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ZAKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY
POMOCOWYCH W FINANSOWANIU INWESTYCJI
W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE
W STOSUNKU DO POTRZEB INWESTYCYJNYCH
Streszczenie: W artykule autor analizuje wykorzystanie środków pomocowych z programów
Unii Europejskiej, krajowych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii (oze) w Polsce w latach 2007-2013 w stosunku do potrzeb inwestycyjnych w zakresie oze,
które autor szacuje na 4,3-5 mld PLN. W programach unijnych pozostało do wykorzystania
na energetykę do 2013 r. włącznie jeszcze ok. 2,4 mld PLN, co przy ciągle istniejących dużych możliwościach dofinansowania ze strony zarówno EBI, jak i EBOiR pozwala na sfinansowanie przynajmniej 50% kosztów całkowitych koniecznych inwestycji w oze.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, fundusze UE, Europejski Bank Inwestycyjny,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

1. Wstęp
Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków pomocowych w finansowaniu
inwestycji w odnawialne źródła energii (zwane dalej: oze) w Polsce w latach 2007-2011 oraz możliwości dalszego wykorzystania tych środków w latach 2012-2013
w stosunku do poziomu oferowanego w ten sposób finansowania, a także oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie oze. Należy wyraźnie zaznaczyć, że potrzeby
inwestycyjne w oze w Polsce są wymuszone i wynikają jedynie z regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej (zwanej dalej: UE), zawartych głównie
w Dyrektywie 2009/28/WE (zwanej dalej: dyrektywą o oze) i zobowiązań przyjętych przez Polskę w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Bez systemu wsparcia w całej UE produkcja energii elektrycznej, a w szczególności
ciepła z oze nie byłaby opłacalna.
Do celów artykułu oze ograniczono do tych źródeł, które zostały uznane
za istotne w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” (zwanej dalej: PEP), czyli do energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe oraz przy wy-
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korzystaniu spalania biomasy i biogazu, a także współspalania biomasy z węglem.
Inwestycje umożliwiające współspalanie, które zostały lub mają zostać dofinansowane w latach 2007-2012 z wykorzystaniem analizowanych źródeł finansowania,
zakwalifikowano jako źródła opalane biomasą. Miarą istotności jest zakładany
w PEP wzrost produkcji energii elektrycznej z wymienionych źródeł w porównaniu
z innymi oze. Do celów artykułu biomasa i biogaz są definiowane zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Na potrzeby opracowania fundusze pomocowe są określone jako źródła finansowania inwestycji o koszcie niższym niż koszt rynkowy alternatywnego finansowania przy założeniu, że inwestor ma dostęp do alternatywnego źródła kapitału,
którym najczęściej jest kapitał obcy. W artykule zostaną zanalizowane następujące
źródła finansowania kwalifikowane jako fundusze pomocowe:
1) fundusze UE na energetykę, przede wszystkim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS), wraz z krajowymi środkami budżetowymi,
2) pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz
3) źródła finansowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
Jako źródło dodatkowe zostanie zanalizowane także główne krajowe źródło finansowania oze w gestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW).

2. Dostępność funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji
w oze w Polsce oraz zakres ich wykorzystania
W programach ramowych na lata 2007-2013 UE przewidziała do wydatkowania
na projekty dotyczące oze kwotę 4,8 mld EUR, z czego Polska miała otrzymać
782,7 mln EUR bezpośrednio na inwestycje w oze, co włączyło nasz kraj do grona
państw o największych zakładanych wydatkach na oze z funduszy UE (razem z Włochami i Czechami) [Janowski 2011, s. 65-66].
Źródła finansowania inwestycji w oze w ramach polskich programów operacyjnych w analizowanym okresie przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w priorytecie 4 „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska” (834,4 mln EUR, w tym 250 mln
EUR z EFRR) oraz priorytecie 9 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna” (1403 mln EUR, w tym 748 mln EUR z FS)1.
Inwestując obecnie w oze analizowane w artykule, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze środków z UE na poziomie ogólnokrajowym z:

1

aspx.

