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WST!P 

Promowanie odnawialnych  róde! energii (OZE) jest jednym z priorytetów 

polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE). Rozwój tych  róde! sprzyja 

bowiem osi"ganiu podstawowych celów tej polityki obejmuj"cych zapewnienie 

bezpiecze#stwa energetycznego oraz ograniczenie negatywnego wp!ywu kon-

wencjonalnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej na $rodowisko. 

Stosowanie OZE niesie tak%e z sob" istotne korzy$ci spo!eczne i ekonomiczne. 

Jednak zwi&kszenie udzia!u energii odnawialnej w strukturze produkcji i zu-

%ycia energii elektrycznej UE wymaga stosowania rozwi"za# wspieraj"cych 

wzrost tego udzia!u, prowadz"cych jednocze$nie do obni%ki kosztów wytwarzania 

energii odnawialnej, a w konsekwencji poprawy jej konkurencyjno$ci. Koniecz-

no$' wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej wynika ze znacznie wy%szych 

kosztów produkcji energii odnawialnej, w porównaniu ze  ród!ami konwencjonal-

nymi. G!ówn" przyczyn" tego stanu rzeczy s" przede wszystkim wysokie nak!ady 

kapita!owe, konieczne do uruchomienia instalacji odnawialnych. Istotn" rol& 

odgrywa przy tym brak internalizacji kosztów zewn&trznych, generowanych przez 

energetyk& konwencjonaln", a tak%e nieci"g!y charakter  róde! odnawialnych  

i zwi"zane z nim koszty bilansowania systemów elektroenergetycznych. 

Dla sprostania na!o%onym centralnie obowi"zkom w zakresie rozwoju ener-

getyki odnawialnej, a tak%e dla mo%liwo$ci dyskontowania korzy$ci p!yn"cych  

z tego rozwoju, pa#stwa cz!onkowskie UE opracowa!y i wdro%y!y w!asne 

krajowe programy wspomagania i promocji wytwarzania energii odnawialnej. 

Programy te wynikaj" bowiem z mnogo$ci dost&pnych systemów wsparcia oraz 

zró%nicowanych mo%liwo$ci finansowych poszczególnych pa#stw cz!onkow-

skich UE. Finansowanie wspomnianych programów stanowi obci"%enie dla ich 

bud%etów. Obci"%enie to spoczywa tak%e na odbiorcach finalnych energii.  

W obliczu kryzysu finansowego strefy euro dynamika rozwoju sektora 

energii odnawialnej UE mo%e by' ni%sza. Pa#stwa cz!onkowskie UE s" bowiem 

zmuszone do szukania oszcz&dno$ci bud%etowych oraz podj&cia innych dzia!a# 
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zmierzaj"cych do przezwyci&%enia kryzysu. Jednym ze  róde! tych oszcz&dno$ci 

s" $rodki, które mia!y by' przeznaczone na finansowanie systemów wsparcia 

rozwoju OZE. Przyk!ady ograniczenia dotacji na rozwój OZE pojawi!y si& 

bowiem w Hiszpanii, w Czechach, w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, 

Bu!garii, a podobne dzia!ania podj&to tak%e w Polsce.  

Kryzys finansowy strefy euro mo%e tak%e spowodowa' ograniczenie do-

p!ywu $rodków do funduszy i programów ramowych, które stworzono na 

szczeblu unijnym z my$l" o wsparciu rozwoju sektora energetyki odnawialnej 

UE. W dobie kryzysu nale%y si& tak%e liczy' z bardziej rygorystycznym podej-

$ciem banków komercyjnych do finansowania inwestycji w tym sektorze. 

 

 

1. KORZY"CI WYNIKAJ#CE ZE STOSOWANIA OZE 

 

Promowanie OZE jest jednym z priorytetów polityki energetycznej UE. 

Rozwój OZE harmonizuje bowiem z celami tej polityki zak!adaj"cymi m.in. 

zapewnienie bezpiecze#stwa energetycznego oraz popraw& stanu $rodowiska.  

W realizacji tego celu mog" pomóc nieograniczone zasoby energii odnawialnej 

oraz rozproszony zazwyczaj charakter jej  róde!. Wykorzystanie lokalnych, 

odnawialnych zasobów energetycznych pozwala na dywersyfikacj&  róde! 
zaopatrzenia w energi&, co ma bardzo istotne znacznie w kontek$cie silnego 

uzale%nienia UE od importu kopalnych no$ników energii. 

Dostawy tych no$ników mog" bowiem zosta' zak!ócone z powodów poli-

tycznych, awarii technicznych, strajków, itp. (M. Borgosz-Koczwara, K. Her-

lender, 2008). Ponadto zasoby surowców energetycznych ulegaj" stopniowo 

wyczerpaniu, co oznacza, i% nale%y si& liczy' z ich coraz wy%szymi cenami 

(przynajmniej do momentu uruchomienia wydobycia z nowo odkrytych z!ó%). 

Wzrost tych cen ponad poziom akceptowalny dla odbiorców ko#cowych stanowi 

przejaw zak!ócenia bezpiecze#stwa energetycznego. Wzrost ten ma tak%e 

wymiar ekonomiczny, poniewa% wi"%e si& ze zdolno$ci" sprostania konkurencji 

rynkowej przez przedsi&biorstwa z krajów cz!onkowskich UE. St"d te% rosn"ce 

ceny energii, a tak%e wzrost zapotrzebowania na energi& (zwi"zany z post&pem 

cywilizacyjnym i wzrostem poziomu %ycia spo!ecze#stw) zmusza do poszuki-

wania nowych jej  róde! (T. Sadowski, G. )widerski, W. Lewandowski, 2008). 

