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Streszczenie
•

Kontekst: Europejski Plan Odbudowy jest dużym wyzwaniem dla Polski, patrzącej dotychczas
na inwestycje w odnawialne źródła energii raczej w kategoriach kosztu niż szansy rozwojowej. Fragmentaryczne informacje o skali, źródłach i instrumentach finansowania odnawialnych źródeł energii, a także zaangażowaniu poszczególnych grup inwestorów w ten proces,
niosą ryzyko niepełnego lub nieefektywnego wykorzystania środków europejskich oferowanych w ramach Funduszy Strukturalnych UE oraz Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.
Sięgnięcie po te środki wymagać będzie przedstawienia dużej liczby realnych zeroemisyjnych
projektów inwestycyjnych przez sektor publiczny i prywatny, a co za tym idzie także zbudowania sprzyjającej infrastruktury instytucjonalno-prawnej uprawdopodobniającej zainteresowanie nimi ze strony inwestorów i sektora finansowego.

•

Metodologia: Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce stanowi syntetyczną diagnozę obecnego stanu przepływów środków prywatnych i publicznych do inwestycji w OZE,
a także umożliwia analizę potrzeb inwestycyjnych związanych z niskoemisyjną transformacją
polskiej gospodarki i ocenę możliwości ich sfinansowania. Metodologia wykorzystuje dane
dotyczące projektów rozpoczętych w latach 2013-2019. Dane te obejmują ilość mocy odnawialnych w podziale na poszczególne technologie niskoemisyjne wraz z poniesionymi nakładami oraz przepływami finansowymi rozbitymi na źródła finansowania i typy inwestorów
w poszczególnych latach.

•

Otoczenie regulacyjne: W latach 2013-2019 wyróżnić można trzy etapy ewolucji inwestycji
w niskoemisyjne technologie. Na początku dekady motorem inwestycji w technologie OZE był
system zielonych certyfikatów. Jego załamanie i nieefektywne wdrożenie systemu aukcyjnego
doprowadziło do praktycznego zatrzymania transformacji polskiego systemu energetycznego
w latach 2015-2017. Przełom nastąpił w roku 2018, kiedy zagrożenie niespełnieniem przez
Polskę celów energetycznych na rok 2020 przełożyło się na uruchomienie aukcji dla nowych
projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, zaś spadające koszty tych technologii i korzystne
dedykowane im systemy wsparcia pozwoliły wejść na rynek nowym kategoriom inwestorów
– firmom-prosumentom i gospodarstwom domowym.

•

Nakłady inwestycyjne: W latach 2013-2019 na niskoemisyjne inwestycje energetyczne przeznaczono łącznie ok. 48 mld PLN, co pozwoliło na sfinansowanie instalacji o łącznej mocy
ok. 8,6 GW. Około 62% tych środków przeznaczono na farmy wiatrowe na lądzie, a 28% – na
projekty w obszarze fotowoltaiki.

•

Inwestorzy: Największą rolę w zwiększeniu udziału technologii OZE w polskim bilansie energii
elektrycznej odegrały prywatne przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy-prosumenci, odpowiadające łącznie za 81% wszystkich mocy odnawialnych zainstalowanych w latach 20132019. Udział sektora publicznego oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa
w finansowaniu technologii OZE w latach 2013-2019 nie przekroczył 15%.
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•

Źródła finansowania: Dominującą rolę w finansowaniu technologii niskoemisyjnych miał
kapitał pochodzący z sektora prywatnego, w tym przede wszystkim banków komercyjnych.
Odpowiadał on łącznie za ok. 83% wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje.
Pozostałe 17% środków pochodziło z publicznych źródeł finansowania, w których główną
rolę pełniły środki europejskie – zarówno Fundusze Strukturalne, jak i instrumenty dłużne
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

•

Inwestycje końcowe:
•

Energetyka wiatrowa (29,9 mld PLN):
–

–

•

Fotowoltaika (13,7 mld PLN):
–

–

•

Do roku 2016 nakłady na energię słoneczną były ograniczone. Gwałtowny wzrost nastąpił w latach 2017-2019, kiedy nakłady na nią wzrosły prawie 3-krotnie sięgając
4,9 mld PLN w roku 2019. Było to wypadkową spadających kosztów ogniw fotowoltaicznych oraz sprzyjającego jej otoczenia regulacyjnego (system aukcyjny, opusty dla
prosumentów, ulgi podatkowe dla gospodarstw domowych).
Systematycznemu wzrostowi inwestycji w energię słoneczną towarzyszyła znacząca
zmiana struktury inwestorów oraz źródeł finansowania. O ile na początku rozwój tego
segmentu rynku zależny był w dużym stopniu od inwestycji publicznych (samorządy)
oraz środków UE, to po roku 2017 dominującą rolę przejęły podmioty prywatne (gospodarstwa domowe i firmy-prosumenci) oraz banki komercyjne.

Biogaz (2,4 mld PLN)
–

–
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Prywatne spółki energetyczne odpowiadały za ponad 90% wszystkich inwestycji
w energetykę wiatrową w latach 2013-2019, a zarazem ponad 90% z nich było finansowanie z banków komercyjnych i kapitału własnego inwestorów.
Zmiany w otoczeniu regulacyjnym zablokowały rozwój siłowni wiatrowych w latach
2015-2017. Dopiero utworzony w 2016 r. system aukcyjny sprawił, że farmy wiatrowe
stały się ponownie atrakcyjną inwestycją, doprowadzając do gwałtownego wzrostu
(10-krotnego) wolumenu nakładów w latach 2018-2019.

Wolumen wydatków na tę technologię jest znacznie mniejszy niż w przypadku energetyki wiatrowej i słonecznej, a zainteresowanie inwestorów bardzo zmienne w czasie.
Wsparcie z funduszy unijnych i krajowych nie było w stanie przeciwdziałać szybkiemu
spadkowi zainteresowania inwestorów po załamaniu systemu zielonych certyfikatów,
a jego odrodzenie przyniósł dopiero odpowiednio sparametryzowany system aukcyjny
po roku 2017.
Pomimo instrumentów wsparcia takich jak aukcje czy FIT i FIP, dostęp do źródeł finansowania nadal pozostaje wyzwaniem ograniczającym możliwość rozwoju tej technologii w Polsce.
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•

Biomasa (1,8 mld PLN)
–

•

Energetyka wodna (0,5 mld PLN)
–

–

•

Zainteresowanie inwestycjami biomasowymi jest bardzo zmienne w czasie. Inwestorzy
prywatni, przez niekorzystne otoczenie regulacyjne oraz konkurencję ze strony fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, niechętnie angażują się w tego rodzaju inwestycje,
reagując tylko na dedykowane programy wsparcia publicznego, nie generujące jednak,
jak do tej pory, bodźców wystarczających do pobudzenia trwałego rozwoju energetyki
biomasowej w Polsce.

W przeciwieństwie do inwestycji w pozostałe technologie OZE, inwestycje w hydroenergetykę w latach 2013-2019 obejmowały przede wszystkim nakłady przeznaczone
na modernizację istniejących instalacji, a nie na budowę nowych mocy. Z tego powodu angażowały się w nie przede wszystkim spółki energetyczne z udziałem Skarbu
Państwa.
Ograniczony potencjał hydroenergetyczny Polski powoduje, że największą szansę na
wzrost mają małe elektrownie wodne (MEW) w rękach inwestorów prywatnych (gospodarstw domowych i firm-prosumentów). Nakłady na nowe instalacje będą jednak
wymagały pojawienia się nowych mechanizmów wsparcia oraz ograniczenia istniejących barier administracyjnych.

Przyszłe potrzeby inwestycyjne:
•

Porównanie obecnego poziomu inwestycji w energetykę odnawialną z założeniami
Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu wskazuje, że obecne zapisy KPEiK będą skutkowały niemal dwukrotnym spadkiem inwestycji w OZE w latach 20. Przyjęcie bardziej
ambitnego scenariusza rozwoju fotowoltaiki oraz odblokowanie dalszych inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie pozwoliłoby na osiągnięcie głębokiej przebudowy polskiego systemu energetycznego i wycofania energetyki węglowej do 2035 r. przy utrzymaniu obecnego poziomu inwestycji w OZE.

•

Ograniczenia finansowe nie będą stanowiły bariery dla osiągnięcia przez polską gospodarkę bardzo głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych (80-95% i więcej) w oparciu
o wykorzystanie zeroemisyjnej energii elektrycznej. Nawet w najbardziej ambitnym scenariuszu transformacyjnym, wymagany wzrost przepływów finansowych na rzecz zeroemisyjnej energetyki nie odbiega od doświadczeń Polski z lat ubiegłych, a szacunkowe
potrzeby zaangażowania europejskich i krajowych środków publicznych (do 2,5 mld PLN
rocznie) stanowią mniej niż 10% całkowitej puli funduszy niskoemisyjnej transformacji,
jakimi w latach 20. będzie dysponowała Polska (łącznie ponad 30 mld PLN rocznie z funduszy unijnych oraz sprzedaży uprawnień do emisji).

•

Obok utrzymania obecnego wysokiego tempa inwestycji w energetykę odnawialną, kluczowym wyzwaniem dla sfinansowania polskiej transformacji energetycznej będzie zarządzenie ryzykiem w obszarze technologii uzupełniających generację energii z wiatru

5
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i słońca. Bez długoterminowej wizji funkcjonowania zeroemisyjnego systemu energetyczno-paliwowego w Polsce oraz określenia sposobu na dostosowanie infrastruktury gazowej do wymogów neutralności klimatycznej (np. przez rozwój technologii power-to-gas
lub wdrożenie rozwiązań CCS/CCU), istnieje wysokie ryzyko zmarnowania dużej części
przepływów finansowych kierowanych do elektrowni konwencjonalnych w najbliższych
kilkunastu latach.
•

Rekomendacje dla decydentów:
•

Zmiana strategicznego podejścia do niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego w tym:
–

–
–

•

Przyjęcie podwójnego pakietu stymulacyjnego dla energetyki w odpowiedzi na kryzys:
–

–

6

odejście od fałszywego przekonania o konieczności bezpośredniego finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz przede wszystkim w oparciu o spółki z udziałem
Skarbu Państwa;
zdefiniowanie roli państwa jako regulatora tworzącego sprzyjające warunki dla inwestorów i mobilizacji środków prywatnych;
skierowanie bezpośredniego wsparcia tylko do obszarów, gdzie jest ono faktycznie
niezbędne (np. inwestycje samorządowe, bioenergia, mała energetyka wodna).

Stymulacja regulacyjna – odblokowanie inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie oraz
przyspieszenie inwestycji w PV z wykorzystaniem systemu aukcyjnego i dalszego
wsparcia prosumentów, zadbanie o konkurencyjne regulacyjno-infrastrukturalne środowisko dla morskiej energetyki wiatrowej.
Stymulacja fiskalna – bezpośrednie wsparcie inwestycji wpisujące się w logikę europejskiego Planu Odbudowy skupione na technologiach uzupełniających (biogazownie,
elektrociepłownie biomasowe, małe elektrownie wodne) oraz inwestycjach prosumenckich w jednostkach samorządu terytorialnego.

•

Pilne doprecyzowanie długoterminowej wizji transformacji energetyki do 2050 r. z określeniem roli energetyki jądrowej i gazowej oraz magazynowania energii (power-to-X, w tym
elektroliza wodoru) w polskim miksie energetycznym, wpisujące się w cele redukcyjne UE
do roku 2030 zakładające spadek emisji o przynajmniej 50% względem roku 1990.

•

Zaangażowanie wszystkich grup inwestorów w transformację polskiej energetyki, ze
szczególnym uwzględnieniem akceptacji państwa dla dominującej roli inwestorów prywatnych w tym procesie i konieczności zdefiniowania właściwej roli dla spółek Skarbu
Państwa z uwzględnieniem konieczności dywersyfikacji ich działalności poza sektor
gazowo-paliwowy.

•

Wzmocnienie i usystematyzowanie dialogu między sektorem publicznym, prywatnymi
inwestorami oraz instytucjami finansowymi w zakresie finansowania niskoemisyjnych inwestycji oraz ograniczania ryzyka zmarnowania kapitału na projekty odbiegające od wymogów gospodarki neutralnej klimatycznie.
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1. Wprowadzenie
W komunikacie przedstawiającym strategię finansowania Europejskiego Zielonego Ładu, na początku 2020 roku, Komisja Europejska oszacowała, że inwestycje potrzebne do osiągnięcia celów
klimatycznych wyznaczonych na 2030 rok sięgają 260 mld EUR rocznie (KE 2020a). W przedstawionym Planie Odbudowy dla Europy, stanowiącym odpowiedź na kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19, Komisja Europejska podaje jeszcze większą kwotę szacując, że
wdrożenie działań przewidzianych przez Europejski Zielony Ład a zarazem służących stymulacji fiskalnej gospodarki EU po epidemii, będzie wymagało 470 mld EUR rocznie do 2030 r. (KE 2020b).
Szacunki te wskazują, że niskoemisyjna transformacja gospodarki wymaga bezprecedensowego
przekierowania przepływów finansowych w kierunku zrównoważonych inwestycji, potwierdzając zarazem, że inwestycje, które przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, mogą
wspomagać wyjście europejskiej gospodarki z recesji wywołanej pandemią koronawirusa. Z tego
powodu instrumenty przewidziane w europejskim Planie Odbudowy zakładają wsparcie rozwoju
zrównoważonych inwestycji zarówno w sposób bezpośredni – np. poprzez wymóg minimalnego
udziału zielonych inwestycji w budżecie, jak i pośredni – np. poprzez wdrożenie metodologii śledzenia przepływów finansowych skierowanych do niskoemisyjnych inwestycji (por. Tabela 1).
Tabela 1. Finansowanie niskoemisyjnej transformacji gospodarki – wybrane działania
pozwalające na mobilizację finansowania wspierającego zrównoważone inwestycje

Nazwa instrumentu

Wybrane działania związane z mobilizacją finansowania
wspierającego zrównoważone inwestycje

→
Wieloletnie ramy
finansowe (MFF)