Dane dostępne na stronie: www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.
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1. Działania 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza”
(dotacje nie więcej niż 20 mln PLN do już istniejących instalacji spalania paliw
i np. przebudowy ich w kierunku współspalania),
2. Działania 9.1 „Wysokosprawne wytwarzanie energii” (dotacje do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokosprawne elektrociepłownie, np. opalane
biomasą),
3. Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” (dotacje nie
więcej niż 40 mln PLN na projekty inwestycji w oze, m.in. wykorzystujących energię wiatru i z biomasy czy biogazu)2.
Zakres wykorzystania funduszy UE z działań 4.5, 9.1 i 9.4 do 31.12.2011 r. pokazuje tabela 1.
Tabela 1. Wykorzystanie środków pomocowych z funduszy UE na inwestycje w oze w latach
2007-2011 w podziale na rodzaje oze (w tys. PLN)
Rodzaj oze
ogółem
w tym biomasa
ogółem
w tym biomasa
w tym biogaz
ogółem
w tym biomasa
w tym biogaz
w tym energia
wiatru
razem

Dzia-łanie
4.5
9.1

9.4

Moc
zainstalowana

Wartość
projektów
ogółem

2
2
12
2
10
45
2
8
35

b.d.
b.d.
9,8
b.d.
9,8
469,7
b.d.
15,5
454,2

124 565
124 565
249 917
79 889
170 028
3 459 604
188 176
212 253
3 059 175

W tym
wydatki
kwalifikowane
93 019
93 019
192 994
58 220
134 774
2 646 357
124 394
170 155
2 351 808

59

479,5

3 834 086

2 932 370

Liczba
projektów

W tym
Dofinansodofinansowanie
wanie z UE
25 478
25 478
104 925
28 658
76 267
847 343
52 235
106 739
688 369

25 478
25 478
104 925
28 658
76 267
847 343
52 235
106 739
688 369

977 746

977 746

Moc zainstalowana w MW. B.d. – brak wiarygodnych danych.
Źródło: www.pois.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIS.aspx (stan na 31 grudnia 2011 r.) oraz
obliczenia własne.

Inwestorzy planujący tego typu inwestycje w oze mogą także skorzystać ze środków budżetowych krajowych na poziomie ogólnokrajowym, głównie w ramach
Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (zwanego dalej: OZE 1). W ramach OZE 1 jego operator, czyli NFOŚiGW, oferuje 15-letnie nisko oprocentowane pożyczki w wysokości
do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (lecz nie więcej niż 50 mln PLN), któ-

2
Dane dostępne na stronie: www.oze.nfosigw.gov.pl/typy-beneficjentow/przedsiebiorcy oraz:
www.oze.nfosigw.gov.pl/mg-poiis/mg-poiis-9-4.
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rych koszt przekracza 10 mln PLN. Łączny budżet OZE 1 na lata 2009-2012 wynosi
ok. 1,5 mld PLN3.
W ramach programu OZE 1 od 2009 do 7.01.2012 r. odbyły się już trzy
konkursy, w których zakwalifikowano do dofinansowania w formie pożyczek
m.in. 36 farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 173,5 MW, 9 małych elektrociepłowni na biomasę o mocy 25,7 MWe, 24 biogazownie o mocy 33,8 MW. Przyznano
na dofinansowanie łącznie 1268,3 mln PLN4.
Ze względu na określenie górnych pułapów finansowania (40 mln PLN dotacji
w Działaniu 9.4 i 50 mln PLN pożyczki w OZE 1) fundusze unijne oraz krajowe
służą raczej do dofinansowania projektów oze o małej, rzadziej średniej mocy. Dlatego do finansowania inwestycji w oze o projektowanych średnich i dużych mocach
zainstalowanych służą m.in. pożyczki z EBI i EBOiR.
Tabela 2. Wykorzystanie pożyczek EBI na inwestycje w oze w latach 2007-2011 w rozbiciu
na poszczególne inwestycje (w tys. EUR)
Moc
uzyskana
Miejsce
w efekcie
Inwestor
Opis inwestycji
inwestycji
realizacji
inwestycji
w oze
Gas de
El. Połaniec zmiana kotła opalanego 476 MWt
France
węglem na kocioł opa- /205 MWe
Suez
lany w pełni biomasą
Tauron
El. Jaworz- zmiana kotła opalanego 140 MWt
no III
węglem na kocioł opa- /50MWe
lany w pełni biomasą
Relax
Margonin
budowa i użytkowanie 120 MW
Wind
k. Poznania zespołu elektrowni wiaPark
trowych w Margoninie
Stora
Ostrołęka
budowa zakładowej
165MWt
Enso
EC opalanej docelo/37 MWe
Poland
wo w 60% biomasą
i w 40% węglem
Dong
Karcino
budowa 2 elektrowni
80 MW
Energy
i Karnice
wiatrowych
razem:

240 000

120 000

W tym
zaakceptowane
dofinansowanie
z EBI
120 000

108 000

53 000

47 673

180 000

90 000

44 450

65 000

65 000

18 369

130 000

65 000

65 000

723 000

393 000

295 492

W tym
Wartość wnioskoprojektu wane dofiogółem nansowanie
EBI

Źródło: dane EBI dostępne na stronie: www.eib.org/projects/loans/sectors/energy.htm.

