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Koronawirus może być
katalizatorem zmian
w gospodarce Unii
Europejskiej

MICHAŁ KURTYKA
MINISTER KLIMATU

Koronawirus może być katalizatorem zmian w gospodarce Unii Europejskiej.
Mimo trudnej walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, już dzisiaj jako
Wspólnota musimy zastanowić się nad tym jak będzie wyglądała gospodarka
unijna po zakończeniu pandemii. Ważne jest wypracowanie ambitnego planu,
który pozwoli sprostać ambicjom klimatycznym Unii Europejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osobom najuboższym, tak aby w możliwie jak najmniejszym stopniu odczuły skutki transformacji.
Walka z niewidzialnym wrogiem odcisnęła już widoczny ślad w światowej i europejskiej gospodarce, także w sektorze energetycznym. W tym niezwykle trudnym momencie ważne jest stworzenie wspólnej strategii, która pozwoli nam wyjść z kryzysu.
Skala wyzwań z jakimi dzisiaj musimy się mierzyć jest bezprecedensowa. Naszym
głównym celem, zarówno Polski, jak i całej Europy, jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. W zaistniałej sytuacji nie możemy jednak zapomnieć o
konieczności transformacji energetycznej. Mimo trudnych warunków ten proces
trwa cały czas. Zboczenie z drogi transformacji spowodowałoby negatywne skutki
dla naszej gospodarki i utratę szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej na
rynkach zagranicznych. Pandemia koronawirusa nie zmniejszy naszych wysiłków
na rzecz strukturalnych zmian sektora energetycznego. Chcemy modernizować go
w kierunku zero i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, tak aby w przyszłości
osiągnąć wspólny cel, jakim jest neutralność klimatyczna. Transformacja systemu
energetycznego Polski jest niezwykle potrzebna, biorąc pod uwagę średni wiek
instalacji, perspektywy rozwoju popytu oraz konieczność zapewnienia stabilnych
dostaw energii do odbiorców końcowych. Fundamentem zmian sektora energetycznego będą OZE, w tym energetyka wiatrowa na lądzie i morzu, fotowoltaika,
oraz niskoemisyjne źródła energii jak gaz czy energetyka jądrowa. ▶

Zboczenie z drogi transformacji spowodowałoby
negatywne skutki dla naszej gospodarki i utratę
szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej na
rynkach zagranicznych
— MICHAŁ KURTYKA
RYNEK OPINII • 3 • INSTYTUT JAGIELLOŃSKI

Skala czekających nas w nadchodzących dwudziestu latach wyzwań, wynikających z konieczności wybudowania zeroemisyjnego
systemu energetycznego, jest porównywalna z działaniami w sektorze energetycznym, które realizowaliśmy w ciągu ostatnich 50
lat.
Realizacja tych wspólnych ambicji klimatyczno-energetycznych wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych.
Cele energetyczne i klimatyczne UE mają być ambitne, ale muszą być również realistyczne, co oznacza konieczność uwzględnienia
skutków pandemii koronawirusa oraz sytuacji poszczególnych państw. Należy to zrobić w sposób, który pozwoli chronić klimat
i środowisko bez szkody dla gospodarki oraz z poszanowaniem miejsc pracy. W warunkach kryzysu kluczowe znaczenie nabiera
elastyczność wyboru drogi transformacji, która umożliwi państwom członkowskim osiągnięcie wspólnych celów przy uwzględnieniu ochrony tych obywateli i sektorów gospodarki, które najbardziej zostały dotknięte pandemią. W tym trudnym momencie
powinniśmy unikać nakładania dodatkowych obciążeń.
W obecnych warunkach niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i utrzymanie tempa transformacji sektora energetycznego w kierunku OZE, poprzez zapewnienie środków na inwestycje w zieloną energetykę. Źródła odnawialne to nie
tylko szansa na obniżenie rachunków za energię i ciepło, ale również nowe miejsca pracy w nowoczesnej gospodarce jutra,
przy udziale polskich przedsiębiorców i innowatorów zaangażowanych w rozwój przemysłów, które będą konkurencyjne globalnie.
Inwestycje w energetykę, szczególnie w OZE, są potrzebne Polsce, bowiem mogą stać się kołem zamachowym dla ożywienia
gospodarki w epoce po koronowirusie przy jednoczesnym wsparciu transformacji naszej energetyki. Już dzisiaj musimy myśleć
o przyszłości tak, aby wykorzystać szanse jakie pojawiają się przed naszym krajem

Inwestycje w energetykę, szczególnie w OZE,
są potrzebne Polsce, bowiem mogą stać się
kołem zamachowym dla ożywienia gospodarki
w epoce po koronowirusie przy jednoczesnym
wsparciu transformacji naszej energetyki
— MICHAŁ KURTYKA
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Kryzys jest szansą na
zmiany w polskiej
energetyce