Europejski Bank
Inwestycyjny
(EBI)
Europejski
Zielony Ład

→

→
→

→
Invest EU

Strategia na rzecz
finansowania
zrównoważonego
rozwoju

→

→
→

Propozycja KE, aby co najmniej 25 % wydatków z budżetu UE
przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych
Propozycja zwiększenia wydajności monitorowania przepływów
finansowych z budżetu UE na cele klimatyczne

Dostosowanie operacji Banku do zasad i celów Porozumienia
Paryskiego do końca 2020 r.
Propozycja wdrożenia metodologii śledzenia przepływów
finansowych skierowanych do niskoemisyjnych inwestycji
Propozycja KE, aby co najmniej 30 % budżetu Invest EU przyczyniało
się do realizacji celów klimatycznych
Propozycja wdrożenia metodologii śledzenia przepływów
finansowych skierowanych do niskoemisyjnych inwestycji
Do końca 2020 roku przyjęcie aktów delegowanych dot. Taksonomii
definiującej niskoemisyjne inwestycje przyczyniające się do realizacji
celów klimatycznych
Propozycja odnowionej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju
dążącej do zwiększenia przepływów finansowych wspierających
realizację celów zrównoważonego rozwoju
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→
→
Plan Odbudowy dla Europy
→

Obok cyfryzacji, niskoemisyjna transformacja gospodarki jest
obszarem priorytetowym Planu Odbudowy dla Europy
Propozycja KE dot. wprowadzenia nadrzędnej zasady „nie szkodzić”
w odniesieniu do celów środowiskowych tj. możliwość realizacji
jedynie tych inwestycji, które są w zgodzie z celami środowiskowymi
(w tym z celami klimatycznymi)
Propozycja KE, aby także co najmniej 25% budżetu proponowanego
w ramach Planu Odbudowy przyczyniało się do realizacji celów
klimatycznych

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie KE (2020a) oraz KE (2020c)

Europejski Plan Odbudowy jest szczególnie dużym wyzwaniem dla Polski, patrzącej dotychczas na inwestycje w odnawialne źródła energii raczej w kategoriach kosztu niż szansy rozwojowej.
Niska jest w Polsce świadomość tego, jak kształtują się dziś przepływy finansowe, umożliwiające
realizację niskoemisyjnych inwestycji, a także jak powinny się one kształtować w perspektywie
najbliższych lat. Nic więc dziwnego, że wiele podmiotów postrzega budowę zeroemisyjnej energetyki jako przedsięwzięcie przekraczające możliwości finansowe Polski, a sam cel za niemożliwy
do zrealizowania.
Fragmentaryczne informacje o skali, źródłach i instrumentach finansowania odnawialnych
źródeł energii, a także stopnia zaangażowania poszczególnych grup inwestorów w ten proces,
nie tylko utrudnia prowadzenie polskiej polityki klimatycznej ale i niesie ryzyko niepełnego lub
nieefektywnego wykorzystania środków europejskich oferowanych w ramach Planu Odbudowy.
Sięgnięcie po te środki wymagać bowiem będzie przedstawienia dużej liczby zeroemisyjnych projektów inwestycyjnych przez sektor publiczny i prywatny, a więc także zbudowania odpowiedniej
infrastruktury instytucjonalno-prawnej uprawdopodobniającej zainteresowanie nimi ze strony
inwestorów i sektora finansowego (por. Tabela 1). Budowa takiego instrumentarium wymaga zrozumienia stanu obecnego i spojrzenia w przyszłość. By to ułatwić postanowiliśmy zaprezentować
„Panoramę niskoemisyjnych inwestycji w energetyce”, będącą pierwszym w Polsce opracowaniem
pozwalającym na:
•

ocenę całkowitej skali inwestycji niskoemisyjnych z podziałem na źródła energii;

•

identyfikację źródeł finansowania i stopnia ich wykorzystania przez inwestorów;

•

zrozumienie roli jaką w transformacji odgrywają spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa
prywatne;

•

analizę relacji między finansowaniem ze środków prywatnych i publicznych;

•

ocenę udziału poszczególnych instrumentów w finansowaniu niskoemisyjnych inwestycji,
w tym, znaczenia kapitałów własnych, instrumentów dłużnych oraz polityk publicznych w pobudzaniu rynku.

Prezentowany raport jest przy tym trzecim z kolei opracowaniem WiseEuropa, poświęconym
tematyce mapowania przepływów finansowych wspierających realizację niskoemisyjnej transformacji. W pierwszej publikacji „Domestic Landscape of Climate Finance. Why systemic approach
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to climate finance matters” (Wetmańska et al. 2019a) pokazaliśmy wykorzystanie analizy przepływów finansowych w innych krajach europejskich, wskazując na wartość dodaną jaką tego typu
Panoramy wnoszą do polityki klimatycznej poszczególnych państw. W ramach drugiego opracowania „Tracking climate-related investments and finance flows. Implications of the EU Taxonomy”
(Wetmańska et al. 2019b) odnieśliśmy się do bieżącej dyskusji na arenie europejskiej dotyczącej
Taksonomii Zrównoważonego Finansowania, definiującej inwestycje niskoemisyjne kontrybuujące
do osiągania celów klimatycznych ONZ. Kontynuując tę linię, w niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na sektorze energetyki, w kolejnych rozdziałach przedstawiając syntetyczną diagnozę
obecnego stanu przepływów finansowych w energetyce odnawialnej, uzupełnioną o analizę potrzeb inwestycyjnych związanych z niskoemisyjną transformacją i ocenę możliwości ich sfinansowania w przyszłości. W najbliższym roku planujemy wydać kolejne opracowania odnoszące się do
innych sektorów polskiej gospodarki. Pierwszą z nich będzie, przewidziana do publikacji jesienią
„Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze budowlanym”. Serdecznie zapraszamy Państwa
do zapoznania się z tymi pozycjami.

Podziękowania
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o metodologię mapowania niskoemisyjnych przepływów finansowych udostępnioną przez Institute for Climate Economics (I4CE). Kluczowe dla procesu przygotowania Panoramy było wsparcie merytoryczne zespołu I4CE – Iana Cochrana, Hadriena
Hainauta oraz Maxima Ledeza. Autorzy chcieliby także podziękować Januszowi Gajowieckiemu
(Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PSEW), Ewie Malickiej (Towarzystwo Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych TRMEW), Januszowi Starościkowi (Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych) oraz Beacie Wiszniewskiej (Polska Izba Gospodarcza Energii
Odnawialnej i Rozproszonej) za cenne komentarze odnośnie formy i zakresu prezentowanej przez
nas analizy. Dziękujemy również Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwu
Klimatu, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz Urzędowi Regulacji Energetyki za
współpracę w zakresie udostępnienia danych, które umożliwiły nam przedstawienie możliwie dokładnej diagnozy przepływów finansowych w energetyce odnawialnej w latach 2013-2019.
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2. Metodologia
2.1 Zakres analizy i kluczowe definicje
Celem mapowania niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetycznym jest analiza źródeł, kierunków i sposobów finansowania przedsięwzięć pozwalających na dekarbonizację polskiej gospodarki, w tym zrozumienie roli, jaką w tym procesie pełnią podmioty prywatne i publiczne. Wymaga
to określenia – w oparciu o spójną metodologię i siatkę pojęciową – struktury i wolumenu nakładów poniesionych przez różne grupy inwestorów, a także sposobu i źródeł ich finansowania.

Jak rozumiemy niskoemisyjne inwestycje
energetyczne?
Na potrzeby niniejszej analizy niskoemisyjne źródła energii zdefiniowaliśmy jako te, które mogą
– w długim okresie – wpisać się w neutralny klimatycznie system energetyczny, a więc źródła
odnawialne, elektrownie jądrowe i instalacje konwencjonalne wyposażone w systemy CCS/CCU.
Jednocześnie, wobec braku rozpoczętych inwestycji w źródła tych dwóch ostatnich kategorii,
skupiliśmy się na analizie przepływów finansowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu ze źródeł odnawialnych wyróżniając ich pięć głównych rodzajów:
•

farmy wiatrowe na lądzie,

•

fotowoltaika (zarówno farmy, jak również mikroinstalacje),

•

elektrownie wodne (nowe i modernizowane),

•

źródła biomasowe (w tym elektrociepłownie) – bez instalacji współspalania,

•

biogazownie.

Podobnie jak w przypadku energetyki jądrowej czy instalacji typu CCS/CCU analiza nie obejmuje morskiej energetyki wiatrowej, ponieważ żaden tego typu projekt nie wszedł – jak dotąd –
w Polsce w fazę realizacji. Badanie skupia się na instalacjach produkujących energię elektryczną,
dlatego panorama nie obejmuje inwestycji w sieci elektroenergetyczne, ciepłownictwo (z wyłączeniem elektrociepłowni OZE), a także nakładów związanych z poprawą efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.
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Uwzględniamy jedynie projekty inwestycyjne prowadzące do budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury, pomijając transakcje przejmowania istniejących aktywów, jako takie,
które nie mają – same w sobie – wpływu na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Rodzaje inwestorów
Niniejsza analiza obejmuje przedsiębiorstwa, których głównym przedmiotem działalności jest
produkcja energii (spółki energetyczne), zróżnicowane grupy prosumentów, w tym firmy i gospodarstwa domowe, a także instytucje sektora publicznego na poziomie centralnym i lokalnym.
W przypadku spółek energetycznych wyróżniliśmy podmioty z udziałem Skarbu Państwa i podmioty prywatne. Ogółem, na potrzeby niniejszego badania podzieliliśmy inwestorów na sześć kategorii opisanych w tabeli 2.
Tabela 2. Rodzaje inwestorów w Panoramie niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetyki
Rodzaj inwestora

Opis

Spółki energetyczne
z udziałem Skarbu
Państwa

Spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa angażujące się w niskoemisyjne
inwestycje. Są to głównie grupy kapitałowe takie jak PGE, Tauron, Enea oraz Energa,
ale też inne spółki z udziałem SP angażujące się w inwestycje w sektorze, np. PGNiG
Termika lub Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) z udziałem Skarbu Państwa
nie należą do tej kategorii.

Spółki energetyczne
prywatne

Spółki energetyczne, które inwestują w niskoemisyjne przedsięwzięcia, z wyłączeniem
spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Firmy-prosumenci

Przedsiębiorstwa, których główna działalność nie jest związana z sektorem energetyki,
inwestujące w instalacje produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne. Do tej grupy
zostały również przypisane pozostałe organizacje niepubliczne, np. stowarzyszenia czy
organizacje religijne, ze względu na mały wolumen inwestycji oraz podobny do firmprosumentów charakter zaangażowania w rynek energetyczny (niepubliczni prosumenci
instytucjonalni).

Sektor publiczny
centralny

Publiczne jednostki inwestujące w niskoemisyjne przedsięwzięcia, np. parki narodowe,
jednostki organizacyjne oświaty czy komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Sektor publiczny lokalny

Instytucje samorządowe inwestujące w niskoemisyjne przedsięwzięcia, reprezentowane
głównie przez gminy, miasta, powiaty oraz samodzielne publiczne zespoły opieki
zdrowotnej.

Gospodarstwa domowe

Gospodarstwa domowe inwestujące w mikroinstalacje OZE. Do tej grupy zaliczone
zostały również podmioty zarządzające lokalami mieszkalnymi, takie jak spółdzielnie
oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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Instrumenty finansowe
Badaniem objęliśmy szeroki zakres instrumentów finansowych pozwalających inwestorom na uzyskanie funduszy niezbędnych do realizacji niskoemisyjnych projektów. Do tej kategorii zaliczają
się w szczególności: dotacje, kredyty preferencyjne, kredyty komercyjne, a także wykorzystanie
środków własnych inwestora. Na potrzeby mapowania niskoemisyjnych inwestycji w Polsce, instrumenty finansowe zostały podzielone na trzy kategorie, zgodnie z charakterem zawartych zobowiązań. Są to dotacje i subsydia inwestycyjne, finansowanie dłużne oraz kapitał własny.
Tabela 3. Rodzaje instrumentów finansowych uwzględnionych w Panoramie niskoemisyjnych
inwestycji w sektorze energetyki
Rodzaje instrumentów
finansowych

Opis

Dotacje i subsydia
inwestycyjne

Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacane inwestorom w celu zrealizowania
określonego projektu i podlegające szczególnym zasadom rozliczenia. W ramach
analizy uwzględniamy jedynie wsparcie inwestycyjne, które może być udostępniane
jako dotacje ze środków europejskich czy krajowych, a także jako subsydium
inwestycyjne w postaci ulgi podatkowej (np. ulga termomodernizacyjna obejmująca
inwestycje w panele fotowoltaiczne). Panorama nie obejmuje wsparcia operacyjnego
(np. zielone certyfikaty, przychody z aukcji), gdyż nie jest ono wykorzystywane wprost
jako źródło finansowania inwestycji. Należy jednak podkreślić, że systemy wsparcia
operacyjnego pełnią kluczową rolę w mobilizacji inwestycji prywatnych, co znajduje
odzwierciedlenie w analizie.

Finansowanie dłużne

W ramach finansowania dłużnego wyróżnione zostały pożyczki preferencyjne oraz
komercyjne.
•
Finansowanie dłużne na zasadach komercyjnych, oferowane przez banki,
obejmujące kredyty, pożyczki i obligacje emitowane według stawek rynkowych.
Warunki zaciągniętego zobowiązania mogą być różne w zależności od
instrumentu oraz typu inwestora.
•
Finansowanie dłużne preferencyjne, oferowane np. przez europejskie instytucje
finansowe czy krajowe fundusze ochrony środowiska, charakteryzuje się
korzystniejszymi warunkami spłaty, zarówno pod względem stopy procentowej,
wymaganego zabezpieczenia jak i harmonogramu spłat, w porównaniu do
warunków komercyjnych. Oferta pożyczek preferencyjnych jest skierowana do
określonych grup kredytobiorców.
•

Kapitał własny

•

W przypadku przedsiębiorstw, finansowanie wydatków inwestycyjnych
kapitałem własnym następuje albo przez zwiększenie kapitału korporacyjnego
albo reinwestowanie rocznych nadwyżek operacyjnych (zysku).
Fundusze własne gospodarstw domowych stanowią przychody lub oszczędności
wykorzystane do bezpośredniego sfinansowania niskoemisyjnych inwestycji bez
zaciągania kredytów, pożyczek czy wsparcia od podmiotów trzecich.

