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Najwiêksze pod wzglêdem udzia³u zagraniczne grupy
kapita³owe obecne na polskim rynku

energii elektrycznej

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono dwie zagraniczne grupy energetyczne maj¹ce najwiêkszy
udzia³ w wytwarzaniu energii elektrycznej na polskim rynku. S¹ to grupy EDF oraz GDF Suez. Na
wstêpie przedstawiono udzia³ wszystkich licz¹cych siê na polskim rynku energii grup energe-
tycznych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w Polsce w 2013 roku.
W kolejnych rozdzia³ach obszernie omówiono aktywa wspomnianych wczeœniej zagranicznych
grup wystêpuj¹ce na wielu kontynentach, ich zaanga¿owanie w rozwój energetyki, zarówno
konwencjonalnej, jak i odnawialnej, oraz planowane inwestycje. Zwrócono uwagê na ogromne
znaczenie, jakie posiada energetyka j¹drowa zw³aszcza w grupie EDF we Francji oraz w Wielkiej
Brytanii. Du¿o uwagi poœwiêcono energetyce odnawialnej. Zarówno EDF, jak i GDF Suez
ogromn¹ wagê przywi¹zuj¹ do rozwoju tych Ÿróde³ energii, co jest zgodne z prowadzon¹ przez
Uniê Europejsk¹ polityk¹ energetyczno-klimatyczn¹. Na tym tle przedstawiono dzia³alnoœæ wy-
mienionych firm w Polsce funkcjonuj¹cych pod nazwami EDF Polska oraz GDF Suez Polska
Energia S.A. Obydwa przedsiêbiorstwa maj¹ znacz¹cy udzia³ w produkcji energii elektrycznej
w naszym kraju, EDF Polska – 9,7%, natomiast GDF Suez Polska Energia S.A. – 5,1%. Rozwijaj¹
zarówno energetykê konwencjonaln¹, jak i odnawialn¹. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza oddany do
eksploatacji w 2013 roku przez GDF Suez Polska Energia S.A. najwiêkszy na œwiecie, tzw.
Zielony Blok, o mocy 205 MW, opalany biomas¹.

S£OWA KLUCZOWE: produkcja energii elektrycznej, struktura, grupa kapita³owa
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Wprowadzenie

Na polskim rynku energetycznym istnieje kilkanaœcie licz¹cych siê podmiotów. Po pro-
cesach decentralizacji gospodarski i rozbijaniu du¿ych grup na mniejsze w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku dosz³o do ogromnego rozproszenia wytwórców. Zwiêksza³o to
niew¹tpliwie konkurencjê na rynku, ale niekoniecznie wp³ywa³o pozytywnie na obni¿anie cen.
Z jednej strony walka o klienta wymusza³a obni¿kê cen, z drugiej jednak, ma³e firmy mia³y
czêsto wysokie koszty zwi¹zane z nisk¹ skal¹ produkcji, a to przek³ada³o siê na ceny energii
i zagra¿a³o dalszemu istnieniu firmy na rynku konkurencyjnym. Koniecznoœæ rywalizowania
z wchodz¹cymi na polski rynek firmami zagranicznymi spowodowa³a koniecznoœæ ponownej
konsolidacji. W wyniku tych procesów prowadzonych w ubieg³ej dekadzie nast¹pi³o po³¹czenie
wielu drobnych wytwórców w wiêksze grupy.

Na rysunku 1 przedstawiono grupy kapita³owe dzia³aj¹ce na polskim rynku i ich udzia³
procentowy w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2013 roku.

Zdecydowanym liderem jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z prawie 40% udzia³em.
Na drugim miejscu znajduje siê TAURON Polska Energia S.A. – 13,6%, a na trzecim francuski
EDF – 9,6%. Kolejne firmy pod wzglêdem udzia³u w rynku energii elektrycznej to ENEA S.A. –
8,1% i PAK S.A. – 7,3%. Inne firmy maj¹ udzia³ mniejszy ni¿ 5%. Nale¿¹ do nich, miêdzy
innymi, takie jednostki jak GDF SUEZ, ENERGA, PGNiG, CEZ, DALKIA, FORTUM i RWE.

