju systemów 

kogeneracyjnych kosztem spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych, co 

wychodzi naprzeciw światowym megatrendom gospodarczym i międzynarodowym 

wymogom ochrony środowiska. Zastosowanie ekonomicznych i matematycznych 

metod i modeli w obszarach strategicznego planowania energetycznego pozwala na 

dokonanie nie tylko jakościowej, ale także ilościowej oceny wprowadzanych lub 

planowanych polityk. W praktyce modelowanie na potrzeby sektora energii i jego 

podmiotów oraz interesariuszy rynku energii bywa wykorzystywane w określaniu 

makroekonomicznych celów strategicznych państwa i w założeniu ma pomóc w 

reformowaniu i transformacji gospodarek zgodnie ze światowymi trendami i prawem 

międzynarodowym. U podstaw każdego modelu leży jednak założenie, iż jest on 

jedynie uproszczeniem rzeczywistości, a jego wykorzystanie powinno być ostrożne i 

zgodne z jego ograniczeniami. Dla Ukrainy kwestie energetyczne są szczególnie 

istotną determinantą funkcjonowania gospodarki, w zasadniczy sposób wyznaczającą 

poziom życia społeczeństwa oraz pozycję polityczną kraju. Pozostaje on bowiem nie 

tylko jednym z największych w Europie producentów węglowodorów i energii, ale także 

strategicznym podmiotem w zakresie jej tranzytu. Sektor energii i jego podsektor 

elektroenergetyczny, będący głównym przedmiotem badań, jest nie tylko jednym z 
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kluczowych sektorów dla gospodarki Ukrainy, ale również w większości krajów Unii 

Europejskiej i jest poddany regulacji sektorowej ex ante.  

Sektor elektroenergetyczny Ukrainy należy do najmniej przejrzystych sektorów 

gospodarki ze względu na słabo funkcjonujący wolny rynek energii elektrycznej, który 

nie odpowiada standardom Unii Europejskiej, co czyni go podatnym na nadużycia i 

grupy wpływu. Wyczerpywanie się tradycyjnych rodzajów surowców energetycznych, 

pogłębianie się negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko, a w 

konsekwencji zaostrzenie standardów środowiskowych oraz znaczne wahania cen 

energii, dążenie do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego, 

upolitycznienie dostaw energii i inne czynniki doprowadziły do pilnej potrzeby rewizji 

obecnego stanu sektora energetycznego i poszukiwania możliwości jego modernizacji 

i przeglądu strategii ukraińskich w tym zakresie. Uzależnienie Ukrainy od importu 

surowców energetycznych prowadzi do poważnych problemów społeczno-

ekonomicznych. Niezwykle wysoki stopień deprecjacji infrastruktury energetycznej, a 

także bardzo niska efektywność wykorzystania surowców energetycznych to czynniki 

wyjaśniające pozycję Ukrainy wśród krajów o wysokich wskaźnikach 

energochłonności gospodarki. 

Ukraina i Unia Europejska stanęły przed problemem zmian klimatycznych, które 

obserwujemy od połowy XX wieku, które są konsekwencją wpływów 

antropogenicznych. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest 

przeprowadzenie pełnej transformacji energetycznej z paliw kopalnych na odnawialne 

źródła energii. Rozwój nauki i zaawansowanych technologii otworzył już realne 

perspektywy większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a nawet 

całkowitego przejścia gospodarek na to źródło energii. Istnieje jednakże niepewność 

co do rozwoju systemów energetycznych w perspektywie długoterminowej do 2050 r., 

w szczególności w odniesieniu do rozwoju energetyki jądrowej i OZE. Z 

przeprowadzonej analizy literatury, obejmującej również wyniki badań 

ekonometrycznych wynika, że dotychczas żaden z autorów nie podjął się opracowania 

wpływu polityk energetycznych Ukrainy i doboru modelu miksów źródeł energii dla 

gospodarki Ukrainy w długim horyzoncie czasowym. Mimo licznych publikacji i 

wyników badań w zakresie modelowania sektora energii i publikacji odnoszących się 
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bezpośrednio do metodologii modelowania sektora energii nie dokonano połączenia 

tych zagadnień w jeden temat badawczy. 

Omówienie modelu scenariuszy w odniesieniu do miksów dla sektora energii, ze 

szczególnym uwzględnieniem podsektora elektroenergetycznego i jego znaczenia w 

funkcjonowaniu gospodarki Ukrainy, będzie stanowiło szansę dla lepszego poznania 

mechanizmów ich wzajemnego oddziaływania na siebie, a pośrednio także pozwoli na 

wyciągnięcie wniosków dla innych krajów. Rezultaty badań przeprowadzonych w 

ramach pracy doktorskiej starają się zbliżyć czytelnika do odpowiedzi na powyżej 

opisaną problematykę. 

2. Hipoteza badawcza oraz cele pracy 

Prowadzone badania miały na celu zweryfikowanie postawionej hipotezy, zgodnie z 

którą: 

„Stosowane dotychczas rozwiązania w obszarze sektora energetycznego Ukrainy nie 

wpływają wystarczająco na poprawę efektywności i bezpieczeństwa energetycznego 

kraju ze względu na ich niekhorentność z polityką bezpieczeństwa energetycznego i 

standardami polityki energetycznej Unii Europejskiej”. 

W celu potwierdzenia jej zasadności autor przyjął trzy hipotezy cząstkowe: 

1. rozwój odnawialnych źródeł energii stworzy możliwości dla wzrostu 

gospodarczego Ukrainy; 

2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w podaży energii pierwotnej na 

Ukrainie zwiększy poziom bezpieczeństwa kraju sensu largo i bezpieczeństwa 

energetycznego sensu stricte, 

3. odpowiednio dopasowany do sytuacji geoekonomicznej model rozwiązań dla 

sektora energetycznego, koherentny ze standardami polityki energetycznej Unii 

Europejskiej, wpłynie pozytywnie na sytuację gospodarczą kraju. 