EBI w ramach finansowania inwestycji w oze skupia się głównie na projektach
elektrowni słonecznych i wiatrowych. W analizowanym okresie suma udzieloneDane dostępne na stronie: www.oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/oze1.
Dane dostępne na stronie: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/oze-i-kogeneracja.
3
4

Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne…359

go finansowania przez EBI dla inwestycji w oze wzrosła gwałtownie i osiągnęła
6,2 mld EUR w 2010 r. Dodatkowo bank znacząco zwiększył finansowanie wydajności energetycznej (czyli m.in. wysokowydajnej kogeneracji opalanej biomasą). Wartość nominalna udzielonych pożyczek na ten cel wyniosła 2,3 mld EUR w 2010 r.
(w porównaniu z 1,6 mld EUR w 2009 r.). Dominującym źródłem finansowania oferowanym przez EBI są pożyczki5.
Wykorzystanie pożyczek EBI przez podmioty działające w Polsce do celów inwestycji w oze w analizowanym okresie pokazuje tab. 2.
Analizując dane z tab. 2, można zauważyć, że dofinansowanie w postaci pożyczek z EBI to jedynie wartość 295,5 mln EUR, co stanowi ok. 40% ogólnej wartości projektów. Kwota ta jest jednak stosunkowo mała, gdy weźmiemy pod uwagę
1039 mln EUR wydanych na dofinansowanie inwestycji w energetykę w Polsce
w latach 2007-2011 przez EBI, a tym bardziej gdy zestawimy ją z 43 513 mln EUR
wydanych przez bank na dofinansowanie inwestycji w energetykę w całej UE w latach 2007-20116.
Tabela 3. Wykorzystanie pożyczek EBOiR na inwestycje w oze w latach 2007-2011
w rozbiciu na poszczególne inwestycje (w tys. EUR)

Inwestor

Miejsce
inwestycji

Global Renewa- Tychowo (woj.
ble Power Int.
zachodniopomorskie)
Saturn Manage- EC Świecie
ment
Relax Wind
Park
ZE PAK
Golice Wind
Farm Sp. z o.o.

Opis inwestycji

budowa i użytkowanie
elektrowni wiatrowej

zmiana kotła opalanego
węglem na kocioł opalany w pełni biomasą
Margonin k.
budowa i użytkowanie
Poznania
zespołu elektrowni wiatrowych w Margoninie
El. Pątnów II
zakup i montaż kotła
(blok 464 MW) opalanego w pełni
biomasą
Golice (woj.
budowa i użytkowanie
lubuskie)
elektrowni wiatrowej

Moc uzyskana
w efekcie
Wartość
realizacji
projektu
inwestycji
ogółem
w oze

W tym
zaakceptowane
dofinansowanie
z EBOiR
do 30 000

50 MW

31 000

80 MWt

b.d.

8 000

120 MW

180 000

45 000

154 MWt /50
MWe

b.d.

do 80 000

38 MW

55 000

22 100

razem:

b.d.

185 100

Źródło: dane EBOiR dostępne na stronie: www.ebrd.com/saf/search.html?type=project&sector=Power
and energy (w wybranych latach dla Polski).

5
6

Dane ze strony: www.eib.org/projects/topics/environment/renewable-energy/index.htm.
Dane ze strony: www.eib.org/projects/loans/sectors/energy.htm.
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Podobnie sytuacja wygląda w przypadku EBOiR. W odróżnieniu od EBI ten
bank częściej używa innych źródeł finansowania niż pożyczki, głównie obejmuje
akcje w wybranych przedsięwzięciach, najczęściej w postaci emisji akcji w ofertach pre-IPO. W samym 2010 r. EBOiR na dofinansowanie inwestycji w energetykę
wydał ponad 1 mld EUR, z czego na oze 397 mln EUR – prawie trzy razy więcej
niż w 2009 r. W latach 2007-2011 na inwestycje w energetykę w Polsce bank wydał
równowartość ok. 402,6 mln EUR, głównie w formie długoterminowych pożyczek,
z czego w oze 185,1 mln EUR7.
Wykorzystanie pożyczek EBOiR przez podmioty działające w Polsce do celów
inwestycji w oze w analizowanym okresie pokazuje tab. 3.