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa zmienił otaczającą nas rzeczywistość.
Jednocześnie otworzył nowe możliwości przed gospodarką Polski, w tym również
dla sektora energetycznego. Mimo, że rynek światowy doświadcza turbulencji, to
jednak kierunek polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej pozostaje
wciąż ten sam. Decydenci i biznes z dnia na dzień nie zrezygnują z zielonego trendu,
ponieważ transformacja energetyczna może stanowić nowy impuls, który będzie
źródłem przyszłego wzrostu gospodarczego i przewagi konkurencyjnej polskich
przedsiębiorstw.
Zielone inwestycje mogą rozwinąć potencjał polskiego sektora badań i rozwoju.
Jest to ogromna szansa dla innowacyjnych technologii magazynowania energii,
ale również na zbudowanie własnego łańcucha dostaw. W przyszłości technologie
z Polski mogą wspomóc wysiłki podejmowane na rzecz transformacji gospodarczej,
ale również umożliwić wzmacnianie pozycji rodzimych przedsiębiorstw na rynkach
międzynarodowych. Energetyka odnawialna to także inwestycje w tańszą energię,
ale również w niezależność energetyczną i budowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez źródła rozproszone. Będą one ważnym elementem transformacji
energetyki w Polsce i pozwolą na realizację zobowiązań wynikających z unijnej
polityki klimatycznej.

MARCIN ROSZKOWSKI
PREZES INSTYTUTU
JAGIELLOŃSKIEGO

Czas pandemii to dobry moment na to, aby wykorzystać szanse na zmianę modelu
polskiej energetyki. To czas, aby przyspieszyć realizację inwestycji, które pomogą
zapewnić stabilne dostawy energii z nisko i zeroemisyjnych źródeł, a tym samym
znacząco obniżyć emisje CO2. Wysłużone bloki węglowe muszą zostać zastąpione
nowymi instalacjami. To kosztowne wyzwanie, które wymaga zapewnienia odpowiednich środków. Niezbędny jest więc bodziec finansowy, który pobudzi zmiany
w energetyce i wdrażanie nowych technologii. Powinniśmy już dziś planować
inwestycje. Do tego potrzebny jest nadal nieprzyjęty dokument strategiczny, którym
jest Polityka Energetyczna Polski. Pandemia koronawirusa kiedyś się skończy, ale
pozostaną stare problemy sektora energetycznego. Decyzje musimy podejmować
już dzisiaj, ponieważ od nich będzie zależał wektor zmian gospodarczych.

Czas pandemii to dobry moment na to, aby
wykorzystać szanse na zmianę modelu polskiej
energetyki
— MARCIN ROSZKOWSKI
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Kryzys postawi pytania
o strategiczne
inwestycje
w energetyce

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła reguły gry w światowej gospodarce. Kolejne państwa ogłaszają nowe programy pomocowe, które mają
pomóc walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii. Należy jednak pamiętać,
że wielu z nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z uwagi na fakt, że na razie
końca kryzysu nie widać.

KAMIL MOSKWIK
DYREKTOR WYKONAWCZY
INSTYTUTU JAGIELLOŃSKIEGO

Kryzys wywołany koronawirusem postawi pytania o to, jak powinna wyglądać transformacja energetyczna i jakie strategiczne inwestycje powinny zostać poczynione.
Pamiętajmy, że w dobie kryzysu dodruk pustych pieniędzy spełznie na niczym, jeśli
nie będziemy potrafili ich rozsądnie spożytkować. Dlatego, tak ważne jest
zhierarchizowanie potrzeb i podjęcie optymalnych decyzji dotyczących inwestycji
w sektorze energii.

Jednym z sektorów, który odczuje długofalowe skutki epidemii, jest energetyka.
Wielu ekspertów przewiduje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną spadnie.
To samo tyczy się również hurtowych cen energii i cen uprawnień do emisji CO2.
Analitycy BCG oraz AER wskazują na trzy przyczyny takiego stanu rzeczy w krótkim
okresie: spadek popytu na kontrakty emisyjne ze strony branży lotniczej, przemysłu
oraz energetyki. W dłuższym okresie polityka Unii Europejskiej oraz mechanizmy
zmniejszania podaży kontraktów mogą powodować presję wzrostową. Co ciekawe,
spadek cen kontraktów emisyjnych niekoniecznie musi powodować wzrost atrakcyjności źródeł węglowych poprzez zmniejszenie ich kosztów krańcowych. W
Niemczech nie widać wzrostowego trendu węgla w miksie wytwórczym w okresie
panowania epidemii. Zmniejszające się zapotrzebowanie na energię może być
ważniejszym czynnikiem, który negatywnie wpłynie na elektrownie opalane węglem
kamiennym.

