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Gra w zielone
czyli
o systemie
wsparcia
inwestycji
w OZE
Liczba dostawców energii
wiatrowej wzrasta z roku na rok
i zbli¿a siê ju¿ do trzystu. Ma³e elektrownie wodne o mocy
do 1 MW, zaopatruj¹ce w pr¹d po
kilkaset gospodarstw
domowych, te¿ liczymy ju¿
w setkach. Prawdziwy boom
widaæ w spalaniu biomasy
 jej wartoæ przekroczy
w przysz³ym roku miliard z³otych.
Mimo to, wartoæ zielonej energii
w naszym bilansie energetycznym
siêga dopiero 8 proc. Zielony dyktat
Brukseli jest motorem ekspansji
naszego energetycznego
ekobiznesu. Przymusza w³adze
do jego wspierania w ró¿nych
formach, co ma zwiêkszyæ
op³acalnoæ produkcji energii
przy wykorzystaniu wiatru, spadku
wody w rzekach b¹d spalania
drewna i surowców rolnych.
www.fundusze-europejskie.pl
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becnie obowi¹zuj¹ca dyrektywa 2009/28/WE dotycz¹ca energii z OZE ustanawia poziomy,
jakie powinna osi¹gn¹æ energia z
OZE, pozostawia jednak poszczególnym pañstwom dobór rodków s³u¿¹cych
do osi¹gniêcia tego celu. Cel dla OZE w Polsce
wynosi 15 proc. a resort gospodarki ma jeszcze
ambitniejsze plany i chce, by udzia³ energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych róde³ wyniós³ w 2019 roku 18,7 proc. Jak szacuje PIGEO
w sektorze elektroenergetyki powinien nast¹piæ
wzrost mocy wytwórczych do 15 tys. MW, z czego prawie 8,5 tys. MW stanowiæ maj¹ farmy wiatrowe, instalacje na biogaz (do 1650 MW) oraz na
bioodpady (do 230 MW) i ma³ej energetyki wodnej (do 530 MW). Realizacja tych celów wg Micha³a Æwila z PIGEO nie bêdzie mo¿liwa bez
wprowadzenia usprawnieñ w procedurach administracyjno-prawnych, w tym szczególnie w zakresie
planowania przestrzennego z uwzglêdnieniem lokalizowania jednostek OZE; wprowadzenia gwarantowanego przy³¹czenia do sieci dla generacji
ma³ej mocy; oraz przede wszystkim wprowadzenia
d³ugiej polityki dla systemów wsparcia, znacznie
d³u¿szej ni¿ funkcjonuj¹ce do roku 2017 zielone
certyfikaty. Produkcja zielonej energii powinna co
najmniej zostaæ podwojona, jednak bezsprzecznie
bez nowych inwestycji w ci¹gu 10 lat osi¹gniêcie
tych procentów nie bêdzie mo¿liwe.

drugie ród³o dochodów producenta energii z OZE to
w praktyce najwiêksze.
W Europie stosowane s¹ dwa zasadnicze systemy
wsparcia inwestycji w OZE: system ceny gwarantowanej,
który jest stosowany w wiêkszoci krajów UE oraz system certyfikatów, jaki mamy w Polsce. Pierwszy, uwa¿any za efektywniejszy, okrela siê mianem feed in tariff
(zasilenie w taryfie). Dziêki niemu producenci maj¹ gwarancjê, ¿e przez kilkanacie lat bêd¹ za niego dostawaæ
stawkê wy¿sz¹ od rynkowej - polega na ustanowieniu cen
dla energii z OZE w perspektywie d³ugoterminowej oraz
zobowi¹zaniu okrelonych podmiotów do dokonywania
zakupu energii z OZE po tych cenach w zale¿noci od
szeregu szczegó³owych parametrów, m.in. technologii,
lokalizacji, daty oddania do eksploatacji. Ró¿nicê miêdzy
cen¹ rynkow¹ a t¹ gwarantowan¹ pokrywa pañstwo.
W tym modelu energia nie jest bezporednio sprzedawana przez jej producentów na rynku energii elektrycznej.
Natomiast obowi¹zuj¹cy w Polsce system certyfikatów
to system zbywalnych praw maj¹tkowych o okrelonej
wartoci rynkowej, przyznawanych wytwórcom energii z
OZE. W skrócie - sprzedawcy pr¹du, zaopatruj¹c siê u
producentów, maj¹ ustawowy obowi¹zek kupowania
okrelonej iloci energii elektrycznej ze róde³ odnawialnych. Ta iloæ z roku na rok ronie. Dowodem na to, ¿e
sprzedawcy spe³nili ten obowi¹zek, s¹ tzw. zielone certyfikaty, które otrzymuj¹ firmy wytwarzaj¹ce pr¹d w elektrowniach wiatrowych, wodnych czy biogazowych.