3. Próba określenia potrzeb inwestycyjnych w oze
w Polsce do roku 2013 włącznie
Potrzeby inwestycyjne w oze dla poszczególnych krajów w UE wyznacza oficjalna
ścieżka dochodzenia do odpowiednich poziomów energii wytworzonej z oze
w całości konsumpcji energii brutto, wyznaczona pierwotnie przez dyrektywę o oze.
Zgodnie ze ścieżką określoną w przepisach prawnych Polska powinna osiągnąć poziom wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z oze w całości konsumpcji brutto
w wysokości 11,9% w 2015 r., a 15% w 2020 r.
Tabela 4. Zakładane zapotrzebowanie brutto na energię elektryczną oraz produkcja i moce wytwórcze
energii elektrycznej z oze w latach 2010-2030
Rok
krajowe zapotrzebowanie brutto na energię elektryczną
krajowa produkcja energii elektrycznej z oze
w tym z elektrowni wiatrowych
w tym z EC opalanych biomasą stałą
w tym z EC opalanych biogazem
moce wytwórcze energii elektrycznej brutto
(EC na biomasę)
moce wytwórcze energii elektrycznej brutto
(EC na biogaz)
moce wytwórcze energii elektrycznej brutto (elektrownie wiatrowe)

2010
141,0
9,0
2,02
3,47
0,36
40,0

2015
152,8
18,0
7,35
5,85
1,64
196,0

2020
169,3
31,1
13,70
10,38
4,00
623,0

2025
2030
194,6 217,4
37,5
39,0
17,10 17,79
11,08 11,57
6,46
6,89
958,0 1218,0

74,0

328,0

802,0 1293,0 1379,0

976,0 3396,0 6089,0 7564,0 7869,0

Zapotrzebowanie i produkcja energii elektrycznej w TWh, moce wytwórcze w MW. EC – elektrociepłownia.
Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik nr 2, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, „MP” 2010, nr 2, poz. 11.

7
Dane ze strony: www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/powerenergy.pdf oraz: www.
ebrd.com/saf/search.html?type=project&sector=Power and energy.
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Założenia co do udziału energii finalnej brutto z oze w konsumpcji energii finalnej brutto zawarte w załączniku 2 do PEP przewidują wprawdzie osiągnięcie
celu 15% w 2020 r., ale w 2030 r. jedynie 16%, co według autorów dokumentu wynika z „naturalnych ograniczeń tempa rozwoju tych źródeł” [PEP, Załącznik nr 2,
s. 12-13]. W przypadku energii elektrycznej z oze zakłada się, że zostaną wypełnione wymogi wynikające z aktów prawnych, przynajmniej do 2020 r. włącznie. Odpowiednie dane przedstawione są w tab. 4.
Z analizy projektów inwestycyjnych zgłoszonych w 2011 r. do dofinansowania z funduszy UE i krajowych oraz z innych źródeł wynika, że średni koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej w elektrowni wiatrowej wynosi od 5,8 do
6,7 mln PLN, w elektrociepłowni o małej mocy opalanej biomasą od 10,2 do
11,9 mln PLN (w przypadku wymiany kotła z opalanego węglem na opalany na biomasę – ok. 7-7,5 mln PLN), a w elektrociepłowni opalanej biogazem (biogazowni) –
od 8,2 do 13,7 mln PLN [Lista beneficjentów… 2011; Paska, Kłos 2010, s. 9]. Według
danych URE moc zainstalowana elektrowni i elektrociepłowni wytwarzających energię elektryczną z oze wyniosła na koniec 2011 r.: dla 171 biogazowni – 103,49 MW,
dla 19 instalacji opalanych biomasą (bez współspalania) – 409,68 MW, dla
526 elektrowni wiatrowych – 1616,36 MW8. Z analizy planowanych dat realizacji
inwestycji dofinansowanych w ramach analizowanych źródeł (programy UE i krajowe, EBI, EBOiR) wynika, że w 2012 r. planowane jest oddanie elektrowni wiatrowych o mocy zainstalowanej 330,5 MW, biogazowni o mocy 11,8 MW, elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy 87 MWe. Dla 2013 r. wielkości te wynoszą
odpowiednio: dla elektrowni wiatrowych – 159,9 MW, dla biogazowni – 19,2 MW.
Ponadto w latach 2014-2015 planuje się oddać do eksploatacji dwie duże inwestycje
w kotły opalane biomasą w El. Połaniec i El. Jaworzno II, co da łącznie dodatkowe
255 MWe zainstalowane w jednostkach wytwórczych energii elektrycznej opalanych
biomasą.
Z przedstawionych wyżej danych wynika, że aby zrealizować założenia przedstawione w PEP, do 2015 r. należy wybudować dodatkowo elektrownie wiatrowe
o mocy zainstalowanej 1289 MW i biogazownie o mocy zainstalowanej 193,5 MW,
natomiast moc zainstalowana elektrociepłowni opalanych biomasą w 2015 r. przekroczy 752 MWe, czyli będzie wyższa od założeń o 556 MWe. Inwestycje ZE PAK,
Tauronu, GdF Suez i Stora Enso w instalacje opalane biomasą dają łącznie 292 MWe
mocy zainstalowanej, co przy sprawności bloków w zależności od inwestycji pomiędzy 37% a 44% oraz dyspozycyjności od 91,5% do 94% może dać łącznie
ok. 1,83 TWh produkcji energii elektrycznej z biomasy w 2015 r. Pozostałe 264 MWe
nadwyżki mocy pochodzi z różnych instalacji o różnym poziomie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i dyspozycyjności. Dlatego do dalszych kalkulacji
przyjmuję ostrożne i zapewne zaniżone założenia: średnią sprawność układu wytwarzania na poziomie 37% i dyspozycyjność na poziomie 91,5%. Przy takich założe8

