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Streszczenie

• Uruchomienie wielkoskalowego programu głębokiej termomodernizacji budynków mieszkal-
nych – w tym domów jednorodzinnych – oraz systemowe wsparcie rozwoju mikroinstalacji 
OZE wytwarzających ciepło oraz energię elektryczną istotnie przyczyni się do ograniczenia 
zależności Polski od paliw kopalnych do 2030 roku. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych oraz rozwój energetyki rozproszonej pozwoli zaoszczędzić lub 
uzyskiwać w sposób zrównoważony ponad 9 Mtoe energii finalnej, co odpowiada ponad 12% 
krajowego zapotrzebowania w 2030 roku. Efekt działań będzie najbardziej widoczny w przy-
padku ogrzewania budynków mieszkalnych, pozwalając na poprawę jakości powietrza dzięki 
połączeniu termomodernizacji oraz wymiany źródeł ogrzewania na mniej emisyjne. Szkodliwe 
dla zdrowia emisje związane z ogrzewaniem budynków spadną przy tym o ponad 40%.

• Całkowity koszt inwestycyjny przeanalizowanych działań do 2030 r. przekracza 250 mld zł. 
Wysiłek inwestycyjny rozłożony jest jednak w czasie, i w skali całej gospodarki nie jest 
nadmierny, pozostając w granicach 0,6-1% PKB. Niezbędne wsparcie inwestycyjne mobili-
zujące kapitał prywatny jest znacznie mniejsze i wynosi ok. 58 mld zł, z czego 40 mld zł 
przypada na wsparcie termomodernizacji, a reszta – na rozwój mikroinstalacji OZE wytwarza-
jących ciepło. W przypadku instalacji produkujących energię elektryczną bardziej adekwatne 
jest wsparcie operacyjne (np. system taryf gwarantowanych), którego roczny koszt w 2030 r. 
można szacować na ok. 1,2 mld zł.

• Europejski system handlu emisjami EU ETS stanowi dobre źródło finansowania programu 
wsparcia termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła po 2020 roku. Łączna pula środków 
pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego i ze sprzedaży uprawnień na aukcjach pozwala 
nie tylko zapewnić wsparcie początkowe dla analizowanych inwestycji, ale też innych działań 
sprzyjających niskoemisyjnej modernizacji polskiej gospodarki. Jest to szczególne istotne 
biorąc pod uwagę prawdopodobne ograniczenie puli środków dostępnych z funduszy euro-
pejskich w przyszłej dekadzie. Warunkiem koniecznym jest jednak skuteczna reforma EU ETS 
prowadząca do wyeliminowania nadpodaży uprawnień oraz wzrostu ich ceny w ciągu najbliż-
szych kilku lat. Utrzymywanie się niskich cen uprawnień do emisji w latach 20. będzie ozna-
czało znaczne ograniczenie puli środków na modernizację: będzie ona zbyt mała, by skutecznie 
wesprzeć inwestycje w termomodernizację oraz niskoemisyjne źródła ciepła do 2030 r.

• Wpływ wdrożenia analizowanego programu na polską gospodarkę jest jednoznacznie pozy-
tywny. Produkt Krajowy Brutto w porównaniu do scenariusza odniesienia zwiększa się o ok. 
0,5% w roku 2020, 1,2% w roku 2030 i 1,3% w roku 2035. W latach 40. efekt ten stopniowo 
wygasa, co wiązać należy ze stopniowym wycofywaniem z użycia instalacji OZE sfinansowa-
nych w ramach analizowanego programu. Nie dotyczy to termomodernizowanych budynków, 
dla których przewidywany okres funkcjonowania jest znacznie dłuższy. O pozytywnym oddzia-
ływaniu analizowanego pakietu na gospodarkę przesądza to, że zarówno termomodernizacja 
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jak i mikroinstalacje OZE produkujące energię cieplną są dla użytkujących je gospodarstw 
domowych źródłem oszczędności. Środki niewydatkowane na zakup nośników energii mogą 
być przeznaczone na inne cele zwiększając efektywność gospodarowania zasobami w skali 
makro. Popyt przesuwa się z artykułów pierwszej potrzeby (paliwa) na bardziej złożone dobra 
wyższego rzędu (usługi, towary przemysłowe).