W dalszej czêœci artyku³u skoncentrowano siê na przedstawieniu firm EDF Polska i GDF
SUEZ Energia Polska S.A. maj¹cych najwiêkszy, wœród spó³ek z zagranicznym kapita³em,
udzia³ w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w naszym kraju. Pozosta³e
firmy zagraniczne posiadaj¹ kilkukrotnie mniejszy potencja³ wytwórczy w naszym kraju, wiêc
nie zostan¹ omówione w niniejszym artykule. Poza tym, na przyk³ad Dalkia koncentruje siê
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Rys. 1. Udzia³ grup kapita³owych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2013 r.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (URE 2014)

Fig. 1. The share of corporate groups in the volume of electricity introduced into the grid in the year 2013



g³ównie na wytwarzaniu ciep³a, o czym œwiadczy wielkoœæ mocy zainstalowanej. Dla ciep³a
wynosi ona 4290 MW, a dla energii elektrycznej tylko 820 MW (Dalkia 2014).

1. EDF

Grupa energetyczna EDF jest jednym z najwiêkszych wytwórców energii elektrycznej
na œwiecie. Posiada 140,4 GWe mocy zainstalowanej i produkuje ponad 650 TW�h energii
elektrycznej rocznie. W 2013 roku produkcja pr¹du wynios³a 653,9 TW�h (EDF 2014). Na
rysunku 2 przedstawiono strukturê mocy zainstalowanej w ca³ej grupie. Najwiêkszy udzia³
przypada na elektrownie j¹drowe – 53,3%. Tak wysoki wk³ad tej technologii w strukturê mocy
wynika z posiadanych aktywów we Francji, gdzie moce zainstalowane w sektorze tego kraju to
oko³o 3/4 wszystkich mocy oraz w Wielkiej Brytanii (16 reaktorów produkuj¹cych 19% energii
elektrycznej). Na samych Wyspach plany przewiduj¹ przed³u¿enie o kilka lat ¿ywotnoœci
istniej¹cych reaktorów oraz budowê nowych, do 2030 roku, o mocy 16 GW (Nuclear … 2014).
W grupie EDF znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ te¿ wêgiel kamienny – 17,1% oraz energetyka wodna –
15,7%. Moce zainstalowane w elektrowniach wodnych stanowi¹ obecnie 9,7% wszystkich
mocy w grupie.

W produkcji energii elektrycznej, tak jak w przypadku mocy zainstalowanej, najwiêkszy
udzia³ posiada energetyka j¹drowa – 74,5% (rys. 3). Na drugim miejscu znajduje siê wêgiel
kamienny – 9,1%, na trzecim energetyka wodna – 8,5%, na czwartym gaz ziemny – 5,8%,
a inne Ÿród³a odnawialne (poza wod¹) stanowi³y 2,1% (EDF 2014). Struktura produkcji
energii elektrycznej poszczególnych przedsiêbiorstw grupy EDF w ró¿nych krajach jest
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�ród³o: (EDF 2014)

Fig. 2. The installed capacity in the EDF energy group



ró¿na. Na przyk³ad we Francji grupa EDF zanotowa³a w 2013 r. najwy¿sz¹ od dziesiêciu lat
produkcjê energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, która wynios³a 42,6 TW�h, czyli a¿
o 23,1% wiêksz¹ ni¿ w 2012 roku. W przypadku energetyki j¹drowej produkcja utrzymuje siê
na stabilnym poziomie oko³o 400 TW�h rocznie, w 2013 roku wynios³a 403,7 TW�h. W 2014
roku EDF planuje wytworzyæ 410–415 TW�h energii elektrycznej w swoich francuskich
elektrowniach. Odnotowano te¿ wzrost produkcji energii j¹drowej w Wielkiej Brytanii
o 0,5 TW�h w stosunku do roku 2012. Produkcja ta wynios³a 60,5 TW�h (EDF Sprawozdanie...
2014).