Dane dostępne na stronie URE pod adresem: www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html.
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niach pozostała nadwyżka mocy może wytworzyć ok. 0,58 TWh energii elektrycznej z biomasy w 2015 r. Łączną nadwyżkę energii elektrycznej z biomasy w 2015 r.
w stosunku do planowanego poziomu wytwarzania można zatem oszacować na poziomie 1,83 TWh.
W literaturze sprawność układów kogeneracyjnych w biogazowni (dla elektrociepłowni o małej mocy z turbiną gazową) zintegrowanych z biologicznym generatorem biogazu jest szacowana na poziomie 29-38%, a dyspozycyjność na poziomie 90,7-91%, natomiast efektywność elektrowni wiatrowych jest szacowana
w polskich warunkach wietrznych na 26% przy dyspozycyjności 100% [Paska,
Kłos 2010, s. 9; Kacejko, Wydra 2010, s. 101]. Przy takich założeniach niedobór
planowanej produkcji energii elektrycznej z oze w 2015 r. z biogazowni wynosi
0,58 TWh, a z elektrowni wiatrowych 2,94 TWh. Ponieważ koszt wybudowania
1 MW mocy zainstalowanej w biogazowni jest zdecydowanie wyższy niż w elektrowni wiatrowej, zakładam, że niedobór produkcji energii elektrycznej w 2015 r.
z biogazu w stosunku do założeń z PEP zostanie skompensowany nadwyżką produkcji energii elektrycznej z biomasy. W efekcie zostanie ok. 1,25 TWh nadwyżki energii elektrycznej z biomasy, czyli faktyczny niedobór produkcji energii elektrycznej
z oze wyniesie 1,69 TWh i będzie dotyczył jedynie energii z wiatru. W związku
z tym niedobór mocy w 2015 r. wyniesie ok. 742 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Koszt zainstalowania turbin wiatrowych o takiej mocy wyniesie szacunkowo od 4,3 mld PLN (w przypadku elektrowni o dużej mocy łącznej)
do 5 mld PLN (w przypadku elektrowni o małej mocy), czyli w przeliczeniu na EUR
(po kursie 4,20 PLN za 1 EUR) 1,02-1,19 mld EUR. Zakładając ok. dwuletni okres
realizacji inwestycji, koszty te powinny zostać sfinansowane lub dofinansowane
jeszcze w 2012 i 2013 r. w obecnej perspektywie finansowej UE.