Certyfikaty, czyli kasa

Nasz system by³ p³aski, to znaczy, ¿e jednakowe
wsparcie otrzymywa³y wszystkie odnawialne ród³a
energii. Ostatnio zaczê³o siê to jednak zmieniaæ. Wprowadzano kolejne kolorowe certyfikaty:
"##zielone  wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej
z odnawialnych róde³ energii,
"##czerwone  wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej kogeneracji, ³¹czna
produkcja pr¹du i ciep³a,
"##¿ó³te (wczeniej niebieskie)  wiadectwa pochodzenia
z ma³ych róde³ kogeneracyjnych opalanych gazem
lub o mocy elektrycznej poni¿ej 1 MW,
"##fioletowe  wiadectwa pochodzenia ze róde³ wykorzystuj¹cych gaz z odmetanowania kopalñ lub biogaz,
"##pomarañczowe  ze róde³ zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zat³aczania dwutlenku wêgla
(CCS  Carbon Capture and Storage),
"##b³êkitne  z nowych, wysokosprawnych róde³,
"##bia³e  maj¹ce na celu promowanie poprawy efektywnoci energetycznej i obni¿anie zu¿ycia energii
koñcowej (jak powiedzia³a wiceminister gospodarki

Na sfinansowanie wszystkich nowych projektów we wszystkich sektorach energii niezbêdne
bêd¹ wydatki siêgaj¹ce rednio 2,7 mld euro rocznie. Jak twierdzi Mi³osz Wêglewski z ,,Newsweeka mniejszym znaczeniem dla inwestorów jest
pewnoæ zbytu energii z OZE, bo dystrybutorzy
pr¹du maj¹ urzêdowy przymus jej kupowania.
Trzeba odnotowaæ, ¿e jest te¿ 50-proc. ulga kosztów przy³¹czenia do sieci ma³ych producentów czystej energii (do 5 MW), która ponadto od wiosny 2009
roku zwolniona jest z podatku akcyzowego. Jednak¿e
podstawowym instrumentem wsparcia dla producentów jest system tzw. zielonych certyfikatów, czyli
wiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z OZE w którym zapisana jest iloæ, czas i
miejsce wytworzenia tej energii. S¹ to swoiste papiery
wartociowe, których sprzeda¿ na wyznaczonym do tego rynku  Towarowa Gie³da Energii  decyduje o
op³acalnoci tego biznesu. Choæ jest to teoretycznie

Kolorowy zawrót g³owy
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Joanna Strzelec-£obodziñska, na przedsiêbiorstwa
energetyczne sprzedaj¹ce pr¹d, gaz lub ciep³o odbiorcom koñcowym zosta³ na³o¿ony obowi¹zek uzyskania okrelonej liczby tzw. bia³ych zbywalnych certyfikatów lub uiszczenia op³aty zastêpczej. Ze wstêpnych wyliczeñ wynika, ¿e wzrost ceny energii zwi¹zany z wprowadzeniem bia³ych certyfikatów wyniesie ok. 1 - 1,5 proc. ¯eby dostaæ bia³y certyfikat, trzeba bêdzie zrealizowaæ projekt skutkuj¹cy zmniejszeniem zu¿ycia energii. Certyfikaty pomarañczowe,
b³êkitne i bia³e, jeszcze nie funkcjonuj¹.
 Obowi¹zuj¹cy stan prawny jest krytycznie oceniany przez wielu ekspertów i potencjalnych inwestorów
w energetykê odnawialn¹  mówi³ z kolei Marian Zalewski, podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzaj¹ to dane finansowe  jak podaje Rzeczpospolita, wp³ywy Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z tytu³u
op³at zastêpczych w zwi¹zku z niewype³nieniem obowi¹zku sprzeda¿y zielonej energii spad³y o 7 proc., mi-