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

Źródła finansowania
Informacje o źródłach finansowania przedstawione w niniejszej analizie wskazują na pochodzenie
środków finansowych wykorzystywanych do realizacji niskoemisyjnych inwestycji. Wyróżnione
zostały trzy główne rodzaje źródeł finansowania: krajowe środki publiczne, środki europejskie
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oraz środki przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (w tym zarządzane przez sektor finansowy).
Każda ze wskazanych grup obejmuje bardziej szczegółowe kategorie źródeł finansowania, przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 4. Źródła finansowania inwestycji uwzględnione w Panoramie niskoemisyjnych
inwestycji w sektorze energetyki
Źródło
finansowania

Krajowe środki
publiczne

Kategoria

Opis

Budżet centralny

Środki finansowe pochodzące z budżetu centralnego, służące
m.in. jako środki własne na inwestycje dla instytucji centralnych
lub do pokrycia kosztów subsydiów (np. utracone przychody
wynikające z ulgi podatkowej).

Budżety lokalne

Środki samorządów lokalnych służące jako środki własne na
inwestycje.

Krajowe
i regionalne
fundusze
środowiskowe

Fundusze
europejskie

Środki przyznawane z funduszy europejskich, zarówno w ramach
krajowych jak i regionalnych programów operacyjnych.

Banki europejskie

Kategoria ta obejmuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), które przyznają
pożyczki na niskoemisyjne inwestycje.

Banki komercyjne

Finansowanie dłużne oferowane inwestorom publicznym
i prywatnym przez banki komercyjne.

Środki europejskie

Przedsiębiorstwa
i gospodarstwa
domowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Fundusze pozyskują środki
z opłat środowiskowych i wydają je na pomoc zwrotną lub
bezzwrotną dla inwestycji przyjaznych środowisku. Ta kategoria
uwzględnia jedynie wsparcie udzielane ze środków własnych
Funduszy, bez zarządzanych przez nie środków unijnych.

Budżety
przedsiębiorstw
i gospodarstw
domowych

Środki finansowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
które są bezpośrednio angażowane w finansowanie
niskoemisyjnych inwestycji realizowanych przez dane podmioty.

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

2.2 Źródła danych i ramy czasowe analizy
Niniejsza analiza uwzględnia dane dotyczące niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetycznym, które zostały rozpoczęte w latach 2013-2019. Dane te obejmują przede wszystkim ilość
mocy odnawialnych w podziale na odpowiednie technologie niskoemisyjne wraz z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi w analizowanych projektach oraz przepływami finansowymi rozbitymi na poszczególne lata i typy inwestorów. Określenie panoramy inwestycji niskoemisyjnych
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wymagało dostępu do danych o możliwie wysokim stopniu szczegółowości. Tam, gdzie było to
możliwe, oparliśmy się na danych dotyczących poszczególnych projektów inwestycyjnych. W innych przypadkach dokonaliśmy dezagregacji wielkości zbiorczych, bazując na informacjach częściowych oraz literaturze przedmiotu. Niezbędne dane pozyskaliśmy z baz i rejestrów publicznych, opublikowanych przez inne instytucje raportów i dokumentów, a także bezpośrednio od
instytucji publicznych za pośrednictwem skierowanych do nich wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Z uwagi na to, że część danych występowała jedynie w postaci zagregowanej, konieczne było
porównywanie i łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł. Pozyskane dane umożliwiły
zestawienie informacji w zakresie:
•

rocznych przyrostów/spadków mocy zainstalowanych – zarówno w ujęciu krajowym, jak i na
poziomie poszczególnych spółek energetycznych,

•

liczby zrealizowanych projektów, ich całkowitych kosztów, w tym kosztów kwalifikowalnych,
wysokości dofinansowania z danego źródła, daty rozpoczęcia i zakończenia projektów, a także
efektów ekologicznych oraz rzeczowych,

•

pożyczek oraz kredytów udzielonych przez banki europejskie oraz fundusze środowiskowe,

•

rodzajów inwestorów realizujących poszczególne typy projektów,

•

wysokości jednostkowych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w zależności od typu inwestycji.

Pomimo szerokiego zakresu zebranych danych, nie było możliwe uzyskanie szczegółowych
informacji na temat wszystkich analizowanych projektów. Niektóre instytucje publiczne wprost
przyznawały, że określonymi danymi nie dysponują. Natomiast w przypadku instytucji prywatnych, problemem okazał się brak możliwości udostępnienia takich informacji, wynikający z obawy
przed osłabieniem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W sytuacjach, w których brak dostępu do danych istotnie utrudniał przeprowadzenie analizy, dokonywano oszacowań w oparciu o informacje na temat podobnych projektów, a także dostępną literaturę przedmiotu oraz informacje
rynkowe. Tabela 5 przedstawia podsumowanie wszystkich źródeł.
Tabela 5. Źródła danych wykorzystanych w Panoramie
Źródło danych

Opis

•
Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej
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•
•

Informacje udostępnione przez MFiPR w trybie dostępu do informacji publicznej, jak
również umieszczone na Portalu Funduszy Europejskich.
Dane dot. łącznie ponad 7 tys. projektów obejmujących inwestycje energetyczne
realizowane za pośrednictwem Programów Operacyjnych Infrastruktura
i Środowisko w latach 2014-2020 i 2007-2013.
Wykorzystane wskaźniki: koszty kwalifikowalne, wielkość dofinansowania, wartość
projektów (PLN), dodatkowe moce zainstalowane (MWe).
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•
Ministerstwo Klimatu

•
•

•
Ministerstwo
Aktywów
Państwowych

•

•
Urząd Regulacji
Energetyki

•
•

•
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

•
•

•
Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI)

•
•

•
Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju
(EBOR)

•
•

•
Spółki energetyczne
z udziałem Skarbu
Państwa

•

•

Główny Urząd
Statystyczny (GUS)

•
•

Informacje udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej nt. projektów
finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
Łącznie ok. 150 projektów obejmujących inwestycje energetyczne w latach 2015-2017.
Wykorzystane wskaźniki: koszty kwalifikowalne, wielkość dofinansowania (PLN),
dodatkowe moce zainstalowane (MWe).
Informacje zamieszczone w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata
2021-2030, wraz z załącznikami.
Wykorzystane wskaźniki: szacunkowe nakłady inwestycyjne na jednostkę energii
w zależności od wykorzystywanej technologii (CAPEX) – jako uzupełnienie
informacji o nakładach inwestycyjnych wyliczonych bezpośrednio z danych dot.
poszczególnych projektów.
Informacje udostępnione przez URE w trybie dostępu do informacji publicznej, jak
również opublikowane na stronie internetowej Urzędu.
Łącznie informacje nt. 21 rozstrzygniętych aukcji OZE w latach 2016-2019, dane nt.
mocy zainstalowanych OZE w latach 2012-2019 oraz informacje na temat instalacji
uzyskujących wsparcie w ramach systemu FIT/FIP
Wykorzystane wskaźniki: ilość i wartość energii sprzedanej w wyniku aukcji (MWh/PLN),
moce zainstalowane w OZE – całkowite oraz objęte systemami FIT/FIP (MWe).
Informacje udostępnione przez NFOŚiGW w trybie dostępu do informacji
publicznej.
Łącznie ok. 100 projektów w zakresie produkcji energii elektrycznej, jak również
ok. 30 programów priorytetowych NFOŚiGW (m.in. BOCIAN, Mój Prąd, System
Zielonych Inwestycji) realizowanych w latach 2006-2019.
Wykorzystane wskaźniki: Kwoty wypłaconych pożyczek i dotacji (PLN), dodatkowe
moce zainstalowane (MWe).
Informacje pozyskane w oparciu o bazę danych nt. projektów finansowanych przez
EBI, która dostępna jest na stronie internetowej instytucji.
Łącznie 29 projektów, które w latach 2011-2020 realizowano dzięki finansowaniu
EBI.
Wykorzystane wskaźniki: kwoty finansowania projektów (EUR), dla wybranych
projektów opisy zawierały również całkowitą wartość projektu oraz moce
zainstalowane.
Informacje pozyskane w oparciu o bazę danych nt. projektów finansowanych przez
EBOR, która dostępna jest na stronie internetowej instytucji.
Informacje nt. 25 projektów, które w latach 2011-2020 realizowano dzięki
finansowaniu EBOR.
Wykorzystane wskaźniki: Kwoty finansowania projektów (EUR, PLN), dla wybranych
projektów opisy zawierały również całkowitą wartość projektu oraz moce
zainstalowane.
Informacje pozyskane w oparciu o raporty okresowe, sprawozdania zarządów
z działalności grup kapitałowych oraz strony internetowe spółek. Objęły one okres
od 2012 do 2019 r.
Badanymi spółkami były przede wszystkim Polska Grupa Energetyczna (PGE),
Tauron Polska Energia, Grupa Enea oraz Grupa Energa. Poszukiwane informacje
obejmowały zarówno szczegóły dot. realizowanych projektów, jak i zagregowane
dane na temat inwestycji w OZE.
Wykorzystane wskaźniki: Moce zainstalowane w OZE w rozbiciu na źródło energii
(MWe), nakłady inwestycyjne na budowę i modernizację jednostek wytwórczych (PLN).
Dane statystyczne dot. sektora energii odnawialnej dostępne w raportach
udostępnianych na stronie GUS.
Wykorzystane wskaźniki: całkowite moce zainstalowane w polskim systemie
energetycznym wg technologii (MWe).

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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2.3 Główne założenia metodologiczne
Metodologia wykorzystana do przygotowania Panoramy niskoemisyjnych inwestycji w energetyce w Polsce w latach 2013-2019 została przygotowana w oparciu o metodologię stworzoną przez
Institute for Climate Economics (I4CE) wykorzystywaną do corocznej analizy przepływów finansowych wspierających niskoemisyjne inwestycje we Francji (Hainaut i Cochran 2018).
Przepływy finansowe w zakresie inwestycji niskoemisyjnych zmierzyliśmy z wykorzystaniem
dwóch uzupełniających się podejść:
•

agregacji przepływów pieniężnych pochodzących ze źródeł pierwotnych o wysokim stopniu
szczegółowości i kompletności;

•

oszacowania przepływów finansowych od źródeł finansowania, przez instytucje pośredniczące, aż po inwestorów końcowych, na podstawie mieszanych źródeł informacji.

Pierwsze podejście analizuje m.in. przepływy środków finansowych pochodzących z krajowych oraz europejskich instytucji publicznych, umożliwiając zidentyfikowanie konkretnych projektów, które otrzymywały wsparcie w postaci dotacji bądź preferencyjnych kredytów, jak również dokładnych kwot przeznaczonych na ich finansowanie w rozbiciu na konkretne lata. Wysoka
szczegółowość analizy umożliwiona jest w tym wypadku dzięki udostępnieniu przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej szczegółowych informacji na temat projektów realizowanych przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Drugie podejście zastosowaliśmy w tych elementach Panoramy, które wymagały dokonania przybliżonych oszacowań bazujących na danych cząstkowych w związku np. z niepełnymi
informacjami na temat poszczególnych projektów, czy danymi o wysokim stopniu agregacji.
Podejście to objęło także dane, do których dostęp jest utrudniony z racji obowiązującego prawa.
Przykładem mogą tu być te informacje na temat działania instytucji finansowych, które nie są
podawane do publicznej wiadomości. W związku z ograniczeniami punktem wyjścia analizy były
dane statystyczne dotyczące przyrostu mocy wg technologii w skali całego kraju, co pozwoliło na
oszacowanie całkowitego wolumenu inwestycji wg technologii jako iloczynu całkowitego przyrostu mocy zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym (w MW) oraz średnich nakładów
inwestycyjnych na 1 MW mocy dla danej technologii. Dysponując tą zagregowaną informacją
oraz cząstkowymi informacjami dodatkowymi mogliśmy dokonać bardziej szczegółowych analiz
przyjmując kilka dodatkowych założeń:
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•

Całkowity wolumen nakładów inwestycyjnych oraz związane z nimi przepływy finansowe
przypisaliśmy do roku uruchomienia projektów. Datę tę określiliśmy na podstawie informacji dot. poszczególnych projektów (w przypadku dotacji), wygrania aukcji lub zgłoszenia do
systemu FIT/FIP. W sytuacji braku informacji na poziomie projektowym, przyjęliśmy typową
długość realizacji inwestycji w danej technologii.

•

Oszacowania całkowitej wielkości nakładów inwestycyjnych po odjęciu zidentyfikowanego
finansowania publicznego (dotacje europejskie i krajowe, preferencyjne pożyczki, wkłady własne instytucji publicznych) oraz inwestycji spółek Skarbu Państwa pozwoliły na określenie
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wkładu sektora prywatnego w finansowanie inwestycji w OZE. W przypadku większości technologii założyliśmy, że inwestycje te są realizowane przez spółki energetyczne, tj. podmioty,
dla których wytwarzanie energii stanowi kluczowy element działalności. Wyjątkiem jest fotowoltaika, dla której zaangażowanie w inwestycje firm-prosumentów oraz gospodarstw domowych ustaliliśmy w proporcji 25:75 dla lat 2017 i 2018 oraz 35:65 dla 2019 r. (por. IEO 2019).
•

Na potrzeby oszacowania wielkości inwestycji według źródeł finansowania oraz instrumentów założyliśmy, że jeśli pochodzenie prywatnych środków finansowych nie zostało ujęte
w zebranych danych, to stanowią one środki własne inwestora bądź finansowanie dłużne za
pośrednictwem banków komercyjnych. Proporcję między zaangażowaniem środków własnych
a finansowaniem dłużnym ustaliliśmy przy tym w oparciu o rynkowy wskaźnik debt-to-equity
określony dla większości technologii na poziomie 25:75. Wyjątek stanowi energetyka wiatrowa, dla której po 2015 r. szacunkowy wskaźnik debt-to-equity podwyższyliśmy do poziomu
30:70 ze względu na wzrost niepewności w otoczeniu regulacyjnym.