Oprócz zwi&kszenia stopnia samowystarczalno$ci energetycznej stosowanie 

OZE niesie z sob" tak%e korzy$ci ekologiczne. Najwa%niejsz" z punktu widzenia 

ochrony $rodowiska cech" wykorzystania OZE jest mo%liwo$' substytucji paliw 

kopalnych, których wykorzystanie przynios!o, niespotykane w dotychczasowym 

rozwoju cywilizacji, zanieczyszczenie $rodowiska, a w szczególno$ci atmosfery. 

Przyk!adem problemów spowodowanych intensywn" eksploatacj" paliw ko-

palnych s" kwa$ne deszcze, których bezpo$redni" przyczyn" jest emisja tlenków 

siarki i azotu, pochodz"cych z procesów tych spalania. Stosowanie OZE 
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ogranicza tak%e negatywne skutki funkcjonowania energetyki konwencjonalnej, 

która jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za globalne problemy ekologicz-

ne zwi"zane z efektem cieplarnianym spowodowanym nadmiern" emisj" CO2 do 

atmosfery.  

Nie bez znaczenia s" korzy$ci spo!eczne stosowania OZE. Korzy$ci te wy-

ra%aj" si& przede wszystkim w mo%liwo$ci stworzenia dodatkowych stabilnych 

miejsc pracy oraz w aktywizacji gospodarczej regionów. Wa%ne przy tym jest, i% 

wspomniane miejsca pracy powstaj" g!ównie na obszarach niezurbanizowanych 

o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia i mog" by' ofert" dla pracowników 

mniej wykwalifikowanych.  

Wykorzystanie OZE na obszarach wiejskich wp!ywa na lepsze zaspokojenie 

potrzeb energetycznych spo!eczno$ci lokalnych, a co za tym idzie popraw& ich 

warunków %ycia. Jest to tym bardziej istotne, i% instalacje energetyki odnawial-

nej powstaj" najcz&$ciej w regionach niedostatecznie zasilanych w energi& 

elektryczn" lub ca!kowicie odizolowanych od po!"cze# z sieci" przesy!ow". 

Wykorzystanie tych instalacji w obr&bie ma!ych, wyspowych systemów energe-

tycznych mo%e przyczyni' si& do rezygnacji, lub odroczenia w czasie, budowy 

kosztownych po!"cze# sieciowych. Ponadto strumienie p!atno$ci za wytworzon" 

energi& elektryczn" pozostaj" w regionie aktywizuj"c lokaln" gospodark&  

i przyczyniaj"c si& do zwi&kszenia ogólnego dobrobytu, zamiast przep!ywa' do 

regionów, w których znajduj" si& z!o%a kopalnych no$ników energii. 

W$ród korzy$ci spo!ecznych istotna jest mo%liwo$' unikni&cia kosztów ze-

wn&trznych energetyki konwencjonalnej, w$ród których mo%na wymieni' m.in. 

wzrost nak!adów na s!u%b& zdrowia w zwi"zku z pogorszeniem stanu zdrowia 

ludno$ci, straty sektora rolniczego i rybo!ówstwa, straty budownictwa i s!u%b 

konserwacji zabytków.  

Korzy$ci ekonomiczne wykorzystania OZE obejmuj" mo%liwo$' powstania 

i dynamicznego rozwoju nowej, dalece zaawansowanej technologicznie ga!&zi 

przemys!u. Produkcja instalacji odnawialnych oraz komponentów do tych 

instalacji mo%e by' bowiem w UE  ród!em znacznych obrotów. O realno$ci tego 

za!o%enia mo%e $wiadczy' fakt, i% technologie europejskie w dziedzinie energe-

tyki odnawialnej s" jednymi z najbardziej zaawansowanych na $wiecie, co  

w po!"czeniu z du%ym wzrostem zainteresowania tymi formami pozyskiwania 

energii powinno da' silny impuls do rozwoju europejskim przedsi&biorstwom 

operuj"cym na rynku.  

Udzia! samego tylko sektora energetyki wiatrowej w PKB UE wzrós!  
w latach 2007–2010 o 33%, a w samym 2010 r. warto$' tego udzia!u wynios!a 

32 mld euro. We wspomnianym okresie o ok. 30% zwi&kszy!a si& liczba miejsc 

pracy w tym sektorze, osi"gaj"c poziom 240 tys. (w okresie tym bezrobocie na 

terenie UE wzros!o o 9,6%). W 2010 r. sektor energetyki wiatrowej UE by! 
 ród!em eksportu dóbr i us!ug o !"cznej warto$ci 5,7 mld euro i pozwoli! na 

unikni&cie kosztów zakupu paliwa o warto$ci 5,7 mld euro (Green Growth…, 

2012).  
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2. PODSTAWOWE MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU OZE W UE 

 

Szeroko stosowan" form" wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej  

w krajach cz!onkowskich UE jest mechanizm cen gwarantowanych (ang. Feed in 

Tariffs – FiT). Je$li gwarancje cenowe dla energii odnawialnej maj" charakter 

d!ugookresowy, pozwalaj" inwestorom na do$' precyzyjne oszacowanie 

efektywno$ci inwestycji, w tym okresu zwrotu. W po!"czeniu z obowi"zkiem 

zakupu energii odnawialnej (ang. Quota Obligations – QO) przez spó!ki dystry-

bucyjne gwarancje te stanowi" istotny czynnik sk!aniaj"cy banki i inne instytu-

cje finansowe do wspó!finansowania projektów z zakresu energetyki odnawial-

nej. Obowi"zek zakupu energii odnawialnej by! istotnym elementem wspieraj"-

cym mechanizm FiT w Bu!garii, Estonii, na Litwie, na (otwie,  

w Rumunii, w Czechach i na W&grzech (rys. 1). Jako element wspieraj"cy 

funkcjonowanie systemu zielonych certyfikatów (ang. Tradeable Green Certifi-

cates – TGC) obowi"zek ten odgrywa! istotn" rol& w Polsce, Szwecji, Wielkiej 

Brytanii i we W!oszech.  

