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Maciej Bukowski

Warszawa, czerwiec 2022

Marnujący się potencjał

Gospodarcze uwarunkowania polityki klimatycznej w Polsce



O WiseEuropa i dzisiejszym spotkaniu

• WiseEuropa to niezależny think-tank, który specjalizuje się w ekonomii, polityce

gospodarczej i społecznej oraz stosunkach międzynarodowych.

• Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest prezentacji naszej wstępnej oceny

opublikowanego w ubiegłym tygodniu Krajowego Planu Odbudowy pod kątem

zawartych w nim zapisów dotyczących finansowania i reform. Chcemy też

zainspirować dyskusję odnośnie dalszych działań wokół KPO i priorytetów



Koszt transformacji
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Sektorowe emisje per capita

o Energetyka =  największe zapóźnienia => najłatwiejsza zmiana

o Inne sektory = podobne wyzwania jak w innych krajach UE



Potrzebne nakłady – ogółem i dodatkowe w energetyce

o Energetyka =  nakłady do 2050 rzędu 300mld EUR = 1,5% PKB z lat 2020-50
o Większość nakładów = konieczna niezależnie od dekarbonizacji (wymiana 

mocy), nakłady dodatkowe to ok. 0.45% PKB



Potrzebne nakłady – ogółem i dodatkowe (całość)

o Całość gospodarki =  nakłady do 2050 rzędu 2 bln EUR = ok. 8% PKB, 
o Transport dominujący = nakłady rzędu 1,6 bln EUR = ok. 6.5% PKB
o Większość nakładów = i tak konieczna niezależnie od dekarbonizacji,
o Nakłady dodatkowe to ok. 1.7%-1.8% PKB => wzrost stopy inwestycji z 16% 

PKB do 18% PKB



Źródła finansowania
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Mapa finansowania - konceptualizacja
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Mapa finansowania - Energetyka i Budynki



Krajowy Plan Odbudowy
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Kluczowe europejskie inicjatywy klimatyczne

Europejski 
Zielony Ład:

Cel polityczny 
redukcji emisji o 
55% do 2030 r. 
(względem 1990 
r.) i osiągnięcie 

neutralności 
klimatycznej do 

2050 r.

Next
Generation

EU
37% środków 

alokowanych na 
cele związane z 

zieloną 
transformacją w 

ramach 
instrumentów 
wspierających 

odbudowę 
gospodarczą po 
pandemii Covid-

19 

Europejskie 
Prawo o 
Klimacie:

Prawnie wiążące 
zobowiązanie do 
osiągnięcia przez 

UE celów 
redukcyjnych 
określonych w 
Europejskim 

Zielonym Ładzie

„Fit for 55”:
Operacjonalizacja 

Europejskiego 
Zielonego Ładu 

poprzez 
rozwiązania 
legislacyjne i 

wymogi 
regulacyjne w 

poszczególnych 
politykach UE

REPowerEU:
Przyspieszenie 

przechodzenia na 
OZE, 

wzmocnienia 
efektywności 

energetycznej i 
dywersyfikacji 

dostaw w związku 
z wojną w 
Ukrainie



Wielkość oraz alokacja środków

Do 2026 roku w ramach KPO Polska 
otrzyma:

€ 35,364 mld

158,5 mld PLN

ok. 6,1% PKB
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14%

Efektywność, 
dostępność i 

jakość ochrony 
zdrowia

13%
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21%

o Decyzja Rady Europejskiej z lipca 2020 r. i łączna alokacja dla Polski:
o 23,9 mld EUR jako dotacje
o 34,2 mld EUR jako pożyczki



Potencjalne bariery wprowadzania KPO

• Reformy sądownictwa: KE wymaga od polskiej strony zmian w systemie, które 
wzmocnią niezawisłość sądów. Pierwsza wypłata jest zdominowana przez kwestie 
instytucjonalne. Realizacja wymaga woli politycznej.

• Ograniczenia czasowe: opóźnienie w przyjęciu KPO prowadzi do wyzwań w związku z 
wypełnieniem poszczególnych kamieni milowych. Szczególnie, że wypełnienie części 
jest zaplanowane na drugi kwartał 2022 roku.