• Rekomendujemy możliwie szybkie uruchomienie programów termomodernizacji budynków 
mieszkalnych oraz rozwoju rozproszonych źródeł energii, w szczególności wytwarzających 
ciepło. Obszary te powinny być priorytetowymi kierunkami wydatkowania środków z EU ETS, 
szczególnie po 2020 r. W tym kontekście Polska powinna zabiegać o możliwie korzystną 
alokację uprawnień w ramach systemu EU ETS, nie blokując jednocześnie reformy systemu 
prowadzącej do przywrócenia równowagi między popytem i podażą uprawnień i wzrostu ich 
cen.
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Wprowadzenie

Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych smogiem 
krajów Europy. Według WHO wśród dziesięciu miast UE 
o najgorszej jakości powietrza znajduje się aż siedem 
polskich miast, a w pierwszej pięćdziesiątce aż 33. 
Średnie roczne stężenie pyłów o średnicy 2,5 mikrometra 
(PM2,5) przekracza w nich 20-40 mikrogramów na metr 
sześcienny, podczas gdy zalecana przez Światową 
Organizację Zdrowia norma wynosi zaledwie 10 
mikrogramów na metr. Pył PM2,5 razem z pyłem PM10 
jest nośnikiem wielu rakotwórczych związków 
chemicznych na czele ze szczególnie szkodliwymi 
benzo(a)pirenem, tlenkami siarki, azotu, metalami 
ciężkimi i sadzą. 

W wielu polskich miejscowościach w sezonie grzewczym te – bardzo złe – średnie wskaźniki 
przekraczane są wielokrotnie. Powoduje to kilkadziesiąt tysięcy przedwczesnych zgonów każdego 
roku w następstwie chorób układu krążenia i oddechowego oraz nowotworów, skracając oczeki-
waną długość życia przeciętnego Polaka nawet o trzy lata. 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na walkę ze smogiem byłaby głęboka zmiana 
w polskim bilansie energetycznym poprzez dywersyfikację technologiczną energetyki syste-
mowej oraz wykorzystanie nowych, zeroemisyjnych technologii do produkcji energii elektrycznej 
i ciepła w mikroskali. W tym drugim wypadku pożądanym elementem zmian byłaby powszechna 
termomodernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych, dzięki której stosunkowo niewielkie 
instalacje OZE mogłyby z powodzeniem zaspokoić potrzeby energetyczne istotnej części polskich 
gospodarstw domowych.

W niniejszej analizie przedstawiamy – na podstawie literatury przedmiotu oraz obliczeń 
własnych – efekt energetyczny i ekonomiczny jaki dla polskiej gospodarki miałaby tego typu 
transformacja. Ponieważ jednym z kluczowych czynników spowalniających upowszechnianie się 
nowych technologii budowlanych i energetycznych w Polsce są bariery finansowe, w raporcie 
analizujemy skutki, jakie przyniosłoby wykorzystanie środków z EU ETS jako ważnego źródła 
współfinansowania inwestycji prywatnych w tym obszarze.
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1. Potencjał termomodernizacji  
 oraz rozwoju mikroinstalacji  
 OZE w Polsce do 2030 r.

1.1 Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych

Poprawa efektywności energetycznej budynków obejmuje 
termomodernizację i wzrost standardów cieplnych 
dla nowych inwestycji w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. W niniejszej analizie skupiamy się 
na potencjalnych oszczędnościach w pierwszej grupie 
analizując w perspektywie 2030 roku zarówno domy 
jednorodzinne, jak i wielorodzinne. 

Kluczowe założenia zaczerpnęliśmy z raportu „Ocena potencjału termomodernizacji budynków 
mieszkalnych do roku 2030 i jej koszty” (Węglarz 2015), który z kolei oparł się na oszacowaniach 
przedstawionych w opracowaniu Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 (IEŚ, KAPE, 
NAPE, BPIE, PWC 2014). Idąc za tym dokumentem przyjęliśmy, że tempo termomodernizacji do 
2030 r. będzie spójne z celami długoterminowymi na rok 2050 r., co oznacza, że program pozwoli 
aby do końca przyszłej dekady zostały one wykonane w ponad 40%. Jednocześnie zakładamy, 
że inwestycje w połowie budynków obejmą zastosowanie rekuperacji (przedstawiony w Strategii 
III wariant termomodernizacji), co pozwoli na osiągnięcie lepszych wskaźników efektywności ener-
getycznej wszędzie tam gdzie ze względu na brak barier technicznych i ekonomicznych instalacja 
mechanicznej wentylacji jest możliwa. W pozostałych przypadkach zakładane inwestycje spro-
wadzają się do ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad piwnicą lub podłogi (I wariant 
termomodernizacji ze Strategii).
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Tabela 1. Potencjał termomodernizacji budynków mieszkalnych w Polsce do 2030 r. 
– kluczowe założenia

Termomodernizacja – 
domy jednorodzinne

Termomodernizacja –  
domy wielorodzinne

Ogółem
bez 
rekuperacji z rekuperacją bez 

rekuperacji z rekuperacją

Średnie jednostkowe 
oszczędności energii pierwotnej 
po modernizacji - kWh/(mkw*rok)

78 129 59 105 -

Średnie jednostkowe koszty 
modernizacji - zł/mkw 511 757 381 600 -

Całkowite oszczędności energii 
końcowej w 2030 r., Mtoe/rok 0,8 1,3 0,6 1,0 3,8

Źródło: Węglarz (2015) oraz „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050” 

Realizacja opisanych inwestycji przyniesie do 2030 r. roczne oszczędności energii końcowej na 
poziomie 3,8 Mtoe, co odpowiada ok. 5% całkowitego prognozowanego popytu Polski na energię 
pod koniec przyszłej dekady. Na potrzeby niniejszej analizy zakładamy, że program termomoder-
nizacji zostanie uruchomiony w 2018 roku, a wiec na tyle szybko, by umożliwić wykorzystanie do 
2030 roku całkowitego zakładanego potencjału termomodernizacji budynków mieszkalnych bez 
uciekania się do przyspieszonego działania w latach 2020-2030.

