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Wstęp
Rok 2020 z wielu powodów był niezwykły. Wybuch pandemii koronawirusa pociągnął za sobą nawracające lockdowny, przekładające się praktycznie
na całym świecie na spadek aktywności gospodarczej, wzrost niepewności i ogólnoświatową recesję. Patrząc na interesujące nas tu bardziej obszary, zanotowano
także znaczące spadki konsumpcji i produkcji energii, w tym i elektrycznej. Jednocześnie makroekonomiczne efekty pandemii zdają się omijać cały obszar zielonej
energii. Inwestycje w źródła odnawialne nie spadły praktycznie nigdzie. Tempo ich wzrostu ograniczały w zasadzie tylko pandemiczne środki bezpieczeństwa
w fabrykach, na placach budów itp. Nie zabrakło ani funduszy, ani inwestorów. Co więcej, w wielu znaczących gospodarkach pojawiły się pomysły, aby
wykorzystać kryzys i recesje, by dokonać zasadniczego zwrotu nie tylko w kierunku rozwoju, ale w sposobie osiągania celów rozwojowych. W skrócie chodzi
o odbudowę po pandemii, ale inaczej, niż na sposób określany jako Business As Usual.
- Doskonałym przykładem jest tu przedstawiony przez Komisję Europejską w środku pandemicznej niepewności, projekt nazywany Nowym Zielonym
Ładem (New Green Deal). Komisja postanowiła zorganizować olbrzymie środki na zieloną przebudowę europejskiej gospodarki, m. in. dzięki dostępności
taniego pieniądza. „Zielony Ład” wyznaczy kierunek dla całego świata, który chce z UE handlować. Od lat widać bowiem tendencję do dostosowania się do wymagań Unii wśród jej najważniejszych partnerów. - podsumowuje Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w Santander Leasing.
Ale oprócz zachęt, Unia ma też do dyspozycji CBAM, czyli graniczny podatek węglowy. Da on realne możliwości ograniczania niekontrolowanego napływu towarów i usług,
wytwarzanych w sposób może i tani, ale jednocześnie uciążliwy dla środowiska. UE może tutaj liczyć na wsparcie zza oceanu. W zielonym kierunku, choć nieco inną ścieżką
zamierza bowiem podążać administracja nowego prezydenta USA Joe Bidena - dodaje.
Z kolei w szeroko pojętym polskim sektorze energetycznym pandemiczny rok upłynął pod znakiem ogłaszania przez kolejne
państwowe koncerny energetyczne „zielonych zwrotów” ku źródłom odnawialnym. Węgiel w tym momencie nie jest już
żadną perspektywą biznesową, tylko obciążeniem oraz poważnym problemem społecznym. I mówi się o tym już otwarcie.
Tak więc największe spółki w swoich nowych strategiach jasno wskazały przyszłościowe kierunki, jak wiatr, słońce,
wodór, czy biometan.

Mariusz Włodarczyk,
dyrektor zarządzający w Santander Leasing

Elektromobilność
Całościowe dane Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych tylko potwierdzają trend, jaki obserwujemy także w wynikach Santander Leasing. Wartość
leasingu samochodów elektrycznych i hybryd w Spółce wzrosła w 2020 r. o prawie 20 proc. rok do roku. W 2019 r. wartość ta wynosiła nieco ponad 137 mln zł,
w ubiegłym - już prawie 164 mln zł - mówi Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający rynku małych i średnich przedsiębiorstw.
Według Licznika Elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliwa Alternatywnych (PSPA) liczba wszystkich pojazdów o napędzie elektrycznym
- bateryjnym i hybryd plug-in w zeszłym roku więcej niż się podwoiła. O ile na koniec 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było 8 996 takich pojazdów,
to w 2020 r. przybyło ich 9 879, dając w sumie 18 875. Tempo przyrostu było o 40 proc. wyższe i to mimo panującej przez większą część roku pandemii.
Tymczasem w 2020 r. sprzedaż spalinowych aut osobowych zmniejszyła się o 22-24 proc., w zależności od rodzaju silnika. Stale rośnie też liczba
publicznie dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, choć tutaj wzrost ten jest raczej stabilny, o charakterze liniowym. Na koniec 2020 r.
stacji takich było - według danych PSPA - 1364, co oznacza, że w ciągu dwóch lat ich liczba podwoiła się.