Głównym celem rozprawy było omówienie modeli scenariuszy dla sektora energii 

Ukrainy z maksymalnym horyzontem czasowym do 2050 r. umożliwiających 

gospodarce narodowej tego kraju, zgodnie z jego aspiracjami i prawodawstwem 

wspólnotowym Unii Europejskiej, aqui communitaire, które powinno w tym celu zostać 
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implementowane do prawa krajowego, sprawną adaptację i integrację z rynkiem i 

systemami elektroenergetycznymi Unii Europejskiej. Realizacja tego celu była możliwa 

dzięki szczegółowemu poznaniu, w ujęciu teoretycznym i praktycznym zagadnień, 

których model dotyczy, czemu zostały podporządkowane przyjęte cele szczegółowe 

rozprawy:  

1. przeprowadzenie krytycznej analizy dorobku w zakresie stanu i strategii rozwoju 

sektora Ukrainy do 2035 r., uwzględniającej regresywnie historyczne trendy 

rozwojowe z lat 2010 – 2020 leżące u jej podstaw,  

2. identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju sektora 

i rynku energii elektrycznej na Ukrainie w otoczeniu międzynarodowym,  

3. ocena polityk rozwoju i polityk energetycznych zawartych w strategiach rozwoju 

sektora energetycznego Ukrainy 2020 i 2035. 

Przyjęcie wymienionych hipotez badawczych implikowało zastosowanie odpowiednich 

narzędzi i metod badawczych. 

3. Struktura pracy 

Przygotowana rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny z 

elementami postulatywnymi. Zawarta w niej problematyka badawcza poruszona 

została we wstępie, pięciu rozdziałach (z czego cztery stanowią część teoretyczną a 

jeden empiryczną z elementami postulatywnymi) oraz zakończeniu. Konstrukcja 

rozprawy, jak i zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów posłużyły do realizacji 

wyznaczonych celów oraz weryfikacji przyjętych hipotez.  

W rozdziale pierwszym autor skoncentrował się na opisie przemian i przyszłości 

energetyki z uwzględnieniem światowych megatrendów oraz rodzaju i potrzeb 

interesariuszy systemów energetycznych. Polityka energetyczna została 

zaprezentowana jako kluczowy element usprawnień i rozwoju rynku energii oraz 

gospodarki narodowej.  

Rozdział drugi prezentuje zagadnienie efektywności energetycznej w świetle wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obok opisu 

narzędzi, sposobów oceny i wsparcia efektywności energetycznej oraz problematyki 
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unowocześnienia przemysłu elektroenergetycznego, ważnym elementem jest 

odniesienie aspektów efektywności energetycznej do ekonomicznej teorii wyboru 

publicznego, w szczególności grup interesu.  

W rozdziale trzecim pokazano zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej, 

konkurencyjność na rynku energii elektrycznej oraz obowiązujące w Unii Europejskiej 

i na Ukrainie regulacje rynkowe i prawne, mające na celu ochronę konsumentów 

energii elektrycznej. Opisano metodyczne aspekty oceny i wspierania efektywności 

energetycznej na rynku energii. Przedstawiono również możliwości wyboru dostawcy 

w kontekście liberalizacji rynków energii elektrycznej. 

Rozdział czwarty przedstawia stan i problemy sektora energetycznego oraz ewolucje 

ukraińskiej polityki energetycznej wraz z wektorami jej rozwoju w oparciu o strategie 

narodowe Ukrainy. Opisano w nim również modele i rozwiązania systemów 

energetycznych wybranych gospodarek europejskich mogących być referencyjnymi 

dla ewolucji ukraińskiego sektora energii.  

W rozdziale piątym pokazano metodyczne ujęcie modeli sektora energii ze 

szczególnym uwzględnieniem generatora zintegrowanego modelu dla sektora energii 

Ukrainy. Scenariusze zrównoważonego modelu sektora energii w warunkach 

gospodarki Ukrainy i jej znaczenia dla jej funkcjonowania zostały zweryfikowane za 

pomocą modelu regresji liniowej udziału energii wytwarzanej przez OZE na Ukrainie. 

Autor przedstawił postulaty dotyczące strategii bezpieczeństwa energetycznego i 

rozwoju sektora energii Ukrainy w oparciu o wyniki badań i weryfikację scenariuszy dla 

sektora energii Ukrainy do 2050 r. 

W zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i 

rozważań, które potwierdzają przyjętą hipotezę badawczą.  

4. Metody i wybrane wyniki badań 

Przedmiotem i jednocześnie głównym obszarem badań podjętym w pracy są 

uwarunkowania i otoczenie prawno-gospodarcze związane z sektorem 

energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem podsektora elektroenergetycznego, 

w funkcjonowaniu gospodarki Ukrainy. Praca obejmuje również międzynarodowe 
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uwarunkowania prawne, w tym szczególności środowiskowe, związane z realizacją 

unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. 

Zakres czasowy rozprawy obejmuje wybrane dane wtórne, ze szczególnym 

uwzględnieniem historycznych trendów rozwojowych z lat 2010 – 2020 leżących u 

podstaw dokumentów strategicznych rozwoju sektora energetycznego Ukrainy do 

2035 roku i 2050 roku.  

W rozprawie wykorzystano dwa rodzaje źródeł informacji: 

a) źródła informacji pierwotnych, 

b) źródła informacji wtórnych, na które składały się m.in.: pozycje 

bibliograficzne, obejmujące krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu (łącznie 

263 zawartych pozycji literatury), dokumenty o charakterze legislacyjnym, w tym 

w szczególności akty prawa ukraińskiego i unijnego (27 pozycje), materiały 

statystyczne, branżowe i tematyczne raporty i opracowania (82 pozycje) oraz 

liczne źródła internetowe. 

W ramach poszczególnych etapów rozprawy doktorskiej zastosowano następujące 

metody badawcze:  

a) metoda krytycznej analizy literatury oraz pozostałych materiałów 

manowiących źródła informacji pierwotniej i wtórnych,  

b) metoda zbierania danych ze źródeł pierwotnych oraz wtórnych (z 

przytoczonej w pracy literaturze),  

c) metoda analizy danych statystycznych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, 

część procesu badawczego polegającego na przeprowadzeniu badania modelu 

regresji liniowej zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu takich programów 

jak Microsoft Exel i Statistica, 

d) metoda analizy logicznej wykorzystana przy tworzeniu modelu oraz analizy 

otrzymanych w wyniku badań wyników,  
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e) metoda syntezy, umożliwiająca łączenie w całość wyodrębnionych przez 

analizę elementów składowych rozprawy,  

f) metoda analizy matematyczno-statystycznej, umożliwiająca jakościowe i 

ilościowe przedstawienie wyników badań wtórnych,  

g) metody wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego, zastosowane przy 

interpretacji i syntezie wyników badań. Dokonana analiza problemu 

badawczego umożliwiła realizację celu pracy oraz sformułowanie wniosków w 

zakresie podjętej tematyki.  