Grupa EDF sk³ada siê z 57 przedsiêbiorstw. Ma swoje aktywa w 26 krajach na czterech
kontynentach. Zajmuje siê wytwarzaniem, przesy³em, dystrybucj¹ energii oraz œwiadczy us³ugi
energetyczne i handluje energi¹.

2. EDF Polska

W Polsce grupa funkcjonuje pod nazw¹ EDF Polska. Pocz¹tek dzia³alnoœci w naszym kraju
przypada na rok 1993 roku. Jest to obecnie najwiêkszy inwestor w bran¿y energetycznej
w naszym kraju. Udzia³ w rynku energii elektrycznej wynosi oko³o 10%, a w rynku ciep³a
sieciowego 15% (EDF Polska 2014). Jedn¹ z pierwszych inwestycji w Polsce by³ udzia³
w prywatyzacji elektrociep³owni Kraków w 1998 roku. Obecnie grupa EDF jest g³ównym
akcjonariuszem w Elektrowni Rybnik oraz w elektrociep³owniach w Gdañsku, Toruniu, Wroc-
³awiu i Zielonej Górze.

EDF Polska Oddzia³ w Rybniku wytwarza energiê elektryczn¹ przede wszystkim na po-
trzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Posiada moc wytwórcz¹ rzêdu 1775 MWe
i jest najwiêksz¹ elektrowni¹ na Górnym Œl¹sku. Elektrownia wytwarza oko³o 10 TW�h energii
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Fig. 3. The production of electricity in 2013 in the EDF energy group



elektrycznej rocznie, co zaspokaja ponad 5% krajowych potrzeb. W najbli¿szym czasie plano-
wana jest modernizacja 8 bloków energetycznych w elektrowni Rybnik, która dostosuje zak³ad
do norm œrodowiskowych wprowadzonych dyrektyw¹ (IED) w sprawie emisji przemys³owych,
maj¹ca wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2016 roku. Koszt modernizacji wynosi 1,4 mld z³, ale pozwoli
przed³u¿yæ dzia³alnoœæ elektrowni do 2030 roku (Ciepiela 2014).

EDF Polska Oddzia³ Wybrze¿e produkuje ciep³o i energiê elektryczn¹ na potrzeby miesz-
kañców oraz wielu przedsiêbiorstw i instytucji w Gdañsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. W sk³ad
spó³ki wchodz¹ dwie elektrociep³ownie o ³¹cznej mocy cieplnej ponad 1196 MWt i elektrycznej
oko³o 332 MWe. Podstawowym paliwem jest wêgiel kamienny, którego udzia³ procentowy
w strukturze paliw wynosi 98,96%; 0,69% stanowi¹ odnawialne Ÿród³a, w tym przypadku
wy³¹cznie biomasa, a 0,35% olej opa³owy ciê¿ki. Plany EDF Polska przewidywa³y budowê
w Gdañsku elektrowni gazowej o mocy 400 MWe. Obecnie, ze wzglêdu na wysokie ceny gazu
i niskie ceny energii elektrycznej, projekt nie jest realizowany.

EDF Polska Oddzia³ I w Krakowie zajmuje siê produkcj¹ ciep³a oraz energii elektrycznej
dostarczanych do wiêkszoœci krakowskich mieszkañ, firm i instytucji. Moc zainstalowana
zak³adu to 1118 MWt i 460 MWe.

Na Dolnym Œl¹sku EDF funkcjonuje jako Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich „Koge-
neracja”. Zespó³ sk³ada siê z trzech zak³adów produkcyjnych: EC Wroc³aw, EC Czechnica i EC
Zawidawie o ³¹cznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt (EDF Polska 2014).

Elektrociep³ownia Zielona Góra jest jedn¹ z najwiêkszych elektrociep³owni w Polsce zasi-
lanych gazem ziemnym. Wed³ug Statystyki elektroenergetyki polskiej (Statystyka ... 2013) jest
dziewi¹t¹ elektrociep³owni¹ pod wzglêdem wielkoœci o mocy zainstalowanej 221,4 MW. Warto
wspomnieæ, ¿e jest jedynym dostawc¹ ciep³a dla Zielonej Góry.

