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ENERGIA ODNAWIALNA I JEJ ASPEKTY FINANSOWE
JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
POLSKI
Streszczenie: W artykule przedstawiono problemy związane z przestawianiem się państw
UE, w tym Polski, na proekologiczne źródła energii. Celem artykułu jest ukazanie ograniczeń
szybkiej reorganizacji energetycznej państw UE oraz możliwości i szans wykorzystania
istniejących technologii na zasadach zrównoważonego rozwoju. Wskazano w nim również
finansową efektywność opisanych procesów oraz argumenty przemawiające za stabilnymi
i zrównoważonymi przemianami w sektorze energetycznym w Polsce.
Słowa kluczowe: energia odnawialna, efektywność finansowa, zrównoważony rozwój.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.25

1. Wstęp
Zobowiązanie wobec Unii Europejskiej, które zostało ustalone w dyrektywie IED
(Industrial Emissions Directive) z 8 listopada 2010 r., dotyczy konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE]. Dyrektywa ma na celu usztywnienie przepisów i zawężenie wydawania pozwoleń na dodatkową emisję CO2. Dla Polski, której gospodarka oparta jest na
węglu, zmiany te będą miały ogromne znaczenie, ponieważ zmieni się struktura źródeł energii. Choć proekologiczne odnawialne źródła energii powinny być stosowane
w celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju, to jednak w miejscach ograniczonej możliwości ich zastosowania niewątpliwie należy szukać innych rozwiązań.
Dodatkowo zbyt szybkie i sztucznie wymuszone zmiany mogą niekorzystnie wpływać na rozwój w aspekcie gospodarczym i społecznym. Natomiast należy zwrócić
uwagę, że rozwój technologii nakłada na instalacje węglowe bardzo rygorystyczne
wymagania dotyczące dopuszczalnych standardów emisyjnych. Żadna instalacja
węglowa nie będzie mogła funkcjonować bez sprawnych systemów odsiarczania,
odazotowania i odpylania spalin. W każdym z tych przypadków konieczne staje się
poniesie wydatków inwestycyjnych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego szacuje
koszty inwestycyjne dla dużego zakładu chemicznego na ok. 120 mln euro1.
1
Redukcja CO2, wspólny cel, różne drogi, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, opublikowano:
www.pipc.org.pl (20.01.2014).
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Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) często są jeszcze wyższe, a ich
efektywność finansowa bez dotacji unijnych nie jest zasadna ekonomicznie. Dlatego
w dyrektywie znalazły się także przepisy umożliwiające przedłużenie działania źródeł ciepłowniczych na starych zasadach, pod warunkiem że łączna moc nie przekracza 200 MW. Uzyskane przed 27 listopada 2002 r. pozwolenia zintegrowane umożliwiają dostarczenie ponad 50% ciepła wytwarzanego w tych instalacjach do sieci
ciepłowniczych. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej neutralne dostosowanie się do
postawionych wymagań – zależnie od metod i narzędzi stosowanych do ich realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za dywersyfikacją źródeł energii i prowadzeniem przemian w ich strukturze w sposób sukcesywny, w zgodzie z realiami i możliwościami panującymi w danym państwie. Pozwoli
to na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, który zakłada odpowiednie
i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością
o środowisko oraz jakością życia.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Metodyka badań opiera się na analizie statystycznej źródeł pozyskiwania energii
odnawialnej w Polsce i możliwości jej wykorzystania oraz na przesłankach i wnioskowaniu. Celem procesu badawczego jest ukazanie, że ze względu na ograniczenia
i brak możliwości szybkiego rozwoju energii odnawialnej konieczne jest stosowanie
metod przejściowych, co pozwoli na stabilny i zrównoważony rozwój państw UE.
Dodatkowym argumentem jest przedstawiona efektowność finansowa, czyli opłacalność tego procesu na tym etapie rozwoju danego kraju, w tym Polski.

