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Analizy ekonomiczno-społeczne



Proponowany zakres udziału w Projekcie 

„Elektryczna Warszawa 2050”

1. Propozycja metod analiz ekonomiczno-społecznych

2. Opracowanie koncepcji niezbędnych analiz ekonomiczno-społecznych
w ramach Projektu

3. Przeprowadzenie przykładowej analizy wpływu planowanych zmian
na interesariuszy Projektu w Warszawie

4. Wsparcie dotyczące współpracy Biur Urzędu m.st. Warszawy w
ramach Projektu



Istota analizy ekonomiczno-społecznej (AKK - analizy kosztów i korzyści)

Analiza kosztów i korzyści - AKK (cost benefit analysis - CBA) dotyczy uwzględnienia
efektów projektu rozpatrywanych z punktu widzenia innych podmiotów, niż
bezpośredni inwestor. Analiza finansowa wykonywana jest jedynie z perspektywy
beneficjenta projektu. Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze
skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne
oraz ceny rozrachunkowe.” Chodzi tu o uwzględnianie w analizach projektów:

a) wpływów do budżetów,

b) skutków (korzyści i koszty) dla innych podmiotów niż inwestor,

c) metodyki przekształcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.



Istota analizy ekonomiczno-społecznej (AKK - analizy kosztów i korzyści)





Ogólna struktura studium wykonalności 



Przykładowa część studium wykonalności dotycząca AKK

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REALIZACJI PROJEKTU             
1.         WARUNKI GEOGRAFICZNO-ŚRODOWISKOWE NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 
2.         UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE 
3. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE 

3.1     Struktura rynku pracy, zatrudnienie i płace 
3.2     Zagospodarowanie terenu (krótki opis planu zagospodarowania terenu)
3.3     Struktura i skala działalności gospodarczej odbiorców   
3.4     Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu
3.5     Plan rozwojowy Miasta
3.6     Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych Miasta 
3.7     Budżet Miasta
3.8     Prognozy demograficzne dla ludności Miasta
3.9     Analiza i prognoza dochodów gospodarstw domowych na obszarze oddziaływania 
projektu 

4.        ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO



Przykładowa część studium wykonalności dotycząca AKK

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH   

1.      UWAGI METODOLOGICZNE 
2.      ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH KOSZTÓW        
3.      ANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH KORZYŚCI         
4.      PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW POLITYK 



Straty z powodu zanieczyszczenia powietrza

Raport: Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z 
polskiego sektora energetycznego, Czerwiec 2013

Skutki zdrowotne - analizowano liczbę przypadków przedwczesnych zgonów 
oraz utraconych lat życia (YOLL – years of life lost), a także utracone dni pracy 
i częstość napadów astmy. Wybór wskaźników uwzględnia zarówno aspekt 
zdrowotny, jak i ekonomiczny. 

Wyniki analiz wykazały, że w 2010 r. emisje pochodzące z polskich zakładów 
energetycznych odpowiadają za skrócenie życia o około 57 000 lat, co 
odpowiada około 5 400 przedwczesnym zgonom. 



Dla porównania: w 2010 r. w wypadkach drogowych zginęły łącznie 3902 
osoby. Planowane zakłady energetyczne, jak wykazuje raport, spowodują 
rocznie utratę około 11 500 lat życia, co odpowiada około 1 100 
przedwczesnym zgonom.

Wyniki raportów uwzględniających rachunek kosztów zdrowotnych powinny 
być więc brane pod uwagę w trakcie planowania nowych inwestycji 
energetycznych w Polsce.

Dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Kierownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach

Straty z powodu zanieczyszczenia powietrza



Przykładowe straty społeczne:

a) Wcześniejsze zgony (1 = 2 mln PLN)
b) Koszty leczenia chorób 
c) Koszty mycia okien, ulic, budynków, odzieży, osób itd. 
d) Koszty korozji kamienia, metalu itd. (powrotu do stanu pierwotnego)
e) Obniżenie cen nieruchomości
f) Obniżenie wpływów z turystyki
g) Obniżenie wpływów z podatków od inwestorów
h) Obniżenie wpływów z tytułu wynagrodzeń
i) Kary i opłaty środowiskowe

Straty z powodu zanieczyszczenia powietrza



Przykładowa część studium wykonalności dotycząca AKK

ANALIZA FINANSOWA ORAZ EKONOMICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FINANSOWE 
2. PRZYCHODY DOTYCZĄCE PROJEKTU 
3. KOSZTY DOTYCZĄCE PROJEKTU 
4. NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ AMORTYZACJA 
5. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ORAZ FINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU 
6. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW I KORZYŚCI 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH ORAZ EKONOMICZNE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
PROJEKTU 

7. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU 



Obliczenie ERR oraz ENPV

Wyszczególnienie Prognoza

w tys. zł 2014 2015 2016 2017 2018

         Przychody 8 000 8 600 9 200 9 800 10 400

         Koszty 7 000 7 200 7 300 7 500 7 750

Prognozuje się także, iż na skutek realizacji projektu zostaną wygenerowane poniższe korzyści 
i koszty społeczne:

Na początku 2014 r. Spółka XYZ zrealizowała inwestycję, na którą poniosła łączne nakłady 
na poziomie 20 mln zł.

Na skutek ukończenia inwestycji Spółka prognozuje, iż od 2014 r. do 2018 r. wygeneruje 
dodatkowe przychody oraz poniesie dodatkowe koszty operacyjne przedstawione w 
poniższej tabeli.



WT 2020 – w kierunku efektywności energetycznej i energetyki prosumenckiej

§ 329 ust. 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 
2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie



a) Wprowadzenie obowiązku ustalania uzasadnienia biznesowego ukazującego 
korzyści i ryzyka związane z projektem inwestycyjnym i jego powiązania ze 
strategią (w kartach inwestycji)

b) Na etapie przygotowania projektu inwestycyjnego niezbędne: ustalenie celów i 
formuły realizacji projektu, powołanie strategicznego kierownictwa projektu, 
które zweryfikuje odpowiedź na pytanie „Czy mamy opłacalny i możliwy do 
realizacji projekt inwestycyjny?”

Wsparcie dotyczące współpracy Biur Urzędu m.st. 
Warszawy w ramach Projektu



c) Ustanawianie „Właściciela” procesu zarządzania strategicznego czyli 
Komitetu Sterującego będącego główną władzą w projekcie, w tym określanie 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za powodzenie 
biznesowe projektu inwestycyjnego

d) Na etapie inicjowania projektu niezbędne: Planowanie całego projektu w 
kategoriach jego produktów, działań, wykorzystania zasobów, powiązań i 
jakości. 

e) Niezbędne całkowite zintegrowanie Wieloletniego planu finansowego i 
Analizami projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu zintegrowanego 
modelu obliczeniowego

Wsparcie dotyczące współpracy Biur Urzędu m.st. 
Warszawy w ramach Projektu
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