EDF Toruñ zajmuje siê wytwarzaniem, obrotem, przesy³em i dystrybucj¹ ciep³a oraz
wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej. G³ówna jej dzia³alnoœæ opiera siê na ciep³ow-
nictwie, a energia elektryczna przeznaczona jest na pokrycie w³asnych potrzeb, natomiast
nadwy¿ki s¹ odsprzedawane przedsiêbiorstwu Energa Obrót S.A. EDF Toruñ dostarcza ciep³o
do 100 tys. odbiorców, co zaspokaja 55% potrzeb tego miasta (EDF Polska 2014).

W grupie EDF funkcjonuje te¿ spó³ka EDF Paliwa odpowiedzialna za dostarczanie paliw do
innych podmiotów grupy. Jej dzia³alnoœæ polega nie tylko na zagwarantowaniu odpowiednich
iloœci paliwa, ale te¿ za szeroko pojêt¹ logistykê. Spó³ka powsta³a w 2000 roku i dostarcza
grupie EDF zarówno wêgiel, jak i biomasê. W zakresie dostaw wêgla jest jedynym dostawc¹
tego surowca dla spó³ek grupy (EDF Polska 2014).

3. GDF Suez

GDF Suez, podobnie jak EDF, jest francuskim przedsiêbiorstwem multimedialnym. Zaj-
muje siê wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, gazem i energetyk¹ odnawialn¹.
Powsta³o w 2008 roku z po³¹czenia Gaz de France i Suez. Przedsiêbiorstwa tej grupy funk-
cjonuj¹ na wszystkich kontynentach.

209



Na rynku gazu ziemnego grupa posiada w Europie 16 mln klientów, w tym 9,6 mln we
Francji. W 2012 roku gaz stanowi³ 59% mo¿liwoœci produkcyjnych grupy i 56% produkcji
energii elektrycznej. Spó³ka posiada moc zainstalowan¹ 113,7 MW, co stawia j¹ na pierwszym
miejscu w œwiecie wœród niezale¿nych producentów energii elektrycznej (GDF Suez 2014).

GDF Suez zwraca szczególn¹ uwagê na rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE). Znaj-
duje to odzwierciedlenie w wielkoœci mocy zainstalowanej. A¿ 22% mocy przypada na OZE,
w tym 14% to energetyka wodna. Nie powinno to dziwiæ, gdy¿ oko³o 90% energii elektrycznej
pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych wytwarzane jest w elektrowniach wodnych. GDF Suez
rozwija energetykê wodn¹ poprzez swoje spó³ki zale¿ne: Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) – drugi pod wzglêdem wielkoœci wytwórca energii elektrycznej we Francji oraz zarz¹dca
systemu wodnego w tym kraju, Tractebel Engineering – wiod¹ca firma w dziedzinie budowy
tam, zaanga¿owana w budowê 30 tys. MW w elektrowniach wodnych, Coyne et Bellier – firma
zajmuj¹ca siê infrastruktur¹ wodn¹, energetyk¹, transportem i budownictwem, Société Hydro
Electrique du Midi (SHEM) – wytwarza œredniorocznie 1830 GW�h energii elektrycznej
z elektrowni wodnych w po³udniowej Francji.