Jakub Poręcki,
dyrektor zarządzający rynku małych i średnich przedsiębiorstw

A co przed nami?

PSPA szacuje, że w 2021 r. trend wzrostowy przekraczający 100 proc. w polskiej elektromobilności utrzyma się. Jednak bez rozszerzenia
dopłat do zakupu e-aut i odpowiednich zmian w prawie i podatkach, rozwój elektromobilności w Polsce będzie stosunkowo powolny.
Na 2021 r. Ministerstwo Klimatu planuje znaczącą zmianę regulacji z ustawy o elektromobilności. Początkowo planowano, by od 2030 r.
tworzenie stref czystego transportu miałoby być obowiązkowe dla wszystkich gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Ostatecznie pomysł ten
nie ostał się w konsultacjach. Do dalszych prac legislacyjnych przeszła modyfikacja, zgodnie z którą strefy będą obowiązkowe w gminach
powyżej 100 tys. mieszkańców, ale tylko tam gdzie występuje średnioroczne przekroczenie norm zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu.
We wszystkich pozostałych gminach strefy będą dobrowolne. Dodatkowo regulacja rozluźni nieco rygory stref, bo zezwoli na wjazd do nich pojazdami
napędzanymi LPG.
Z drugiej strony, wartym przytoczenia jest w tym miejscu raport Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia
Odporności”. Dokument określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią
COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. W ramach komponentu A i E opracowanego raportu założone są znaczne środki
na promocję elektromobilności, zarówno w zakresie zwiększenia zdolności gospodarki do tworzenia i wykorzystywania produktów w łańcuchach wartości,
które dotyczą rozwoju paliw alternatywnych i komponentów do ich produkcji, jak i tworzenia infrastruktury, która umożliwia i promuje wykorzystanie
niekopalnych paliw w obszarze transportu zbiorowego i indywidualnego. Dodatkowo, planowane jest uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorstw, które
chcą rozpocząć lub rozszerzyć działalność w sferze wdrożenia i promocji zielonych rozwiązań w gospodarce.

Perspektywiczny kierunek – fotowoltaika

Fotowoltaika jest jedyną metodą wytwarzania zielonej energii elektrycznej, która jest dostępna dla każdego i doskonale skalowalna.
O ile wiatraki zarezerwowane są raczej dla większych inwestorów, to produkować prąd z paneli mogą wszyscy, w instalacjach o mocy kilku
kilowatów, jak i rzędu megawatów. Pandemia nie miała negatywnego wpływu na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Wręcz przeciwnie - był
to kolejny rok prawdziwego boomu dla wytwarzania energii elektrycznej ze słońca. Produkcja instalacji PV zaczyna być już dostrzegalna z punktu
widzenia całego systemu elektroenergetycznego! Gwałtowne przyspieszenie budowy instalacji fotowoltaicznych widać już na danych Santander Leasing.
- Liczba umów leasingowych skoczyła z 60 w 2019 r. do 353 w 2020 r. To niemal sześciokrotnie więcej, dynamika sięga 500 proc.! Jeżeli chodzi o wartość netto umów leasingu SL to z 9,4 mln zł wzrosła do 36,6 mln zł, czyli prawie czterokrotnie. Widać wyraźnie, że dynamika przyrostu liczby instalacji jest
znacznie większa niż dynamika przyrostu wartości umów. Odrzucając założenie, że z jakichś powodów średnia wielkość instalacji na jedną umowę spadła,
pozostaje nam jedno wyjaśnienie - fotowoltaika tanieje. To też jest jeden z czynników, napędzających boom - podkreśla Mariusz Włodarczyk.
Tym samym mamy sytuację szybkiego przyrostu mocy zainstalowanej. Główne czynniki, oprócz spadających cen, są jeszcze co najmniej dwa. Dla instalacji
dużych, megawatowych, stawianych przez branżowych inwestorów i korzystających z publicznego wsparcia, znalazło się nagle miejsce. W aukcjach,
w których państwo rozdziela wsparcie „duża” fotowoltaika startuje w jednym koszyku z lądowymi turbinami wiatrowymi. Wiatr to ciągle tańsza
technologia, jednak z przyczyn regulacyjnych, podaż projektów wiatrowych maleje a na pewno nie rośnie. Coraz mniej można ich zbudować pod
rządami ustawy „odległościowej”. W to miejsce wchodzą instalacje fotowoltaiczne, dodatkowo coraz łatwiej konkurujące z wiatrem dzięki spadkowi
cen technologii PV.