•

W szacowaniu wielkości inwestycji niskoemisyjnych nie braliśmy pod uwagę nakładów przeznaczonych na rozbudowę sieci przesyłowychj i dystrybucyjnych, jak również innych inwestycji przeznaczonych na infrastrukturę towarzyszącą, która nie ma wpływu na przyrost mocy
zainstalowanych w OZE.

Schemat 1. Dezagregacja danych – przykład lądowych farm wiatrowych
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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3. Wyniki badania
3.1 Przegląd finansowania w latach 2013-2019
Schemat 2. Panorama przepływów finansowych w energetyce w latach 2013-2019
Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetyki
(mln PLN’19, suma dla lat 2013-2019)
Źródła finansowania
343
Budżet
centralny

1096
Krajowe
środki
publiczne

292
Budżety
lokalne

461
NFOŚiGW
i WFOŚiGW

4387
Fundusze
europejskie

6493
Środki
europejskie

2106
Banki
europejskie
(EBI, EBOR)

29376
Banki
komercyjne
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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Kontekst regulacyjny
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce w latach 2013-2019 odbywały się w bardzo
zmiennych warunkach instytucjonalnych. Na początku dekady – wobec wciąż relatywnie wysokich cen nowych siłowni wiatrowych czy słonecznych – ich rozwój warunkowany były powstaniem systemu wsparcia publicznego. Taki system stworzono w postaci tzw. systemu zielonych
certyfikatów. Dzięki temu w latach 2013-2015 nastąpiła intensyfikacja realizacji projektów odnawialnych, przede wszystkim wiatrowych, owocując powstaniem ok. 2,7 GW nowych mocy
w systemie. Stopniowo narastał jednak sceptycyzm polityczny i rynkowy wobec funkcjonującego
systemu wsparcia, a ceny zielonych certyfikatów spadały osiągając dno w roku 2015. W roku
2016 w jego miejsce wprowadzono, przygotowywany wcześniej, alternatywny system wsparcia,
który jednak początkowo nie funkcjonował (nie ogłaszano aukcji). Zarazem w prawie pojawiły
się nowe bariery inwestycyjne w postaci ustawy odległościowej i podatków znacząco ograniczających atrakcyjność projektów odnawialnych dla inwestorów prywatnych i banków. W latach
2016-2017 system aukcyjny był stopniowo implementowany przez Ministerstwo Energii, jednak
w tym okresie nacisk kładziono na aukcje migracyjne dla istniejących jednostek (wychodzących
z systemu zielonych certyfikatów), nie przeprowadzając dużych aukcji dla nowych mocy odnawialnych, a zwłaszcza komercyjnie najbardziej atrakcyjnych wiatraków. W połączeniu z ustawą
odległościową i niekorzystnym opodatkowaniem blokowało to rozwój OZE na zasadach komercyjnych, co jedynie w znikomym stopniu skompensowane zostało przez zwiększoną aktywność
samorządów korzystających z finansowania unijnego. Przełom nastąpił w latach 2018-2019 kiedy
zagrożenie niespełnieniem przez Polskę celów energetycznych na rok 2020 przełożyło się na uruchomienie aukcji wiatrowych i fotowoltaicznych, zaś spadające koszty tych technologii i korzystne
dedykowane im systemy wsparcia pozwoliły wejść na rynek nowym kategoriom inwestorów – firmom-prosumentom i gospodarstwom domowym (por. Załącznik). W dalszej części rozdziału pokazujemy szczegóły tego procesu od strony nakładów inwestycyjnych, przepływów finansowych
i źródeł finansowania.
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Nakłady inwestycyjne
•

Skala inwestycji w OZE w Polsce zależy od nakładów na energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. W latach 2013-2019 projekty wiatrowe stanowiły ok. 62%, a słoneczne ok. 28% wartości
wszystkich inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce.

Wykres 1. Niskoemisyjne inwestycje według
technologii OZE w latach 2013-2019

Wykres 2. Skumulowana wartość inwestycji
w podziale na technologie OZE w latach
2013-2019
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

Skumulowana wartość środków finansowych zainwestowanych w OZE w latach 2013-2019
wyniosła ok. 48 mld PLN. Około 62% tej kwoty przeznaczono na rozwój energetyki wiatrowej,
w której wybudowano ok. 5,2 GW nowych mocy. W drugiej kolejności uwaga inwestorów kierowała się na rozwój fotowoltaiki (ok. 3 GW nowych mocy), do której popłynęło ok. 28% wszystkich środków przeznaczonych na OZE w badanym okresie. W dalszej kolejności inwestycje kierowano na rozwój biogazowni (5% wartości nakładów ogółem) oraz źródeł biomasowych (4%),
podczas gdy energetyka wodna stanowiła niewielki margines rynku (ok. 1%). Zainteresowanie
inwestorów poszczególnymi technologiami zmieniało się w czasie. Skala inwestycji w fotowoltaikę systematycznie rosła z 143 mln PLN w 2013 roku do 4,9 mld PLN w 2019 roku, przyspieszając znacząco w roku 2018. Jednocześnie dynamika rozwoju farm wiatrowych była bardzo
zmienna za sprawą kryzysu lat 2015-2017. W 2019 r. wartość inwestycji w siłownie wiatrowe
przekroczyła 10 mld PLN.
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Wykres 3. Nowe zainstalowane moce według
technologii OZE w latach 2013-2019

Wykres 4. Skumulowany udział wielkości
nowych zainstalowanych mocy w podziale
na technologie OZE w latach 2013-2019
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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Inwestorzy
•

Udział sektora publicznego oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa w finansowaniu technologii OZE w latach 2013-2019 nie przekroczył 15%.

•

Największą rolę w zwiększeniu udziału technologii OZE w polskim bilansie energii elektrycznej odegrały prywatne przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy-prosumenci, odpowiadające łącznie za 81% wszystkich mocy odnawialnych zainstalowanych w latach 2013-2019.

Wykres 5. Skumulowany udział poszczególnych grup inwestorów w finansowaniu technologii
OZE w latach 2013-2019
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

Podstawową kategorią inwestorów odpowiadającą za rozbudowę mocy odnawialnych
w Polsce są inwestorzy instytucjonalni, których głównym polem działalności jest energetyka.
Podmioty te dzielą się na firmy prywatne i spółki z udziałem Skarbu Państwa. W latach 20132019 prywatne podmioty energetyczne wydały na budowę nowych odnawialnych źródeł energii
kwotę ponad 36 mld PLN co stanowiło aż trzy czwarte wszystkich inwestycji w OZE w tym okresie. Kwota ta ponad dziesięciokrotnie przewyższyła nakłady na OZE poniesione przez spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa (3,4 mld PLN). Obie kategorie firm energetycznych różniły
się między sobą także pod względem struktury ponoszonych nakładów. Przedsiębiorstwa prywatne zdominowały zwłaszcza budowę biogazowni oraz lądowych farm wiatrowych, odpowiadając za
ponad 90% wartości wszystkich projektów inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2013-2019.
Także w innych segmentach rynku ich udział przekraczał 60%. Jedynym wyjątkiem była energia
słoneczna, w przypadku której prywatne spółki energetyczne sfinansowały tylko 38% wszystkich
inwestycji w wyniku dużej aktywności firm-prosumentów, gospodarstw domowych i sektora publicznego (głównie samorządów). W odróżnieniu od firm prywatnych, spółki z udziałem Skarbu
Państwa w małym stopniu inwestowały w wiatr, fotowoltaikę czy biogaz, koncentrując się na
finansowaniu źródeł biomasowych oraz elektrowni wodnych, w których jednak także ich udział
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był mniejszościowy, sięgając ok. 40% całości nakładów. Firmy-prosumenci, których podstawowa
działalność dotyczy innych obszarów gospodarki, inwestowały jedynie w fotowoltaikę (2 mld PLN)
oraz w zdecydowanie mniejszym stopniu w biogazownie (74 mln PLN). Z kolei sektor publiczny
(w tym przede wszystkim samorządy) oraz gospodarstwa domowe były zaangażowane wyłącznie
w finansowanie fotowoltaiki, na którą przeznaczyły odpowiednio 3,5 mld PLN i 2,1 mld PLN.
•

W latach 2015-2017 nastąpił znaczny spadek finansowania technologii OZE związany z ograniczeniem aktywności prywatnych firm energetycznych w finansowanie niskoemisyjnych
inwestycji.

•

Spadek ten został zniwelowany przez boom inwestycyjny lat 2018-2019 roku oraz –
w znacznie mniejszym stopniu – systematyczny wzrost aktywności gospodarstw domowych
i firm-prosumentów.

Wykres 6. Finansowanie niskoemisyjnych
inwestycji w sektorze energetyki według
poszczególnych grup inwestorów w latach
2013-2019

Wykres 7. Skumulowany udział
poszczególnych grup inwestorów
w finansowaniu niskoemisyjnych inwestycji
w sektorze energetyki w latach 2013-2019
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O ile w przekroju lat 2013-2019 spółki energetyczne z wyłączeniem spółek z udziałem Skarbu
Państwa przeznaczyły na inwestycje w technologie OZE najwięcej kapitału, to skala ich zaangażowania zmieniała się dynamicznie w czasie. W okresie 2015-2017 nastąpił znaczny, prawie sześciokrotny, spadek inwestycji realizowanych przez spółki energetyczne z poziomu 7,6 mld PLN
do 1,3 mld PLN. Zainteresowanie inwestycjami w źródła odnawialne powróciło w latach 20182019, w których podmioty prywatne zainwestowały łącznie 21,7 mld złotych. W kryzysowym
okresie 2015-2017 wzrosła rola sektora publicznego, a zwłaszcza samorządów, które w 2016
r. odpowiadały nawet za 70% wszystkich inwestycji odnawialnych w Polsce. Było to jednak zjawisko przejściowe wynikające z dostępności funduszy unijnych dla samorządów w tym okresie.
W ostatnich dwóch latach rolę sektora publicznego na rynku OZE przejęły firmy-prosumenci oraz
gospodarstwa domowe. W 2019 roku zrealizowały one odpowiednio 4% i 8% wszystkich inwestycji odnawialnych w Polsce. W przekroju całego okresu znaczenie samorządów, firm-prosumentów
i gospodarstw domowych w finansowaniu OZE było dwuipółkrotnie większe od znaczenia spółek
energetycznych z udziałem Skarbu Państwa.

Źródła finansowania
•

Banki komercyjne są głównym źródłem finansowania OZE, odpowiadając w każdej z analizowanych technologii za ponad 50% wartości inwestycji.

Wykres 8. Skumulowany udział dostępnych źródeł finansowania poszczególnych technologii
OZE w latach 2013-2019
Ogółem
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Analiza przepływów finansowych w latach 2013-2019 pozwala na identyfikację trzech najważniejszych źródeł finansowania OZE w Polsce tj. banków komercyjnych, budżetów własnych
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz finansowania pochodzącego z europejskich banków inwestycyjnych i funduszy. Kapitał pochodzący z bankowości komercyjnej stanowił główne
źródło finansowania OZE (29,4 mld PLN). Wszystkie typy inwestycji w siłownie odnawialne w co
najmniej 50% realizowane były w oparciu o kredyt bankowy, przy czym największą rolę banki komercyjne odegrały w rozwoju źródeł biomasowych finansując ponad 65% ich wartości.
Charakterystyczny dla wszystkich typów źródeł odnawialnych był znaczący udział budżetów
własnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w finansowaniu (11,4 mld PLN). W zależności od technologii kapitały własne pokrywały między 15% w przypadku fotowoltaiki po niemal
30% w przypadku farm wiatrowych wartości inwestycji (ze średnią ok. 23%). Z kolei fundusze
europejskie były istotnym źródłem finansowania fotowoltaiki (27,3%), wspierając także w nieco
mniejszym stopniu rozwój bioenergetyki. Z kolei banki inwestycyjne finansowały rozwój elektrowni wodnych (20%) oraz farm wiatrowych. Krajowe finanse publiczne miały niewielkie znaczenie, wspierając zaledwie 2% wszystkich inwestycji w OZE w okresie 2013-2019, a w przypadku
fotowoltaiki oraz biogazowni ok. 4%-6%. Przy czym inwestycje w fotowoltaikę korzystały z najbardziej zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z budżetu centralnego i budżetów lokalnych,
środków europejskich, kredytów komercyjnych czy wsparcia NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
•

Sektor publiczny realizuje niskoemisyjne inwestycje przede wszystkim w oparciu o fundusze
europejskie, podczas gdy sektor prywatny i gospodarstwa domowe polegają na kapitale pozyskanym od banków komercyjnych.

Wykres 9. Skumulowany udział dostępnych źródeł finansowania projektów realizowanych przez
poszczególne grupy inwestorów w latach 2013-2019
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Zgromadzone dane umożliwiają także określenie modeli finansowania w poszczególnych grupach inwestorów. Spółki energetyczne – niezależnie od formy ich własności – większość środków
(prawie 70%) pozyskują od banków komercyjnych. Wkład własny tej grupy inwestorów stanowi
ok. 25% wartości inwestycji. Pozostałe inwestycje (6%) finansują dzięki środkom unijnym, przy
czym dla spółek z udziałem Skarbu Państwa ważniejszą rolę odgrywały fundusze europejskie,
natomiast dla firm prywatnych finansowanie pochodzące od europejskich banków inwestycyjnych. Odmienny model finansowania OZE mają firmy-prosumenci oraz sektor publiczny, których
inwestycje opierają się w 50%-70% o granty europejskie. Z kolei gospodarstwa domowe prawie
25% inwestycji zrealizowały dzięki krajowym środkom publicznym (budżetowi centralnemu oraz
w mniejszym stopniu oraz w mniejszym stopniu NFOŚiGW i WFOŚiGW), resztę finansując poprzez zaciągnięte kredyty (ok. 50%) i środki własne.
•

Skala zaangażowania banków komercyjnych determinuje dynamikę rozwoju OZE. Dane za
2018 i 2019 rok pokazują, że komercyjne instytucje finansowe mają możliwość zmobilizowania dużego kapitału w bardzo krótkim czasie, ale doświadczenia z przełomu 2014 i 2015
przypominają, że banki równie szybko mogą zadecydować o zatrzymaniu finansowania.

