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TKO ĆE POBIJEDITI U ENERGETICI BUDUĆNOSTI: TRŽIŠTA 
ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE ILI KRAJNJI KUPAC?

Posljednjih godina usvojeni su ili najavljeni broj-
ni dokumenti koji bi otvorili put prema zelenijoj i 
svjetlijoj budućnosti za sve Europljane (Paket čiste 
energije, Dugoročna strategija Europske unije za 
smanjenje emisija stakleničkih plinova itd.), koji 
propisuju nove ciljeve energetske učinkovitosti i 
udio obnovljivih izvora.

U prosincu 2019. godine EU je postigao dogovor 
o europskoj klimatskoj neutralnosti do 2050. Isto-
dobno je Europska komisija predstavila dokument 
o Europskom zelenom planu, u kojem se ocrtavaju 
strateške putanje koje bi pomogle Europi da posta-
ne prvi klimatski neutralni kontinent.

Europska unija se složila oko cilja energetske učin-
kovitosti od 32,5% i o udjelu energije iz obnovljivih 
izvora od najmanje 32% u bruto finalnoj potrošnji 
energije EU-a do 2030. godine. Oba će se cilja pre-
ispitati do 2023. godine, s trendovima koji će vje-
rojatno dalje rasti, prema poboljšanju energetske 
učinkovitosti i povećanju udjela energije iz obnov-
ljivih izvora. U međuvremenu će potražnja za grija-
njem i hlađenjem u EU-u također vjerojatno pora-
sti, a vrhunac će dostići 2050. godine.

Tijekom prošlog stoljeća Europa je izgradila velike 
električne mreže za opskrbu električnom energijom 
najudaljenijih mjesta. Postoje i velike plinske mreže 
koje dopiru do velikog dijela europskog stanovniš-
tva. Postoji mnogo sustava daljinskog grijanja i sve 
veći broj sustava daljinskog hlađenja. Posljednjih 
godina decentralizirana proizvodnja energije je u 
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porastu. Povećavajući udio obnovljivih izvora, ta su 
zbivanja također učinila energetski sektor složeni-
jim.

Rast proizvodnje električne i toplinske energije ta-
kođer će povećati udio obnovljivih izvora, dok će 
poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama 
smanjiti potražnju za toplinom. Uravnoteženje ta 
dva čimbenika bit će među ključnima u budućnosti 
energetike. Pitanje je tko će odlučiti o omjeru pro-
izvedene električne ili toplinske energije u njiho-
voj konačnoj potrošnji. Za odgovore na to pitanje 
obrasce potrošnje topline krajnjih potrošača morat 
će se smatrati glavnim pokretačem.

Digitalne baze podataka stambenog fonda već se 
mogu koristiti za uravnoteženje protoka energije, 
a njihova će se primjena samo povećati. To će biti 
moguće zahvaljujući pametnim rješenjima za opti-
miranje, sposobnosti da odgovore na zahtjev i dru-
gim rješenjima umjetne inteligencije (AI).

Krajnji potrošači bit će u središtu budućih energet-
skih tokova. Glavni zadatak energetskih sustava bu-
dućnosti bit će upoznavanje njihovih kupaca i po-
treba kupaca. Jedino pravo rješenje je integriranje 
energetskih tržišta i sustava u zajedničku uslugu 
koja je dostupna krajnjim potrošačima. Na taj način 
krajnji potrošači mogu koristiti potrebnu energiju, 
pri čemu im je energija uvijek dostupna. Za ope-
ratere to predstavlja izazov: uspostaviti energetski 
sustav nove generacije koji može imati koristi od 
sinergije između različitih vrsta energije.