Drugi czynnik to kolejne zapowiedzi modyfikacji programu „Mój
prąd”, dzięki któremu moc dachowych, kilkukilowatowych źródeł PV,
zainstalowanych tylko w 2020 r. wyniosła ok. 1,5 GW, około trzy razy więcej
niż dużych elektrowni słonecznych. Za każdym razem, kiedy rząd ogłasza
wyczerpywanie się budżetu programu, następuje skokowe pojawienie się
nowych mocy. Każdy chce po prostu zdążyć i dostać dopłatę. W sumie
na koniec 2020 r. moc PV w Polsce wyniosła 3960 MW. Jeżeli prześledzić
tempo jej wzrostu miesiąc po miesiącu, to widać wyraźnie, że sektor ten
nie odczuł pandemii.

Perspektywy

Fotowoltaika miała zajmować ważne miejsce w strukturze produkcji
energii elektrycznej, zakładanej w przyjętej już przez rząd Polityce
Energetycznej Polski do 2040. Ostateczna wersja tego dokumentu
nie została jeszcze opublikowana, ale w ostatnim znanym projekcie
zakładano, że moc instalacji PV w 2030 r. wyniesie 5-7 GW. Tymczasem
widzimy, że jest to wartość nieaktualna, skoro na koniec 2020 r.
mieliśmy już 4 GW. Z niecierpliwością wszyscy czekają na aktualizację
prognoz, w świetle obserwowanego zjawiska.
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Wiadomo natomiast, że operatorzy systemów dystrybucyjnych skarżą
się na coraz większe problemy z zapewnieniem bezpiecznej pracy ich
sieci z powodu mnożących się źródeł fotowoltaicznych u prosumentów.
Zupełnie inne są perspektywy dla „dużej” fotowoltaiki, instalacji o mocy
rzędu megawatów. Jeśli chodzi o regulacje, to wkrótce rozluźnione
zostaną rygory w obszarze planowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej
gminy nie będą musiały być uwzględniane instalacje fotowoltaiczne
o mocy do 1 MW. Na pewno będzie to impuls do rozwoju tego
segmentu. Należy się też spodziewać propopytowej polityki firm.
Przykładem jest wielki producent cementu Grupa Górażdże, która
podpisała 10-letni kontrakt z koncernem BayWa r.e. na zakup
energii z farmy fotowoltaicznej o mocy 65 MW, która dopiero powstanie.
To pierwszy w Polsce kontrakt typu cPPA (corporate Power Purchase
Agreement) w sektorze fotowoltaiki. Produkcja cementu jest wysoce
emisyjna, nic dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobów na zdobycie
energii nieobciążonej kosztami emisji CO2.
Ale mamy też globalne koncerny jak PepsiCo czy 3M, które także
w Polsce realizują swoją korporacyjną politykę przechodzenia na zieloną
energię. Jedna firma kupuje taką energię od swojego sprzedawcy,
druga na giełdzie, ale wymagają i dodatkowo płacą za gwarancje
pochodzenia z OZE. Popyt na tego typu energię będzie rósł, w miarę
realizacji polityk korporacyjnych, ale także i kosztów emisji CO2.