GDF Suez ma swoje oddzia³y w wielu krajach. W Brazylii posiada 21 elektrowni, w tym 13
to elektrownie wodne. Jedn¹ z nich jest elektrownia wodna Estreito, o mocy 1087 MW, która
zosta³a uruchomiona w paŸdzierniku 2012 roku. Najnowsza elektrownia wodna to elektrownia
Jirau Dam uruchomiona w 2013 roku. Jest to elektrownia przep³ywowa umiejscowiona na rzece
Madeira, która pe³n¹ moc 3450 MW osi¹gnie w 2015 roku. Pierwsz¹ turbinê o mocy 75 MW
Brazilian Electricity Energy Regulatory Agency (ANEEL) uruchomi³ we wrzeœniu 2013 r.
Elektrownia bêdzie posiada³a 50 turbin i bêdzie zaspokaja³a potrzeby 10 mln gospodarstw
domowych. GDF Suez posiada 60% udzia³ów w tym przedsiêwziêciu, po 20% posiadaj¹
Eletrosul i Chesf (Enerdata 2014). W USA GDF Suez eksploatuje 1080 MW elektrowniê
szczytowo-pompow¹ w Northfield. W Belgii – Electrabel grupa zale¿na GDF Suez – posiada
w Ardenach elektrowniê szczytowo-pompow¹ o mocy 1164 MW. W Wielkiej Brytanii First
Hydro Company – spó³ka zale¿na GDF Suez – posiada 2088 MW mocy zainstalowanej
w Dinorwig and Festiniog w Walii. Oprócz tego GDF Suez posiada dwie elektrownie wodne
w Hiszpanii: Electrometalurgica del Ebro o mocy 36 MW i Iberica de Energias o mocy 48 MW,
a tak¿e w Laosie – Houay Ho o mocy 153 MW (GDF SUEZ 2014).

GDF Suez rozwija równie¿ energetykê wiatrow¹. Jest liderem we Francji z moc¹ prze-
kraczaj¹c¹ 1000 MW. W Portugalii grupa kontroluje ³¹cznie 214 MW mocy zainstalowanej
w energetyce wiatrowej poprzez spó³kê zale¿n¹ Eurowind. Posiada te¿ 42,5% udzia³ów w gru-
pie Generg, posiadaj¹cej 436 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, 33 MW
w elektrowniach wodnych i 18 MW w elektrowniach s³onecznych.

Grupa GDF Suez rozwija równie¿ energetykê s³oneczn¹. W 2011 roku uruchomiono 33 MW
mocy fotowoltaicznej we Francji. By³y to obiekty w Bollene (4 MW) i Beaucaire-Tarascon
(3 MW) opracowane przez CN’AIR, a tak¿e trzy obiekty w Curbans (w sumie 26 MW). Grupa
posiada równie¿ kilka projektów s³onecznych w trakcie budowy lub rozwoju w Hiszpanii i poza
Europ¹, w tym Northfield Mountain (2 MW) w Stanach Zjednoczonych, Brockville (10 MW)
w Kanadzie, Canjuneda/Cami w Hiszpanii (1 MW), projekt w Chile (2 MW) i projekt Glow
w Tajlandii (2 MW). GDF SUEZ i Total s¹ równie¿ w³aœcicielem spó³ki zale¿nej Photovoltech,
która produkuje ogniwa fotowoltaiczne w Belgii (GDF Suez 2014).
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Jeœli chodzi o energetykê wêglow¹, to grupa GDF Suez uruchamia obecnie dwie du¿e
inwestycje w Europie, jedn¹ w Rotterdamie w Holandii, drug¹ w Wilhelmshaven w Niemczech.
Obie inwestycje s¹ w fazie rozruchu. Elektrownia w Rotterdamie ma moc 736 MW. Jest
jednostk¹ zaprojektowan¹ na parametry ultranadkrytyczne o sprawnoœci 45% z mo¿liwoœci¹
wspó³spalania wêgla z biomas¹. Elektrownia w Wilhelmshaven ma moc 731 MW i równie¿ jest
jednostk¹ zaprojektowan¹ na parametry nadkrytyczne o sprawnoœci 46%. Ka¿da z tych in-
westycji kosztowa³a ponad 1,5 mld euro. Czas pracy przewidziano na oko³o 40 lat (Main...
2014). Jak wynika ze strategii firmy og³oszonej wiosn¹ tego roku, przedsiêbiorstwo zamierza
nadal inwestowaæ w energetykê wêglow¹, ale w pañstwach pozaeuropejskich. W Europie, ze
wzglêdu na wdra¿anie mocno dotowanej energetyki odnawialnej, takie inwestycje mog³yby
okazaæ siê nieop³acalne, zw³aszcza gdyby wzros³y ceny uprawnieñ do emisji CO2.