•

Dominującą rolą we wspieraniu technologii OZE ze źródeł publicznych odgrywają środki europejskie, które w latach 2013-2018 przekraczały publiczne finansowanie krajowe niemal
dziesięciokrotnie. Dopiero w 2019 roku obraz ten uległ zmianie wraz ze znacznym wzrostem
udziału budżetu centralnego w strukturze finansowania OZE.

Wykres 10. Finansowanie niskoemisyjnych
inwestycji w sektorze energetyki według
kluczowych źródeł w latach 2013-2019

Wykres 11. Struktura finansowania
niskoemisyjnych inwestycji w sektorze
energetyki z krajowych oraz europejskich
źródeł publicznych w latach 2013-2019
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W całym badanym okresie finansowanie inwestycji w źródła odnawialne w Polsce zdominowane było przez kapitał prywatny (83%). W rezultacie wycofanie się – w wyniku zmian regulacyjnych – banków komercyjnych z finansowania sektora w latach 2015-2017, zaowocowało gwałtownym spadkiem inwestycji w źródła odnawialne w Polsce. Wartość kredytów komercyjnych
przeznaczonych na OZE w roku 2016 (740 mln PLN) była około 7,3 razy mniejsza niż w roku 2014
(5,4 mld PLN). Z tego powodu, w tym okresie, znaczenia dla podtrzymania rozwoju OZE w Polsce
nabrało finansowanie z krajowych oraz europejskich środków publicznych, które pokryły ok. 51%
kosztów wszystkich projektów w energetyce odnawialnej, zrealizowanych w latach 2015-2017.
Mimo to skumulowany udział środków publicznych w całym okresie był relatywnie mały, sięgając
zaledwie 16%, przy czym większość z nich pochodziła z funduszy (9%) i banków (4%) europejskich. Jedynie 3% (635 mln PLN) przepływów finansujących OZE w latach 2013-2017 pochodziło
z krajowych środków publicznych (większość z budżetu centralnego). Przełomem dla inwestycji
odnawialnych w Polsce był rok 2018, kiedy po trzyletnim spadku zaangażowania komercyjnych
instytucji finansowych, nastąpił niemal ośmiokrotny wzrost kredytowania nowych projektów
przez banki, przy czym wzrost ten był jeszcze silniejszy w roku następnym.
Wykres 12. Skumulowany udział poszczególnych źródeł finansowania niskoemisyjnych
inwestycji w sektorze energetyki w latach 2013-2019
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3.2 Wyniki według rodzaju inwestycji końcowej
Energetyka wiatrowa
•

Prywatne spółki energetyczne odpowiadały za ponad 90% wszystkich inwestycji w energetykę wiatrową w latach 2013-2019, a zarazem ponad 90% z nich było zrealizowane w oparciu
o finansowanie z banków komercyjnych i kapitały własne inwestorów.

•

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym zablokowały rozwój inwestycji w energetykę wiatrową
w latach 2015-2017, które w tym okresie spadły niemal do zera. Dopiero utworzony w 2016 r.
system aukcyjny sprawił, że farmy wiatrowe stały się ponownie atrakcyjną inwestycją, a tym
samym doprowadził do gwałtownego wzrostu wolumenu nakładów w latach 2018-2019.
Wykres 14. Finansowanie lądowych farm
wiatrowych według wybranych źródeł
finansowania w latach 2013-2019

12

12

10

10

8

8
mld PLN ‘19

mld PLN ‘19

Wykres 13. Finansowanie lądowych farm
wiatrowych według poszczególnych grup
inwestorów w latach 2013-2019
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Łącznie w latach 2013-2019 zainwestowano w energetykę wiatrową blisko 30 mld PLN.
Głównym inwestorem były prywatne spółki energetyczne, odpowiadające za ponad 90% wszystkich realizowanych projektów. Ich zaangażowanie w inwestycje wiatrowe było zróżnicowane
w czasie. W latach 2013-2014 przeznaczono na nie ok. 12 mld PLN, jednak wraz ze zmianami regulacyjnymi w roku 2015 przyszło gwałtowne załamanie, w wyniku którego w latach 2016-2017

28

Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce

rozwój energetyki wiatrowej w Polsce niemal zatrzymał się w miejscu, a banki komercyjne wycofały się z finansowania tego rodzaju projektów. Gwałtowne ożywienie przyszło w latach 20182019 przekształcając się w nawet większy niż poprzednio boom inwestycyjny: tylko w roku 2019
wartość inwestycji wiatrowych przekroczyła 10 mld PLN.
Warto także zaznaczyć, że wkład spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa w rozwój energetyki wiatrowej był w analizowanym okresie znikomy. Co prawda przejęły one od innych
podmiotów 13 farm wiatrowych o łącznej mocy 476 MW, wydając na ten cel ok. 2,9 mld PLN
jednak wszystkie przejęte farmy zostały wybudowane przed 2013 rokiem przez podmioty prywatne, w związku z czym nie są uwzględnione w niniejszej Panoramie inwestycji niskoemisyjnych. Udział spółek publicznych w budowę nowych mocy wiatrowych w latach 2013-2019 można
szacować na 8%, przy czym w ostatnich dwóch latach nie przekroczył on 5%. Głównym czynnikiem wpływającym na wysoką zmienność wolumenu inwestycji wiatrowych po roku 2013 było
otoczenie regulacyjne sektora, w tym zmienne funkcjonowanie systemów publicznego wsparcia
energetyki odnawialnej. Jeszcze na początku dekady kluczowym mechanizmem używanym w tym
celu przez państwo był system zielonych certyfikatów, finansujący energetykę wiatrową jako najtańsze źródło odnawialne (wraz ze współspalaniem). Skuteczność tego instrumentu jest odzwierciedlona w wysokiej skali inwestycji w latach 2013 i 2014. Wielu inwestorów dążyło przy tym
do zamknięcia realizacji projektów wiatrowych realizowanych w ramach tego systemu w latach
2013-2015 ze względu na niestabilne otoczenie regulacyjne – brak pewności odnośnie kierunku
reform określających pozycję OZE w polityce państwa w tym okresie (niechętne odnoszenie się
do energetyki wiatrowej ze strony głównej partii opozycyjnej w tym czasie). Z tego powodu wydatki na projekty wiatrowe przeżyły załamanie już w roku 2015, jeszcze zanim doszło do znacznej
przeceny cen zielonych certyfikatów oraz wprowadzenia tzw. ustawy odległościowej, regulującej
minimalną odległość farm wiatrowych od zabudowań na poziomie dziesięciokrotności wysokości
wieży wiatrowej i stosowanej do wszystkich projektów, które do czasu wdrożenia ustawy nie uzyskały pozwoleń na budowę.
Ponadto, w 2017 roku farmy wiatrowe zostały obciążone wyższym podatkiem od nieruchomości, a wprowadzony w 2016 roku system aukcyjny w pierwszych latach funkcjonowania nie
oferował wsparcia energetyce wiatrowej. Wszystkie te elementy spowodowały, że sektor z perspektywy komercyjnych instytucji finansowych był obarczony zbyt dużym ryzykiem, co skłoniło
banki komercyjne do bardzo szybkiego wycofania się z inwestycji wiatrowych. Spadkowy trend
okazał się być krótkotrwały, pomimo że główne ograniczenia regulacyjne (ustawa odległościowa) nadal obowiązują. Zarejestrowany w ostatnich dwóch latach dynamiczny wzrost inwestycji
w energetykę wiatrową podyktowany był dwoma czynnikami – zniesieniem opodatkowania elementów niebudowlanych elektrowni wiatrowych oraz ogłoszeniem aukcji przeznaczonych po raz
pierwszy dla nowych przedsięwzięć wiatrowych. Rząd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w ten sposób pozwolił na realizację zaległych projektów – tych, które uzyskały zgodę na budowę przed wejściem w życie zasady 10H. Przeprowadzone w latach 2018-2019 aukcje pokazały, że
elektrownie wiatrowe są najbardziej konkurencyjne kosztowo – ceny zakontraktowanej w wyniku
aukcji energii okazały się niższe od hurtowej ceny energii elektrycznej, co oznacza, że finansowe
wsparcie operacyjne nowych elektrowni jest mało prawdopodobne. Przyrost inwestycji w 2019
roku był znaczący nie tylko w porównaniu do lat poprzednich, lecz także na tle pozostałych członków Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Polska znalazła się na trzecim miejscu w UE pod względem finansowania nowych farm wiatrowych na lądzie. Inwestycje na większą skalę realizowały
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jedynie Hiszpania i Holandia (WindEurope 2020). Utrzymanie tempa inwestycji w kolejnych latach
będzie jednak przede wszystkim wymagało stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz liberalizacji
zasady 10H. W przeciwnym razie możliwości w zakresie uruchamiania nowych projektów będą
bardzo ograniczone.

Fotowoltaika
•

Do roku 2016 nakłady na energię słoneczną były ograniczone. Gwałtowny wzrost nastąpił w latach 2017-2019, kiedy nakłady na nowe inwestycje w fotowoltaikę wzrosły prawie
3-krotnie – dynamiczny przyrost wydatków był wypadkową zarówno spadających kosztów tej
technologii, jak i sprzyjającego otoczenia regulacyjnego.

•

Systematycznemu wzrostowi inwestycji w energię słoneczną towarzyszyła znacząca zmiana
struktury inwestorów oraz źródeł finansowania – o ile na początku rozwój tego segmentu
rynku zależny był w dużym stopniu od inwestycji publicznych oraz środków UE, to po roku
2017 dominującą rolę w rozwoju tej technologii OZE przejęły podmioty prywatne i banki
komercyjne.
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Wykres 16. Finansowanie fotowoltaiki według
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Analiza przepływów finansowych wspierających inwestycje w fotowoltaikę pokazuje, że jest
to sektor, który charakteryzuje się najbardziej systematycznym wzrostem nakładów ze wszystkich
technologii odnawialnych w Polsce. Całkowity wolumen inwestycji w energię słoneczną w latach
2013-2019 sięgnął 13,7 mld PLN, przy czym na podstawie skali zaangażowania poszczególnych
grup inwestorów oraz źródeł finansowania można wyróżnić dwie fale inwestycji – pierwszą w latach 2013-2016 oraz drugą w latach 2017-2019.
W początkowym okresie największą rolę w rozwoju fotowoltaiki odgrywały samorządy oraz
firmy-prosumenci (w latach 2015-2016 samorządy odpowiedzialne były za ponad 75% inwestycji
w energię słoneczną w Polsce), a głównym źródłem finansowania (nawet 77% w 2015 roku) były
fundusze europejskie. Rola spółek z udziałem Skarbu Państwa w rozwoju energetyki słonecznej
była jak na razie marginalna, w odróżnieniu do podmiotów prywatnych, które w latach 2017-2019
zwiększyły swoje nakłady inwestycyjne na fotowoltaikę prawie 10 krotnie, osiągając 2,8 mld PLN
w roku 2019. Istotnym uzupełnieniem działalności inwestycyjnej firm prywatnych w tym okresie
był podobnej skali wzrost zaangażowania gospodarstw domowych – o ile w 2017 przeznaczyły
one na energetykę słoneczną 175 mln PLN, to już dwa lata później było to 1,3 mld PLN. Zarazem
z roku na rok finansowanie sektora opierało się w coraz większym stopniu o komercyjne instytucje finansowe, przy czym w 2019 roku do puli dostępnych środków dorzucił się także – w niewielkim stopniu – budżet centralny.
Zarówno pod względem grup inwestorów, jak i źródeł finansowania, inwestycje w fotowoltaikę były najbardziej zróżnicowane spośród wszystkich niskoemisyjnych technologii. Szybki spadek
cen paneli fotowoltaicznych oraz możliwość wykorzystania technologii zarówno w mikroinstalacjach, jak i w wielkoskalowych projektach, przyczyniły się do rozwoju zróżnicowanych instrumentów
finansowych, stwarzając zarazem możliwość zaangażowania różnych grup inwestorów. Na początku analizowanego okresu skala inwestycji była niewielka a projekty były realizowane przede wszystkim przez sektor publiczny w oparciu o wysokie dotacje z funduszy europejskich – z Regionalnych
Programów Operacyjnych. W obliczu braku innych instrumentów wsparcia oraz – nadal – komercyjnie wysokich cen paneli, fundusze unijne odgrywały istotną rolę aż do 2017 roku. Ograniczony
udział banków komercyjnych w tym okresie można tłumaczyć przede wszystkim złymi doświadczeniami sektora z inwestycjami w farmy wiatrowe, tj. zbyt wysokim ryzykiem regulacyjnym jakie wiązało się z inwestycjami w OZE w ocenie banków. Dopiero uruchomienie systemu aukcji w 2018 r.
dla fotowoltaiki, poprawa krajowego otoczenia regulacyjnego, regulacje unijne, w tym wzrost roli
prosumenta i gwałtownie spadające ceny paneli PV pozwoliły na mobilizację prawie 3 mld PLN
środków prywatnych, w tym 2,3 mld PLN z banków komercyjnych, jak również zaangażowanie się
spółek energetycznych w realizacje projektów fotowoltaicznych. Tym samym możliwe było wyskalowanie rynku przy względnie niewielkim wsparciu ze środków publicznych. Rosnące ceny energii, dalszy rozwój aukcji OZE oraz spadek kosztów jednostkowych energii słonecznej, połączone
z wprowadzeniem w 2019 roku nowego instrumentu wsparcia w formie ulgi PIT (ulga termomodernizacyjna dla właścicieli domów jednorodzinnych obejmuje także inwestycje w instalacje paneli
fotowoltaicznych) przyczyniły się do zainstalowania 1 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych
w ciągu zaledwie 12 miesięcy. W tym samym czasie NFOŚiGW wdrożył Program Mój Prąd, skierowany do mikroinstalacji – obecnie najpopularniejszego typu instalacji słonecznych. Jego efekty najprawdopodobniej będą widoczne w danych przedstawiających dynamikę inwestycji w OZE w 2020
roku, jednak już dziś można oczekiwać jeszcze szybszego wzrostu nakładów na energię słoneczną
w kolejnych latach – na drugi gigawat nowych mocy zapewne będzie trzeba czekać dużo krócej.
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Biogaz
•

Wolumen wydatków na biogazownie był znacznie mniejszy niż w przypadku energetyki wiatrowej i słonecznej, a zainteresowanie inwestorów okazało się bardzo zmienne w czasie.