Wykres 1. Łączny wpływ programu termomodernizacji – oszczędności energii w danym roku

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie szacunków Węglarza (2015) 
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1.2 Mikroinstalacje OZE 
Rozwój energetyki rozproszonej wymaga znaczących inwestycji w mikroinstalacje wykorzystujące 
źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej i ciepła, w tym w kogenerację. Kompleksowe 
oszacowanie potencjału energetyki rozproszonej w Polsce przygotował Instytut Energetyki 
Odnawialnej w opublikowanym w 2015 r. Krajowym Planie Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii do roku 2030. Opracowanie to pozwoliło nam na sformułowanie założeń dotyczą-
cych możliwości wzrostu rozproszonej generacji z OZE w perspektywie roku 2030. Rozważane 
rodzaje mikroinstalacji obejmują zatem małe elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, 
mikrobiogazownie (produkujące energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu), kolektory słoneczne, 
pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

Bezpośrednie przeniesienie założeń IEO nie było możliwe ze względu na potrzebę ich harmo-
nizacji z założeniami Węglarza (2015) oraz konieczność uwzględnienia obserwacji dotyczących lat 
2015-2016, kiedy działania przewidziane w Planie w momencie jego publikacji, nie zostały podjęte. 
Przyjęliśmy zatem, że program wspierający inwestycje w mikroinstalacje zostanie uruchomiony do 
początku 2018 r. Ze względu na późniejszy start, zainstalowane moce w 2020 r. będą mniejsze 
niż przewidywał IEO, jednak w kolejnej dekadzie dzięki szybszej ekspansji poszczególnych źródeł 
(średni roczny wzrost szybszy o 2-5 p.p., w zależności od technologii), luka wynikająca z opóźnio-
nego startu programu zostaje w całości zniwelowana do roku 2030 r.

Tabela 1. Moce zainstalowane mikroinstalacji OZE w 2020 r. oraz ich tempo wzrostu do 2030 r.

Zainstalowane moce 
w 2020 r., GW

Średni roczny wzrost 
2021–2030

Małe elektrownie wiatrowe 0,04 20%

Fotowoltaika 2,5 20%

Mikrobiogazownie 0,1 15%

Kolektory słoneczne 3,0 15%

Pompy ciepła 0,6 15%

Kotły na biomasę 4,6 10%

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie IEO (2015)

 

Na pozostałych polach posługujemy się dynamiką inwestycji w OZE analogiczną do tej, jaką 
przewidywał IEO w 2015 r. Przyjmujemy więc znaczące początkowe przyspieszenie inwestycji 
do 2020 r., szczególnie w przypadku wymiany źródeł ciepła, a następnie stopniowy wzrost rynku 
dla wszystkich technologii. W przypadku wytwarzania ciepła największą rolę odgrywają inwe-
stycje w kotły na biomasę (szczególnie do 2020 r.), istotnymi źródłami są również pompy ciepła 
oraz kolektory słoneczne (chociaż wytwarzają one względnie mało ciepła w stosunku do mocy 
zainstalowanych). Z kolei dominującą technologią produkcji energii elektrycznej w całym okresie 
pozostaną instalacje fotowoltaiczne.
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Wykres 2. Moce zainstalowane mikroinstalacji OZE wytwarzających ciepło

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie IEO (2015) 

Wykres 3. Moce zainstalowane mikroinstalacji OZE wytwarzających energię elektryczną

 

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie IEO (2015) 
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modernizacji, inwestycje w mikroinstalacje OZE będą realizowane nie tylko przez gospodarstwa 
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i przemysłowe.
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Wykres 4. Łączny wpływ programu rozwoju mikroinstalacji OZE – wytwarzanie ciepła 
i energii elektrycznej w danym roku

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie IEO (2015)

Łączny efekt rozważanych programów termomodernizacji oraz rozwoju mikroinstalacji OZE 
oznacza zaoszczędzenie lub przestawienie na źródła odnawialne ponad 12% zapotrzebowania 
polskiej gospodarki na energię finalną do końca przyszłej dekady. Wdrożenie analizowanych 
działań wymaga jednak znaczącego wysiłku inwestycyjnego, a także obniżenie szkodliwych dla 
zdrowia emisji z ogrzewania budynków o ponad 40% do końca przyszłej dekady. W kolejnych 
rozdziałach przedstawiamy możliwości wsparcia opisanych programów ze środków europejskiego 
systemu handlu emisjami EU ETS oraz oceniamy skutki makroekonomiczne wdrożenia tego 
pakietu.
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2. Wsparcie termomodernizacji  
 oraz rozwoju mikroinstalacji  
 OZE ze środków EU ETS