Taryfy na energi& wytworzon" z OZE ustalane s" zazwyczaj w okre$lonej 

relacji do aktualnie obowi"zuj"cych cen energii elektrycznej, sprzedawanej 

przez przedsi&biorstwo elektroenergetyczne odbiorcom ko#cowym. W systemie 

cen gwarantowanych ceny, jakie otrzymuj" producenci energii odnawialnej, nie 

musz" odzwierciedla' cen rynkowych energii. Ceny gwarantowane nie s" te% 

najcz&$ciej skorelowane ze zni%kowym trendem cen energii odnawialnej, 

determinowanym przez post&p techniczny. Dlatego te% s" one tak zmieniane lub 

aktualizowane przez w!a$ciwy organ regulacyjny, aby odzwierciedla!y obni%k& 

cen energii odnawialnej uzyskiwan" dzi&ki wdra%aniu bardziej wydajnych 

rozwi"za# technologicznych. W przeciwnym razie system cen gwarantowanych 

nie stymulowa!by poprawy efektywno$ci wytwarzania energii odnawialnej (rys. 1).  

System FiT mia! podstawowe znacznie dla wi&kszo$ci krajów cz!onkow-

skich UE (M. Ragwitz, J. Schleich…, 2005). Nie by! on stosowany w %adnej 

formie jedynie w Finlandii, na Malcie, w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we 

W!oszech, natomiast jedynie na Cyprze system ten nie by! centralnym elemen-

tem krajowego systemu wspierania energetyki odnawialnej. 

System FiT mo%e by' powi"zany z systemem przetargów (ang. Tendering 

System – TS), który ma charakter instrumentu rynkowego. Pionierem w stoso-

waniu systemu TS by!a Wielka Brytania, w której pojawi! si& on ju% w latach 90. 

Pó niej system ten wprowadzi!a tak%e Holandia i Irlandia (w Irlandii system TS 

sta! si& podstawowym instrumentem wspierania rozwoju energetyki odnawial-

nej) oraz S!owenia. System przetargów odgrywa! tak%e istotn" rol& we Francji, 

przy czym w kraju tym dotyczy! on instalacji wykorzystuj"cych biogaz oraz 

energi& wiatru o mocy przekraczaj"cej 12,0 MW (w przypadku instalacji 

wiatrowych obejmowa! on instalacje lokalizowane zarówno na morzu, jak i na 

l"dzie). Francja zmodyfikowa!a tym samym klasyczny system cen gwarantowa-
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nych, !"cz"c go z elementami systemu przetargowego. Zamiar podj&cia analo-

gicznych dzia!a# og!osi!a Irlandia. System TS stosowany by! tak%e w Danii  

w odniesieniu do instalacji wykorzystuj"cych energi& wiatru, w tym instalacji 

zlokalizowanych na morzu (rys. 1). 

W systemie przetargów istotn" rol& odgrywaj" czynniki, które znajduj" si& 

w gestii pa#stwa. Do czynników tych nale%y przede wszystkim oszacowanie 

wielko$ci produkcji energii elektrycznej z OZE oraz okre$lenie wzajemnych 

relacji mi&dzy poszczególnymi rodzajami OZE i dynamiki ich wzrostu. Nast&p-

nie odbywa si& seria przetargów na dostawy odnawialnej energii elektrycznej, w 

wyniku których zawierane s" odpowiednie kontrakty. Model ten zak!ada 

uruchomienie mechanizmu konkurencji mi&dzy producentami „czystej” energii, 

poniewa% kontrakty te podpisywane s" w pierwszej kolejno$ci z tymi z nich, 

którzy oferuj" najni%sze ceny. Energia odnawialna kupowana jest przez organ 

organizuj"cy przetargi po ustalonych sta!ych cenach kontraktowych, a nast&pnie 

sprzedawana po cenach rynkowych. Ró%nica mi&dzy tymi cenami jest finanso-

wana z podatku lub op!at wyrównawczych, które obci"%aj" wszystkich krajo-

wych konsumentów energii elektrycznej.  

Podstawowym instrumentem ekonomicznym kreuj"cym popyt na energi& 

odnawialn" jest system zielonych certyfikatów (ang. Tradeable Green Certifaca-

tes – TGC). Idea tego systemu bazuje na za!o%eniu, i% ka%de  ród!o energii 

odnawialnej generuje dwa produkty, które mog" by' przedmiotem zysku. 

Pierwszy z tych produktów, tj. „zwyk!a energia elektryczna”, po jej sprzeda%y 

po cenach rynkowych, mo%e by'  ród!em zysku fizycznego, za$ drugi, tzn. 

„korzy$' dla otoczenia” –  ród!em zysku ekologicznego, przy czym ten drugi 

zysk mo%e zosta' zrealizowany zupe!nie niezale%nie od tego pierwszego,  

w innym czasie i miejscu. Pierwszy produkt wyra%a koszty wewn&trzne produk-

cji energii elektrycznej, za$ drugi odzwierciedla korzy$ci, jakie odnosi $rodowi-

sko naturalne w zwi"zku z zast"pieniem produkcji energii elektrycznej wytwo-

rzonej z paliw konwencjonalnych, produkcj" opart" na wykorzystaniu OZE. 

Korzy$ci te wyra%aj" zatem jednocze$nie koszty zewn&trzne energetyki kon-

wencjonalnej, których pozostawienie poza kalkulacj" kosztow" oraz mechani-

zmem cenotwórczym oznacza de facto form& jej dotowania. Oba powy%sze 

komponenty stanowi" zatem dwa niezale%ne produkty rynkowe, tworz"ce 

ca!kowit" warto$' energii odnawialnej.  