Jako operator j¹drowy, GDF SUEZ posiada i eksploatuje siedem reaktorów w Belgii poprzez
spó³kê zale¿n¹ Electrabel, posiada te¿ udzia³y w zak³adach Chooz i Tricastin we Francji (1208
MW). Energetyka j¹drowa w miksie energetycznym grupy stanowi oko³o 5% i taki udzia³
zgodnie z polityk¹, jak¹ prowadzi GDF Suez, utrzyma siê w perspektywie d³ugoterminowej.

4. GDF Suez Energia Polska S.A.

GDF Suez Energia Polska S.A. jest przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê zarówno produkcj¹
energii elektrycznej, jak i jej sprzeda¿¹. £¹cznie posiada 1913 MW mocy zainstalowanej, w tym
1811 MW w elektrowni Po³aniec, w której jest stuprocentowym udzia³owcem. Elektrownia
powsta³a w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku i sk³ada siê z oœmiu bloków energety-
cznych. Najbardziej spektakularn¹ inwestycj¹ grupy w Polsce jest oddany do eksploatacji
w 2013 roku najwiêkszy w œwiecie, tzw. Zielony Blok, o mocy 205 MW, opalany biomas¹.
Istniej¹ wiêksze elektrownie opalane biomas¹, jak na przyk³ad brytyjska Ironbridge (740 MW),
czy pracuj¹ca w Finlandii elektrownia Alholmens Kraft (265 MW) (Power 2014), ale brytyjska
elektrownia zosta³a w 2013 roku przebudowana z elektrowni wêglowej na biomasow¹, podczas
gdy blok w Po³añcu od samego pocz¹tku projektowany by³ do spalania biomasy. Budowa tego
bloku kosztowa³a 1,2 mld z³, ale pozwala na obni¿enie emisji dwutlenku wêgla o ponad 1,2
miliona ton rocznie. Biomasê w 80% stanowi¹ zrêbki drzewne, a w 20% odpady rolnicze. Firma
posiada te¿ farmy wiatrowe Jarogniew-Mo³towo (20 MW), Wartkowo (30 MW) i P¹gów (51
MW). Ponadto, w celu zaspokojenia potrzeb polskiego systemu energetycznego, GDF SUEZ
œwiadczy us³ugi systemowe dla PSE S.A. (GDF Polska 2014).

5. Analiza porównawcza

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane pozwalaj¹ce okreœliæ wielkoœæ analizowanych
grup energetycznych EDF i GDF SUEZ oraz porównaæ z polskimi grupami energetycznymi.
Zarówno pod wzglêdem mocy zainstalowanej, jak i produkcji energii, a tak¿e liczby pra-
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cowników, grupa energetyczna EDF przewy¿sza GDF SUEZ. Ró¿nice jednak nie s¹ du¿e.
Wielkoœæ tych grup i ich znaczenie w produkcji energii elektrycznej w œwiecie widaæ natomiast
wyraŸnie przy porównaniu ich z najwiêksz¹ polsk¹ grup¹ energetyczn¹ PGE. Grupa EDF
dysponuje moc¹ zainstalowan¹ 140,4 GWe, GDF SUEZ 113,7 GWe, a PGE 12,9 GWe (PGE
2014). Pod wzglêdem produkcji energii elektrycznej EDF z produkcj¹ ponad 650 TW�h rocznie
przewy¿sza zarówno GDF SUEZ (479 TW�h), jak te¿ PGE (57 TW�h). W porównaniu z polsk¹
firm¹ produkcja ta jest ponad dziesiêciokrotnie wiêksza. Pozosta³e polskie grupy energetyczne
maj¹ jeszcze mniejsze moce wytwórcze, na przyk³ad TAURON Wytwarzanie, drugi pod
wzglêdem wielkoœci producent energii elektrycznej w Polsce, posiada moc zainstalowan¹
wynosz¹c¹ 4,6 GWe (TAURON 2014), a ENEA, w sk³ad której wchodzi najwiêksza w Polsce
elektrownia opalana wêglem kamiennym, 3,2 GWe (ENEA 2014). W Polsce grupa EDF te¿ ma
przewagê nad GDF SUEZ zarówno pod wzglêdem wielkoœci mocy zainstalowanej, wielkoœci
produkcji i liczby zatrudnionych pracowników.