Kryzys wywołany koronawirusem postawi pytania
o to, jak powinna wyglądać transformacja
energetyczna i jakie strategiczne inwestycje
powinny zostać poczynione
— KAMIL MOSKWIK
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Pandemia może
wymusić nieuniknione
zmiany w górnictwie

KAROLINA BACAPOGORZELSKA
DZIENNIKARKA,
SPECJALISTKA W BRANŻY
GÓRNICZEJ I ENERGETYCZNEJ

Pandemia koronawirusa przez dłuższy czas wydawała się niezauważalna w
polskim górnictwie węgla kamiennego. Chociaż w marcu zamykano handel,
edukację, kulturę i przemysł, to kopalnie działały tak, jakby ich problem nie
dotyczył. Powód? Kuriozalna opinia Głównego Instytutu Górnictwa na temat
tego, że szanse na zarażenie koronawirusem na dole są znikome. Efekt? Stan na
12 maja to ok. 800 chorych górników (cała branża węgla kamiennego to ponad
82 tys. ludzi), masowe testy i 5 kopalń, które czasowo zatrzymały wydobycie.
I możliwe, że to nie koniec. Paradoksalnie zmniejszeniem wydobycia spowolni
przyrost zwałów surowca, a te są gigantyczne. Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że na koniec marca wynosiły 7,6 mln ton, co przy rocznej produkcji ok. 60 mln ton jest już bardzo niepokojącą ilością, a przecież zapasy
elektrowni to drugie tyle.
Pandemia może wymusić nieuniknione zmiany w sektorze. Może w końcu uda się
utemperować rozbuchane żądania płacowe związków zawodowych, ujednolicić
system płac jak w innych firmach rezygnując z dodatków typu deputat węglowy
czy kredkowe na dzieci w wieku szkolnym etc. Być może uda się obniżyć koszty
wydobycia, bo obecnie polski węgiel nie jest w ogóle konkurencyjny. Być może
uda się zwiększyć efektywność. Nie wykluczam jednak, że potwierdzą się też obawy
górników, a efektem pandemii będzie szybsze zamknięcie niektórych naprawdę
nieefektywnych kopalń - mam tu na myśli m.in. Sośnicę oraz Murcki-Staszic. Może
się nam również zmienić mapa spółek węglowych. Powracająca odkąd pamiętam
koncepcja Polskiego Węgla, czyli jednej dużej spółki węglowej ma jednak tylu
zwolenników, co przeciwników. Np. Jastrzębska Spółka Węglowa w ogóle nie chce
brać udziału w takim projekcie, bo nie ma zamiaru ratować upadającej PGG, która
powtórzyła wszystkie możliwe błędy poprzedniczki, czyli Kompanii Węglowej.
Energetyka też nie chce, a i nie ma z czego, finansować tej studni bez dna. Dobrze,
że branża ma nowego pełnomocnika, którym został Jonasz Drabek, dyrektor
departamentu górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ale przed nim
naprawdę bardzo ciężkie zadanie, w tym konieczność obniżenia pensji w kopalniach
na dłuższą metę, a nie na miesiąc.

Nie wykluczam jednak, że potwierdzą się też
niektóre obawy górników, a efektem pandemii
będzie szybsze zamknięcie niektórych naprawdę
nieefektywnych kopalń
— KAROLINA BACA-POGORZELSKA
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Elastyczny
łańcuch dostaw
i konsumenci ratują
elektromobilność

Rynek elektromobilności poradzi sobie w czasie COVID-19 lepiej od rynku
samochodów spalinowych na poziomie globalnym, ale sprzedaż w Polsce może
zrealizować pesymistyczny scenariusz zatrzymania trendów wzrostowych.
Niewiele jest dzisiaj branż, których nie dotknęła epidemia koronawirusa. Najboleśniej
przekonuje się o tym branża motoryzacyjna z przewidywanymi spadkami rocznej
produkcji na poziomie 20-30% (tak prognozuje między innymi Frost&Sullivan).
Odzwierciedla to model, który obserwowaliśmy w Chinach w pierwszym kwartale,
kiedy sprzedaż aut spadła o prawie 50%, a przestoje w zakładach całego łańcucha
dostaw doprowadziły do dużych opóźnień w uruchomieniu produkcji na nowo.
Podczas ostatniego webinaru Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, słusznie
zauważył, że jednym z argumentów dającym przewagę rynkowi samochodów
elektrycznych jest większa elastyczność łańcucha dostaw. Auta elektryczne wymagają znacznie mniej podzespołów, a ich produkcja jest mniej uzależniona od
poddostawców.

JACEK FIOR
REDAKTOR NACZELNY
CLIMATENOW.EU

Czy to wystarczy? Do uruchomienia produkcji tak, ale kluczowe będą zachowania
konsumentów. Spoglądając ponownie na Chiny, widzimy światełko nadziei i odbicie
sprzedaży na rynku motoryzacyjnym, w tym dobre wyniki samochodów elektrycznych, słabsze jednak w porównaniu do wyników z marca i kwietnia 2019 roku
(spowodowane nie tylko epidemią, ale zmniejszeniem dopłat do elektryków w
Chinach). W Europie i USA nadal jesteśmy na etapie wychodzenia z epidemii i
możemy jedynie przewidywać co się stanie. ▶