niête s¹ wspierane mocniej, a potem ulegaj¹ rokrocznie
zmniejszaniu), a mo¿liwoci rozbudowy i uszczegó³awiania taryfy s¹ nieograniczone. I niezale¿nie od
wszystkich argumentów, które mo¿na podnieæ na
obronê zielonych certyfikatów, maj¹ one istotn¹ s³aboæ regulacyjn¹  s¹ po prostu du¿o mniej elastyczne.
Wprowadzono mechanizm, w którym paradoksalnie
najwiêcej zarabia ten producent energii odnawialnej,
który produkuje j¹ najtaniej (bo cena rynkowa certyfikatu danego koloru jest jedna a iloæ kolorów
ograniczona). Tym samym rozwi¹zania innowacyjne
nie maj¹ szansy siê przebiæ na rynek. Polska wspiera
w ten sposób import wycofywanych z u¿ytkowania
starych wiatraków z Europy Zachodniej a nie rozwój
krajowych innowacyjnych technologii.
Ponadto, jak siê okazuje, w Polsce produkcja energii
odnawialnej oparta jest na du¿ych obiektach energetycznych, co jest sprzeczne z ide¹ OZE, które w za³o¿eniu mia³y opieraæ siê na rozproszonych ród³ach
o niewielkiej zainstalowanej mocy, wykorzystuj¹c lo-

W Europie najpopularniejszym systemem wsparcia inwestycji w OZE
jest system ceny gwarantowanej.
mo wzrostu obowi¹zku sprzeda¿y zielonej energii z 8,7
proc. do 10,4 proc. Wczeniejsze prognozy Funduszu
przewidywa³y spadek wp³ywów z op³aty zastêpczej
dopiero w 2012 r., ale w efekcie kryzysu i spadku zu¿ycia energii spad³o te¿ zapotrzebowania na zielone
certyfikaty, a przyby³o równie¿ nowych róde³ OZE,
których moc siêga 2,4 tys. MW. Wychodzi na to, ¿e
polski system wsparcia odnawialnej energii nale¿y do
najdro¿szych w Europie - w ub. roku zielone certyfikaty kosztowa³y Polskê 2,5 mld z³ (PAP). Wartoæ rynku zielonych certyfikatów wzronie z obecnych 2,2
mld z³ do ponad 8 mld z³ w 2019 r. Zwolnienia z akcyzy zielonej energii elektrycznej bêd¹ kosztowa³y bud¿et
w tym roku, bagatela, prawie 268 mln z³, a w 2019 r.
 584 mln z³!