Zielony certyfikat, emitowany w formie papieru warto$ciowego, mo%e by' 

przedmiotem obrotu. Rynek wtórny rozwija si&, poniewa% dystrybutorzy (lub 

konsumenci) energii elektrycznej d"%" do kupowania certyfikatów po jak 

najni%szych cenach, a producenci energii odnawialnej konkuruj" mi&dzy sob"  

o mo%liwo$' ich sprzeda%y. Zatem zielone certyfikaty stanowi" instrument 

rynkowy, którego cena nie jest uzale%niona od ceny energii elektrycznej, ale od 

równowagi poda%y i popytu na dany rodzaj tych certyfikatów. W ten sposób 

dochody uzyskiwane przez producentów ze sprzeda%y certyfikatów kompensuj" 
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straty wynikaj"ce z wysokich kosztów produkcji energii odnawialnej. Dlatego 

te% zielony certyfikat stanowi warto$' dodan" do ceny rynkowej energii elek-

trycznej, wyprodukowanej w  ródle energii odnawialnej. Handel zielonymi 

certyfikatami mo%e si& dokonywa' w oparciu o obowi"zek na!o%ony na którego$ 
z uczestników rynku energii elektrycznej lub poprzez dobrowolne zakupy osób 

chc"cych wesprze' producentów energii odnawialnej. Zielony certyfikat 

pozwala na lokalizacj& jego w!a$ciciela na rynku pierwotnym i wtórnym oraz na 

kontrol& ilo$ci sprzedanej (zakupionej) energii odnawialnej. System TGC za-

pewnia pokrycie wy%szych kosztów produkcji energii odnawialnej bez koniecz-

no$ci jej fizycznego zu%ycia przez odbiorc&. Dzi&ki temu, i% ceny zielnych 

certyfikatów wyznaczane s" przez relacje poda%y i popytu, sprawniej funkcjonu-

je rynek energii elektrycznej, do którego mo%na w!"czy' producentów energii 

odnawialnej, mimo wy%szych kosztów jej wytwarzania. System TGC by! 
istotnym instrumentem wsparcia oze w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we 

W!oszech (rys. 1). 

 

 
 

Rysunek 1. Wiod"ce instrumenty wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w pa#stwach 

cz!onkowskich UE 

 

Oznaczenia: TS – system przetargów, QO – obowi"zek zakupu, FiT – system cen gwaranto-

wanych, FIS – bod ce podatkowe, IS – subwencje inwestycyjne, TGC – system zielonych 

certyfikatów. 

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie M. Ragwitz, J. Schleich, C. Huber, G. Resch, 

M. Voogt, R. Coenraads, H. Cleijne, P. Bodo, FORRES 2020: Analysis of the renewable energy 

sources’ evolution up to 2020, Karlsruhe, April 2005. 
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Do sterowania popytem na energi& odnawialn" stosowane s" tak%e bod ce 

podatkowe. Pa#stwom cz!onkowskim UE mo%liwo$' tak" zapewniaj" zapisy 

Dyrektywy 2003/96/UE. Bod ce te mog" przyjmowa' form& zach&t do podej-

mowania inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej (poda%owe instrumenty 

proinwestycyjne) lub rozpocz&cia ich eksploatacji (instrumenty poda%owe 

proprodukcyjne). Poprzez zwolnienia nabywców energii odnawialnej z obo-

wi"zków podatkowych bod ce te spe!niaj" tak%e funkcj& instrumentu kreuj"cego 

popyt (instrument popytowy). Bod ce podatkowe by!y centralnym elementem 

systemu wsparcia energetyki odnawialnej w Finlandii i w Czechach (rys. 1).  

Subsydia bezpo$rednie s" bezzwrotn" form" finansowego wsparcia realiza-

cji projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Nie maj" one rynkowego 

charakteru i s" stosowane zazwyczaj we wczesnym stadium rozwoju energetyki 

odnawialnej. Subsydia bezpo$rednie dotycz" g!ównie prac badawczych i roz-

wojowych, a tak%e projektowych, natomiast rzadziej zakupu dóbr inwestycyj-

nych. Mo%liwo$ci finansowania zakupu dóbr inwestycyjnych zwi"zane s" np.  

z przyspieszon" amortyzacj", redukcj" podatków lub preferencyjnymi kredyta-

mi. Bezpo$rednie dotowanie inwestycji kapita!owych obejmuj"cych budow& 

instalacji i obiektów energetyki odnawialnej stanowi!o w kilku krajach cz!on-

kowskich UE istotny element systemów wsparcia jej rozwoju.  

Bezpo$rednie dotowanie inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej od-

grywa!o najistotniejsz" rol& na Cyprze, gdzie by!o centralnym punktem systemu. 

Wysoko$' dotacji si&ga!a 40,0 proc. warto$ci projektu inwestycyjnego realizo-

wanego w obszarze wykorzystania energii s!onecznej (instalacje fotowoltaiczne 

i termiczne), biomasy sta!ej, wiatru i odpadów nieorganicznych. Ta forma 

wsparcia by!a tak%e istotna w Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na S!owa-

cji i na Malcie (rys. 1). 

 

 

3. PRZYK ADY OGRANICZENIA KRAJOWYCH SYSTEMÓW WSPARCIA  

ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

 

W arsenale $rodków pa#stw strefy euro oraz pa#stw cz!onkowskich UE po-

zostaj"cych poza t" stref", zmierzaj"cych do przezwyci&%enia kryzysu finanso-

wego znalaz!y si& dzia!ania polegaj"ce na uzyskaniu oszcz&dno$ci poprzez 

ograniczenie wsparcia rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Celem tych 

dzia!a# by!o tak%e zwi&kszenie efektywno$ci odnawialnych  róde! energii. 

Dzia!ania te nabra!y najwi&kszego rozmachu w Hiszpanii, Niemczech, Cze-

chach, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. 

Hiszpania by!a pierwszym pa#stwem UE, które otwarcie przyzna!o, %e nie 

sta' go na dalsze wspieranie nowych inwestycji w odnawialne  ród!a energii. 