Na rysunku 4 przedstawiono udzia³ poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej
analizowanych grup energetycznych. GDF SUEZ, powsta³y z fuzji firm Gaz de France i SUEZ,
w wiêkszoœci produkuje energiê elektryczn¹ z gazu ziemnego, przewy¿sza te¿ swojego kon-
kurenta z Francji pod wzglêdem wykorzystania OZE, wykorzystuje równie¿ wiêcej wêgla. EDF
natomiast koncentruje siê g³ównie na energetyce j¹drowej i jest to najbardziej istotna pozycja
w miksie energetycznym grupy.
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TABELA 1. Podstawowe dane grup energetycznych EDF i GDF SUEZ, stan na dzieñ 31.12.2013 r.

TABLE 1. Basic data of energy groups, EDF and GDF SUEZ, as at 31.12.2013

Wyszczególnienie EDF GDF SUEZ

Œwiat

Moc zainstalowana [GWe] 140,4 113,7

Moc w budowie [GWe] brak danych 10,0

Liczba pracowników 158 467 147 200

Produkcja energii elektrycznej [TW�h] 653,9 479,0

Produkcja na 1 pracownika [GW�h/osobê] 4,12 3,25

Liczba pracowników przypadaj¹cych na 1 GW�h 0,24 0,31

Polska

Moc zainstalowana [MWe] 3 150 1913

Liczba pracowników 3 500 oko³o 600

Liczba zak³adów produkcyjnych 7 4

Produkcja energii elektrycznej [TW�h] 15,8 8,3

Produkcja na 1 pracownika [GW�h/osobê] 4,51 13,83

Liczba pracowników przypadaj¹cych na 1 GW�h 0,22 0,07

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: EDF 2014; EDF Polska 2014; GDF Polska 2014; GDF SUEZ 2014;
PSE 2013; URE 2014



Inaczej sytuacja przedstawia siê w Polsce. Jak wiemy, w naszym kraju nie ma elektrowni
j¹drowych, a podstawowym paliwem jest wêgiel kamienny. Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w strukturze paliw grup EDF Polska i GDF SUEZ Energia Polska. Elektrownia Rybnik nale¿¹ca
do EDF Polska oraz elektrownia Po³aniec nale¿¹ca do GDF SUEZ Energia Polska to jedne
z najwiêkszych i najwa¿niejszych elektrowni systemowych w Polsce. Obie firmy wykorzystuj¹
te¿ biomasê, zw³aszcza GDF SUEZ Energia Polska (205 MW w elektrowni Po³aniec), choæ
w œwiecie EDF jest jednym z liderów w zakresie wykorzystania biomasy w energetyce (³¹cznie
ponad 1 mln ton). EDF Polska posiada natomiast blok gazowo-parowy w elektrociep³owni
Zielona Góra o mocy 198 MWe, a GDF SUEZ Energia Polska trzy farmy wiatrowe o ³¹cznej
mocy 102 MW.

Podsumowanie

Polski system elektroenergetyczny zdominowany jest przez du¿ych wytwórców energii, do
których nale¿¹ PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A.,
Energa S.A., czy te¿ PAK S.A. S¹ to krajowi producenci energii elektrycznej i ciep³a z wiêk-
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Rys. 4. Udzia³ poszczególnych paliw w strukturze wytwarzania energii elektrycznej
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: EDF 2014; EDF Key Figures 2013; GDF SUEZ 2014; GDF SUEZ

