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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYBRANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI
ENERGII Z ZASOBÓW ODNAWIALNYCH W POLSCE
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza struktury finansowania podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne. Analizą
objęto 12 przedsiębiorców, którzy w latach 2009-2010 złożyli wnioski o środki pomocowe.
Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że przedsiębiorcy w ponad 64% zamierzają
finansować inwestycje właśnie z takich pomocowych środków, z niespełna 24-procentowyn
kapitałem własnym, resztę uzupełniając kredytami bankowymi i pożyczkami.
Słowa kluczowe: odnawialne zasoby energii, finansowanie inwestycji.

1. Wstęp
W ostatnich latach udział energii produkowanej w oparciu o odnawialne źródła
w Polsce systematycznie wzrasta, jednak ciągle jest on zbyt mały zarówno w kontekście wymagań formalnych, jak i możliwych do zagospodarowania zasobów.
Rozwój zakładów produkujących energię z zasobów odnawialnych warunkowany jest wieloma czynnikami, w tym dostępnością środków finansowych, zwłaszcza
na preferencyjnych warunkach.
Celem artykułu jest analiza – na grupie 12 przedsiębiorstw, które złożyły wnioski o środki pomocowe w latach 2009-2010 – struktury finansowania podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie produkcji energii w oparciu o źródła
odnawialne. Przedsiębiorstwa wybrane do analizy reprezentują producentów przygotowujących inwestycje biogazowe lub farmy wiatrowe.
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2. Definicja i rodzaje odnawialnych zasobów energii
Zwyczajowo źródła energii dzieli się na odnawialne i nieodnawialne. Nieodnawialne obejmują energię zawartą w kopalnych paliwach mineralnych, takich jak: węgiel
kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny. Źródła te występują w ilościach
skończonych.
Odnawialne źródła energii (OZE) charakteryzują się tą szczególną właściwością, że ich wykorzystanie w danym miejscu nie ogranicza ogólnie dostępnych zasobów energii. Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii
[Ligus 2010, s. 111]:
•• energię promieniowania słonecznego,
•• energię wnętrza ziemi (energia geotermalna),
•• energię ruchów planetarnych (przypływów i odpływów mórz).
Tabela 1. Podział odnawialnych źródeł energii oraz techniczne możliwości jej konwersji
Pierwotne źródła energii
Słońce Woda
Wiatr

Promieniowanie
słoneczne

Ziemia Biomasa

Rozpad izotopów
Księżyc

Grawitacja

Naturalne procesy
Techniczne procesy
przemiany energii
przemiany energii
Parowanie, topnienie Elektrownie wodne
lodu, śniegu, opady
Ruch atmosfery
Elektrownie
wiatrowe
Energia fal
Elektrownie falowe
Prądy oceaniczne
Elektrownie wykorzystujące prądy
oceaniczne
Nagrzewanie
Elektrownie wykopowierzchni
rzystujące ciepło
Ziemi i atmosfery
oceanów
Pompy ciepła
Promienie słoneczne Kolektory i cieplne
elektrownie słoneczne
Fotoogniwa i elektrownie słoneczne
Fotoliza
Produkcja biomasy
Ogrzewanie i elektrownie cieplne
Urządzenia przetwarzające
Źródła geotermalne Ogrzewanie i elektrownie geotermalne
Pływy wód
Elektrownie pływowe

Forma uzyskanej
energii
Energia elektryczna
Energia elektryczna
i cieplna
Energia elektryczna
Energia elektryczna
Energia elektryczna
Energia cieplna
Energia cieplna
Energia elektryczna
Paliwa
Energia cieplna
i elektryczna
Paliwa
Energia cieplna
i elektryczna
Energia elektryczna

Źródło: W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2006, s. 68.
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W tabeli 1 przedstawiono podział odnawialnych źródeł energii oraz wskazano możliwości technicznej konwersji energii pierwotnej na inne formy, łatwiejsze
do jej wykorzystania.
Udziały poszczególnych rodzajów energii odnawialnej w ogólnym potencjale
technicznym światowych źródeł odnawialnych kształtują się następująco [Ligus
2010, s. 111]:
•• biomasa			
– 34,7%
•• energia wodna		
– 17,4%
•• energia wiatru		
– 17,4%
•• energia słoneczna		
– 12,8%
•• energia geotermalna		
– 11,6%
•• energia maretermiczna
– 5,8%
•• energia maremotoryczna
– 0,3%
Oczywiście z uwagi na odmienne warunki geologiczne i klimatyczne pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych krajach jest zróżnicowane.