Rozprawa, obok rozważań teoretycznych w zakresie ekonomiki energetyki, analizy 

ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz jego otoczenia międzynarodowego, 

miała na celu zbadać, jakie powinny być kierunki rozwoju i transformacji ukraińskiej 

energetyki. Tworząc układ modelowy miksów źródeł energii w ramach polityki 

energetycznej Ukrainy, autor podzielił otoczenie tej polityki na gospodarcze, naukowo-

badawcze, polityczno-społeczne oraz geostrategiczne. Możliwości szerokiego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w zaspokojeniu zapotrzebowania 

gospodarki Ukrainy do 2050 roku oceniono za pomocą modeli ekonomicznych i 

matematycznych (model TIMES Ukraine oraz modelu regresji liniowej) opartych na 

istniejącym potencjale OZE i technologiach dostępnych na rynku krajowym i 

zagranicznym (lub tych, które mogą być dostępne w najbliższych latach). Opisane 

zostały trzy scenariusze: referencyjny jako bazowy (konserwatywny), liberalny oraz 

OZE, dodatkowo w podziale na rewolucyjny i umiarkowany.  
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Tabela 5.6. Matryca scenariuszy miksów energetycznych Ukrainy do 2050 r. 
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Znacząca poprawa efektywności energetycznej + + + + + 

Znaczący wzrost udziału OZE w ogólnej podaży 
energii pierwotnej i generacji energii elektrycznej 

+ + + + + 

47% energii jądrowej w generacji energii w 2035 r. + + + + + 

Dokończenie budowy bloku nr 3 w Chmielnickiej 
Elektrowni Jądrowej 

+ + / - + - + 

Wymogi UE wobec węglowych elektrowni 
cieplnych 

+ + + +  - 

Istniejące technologie bilansowania + + / -  + + + 

nowe technologie bilansowania energii (magazyny energii)  + / - + + + 

 
 
 
 

energia jądrowa 

brak barier dla rozwoju 
energetyki jądrowej 

+ + + - + 

możliwość przedłużenia 
funkcjonowania istniejących 
e. jądrowych maksimum o 
kolejnych 20 lat 

 + + + + 

likwidacja istniejących e. 
jądrowych do 2050 r. 

 - - + - 

 
 
 
 
 
odnawialne źródła energii 

gwarantowana taryfa 
obowiązuje zgodnie z 
harmonogramem ustalonym 
przez prawo do 2030 r. 

+ + + + + 

osiągnięcie udziału 60 – 
100% w końcowej 
konsumpcji energii 

- - - + + 

jakościowy system 
prognozowania produkcji 
energii elektrycznej z 
elektrowni słonecznych i 
wiatrowych 

 +/- + ++ ++ 

wymogi środowiskowe redukcja emisji gazów 
cieplarnianych o 80% w 
stosunku do poziomu 1990 r. 

+ + + + + 

Zgodność z wymogami2 
dyrektywy 2010/75/EU 

 + + + + 

Zgodność z wymogami 
dyrektywy 2015/2193/EU3 

 + + + + 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Strategii Sektora Energii Ukrainy do 2035 oraz Instytutu 
Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów 2019. 

 
1 Business as usual. 
2 Zgodność z wymaganiami dyrektywy 2010/75/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (> 50 MW). 
3 Zgodność z wymaganiami dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (1–50 MW). 
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Metoda symulacyjna, scenariuszowa, stanowiła syntezę metod ekonometrycznej i 

optymalizacyjnej i wykorzystywała ich narzędzia analityczne. Uwzględniono przy tym 

krytyczną analizę założeń prowadzących do osiągnięcia celów, które wynikają z 

przyjętej przez Ukrainę strategii rozwoju sektora energetycznego oraz zobowiązań 

międzynarodowych, w szczególności aqui communitare UE, czyli w podejściu 

backcasting4 (które uwzględnia do tego rozwiązania międzysektorowe i 

międzyrynkowe w obrębie gospodarki narodowej, tzw. rebound effects5), oraz 

makroekonomicznym typu top-down. Dlatego model ma również charakter 

ekonomiczno-energetyczno-środowiskowy, ponieważ ze względu na specyficzną 

pozycję energii jako produktu, badania dotyczące sektora energii mają kluczowe 

znaczenie dla poprawnego funkcjonowania całej gospodarki. Najważniejsze zmienne 

wykorzystywane w modelach stanowią wielkości: zużycia pierwotnych nośników 

energetycznych, produkcji energii elektrycznej, nakładów inwestycyjnych, emisji 

zanieczyszczeń. W celach porównawczych wybrano najbardziej znane grupy narzędzi 

służących do modelowania i opisujących sektor energii typu bottom-up i porównano 

ich metodologię: MARKAL6, TIMES7, EFOM8, LEAP9 oraz MESSAGE10.  