2.1 Niezbędne wsparcie ze środków publicznych

Przywoływane w poprzednim rozdziale opracowania 
poświęcone potencjałowi termomodernizacji oraz 
rozwojowi mikroinstalacji OZE przedstawiają nie 
tylko skutki realizacji obu programów dla bilansu 
paliwowo-energetycznego Polski, ale też oszacowania 
kosztów inwestycyjnych oraz skali wsparcia publicznego 
niezbędnego do zmobilizowania kapitału prywatnego. 

Motywacją wsparcia projektów termomodernizacyjnych i odnawialnych jest występowanie pozy-
tywnych efektów zdrowotnych i środowiskowych obu programów, a także – niedoskonałości 
rynku finansowego uniemożliwiające realizację nawet opłacalnych inwestycji gospodarstwom 
domowym o niskich dochodach.

Całkowite nakłady inwestycyjne na rozwój energetyki rozproszonej oraz termomodernizację 
budynków mieszkalnych w latach 2018-2030 wyniosą niemal 250 mld zł. Z tego ok. 60% przy-
padnie na mikroinstalacje OZE, a 40% – na poprawę efektywności energetycznej. Jest to kwota 
znacząca, jednak dzięki jej rozłożeniu na ponad dekadę nakłady inwestycyjne w kolejnych latach 
wahają się w granicach 0,6% i 1% PKB. Dla porównania, całkowite inwestycje w polskiej gospo-
darce kształtują się w ostatnich latach na poziomie ok. 20% PKB, zaś przewidywane w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju przyspieszenie inwestycyjne ma pozwolić na zwiększenie tego 
wskaźnika do 22%-23%. 
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Wykres 5. Niezbędne nakłady inwestycyjne do 2030 r.

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie szacunków IEO (2015) i Węglarza (2015) 

Wykres 6. Niezbędne wsparcie inwestycyjne dla termomodernizacji oraz mikroinstalacji OZE 
wytwarzających ciepło

 

Źródło: założenia własne WiseEuropa na podstawie szacunków IEO (2015) i Węglarza (2015) 

Szacunkowa intensywność wsparcia kapitałowego dla termomodernizacji wynosi 36% dla 
domów jednorodzinnych i 54% dla domów wielorodzinnych (Węglarz 2015). Z kolei na podstawie 
analiz IEO (2015) średnią wartość tego wskaźnika dla mikroinstalacji OZE wytwarzających ciepło 
można szacować na 25%. Oznacza to, że łączne dotacje do nakładów kapitałowych w obu obsza-
rach powinny wynieść 58 mld zł do 2030 r., z czego większość środków (40 mld zł) przypadnie na 
wsparcie termomodernizacji. Innego rodzaju wsparcie przewidujemy w przypadku mikroinstalacji 
OZE produkujących energię elektryczną. Zgodnie z analizami IEO, a także trendami regulacyjnymi 
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w Polsce i Unii Europejskiej,  powinny być one wspierane nie poprzez subsydia inwestycyjne 
lecz dopłaty operacyjne do wytworzonej energii. Proponowany przez IEO system taryf gwaran-
towanych (feed-in tariffs) generuje koszt na poziomie 1,2 mld zł w 2030 roku. Jest on pokrywany 
z rachunków odbiorców energii elektrycznej, przy czym poszczególne instalacje uzyskują dotację 
przez kilkanaście lat (według propozycji IEO – przez 15 lat). Jednocześnie fakt uzyskania wsparcia 
operacyjnego oznacza, że - w przeciwieństwie do pozostałych rozważanych inwestycji – mikroin-
stalacje OZE produkujące energię elektryczną rezygnują ze wsparcia kapitałowego, które mogłoby 
być finansowane z systemu EU ETS.