3. Odnawialne zasoby energii w Polsce

udział [%]

W Polsce pojęcie odnawialnych źródeł energii zdefiniowano w ustawie Prawo energetyczne jako „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku
rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych” [Prawo energetyczne, art. 3].
20
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Rys. 1. Udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce i UE-25
w latach 2001-2008
Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 18.
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Zasoby energii odnawialnej definiowane są jako średniorocznie możliwe do pozyskania w sposób trwały na obszarze kraju ilości energii promieniowania słonecznego, energii mechanicznej (wiatru i cieków wodnych) oraz cieplnej energii geotermalnej i chemicznej energii biomasy [Wiśniewski, Jaworski 2004, s. 5]. Warto
zauważyć, że udział energii wytwarzanej z zasobów odnawialnych w ogólnej ilości
energii pierwotnej w Polsce systematycznie rośnie, osiągając w roku 2008 poziom
7,6%, a wymagany dyrektywą unijną poziom na rok 2020 wynosi 15% [Dyrektywa 2009/28/WE…, s. 16]. Oczekuje się, że w perspektywie roku 2030 sięgnie 19%
[Dziamski i in. 2009, s. 19].
Należy dodać, że tendencję wzrostową w zakresie udziału energii odnawialnej
obserwuje się także w większości krajów Unii Europejskiej, a w ostatnim okresie
jej tempo jest wyższe niż w Polsce. Porównując krajową strukturę produkcji energii
do przeciętnej w państwach Unii Europejskiej oraz wymagania unijne w tym względzie, Polsce do nadrobienia pozostaje spory dystans, co otwiera szerokie perspektywy przed rozwojem energii odnawialnej w Polsce, a to wymaga wielu instrumentów
wsparcia, w tym finansowego.

4. Mechanizmy wspomagające inwestycje
w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ze względu na znaczenie OZE oraz konieczność osiągnięcia zaplanowanego
do 2020 roku celu konieczne stało się stworzenie jak najbardziej sprzyjających warunków do rozwoju OZE w Polsce. Funkcjonują zatem odpowiednie mechanizmy
o charakterze zarówno regulacyjnym, jak i finansowym wspierające tego typu inwestycje.
Do głównych metod wspierania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł
energii można zaliczyć [Dmowski, Rosłaniec 2009, s. 4]:
•• wprowadzenie systemu tzw. zielonych certyfikatów,
•• nałożenie na spółki obowiązku zakupu części energii ze źródeł odnawialnych
i niekonwencjonalnych,
•• dopłaty na inwestycje w postaci bezzwrotnych dotacji bądź preferencyjnych pożyczek.
Dopłaty stanowią bezzwrotne dofinansowania oraz pożyczki preferencyjne. Dofinansowanie jest definiowane jako bezzwrotna kwota pieniężna (udzielana ze środków publicznych, które pochodzą ze środków unijnych bądź z budżetu państwa),
przekazana beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie w celu realizacji
konkretnego celu inwestycyjnego. Obecne formy wsparcia inwestycji w zakresie
odnawialnych źródeł energii są bardzo zróżnicowane. W artykule przedstawione
zostaną podstawowe, finansowe formy wsparcia dla inwestycji wiatrowych i biogazowych ze względu na ich największy potencjał rozwojowy w najbliższych latach
[Polityka… 2008, s. 15].
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Największym w historii UE programem wspierającym środowisko, a w ten sposób także OZE, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego budżet wynosi prawie 48 mld euro. Składa się on z 15 priorytetów,
z czego Priorytet IX pt. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” oraz Priorytet X pt. „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym
dywersyfikacja źródeł energii” służą wspieraniu szeroko rozumianej energetyki,
głównie odnawialnej. Budżet tych priorytetów wynosi łącznie 1,7 mld euro. Do najważniejszych działań w zakresie OZE zaliczyć można1:
•• PO IiŚ działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”
•• PO IiŚ działanie 9.5 „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”
•• PO IiŚ działanie 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych”
•• PO IiŚ działanie 10.2 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii”.
W sposób bezpośredni inwestycje wiatrowe i biogazowe wspiera działanie
9.4 PO IiŚ, którego budżet przy naborze wniosków w roku 2010 wyniósł ponad
281 mln zł. Działanie to swym wsparciem finansowym obejmuje inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, których wartość projektu przekracza 20 mln zł (z wyjątkiem instalacji
biogazowych – minimalna wartość inwestycji to 10 mln zł). Maksymalna wysokość
wsparcia to 40 mln zł [Regulamin konkursu…, s. 6-8]. Możliwe jest też pozyskanie
środków z UE dla inwestycji związanych z OZE z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde z 16 województw ma swoje odrębne działanie wspierające inwestycje z zakresu odnawialnych zasobów energii. Kierowane są one jednak wyłącznie
do inwestycji, których wartość jest mniejsza niż 10 mln zł.
Inną formą finansowego wsparcia są pożyczki preferencyjne pt. „Program dla
przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej
kogeneracji” wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budżet 1400 mln zł2) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (322 mln zł3) odpowiednio dla inwestycji powyżej 10 mln zł
i poniżej 10 mln zł. Program wdrażany przez NFOŚiGW przewiduje pomoc w postaci pożyczki, której kwota znajduje się w przedziale od 4 do 50 mln zł, jednocześnie maksymalnie może ona stanowić 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Należy podkreślić, że pożyczka ta udzielana jest na bardzo korzystnych warunkach
oprocentowania [Wytyczne…, cz. 1, s. 1-3]. Inwestycje poniżej 10 mln zł są wspierane z Wojewódzkich Funduszy także w formie pożyczki, która może maksymalnie
stanowić 75% kosztów kwalifikowanych, jednak warunki oprocentowania są tutaj
odmienne [Wytyczne…, cz. 2, s. 5].
Stosunkowo nowym programem pomocowym skierowanym wyłącznie do inwestorów planujących budować biogazownie rolnicze jest System Zielonych Inwe1
2
3