4. Wnioski
Według danych z ostatniej dostępnej aktualizacji z 12 sierpnia 2011 r. nie ma żadnych nowych dużych inwestycji z energetyki zawodowej i przemysłowej na liście
projektów o dużym koszcie całkowitym rozpatrywanych indywidualnie w ramach
POIiŚ [Lista projektów… 2011]. Na koniec czerwca 2011 r. wartość umów o dofinansowanie ze środków pomocowych UE, podpisanych z beneficjentami projektów
konkursowych, wyniosła jedynie 1,166 mld PLN, czyli zaledwie 17% alokacji sektora, natomiast na koniec lutego 2012 r. już 2,161 mld PLN (co stanowi 30% alokacji). Ciągle jest to najgorszy wynik ze wszystkich sześciu sektorów objętych POIiŚ
w latach 2007-2013. Podobnie rzecz się miała z projektami indywidualnymi z energetyki, z beneficjentami których na koniec lutego 2012 r. podpisano umowy o dofinansowanie o wartości 3,091 mld PLN (45% alokacji sektora), w porównaniu
z 1,435 mld PLN na koniec czerwca 2011 r. (21% alokacji) [Sprawozdanie okresowe… 2011, s. 7-8; Informacja miesięczna… 2012, s. 3-4], chociaż usprawiedliwieniem może tu być fakt, że w ramach priorytetu IX przewidziano wybór projektów
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jedynie w trybie konkursowym. Wykorzystanie środków unijnych na projekty
z Działania 9.4, czyli na wytwarzanie energii z oze, wyniosło 44% alokacji przyznanej dla tego działania [Sprawozdanie okresowe… 2011, s. 51]. Mizerne efekty w pozyskiwaniu taniego finansowania przez energetykę zawodową i przemysłową można zauważyć także w małym udziale projektów inwestycyjnych z Polski w ogólnej
wartości środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie energetyki, w tym
opartej na oze, przez EBI i EBOiR.
Jako przyczyny niskiego poziomu wykorzystania środków pomocowych UE dla
energetyki wskazuje się w przypadku projektów konkursowych przede wszystkim
długi okres przeprowadzania oceny przez instytucje wdrażające program oraz wykorzystanie przysługujących wnioskodawcom środków odwoławczych [Sprawozdanie okresowe… 2011, s. 73], a także opóźnienia we wdrażaniu programu. Wydaje
się jednak, że opóźnienia w wydawaniu środków pomocowych zostaną przynajmniej częściowo nadrobione w latach 2012-2013, na co wskazuje wzrost wartości
środków pieniężnych do alokacji na poszczególne konkursy w II połowie 2011 r.,
szczególnie w Działaniu 9.4. Uzyskane przez autora wyniki obliczeń dotyczących
potrzeb inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z oze w latach
2012-2013 pokazują, że aby wypełnić unijne założenia w tym zakresie, należy wydać od 4,3 do 5 mld PLN. Przy założeniu, że pozostały do wykorzystania poziom
dotacji z Działania 9.4 w ramach POIiŚ wynosi ok. 2,4 mld PLN i jest dodatkowa
możliwość dofinansowania ze strony zarówno EBI, jak i EBOiR (przy czym można
łączyć wszystkie trzy rodzaje finansowania), nie powinno być problemu ze znalezieniem funduszy pomocowych pozwalających na sfinansowanie przynajmniej 50%
kosztów całkowitych inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów produkcji
energii elektrycznej z oze w 2015 r.
Inną interesującą kwestią jest mała aktywność dwóch głównych grup energetycznych w Polsce (PGE i Tauronu) oraz trzeciego wytwórcy energii elektrycznej
w kraju – ZE PAK – i ich zapóźnienie w stosunku do konkurencji w inwestowaniu
w oze, a także analiza przyczyn takiego stanu rzeczy. Problematyka ta pozostaje jednakże poza tematem niniejszego artykułu.
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THE SCOPE OF AID FUNDS USE IN FINANCING INVESTMENTS
IN RENEWABLE ENERGY IN POLAND IN COMPARISON
TO INVESTMENT NEEDS
Summary: In the paper the author analyses the use of European Union funds, funds of European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
and national sources in investments in renewable energy sector in Poland in 2007-2013 financial perspective versus investment needs in the sector. The author estimates investment
needs in the sector between 1.02 and 1.19 billion euro. There is still left ca. 0.57 billion euro
in EU funds to be spent up to 2013, i.a. on renewable energy, and there is still great chance
of co-finance of that investments in Poland by EIB and EBRD. Proper use of these possible
funds could allow to cover at least 50% of total costs of necessary investments in the sector
in Poland.
Keywords: renewable sources of energy, EU funds, European Investment Bank, European
bank for Recovery and Development.