2.2 Środki dostępne w ramach EU ETS

Europejski system handlu emisjami (EU ETS) działa na zasadzie cap and trade. Całkowita ilość 
emisji, którą mogą wyemitować uczestnicy systemu jest ograniczona (cap), mogą oni jednak 
handlować uprawnieniami do emisji w ramach ogólnego limitu. Uprawnienia te są bezpłatnie 
przydzielane lub – w coraz większym stopniu – sprzedawane na aukcjach, głównie przez państwa 
członkowskie. Oznacza to, że EU ETS nie tylko tworzy bodziec ekonomiczny do redukcji emisji dla 
uczestników systemu, ale też dostarcza rządom środki z aukcji uprawnień. Zgodnie z Dyrektywą 
EU ETS, co najmniej połowa z tych środków powinna zostać przeznaczona na cele związane 
z ochroną klimatu i zrównoważoną energetyką, w tym m.in. na inwestycje w OZE oraz poprawę 
efektywności energetycznej. Europa Środkowa – w tym Polska – już obecnie korzysta z prefe-
rencyjnych zasad podziału uprawnień do emisji między poszczególne państwa: ilość uprawnień 
sprzedawanych na aukcjach przez polski rząd jest wyższa, niż wynikałoby to z historycznych 
poziomów emisji i przekracza potrzeby krajowej energetyki i przemysłu. Również w latach 2021–
2030 Europa Środkowa będzie mogła liczyć na mechanizmy solidarnościowe w ramach EU ETS. 
Oprócz korzystnych zasad podziału uprawnień do sprzedaży na aukcjach, uruchomiony zostanie 
tzw. Fundusz Modernizacyjny. Będzie on również finansowany ze sprzedaży uprawnień do emisji, 
a jego celem będzie wsparcie niskoemisyjnych inwestycji w regionie. Polska już dziś dysponuje 
więc środkami ze sprzedaży uprawnień w ramach aukcji EU ETS. W kolejnych latach pula ta będzie 
rosła wraz z ograniczaniem liczby bezpłatnych uprawnień przyznawanych w systemie, a po 2020 r. 
pojawią się również środki z Funduszu Modernizacyjnego. Dodatkowo, w ramach mechanizmu 
derogacji rząd może zdecydować o bezpłatnym przyznaniu części uprawnień sektorowi energe-
tycznemu w zamian za inwestycje mające służyć modernizacji tego sektora. Derogacja stanowi 
więc dotację inwestycyjną dla energetyki systemowej, która jednocześnie ogranicza pulę środków, 
które polski rząd może rozdysponować na inne cele.
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Schemat 1. Pula środków z EU ETS do rozdysponowania przez polski rząd

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Obecnie w systemie EU ETS występuje znacząca nadwyżka podaży uprawnień nad popytem, 
która wynika w głównej mierze z kryzysu i spowolnienia gospodarczego, które miały miejsce 
w Europie w ubiegłej dekadzie, a także powodzenia innych polityk obniżających emisje, w szcze-
gólności instrumentów wspierających rozwój OZE. Nadpodaż uprawnień przekłada się na ich 
niską cenę, co z kolei osłabia płynący z systemu sygnał zachęcający inwestorów do inwestowania 
w niskoemisyjne technologie oraz obniża wpływy z aukcji, na jakie mogą liczyć państwa człon-
kowskie. W przyszłości może to również ograniczyć skalę Funduszu Modernizacyjnego dostęp-
nego dla Polski oraz innych państw Europy Środkowej. Co istotne, brak zachęt do redukcji emisji 
w krótkim okresie może przełożyć się na skokowy wzrost jej kosztów w dłuższym horyzoncie 
czasowym. Powodem będzie kumulacja wysiłku inwestycyjnego niezbędnego do ograniczenia 
wpływu człowieka na klimat w relatywnie wąskim oknie czasowym. Konstatacja ta skłoniła kraje 
członkowskie UE do opracowania reformy systemu EU ETS.

Odpowiedzią na problem nadpodaży uprawnień na rynku ma być rezerwa stabilizacyjna 
(Market Stability Reserve – MSR), do której będzie przekierowywana część uprawnień, które 
w innym wypadku zostałyby sprzedane na aukcjach. Obecnie w ramach negocjacji dotyczących 
reformy systemu EU ETS dyskutowane są możliwości wzmocnienia mechanizmu MSR tak, by szyb-
ciej doprowadził on do wyeliminowania nadwyżki uprawnień z rynku i odbicia cen. Proponowane 
rozwiązania obejmują przyspieszenie wycofywania nadwyżkowych uprawnień z rynku do rezerwy, 
a następnie trwałe skasowanie części z nich znajdujących się w rezerwie. Ograniczenie liczby 
uprawnień będących przedmiotem obrotu na aukcjach tak w krótkim, jak i dłuższym okresie, 
powinno samo z siebie sprzyjać wzrostowi ich ceny. Z punktu widzenia dostępności środków z EU 
ETS dla Polski oznacza to z jednej strony przejściowe obniżenie liczby uprawnień sprzedawanych 
na aukcjach, z drugiej strony zaś – istotny wzrost przychodów jednostkowych, co wpłynie również 
na skalę środków dostępnych w Funduszu Modernizacyjnym.