Tabela 5.1. Porównanie modeli oddolnych sektora energii typu bottom-up 

Kryteria EFOM MARKAL 
 
 

TIMES 
 
 

LEAP 
 
 

MESSAGE 
 

Podejście optymalizacja 
oprarta na 
programowaniu 
liniowym 

optymalizacja 
oprarta na 
programowaniu 
liniowym 

optymalizacja księgowość optymalizacja 

Zasięg 
geograficzny 

regionalna i 
narodowa 

kraj lub wiele 
krajów 

lokalny, 
narodowy, kraj 
lub wiele krajów 

od lokalnego do 
krajowego i 
globalnego 

od lokalnego do 
krajowego i 
globalnego, model na 
potrzeby akademickie 

Zakres 
czasowy 

długoterminowe długoterminowe długoterminowe średnio- i 
długoterminowe 

średnio- i 
długoterminowe 

Zakres 
działalności 

sektorowy – 
system 
energetyczny 

sektorowy – 
system 
energetyczny 

sektorowy–- 
system 
energetyczny, 

system 
energetyczny i 
środowisko 
(ekologia) 

system energetyczny i 
środowisko 
(ekologia) 

 
4 W rozumieniu jako metoda planowania, która zaczyna się od zdefiniowania pożądanej przyszłości, a następnie 
działa wstecz, aby zidentyfikować polityki i programy, które połączą tę określoną przyszłość z teraźniejszością. 
5 efekt polegający na zwiększeniu zużycia zasobów naturalnych mimo wzrostu produktywności ich użycia. 
Nazywa się go też czasem Paradoksem Jevonsa 
6 Skrót od: MARKet ALlokation 
7 Skrót od: The Integreted MARKAL (MARKet ALlokation) EFOM (Energy Flow Optimalisation Model) System 
8 Skrót od: Energy Flow Optimalisation Model 
9 Skrót od: Low Emissions Analysis Platform 
10 Skrót od: Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact 
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środowisko i 
handel energią 

Zakres 
technologiczny 

b. dobry – 
rozległy 

b. dobry –
rozległy 

b. dobry – 
rozległy 

b. dobry – 
rozległy 

b. dobry – rozległy 

Potrzeba 
danych 

rozległa rozległa rozległa – 
integruje EFOM i 
MARKAL 

rozległa, ale 
może też 
bazować na 
ograniczonych 
danych 

rozległa 

Dokumentacja dobra rozległa dobra rozległa dobra 

Możliwość 
analizowania 
polityk 
cenowych 

TAK TAK TAK NIE TAK 

Możliwość 
analizy polityk 
pozacenowych 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Transformacja 
gospodarcza 

NIE NIE możliwa przez 
scenariusze 

możliwa przez 
scenariusze 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

Porównując istniejące propozycje modelowania sektora energii, najbardziej 

kompleksowym i rozległym, obejmującym nie tylko sektor energii w ujęciu krajowym i 

długoterminowym, ale również integrujący inne niepełne modele, uwzględniający 

środowiskowe efekty oraz przede wszystkim dający możliwość kreowania 

optymalnego scenariusza sensu largo dla transformacji gospodarki, jest TIMES, 

stanowiący część programu Międzynarodowej Agencji Energii pod nazwą ETSAP11. 

Model ten obejmuje wszystkie etapy dotyczące:  

1) zasobów pierwotnych i łańcucha procesów, które transportują, dystrybuują i 

przekształcają energię w usługi energetyczne wymagane przez odbiorców 

energii;  

2) po stronie dostaw energii obejmuje wydobycie paliw, produkcję pierwotną i 

wtórną oraz ich import i eksport.  

Scenariusz odniesienia modelu uwzględnia optymalny rozwój systemu 

energetycznego Ukrainy w ramach celów Strategii Energetycznej Ukrainy 2035. 

Opiera się na celach określonych w strategii, w tym dotyczących:  

1) energochłonności PKB i efektywności energetycznej gospodarki, 

 
11 Skrót od: ETSAP – Energy Technology Systems Analysis Program 
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2) udziału źródeł odnawialnych w ogólnej podaży energii pierwotnej, 

3) minimalnego udziału odnawialnych źródeł w podaży energii elektrycznej,  

4) zwiększenia mocy elektrowni jądrowych o 1000 MW w 2025 r. 

W celu zapewnienia wiarygodności wyników dla modelu TIMES-Ukraina został 

skalibrowany najnowszymi danymi statystycznymi zgodnie z aktualnymi prognozami 

makroekonomicznymi i demograficznymi, prognozami światowych cen surowców 

energetycznych, zaktualizowanymi danymi o potencjale zasobów oraz potencjale 

technicznym i wskaźnikami ekonomicznymi przyszłych technologii energetycznych. 

Punkt odniesienia stanowią założenia i benchmark strategii energetycznej Ukrainy 

2035. 

Tabela 5.2. Wskaźniki benchmarku strategii12 i scenariuszy mixów energetycznych 

Zbliżanie się do 
efektywności 
energetycznej: 

2015 2020 2025 2030 2035 

Energochłonność PKB 
(toe/’000 USD PPP 200513 

 
0,28 

 
0,20 

 
0,18 

 
0,15 

 
0,13 

Udział strat w sieciach 
elektroenergetycznych 
(%) 

 
>12 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
<7,5 

Ekspansja OZE: 2015 2020 2025 2030 2035 

Udział OZE w ogólnej 
podaży energii pierwotnej 
(%) 

 
4 

 
814 

 
12 

 
17 

 
25 

Źródło: Agencja Efektywności i Oszczędności Energetycznej Ukrainy, Razumkov Centre Kijów, 2018 

Główne wyniki modelowania scenariuszy rozwoju sektora energetycznego Ukrainy do 

2050 roku pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:  

1. W przypadku braku skutecznej polityki mającej na celu promocję działań na 

rzecz efektywności energetycznej i rozwoju OZE (scenariusz referencyjny) 

finalne zużycie energii (FEC) w 2050 r. będzie o 27% wyższe niż w 2012 r. W 

 
12 Rozumiany jako wskaźnik referencyjny lub stopa odniesienia dla roku 2020 lub lat wcześniejszych 
13 Syntetycznym miernikiem określającym energochłonność gospodarki jest ilość energii pierwotnej zużyta na 
wytworzenie jednostki Produktu Krajowego Brutto PKB wg parytetu siły nabywczej (PPP), który pozwala 
eliminować różnice cen wyrobów i usług w odniesieniu do innych krajów. www.iea.org/statistics [dostęp: 
2.6.2021] 
14 Udział OZE w Strategii Rozwoju Sektora Energii do 2035 był określony dla 2020 r. na 11%, osiągnął 8%, stan 
na 2.6.2021 

http://www.iea.org/statistics
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przypadku realizacji ambitnego rewolucyjnego scenariusza, obejmującego 

znaczne zmniejszenie zużycia energii i intensywny rozwój OZE, finalne zużycie 

zmniejszy się o 27%, a udział energii otrzymanej z OZE wyniesie aż 93%. 

