
63%

Ocena wagi kosztów energii w kosztach przedsiębiorstwa

Ponad połowa przedsiębiorstw wskazuje, że koszty energii stanowią istotną 

pozycję w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że zużycie 

energii jest ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa i poziom tego 

zużycia oraz koszty energii należą do kluczowych czynników warunkujących 

rentowność prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wykonana analiza korelacji wykazuje, ze wielkość zużycia energii w niewielkim 

stopniu wpływa na postrzegania kosztów energii jako istotnych. Zdecydowanie 

bardziej warunkuje to przynależność do określonego sektora – przedsiębiorstwa 

produkcyjne znacznie częściej skłonne są wskazywać koszty energii jako 

istotną pozycje w ogólnych kosztach działalności. 

Podobnie czynnik ten warunkowany jest przez wielkość zatrudnienia. W tym 

wypadku to małe przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 10-49 pracowników częściej 

niż inne skłonne są skarżyć się na wagę kosztów energii dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Należy również wskazać, że podobne zjawisko występuje 

w przedsiębiorstwach, których obroty przekraczają 1 mln zł. 
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30%

Obszary oszczędności energii w przedsiębiorstwie
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Czy w przedsiębiorstwie są obszary redukcji zużycia energii?

tak30%

ogółem
MSP 2+

53% Urządzenia biurowe i oświetlenie

25% Ogrzewanie i pomieszczeń / wody

8% Chłodzenie budynków i pomieszczeń

Aż w co trzecim przedsiębiorstwie 

zgodnie z wiedzą respondentów 

istnieje potencjał redukcji zużycia 

energii. 

Nieco częściej na opcję tę wskazują 

przedstawiciele sektora 

produkcyjnego, jednak silnie koreluje 

ona przede wszystkim z wielkością 

przedsiębiorstwa – wśród 

przedsiębiorstw o zatrudnieniu 50-

249 pracowników aż 53% badanych 

wskazuje na istnienie potencjału 

oszczędności. 

Najczęściej możliwości redukcji 

zużycia energii upatruje się w takich 

aplikacjach jak urządzenia biurowe 

i oświetlenie oraz źródła grzewcze. 

Co czwarte przedsiębiorstwo z tej 

grupy wskazuje również na maszyny 

i urządzenia.
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Czy w przedsiębiorstwie są obszary redukcji zużycia energii: ”tak”

24% Maszyny i urządzenia 

5% Chłodzenie surowców lub produktów

5% Elektronarzędzia

nie 

wiem12%

nie 58%

obszary redukcji 

zużycia energii
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