www.pois.gov.pl, 18.03.2011.
Łączny budżet pozostający po rozdysponowaniu środków w trzech minionych naborach.
Łączny budżet pozostający po rozdysponowaniu środków w minionych latach.
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stycji (GIS), część 2. Biogazownie rolnicze. Celem tego programu jest „ograniczenie lub zupełne uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego spalania paliw
kopalnych poprzez dofinansowanie budowy biogazowi rolniczych wykorzystujących surowce odnawialne” [Wytyczne…(GIS), s. 1]. Budżet programu to 200 mln zł.
Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji (30% kosztów kwalifikowanych inwestycji) bądź pożyczki preferencyjnej (45% kosztów kwalifikowanych inwestycji). Obie formy wsparcia mogą być stosowane łącznie. Wsparcie udzielane
jest tylko przedsięwzięciom, których wartość przekracza 10 mln zł. Pożyczka udzielana jest na tych samych warunkach, co pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW, która
była omawiana wcześniej [Wytyczne… (GIS), s. 6].
Tabela 2 przedstawia budżet oraz wykorzystane środki w ramach wybranych
programów pomocowych skierowanych do inwestycji w ramach OZE.
Tabela 2. Łączny budżet oraz jego wykorzystanie wybranych programów wspierających OZE (w mln zł)

Wyszczególnienie

Budżet programu pomocowego
Środki wykorzystane w pierwszym naborze
Środki wykorzystane w drugim
naborze
Środki wykorzystane w trzecim
naborze
Pozostałe środki do wykorzystania

PO IiŚ 9.4a

1 518,16
1 153,15

Program pomocowy
Pożyczka preferencyjna
Program
pt. „Program dla przedsięSystem Zielonych
wzięć w zakresie odnawialInwestycji (GIS),
nych źródeł energii i obiektów
cz. 2 Biogazownie
wysokosprawnej kogeneracji,
rolniczeb
część 1)”c
236,00
4 241,00
360,00
131,00

303,78

-

1 450,00

-

-

1 260,00

61 225,10

200,00

1 400,00

Pierwszy i drugi nabór w ramach działania 9.4 PO IiŚ miał miejsce odpowiednio w 2009 i 2010 r.;
Przeprowadzono zaledwie jeden nabór w 2010 r.; c Z pożyczki preferencyjnej z NFOŚIGW jak do tej
pory można było korzystać w trzech naborach, które miały miejsce odpowiednio w latach 2009, 2010
i 2011.
a

b

Źródło: www.mg.gov.pl oraz www.nfosigw.gov.pl, 29.03.2011.

Największego wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji udzielono w 2009 roku
w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 – ponad 1153 mln zł.
W ramach najważniejszych działań programów operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej na lata 2007-2013 najwięcej środków przeznaczono na finansowanie inwestycji w zakresie OZE w 2010 roku – ponad 1789 mln zł. Największe
wsparcie pochodziło z preferencyjnej pożyczki wdrażanej przez NFOŚiGW. Po-
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mimo że w roku 2009 wartość tych środków była znacznie mniejsza w porównaniu z rokiem następnym, to należy zwrócić uwagę, że pochodziły one z działania
9.4 PO IiŚ w formie bezzwrotnej dotacji.