Pokazuje to, że zaoszczędzone źródło energii jest najtańszym „zasobem”, a 

inwestycje w oszczędności są bardziej wykonalne niż te, które są potrzebne do 

wytworzenia dodatkowej energii elektrycznej i ciepła w celu zaspokojenia 

potrzeb ludności i gospodarki jako całości.  

Tabela 5.12 Prognozy udziału OZE w produkcji energii elektrycznej według Strategii 203515 i poszczególnych 
scenariuszy modelu sektora energii Ukrainy 

 

Scenariusz 

Udział OZE w latach 

202016 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Strategia 2035 11 12 17 25 - - - 

Liberalny 15 21 28 33 37 41 45 

umiarkowany 
OZE 

15 18 25 31 36 38 41 

rewolucyjny 
OZE 

16 39 58 63 70 75 93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy, Böll Stiftung, DTU Kopenhaga 

2. Koszt kapitałowy technologii odnawialnych źródeł energii oraz istniejących 

mocy jądrowych (przy założeniu wydłużania przekroczonego już terminu 

eksploatacji bloków tych elektrowni o kolejne 10 lat) potrzebnych do 

wyprodukowania 1 kWh energii będzie 3-krotnie mniejszy w wypadku OZE i 

nawet 10-krotnie mniejszy w wypadku istniejących mocy z elektrowni jądrowych 

w porównaniu do kosztu kapitału potrzebnego do wyprodukowania 1 kWh z 

elektrowni węglowych Ukrainy w perspektywie 2050 r.  

Tabela 5.3. Koszt kapitałowy przyszłych technologii energetycznych dla Ukrainy (EUR/kW) 

Technologie 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Biomasa 2800 2800 2600 2500 2400 2200 2000 

Biogaz 4400 4300 4200 4100 4000 3900 3800 

Gaz (cykl 
kombinowany) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Gaz (turbina 
gazowa) 

600 600 600 600 600 600 600 

 
15 Jako scenariusza odniesienia do 2035 roku. 
16 Realny udział w 2020 wyniósł 8,1%. 
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Węgiel (spalanie na 
parametrach 
ponadkrytycznych17) 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Węgiel (spalanie na 
parametrach 
podkrytycznych) 

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Współspalanie 
węgla i biomasy  

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

Elektrownie 
wiatrowe na lądzie 

1500 1500 1440 1350 1300 1250 1250 

Przemysłowe  
e. słoneczne  
bez trackera18 

700 675 650 580 520 475 440 

Przemysłowe  
e. słoneczne  
z trackerem 

900 825 750 670 600 550 500 

Elektrownie 
geotermalne 

4362 4362 4362 4281 4119 3958 3877 

Blok nr 3 elektrowni 
jądrowej 
Chmielnicki19 

1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 

Blok nr 4 elektrowni 
jądrowej 
Chmielnicki 

1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 

Nowe elektrownie 
jądrowe 

5328 5328 5328 5328 5328 5328 5328 

Wydłużanie 
przekroczonego 
terminu eksploatacji 
e. jądrowych o 
kolejne 10 lat  

135 135 135 135 135 135 135 

Małe 
hydroelektrownie 

2940 2926 2911 2882 2853 2824 2796 

Duże 
hydroelektrownie 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Magazyny energii 
(EUR / kWh) 

900 875 850 800 750 700 600 

Źródło: Dane na podstawie wyliczeń Instytutu Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów 
2019 

3.  Energetyka jądrowa na Ukrainie, zgodnie z wynikami modelowania 

scenariusza liberalnego, jest mało obiecująca w przypadku braku 

innowacyjnych podejść do jej rozwoju. Jest to spowodowane wysokimi kosztami 

kapitałowymi, zwłaszcza budowy nowych bloków jądro- wych. Biorąc pod 

uwagę ten fakt, udział elektrowni jądrowych w strukturze wytwarzania energii 

 

17 Więcej: T.C hmielniak, H. Łukowicz, A. Kochaniewicz, M. Mroncz, Nadkrytyczne bloki węglowe. 
Kierunki poprawy sprawności i ograniczenia emisji CO2, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych, s. 84–87, www.energetyka.pl [dostęp: 5.06.2021],  
18 Konstrukcje obrotowe osiowe. 
19 Oba bloki nr 3 i 4 w budowie, planowane oddanie do użytku to 2030 r. 

http://www.energetyka.pl/
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elektrycznej może drastycznie spaść do 13% w 2050 r. Będzie ona jednak nadal 

ważnym czynnikiem stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Jedynie w 

scenariuszu rewolucyjnym elektrownie jądrowe nie będą reprezentowane w 

strukturze wytwarzania energii elektrycznej, gdyż jednym z warunków tego 

scenariusza jest całkowite wycofanie się z energetyki jądrowej na wzór 

niemieckiej Energiewende. Nie przewiduje się w nim w odróżnieniu do innych 

scenariuszy nowych inwestycji (dokończenia dwóch bloków Chmielnickiej 

Elektrowni Jądrowej). Zgodnie ze scenariuszem referencyjnym, 

konserwatywnym udział energii jądrowej w miksie energetycznym Ukrainy 

pozostanie na niezmienionym poziomie, ewentualnie tracąc na rzecz OZE 

jedynie 5% do 2050 roku.  

4. Zgodnie ze scenariuszem liberalnym, zakładającym zapewnienie doskonałej 

konkurencji technologicznej na rynkach energii, co w obecnej sytuacji 

międzynarodowej Ukrainy będzie trudne lub nawet nierealne, finalna 

konsumpcja w 2050 r. nie przekroczy analogicznej wartości z 2012 r., a udział 

OZE wyniesie 31%.  

5. Zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej w przypadku scenariusza 

liberalnego zmniejszy się o 22%, natomiast w przypadku scenariusza 

rewolucyjnego wzrośnie o 13% w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym. 

W pierwszym przypadku spadek będzie spowodowany wdrożeniem działań w 

zakresie efektywności energetycznej i rozwojem OZE, a w drugim wzrost 

wynika z konieczności rezygnacji z paliw kopalnych na rzecz OZE, co można 

osiągnąć poprzez zwiększone wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła.  