W celu oszacowania prawdopodobnych skutków nadchodzącej reformy EU ETS porównu-
jemy dwa scenariusze. Pierwszy (Bez reformy) zakłada brak zmian względem obecnych regulacji, co 
przekłada się na utrzymanie obecnie obserwowanych na rynku niskich cen uprawnień: w 2030 r. 
kształtuje się ona na poziomie 5,8 EUR/t. Prognozę cenową w tym scenariuszu opieramy na ekstra-
polacji notowań kontraktów terminowych na lata 2018-2023 z marca 2017 r. (KOBIZE 2017).
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Z kolei drugi scenariusz (Z reformą) zakłada wdrożenie rozwiązań zbliżonych do propozycji 
Rady ds. Środowiska (zob. KOBiZE 2017, str. 4): przyspieszone wycofywanie uprawnień z rynku 
do rezerwy MSR w latach 2019-2022, a następnie skasowanie ponad połowy z nich w połowie 
lat 20-tych. W tym wariancie przyjmujemy odbicie cen uprawnień do poziomu 21 EUR/t w 2021 
roku i dalszy stopniowy ich wzrost do poziomu 30 EUR/t. Jest to przedział cenowy spójny m.in. 
z analizami Bloomberg New Energy Finance zakładającymi cenę uprawnień na poziomie 25 EUR/t 
w 2020 r. (BNEF 2017) oraz ocenami Międzynarodowej Agencji Energetycznej szacującej ten 
wskaźnik na poziomie ok. 33 EUR/t w 2030 r. (MAE 2016). Warto zauważyć, że według niektórych 
analiz wzrost cen uprawnień po 2020 r. może być jeszcze szybszy: ich poziom może sięgnąć ok. 
40 EUR/t lub nawet przekroczyć 50 EUR/t w 2030 r. (Marcu et al. 2017). Przedstawione efekty 
reformy można więc traktować jako oszacowanie konserwatywne: rzeczywista pula środków 
dostępnych dla Polski z systemu EU ETS pod koniec przyszłej dekady może być o kilkadziesiąt 
procent wyższa od przedstawionych szacunków.

Wykres 7. Cena uprawnień EU ETS do 2030 r. 

Wykres 8. Ilość uprawnień EU ETS do sprzedaży na aukcji oraz do wykorzystania w ramach 
Funduszu Modernizacyjnego przez Polskę

 

Uwaga: ilość uprawnień EU ETS do sprzedaży na aukcji uwzględnia wpływ derogacji dla energetyki
Źródło: szacunki własne WiseEuropa 
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Nasze oszacowania wskazują, że efektem netto reformy EU ETS będzie znaczny wzrost 
dostępnych dla Polski środków na modernizację. Największy wzrost puli dostępnych funduszy 
przypada na początek przyszłej dekady, zbiegając się w czasie z możliwym spadkiem finansowania 
inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Od 2021 roku środki dostępne w ramach 
Funduszu Modernizacyjnego oraz przychody z aukcji (pomniejszone o koszty bezpłatnego przy-
działu uprawnień dla energetyki w ramach derogacji) przekraczają wielkość niezbędnego wsparcia 
inwestycyjnego dla termomodernizacji budynków mieszkalnych i mikroinstalacji OZE wytwarza-
jących ciepło. Reforma EU ETS prowadząca do wzrostu cen uprawnień pozwala więc nie tylko 
na sfinansowanie rozważanych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i rozproszoną 
generację ciepła ze źródeł odnawialnych, ale też pozostawia możliwość wykorzystania ponad 
połowy przychodów z aukcji w okresie 2021-2030 na inne cele związane z niskoemisyjną trans-
formacją. Mogą one obejmować np. rozwój zrównoważonego ciepłownictwa w miastach, inwe-
stycje w niskoemisyjny transport publiczny czy też wsparcie dla restrukturyzacji lokalnych rynków 
pracy (zob. Bukowski i Śniegocki 2017). Z drugiej strony, utrzymywanie się niskiej ceny upraw-
nień EU ETS sprawi, że pula dostępnych środków na modernizację będzie znacznie niższa od 
skali niezbędnej do skutecznego wdrożenia wielkoskalowego programu termomodernizacji oraz 
wymiany źródeł ciepła do 2030 r.

Wykres 9. Środki z EU ETS a niezbędne wsparcie dla termomodernizacji i mikroinstalacji OZE 

  Bez reformy EU ETS    Z reformą EU ETS

Uwaga: przychody z aukcji pomniejszone o koszty derogacji
Źródło: szacunki własne WiseEuropa 
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3. Makroekonomiczne 
 skutki inwestycji 
 w termomodernizację 
 oraz mikroinstalacje OZE

3.1 Model DCGE PLANE 2.0

Model PLANE 2.0 jest dynamicznym, wielosektorowym modelem równowagi ogólnej klasy 
DCGE (Dynamic Computable General Equilibrium). Cechuje się on bardzo szczegółową repre-
zentacją sektora paliwowo-energetycznego uwzględniającą strukturę produkcji oraz finalnego 
zużycia energii przez poszczególne branże gospodarki i gospodarstwa domowe. Model obejmuje 
54 sektory gospodarki uwzględnione w tabelach przepływów międzygałęziowych publikowa-
nych przez Eurostat. Model PLANE 2.0 stanowi rozwinięcie modelu DCGE PLANE, który został 
wykorzystany do ewaluacji skutków makroekonomicznych działań przewidzianych w Narodowym 
Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (Bukowski i Śniegocki 2014).