Sławomir Łazarski,

Prezes Zarządu MCMP sp. z o.o.

Sektor biogazu w Polsce.
Po wielu trudnych dla sektora biogazu latach pojawia się dobry czas
na jego rozwój. Nowe regulacje prawne, w tym ustawa o OZE, tworzą
w miarę sprzyjające warunki dla rozwoju rynku biogazowego. Pytanie czy
kolejne nowelizacje nie zmienią zasad gry, destabilizując odbudowujący
swój potencjał sektor.
Czym są biogazownie rolnicze? To bez wątpienia najbardziej wydajne
i przewidywalne odnawialne źródła energii (średnioroczna sprawność dobrze
zarządzanej instalacji wynosi ok. 92-96% mocy zainstalowanej).
Ponadto instalacje te spełniają definicję energetyki rozporoszonej, umożliwiając jednocześnie pracę w trybie wyspowym lub szczytowym. Nie
mniej istotny jest fakt, iż biogazownie świetnie wpisują się w model
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Utylizując odpady organiczne
i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (np. odchody zwierzęce,
odpady poubojowe, przeterminowana żywność, osady biologiczne
ze ścieków przemysłowych) produkują w procesie fermentacji
metanowej biogaz rolniczy, który może być:
- spalany w jednostce kogeneracyjnej produkującej energię
elektryczną i cieplną lub,
- oczyszczony do bio-metanu spełniającego standardy jakości
gazu ziemnego lub biopaliwa (bio-CNG).

Stan obecny – w Polsce na dzień 13 marca 2021 r. w Rejestrze wytwórców
biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
wpisanych było 99 wytwórców (łączna moc zainstalowana 117,804 MW). Polska
jest na dzień dzisiejszy jednym z mniejszych rynków biogazowych mimo
posiadania większego potencjału substratowego, niż Niemcy, które mając
ponad 10 tys. biogazowni są niekwestionowanym europejskim liderem.
Czas biogazu – perspektywy rozwoju. Bez wątpienia po wprowadzeniu
nowych regulacji prawnych daje się zauważyć znaczący wzrost realizowanych
inwestycji biogazowych. Dodatkowo emocje rynku podsycają zapowiedzi PKN
ORLEN i PGNIG o planach zainwestowania ogromnych środków
w inwestycje biometanowe, które notabene stają się faktem
(Orlen kupił już pierwsze biogazownie oraz projekty biogazowe).
Zważywszy, na duży potencjał produkcji biometanu
w Polsce (szacunki PGNIG to 7-8 mld m3 rocznie)
oraz konieczność sprostania wyzwaniom
klimatycznym rozwój sektora biogazu
w Polsce przy sprzyjających regulacjach
prawnych, mimo stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych wydaje
się oczywisty. Czy wykorzystamy
tę szansę pokażą najbliższe lata.

Jakub Jadziewicz,

Członek Zarządu Alians OZE
Rok 2021 rozpoczął się znaczącymi podwyżkami kosztów
energii elektrycznej. Są one związane w dużej mierze
z opłatą mocową, która zgodnie z ujęciem definicyjnym
wskazanym w ustawie, ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo energetyczne, poprzez wsparcie
konwencjonalnych rezerw mocy systemu
elektroenergetycznego. Obok wprowadzonej
1 stycznia br. nowej opłaty, nastąpiły także
podwyżki w taryfach dystrybucyjnych
oraz wzrost kosztów energii czynnej, czyli
stawek poszczególnych sprzedawców energii. Jak wyliczyliśmy, dla firmy i dla klienta
indywidualnego realny wzrost całego
kosztu energii elektrycznej sięga 17-20
proc. Przykładowo, dla firmy, zużywającej
w ciągu roku około 500 MWh energii
(podczas dnia pracy w godzinach 7-22 poniedziałek-piątek), oznacza to wzrost rachunku
o blisko 38 tys. zł rocznie. Wyższe rachunki
za prąd wpływają na koszty ponoszone przez
firmy, co przekłada się na ceny ich produktów
i konkurencyjność na rynku. Nic więc dziwnego, że
przedsiębiorcy poszukują możliwości ograniczania
tych wydatków, coraz częściej sięgając po autoprodukcję
energii elektrycznej. W przypadku klienta indywidualnego,
wzrost cen energii to coraz wyższe koszty życia, pośrednio
także wyższe ceny produktów i usług. Co więcej, według zapowiedzi, ceny
dla klientów indywidualnych mogą być uwolnione w 2022 roku, co może
drastycznie podnieść koszty związane z energią dla tych użytkowników.