• Ogólność KPO: plan nie przedstawia szczegółów finansowania 
poszczególnych inwestycji oraz nie określa szczegółów ich wprowadzania (poza KM).

• Udział samorządów: realizacja cześć inwestycji (np. zero i niskoemisyjny 
transport publicznych, reforma planowania przestrzennego) wymaga współpracy z 
samorządami. Zróżnicowany poziom relacji rząd-samorządy.



Struktura pochodzenia środków
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€  23,9 mld

€  11,5 mld

35,364 mld EUR

Dotacje - 67,5% Preferencyjne pożyczki - 32,5%
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Przeznaczenie środków, a zbieżność z celami klimatycznymi i 
transformacją cyfryzacji
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Zielona Energia i Zielona Mobilność

• Projekty, które nie są nowe: część projektów wspomnianych w zaakceptowanym KPO 
są już gotowe do procedowania lub trwają nad nimi zaawansowane prace.

• Brak spójności z pakietem Fit for 55: KPO nie określa udziału OZE w całkowitej 
konsumpcji energii 2030 ani zelektryfikowaniu ogrzewania; brak całkowitego zakazu dla 
pieców węglowych, ale

• Termomodernizacja: powiązanie z odpowiednią dyrektywą EU; jednak nie stawia 
ambitnych celów np. udział gazowych kotłów w źródłach ciepła poniżej 40%; 
pojawia się za to wsparcie dla źródeł niskiej emisji w gospodarstwach o niskich 
dochodach i budownictwie komunalnym (grant 80%).

• OZE: liberalizacja zasady 10H; cel 23.5 GW do 2026; wsparcie dla wymiany źródeł 
energii na OZE w domach wielorodzinnych (grant 50%)

• Transport: opłata rejestracyjna i podatek od własności pojazdów emitujących 
spaliny; istotna rola sieci kolejowej; transport szynowy w części pożyczkowej 
(utrudnienie dla samorządów).



Wnioski
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Ocena ogólna

Dekarbonizacja jest tańsza niż się wydaje – do 2% PKB do inwestycji w 
latach 2020-2050

Środki na dekarbonizację są: zarówno publiczne (ETS, KPO, Fundusze UE) 
jak i prywatne (banki, środki własne inwestorów etc.)

Ograniczeniem jest raczej sfera regulacyjna: brak strategii, opóźnienia i 
niedoskonałości legislacji, preferencje dla SSP itp. 

Przyspieszenie transformacji wymaga zmiany paradygmatu: państwo jako 
życzliwy i wspierający regulator, a nie główny aktor

W związku z przemysłowym charakterem kraju można oczekiwać efektów 
mnożnikowych transformacji (gospodarka skorzysta)



Wnioski – przykład KPO

KPO jako przykład nie w pełni wykorzystanej szansy

Ok. 2/3 środków to środki bezzwrotne. Polska zrezygnowała z dużej części 
środków zwrotnych mimo, że są one tańsze niż dług krajowy

43% środków na klimat spełnia wymóg 37% z rozporządzenia UE

Fi
na

ns
ow

an
ie

R
ef

or
m

y

Reformy przewidziane w KPO nie są przełomowe – są to albo długo wyczekiwane 
zmiany (10 H), albo wynikają z realizacji zmian wymaganych przez prawo UE 

(termomodernizacja, opłata rejestracyjna i podatki od pojazdów spalinowych)

W momencie powstawania plany strategiczne rządu odnośnie transformacji nie były 
dostosowane do celów UE. KPO nie przybliża nas znacząco do celów Fit for 55 i 

REPowerEU, ale jest spójny z rządowym poziomem ambicji.

Komponenty „B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” i „E - Zielona 
inteligentna mobilność” to łącznie 21,4 mld EUR (ok. 98,5 mld PLN – 60%)

Wsparcie na klimat jest głównie przeznaczone na offshore, efektywność 
energetyczną, „pompy ciepła” i rozwój transportu kolejowego 

W ramach komponentu „B”, ok. 1/3 środków nie spełnia kryteriów klimatycznych
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Dziękuję za uwagę

Maciej Bukowski

maciej.bukowski@wise-europa.eu