3. Energia odnawialna jako element zrównoważonego rozwoju
Odnawialne źródła energii odgrywają obecnie coraz większą rolę w energetyce
światowej. W ostatnich dekadach rozwój OZE stał się jednym z głównych celów
polityki energetycznej państw Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest między innymi
opublikowana 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która ustanowiła wspólne ramy promocji energii ze źródeł odnawialnych oraz
określiła obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Ponadto dyrektywa ta
określiła kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Zapotrzebowanie na surowce energetyczne wśród państw UE jest ogromne, co potwierdza, że kraje UE
zużywają 21% energii produkowanej na świecie i w znacznym stopniu muszą ją
importować [Kowalski 2014, s. 86]. Niewątpliwie zrównoważony rozwój energetyczny na podstawie dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców energetycznych,
w tym uwzględnienie OZE, niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów i korzyści
ekologicznych, ekonomicznych i społecznych (tab. 1).
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Tabela 1. Korzyści stosowania OZE
Lp.

Korzyści ekologiczne

Korzyści ekonomiczne i społeczne

1

Redukcja emisji CO2 odpowiedzialnego
za efekt cieplarniany.

Oszczędzanie zasobów paliw kopalnych,
nieodnawialnych, a wykorzystanie potencjału
energetycznego OZE.

2

Zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych dla środowiska, w tym SO2,
NOx i zanieczyszczeń organicznych,
metali ciężkich itp.

Realizacja międzynarodowych zobowiązań w
zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji
do atmosfery, możliwość partycypacji w efektach
finansowych (uniknięcia kar finansowych i
handel uprawnieniami lub OZE, np. biomasą).

3

Ograniczenie degradacji środowiska
Stymulacja rozwoju wielu sektorów gospodarki,
w wyniku wydobywania paliw kopalnych w tym nowoczesnych technologii. Wspieranie
oraz deponowania w środowisku odpadów lokalnych rynków pracy.
o charakterze biomasy.

4

Ograniczenie degradacji środowiska
w wyniku niezorganizowanych procesów
biorozkładu deponowanej biomasy.

Poprawa warunków życia ludności, zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast należy pamiętać o efektywności finansowej zmian dotyczących surowców energetycznych, które wpływają na procesy ekonomiczne całych gospodarek,
oraz możliwej szybkości tych przemian, wynikającej z ograniczeń środowiskowych,
ekonomiczno-społecznych i technologicznych. Dodatkowo polityka klimatyczna
wymusza rezygnację z energii pochodzącej z węgla na rzecz ekologicznych nośników energii. Strategia ta nie jest korzystna dla państw, w których węgiel jest obecnie
podstawowym źródłem energii, w tym w Polsce. Szczególnie jeśli mówimy o szybkich zmianach w tej dziedzinie, a więc do 2030 r., tym bardziej że nie ma ku temu
rozsądnych przesłanek, w tym nawet efektywności finansowej proponowanych substytutów, które będą niekorzystne bez subwencji i dotacji państwowych czy unijnych (rys. 1). Dodatkowo powoduje to różne niepokojące zjawiska i zawirowania na
rynkach energetycznych, które wpływają na ceny w całej gospodarce. Przykładowym problemem wynikającym z nieprzemyślanych strategii unijnych są ceny
uprawnień do emisji CO2. Ceny te wzrosły od początku 2014 r. o ponad 40%, do ok.
7 euro za tonę. Wzmożony popyt związany jest z ostatnimi decyzjami w zakresie
polityki klimatycznej UE, m.in. wyznaczonym na 40% celem redukcji emisji CO2 do
2030 r., a także oczekiwaniem na rozpoczęcie procesu wycofania części uprawnień
z rynku [http://www.parkiet.com/artykul].
Strategia państw UE powinna również skupiać się na możliwości znalezienia
substytutów surowców energetycznych, które w tych krajach są w ponad 55% importowane, lub starać się zdywersyfikować możliwości dostaw, co wpłynie na ich
ceny. Natomiast myślą przewodnią strategii jest jedynie tzw. miks energetyczny
(energy mix), czyli podział produkcji i konsumpcji energii wedle nośników lub spo-
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Rys. 1. Koszty wytworzenia energii elektrycznej (dane w euro za MWh wg cen z 2012 r.)
Źródło: [ARE 2013].