•

Wsparcie z funduszy unijnych i krajowych nie było w stanie przeciwdziałać szybkiemu spadkowi inwestycji w tę technologię po załamaniu systemu zielonych certyfikatów, a odrodzenie
zainteresowania podmiotów prywatnych przyniósł dopiero odpowiednio sparametryzowany
system aukcyjny.

•

Pomimo dostępnych instrumentów wsparcia takich jak aukcje czy FIT i FIP, dostępność źródeł
finansowania nadal pozostaje wyzwaniem ograniczającym możliwość rozwoju biogazowni.
Wykres 18. Finansowanie biogazowni według
wybranych źródeł finansowania w latach
2013-2019
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Wykres 17. Finansowanie biogazowni według
poszczególnych grup inwestorów w latach
2013-2019
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Całkowita wielkość nakładów inwestycyjnych na biogazownie w latach 2013-2019 wyniosła 2,4
mld PLN, przy czym większość inwestycji była realizowana przez prywatne podmioty energetyczne (spółki z udziałem Skarbu Państwa są w tym segmencie rynku zupełnie nieobecne). Jedynie
w 2016 i 2018 roku w realizację inwestycji biomasowych włączyły się firmy-prosumenci, lecz ich
zaangażowanie nie przekroczyło 3% wartości wszystkich inwestycji z tego okresu. Lata 20132016 charakteryzowały się także systematycznym spadkiem inwestycji z poziomu 655 mln PLN
w 2013 do zaledwie 68 mln PLN w 2016 oraz malejącym zaangażowaniem banków komercyjnych,
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a w 2017 roku doszło nawet do całkowitego zatrzymania rozwoju biogazowni w Polsce. Po rocznym przestoju poziom inwestycji gwałtownie wzrósł sięgając prawie 1 mld PLN, przy czym większość finansowania pozyskano z banków komercyjnych w oparciu o nowy system wsparcia OZE.
W ubiegłym roku udało się zmobilizować jednak jedynie połowę tego kapitału z 2018 r.
Załamanie inwestycji w biogazownie po 2013 r. spowodowane było przede wszystkim konsekwencją problemów z systemem zielonych certyfikatów oraz relatywnie wysokimi kosztami zmiennymi produkcji energii pochodzącej z biogazu. Istniejące projekty otrzymały co prawda wsparcie
w ramach błękitnych certyfikatów, ale nie objęło ono nowych inwestycji. Impulsem dla rozwoju
tego sektora stał się dopiero wdrożony w 2016 roku system aukcyjny. Jednak skala wsparcia jakie
dedykowano w nim biogazowniom nie była porównywalna ze wsparciem pozostałych technologii takich jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe - w latach 2018-2019 wartość aukcji na energię
z wiatru wyniosła 24,4 mld PLN, ze słońca 6,5 mld PLN, a z biogazu 3,4 mld PLN. Dodatkowym,
bardziej elastycznym i dostosowanym do polskich realiów, instrumentem wsparcia biogazowni
jest wdrożony w 2018 r. system FIT i FIP skierowany do małych, istniejących, ale i planowanych
biogazowni, które wcześniej nie miały możliwości efektywnie konkurować w systemie aukcyjnym.
Pomimo względnie rozbudowanych instrumentów publicznych, zainteresowanie ze strony
rynku biogazowniami nadal pozostaje niewielkie ze względu na wyzwania związane z dostępnością źródeł finansowania i powiązaną konieczność zapewnienia stosunkowo wysokiego wkładu
własnego. Fundusze europejskie, po które sięgnęły spółki dedykowane do produkcji energii z biogazu, jak i producenci rolni (w tym mikroprzedsiębiorstwa rolnicze), zapewniły jedynie punktowe
wsparcie, które nie przełożyło się na poprawę koniunktury w całym sektorze. Bardzo niskie zainteresowanie potęgowane jest dodatkowo konkurencją ze strony fotowoltaiki. Ze względu na dużo
prostszą obsługę, mniejsze wymogi techniczne oraz prawne, fotowoltaika pozostaje preferowaną technologią wśród wielu inwestorów, którzy potencjalnie mieliby uwarunkowania do budowy
biogazowni.

Biomasa
•

Zainteresowanie inwestycjami biomasowymi było bardzo zmienne w czasie. Inwestorzy prywatni, przez niekorzystne otoczenie regulacyjne oraz wysoką konkurencje ze strony fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, niechętnie angażowali się w tego rodzaju inwestycje reagując
tylko na dedykowane programy wsparcia publicznego, które jednak nie generowały do tej
pory bodźców wystarczających do pobudzenia trwałego rozwoju tej technologii w Polsce.
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Wykres 20. Finansowanie instalacji
biomasowych według wybranych źródeł
finansowania w latach 2013-2019
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Wykres 19. Finansowanie instalacji
biomasowych według poszczególnych grup
inwestorów w latach 2013-2019
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Całkowita wielkość środków zainwestowanych w źródła biomasowe w latach 2013-2019 wyniosła ok. 1,8 mld PLN – a więc ponad 3,5-krotnie mniej niż w fotowoltaikę i niemal 14-krotnie
mniej niż w wiatr. Rozkład strumieni inwestycji w tym okresie był nierówny – koncentrował się
głównie w latach 2013, 2015 i 2018. W badanym okresie można było zaobserwować raczej stagnację inwestycji biomasowych i brak nowych, dużych projektów w jednostki dedykowane generacji energii elektrycznej. Tym samym po 2013 r. dominowały inwestycje spółek energetycznych
w obszarze kogeneracji (współspalanie nie zostało uwzględnione w analizie z uwagi na to, że nie
jest traktowane jako źródło niskoemisyjne). Duże inwestycje w nowe, „zielone” bloki na biomasę
rozpoczęto natomiast jeszcze przed 2013 r., gdy większe strumienie finansowania płynęły ze strony środków unijnych oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW. Wsparcie z tych źródeł po 2013 r., choć dalej
relatywnie niewielkie, było raczej punktowe i dotyczyło tylko pojedynczych inwestycji.
Na przestrzeni lat zainteresowanie inwestorów utrzymywało się na niskim poziomie, co wynikało zarówno z niekorzystnego otoczenia regulacyjnego (np. niepewność związana z funkcjonowaniem systemu zielonych certyfikatów), jak i względnie większej atrakcyjności inwestycyjnej innych
technologii takich jak współspalanie biomasy z węglem (szczególnie na początku analizowanego
okresu – w latach 2013-2015). Barierą była również dostępność samego surowca po konkurencyjnych cenach, wynikająca z niewielkiego potencjału wykorzystywania zasobów krajowych i konieczności jego importu. Niewielkie zainteresowanie inwestorów aukcjami OZE na biomasę z 2018 i 2019
r., jak i brak udziału mikro- i małych instalacji biomasowych w ramach systemu FIT/FIP w 2019 r. sugerują, że bardzo ciężko będzie zmienić tę niekorzystną dynamikę inwestycji w najbliższych latach.
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Energetyka wodna
•

W przeciwieństwie do inwestycji w pozostałe technologie OZE, inwestycje w hydroenergetykę w latach 2013-2019 obejmowały przede wszystkim nakłady przeznaczone na modernizację istniejących instalacji, a nie budowę nowych.

•

Ograniczony potencjał hydroenergetyczny Polski powoduje, że największą szansę na wzrost
mają małe elektrownie wodne (MEW) w rękach inwestorów prywatnych (gospodarstw domowych i firm-prosumentów). Nakłady na nowe instalacje tego rodzaju będą jednak wymagały pojawienia się nowych mechanizmów wsparcia oraz ograniczenia istniejących barier
administracyjnych.
Wykres 22. Finansowanie instalacji
biomasowych według wybranych źródeł
finansowania w latach 2013-2019
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Wykres 21. Finansowanie instalacji
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Całkowitą wielkość inwestycji w sektorze w latach 2013-2019 szacujemy na ok. 500 mln PLN.
Nakłady te poniesione były zarówno przez podmioty prywatne jak i spółki z udziałem Skarbu
Państwa, które przede wszystkim modernizowały istniejące instalacje, co niekiedy wiązało się
także ze wzrostem zainstalowanych mocy. Łącznie w latach 2013-2019 podmioty państwowe
zainwestowały w elektrownie wodne ok. 300 mln PLN, a prywatne ok. 200 mln PLN. Pod względem źródeł finansowania w całym badanym okresie dominowały środki pochodzące z banków
komercyjnych – za wyjątkiem 2014 r., gdy około połowy inwestycji zrealizowano przy wsparciu

35

Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce

banków europejskich (EBI, EBOR). Jednym z beneficjentów była spółka Tauron Polska Energia,
która pozyskane z EBI środki przeznaczyła na modernizację instalacji elektrowni wodnych wraz
z modernizacją sieci.
Charakterystyka energetyki wodnej powodowała, że dużym wyzwaniem w przeprowadzeniu
analizy był ograniczony dostęp do szczegółowych danych dotyczących nakładów inwestycyjnych –
szczególnie w zakresie małych, rozproszonych projektów realizowanych przed 2018 r. przez spółki prywatne. Szacunków w tym wypadku dokonaliśmy dzięki informacjom zagregowanym oraz
dotyczącym wsparcia ze strony funduszy unijnych, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dodatkowo, dla lat
2018-2019, uwzględniliśmy także planowane nowe moce, które zgłoszono w ramach systemu
FIT/FIP oraz wyniki aukcji OZE.
Potencjał hydroenergetyczny Polski nie tylko ocenia się jako ograniczony (Kowalczyk i Cieśliński
2018), ale też za w niedostatecznym stopniu wykorzystywany – obejmuje on przede wszystkim
dorzecze Wisły, Odry oraz rzeki przymorza. Ocena ta wynika przede wszystkim z oceny warunków
hydrologicznych Polski, wskazującej na ograniczone zasoby wodne oraz niewielką retencję, na
które nakładają się czynniki atmosferyczne (mała ilość opadów) oraz związane z ukształtowaniem
terenu (nizinny charakter Polski). Konsekwencją tych uwarunkowań są ograniczenia potencjału
rozwoju elektrowni wodnych, powodujące dominację istniejących od dekad instalacji w całkowitej liczbie instalacji przyłączonych do systemu elektroenergetycznego. Nakłady inwestycyjne
w ostatnich latach obejmowały przede wszystkim inwestycje modernizacyjne, takie jak wymiana turbozespołów, transformatorów czy instalacji elektrycznych, jak również modernizację infrastruktury towarzyszącej.
Potencjał w zakresie budowy nowych instalacji istnieje obecnie przede wszystkim w podsektorze małych elektrowni wodnych (MEW), na co wskazuje relatywnie duże, w porównaniu
z innymi technologiami OZE, zainteresowanie wsparciem w ramach systemów FIT/FIP. Obecnie
system ten służy jednak przede wszystkim utrzymaniu i modernizacji istniejących instalacji, a nie
powstawaniu nowych, co widać również po relatywnie niewielkich wartościach zakontraktowanych w wyniku aukcji OZE w latach 2018-2019. Do wzrostu dynamiki nakładów inwestycyjnych
w sektorze może się więc przyczynić dopiero pojawienie się nowych instrumentów wsparcia, które będzie szło w parze z ograniczeniem krytykowanych przez branżę barier administracyjnych dla
powstawania nowych siłowni. Pewną szansę dla mikroinwestycji wodnych otwiera także możliwość pozyskania finansowania z funduszy norweskich w ramach programów, których operatorem
jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW.
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4. Panorama inwestycji
2013-2019 a transformacja
energetyczna do 2050 r.
Ubiegłe lata były początkiem transformacji polskiej elektroenergetyki w kierunku zeroemisyjnym.
Najnowsze analizy dla Europy (por. JRC 2020) wskazują, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku będzie wymagało szybkiej rozbudowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki,
uzupełnianych na krańcu systemu elektroenergetycznego przez inne zeroemisyjne technologie
produkcji i magazynowania energii. Zmiany te będą dotyczyły również Polski, choć – podobnie jak
w innych państwach UE – kwestią otwartą pozostaje tempo transformacji oraz ostateczny miks
technologiczny.
Wspólną cechą wszystkich konstruowanych współcześnie scenariuszy transformacji elektroenergetyki pozostaje przesunięcie akcentu na kapitałochłonne, lecz przeważnie operacyjnie tanie,
technologie wytwarzania i magazynowania energii: siłownie wiatrowe, ogniwa słoneczne, elektrownie jądrowe, instalacje CCS/CCU, baterie litowo-jonowe czy systemy elektrolizy i magazynowania wodoru. Mobilizacja kapitału w fazie inwestycyjnej jest więc jednym z kluczowych wyzwań
transformacji polskiej i europejskiej energetyki. Jak dotąd w krajowej debacie publicznej mało
uwagi poświęcano jednak porównaniu przyszłych potrzeb kapitałowych z obecnym poziomem
nakładów w sektorze oraz związanych z nimi przepływami finansowymi. W niniejszym rozdziale
zestawiamy panoramę inwestycji w źródła niskoemisyjne z lat 2013-2019 oraz potrzeby inwestycyjne wynikające z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) i bardziej ambitnych scenariuszy transformacji energetycznej do połowy wieku stanowiących realistyczne przedłużenie
scenariuszy przedstawionych w KPEiK. Podejście to pozwala na określenie średnio- i długoterminowych potrzeb kapitałowych oraz skali mobilizacji środków publicznych i prywatnych wystarczających do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań redukcyjnych Polski.
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4.1 Perspektywa średnioterminowa: potrzeby
inwestycyjne do 2035 r.