Kluczem do długofalowej i wysoce efektywnej oszczędności
jest inwestycja we własne źródło energii, jakim jest m.in.
fotowoltaika. Jest to jedna z szeroko dostępnych możliwości, która pozwala uniezależnić się w znacznym stopniu
od kosztów mediów.
Skala oszczędności jest już stricte uzależniona
od zużycia oraz wielkości instalacji zamontowanej
przez klienta. Jednak niezależnie od wielkości
instalacji, mówimy o znacznych oszczędnościach
na przestrzeni roku. Klient indywidualny z instalacją 5 kWp, której koszt wynosi 25 000 zł brutto
zaoszczędzi około 3 tys. zł rocznie na zużyciu
energii, plus między 4 a 8 tys. zł jednorazowo
na uldze termomodernizacyjnej (w zależności
od progu podatkowego). Posiadacze instalacji
o mocy 10 kWp (o wartości 45 000 zł brutto)
oszczędzą z kolei około 6 tys. zł rocznie na zużyciu
oraz około 7-14 tys. zł jednorazowo dzięki uldze.
Dodatkowo należy mieć na uwadze program
Mój Prąd, który w ubiegłym roku przyznawał
dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł dla instalacji
2-10 kWp. W tym roku nowa edycja ma się rozpocząć
1 lipca – nie znana jest jeszcze ani forma, ani wysokość
wsparcia. Każdorazowo staramy się zrobić analizę zużycia
i dobrać wielkość instalacji w sposób umożliwiający pokrycie
zapotrzebowania w sposób jak najbardziej optymalny. Niezależnie
od wielkości instalacji fotowoltaicznej, przy dzisiejszych cenach za energię
elektryczną zwrot inwestycji następuje w przeciągu ok 5 lat.

Michał Baranowski,

Prezes Zarządu Elocity sp. z o.o.
Rozwój sieci stacji ładowania jest skorelowany z rynkiem sprzedaży
samochodów elektrycznych. Nadszedł czas, że rozwój elektromobilności
w Polsce będzie stymulowany także przez rynek B2B. Po polskich
drogach jeżdżą już floty elektrycznych samochodów użytkowych, które
dzięki swoim cechom idealnie wpisują się na przykład w miejską logistykę.
To z kolei wymaga zupełnie innego podejścia do zarządzania infrastrukturą
ładowania aut elektrycznych. Ta jest przez nas traktowana jako
krytyczna. Nasi Klienci wymagają gwarancji naładowania swoich
samochodów, oraz szczegółowego raportowania wolumenu
dostarczanej do pojazdów energii. Oferta Elocity to nie tylko
projekty realizowane dla sektora B2B. Współpracujemy także
z podmiotami, które dysponują prawem do miejsca parkingowego
i odpowiednim przyłączem prądowym. Dzisiaj największe
zainteresowanie wykazują zarządcy dużych nieruchomości,
przede wszystkim powierzchni handlowych oraz biurowych,
a także deweloperzy. W najbliższym czasie oczekujemy dużego
wzrostu popytu ze strony wspólnot mieszkaniowych, gdzie
ładowanie samochodów elektrycznych staje się koniecznością.
Kluczem jest efektywne rozliczanie sprzedaży usług ładowania.
Spodziewamy się również wzrostu zapotrzebowania na obsługę
dużych flot bezpośrednio lub poprzez firmy wynajmu
długoterminowego – również w kontekście dostępności
infrastruktury w całej sieci Elocity.