sobów wytwarzania w poszczególnych gospodarkach w celu redukcji spalania dwutlenku węgla, który można uzyskać również, inwestując w innowacyjne (czyste)
technologie węglowe. Ma to ogromne znaczenie dla gospodarek państw, które w
miksie energetycznym mają ponad 50% udział węgla, a są to m.in. Polska, Czechy,
Estonia i Bułgaria. Co więcej, rządowy raport „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060” zakłada, że polska energetyka będzie oparta na
węglu jeszcze przez ok. 40 lat [Model optymalnego... 2013]. Dlatego strategia UE
powinna uwzględniać możliwości i uwarunkowania konkretnych gospodarek, a nie
uogólniać i dostosowywać trendy do państw decydentów w UE. Dodatkowo argumentami przemawiającymi za przemyślanymi i efektywnymi zmianami są prognozy
coraz większego zapotrzebowania na energię oraz ograniczenia powodujące, że odnawialne źródła energii są w stanie zapewnić ok. 15% zapotrzebowania w krajach
UE [http://www.bp.com/en/global/corporate]. Natomiast wiele surowców energetycznych dzięki nowym technologiom staje się bardziej ekologicznymi nośniki energii, w tym przede wszystkim gaz – pojawiają się bowiem nowe możliwości pozyskiwania go na przykład z łupków.

4. Plany zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski do 2030
W krajach UE biomasa jest obecnie jednym z głównych źródeł energii odnawialnej
do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ze względu na konieczność osiągnięcia
celów wskaźnikowych zawartych w dyrektywie (dotyczących wymogów klimatycznych i środowiskowych) ocenia się, że w najbliższych dekadach wykorzystanie biomasy do celów energetycznych we wszystkich krajach Europy będzie szybko wzra-
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stało. Biomasa, z powodu ograniczonych zasobów, wymaga zrównoważonego
wytwarzania i wykorzystywania. Zgodnie z definicją Unii Europejskiej biomasa
(Dyrektywa 2001/77/WE) to podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.
Sytuacja energetyczna Polski, a także części krajów Europy Środkowej jest podobna – kraje te nie posiadają bogatych zasobów surowców energetycznych z wyjątkiem węgla kamiennego i brunatnego. W sytuacji niedoboru energii z własnych źródeł kraje UE, przy tej strategii działania Unii, będą zmuszone importować znaczne
ilości surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej i jej produktów pochodnych, gazu ziemnego, oraz pewne ilości energii elektrycznej. Ostatnio można zaobserwować dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących technologię współspalania biomasy z węglem.
Potencjał techniczny biomasy w Polsce jest szacowany na ok. 900 PJ/rok. Biomasa
stanowi jedno z głównych źródeł energii odnawialnej, a udział biomasy stałej
w pozyskaniu wszystkich nośników energii odnawialnej osiągnął w 2010 r. 85,4%.
W 2010 r. z biomasy wytworzono ok. 6305 GWh energii elektrycznej, w tym 5593
GWh w technologii współspalania. Biomasa jest zużywana zarówno przez gospodarstwa rolne w celach grzewczych, jak i przez elektroenergetykę zawodową, głównie w procesie współspalania z węglem. Ze względu na ograniczone zasoby i właściwości opałowe biomasa powinna być wykorzystywana przede wszystkim lokalnie w
technologii rozproszonej, bo transport biomasy powoduje określone skutki również
w zakresie dodatkowej emisji CO2. Polska, chcąc ograniczyć emisję CO2 oraz speł-
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Rys. 2. Udział poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej netto w Polsce
w latach 2006 i 2010 oraz prognozy do 2030 r.
Źródło: [Raport Ministerstwa Gospodarki...].
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nić zobowiązania, niewątpliwie powinna ukierunkować się na OZE. Natomiast należy zastanowić się nad realnością czasową realizacji strategii UE przez poszczególne
państwa i nad ewentualnymi skutkami gospodarczymi zastosowania kar finansowych i handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz podobnymi procesami wymuszonymi przez UE.
Praktyka gospodarcza pokazuje, że prognozy udziału poszczególnych paliw
w produkcji energii elektrycznej w Polsce na rok 2015 nie zostaną spełnione, co
powoduje, że wskaźniki na kolejne lata również będą trudne do zrealizowania. Dodatkowo fakt, iż prognozy zapotrzebowania na energię wskazują na ok. 50% wzrost
stanu obecnego do 2030 r., powoduje trudności ekonomiczne w ograniczaniu udziału paliw kopalnianych w miksie energetycznym w Polsce, przy jednoczesnych trudnościach w pozyskiwaniu energii elektrycznej z OZE oraz planowanych dwóch
elektrowniach atomowych.
Przy przechodzeniu na odnawialne źródła energii należy określić, w jakim stopniu jest to w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę konkretne państwa czy regiony.
W tabeli 2 przedstawiono zalety i wady różnych typów energii odnawialnej. Natomiast tabela 3 zawiera uwarunkowania i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Polsce.
Ze względu na ograniczenia i brak możliwości szybkiego rozwoju energii odnawialnej konieczne jest stosowanie metod przejściowych, co pozwoli na stabilny
Tabela 2. Zalety i wady energii odnawialnej
Typ energii
odnawialnej