Do oszacowania luki między obecnym poziomem inwestycji w zeroemisyjne technologie energetyczne a potrzebami inwestycyjnymi w horyzoncie roku 2035 r. rozważamy następujące scenariusze transformacyjne:
•

scenariusz KPEiK – zaczerpnięty bezpośrednio z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu
przyjętego pod koniec 2019 r.

•

scenariusz KPEiK z wygaszeniem elektrowni węglowych do 2035 roku – zakładający przyspieszoną rozbudowę OZE (dodatkowo 13 GW farm wiatrowych na lądzie i 11 GW fotowoltaiki do 2035 r.) uzupełnionych o większe moce w elektrowniach i elektrociepłowniach
gazowych (łącznie 16 GW do 2035 r.). Uwzględniamy przy tym dwa warianty scenariusza
o różnym zakresie redukcji emisji: z uruchomieniem elektrowni jądrowej i bez (w drugim przypadku luka w systemie jest uzupełniana przez moce gazowe). Inwestycje tej skali pozwolą na
wycofanie węgla z polskiego miksu elektroenergetycznego przy jednoczesnym ograniczeniu
wzrostu udziału produkcji energii z gazu maksymalnie do 25% produkcji energii elektrycznej
(por. enervis (2019)).

W obszarze rozwoju energetyki odnawialnej scenariusz KPEiK zakłada skupienie się na rozbudowie energetyki wiatrowej na morzu i stopniowym wzroście mocy fotowoltaicznych, przy jednoczesnym przyspieszeniu inwestycji w biogazownie, źródła oparte na biomasie oraz – w mniejszym
stopniu – elektrownie wodne. Wdrożenie zapisów Planu oznaczałoby spadek średnich rocznych
nakładów inwestycyjnych na energetykę odnawialną o niemal połowę w porównaniu do poziomu
odnotowanego w 2019 r. Inwestycje w OZE w latach 2021-2035 wg KPEiK byłyby więc jedynie
o ok. 17% wyższe niż średnia dla okresu 2013-2019 obejmującego trzyletnią bessę w sektorze.
Program rozwoju energetyki wiatrowej na morzu nie zrekompensowałby przy tym zaniku inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie, a nakłady na fotowoltaikę spadłyby do poziomów z lat 2016-2017
i byłyby ponad dwukrotnie niższe niż w 2019 r. Realizacja założeń KPEiK wymagałaby natomiast
ok. trzykrotnego wzrostu inwestycji w biogazownie oraz ponad dwukrotnego wzrostu nakładów
na źródła biomasowe oraz elektrownie wodne względem okresu 2013-2019.
Przedstawiony w KPEiK scenariusz rozbudowy mocy odnawialnych jest więc bardzo różny od
możliwości i oczekiwań rynkowych, stawiając na te technologie OZE (biomasa i biogaz), które nie
cieszyły się do tej pory dużym zainteresowaniem inwestorów oraz rynku finansowego, a jednocześnie zupełnie (wiatr na lądzie) lub częściowo (fotowoltaika) pomijając te, które takie zainteresowanie
miały. Zarazem scenariusz KPEiK przynajmniej dwukrotnie nie docenia możliwości finansowania
OZE w Polsce w oparciu o środki krajowe (własne i bankowe) oraz europejskie (grantowe i kredytowe). Tych cech nie ma scenariusz drugi, zakładający przyspieszone wygaszenie energetyki węglowej.
Wymaga on dodatkowej rozbudowy farm wiatrowych na lądzie oraz fotowoltaiki, jednak w stopniu
w pełni porównywalnym ze skalą inwestycji w te technologie w roku 2019. Prognozowana struktura
nakładów inwestycyjnych w latach 2021-2035 jest w tym scenariuszu niemal identyczna względem
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struktury projektów rozpoczętych w 2019 r. Jedyną istotną różnicą jest dywersyfikacja inwestycji
w energetykę wiatrową pomiędzy siłownie ulokowane na lądzie i morzu. Scenariusz ten zakłada, że
w latach 2021-2035 r. potrzebna będzie mobilizacja ok. 10 mld PLN rocznie na rozbudowę energetyki wiatrowej, jednak połowa niezbędnych środków będzie przeznaczona na projekty offshore.
Porównanie historycznych oraz prognozowanych nakładów inwestycyjnych pozwala stwierdzić, że
należy obecnie mówić nie tyle o luce inwestycyjnej w energetyce odnawialnej, co raczej możliwości
osiągnięcia realnej transformacji technologicznej sektora energetycznego zakładającej wycofanie
się z produkcji energii elektrycznej i ciepła w siłowniach węglowych oraz obniżenie emisji o co
najmniej 3/4 w latach 2021-2035. Cele te mogą być przy tym osiągnięte przy utrzymaniu poziomu
mobilizacji kapitału i zaangażowania inwestorów osiągniętego już w roku 2019.
Wykres 23. Średnie roczne nakłady na inwestycje w źródła odnawialne w elektroenergetyce
wg technologii – dane historyczne i prognozy do 2035 r.
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Zebrane przez nas dane pozwalają również na analizę możliwych źródeł finansowania rozbudowy OZE w przyszłości, w tym zwłaszcza w bardziej wymagającym kapitałowo scenariuszu
wycofania się z węgla do roku 2035. Przyjmując utrzymanie średniej struktury finansowania poszczególnych technologii z lat 2013-2019, można m.in. oszacować, że w tym wariancie potrzeba mobilizacji środków własnych ze strony inwestorów zainteresowanych OZE (w tym gospodarstw domowych i firm-prosumentów) powinna być w skali roku o ok. 600 mln PLN mniejsza
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niż ta osiągnięta w roku 2019 (przekraczać 4,3 mld PLN). Podobnie zapotrzebowanie inwestorów prywatnych na kredyt komercyjny szacujemy w scenariuszu przyspieszonej transformacji na
9,6 mld PLN rocznie, a więc ok. 800 mln mniej niż obecnie. Nasze obliczenia wskazują więc, że
podwojenie tempa transformacji energetycznej w porównaniu do założeń KPEiK nie powinno
być dużym wyzwaniem finansowym z perspektywy gospodarstw domowych, firm-prosumentów oraz spółek energetycznych (nawet z wyłączeniem spółek z udziałem Skarbu Państwa).
Warunkiem jest utrzymanie korzystnego otoczenia regulacyjnego dla fotowoltaiki oraz zniesienie ograniczeń administracyjnych dla inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie. Co istotne, biorąc pod uwagę obecne deklaracje dot. dywersyfikacji struktury wytwarzania i zaangażowania
w sektor morskiej energetyki wiatrowej ze strony spółek energetycznych z udziałem Skarbu
Państwa, w latach 2021-2035 można oczekiwać wzrostu ich – do tej pory marginalnej – roli
w finansowaniu transformacji energetycznej.
Z drugiej strony oczekujemy – w porównaniu do roku 2019 – wzrostu o ok. 1,5 mld PLN
średniorocznie popytu na wsparcie publiczne. Wynika to z dwóch czynników: zakładanego
w KPEiK zwiększenia inwestycji w bioenergię, które w większym stopniu zależą od wsparcia publicznego, a także założenia o utrzymaniu zainteresowania inwestycjami prosumenckimi w sektorze publicznym, szczególnie na poziomie samorządowym. Gdyby transformacja odbywała się
w podobnym stopniu na zasadach komercyjnych co dziś, musiałaby polegać na intensywniejszej rozbudowie mocy wiatrowych i słonecznych, wymagając zarazem mniejszego wsparcia publicznego. Konieczność zwiększenia finansowania publicznego nie powinna być realną barierą
blokującą wycofanie się Polski z produkcji energii elektrycznej i ciepła w blokach węglowych
do roku 2035. Powodem jest m.in. to, że przychody Polski ze sprzedaży uprawnień do emisji
w systemie EU ETS wyniosły w 2019 r. ok. 11 mld PLN, a na lata 2020-2030 szacuje się je na
podobnym średniorocznym poziomie (ok. 10 mld PLN). Zarazem w tym okresie w dyspozycji inwestorów polskich znajdą się środki Funduszu Modernizacyjnego na lata 2021-2030 w kwocie
ok. 1,5 mld PLN rocznie, a także środki alokowane w ramach Europejskiego Planu Odbudowy na
rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, które można szacować w sumie na ok. 75 mld PLN
(zakładając, że z łącznej puli 68,5 mld euro środków zwrotnych i bezzwrotnych przeznaczonych
dla Polski 25% zostanie – zgodnie z wymogami KE – skierowane na działania związane z ochroną klimatu). W połączeniu z wcześniej planowaną dla Polski alokacją w ramach Wieloletnich
Ram Finansowych UE, łączne unijne środki skierowane na niskoemisyjną transformację krajowej
gospodarki wyniosą ponad 20 mld PLN rocznie w okresie 2021-2027. Tym samym ogólna pula
środków publicznych (zarówno krajowych, jak i unijnych) mogących sfinansować niskoemisyjne
inwestycje w latach 20. przekroczy 30 mld PLN rocznie, a więc ponad dziesięciokrotnie więcej,
niż wynoszą szacunkowe potrzeby bezpośredniego wsparcia inwestycji w elektroenergetyce.
Oznacza to, że środki publiczne będą mogły zostać skierowane również do innych sektorów –
w szczególności ogrzewania budynków oraz transportu – bez opóźniania niezbędnych zmian
w elektroenergetyce, a wręcz wspierając je dzięki przyspieszeniu elektryfikacji gospodarki
i wzrostowi popytu na zeroemisyjną energię elektryczną.
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Wykres 24. Średnie roczne nakłady na inwestycje w źródła odnawialne w elektroenergetyce wg
źródła finansowania – dane historyczne i prognozy do 2035 r.
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Przedstawiona na wykresie 24 kwota 2,5 mld PLN rocznie jest przy tym maksymalnym oszacowaniem skali niezbędnego zaangażowania publicznego w transformację niskoemisyjną elektroenergetyki do roku 2035. Nowe instrumenty wsparcia (np. system FIT-FIP) mogą bowiem przyspieszyć pojawianie się instalacji OZE (w szczególności biomasowych, biogazowych, małych elektrowni wodnych) korzystających z bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego ze środków krajowych lub europejskich. Podobnie, upowszechnianie się formuły ESCO (finansowanie niezbędnych
nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo energetyczne u odbiorcy energii w zamian za
rozłożone w czasie opłaty za usługi energetyczne), nie tylko w przypadku poprawy efektywności
energetycznej, ale również instalacji OZE, może ograniczyć potrzebę zaangażowania kapitałowego ze strony prosumentów, w tym z sektora publicznego.
Z perspektywy sektora finansowego scenariusz przyspieszonej transformacji polskiej energetyki do roku 2035 wygeneruje stały popyt na finansowanie na poziomie ok. 10 mld PLN rocznie, natomiast bardziej zachowawcza wizja zmian przedstawiona w KPEiK przełoży się na popyt
na kredyt w wysokości ok. 5 mld PLN rocznie. Przebudowa polskiej energetyki nie będzie jednak obejmowała jedynie źródeł odnawialnych. Niezależnie od scenariusza transformacji, istotnie
wzrosną nakłady inwestycyjne na elektrownie konwencjonalne. Struktura oraz poziom niezbędnych nakładów będą zdeterminowane przez dwa kluczowe elementy krajowej polityki energetycznej: przyjęte tempo wycofywania elektrowni węglowych z systemu energetycznego oraz
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decyzję o rozwoju energetyki jądrowej w latach 30. Zestawienie niezbędnych nakładów inwestycyjnych w różnych scenariuszach transformacyjnych wskazuje, że zapewnienie finansowania
dla źródeł uzupełniających generację energii z OZE może okazać się dużym wyzwaniem dla spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, które dotychczas były kluczowym inwestorem
w tym segmencie rynku. Inwestycje przewidziane w KPEiK będą wymagały rocznych nakładów
na elektrownie konwencjonalne o ok. 3/4 wyższych niż wynikające z realizacji inwestycji rozpoczętych przez spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa w latach 2013-2019 (kwota
ta nie uwzględnia bloku węglowego Ostrołęka C, dla którego ostatecznie nie udało się uzyskać
finansowania). Przyspieszone wycofanie mocy węglowych z systemu, przy rezygnacji z inwestycji
w elektrownię jądrową przełoży się na ok. 1,4 mld PLN dodatkowych nakładów inwestycyjnych
w elektrownie konwencjonalne względem KPEiK. Najbardziej kapitałochłonnym wariantem będzie połączenie wdrożenia programu jądrowego z wycofywaniem energetyki węglowej: będzie
ono wymagało trzykrotnie wyższych średnich rocznych nakładów inwestycyjnych niż faktycznie
zrealizowane przez duże spółki energetyczne w latach 2013-2019.
Wykres 25. Średnie roczne nakłady na inwestycje w źródła konwencjonalne w elektroenergetyce –
dane historyczne i prognozy do 2035 r.
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Podobnie jak w przypadku energetyki odnawialnej, również w segmencie konwencjonalnym
transformacja energetyczna będzie więc wymagała włączenia szerszej grupy inwestorów niż dotychczas, np. gotowych do zainwestowania w rozproszoną kogenerację gazową lub też współfinansowania polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej. Biorąc pod uwagę niepewność
zarówno co do długoterminowych perspektyw aktywów gazowych (konieczność konwersji na
rozwiązania neutralne klimatycznie do 2050 r.) oraz ryzyko projektowe charakterystyczne dla
energetyki jądrowej, zapewnienie finansowania mocy uzupełniających źródła odnawialne w systemie może okazać się większym wyzwaniem niż sfinansowanie skokowego wzrostu udziału OZE,
co mogą prawdopodobnie w całości zapewnić inwestorzy prywatni. Istotne będzie ograniczenie
ryzyka powstania kosztów utopionych, szczególnie w przypadku infrastruktury gazowej. Oznacza
to pilną potrzebę zestawienia średnioterminowych planów inwestycyjnych z długoterminowymi scenariuszami budowy w pełni neutralnego klimatycznie polskiego systemu energetycznego.
Pozwoli to na określenie prawdopodobnej roli dla zeroemisyjnego gazu (technologie power-to-gas, biometan, wodór) oraz energetyki jądrowej. Zaangażowanie inwestorów prywatnych, obok
spółek Skarbu Państwa, w ten segment rynku energii będzie kluczowe dla dywersyfikacji ryzyka.
Z perspektywy sektora finansowego kluczowe będzie określenie niepewności związanej z inwestycjami w energetykę konwencjonalną. Ważnym punktem odniesienia będzie w tym przypadku
unijna taksonomia zrównoważonego finansowania oraz zalecenia TCFD dot. zarządzania ryzykiem klimatycznym (por. Bukowski et al. 2018). Decyzje w tym zakresie muszą być podejmowane
ostrożnie i w zgodzie z długookresową strategią dekarbonizacyjną by zabezpieczyć inwestorów
i sektor finansowy przed zbędnymi kosztami utopionymi.
Wykres 26. Średnie roczne nakłady na inwestycje w moce produkcyjne w elektroenergetyce –
dane historyczne i prognozy do 2035 r.
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Ostatnim wątkiem wartym poruszenia w tym kontekście jest problem zasadności realizacji
bazowego scenariusza KPEiK, który nie zakłada wycofania się z węgla w energetyce do roku 2035.
Z perspektywy całkowitych nakładów kapitałowych na wytwarzanie energii elektrycznej, scenariusz KPEiK oznacza głęboki spadek inwestycji w sektorze na początku lat 20. Kryzys wywołany
światową pandemią COVID-19 i uruchamiane w odpowiedzi na niego unijne i krajowe pakiety
stymulacyjne każą ponownie zweryfikować zasadność tego scenariusza. Przedstawione w niniejszej analizie szacunki wskazują, że scenariusz przyspieszonej przebudowy polskiej energetyki –
w szczególności utrzymanie wysokiego tempa uruchamiania nowych projektów OZE osiągniętego
w latach 2018-2019 – pozwoli na uniknięcie w tej dekadzie rysującej się już luki inwestycyjnej.
Zmobilizowanie odpowiednich przepływów finansowych będzie w pełni zgodne z długoterminowymi potrzebami oraz potencjałem polskiej gospodarki, ograniczając jej ekspozycję na dalszy
wzrost kosztów emisji CO2 oraz pozwalając na skorzystanie z szybko taniejących technologii produkcji energii. Co istotne, utrzymanie wysokich nakładów kapitałowych w energetyce w latach
20. pozwoli uniknąć skokowego wzrostu potrzeb finansowych w późniejszych okresach, kiedy
mogą nie być dostępne równie tanie środki publiczne jak te, które dla Polski przewiduje Plan
Odbudowy post-COVID19.