Rynek elektromobilności poradzi sobie w czasie
COVID-19 lepiej od rynku samochodów spalinowych
na poziomie globalnym, ale sprzedaż w Polsce może
zrealizować pesymistyczny scenariusz zatrzymania
trendów wzrostowych
— JACEK FIOR
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Jeśli popatrzymy na trendy sprzedaży przed wybuchem epidemii, rynek samochodów elektrycznych notował rekordowe wzrosty
z absolutnym rekordzistą jakim jest Tesla Model 3. Szczególnie w Europie stoi za tym zielona polityka unijna i rosnąca świadomość
Europejczyków o konieczności podejmowania działań na rzecz klimatu. Tutaj, poza twardymi argumentami biznesowymi, widzę
szansę dla rynku elektromobilności. Duże miasta europejskie doświadczają obecnie dawno niewidzianej poprawy stanu powietrza
spowodowanej spadkiem ruchu samochodów. W Internecie znajdziemy pełno zdjęć i relacji pokazujących jak poprawiła się jakość
życia w centrach miast. To może tylko wzmocnić pozycję samochodów elektrycznych, a dalszy spadek ich cen i zrównywanie się
kosztów utrzymania z samochodami spalinowymi będą tylko pomagać.
Czy podobnie będzie w Polsce? Wiele zależy od wdrożenia zapowiadanych dopłat do zakupu aut elektrycznych i pakietu ułatwień
nie tylko dla posiadaczy elektryków, ale również dla firm inwestujących w rozwój infrastruktury ładowania. Biorąc pod uwagę
trudności przed jakimi stoi dzisiaj rząd i nadal niepewną sytuację epidemiologiczną, podjęcie tych działań w tym roku może nie
być możliwe. To będzie oznaczało, że na prawdziwy przełom na polskim rynku elektromobilności przyjdzie nam jeszcze poczekać
i pozostanie nam śledzenie wzrostów sprzedaży zwykłych hybryd, które niestety niewiele mają wspólnego z elektromobilnością.

Na prawdziwy przełom na polskim rynku
elektromobilności przyjdzie nam jeszcze
poczekać i pozostanie nam śledzenie wzrostów
sprzedaży zwykłych hybryd, które niestety
niewiele mają wspólnego z elektromobilnością
— JACEK FIOR
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Transformacja
energetyczna musi
stać się fundamentem
Unii Europejskiej

Obiektywnie, nie da się zbagatelizować roli Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu
rozprzestrzenianiu COVID-19. Działania UE podczas pandemii skupiają się przede
wszystkim wokół Mechanizmu Ochrony Ludności, w ramach którego państwa
członkowskie uzyskały dostęp do unijnych zapasów środków medycznych oraz
przeprowadzono repatriację kilkudziesięciu tysięcy Europejczyków. Jeszcze
większą rolę UE odegra podczas zwalczania skutków pandemii – pakiety wsparcia
dla państw członkowskich przekraczają bilion euro. Jednakże, działania UE
pozostają w sferze makro, niewidocznej z perspektywy obywatela.
Do opinii publicznej przebijają się za to informacje o kwestionujących unijną
solidarność działaniach państw, takich jak wstrzymanie przez polskie służby celne
transportu masek ochronnych zamówionych przez władze włoskiego regionu Lacjum.
Co więcej, koronawirus podważył znacząco podstawowe swobody, wokół których
zorganizowana jest Unia Europejska. Czasowemu zawieszeniu uległa swoboda
przepływu osób, zaś wspólny rynek został ograniczony na rzecz polegania na lokalnych
łańcuchach dostaw. Z informacji organizacji zdrowotnych wynika, że obostrzenia
związane z pandemią nie będą miały charakteru jednorazowego i musimy przywyknąć
do ich częściowego przywracania wraz z okresowym nasilaniem się zagrożenia
epidemicznego. Okoliczności te mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do
dyskusji o rzeczywistych podstawach Unii Europejskiej czasów pandemii.

KRYSTIAN KOWALEWSKI
DYREKTOR WYKONAWCZY
WORLD ENERGY COUNCIL

Z danych World Energy Council wynika, że skutki pandemii dotknęły prawie 96%
podmiotów sektora energii. Jednakże, znaczna większość z nich realizuje swoje
zadania w sposób niezmieniony w stosunku do lutego 2020 r. Koronawirus nie zachwiał
europejską polityką klimatyczno-energetyczną, pandemia nie zmniejszyła wyzwań
stojących przed europejską energetyką. Zmiany klimatyczne nadal wymuszają na
państwach członkowskich podjęcie zdecydowanych działań. W mojej ocenie, to
właśnie wspólna transformacja energetyczna może stanowić podstawę przyszłej Unii
Europejskiej.
Wyzwania związane z nowym podejściem do energetyki przewyższają możliwości
pojedynczych państw członkowskich, a wspólnotowy charakter działań umożliwi
również wdrożenie ich w szerszej skali. Przeprowadzenie transformacji wymaga zaś
wykorzystania europejskiego dorobku w zakresie swobody przepływu kapitału i idei,
a więc wartości, których pandemia nie może zakwestionować. Tym samym, konieczne
jest porzucenie myślenia o transformacji energetycznej w kategorii obowiązku na rzecz
myślenia o fundamentalnym charakterze tego procesu, również z punktu widzenia
europejskiej stabilności politycznej.