Zalety

Wady

Wodna

Małe problemy przy utrzymywaniu
i eksploatacji elektrowni.

Zależność od opadów deszczu, konieczność
zalania dużych obszarów, przesiedlenia
ludzi, co niszczy naturalne siedliska roślin
i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne.

Biomasa

Duży potencjał w niektórych
regionach, utylizacja odpadów
i ścieków, zagospodarowanie
i wykorzystanie terenów pod uprawy.

Konieczność prowadzenia uprawy, wysoki
koszt, zajmowanie terenów, spalanie –
wydzielanie szkodliwych substancji.

Wiatrowa

Czyste źródło odnawialnej energii.

Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Instalacja wiatraków zajmuje rozległe
obszary stracone dla rolnictwa.

Geotermalna Czyste źródło energii.

Drogie instalacje, problemy przy utrzymaniu
urządzeń. Odpowiednie skały występują
w niewielu miejscach na świecie.

Słoneczna

Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa
się pierwiastków toksycznych.

Ogniwa słoneczne nie wymagają
konserwacji, są niezawodne.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce
Rodzaj energii

Przyczyny ograniczenia możliwości powstawania na terenie Polski

Energia
wiatrowa

Tylko w niektórych regionach kraju średnia prędkość wiatru przekracza 4 m/s, co
stanowi minimalną prędkość startową większości elektrowni.

Energia
słoneczna

Spośród 8760 godzin w roku w Polsce możemy liczyć na nasłonecznienie
w przedziale 1390 do 1900 godzin. W większej części kraju średnie roczne
nasłonecznienie wynosi 1600 godzin, co stanowi 30%-40% długości dnia.
Promieniowanie słoneczne całkowite w Polsce (suma promieniowania
bezpośredniego i rozproszonego) wynosi maksymalnie 1 kW/m2 w warunkach
optymalnych (południe bez chmur, czyste niebo).

Energia
geotermalna

W Polsce z geotermii można uzyskać około 4 mln t.p.u. rocznie. Przewaga wód
o temperaturze do 80°C ogranicza ich wykorzystanie głównie w ciepłownictwie.

Energia wodna

W Polsce tego typu elektrownia nie będzie miała nigdy zastosowania ze względu
na brak większych przypływów i odpływów.

Źródło: [Załącznik do uchwały nr 202/2009].