6. Według scenariusza rewolucyjnego produkcja energii elektrycznej w 2050 r. jest 

tylko o 14% większa w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym, moc 

zainstalowana obiektów energetycznych powinna wzrosnąć 3–6-krotnie (z 53 

GW w 2012 r. do 327 GW w 2050 r.). Tłumaczy się to tym, że efektywność 

wykorzystania mocy elektrowni wiatrowych i słonecznych jest znacznie niższa 

niż elektrowni cieplnych węglowych i elektrowni jądrowych. Ponadto przejście 

na OZE będzie wymagało znacznych wolumenów pojemności magazynowych 

(do 35% całkowitej pojemności), które proponuje się wykorzystać w celu 

zapewnienia przewidywalności i niezawodności działania elektrowni 

słonecznych i wiatrowych.  
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7. Integrując powyższe wskaźniki rozwoju energetyki do 2050 r. we wskaźnik 

całkowitej podaży energii pierwotnej (TPES), można stwierdzić, że nastąpi 

znaczny spadek TPES (o 57% mniej w porównaniu ze scenariuszem 

referencyjnym). W ten sposób potrzeby Ukrainy mogą być pokryte przez 

krajowe dostawy surowców energetycznych w ponad 90%, co znacznie 

wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju.  

8. „Energetyczne przejście” na OZE spowoduje radykalne zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych (GHG), które w 2050 r. może wynieść zaledwie 10% 

poziomu z 1990 r., co odpowiada wymaganym wysiłkom na poziomie globalnym 

i osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego, statusu kraju o neutralnym pod 

względem emisji dwutlenku węgla sektorze energetycznym.  

9. Jak pokazują obliczenia, wdrożenie zarówno scenariuszy liberalnego, jak i 

OZE, rewolucyjnego lub umiarkowanego, charakteryzuje się ogólnie 

pozytywnymi skutkami makroekonomicznymi dotyczącymi wzrostu PKB, które 

stają się w pełni widoczne w perspektywie średnio- i długoterminowej, 

począwszy od 2020 roku, wpływy makroekonomiczne mają charakter 

kumulacyjny: dodatkowy wzrost w stosunku do scenariusza odniesienia narasta 

w czasie. Podczas gdy w 2025 r. dodatkowy wzrost PKB wynosi 4–6%, do 2050 

r. może osiągnąć już 12–15%.  

 

*jako procent w odniesieniu do scenariusza referencyjnego 

Rysunek 5.23. Wpływ scenariuszy liberalnego i rewolucyjnego na wzrost PKB Ukrainy do 2050 r. w 
odniesieniu do scenariusza referencyjnego w % 
Źródło: EBOR. 
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10. Według modelowych ocen realizacji scenariusza liberalnego energochłonność 

pierwotna PKB Ukrainy osiągnie poziom krajów OECD dopiero w 2050 roku, a 

odpowiedni wskaźnik dla krajów UE-27 nie zostanie osiągnięty w badanym 

okresie. Jednocześnie według scenariusza rewolucyjnego energochłonność 

pierwotna PKB Ukrainy mogłaby osiągnąć obecny poziom energochłonności 

PKB krajów OECD w 2040 r., a także krajów UE-27 w 2045 r. Sugeruje to, że 

jest to niezwykle ważne przekształcenie nowoczesnego modelu społeczno-

gospodarczego Ukrainy w taki, który promowałby transformację sektora 

energetycznego w kierunku OZE.  

Powyższe wyniki modelowania trzech scenariuszy rozwoju pokazują, że najbardziej 

ambitne cele energetyczne i środowiskowe, takie jak przejście na 61–93% OZE w 

zużyciu finalnym do 2050 roku, mogą przynieść znaczące korzyści gospodarce, co 

powinno być brane pod uwagę przy opracowywaniu strategii lub planów działania na 

rzecz rozwoju energetyki czy polityki klimatycznej.  

Zaproponowane hipotezy badawcze zostały potwierdzone w rozprawie w następujący 

sposób:  

1) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zastępujących stopniowo do roku 

2050 nieodnawialne, konwencjonalne źródła energii zwiększy bezpieczeństwo 

energetyczne Ukrainy, tworząc potencjalne możliwości osiągnięcia 

niezależności energetycznej Ukrainy, w tym od surowców energetycznych z 

Federacji Rosyjskiej; 

 
2) rozwój energetyki odnawialnej przyczyni się do wzrostu gospodarczego kraju 

(wzrost PKB i sektorów przemysłu i usług) poprzez obniżenie kosztów energii 

oraz dzięki przyciągnięciu inwestycji do sektora energetycznego;  

 
3) odnawialne źródła energii pozwolą na redukcję emisji gazów cieplarnianych 

na Ukrainie, co wymaga stopniowego odejścia od paliw kopalnych w podaży 

energii pierwotnej. Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne i 

powstrzymanie globalnych procesów zmian klimatycznych objętych 

międzynarodowymi umowami i regulacjami klimatycznymi, w których Ukraina 

jest stroną;  
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4) hybrydowe systemy energetyki odnawialnej mogą zapewnić nieprzerwane 

zasilanie odbiorców dzięki funkcjonowaniu różnych źródeł energii odnawialnej 

(połączenia systemów opartych na czystej energii z wykorzystaniem systemów 

magazynowania energii); 

 
5) energetyka jądrowa może w dalszym ciągu oraz w przyszłości stanowić 

komplementarne (ale już nie główne) źródło generacji energii elektrycznej, 

przyczyniając się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego i niezależności 

energetycznej Ukrainy;  

 
6) jednoczesna zgodność z celami ESU2035 i innymi strategiami krajowymi 

będzie wymagać dodatkowych inwestycji w infrastrukturę energetyczną, które 

pomogą w osiągnięciu większej wydajności i obniżą koszty systemu;  

 
7) w celu osiągnięcia znacznie bardziej ambitnych celów w zakresie 

dekarbonizacji gospodarki (scenariusze OZE) konieczne jest przedłużenie 

odpowiednich polityk ESU2035 poza rok 2035. W przeciwnym razie 

złagodzenie lub całkowite zaniechanie dekarbonizacji systemu energetycznego 

może szybko zniweczyć osiągnięcia, tj. zmniejszenie energochłonności 

gospodarki oraz emisji gazów cieplarnianych i innych.  