Schemat 2. Model DCGE PLANE 2.0

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa 

Rozbudowana struktura sektorowa modelu oraz dokładne odwzorowanie systemu paliwowo-
-energetycznego pozwala na modelowanie zróżnicowanych narzędzi polityki klimatyczno-ener-
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cjonowanie systemu EU ETS, zgodnie z jego faktycznym zasięgiem sektorowym. Cena uprawnień 
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3.2 Założenia modelowania
Model DCGE PLANE 2.0 wykorzystujemy do porównania dwóch scenariuszy. Pierwszym jest 
scenariusz odniesienia, który zakłada utrzymanie obecnych trendów w wykorzystaniu paliw 
kopalnych oraz kształtowaniu się efektywności energetycznej. W scenariuszu modernizacji zakła-
damy natomiast pełne wdrożenie programów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji 
budynków mieszkalnych oraz rozwoju mikroinstalacji OZE, zgodnie z założeniami przedstawio-
nymi w poprzednich rozdziałach. Szczegółowe założenia poszczególnych scenariuszy przedstawia 
tabela 3.

Tabela 3. Założenia scenariusza odniesienia oraz scenariusza modernizacji

Scenariusz odniesienia Scenariusz modernizacji

Mix energetyczny
Utrzymanie obecnego wysokiego 
udziału paliw kopalnych w sektorze 
energetycznym i zużyciu finalnym energii

Ograniczenie udziału paliw kopalnych 
w energetyce i zużyciu finalnym dzięki 
rozwojowi mikroinstalacji OZE

Efektywność 
energetyczna Utrzymanie trendów historycznych

Przyspieszona poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych 
dzięki programowi termomodernizacji

Dynamika cen 
uprawnień EU ETS Wzrost cen uprawnień po reformie EU ETS (wzmocnienie MSR)

Fundusz 
Modernizacyjny

Finansuje inwestycje w energetyce 
konwencjonalnej

Finansuje inwestycje w termomodernizację 
i mikroinstalacje OZE produkujące ciepło

Przychody z aukcji EU 
ETS Finansują ogólne wydatki publiczne Finansują inwestycje w termomodernizację 

i mikroinstalacje OZE produkujące ciepło

Wsparcie mikroinstalacji 
OZE produkujących 
energię elektryczną

Brak wsparcia Taryfy gwarantowane

Źródło: założenia własne WiseEuropa

3.3 Wyniki modelowania
Wpływ wdrożenia analizowanego programu na gospodarkę jest jednoznacznie pozytywny. Produkt 
Krajowy Brutto w porównaniu do scenariusza odniesienia zwiększa się o ok. 0,5% w roku 2020, 
1,2% w roku 2030 i 1,3% w roku 2035. W latach 40. efekt ten stopniowo wygasa, co wiązać należy 
ze stopniowym wycofywaniem z użycia instalacji OZE sfinansowanych w ramach analizowanego 
programu. Nie dotyczy to termomodernizowanych budynków, dla których przewidywany okres 
funkcjonowania jest znacznie dłuższy. Z drugiej strony w latach 2035-2050 pozytywny wkład 
we wzrost gospodarczy powinny wywrzeć mikroinstalacje produkujące energię elektryczną, co 
wiązać należy z ich rosnącą efektywnością kosztową, związaną głównie ze spadkiem cen paneli 
fotowoltaicznych w kolejnej dekadzie. Ze względu na relatywną pracochłonność robót instala-
torskich, a jednocześnie niskie koszty operacyjne utrzymania, systemy OZE produkujące energię 
elektryczną mają nieco większy wpływ na zatrudnienie (fundusz płac) niż na PKB. W przypadku 
termomodernizacji jest odwrotnie –oddziaływanie na PKB jest większe niż na zatrudnienie.



19

Uwalniając ukryty potencjał. Gospodarczy wpływ inwestycji w mikroinstalacje OZE 
oraz termomodernizację budynków

Wykres 10. Wpływ analizowanych działań na PKB, odchylenie od scenariusza odniesienia 

Źródło: model DCGE PLANE 2.0 

Wykres 11. Wpływ analizowanych działań na zatrudnienie, odchylenie od scenariusza 
odniesienia