Konieczne jest porzucenie myślenia o transformacji
energetycznej w kategorii obowiązku na rzecz
myślenia o fundamentalnym charakterze tego procesu,
również z punktu widzenia europejskiej stabilności
politycznej
— KRYSTIAN KOWALEWSKI
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Energetyka
przemysłowa będzie
odczuwać jeszcze długo
skutki pandemii

JAN SAKŁAWSKI
RADCA PRAWNY I WSPÓLNIK
KANCELARIA PRAWNA
BRYSIEWICZ I WSPÓLNICY

Wpływ pandemii na energetykę przemysłową można rozpatrywać w kilku aspektach.
Po pierwsze, jest to wpływ typowo kadrowo-organizacyjny. Ryzyko objęcia załogi
reżimem izolacji lub kwarantanny powoduje, że operatorzy zakładów przemysłowych
ograniczają produkcję, umożliwiają częściowo pracę zdalną, bądź też wprowadzają
przestoje w funkcjonowaniu instalacji. Te działania przekładają się również na
wszelkie instalacje, które wykorzystywane są do własnej produkcji energii elektrycznej
czy ciepła. Jeżeli bowiem maszyny nie pracują w pełnej wydajności to, przykładowo,
odzyskiwanie ciepła również odbywa się w mniejszym zakresie.
Drugi rodzaj wpływu obejmuje zdolności i chęci inwestycyjne. Od jakiegoś czasu
zakłady przemysłowe coraz chętniej inwestują we własne źródła bądź też
zabezpieczają dostawy energii za pośrednictwem umów PPA. Obecnie, z przyczyn
oczywistych, decyzja o inwestycji dokonywana będzie z większą ostrożnością. Kolejną
sprawą jest sama zdolność inwestycyjna wynikająca z problemów z uzyskaniem
finansowania oraz opisanych wyżej problemów kadrowych. Opóźnienia inwestycyjne
w branży OZE są bowiem faktem i zauważył to ustawodawca przedłużając terminy na
wprowadzenie energii do sieci instalacjom objętym systemem aukcyjnym. Z kolei w
zakresie instalacji nieobjętych tym systemem może to oznaczać, że zawarte już umowy
PPA będą mogły być realizowane w późniejszym terminie. Ta okoliczność będzie
wymagała od operatorów zakładów przemysłowych ponownego przemyślenia
długoterminowych strategii energetycznych. Na razie nie ma co prawda tego rodzaju
sygnałów, ale może się okazać, że koniec końców część instalacji, których
finansowanie opierało się na modelu off-site PPA po prostu nie powstanie.
W trzeciej kolejności należy zwrócić uwagę na legislację i zmiany wprowadzane
przez rządzących w celu odciążenia przedsiębiorców w czasie kryzysu. Powyżej
wspomniałem już o przedłużeniu terminów na pierwsze wprowadzenie energii do
sieci. Nie jest to jednak jedyna zmiana istotna z perspektywy energetyki przemysłowej.
Przewidując problemy z terminowością regulowania opłat za energię elektryczną,
ciepła i gazu i wynikające z tego konsekwencje w postaci odcinania dostaw tych dóbr,
ustawodawca zakazał wstrzymywania dostaw w okresie obowiązywania stanu
epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego ▶

Zakłady przemysłowe coraz chętniej inwestują we
własne źródła bądź też zabezpieczają dostawy energii
za pośrednictwem umów PPA. Obecnie, z przyczyn
oczywistych, decyzja o inwestycji dokonywana będzie
z większą ostrożnością
— JAN SAKŁAWSKI
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Teoretycznie umożliwia to odbiorcom po prostu wstrzymanie płatności, jednakże po pierwsze, należy pamiętać o szerszych
negatywnych konsekwencjach ekonomicznych mrożenia obrotu pieniądzem w gospodarce, a po drugie o narastających w takiej
sytuacji odsetkach. Sprzedawcy szukają co prawda furtki z art. 490 KC (uprawnienie do wstrzymania się od świadczenia w przypadku
zwłoki kontrahenta), ale argumentacja w tym zakresie jest w mojej ocenie nietrafna. Po pierwsze, przepis szczególny został
zawieszony, więc szukanie ochrony w normie generalnej będzie obarczone ryzykiem stwierdzenia próby obejścia prawa. Po drugie,
sprzedawca nie ma technicznej możliwości wstrzymania dostaw, więc z tego mechanizmu mogliby korzystać jedynie OSD przy braku
płatności opłat dystrybucyjnych.
Na koniec nie można nie wspomnieć o naturalnym w obecnej sytuacji spadku popytu na energię, a co za tym idzie spadku cen. Co
prawda przemysł raczej płakać z tego powodu nie będzie, ale taka sytuacja ma istotne znaczenie dla całej gospodarki. Mniejszy
popyt i ceny to mniejsze wpływy do budżetu, mniejsze środki na inwestycje w nowe źródła w grupach energetycznych, a także
znacznie mniejsze wpływy z opłat dystrybucyjnych i przesyłowych i w konsekwencji mniejsze środki na modernizację naszych
przestarzałych sieci. To wszystko powoduje, że skutki pandemii w sektorze energetyki odczuwać będziemy jeszcze długo.