Zgodnie z „Narodowym Planem Działań na rzecz Efektywności Energetycznej do 2020 

roku”, dotyczącym efektywności energetycznej do roku 2020, Ukraina w bilansie 

energetycznym powinna była osiągnąć 11% udziału energii elektrycznej produkowanej 

z odnawialnych źródeł energii, natomiast zgodnie z „Nową Strategią Energetyczną 

Ukrainy do 2035 roku: Bezpieczeństwo, Efektywność Energetyczna, 

Konkurencyjność” aż 25% w 2035 roku.  
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Rysunek 5.25. Dynamika udziału energii wytwarzanej przez OZE na Ukrainie (2009–2020) 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędności 
Energetycznej Ukrainy, Banku Światowego, Eurostat. 

Oszacowano, w jakim przedziale czasowym, przy utrzymaniu istniejącego trendu, cel 

25%, przewidziany w dokumentach strategicznych na 2035 rok zostanie osiągnięty. 

Wszystkie obliczenia z wykorzystaniem analizy regresji oraz przedziały ufności 

prognozy zostały wykonane w programie Microsoft Excel. Odnośnie do opracowanego 

modelu regresji liniowej udziału odnawialnych źródeł energii w generowanej energii, 

na podstawie badania można wnioskować o zbyt powolnym tempie wzrostu udziału 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (0,53% rocznie), aby 

wyznaczone cele mogły być osiągnięte. Z parametrów modelu przedstawionych w 

tabeli 5.11 wynika, że parametry modelu są statystycznie istotne. Dotyczy to także 

całego modelu (Istotność F na poziomie 2.86E-07).  

Tabela 5.11 Parametry modelu regresji liniowej  

 Współczynniki 
Błąd 

standardowy 
t Stat 

Wartość-
p 

Dolne 95% Górne 95% 

Przecięcie -1062.71 88.78027 -11.9701 2.99E-07 -1260.52 -864.894 

Rok 0.53007 0.044071 12.02776 2.86E-07 0.431875 0.628265 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędności 
Energetycznej Ukrainy, Banku Światowego, Eurostat. 
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Przedstawiona prognoza wzrostu udziału energii OZE na Ukrainie według 

przeprowadzonej analizy modelu regresji jest spójna z raportem rocznym dotyczącym 

stopnia implementacji reform sektora energii na Ukrainie, który określa stopień 

realizacji wskaźników i określa status implementacji OZE do sektora energii. Według 

raportu realizacja Narodowego Planu Działań w Zakresie OZE na Ukrainie została w 

2020 osiągnięta jedynie w 52%, gwarantowany dostęp do sieci i integracja z siecią 

elektroenergetyczną dużych producentów OZE w 74%. Cele efektywności 

energetycznej zrealizowane są w stopniu zaawansowanym na poziomie 67%, 

natomiast Narodowy Plan dla Energii i Klimatu realizowany jest jedynie w 38%. W 

oparciu o liniowy model regresji opracowano scenariusz wzrostu udziału energii 

odnawialnej wytwarzanej przez OZE na Ukrainie wraz z dolną i górną granicą ufności. 

Analiza ta pozwala na weryfikację omawianych powyżej scenariuszy oraz prognozy 

(tabela 5.13.) 

Tabela 5.13 Scenariusze wzrostu udziału energii odnawialnej oparte na podstawie trendu liniowego udziału 
energii wytwarzanej przez OZE na Ukrainie 

 2025 2035 2043 2052 2065 2071 2080 

Górna granica ufności (% 

OZE) 

13,05 19,95 25,11 30,76 38,73 42,36 47,78 

Scenariusz (% OZE)  10,8 16,08 20,31 25,08 31,96 35,13 39,9 

Dolna granica ufności (% 

OZE) 

8,54 12,22 15.53 19,41 25,19 27,91 32,03 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Państwowej Agencji Efektywności i Oszczędności Energetycznej 
Ukrainy, Banku Światowego, Eurostat. 

Wynika z niego, że strategiczny cel wyznaczony przez rząd Ukrainy dla roku 2035 nie 

będzie osiągnięty przed 2053 rokiem. Cele strategii zostaną osiągnięte odpowiednio: 

35% udziału OZE w 2071 roku, natomiast realizacja celów scenariuszy 

umiarkowanego OZE i rewolucyjnego OZE wykraczają poza horyzont 2080 roku, w 

którym wartość udziału OZE w sektorze energii Ukrainy może osiągnąć dopiero 40%. 

W związku z tym konieczne jest poszukiwanie i wprowadzanie nowych innowacyjnych 

technologii wzmacniających sektor czystej energii, a także konsekwentne osiąganie 

celów energetycznych zatwierdzonych na poziomie legislacyjnym Ukrainy. Tworzenie 

przyjaznego środowiska legislacyjnego z kolei stworzy odpowiedni klimat dla 

inwestycji krajowych i zagranicznych w OZE.  
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6. Wnioski końcowe 

W pracy przeprowadzono wielokierunkową analizę, która pozwoliła rozwinąć 

przedstawione hipotezy i je zweryfikować. Analiza literatury dotyczącej sektora 

energetycznego Ukrainy oraz jego wpływu na gospodarkę kraju i otoczenie 

międzynarodowe wskazuje, że stan tych badań jest niezadowalający, mimo że 

potencjał gospodarki i sektora energetycznego Ukrainy w europejskich i globalnych 

procesach gospodarczych jest wysoki. Daje to możliwość eksplorowania badawczego 

tego niedocenianego obszaru europejskiej energetyki i gospodarki narodowej Ukrainy. 

Szeroki zakres studiów literaturowych krajowych i zagranicznych, uwzględniający 

raporty instytucji międzynarodowych, a także krytyczna analiza dorobku naukowego 

związana z tworzeniem modeli scenariuszy miksów energetycznych i ich wpływu na 

rozwój gospodarek narodowych pozwoliły na stwierdzenie, że połączenie tych dwóch 

zagadnień w jeden temat badawczy jest słuszne i uzupełnia literaturę przedmiotu w 

tym obszarze. Tworząc układ modelowy miksów źródeł energii w ramach polityki 

energetycznej Ukrainy, autor podzielił otoczenie tej polityki na gospodarcze, naukowo-

badawcze, polityczno-społeczne oraz geostrategiczne. Wyniki modelowania 

scenariuszy rozwoju sektora energetycznego na Ukrainie pokazują, że najbardziej 

ambitne cele energetyczne i środowiskowe, takie jak przejście w 61–93% OZE w 

zużyciu finalnym do 2050 roku, mogłyby przynieść znaczące korzyści gospodarce, co 

powinno być brane pod uwagę przy opracowywaniu strategii lub planów działania na 

rzecz rozwoju energetyki czy polityki klimatycznej.  