Nale%y zaznaczy', i% pa#stwo to nale%y do czo!ówki europejskiej, a tak%e 

$wiatowej pod wzgl&dem wykorzystania energii odnawialnej. Udzia! tej energii 
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w konsumpcji energii elektrycznej przekroczy! bowiem w tym kraju 30 proc.,  

a Hiszpania mia!a aspiracje stania si& $wiatowym liderem pod tym wzgl&dem.  

W 2008 r. na kraj ten przypada!a po!owa mocy instalacji fotowoltaicznych 

(systemów PV) powsta!ych na $wiecie (Global Market Outlook…, 2009). Boom 

na odnawialne  ród!a energii spowodowa!, i% kilka hiszpa#skich przedsi&biorstw 

energetycznych sta!o si& globalnymi liderami w sektorze energetyki odnawialnej.  

I tak Iberdrola sta!a si& najwi&kszym na $wiecie producentem czystej energii,  

a Gamesa jednym z najwi&kszych producentów turbin wiatrowych. Subsydia  

dla rozwoju farm wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych mia!y si& tak%e przyczy-

ni' do uczynienia z energetyki odnawialnej nowego  ród!a wzrostu gospodarczego 

i tworzenia nowych miejsc pracy (Hiszpania nie b&dzie liderem…, 2012). 

W my$l uchwa!y o „czasowym zawieszeniu” subsydiów dla wytwarzania 

energii elektrycznej z wiatru, s!o#ca i odpadów, a tak%e w cyklu kogeneracyj-

nym, wsparcia nie zostan" pozbawione jedynie istniej"ce instalacje odnawialne 

oraz projekty znajduj"ce si& w trakcie realizacji. Hiszpa#ski plan walki  

z kryzysem zak!ada zmniejszenie deficytu bud%etowego z 8,0 proc. do 4,4 proc. 

PKB. Tymczasem dop!aty do taryf za zielon" energi& elektryczn" obci"%aj" d!ug 

pa#stwa kwot" 24,0 mld euro. W Hiszpanii w ramach systemu FiT wytwórcy 

odnawialni sprzedaj" bowiem energi& elektryczn" odbiorcom po cenach rynkowych, 

a ró%nica w stosunku do cen gwarantowanych kumuluje si& jako d!ug por&czony 

przez pa#stwo. Gdyby Hiszpania nie zawiesi!a funkcjonowania tego systemu, to ten 

d!ug powi&kszy!by si& w 2012 r. o 3–4 mld euro (M. Kozmana, 2012). 

W Czechach system wsparcia FiT dla energetyki s!onecznej uruchomiono w 

2006 r. Ustawa o promocji OZE na!o%y!a na sprzedawców obowi"zek kupna 

energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie s!oneczne. Cena, jak" 

nale%a!o p!aci' wytwórcom tej energii w okresie 20 lat od momentu przy!"czenia 

ich instalacji do sieci wynosi!a w 2010 r. 12,25 CZK za kWh. Cena ta by!a 

kilkakrotnie wy%sza od ceny, któr" p!acono w!a$cicielom elektrowni biogazo-

wych (3,50 CZK za kWh) i wiatrowych (2,40 CZK za kWh) ((. Ruci#ski, 

2010). Ponadto producentów energii odnawialnej zwolniono z podatku docho-

dowego w okresie pi&ciu lat od momentu pod!"czenia ich instalacji do sieci.  

W systemie subwencji przewidziano mechanizm koryguj"cy. Liczono si& 

bowiem z tym, i% w miar& rozwoju technologii fotowoltaicznych koszt wytwo-

rzenia energii b&dzie coraz ni%szy. W efekcie wspomniany mechanizm zak!ada! 
spadek dop!at o 5,0 proc. rocznie (Status of Photovoltaics…, 2011). Jednak ceny 

ogniw fotowoltaicznych spada!y znacznie szybciej, ni% zak!adano. W tych 

okoliczno$ciach dop!aty, które mia!y gwarantowa' zwrot inwestycji w ci"gu 

jedenastu lat, pozwala!y na osi"gni&cie tego zwrotu ju% po up!ywie czterech lat.  

Uruchomienie systemu FiT spowodowa!o gwa!towny wzrost ilo$ci i mocy 

instalacji fotowoltaicznych w Czechach. O ile na koniec 2006 r. moc wszystkich 

tego typu instalacji wynosi!a 0,35 MW, to ju% rok pó niej by!a ona dziesi&cio-

krotnie wi&ksza. Do ko#ca 2008 r. wzros!a ona do 54,0 MW, by w grudniu 
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2009 r. osi"gn"' 465,0 MW, a grudniu 2010 r. a% 1.952,0 MW. T" bardzo 

wysok" dynamik& rozwoju mocy instalacji fotowoltaicznych oddaje tak%e 

porównanie ich liczby. W 2005 r. by!o bowiem w Czechach tylko 10 takich 

instalacji (g!ównie eksperymentalnych), a w 2009 r. dzia!a!o ich ju% a% 2.230. 

W warunkach kryzysu finansowego ten gwa!towny wzrost ilo$ci mocy in-

stalacji fotowoltaicznych sta! si& uci"%liwy dla gospodarki Czech. Gwarantowa-

na cena sprzeda%y energii s!onecznej oraz dotacje pa#stwowe i unijne spowo-

dowa!y bowiem presj& na wzrost cen energii elektrycznej (rys. 2). Ponadto 

lawinowo rosn"ca liczba wniosków o przy!"czenie instalacji fotowoltaicznych 

do sieci zmusi!a CEPS (operator systemu przesy!owego Czech) do wprowadze-

nia w lutym 2010 r. moratorium na ich rozpatrywanie.  