Mniejszy popyt i ceny to mniejsze wpływy do budżetu,
mniejsze środki na inwestycje w nowe źródła w grupach
energetycznych, a także znacznie mniejsze wpływy z
opłat dystrybucyjnych i przesyłowych i w konsekwencji
mniejsze środki na modernizację naszych przestarzałych
sieci. To wszystko powoduje, że skutki pandemii w
sektorze energetyki odczuwać będziemy jeszcze długo
— JAN SAKŁAWSKI
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Ujemne ceny “czarnego
złota” rozpaliły
wyobraźnię inwestorów
i konsumentów

20 kwietnia 2020 roku świat obiegła wiadomość o wydarzeniu bez precedensu:
notowania ropy naftowej spadły poniżej zera. Ujemne ceny “czarnego złota”
rozpaliły wyobraźnię inwestorów i konsumentów, ale przede wszystkim zwróciły
uwagę na to, że sytuacja, w której obecnie znajduje się rynek ropy naftowej, jest
wyjątkowo trudna.
Bieżący rok z pewnością przejdzie do historii jako czas wyjątkowej w swoich skutkach
pandemii koronawirusa. Ograniczenie działania wielu zakładów przemysłowych oraz
bariery związane z przemieszczaniem się całkowicie zmieniły krajobraz na globalnym
rynku ropy naftowej. Drastycznie spadł popyt na paliwa, co poskutkowało gwałtowną
przeceną ropy naftowej.
Ceny ropy naftowej spadały już od początku bieżącego roku. Początkiem stycznia
notowania amerykańskiej ropy gatunku WTI przekraczały 60 USD za baryłkę, a ceny
europejskiej ropy Brent sięgały 70 USD za baryłkę. Dwa miesiące później ceny obu
rodzajów ropy naftowej wynosiły odpowiednio: około 40 USD i 50 USD za baryłkę.
Prawdziwy, negatywny przełom przyniosła sesja 6 marca, kiedy to nastąpiło fiasko
porozumienia handlowego OPEC+. W późniejszych tygodniach notowania ropy
osuwały się coraz niżej, by pod koniec kwietnia zniżkować do rejonu odpowiednio
10 i 20 USD za baryłkę.

DOROTA SIERAKOWSKA
ANALITYK RYNKÓW
SUROWCOWYCH

Ujemne ceny ropy naftowej dotyczyły wygasających majowych kontraktów na
amerykański surowiec gatunku WTI. W obliczu przepełnionych magazynów w
Cushing w Oklahomie, traderzy panicznie pozbywali się kontraktów, gotowi byli
nawet dopłacić za oddalenie problemu w postaci konieczności dostarczenia surowca
do Cushing.
Chociaż w przypadku pozostałych rodzajów ropy naftowej sytuacja z zapasami nie
jest tak trudna, to obawy o przepełnienie globalnych magazynów nie są wcale
oderwane od rzeczywistości. Taki scenariusz byłby realny w przypadku zbyt
powolnego cięcia produkcji ropy naftowej lub przedłużającego się okresu
zmniejszonego popytu na ten surowiec. ▶

Chociaż w przypadku pozostałych rodzajów ropy
naftowej sytuacja z zapasami nie jest tak trudna, to
obawy o przepełnienie globalnych magazynów nie są
wcale oderwane od rzeczywistości
— DOROTA SIERAKOWSKA
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Tymczasem oba składniki równania są trudne do szczegółowego oszacowania. Popyt na ropę naftową jest ściśle uzależniony od
terminu i tempa otwierania się gospodarek po wcześniejszym okresie znaczącego ograniczenia w ich funkcjonowaniu. Ten proces
już trwa, ale przebiega on stopniowo i nie ma pewności, kiedy globalna gospodarka powróci do „normalności”, zwłaszcza że
istnieje zagrożenie pojawienia się drugiej fali pandemii.
Równie problematyczne jest oszacowanie wielkości przyszłej podaży. Solidne próby zapobieżenia potężnej nadpodaży pojawiły się
ze strony OPEC+ (kartelu OPEC wraz z kilkoma krajami spoza organizacji, m.in. Rosji) – duże cięcia wydobycia ropy w OPEC+ zostały
wprowadzone wraz z początkiem maja i według obecnych założeń, potrwają nawet do 2022 r. Z kolei w Stanach Zjednoczonych
wydobycie ropy jest w prywatnych rękach, co również przekłada się na spadki w produkcji surowca, jednak są one mniej wyraźne.
Faktem jest, że próby stanowych interwencji na razie zakończyły się fiaskiem.
Jaka przyszłość czeka ceny ropy naftowej? Jest duża szansa, że kulminacja pesymizmu jest już za nami. Nie oznacza to jednak,
że ceny ropy naftowej szybko wzrosną. Na przeszkodzie stoi perspektywa globalnej nadwyżki oraz kluczowy, a jednocześnie
najbardziej nieprzewidywalny, czynnik: pandemia.