i zrównoważony rozwój państw UE. Dodatkowym argumentem jest efektowność
finansowa, czyli opłacalność tego procesu na danym etapie rozwoju poszczególnych
krajów, w tym Polski. Jednocześnie argumentów przemawiających za wykorzystywaniem węgla i gazu jest wiele, m.in. innowacyjność technologii węglowych, które
pozwalają na wyższą efektywność wytwarzania energii oraz wykorzystanie złóż niemożliwych do wydobycia konwencjonalnymi metodami. Dodatkowo nowa technologia jest bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego i pozwala na ograniczenie
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Przykładowo rafineria w Gdańsku należy do
najefektywniejszych energetycznie w Europie. Dlatego w dalszym ciągu powinniśmy rozwijać czyste technologie węglowe.
Na ograniczone możliwości wykorzystania OZE w pewnych rejonach świata i
nierealne terminy zmian w strukturze źródeł energii przyjęte przez UE wskazuje
fakt, że obecnie OZE zaspokajają około 8,5% zapotrzebowania na energię [http://
www.bp.com/en/global/corporate]. Dlatego w pierwszej kolejności najistotniejsze
jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług energetycznych i jednocześnie poprawa efektywności energetycznej, a dopiero w drugiej kolejności zwiększenie
udziału OZE w miksie energetycznym. Dostęp do energii ma bowiem znaczenie nie
tylko dla konsumpcji, ale również dla generowania dochodów, które zapewniają stałe środki utrzymania. Zrównoważona energia jest wytwarzana i wykorzystywana
w sposób, który wspiera rozwój ludzkości w aspekcie społecznym, gospodarczym
i środowiskowym. Powinniśmy tworzyć nową energetyczną przyszłość, która wykorzysta siłę technologii i innowacji w służbie ludzkości i środowiska.
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5. Wnioski
Wszystkie państwa UE chcą dążyć do celu, jakim jest redukcja emisji CO2. Natomiast różnią się tym, w jaki sposób należy to osiągnąć [Polityka energetyczna Unii
Europejskiej...]. Strategia UE, polegająca na dywersyfikacji źródeł energetycznych,
przyczyni się do rozwoju konkurencji oraz pozwoli na uwzględnienie wymogów
ochrony środowiska, a także stanie się przyczyną równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Należy również zwrócić uwagę na
ograniczenia i realność planów UE dla dotyczących poszczególnych państw oraz
skutki gospodarcze, które mogą nastąpić w wyniku wprowadzania niekorzystnych
procesów wymuszonych przez UE, np. kary finansowe i rynek uprawnień emisji
CO2, które dotkną głównie kraje rozwijające się i będą powodować powstawanie
naturalnych monopoli wśród państw rozwiniętych. Wpływ takich działań na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych będzie ogromny. Dlatego należy zadbać
o działania, które pozwolą na zrównoważony rozwój wszystkich państw należących
do UE oraz zapewnią bezpieczeństwo energetyczne oparte na zasadach racjonalnego
i efektywnego użytkowania surowców energetycznych. Wynika z tego, że udział
procentowy węgla i gazu wciąż będzie wyższy niż przewidują to prognozy w przyjętej strategii unijnej. Dlatego, aby poradzić sobie z emisją dwutlenku węgla, należy
to robić rozwijając nowoczesne technologie. Dodatkowo polityka klimatyczna UE
powinna uwzględniać specyfikę miksów energetycznych poszczególnych krajów, a
nie narzucać wszystkim państwom jedno kryterium energetyczne. Komisja Europejska powinna w planach uwzględniać specyfikę konkretnych państw i strategie rozwoju, a przede wszystkim terminy wymaganych zmian dostosować do danego kraju.
Dlatego zmiany w sposobie wytwarzania energii i przejście na trend zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami UE wymaga czasu. Dodatkowo takie argumenty,
jak efektywność ekonomiczna wytwarzania oraz możliwość stosowania produkcji
wytworzonej do innych celów, a także rozwój technologiczny pozostający w zgodzie z ekologią, przemawiają za stabilnymi i przemyślanymi przemianami, które
doprowadzą na ścieżkę zrównoważonego rozwoju świata.
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RENEWABLE ENERGY AND ITS FINANCIAL IMPLICATIONS
AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF POLAND
Summary: The paper presents problems of adjustment of EU countries, including Poland, to
environmentally friendly energy sources. The purpose of this article is to show the limitations
of swift energy reorganization of the EU states and the possibilities and opportunities to use
the existing technology based on sustainable development principles. It also indicates the
financial efficiency of the processes described as well as arguments for stable and sustainable
changes in the energy sector in Poland.
Keywords: renewable energy, financial efficiency, sustainable development.
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