Źródło: model DCGE PLANE 2.0 

O pozytywnym oddziaływaniu analizowanego pakietu na gospodarkę przesądzają dwa czyn-
niki. Pierwszym z nich jest to, że zarówno termomodernizacja jak i mikroinstalacje OZE produku-
jące energię cieplną są dla użytkujących je gospodarstw domowych źródłem istotnych oszczęd-
ności. Środki niewydatkowane na zakup nośników energii (węgla, gazu, energii elektrycznej itp.) 
mogą one przeznaczyć na inne cele zgodnie z własnymi preferencjami konsumpcyjnymi. Zwiększa 
to efektywność gospodarowania zasobami w skali makroekonomicznej – przesuwając popyt 
z dóbr pierwszej potrzeby (paliwa) na bardziej złożone dobra wyższego rzędu (usługi, towary 
przemysłowe). Dzięki temu, zaangażowanie tych samych środków produkcji pozwala gospodarce 
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wytworzyć większą wartość dodaną. Następuje jednak przesunięcie sektorowe – traci przemysł 
paliwowy i wydobywczy, zyskują branże usługowe, przemysł przetwórczy oraz producenci mate-
riałów budowlanych. Drugim – obok oszczędzania czynników produkcji - mechanizmem stymulu-
jącym PKB i fundusz płac (zatrudnienie i wynagrodzenia) jest zakładany sposób współfinanso-
wania ponoszonych wydatków inwestycyjnych. Wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego oraz 
środków z aukcji EU ETS działa tu analogicznie do środków strukturalnych UE – stymuluje popyt 
krajowy za pomocą środków zagranicznych. Ponieważ w ramach programu mamy do czynienia 
z wydatkami inwestycyjnymi, efekt ten jest silniejszy niż w wypadku przeznaczenia 100% środków 
z ETS na cele ogólnobudżetowe, z których ok. połowy trafia na obniżające podaż pracy transfery 
społeczne.
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Podsumowanie
Ostatnia dekada była w znacznej mierze okresem zmarnowanych szans, jeżeli chodzi o wykorzy-
stanie w Polsce potencjału głębokiej termomodernizacji budynków – szczególnie domów jedno-
rodzinnych – a także mikroinstalacji OZE. Brak decyzji dotyczących uruchomienia szeroko zakro-
jonych programów wsparcia oraz niekonsekwentne i połowiczne regulacje (standardy budowlane) 
przyczynił się do konserwacji emisyjnego status quo w sposobie wytwarzania i wykorzystania 
energii w polskiej gospodarce. Wiąże się to nie tylko ze szkodami dla klimatu i lokalnego środo-
wiska, ale też wysokimi kosztami zdrowotnymi. Postępujący wzrost świadomości w zakresie 
problemów z jakością powietrza w Polsce, połączony ze wzrostem ambicji europejskiej i globalnej 
agendy klimatycznej sprawia, że sięgnięcie do potencjału efektywności energetycznej i energetyki 
rozproszonej jest dziś potrzebne jak nigdy dotąd.

Skuteczne podniesienie standardów cieplnych polskiego budownictwa, wzrost wykorzystania 
OZE oraz poprawa jakości powietrza w miastach wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, 
które – pomimo korzyści długookresowych – w wielu przypadkach natrafiają na barierę płyn-
ności po stronie inwestorów indywidualnych. Jej przełamanie wymaga – obok działań miękkich 
- wsparcia publicznego. Dotyczy to szczególnie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na 
mniej emisyjne. Dotychczas kluczową pulą środków wspierających w Polsce inwestycje moder-
nizacyjne były fundusze europejskie. Jednak w kolejnej dekadzie ich skala będzie mniejsza, przy 
jednoczesnym wzroście potrzeb redukcyjnych.

Dobrym rozwiązaniem problemu współfinansowania niezbędnych inwestycji modernizacyj-
nych jest wykorzystanie w tym celu środków z systemu EU ETS, przechodzącego właśnie reformę 
zasad działania. Można oczekiwać, że jej wdrożenie przyniesie zarówno wzrost przychodów jakie 
państwa członkowskie będą osiągały ze sprzedaży uprawnień do emisji, jak i zachęci energetykę 
systemową oraz przemysł ciężki do szybszej redukcji emisji, owocując spadkiem zapotrzebowania 
na paliwa kopalne w skali makroekonomicznej. Dzięki reformie system EU ETS stanie się także 
atrakcyjnym źródłem finansowania transformacji energetycznej w tych częściach europejskiej 
gospodarki, w których (z racji pozostawania ich poza handlem emisjami) bezpośrednie oddziały-
wanie sygnału cenowego będzie ograniczone. W niniejszej analizie wskazujemy, że jedną z nich 
powinna być właśnie termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z wymianą źródeł 
ciepła na mniej emisyjne, oparte na OZE. W połączeniu z reformą rynku energii elektrycznej 
sprzyjającą rozwojowi mikroinstalacji produkujących energię elektryczną – głównie PV – mogłoby 
to się wydatnie przyczynić do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych nałożonych na kraje 
członkowskie – w tym Polskę – w perspektywie roku 2030 roku, zmniejszając zużycie energii oraz 
zwiększając udział OZE w ich bilansie energetycznym.
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Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi 
i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost 
bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie 
szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko- 
i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe 
analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej 
transformacji gospodarce w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, 
jak: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa 
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