 

 
 

Rysunek 2. Zmiany mechanizmu FIT w Czechach i w Niemczech 

 

*ród!o: Photovoltaic in Czech Republic, www.solarplaza.com  

 

W listopadzie 2010 r. w Czechach znowelizowano Prawo o wsparciu dla 

energii pochodz"cej ze  róde! odnawialnych. Wraz z nowelizacj" (z moc" od 

marca 2011 r.) wprowadzono zapisy ograniczaj"ce dotacje jedynie do paneli 

s!onecznych, umieszczonych na dachach lub $cianach budynków oraz pozbawia-

j"ce tych dotacji (z moc" od stycznia 2011 r.) instalacje nie pod!"czone do sieci 

(rys. 2). Zniesiono pi&cioletni okres „wolno$ci podatkowej” dla producentów 

energii odnawialnej. Uchwalono tak%e 26 proc. podatek od wsparcia odnawial-

nych  róde! energii. Podatek ten, p!atny w okresie 2011–2013, obj"! wszystkie 

instalacje fotowoltaiczne o mocy wi&kszej ni% 30,0 kW, uruchomione w latach 

2009–2010.  

Szacuje si&, %e utrzymanie systemu wsparcia OZE w pierwotnym kszta!cie 

wymaga!oby kwoty 400,0 mld CZK w ci"gu najbli%szych 20 lat, a proponowane 
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zmiany pozwol" zaoszcz&dzi' ok. 8,0 mld CZK (M. Zab!ocki, 2010). Jednocze-

$nie w okresie tym w!a$ciciele instalacji fotowoltaicznych uzyskaliby przychody 

si&gaj"ce 980,0 mld CZK. 

Rekonstrukcja systemu wsparcia OZE spowodowa!a, i% prognozy dotycz"ce 

rozwoju mocy instalacji fotowoltaicznych na 2011 r. w Czechach by!y bardzo 

ostro%ne. Wed!ug Credit Suisse w 2011 r. w Czechach mia!o powsta' 100,0 MW 

tych mocy (Solar Outlook, 2011). Inne prognozy wskazywa!y na mo%liwo$' 

powstania 350,0 MW mocy. 

W przypadku Niemiec podstawowym motywem ograniczenia dotacji na 

rozwój systemów fotowoltaicznych by! wp!yw tych dotacji (podobnie jak  

w Czechach) na wzrost cen energii elektrycznej, a tym samym na wzrost 

kosztów zmiennych wielu bran% przemys!owych. Wzrost ten odczuwaj" tak%e 

gospodarstwa domowe. W 2012 r. ich rachunki mog" wzrosn"' z 3,5 do 4,7 

eurocentów za kWh, co oznacza w skali roku wzrost kwot rachunków o ok. 

200,0 euro dla rodziny. W sytuacji kryzysu finansowego strefy euro ogranicze-

nie dotacji na rozwój systemów fotowoltaicznych stwarza mo%liwo$' redukcji 

kosztów funkcjonowania systemu wsparcia, a przez to uzyskania znacznych 

oszcz&dno$ci finansowych. Szacuje si&, %e tylko w 2011 r. niemieccy odbiorcy 

wsparli fotowoltaik& kwot" ponad 8,0 mld euro (Panele solarne w Niemczech…, 

2012), a skumulowana kwota wsparcia wynios!a ok. 100,0 mld euro (Niemcy 

ograniczaj" wsparcie…, 2012). 

W ramach niemieckiego systemu FiT wytwórcy energii w instalacjach fo-

towoltaicznych w okresie 20 lat otrzymuj" za jej sprzeda% preferencyjne  

i zarazem gwarantowane stawki. Jednak od kilku lat stawki te s" systematycznie 

obni%ane (rys. 2). O ile jeszcze w okresie 2007–2009 wspomniani wytwórcy 

uzyskiwali 0,5–0,4 euro za 1 kWh wytworzonej energii elektrycznej, to obecnie 

budowanym instalacjom przys!uguje ju% mniej ni% po!owa obowi"zuj"cej 

wcze$niej premii. W rezultacie planowanej na marzec 2012 r. obni%ki stawek 

(bezpo$rednio poprzedzaj"ca j" obni%ka zosta!a przeprowadzona w styczniu 

2012 r.) stawki te mia!y ukszta!towa' si& na poziomie 0,195 euro/kWh dla 

instalacji o mocy do 10 kW (obni%ka o 20,2%), 0,165 euro/kWh dla instalacji  

o mocy 10kW–1MW (obni%ka o 26%), 0,135 euro/kWh dla instalacji o mocy  

1–10 MW (obni%ka o 25%), za$ dla instalacji o mocy powy%ej 10 MW mia!y 

zosta' ca!kowicie zlikwidowane. Co wi&cej nowe regulacje zak!adaj", %e  

w kolejnych miesi"cach stawki b&d" dalej systematycznie redukowane, a tempo 

redukcji wyniesie 0,015 euro miesi&cznie (Znacz"ce ci&cia dop!at…, 2012). 

Ci&cia taryf w niemieckim systemie FiT doprowadzi!y do ograniczenia dy-

namiki rozwoju instalacji fotowoltaicznych i ponoszonych w zwi"zku z tym 

rozwojem kosztów. Jeszcze w 2010 r. w Niemczech zainstalowano 7.400,0 MW 

mocy fotowoltaicznych, co zapewni!o temu krajowi pierwsze miejsce na $wiecie 

pod tym wzgl&dem. W 2011 r. w Niemczech przyby!o „tylko” 5.900,0 MW tej 

mocy, co oznacza!o utrat& tego miejsca na rzecz W!och. Jednak cel rz"du 
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niemieckiego nie zosta! jeszcze osi"gni&ty. Zak!ada on bowiem osi"gni&cie 

dynamiki wzrostu mocy instalacji fotowoltaicznych na poziomie ok. 2.000–

2.500,0 MW rocznie. Nale%y zaznaczy', i% !"czna moc wszystkich instalacji 

fotowoltaicznych w Niemczech wynosi 25.000,0 MW, a instalacje te wytwarzaj" 

ok. 3% zu%ywanej energii elektrycznej.  