Jeśli Ukraina zredukuje swoje wysokie zużycie energii do średniej europejskiej, duża 

część importu energii stanie się zbędna. Ukraiński sektor energetyczny znajduje się w 

poważnym stanie w wyniku niemal całkowitej dekapitalizacji instalacji głównych źródeł 

zasilania w energetyce: jądrowej, cieplnej i wodnej. Stwierdzono, że na Ukrainie 

istnieje niewystarczający poziom podatków ekologicznych, co pozwala właścicielom 

elektrowni cieplnych i elektrowni jądrowych uzyskiwać zyski kosztem pogorszenia 

stanu środowiska naturalnego. Zadania mające na celu zwiększenie ekonomicznego 

zwrotu w kierunku odnawialnych źródeł energii, zwiększenie rentowności i 

stymulowanie ich produkcji są kluczowymi krokami dla decentralizacji dostaw energii i 

integracji europejskiej Ukrainy.  
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Dokonana analiza funkcjonalnych scenariuszy dla modeli energetycznych Ukrainy 

wykazała, że trudno jest zaproponować jeden miks energetyczny, który 

gwarantowałby optymalne zabezpieczenie interesów gospodarki narodowej ze 

względu na specyfikę ukraińskiego rynku energii i międzynarodowego otoczenia 

makroekonomicznego, a który uwzględniałby obecny stan sektora, krajowe dokumenty 

strategiczne i ekonomiczne dane wejściowe. Przeprowadzone badania wskazały, że 

osiągnięcie przez Ukrainę celów strategii narodowych w sektorze energii jest obecnie 

trudne w każdym ze scenariuszy. Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie: niski 

poziom konkurencji na rynku energii elektrycznej, brak bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego, nieskuteczni regulatorzy rynku podatni na wpływy grup 

interesu, wysokie bariery rozwoju rynku, niestabilna legislacja, niska atrakcyjność 

inwestycyjna oraz trwający konflikt militarny na wschodzie kraju, który angażuje 

znaczne środki budżetowe, jakie mogłyby być przeznaczone na inwestycje w 

energetykę. Wszystkie te czynniki pogłębiają stan ogólnej niestabilności i 

nieprzewidywalności rozwoju ukraińskiej gospodarki.  

Wszystkie założenia i dotychczasowe działania interesariuszy rynku energii 

elektrycznej i legislatorów na Ukrainie uprawomocniają tezę, że przyszłość sektora 

energetycznego i gospodarki Ukrainy będzie oparta na wykorzystaniu systemów 

energii odnawialnej i jądrowej, które ograniczą antropogeniczny wpływ energetyki na 

środowisko, a także poprawią sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą oraz 

bezpieczeństwo kraju sensu largo i bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy sensu 

stricte.  

Najbliższym realizacji i realnym, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań 

trendu regresywnego, jest umiarkowany miks udziału OZE do 2050 roku, który zakłada 

stopniową dekarbonizację i zwiększenie udziału OZE w 2035 roku do 31% i dopuszcza 

udział energii jądrowej w podaży energii pierwotnej i produkcji energii elektrycznej.  
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Rysunek 5.14. Produkcja energii elektrycznej w scenariuszu umiarkowanego wzrostu OZE                 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ukrenergo.  

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej według ESU2035 ma wynieść w 2035 roku 

zgodnie z modelem scenariusza liberalnego 33%, umiarkowanego 31% i 

rewolucyjnego 63%. Z przeprowadzonych badań i obliczeń na podstawie liniowego 

modelu regresji wynika, że cel wyznaczony dla roku 2035 nie będzie osiągnięty przed 

2053 rokiem, a realizacja celów dla OZE według modeli miksów energii i scenariuszy 

OZE wykracza poza horyzont 2080 roku.  

Przeprowadzona analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej i samej Ukrainy 

wykazała również, że zbyt szybko wprowadzana transformacja w kierunku OZE może 

powodować powrót do tradycyjnych źródeł energii, które pozwalały na bilansowanie 

strat w sieci elektroenergetycznej. Natomiast kraje UE, które taką transformację 

prowadzą zbyt opieszale, zaczynają dostrzegać, że zarówno ze względu na 

rozwijające się technologie oparte o OZE, dekarbonizację jako światowy megatrend 

oraz politykę klimatyczną UE, nie mają już odwrotu od stopniowego zwiększania 

udziału OZE w krajowej ich produkcji energii.  

Efekty zastosowania odpowiedniego modelu sektora energii w gospodarce Ukrainy 

ocenić będzie można dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym, ponieważ proces 

transformacji energetycznej i modernizacji wysłużonej lub budowy nowej infrastruktury 

energetycznej jest długotrwały i wymaga uwzględnienia najnowszych technologii 
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dostępnych na rynku, który zmienia się bardzo dynamicznie. Składa się to na 

przyczynek do podjęcia dalszych badań i obserwacji kierunków transformacji sektora 

energii w Unii Europejskiej i w aspirującej do pełnej integracji z jej strukturami Ukrainie.  

Praca wnosi dwa elementy do procesu poznania naukowego. Pierwszym jest 

systematyzacja wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania sektora i rynku energii 

elektrycznej Ukrainy oraz Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz determinant 

zachodzących w nich zmian. Wartość dodaną niniejszej dysertacji stanowi 

przedstawienie i weryfikacja badawcza według czynników obiektywnych modelów 

sektora energii w zakresie miksu źródeł energii pierwotnej korzystnego dla 

funkcjonowania gospodarki Ukrainy w określonych warunkach otoczenia 

międzynarodowego i w oparciu o strategie narodowe tego kraju.  