4.2 Perspektywa długoterminowa: potrzeby
inwestycyjne do 2050 r.
Skalę długoterminowych potrzeb inwestycyjnych w elektroenergetyce rozważamy w oparciu o dwa
scenariusze transformacji do 2050 r., różniące się poziomem redukcji emisji oraz kapitałochłonnością:
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•

Scenariusz stopniowej dekarbonizacji – do 2035 r. realizuje on założenia KPEiK. W latach
2035-2050 r zakłada skupienie się na poprawie efektywności energetycznej i dalszej rozbudowie źródeł odnawialnych, przy jednoczesnej umiarkowanej elektryfikacji gospodarki oraz
braku wielkoskalowego wykorzystania technologii power-to-X. Scenariusz ten pozwala na
redukcję emisji całego systemu gospodarczego Polski o 80-85% względem roku 1990, przy
docelowym popycie na energię elektryczną w granicach 350 TWh.

•

Scenariusz szybkiej dekarbonizacji – do 2035 r. przewiduje dodatkowe inwestycje w OZE
oraz źródła gazowe pozwalające na wycofanie energetyki węglowej, przy jednoczesnym rozwoju energetyki jądrowej (por. rozdział 4.1). W latach 2035-2050 scenariusz zakłada szybką
elektryfikację gospodarki i rozwój technologii power-to-X pozwalający na wypieranie gazu
ziemnego oraz ropy naftowej z bilansu energii pierwotnej nie tylko w energetyce, ale i w całej gospodarce. Scenariusz ten obejmuje wielkoskalowe inwestycje we wszystkie zeroemisyjne technologie energetyczne (OZE, energetyka jądrowa, CCS/CCU) umożliwiając produkcję
ponad 500 TWh energii elektrycznej i redukcję emisji netto całego systemu gospodarczego
przekraczającą 95%.

Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce

Należy podkreślić, że rozważane scenariusze nie stanowią rekomendowanych ścieżek transformacji polskiej energetyki, służą natomiast określeniu szerokiego przedziału potencjalnych potrzeb inwestycyjnych sektora do 2050 r.
Wykres 27. Średnie roczne nakłady na inwestycje w zeroemisyjne moce produkcyjne w elektroenergetyce jako % PKB – dane historyczne i prognozy do 2050 r.
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Zestawienie długoterminowych potrzeb inwestycyjnych z danymi z Panoramy wskazuje, że
sfinansowanie obu scenariuszy dekarbonizacji w pełni znajduje się w granicach obecnych możliwości finansowych Polski. Ponieważ jednocześnie w latach 2020-2050 można spodziewać się
podwojenia rozmiarów polskiego PKB, realny koszt sfinansowania transformacji będzie jeszcze
mniejszy. W wariancie stopniowej dekarbonizacji można wręcz oczekiwać przejściowego spadku
relacji inwestycji do PKB oraz porównywalnego do obecnego stopnia mobilizacji kapitału po 2035 r.
Scenariusz szybkiej dekarbonizacji oznacza z kolei, że do 2035 r. wystarczy utrzymać obecny
stopień finansowania OZE, a w latach 2035-2050 zwiększyć przepływy finansowe o ok. 0,3%
PKB. Osiągnięcie kompletnej neutralności klimatycznej w połowie wieku, dzięki daleko idącej
elektryfikacji, nie jest więc zadaniem trudnym do sfinansowania. Dla porównania, w latach 20172019 zeroemisyjne inwestycje energetyczne wzrosły o 0,6% PKB, dowodząc możliwości szybkiej
mobilizacji środków na transformację w sytuacji pojawienia się sprzyjających ram regulacyjnych
oraz uaktywnienia się na rynku nowych grup inwestorów (gospodarstw domowych, prosumentów, prywatnych firm energetycznych). Biorąc pod uwagę, że scenariusz szybkiej dekarbonizacji
zakłada daleko idący wzrost popytu na energię elektryczną w Polsce oraz stopniowe wypieranie
gazu ziemnego i paliw ropopochodnych z rynku, osiągnięcie łącznych inwestycji w zeroemisyjne
moce wytwórcze na poziomie 1% PKB, przy uwzględnieniu przekierowania przepływów finansowych z branży paliwowej, nie powinno stanowić problemu dla banków. Tego rodzaju fundamentalna zmiana systemu będzie jednak wyzwaniem dla przedsiębiorstw opierających swoje modele
biznesowe na wykorzystaniu ropy i gazu ziemnego. Dotyczy to w szczególności spółek Skarbu

45

Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce

Państwa. Już dziś powinny one przygotowywać się do przebudowy swojego modelu biznesowego
w odpowiedzi na nadchodzące zmiany struktury produkcji i wykorzystania nośników energii w gospodarce, w tym inwestować w produkcję energii z OZE.
Również banki oraz instytucje publiczne angażujące się w finansowanie inwestycji opartych o paliwa kopalne inne niż węgiel powinny na bieżąco oceniać ryzyko, jakie dla tego rodzaju
projektów stanowi transformacja do gospodarki neutralnej klimatycznie. Ważną wskazówką dla
sektora finansowego i inwestorów byłaby strategiczna przygotowana przez Państwo Strategia
Zeroemisyjna, zawierająca krytyczną refleksję nad sposobem długoterminowego domknięcia
zeroemisyjnego systemu energetycznego w Polsce i roli, jaką będą w nim pełniły poszczególne
technologie uzupełniające energetykę odnawialną. Konieczne jest ograniczenie ryzyka utopienia
kapitału oraz postawienie na inteligentną rozbudowę infrastruktury energetycznej (w tym sieciowej), tak, by była ona przystosowana do funkcjonowania w warunkach gospodarki zeroemisyjnej.
Będzie to wymagało pełnego wykorzystania potencjału poprawy efektywności energetycznej, synergii między różnymi zeroemisyjnymi technologiami, współpracy transgranicznej i między sektorem publicznym a inwestorami prywatnymi oraz rynkiem finansowym.
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5. Podsumowanie
i rekomendacje
W niniejszej publikacji uporządkowaliśmy dostępne dane na temat finansowania niskoemisyjnych
inwestycji w celu lepszego zrozumienia procesów zachodzących w polskiej energetyce w ostatnich latach oraz poprawnego zdefiniowania przyszłych wyzwań i szans dla decydentów, sektora
prywatnego oraz instytucji finansowych. Lata 2013-2019 były okresem braku stabilności w sektorze energetyki odnawialnej, który pozostaje jedynym zeroemisyjnym segmentem polskiego systemu energetycznego. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że dla kondycji sektora kluczowe znaczenie mają zdefiniowane przez państwo zasady funkcjonowania rynku (w tym systemy wsparcia
finansowane z rachunków odbiorców energii), a nie bezpośrednie finansowanie projektów energetycznych ze środków publicznych. To brak systemowych ram działania OZE oraz ograniczenia
administracyjne doprowadziły do załamania inwestycji w źródła odnawialne w latach 2015-2017,
i to właśnie uruchomienie aukcji dla dużych instalacji w połączeniu ze złagodzeniem kryteriów dla
instytucji w nich uczestniczących (projektów wiatrowych przygotowanych przed rokiem 2017)
oraz wprowadzeniem dodatkowych preferencji (m.in. podatkowych) dla prosumentów pozwoliły
na skokowy wzrost inwestycji w latach 2018-2019. Co istotne, dzięki spadającym kosztom technologii odnawialnych, systemy wsparcia w coraz mniejszym stopniu stanowią transfer środków od
konsumentów do producentów energii, a w coraz większym – mechanizm zakupu taniej energii
elektrycznej.
Kolejne lata mogą przynieść szybki rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, uzupełniony
przez rozbudowę konwencjonalnych mocy gazowych, a w dłuższej perspektywie – zeroemisyjnych technologii stabilizujących system energetyczny, takich jak power-to-X, energetyka jądrowa czy CCS/CCU. Wymaga to jednak rewizji założeń krajowej polityki energetycznej w kierunku
przyspieszenia transformacji i wycofania węgla z systemu ok. roku 2035. Alternatywą jest kolejne
załamanie inwestycji w sektorze, zbiegające się w czasie z negatywnymi skutkami gospodarczymi
pandemii, a także szybko rosnący koszt utrzymywania wysokiego udziału energetyki węglowej
w warunkach drożejących uprawnień do emisji i zaostrzania celów redukcyjnych. W warunkach
taniego finansowania bankowego, dużej dostępności środków przewidzianych dla Polski w europejskim Planie Odbudowy i rosnącej konkurencyjności kosztowej energii wiatrowej i słonecznej,
rezygnacja z utrzymania wysokiego tempa transformacji sektora energetycznego implikowana
przez KPEiK jest rozwiązaniem suboptymalnym.
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Rekomendacje dla decydentów:
•

•
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Zmiana strategicznego podejścia do niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego
w tym:
•

odejście od fałszywego przekonania o konieczności bezpośredniego finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz przede wszystkim w oparciu o spółki z udziałem Skarbu
Państwa;

•

zdefiniowanie roli państwa jako regulatora tworzącego sprzyjające warunki dla inwestorów i mobilizacji środków prywatnych;

•

skierowanie bezpośredniego wsparcia tylko do obszarów, gdzie jest ono faktycznie niezbędne (np. inwestycje samorządowe, bioenergia, mała energetyka wodna).

Przyjęcie podwójnego pakietu stymulacyjnego dla energetyki w odpowiedzi na kryzys:
•

Stymulacja regulacyjna – odblokowanie inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie oraz przyspieszenie inwestycji w PV z wykorzystaniem systemu aukcyjnego i dalszego wsparcia
prosumentów, zadbanie o konkurencyjne regulacyjno-infrastrukturalne środowisko dla
morskiej energetyki wiatrowej.

•

Stymulacja fiskalna – bezpośrednie wsparcie inwestycji wpisujące się w logikę europejskiego Planu Odbudowy skupione na technologiach uzupełniających (biogazownie, elektrociepłownie biomasowe, małe elektrownie wodne) oraz inwestycjach prosumenckich
w jednostkach samorządu terytorialnego.

•

Pilne doprecyzowanie długoterminowej wizji transformacji energetyki do 2050 r. z określeniem roli energetyki jądrowej i gazowej oraz magazynowania energii (power-to-X, w tym
elektroliza wodoru) w polskim miksie energetycznym, wpisujące się w cele redukcyjne UE do
roku 2030 zakładające spadek emisji o przynajmniej 50% względem roku 1990.

•

Zaangażowanie wszystkich grup inwestorów w transformację polskiej energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem akceptacji państwa dla dominującej roli inwestorów prywatnych w tym
procesie i konieczności zdefiniowania właściwej roli dla spółek Skarbu Państwa z uwzględnieniem konieczności dywersyfikacji ich działalności poza sektor gazowo-paliwowy.

•

Wzmocnienie i usystematyzowanie dialogu między sektorem publicznym, prywatnymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi w zakresie finansowania niskoemisyjnych inwestycji
oraz ograniczania ryzyka zmarnowania kapitału na projekty odbiegające od wymogów gospodarki neutralnej klimatycznie.
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Załącznik: Boom inwestycji
w OZE w latach 2017-2019
Schemat 3. Panorama przepływów finansowych w energetyce w 2017 roku
Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetyki
(mln PLN’19, 2017)
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Schemat 4. Panorama przepływów finansowych w energetyce w 2019 roku
Panorama niskoemisyjnych inwestycji w sektorze energetyki
(mln PLN’19, 2019)
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Program Energia, Klimat i Środowisko
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 krótkoi 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
efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez
ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa.
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