W marcu 2011 r. finansowanie rozwoju systemów PV ograniczy! rz"d w!o-

ski, a na wprowadzenie oczekuje limit na pod!"czenie tych systemów do sieci. 

Zaproponowano tak%e wdro%enie systemu aukcyjnego na zgod& na budow& 

elektrowni o mocy wi&kszej ni% 5,0 MW. Ograniczenia te wprowadzono, gdy% 

dotychczas funkcjonuj"ce ustawy uznano za „zbyt kosztowne” (System wsparcia 

dla energetyki odnawialnej…, 2011). Wed!ug prognoz Credit Suisse deklarowa-

ny poziom wsparcia mia! pozwoli' na zainstalowanie w 2011 r. w fotowoltaice 

w!oskiej 3.500,0 MW nowych mocy (2011 Solar Outlook…, 2011). Jednak 

poziom ten pozosta! dla inwestorów na tyle atrakcyjny oraz obawa przed utrat" 

cz&$ci dofinansowania spowodowa!, %e w 2011 r. powsta!o a% 6.900,0 MW 

mocy, co oznacza!o pozycj& $wiatowego lidera pod tym wzgl&dem.  

Wed!ug raportu koncernu Enel, w 2012 r. nie powstanie ju% tak wiele no-

wych instalacji fotowoltaicznych, jak w rekordowym roku 2011. Jednak szaco-

wany wzrost potencja!u fotowoltaicznego W!och ma wzrosn"' o 3–4.000 MW. 

W 2012 r. wytwórcy energii w instalacjach fotowoltaicznych mog" otrzyma' 

0,148 euro za ka%d" sprzedan" kWh tej energii w przypadku naziemnych 

systemów o mocy powy%ej 5,0 MW oraz nawet 0,274 euro/kWh w przypadku 

dachowych systemów o mocy do 3,0 kW (W!ochy nowym liderem…, 2012).  

Du%y wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych by! tak%e przyczyn" obni%e-

nia poziomu taryf sta!ych, przys!uguj"cych ich w!a$cicielom we Francji. Taryfy 

te obni%ono od 1 wrze$nia 2010 r., a skala obni%ki wynios!a 12% (E. Stenger, 

2010). Ca!kowita moc systemów PV zainstalowanych we Francji wynios!a na 

koniec 2010 r. 850,0 MW, co znacznie przekroczy!o oczekiwania francuskich 

w!adz. Sytuacja ta stwarza!a realne ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej dla 

gospodarstw domowych i przedsi&biorstw. Ponadto w 2010 r. na zatwierdzenie 

oczekiwa!y projekty o mocy ponad 3.000,0 MW. Ilo$' ta w istotny sposób 

przekracza!a rz"dowe plany osi"gni&cia 5.400,0 MW w 2020 r. (Obni%ka taryf 

sta!ych …, 2010). Korekta taryf dotyczy!a wszystkich projektów komercyjnych 

oraz projektów du%ej wielko$ci. Tylko dla instalacji naziemnych w pó!nocnej 

Francji taryfy te spad!y z 0,3768 euro/kWh do 0,3312 euro/kWh, za$ w po!u-

dniowej cz&$ci kraju z 0,314 euro/kWh do 0,276 euro/kWh. Kolejne zmiany 

taryf zamierzano przeprowadza' w cyklach kwartalnych w zale%no$ci od ilo$ci  

i mocy systemów PV, pod!"czonych do sieci w poprzednim kwartale. I tak skala 

redukcji taryf przeprowadzonej w marcu 2011 r. wynios!a 20%, a w marcu 

2012 r. od 4,5% do 9,5% (France annoonces …, 2012). Dodatkowo wsparcia 

pozbawiono systemów dachowych o mocy wi&kszej ni% 250,0 kW (New feed-in 
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tariffs in France…, 2011). W efekcie w 2011 r. moc systemów PV we Francji 

wzros!a “jedynie” o 1.500,0 MW (Fotowoltaika w liczbach, 2012). 

W pa dzierniku 2011 r. ograniczenie taryf dla w!a$cicieli domowych syste-

mów PV zapowiedzia! rz"d Wielkiej Brytanii. Skala redukcji mia!a wynie$' 

50% i obowi"zywa' od 8 grudnia 2011 r. (UK feed in tariffs…, 2011). Dotych-

czasowe stawki wynosi!y 43,3 pensów za wytworzon" w systemie PV kilowato-

godzin& energii elektrycznej i obowi"zywa!y w okresie 20 lat.  

Jednak rozwi"zania rz"dowe zosta!y zakwestionowane przez S"d Najwy%-

szy Wielkiej Brytanii i uznane za „niezgodne z obowi"zuj"cym prawem” 

(A. Vaughan, 2012). Zgodnie z orzeczeniem tego s"du z 23 marca 2012 r. 

utrzymane zosta!y taryfy w wysoko$ci 43,3 pensów dla wszystkich instalacji 

PV, które uruchomione zosta!y przed 3 marca 2012 r. Orzeczenie to wyd!u%a!o 

jednocze$nie okres obowi"zywania tych taryf do 25 lat. Obni%one do 21,0 

pensów za kilowatogodzin& wytworzonej energii elektrycznej taryfy mia!y obj"' 

systemy PV uruchomione po tej marcowej dacie. Taryfy w wysoko$ci 13,6 

pensów mia!y zacz"' obowi"zywa' od 1 lipca 2012 r.  

Wed!ug oblicze# rz"du Wielkiej Brytanii, koszt utrzymania maksymalnej 

wysoko$ci taryf dla oko!o 30,0 tys. inwestorów, którzy zainstalowali systemy 

PV w okresie od 6 grudnia 2011 r. do 3 marca 2012 r. wyniesie 45,0 mln + 

rocznie w okresie 25 lat. 