Key Figures 2013

Fig. 4. The share of fuels in electricity generation structure



szoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa. Oprócz tych najwiêkszych polskich grup na naszym
rynku, znacz¹c¹ pozycjê osi¹gnê³y te¿ firmy zagraniczne, takie jak: Dalkia, CEZ, Fortum
i RWE. Analizuj¹c trendy pojawiaj¹ce siê w œwiecie w ostatnich latach, nale¿y spodziewaæ siê
coraz wiêkszego rozproszenia wytwórców i co siê z tym wi¹¿e – spadku udzia³u du¿ych firm
energetycznych w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Rozwijaæ siê bêdzie generacja
rozproszona (Szczerbowski i Ceran 2013). Wymaga tego Dyrektywa UE z 2009 roku (Dyrek-
tywa… 2009).

Na strukturê wytwarzania energii elektrycznej w Polsce du¿y wp³yw bêdzie mia³a libe-
ralizacja rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego. Przedsiêbiorstwa, które do tej pory
produkowa³y energiê g³ównie na w³asne potrzeby, bêd¹ mog³y teraz produkowaæ energiê na
sprzeda¿ przez co stan¹ siê aktywnymi graczami na rynku energii (Kaszyñski i in. 2013).

W najbli¿szych latach mo¿na spodziewaæ siê znacznych zmian w strukturze wytwarzania
energii elektrycznej w Polsce. Ze wzglêdu na znaczn¹ dekapitalizacjê infrastruktury wytwórczej
konieczne bêd¹ nowe inwestycje. Nie wszystkie funkcjonuj¹ce na polskim rynku grupy ka-
pita³owe dysponuj¹ takimi samymi œrodkami finansowymi na inwestycje. Ró¿ny jest te¿ stopieñ
dekapitalizacji. Wed³ug danych Agencji Rynku Energii (Statystyka… 2013) a¿ 62,34% kot³ów
w Polsce ma ponad 30 lat, a w przypadku turbozespo³ów udzia³ ten wynosi 57,35%. Wa¿nym
zagadnieniem s¹ te¿ op³aty œrodowiskowe (Grudziñski 2011), które w przypadku starszych
urz¹dzeñ s¹ znacznie wy¿sze. Inwestycje s¹ wiêc konieczne. Planuj¹c je, nale¿y jednak wzi¹æ
pod uwagê zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Jak zauwa¿a Maciejewski (Maciejewski
2013) wiele poprzednich prognoz zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ by³o przeszaco-
wanych, a nierzetelne prognozy s¹ szkodliwe zarówno dla gospodarki, jak i dla samej ener-
getyki. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e przygotowywana obecnie polityka energetyczna Polski do
2050 roku bêdzie oparta na rzetelnych i wiarygodnych prognozach zawartych na przyk³ad
w monografii pod redakcj¹ L. Gawlik (Wêgiel… 2013).
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Tadeusz OLKUSKI

Foreign corporate groups with the largest share in Polish
electricity market

Abstract

The paper discusses two foreign corporate groups with the largest share in electricity generation in
Polish market, namely EDF and GDF Suez groups. As an introduction, the share of all important corporate
groups in the Polish energy market in the volume of electricity introduced into the grid in Poland in 2013 is
presented. In the following chapters, the aforementioned foreign groups’ assets on multiple continents,
their involvement in the development of energy, both conventional and renewable, and planned
investments are extensively discussed. Attention is drawn to a great importance of the nuclear energy,
especially in the case of EDF group in France and in the UK. Much attention is paid to the renewable
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energy sector. Both EDF and GDF Suez attach great importance to the development of these energy
sources, which is consistent with the EU energy and climate policy. The activity of these companies in
Poland, operating under the names of EDF Poland and GDF Suez Polish Energy S.A., is presented against
this background. Both companies have a significant share in the production of electricity in our country:
EDF Poland – 9.7% and GDF Suez Polish Energy S.A. – 5.1%. They develop both conventional and
renewable energy. Of particular note is the world’s largest biomass-fired power plant, the so-called
“Green Block”, with a capacity of 205 MW, commissioned in 2013 by GDF Suez Polish Energy S.A.

KEY WORDS: electricity generation, structure, capital group