5. Analiza struktury finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
w obszarze produkcji energii z zasobów odnawialnych w Polsce
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz względy środowiskowe sukcesywnie zwiększa się zainteresowanie inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sektorze biogazowym oraz energii wiatrowej.
Tego typu inwestycje finansowane mogą być na różne sposoby, jednak uwzględniając skalę i dostępność finansowania zewnętrznego, wielu inwestorów próbuje pozyskać takie środki.
Na potrzeby niniejszego referatu przeprowadzono badanie na grupie 12 przedsiębiorców, którzy złożyli w latach 2009-2010 wnioski o dofinansowanie w ramach
działania PO IiŚ 9.4. (7 obserwacji), GIS (3 obserwacje) i pożyczki preferencyjne
(2 obserwacje). Próba objęła inwestycje w biogazownie (7 obserwacji) oraz elektrownie wiatrowe (5 obserwacji).
Na uwagę zasługuje fakt, że spośród 12 analizowanych przypadków 8 to były
spółki celowe, powołane w związku z podejmowanym przedsięwzięciem.
Przeciętna kwota nakładów inwestycyjnych netto podejmowanych przez analizowanych inwestorów wyniosła 30,1 mln zł, przy czym w przypadku elektrowni
wiatrowych i biogazowni różnice były niewielkie (29,9 mln zł w przypadku elektrowni wiatrowych i 30,3 mln zł dla biogazowi).
Analiza wyników, zilustrowanych w tab. 3, pozwala zaobserwować, że jeżeli przedsiębiorcy ubiegali się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ 9.4, to zakładali,
że średni udział środków pomocowych sięgnie ok. 67% całkowitych nakładów netto, a warto dodać, że zgodnie z wytycznymi może on sięgnąć 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast w analizowanej próbie koszty niekwalifikowane stanowiły
0,6% nakładów ogółem. Jest to obserwacja zbieżna niezależnie od przedmiotu inwestycji. Drugie miejsce w strukturze źródeł finansowania przypada na środki własne,
jednak w tym przypadku rodzaj inwestycji miał już znaczenie, gdyż znacznie większy udział własny planowany był przy realizacji biogazowni, w najmniejszym stopniu inwestycje mają zostać sfinansowane kredytami bankowymi, natomiast średnio
ok. 7-8% nakładów ma zostać pokryte pożyczkami (w analizowanych przypadkach pożyczkodawcą zawsze jest firma powiązana kapitałowo z podmiotem wnioskującym, czego można było zresztą oczekiwać, pamiętając, jak znaczny odsetek
w analizowanej populacji stanowią spółki celowe). Warto dodać, że w przypadku
dwóch spółek we wniosku pojawiła się informacja, że w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się finansowanie kredytem bankowym w miejsce środków własnych,
jednak zachowując relacje wynikające z przyznanych środków pomocowych, przy
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czym nie określono, jakie kwoty kredytów są rozważane, w praktyce zatem można
spodziewać się znacznie wyższego udziału kredytów bankowych.
Tabela 3. Struktura źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze OZE (%)
Inwestycje

Działania
pomocowe

Biogazow- PO IiŚ 9.4.
nie
GIS – Biogazownie
rolnicze
Razem
ElekPO IiŚ 9.4.
trownie
Pożyczki preferenwiatrowe
cyjne z NFOŚiGW
Razem
Ogółem
Razem

Liczba
obserwacji
4
3

Udział w nakładach netto ogółem
Środki
Kredyty
Środki
Pożyczki
Razem
pomocowe bankowe
własne
67,4
0,0
5,9
26,7
100,0
58,2
12,8
0,0
29,0
100,0