Przyk!ad Bu!garii pokazuje, %e obni%ki cen gwarantowanych mog" obj"' nie 

tylko elektrownie s!oneczne, ale równie% elektrownie wiatrowe (New solar 

policy in Bulgaria, 2011). W przypadku tych pierwszych ceny te zosta!y bowiem 

obni%one o 13–31%, za$ w przypadku tych drugich o 12–20% (B&dzie mniejsze 

wsparcie…, 2011). 

Ograniczenie wsparcia m.in. dla energetyki wiatrowej przewiduje tak%e no-

we prawo o odnawialnych  ród!ach energii w Polsce, którego projekt przedsta-

wiono 22 grudnia 2011 r. Z projektu tego wynika bowiem, %e wspó!czynnik 

redukcji ilo$ci zielonych certyfikatów dla elektrowni wiatrowych o mocy 

powy%ej 200,0 kW wyniesie 0,75. Oprócz elektrowni wiatrowych ograniczenie 

to ma dotkn"' tak%e wspó!spalania (wspó!czynnik redukcji ma wynie$' 0,70).  

Z kolei certyfikatów ca!kowicie pozbawione maj" by' zamortyzowane elek-

trownie wodne.  

Wspomniane technologie wytwarzania energii odnawialnej s" aktualnie od-

powiedzialne za produkcj& ok. 90,0% energii elektrycznej, uprawnionej do 

otrzymywania zielonych certyfikatów. Szacuje si&, %e w rezultacie optymalizacji 

systemu wsparcia b&dzie mo%na uzyska' oszcz&dno$ci w wysoko$ci prawie  

2,0 mld z! rocznie do 2020 r. (M.Kozmana, 2011). Cz&$' tych $rodków zostanie 

przeznaczona na wsparcie dro%szych (mniej konkurencyjnych) technologii 

wytwarzania. W pierwszej kolejno$ci wsparcie to ma obj"' systemy PV, 

morskie elektrownie wiatrowe oraz biogazownie. 
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Oprócz ograniczenia krajowych systemów wsparcia istotne zagro%enie dla 

rozwoju sektora energetyki odnawialnej UE stanowi tak%e ekspansja rynkowa 

Chin. W 2011 r. w tym kraju powsta!o bowiem 40% nowych mocy wiatrowych. 

Z Chin pochodzi!o czterech z dziesi&ciu najwi&kszych na $wiecie producentów 

turbin wiatrowych, którzy odpowiadali za 20% $wiatowej produkcji wiatraków. 

Ponadto chi#skie turbiny by!y o ok. 15–20% ta#sze ni% europejskie (Chi#skie 

wiatraki…, 2011).  

Wobec bardzo korzystnych po%yczek dla producentów instalacji fotowolta-

icznych ich ceny spad!y w Chinach o 30–40% w 2011 r., a udzia! tego kraju  

w ich $wiatowej produkcji wzrós! do 57% (S!oneczna recesja…, 2012). Tylko  

w Niemczech na skutek konkurencji chi#skiej (oraz zmniejszenia subwencji 

rz"dowych) w 2012 r. zbankrutowa!o czterech producentów tych instalacji,  

tj. Solon SE, Solar Millenium AG, Solarhybrid AG oraz Q-Cells.   

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Wykorzystanie odnawialnych  róde! energii niesie z sob" wiele korzy$ci, 

jednak sam proces inwestycyjny chocia%by systemów PV, farm wiatrowych, czy 

biogazowi napotyka szereg barier administracyjnych, sieciowych i finansowych, 

a koszty ich budowy w porównaniu ze  ród!ami konwencjonalnymi s" znacznie 

wy%sze. W celu eliminacji tych barier wiele krajów wdra%a odpowiednie 

instrumenty prawno-administracyjne i rozwi"zania systemowe. W wi&kszo$ci 

pa#stw cz!onkowskich UE systemy wsparcia rozwoju sektora energetyki 

odnawialnej zapewniaj" wytwórcom energii odnawialnej sta!e ceny sprzeda%y 

tej energii w odpowiednio d!ugim okresie czasu (systemy Feed in Tariffs). 

Jednak kryzys finansowy strefy euro sk!oni! wiele pa#stw europejskich do 

ograniczenia wsparcia dla odnawialnych  róde! energii. Odnosi si& to przede 

wszystkim do Hiszpanii, Czech, Niemiec, W!och, Francji, Wielkiej Brytanii  

i Polski, których dzia!ania zaprezentowano w artykule. Przyk!ady dzia!a# tych 

pa#stw wskazuj", i% obliczone s" one nie tylko na uzyskanie oszcz&dno$ci 

finansowych, wynikaj"cych z ograniczenia kosztów funkcjonowania systemów 

wsparcia OZE, ale tak%e na zahamowanie tempa wzrostu cen energii elektrycz-

nej dla odbiorców finalnych. Dzia!ania te przyczyniaj" si& tak%e po$rednio do 

wzrostu efektywno$ci instalacji odnawialnych, chocia% mog" mie' negatywny 

wp!yw na skal& inwestycji podejmowanych w sektorze energetyki odnawialnej.  
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THE IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS OF EURO ZONE  

ON DEVELOPMENT OF EU RENEWABLE ENERGY SECTOR 

 

The development of renewable energetics is consistent with fundamental purposes of EU 

energy policy. It contributes to EU energy safety and improvement of natural environment’s 

condition. However, from the point of view of high investment costs the generation costs of 

renewable energy are high. Therefore the development of renewable energetics must be financial 

supported. 

To the most often systems of support used by EU member states belong: Feed in Tariffs, 

Quota Obligation, Tradable Green Certificates and Tendering System. However due to financial 

crisis of euro zone many EU member states decided to reduce their systems of support.  