Jest duża szansa, że kulminacja pesymizmu jest już
za nami. Nie oznacza to jednak, że ceny ropy naftowej
szybko wzrosną. Na przeszkodzie stoi perspektywa
globalnej nadwyżki oraz kluczowy, a jednocześnie
najbardziej nieprzewidywalny, czynnik: pandemia
— DOROTA SIERAKOWSKA
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Pandemia skróci dystans
pomiędzy producentami
a inwestorami OZE.
Polska może
skorzystać

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI
PREZES INSTYTUTU
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

W czasie kryzysu finansowego 2008/2009 gro unijnych funduszy
antykryzysowych ulokowane zostało w obszarach mniej rozwojowych. Europa
wystraszona wówczas kryzysem spowolniła realizację przyjętego w 2007 r.
pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”. W efekcie okazało się, że UE
utraciła szereg przewag konkurencyjnych w obszarze nowych technologii
energetycznych na rzecz Chin. Kryzys sprzed 10 lat pokazał, że potężne programy
rządowe mogą skutecznie wesprzeć przemysł. Chiny nie tylko wsparły programem
antykryzysowym własną branżę OZE, ale wobec globalizacji spowodowały także
ucieczkę przemysłu innowacyjnego poza Europę. Najbardziej odczuł to przemysł
fotowoltaiczny. Pandemia uzmysłowiła rządom, że dla zachowania niezależności
technologicznej i bezpieczeństwa dostaw, w tym bezpieczeństwa energetycznego,
należy w UE produkować znaczny odsetek wszystkich kluczowych komponentów w
łańcuchu dostaw, w tym półprodukty (tzw. wafle), ogniwa i moduły PV, a także
rozwijać własne specjalności technologiczne.
Organizacje europejskiego biznesu i środowisk naukowych wezwały do uruchomienia na terenie UE wielkoskalowej produkcji komponentów PV rzędu 5-10
GW/rok (tzw. GigaFactory), aby dzięki dużej skali zmniejszyć koszty jednostkowe
w przemyśle. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z 15 krajów UE, w tym siedem
z Polski: Bruk-Bet, Hanplast, ML System, Saule, X-Disc oraz Politechnika
Warszawska i Instytut Energetyki Odnawialnej zainicjowało kampanię Solar Europe
Now. Kampania na przykładzie fotowoltaiki pokazuje możliwość reindustrializacji
UE w obszarze zielonych technologii i zakłada wsparcie dla tzw. „local content”
poprzez wsparcie dla innowacji, ochronę rynku wewnętrznego przez graniczny
podatek węglowy (carbon border tax) oraz inne instrumenty Europejskiego
Zielonego Ładu. Emisja CO2 w łańcuchu dostaw modułów PV z Chin wynosi 1,14
kgCO2/W, podczas gdy ta sama emisja w UE wynosi 0,88 kgCO2/W. Przy podatku
granicznym na poziomie 50 €/tCO2, dodatkowy koszt dla produktów
importowanych wyniesie 1,3 €/W, co podniesie koszty dostaw z Chin o ok. 7 %.
Aby ułatwić współpracę i finansowanie firm europejskich koalicja postuluje aby UE
uznała fotowoltaikę za strategiczny łańcuch wartości i uwzględnić go w ramach
Important Projects of Common European Interest (IPCEI) - projektów wspólnego
europejskiego zainteresowania. ▶

Organizacje europejskiego biznesu i środowisk
naukowych wezwały do uruchomienia na terenie UE
wielkoskalowej produkcji komponentów PV
— GRZEGORZ WIŚNIEWSKI
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Warto zauważyć, że zdolności produkcyjne 6 polskich producentów modułów PV stanowią 10% europejskich zdolności
produkcyjnych. Firmy, współpracując w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych, deklarują znaczący wzrost
zdolności produkcyjnych. W tym sensie nasza rola w rozwoju idei przenoszenia przemysłu słonecznego do UE jest istotna,
co więcej rola polskich firm może znacząco wrosnąć nie tylko w pokryciu potrzeb krajowych, ale i w eksporcie.
Niespodziewanie zagrożenie geopolitycznymi skutkami pandemii łączy członków UE w działaniach na rzecz przyśpieszenia
transformacji energetycznej i zielonej reindustrializacji. Tym razem, w dobie narastającego kryzysu klimatycznego, kryzys
gospodarczy spowodowany pandemią, staje się szansą dla polskiego przemysłu OZE i służy odbudowie zaufania do Unii
Energetycznej rozumianej znacznie szerzej, niż tylko wspólna polityka zaopatrzenia w gaz i inne paliwa kopalne.