Zielone, czyli mniej elastyczne
Niestety, mo¿na zastanawiaæ siê dlaczego w Polsce
zdecydowano siê na wspieranie OZE poprzez system
zielonych certyfikatów, skoro mechanizm feed-in tariff
góruje nad nim co najmniej pod kilkoma istotnymi
wzglêdami. Przede wszystkim  jak pisze Micha³ G³owacki w  Feed-in tariff w Polsce? OK  ale dlaczego
tak póno?  mo¿na ró¿nicowaæ wysokoæ wsparcia
w zale¿noci od stopnia rozwoju technologicznego
konkretnej technologii OZE (te niedostatecznie rozwi-
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kalnie dostêpne noniki energii, co mia³o wp³yn¹æ na
bezpieczeñstwo energetyczne oraz jakoæ dostarczanej
energii, daæ impuls do rozwoju obszarów oddalonych
od metropolii, zapewniæ nowe miejsca pracy i na koniec wp³yn¹æ na zró¿nicowanie róde³ przychodów
z rolnictwa. Eksperci wskazuj¹, ¿e Europa szybko odchodzi od zielonych certyfikatów.  Taki system maj¹
jeszcze tylko Rumunia i Belgia, nawet Wielka Brytania
z nich zrezygnowa³a  wskazuje Ryszard Gajewski,
prezes Polskiej Izby Biomasy. Co wiêc sprawia, ¿e nadal utrzymujemy niewydolny system, i co nam proponuje ministerstwo?
Za³o¿eniem jest, aby system by³ bardziej efektywny
i aby go uprociæ. Zatem spodziewajmy siê dalszych
komplikacji, które s¹ konieczne, aby model wspierania
odnawialnych róde³ energii by³ prostszy. Co to oznacza? Poprawiona wersja krajowego planu dzia³ania
w zakresie odnawialnych róde³ energii (KPD) zak³ada
mimo wszystko pozostawienie systemu kolorowych
certyfikatów, przewiduje jednak istotne zmiany. Nowe
regulacje znajd¹ siê w projektowanej w³anie ustawie
o energii ze róde³ odnawialnych. Jak podaje Bart³omiej Derski z portalu CIRE.PL, zmodyfikowany mechanizm bêdzie uwzglêdnia³ konkretne technologie
i stopieñ zwrotu z inwestycji oraz obni¿aj¹ce siê koszty stosowania technologii, a tak¿e szacunkowy efektywny okres pracy instalacji, a ryzyko inwestycyjne
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zmniejszyæ ma ponadto wprowadzenie minimalnego
gwarantowanego poziomu przychodu. W za³o¿eniu bêdzie on tak¿e likwidowa³ zagro¿enie corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej op³aty, skutkuj¹cego
wzrostem cen energii elektrycznej.
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Nie tylko energia wiatrowa
Zupe³n¹ nowoci¹ jest zapowied, ¿e Ministerstwo Gospodarki prawdopodobnie wprowadzi kolejne certyfikaty
dla ciep³a i ch³odu sieciowego. Jak mówi wiceminister
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gospodarki Joanna Strzelec-£obodziñska w przysz³oci
poziom wsparcia zale¿eæ ma od rodzaju technologii, jej
wieku i wielkoci instalacji. Doda³a, ¿e bêdzie to zwi¹zane z okresem zwrotu zaanga¿owanego kapita³u wyliczonego rednio dla takich inwestycji. Nie planujemy wspierania
produkcji z odnawialnych róde³ energii poprzez taryfy.
Nie planujemy te¿ ca³kowitej eliminacji wsparcia nawet dla
ju¿ ca³kowicie zamortyzowanych instalacji. Nowy system
ma byæ wiêc podobny do tego, jaki obowi¹zuje w wiêkszoci krajów unijnych. Cennik mo¿e byæ w tym przypadku
bardzo szeroki: zale¿y nie tylko od rodzaju elektrowni, ale
tak¿e jej mocy oraz czasu pracy. Nowe elektrownie zas³uguj¹ na wy¿sze ceny za energiê ni¿ zak³ady, które ju¿ siê
zamortyzowa³y  planowana korekta ma z jednej strony
daæ szansê innym ród³om energii ni¿ wiatrowe, bo jest tak,
¿e zielone certyfikaty przy ich obecnej cenie pozwalaj¹ re-

waæ m.in. system cen gwarantowanych. Zmiany mia³yby
wejæ w ¿ycie prawdopodobnie od 2013 r. ale z projektu
nowego rozporz¹dzenia w sprawie OZE wynika, ¿e system zielonych certyfikatów ma zostaæ w Polsce utrzymany do roku 2019. Mo¿na zaryzykowaæ pogl¹d, i¿ mno¿enie kolorów certyfikatów zielonych, czerwonych, ¿ó³tych, fioletowych nie ma sensu, a Europa od tego odesz³a albo w³anie odchodzi. Rodzi siê tak¿e najistotniejsze
z punktu widzenia inwestorów pytanie  czy wprowadzenie nowego systemu, a jednoczenie utrzymanie dotychczasowego systemu zielonych certyfikatów dla istniej¹cych ju¿ instalacji, nie spowoduje, ¿e popyt na certyfikaty
(a tym samym ich rynkowa wartoæ) zacznie spadaæ i mimo ¿e w sensie formalnym uprawnienia inwestorów pozostan¹ zachowane, ich projekcje finansowe bêd¹ istotnie
rozbie¿ne z rzeczywistoci¹ rynkow¹?