7
3
2

64,5
66,6
58,8

4,1
7,8
18,8

4,0
8,9
0,0

27,4
16,7
22,4

100,0
100,0
100,0

5
12

64,1
64,3

11,3
7,0

6,1
4,9

18,5
23,8

100,0
100,0

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku programu GIS udział środków pomocowych jest oczekiwany
na poziomie 58%, środków własnych – 29%, wreszcie kredytów bankowych na poziomie blisko 13%. Z kolei przy aplikowaniu o pożyczki preferencyjne kolejność
udziału środków własnych i kredytów bankowych została zachowana, jednak relacje
między tymi wskaźnikami są spłaszczone.
Generalnie warto zauważyć też, że ani rodzaj wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ani poszczególne działania pomocowe nie wpłynęły w istotnym stopniu na oczekiwaną strukturę źródeł finansowania, gdyż przytoczone wyżej wielkości
równie często występowały przy biogazowniach, co przy elektrowniach wiatrowych
i w zasadzie niezależnie od strumienia środków pomocowych.
Wyniki przeprowadzonej analizy nieznacznie tylko odbiegają od wyników
wcześniejszych badań, przeprowadzonych w 2009 roku na próbie 24 inwestorów
w OZE, z których 14 planowało inwestycje w okresie 2010-2012. Spośród 14 firm
planujących inwestycje w OZE 12 deklarowało, że zamierza skorzystać z pomocy
bezzwrotnej (unijnej i krajowej), a w oczekiwanej strukturze źródeł finansowania
środki te miały stanowić ok. 50%, podczas gdy w próbie uwzględnionej w niniejszym opracowaniu odsetek ten wynosił ok. 64%. Z kolei kapitały własne i kredyty bankowe miały mniej więcej po połowie uzupełnić źródła tych przedsięwzięć.
Zgodność między obserwacjami notowana jest w zakresie udziału środków własnych, w przedmiotowym badaniu bowiem ten odsetek też oscylował wokół 25%
[Inwestycje… 2009, s. 12-18].
Podjęto także próbę ustalenia, czy w związku ze wzrostem produkcji energii
w oparciu o zasoby odnawialne przez indywidualnych producentów wystąpiły różnice w strukturze ich ogólnego finansowania, jednak ze względu na:
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•• ograniczony dostęp do danych w zakresie udziału produkcji OZE w przypadku
konkretnych podmiotów,
•• fakt, że często w związku z tymi przedsięwzięciami powoływane są spółki celowe,
•• intensyfikację działań inwestycyjnych w ostatnich latach (2008-2010, często finalizacja inwestycji planowana jest na lata 2011-2012), co skutkuje brakiem stosownej informacji w sprawozdaniu finansowym (dostępne są co najwyżej za rok
2009), gdyż skutki dopiero podejmowanych aktywności uwidocznione będą
w kolejnych latach,
podjęta próba zakończyła się niestety fiaskiem.

6. Podsumowanie
Począwszy od 2001 roku, udział energii produkowanej z zasobów odnawialnych
w pierwotnej energii ogółem wzrósł o ponad 50%, osiągając w roku 2008 poziom
7,6%, jednak jest to ciągłe ponaddwukrotnie mniej niż przeciętna w UE-25.
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w tym obszarze wymaga wielu
rozwiązanych zarówno systemowych, jak i finansowych. W tym drugim obszarze
od roku 2009 na szerszą skalę dostępne są środki bezzwrotne lub przynajmniej
na preferencyjnych warunkach i wielu przedsiębiorców, rozważając inwestycje
w OZE, bierze pod uwagę finansowanie z tych właśnie źródeł.
Celem artykułu była analiza – na grupie 12 przedsiębiorstw, które złożyły wnioski o środki pomocowe w latach 2009-2010 – struktury finansowania podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych. Przedsiębiorstwa wybrane do analizy reprezentują producentów przygotowujących biogazownie lub farmy wiatrowe. Wnioski
z przeprowadzonego badania wskazują, że przedsiębiorcy w ponad 64% zamierzają
finansować inwestycje właśnie z takich pomocowych środków, w niespełna 24% kapitałem własnym, resztę uzupełniając kredytami bankowymi i pożyczkami.
Uogólnianie wniosków wyciągniętych na podstawie przeprowadzonej analizy
może nastąpić jedynie pod warunkiem rozszerzenia próby badawczej, natomiast
samo badanie warto powtórzyć po zakończeniu podejmowanych obecnie na szerszą
skalę procesów inwestycyjnych w OZE, bazując już na projektach zakończonych.
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MAIN SOURCES OF FUNDING FOR PRODUCTION VENTURES
ENERGY FROM RENEWABLE RESOURCES IN POLAND
Summary: The purpose of the article is to analyze the structure of financing of development
projects in the field of the production of energy using renewable sources. The analysis included 12 entrepreneurs, who applied for financial assistance e.g grant from 2009 to 2010. The
conclusions of the analysis suggest that investments in more than 64% are financed by grants,
in less than 24% by equity, the rest supplementing with bank credits and loans.
Keywords: renewable sources, investment financing.