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią staje
się szansą dla polskiego przemysłu OZE i służy
odbudowie zaufania do Unii Energetycznej
rozumianej znacznie szerzej, niż tylko wspólna
polityka zaopatrzenia w gaz i inne paliwa kopalne
— GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

RYNEK OPINII • 17 • INSTYTUT JAGIELLOŃSKI

Tempo wychodzenia
z kryzysu wpłynie na
wielkość emisji CO2

PAWEŁ WRÓBEL
PREZES GATE BRUSSELS

Prognoza dotycząca przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
(EU ETS) dotyczy jednego z tych obszarów, które bezpośrednio przekładają się
na kondycje większości krajowych spółek energetycznych, a także na wysokość
rachunków za energię. Jednocześnie system udowodnił w ciągu ostatnich lat, że
ma wpływ na decyzje inwestycyjne w energetyce. Symbolicznym tego
przykładem jest sygnalizowana zmiana budowanego bloku C w Ostrołęce - z
węglowego na gazowy.
Najbliższa przyszłość systemu EU ETS jest ściśle związana z decyzją o rewizji
unijnego celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Aktualnie obowiązujący cel 40% ma
być zwiększony - prawdopodobnie do 50% lub 55%. Istotne będzie nie tylko jaki
poziom ambicji zostanie realizowany, lecz także kiedy taka decyzja zostanie podjęta.
Koronawirus spowolnił unijny proces decyzyjny w obszarze polityki klimatycznej.
Najprawdopodobniej nie uda się dojść do porozumienia w bieżącym roku.
Wcześniejszy plan zakładał, że przed listopadową konferencją klimatyczną COP26
w Glasgow, którą ostatecznie przełożono na przyszły rok, wszystko będzie już
wiadome. Zwiększenie celu pociągnie za sobą potrzebę rewizji dyrektywy EU ETS
tak, by zmniejszyć ilość uprawnień na rynku. W przypadku EU ETS równolegle toczą
się ustalenia dotyczące rozszerzenia systemu na transport morski i ograniczenia
wyjątków dla sektora lotniczego. W obliczu problemów jakie dotknęły linie lotnicze
w czasie pandemii COVID-19, jest mało prawdopodobne, aby tak się stało w
najbliższej przyszłości.
Patrząc na prognozy analityków dotyczące cen za uprawnienia widać, że w
przypadku przewidywań dotyczących 2020 roku spodziewane są niższe ceny niż
przewidywano przed pandemią tj. obecnie ok. 20-22 €/tonę CO2, wcześniej 27-29 €.
Na 2021 rok prognozy pokazują spodziewany poziom ok. 29-30 €, wobec wcześniej
przewidywanego poziomu 33-34 €. Wynika to przede wszystkim z mniejszej produkcji
przemysłowej, której efektem jest niższy poziom emisji. To skutkuje mniejszym
popytem na uprawnienia. Prognozy CarbonBrief z 4 kwietnia br. oraz Global Carbon
Project wskazują, że globalnie emisje w 2020 roku spadną o ok. 5.5%-6.8% w
stosunku do poziomu z ubiegłego roku.

W krótkim okresie na ceny będzie wpływała głównie wielkość
emisji, na którą wpłynie tempo wychodzenia z kryzysu.
Natomiast w dłuższym czasie kluczową rolę odegrają unijne
działania regulacyjne wynikające z decyzji o celu redukcji CO2
na rok 2030
— PAWEŁ WRÓBEL
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Podsumowując, w krótkim okresie na ceny będzie wpływała głównie wielkość emisji, na którą wpłynie tempo wychodzenia z
kryzysu. Natomiast w dłuższym czasie kluczową rolę odegrają unijne działania regulacyjne wynikające z decyzji o celu redukcji CO2
na rok 2030. Dla polskiej energetyki otworzy to możliwość negocjacji tzw. mechanizmów kompensacyjnych, m.in. poziomu puli
solidarnościowej, Funduszu Modernizacyjnego czy Funduszu Innowacji, które pozwolą zmniejszyć obciążenia wynikające ze
wzrostu cen za uprawnienia ETS.

Dla polskiej energetyki otworzy to możliwość negocjacji
tzw. mechanizmów kompensacyjnych, m.in. poziomu
puli solidarnościowej, Funduszu Modernizacyjnego czy
Funduszu Innowacji, które pozwolą zmniejszyć
obciążenia wynikające ze wzrostu cen za uprawnienia
ETS
— PAWEŁ WRÓBEL
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Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym,
centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam
idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we
współczesnym świecie. Wybór nazwy nie był przypadkowy. Dzięki
dynastii Jagiellonów szerzono takie ponadczasowe wartości, jak:
godność człowieka i rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność
osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Efektem
ich działań była znacząca poprawa jakości życia publicznego,
kulturalnego, naukowego i gospodarczego.
Dziś spuścizna ta może stanowić inspirację do rozwoju narodów naszego
regionu oraz do współpracy między nimi. Ważnym aspektem naszej misji
jest także wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju technologicznego.
Wpłynie to pozytywnie na poprawę konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw, które potrzebują doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania.
Instytut Jagielloński jest wydawcą kwartalnika Polish Energy Brief oraz
portalów branżowych PolishBrief.pl i BiznesAlert.pl.
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