System zielonych certyfikatów
ma zostaæ w Polsce utrzymany
do roku 2019. Specjalici od OZE
kiwaj¹ niedowierzaj¹co g³owami.
alizowaæ inwestycje w energetyce wiatrowej, a w fotowoltaice nic nie daj¹.  System wsparcia musi byæ znacznie
mocniejszy. Bo chocia¿by w przypadku produkcji energii
z biomasy dofinansowanie musi byæ nieco wy¿sze ni¿
w energetyce wiatrowej, aby inwestycja siê op³aca³a  zauwa¿a Jaros³aw Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dodatkowym postulatem do
projektowanej ustawy jest powo³anie pe³nomocnika do
spraw energetyki odnawialnej w randze podsekretarza stanu  osoba pe³nomocnika by³aby urzêdem, który pozwoli³by wszystkie istotne sprawy z punktu widzenia ustawy
o OZE po³¹czyæ i nie patrzeæ na ustawê przez pryzmat celu, jaki mamy spe³niæ, ale równie¿ w taki sposób, by ca³e
otoczenie wokó³ odnawialnych róde³ energii zmieniæ
i stworzyæ mo¿liwoæ jego rzeczywistego rozwoju. PSEW
upiera siê jednak za pozostawieniem zielonych certyfikatów, chce te¿, by okrelono progi wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w oparciu o transparentne publicznie analizy. Ministerstwo Gospodarki projektuje, ¿e w
nowej ustawie zostan¹ zapisane zasady sprzeda¿y nadwy¿ek energii z OZE do innych krajów.

Oddalamy siê od Europy?
Z zapowiedzi tych wynika, ¿e Polska zamierza dla istniej¹cych inwestycji utrzymaæ system zielonych certyfikatów, a dla nowych inwestycji w ród³a odnawialne realizo-
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Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Gospodarki
przez dr Kamilê Tarnack¹ z Kancelarii CMS Cameron
McKenna wynika, ¿e prace nad pierwsz¹ wersj¹ projektu
ustawy zostan¹ ukoñczone w przeci¹gu kilku tygodni
(sic!) i wówczas projekt bêdzie konsultowany spo³eczne
 trudno wyrokowaæ, ile to bêdzie trwa³o, jednak wicedyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Marek Kucharski, powiedzia³, ¿e projekt ustawy
o odnawialnych ród³ach energii (OZE) powinien byæ gotowy w pierwszej po³owie 2011 r. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e prace nad nowym systemem wsparcia OZE nie
wstrzymaj¹ inwestycji na d³ugie miesi¹ce. Generalnie
mo¿na odczuæ pewien niedosyt, zw³aszcza z uwagi na wyj¹tkowo d³ugi okres prac nad ustaw¹ nowelizacyjn¹. Trzeba jednak obiektywnie stwierdziæ, ¿e nowelizacja jest konieczna dla rozwoju rynku OZE i kogeneracji w Polsce,
szczególnie w odniesieniu do biogazowni, w tym tych
zak³adaj¹cych spalanie biomasy w uk³adach kogeneracyjnych. Nie sposób nie zgodziæ siê z Paw³em Grzejszczakiem z Kancelarii Prawniczej DLA Piper, ¿e dalsze
zmiany systemu s¹ nieuniknione, zw³aszcza z uwagi na
koniecznoæ d³ugoterminowej stabilizacji regulacji, tak
potrzebnej przedsiêbiorcom. Miejmy nadziejê, ¿e zalety nowego systemu zrekompensuj¹ kolejne zachwianie
stabilnoci¹ rynku energii odnawialnej w Polsce. !
Iwona Polok
MCG S.A.