Marcin Korolec,

Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Polski rząd powinien w imię budowania konkurencyjności polskiej
gospodarki promować sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce.
Samochody elektryczne to przyszłość, większość z nas zgadza się z tym
twierdzeniem, ale samochody elektryczne promują wykorzystywanie
wytwarzanego w Polsce prądu, kosztem ograniczenia importu ropy
naftowej. A gdy jeszcze korzystamy z własnego prądu wyprodukowanego przez panel fotowoltaiczny, umieszczony na własnym dachu
to korzyści zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne są oczywiste. Opracowany przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych i Cambridge Econometrics Raport „Napędzamy Polską
Przyszłość” wskazuje, że polska gospodarka wydaje na paliwa
do poruszających się po polskich drogach samochodów, około
12 miliardów Euro w rok. Zamiana paliw na napęd elektryczny
spowodowałyby oszczędności dla polskiej gospodarki o 8 Mld
Euro w rok, czyli około 32 mld złotych. Te pieniądze zostałyby
w kieszeniach polskich konsumentów, bylibyśmy o tyle
bogatsi, a korzyści środowiskowe byłyby oczywiste o konsekwencjach geopolitycznych nie wspominam.

Jan Wiśniewski,

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Mimo pandemii COVID-19 i poważnego kryzysu na rynku motoryzacyjnym, rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce w 2020 r wyraźnie
przyspieszył, co wpisało się w trendy odnotowywane w pozostałych
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na polskim rynku odnotowano szereg rekordów w zakresie sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych.
Na podstawie „Licznika elektromobilności” prowadzonego przez PSPA oraz
PZMP w 2020 r. w Polsce zarejestrowano 9 879 osobowych samochodów
z napędem elektrycznym (wzrost o 140% r/r), 322 elektryczne samochody
ciężarowe i dostawcze (wzrost o 13% r/r) oraz aż 201 elektrycznych
autobusów (wzrost o 253% r/r). Sieć ogólnodostępnej infrastruktury
powiększyła się natomiast o 353 stacje (826 punktów). Warto jednak
odnotować, że mimo znaczących wzrostów procentowych, pod
względem liczby rejestracji osobowych i dostawczych EV Polska wciąż
znajduje się daleko od europejskich liderów elektromobilności,
zwłaszcza uwzględniając wielkość krajowego rynku motoryzacyjnego.
Samochody elektryczne stanowią mniej niż 0,01% krajowego
parku pojazdów, a rozbudowa infrastruktury napotyka liczne
przeszkody natury administracyjno-legislacyjnej takie jak
np. najdłuższy w Unii Europejskiej czas oczekiwania
na wydanie warunków przyłączenia ładowarek do sieci
elektroenergetycznej, który w niektórych lokalizacjach
może sięgać 3 lat. Kluczem do przyspieszenia rozwoju
zeroemisyjnego transportu w Polsce jest wdrożenie
efektywnego systemu dofinansowania. Na podstawie
zaktualizowanego, drugiego wydania raportu PSPA
„Polish EV Outlook 2020”, w scenariuszu realistycznym, zakładającym wprowadzenie subsydiów w postaci

dotacji z NFOŚiGW w podwyższonej wysokości względem uruchomionych
w 2020 r. programów pilotażowych, polski park samochodów całkowicie
elektrycznych (BEV) w roku 2025 może liczyć ok. 317 tys. szt.
Bez takiego wsparcia będzie niemal dwukrotnie mniejszy. Dzięki
zoptymalizowaniu zachęt natury finansowej, w 2030 r.
skumulowana liczba rejestracji BEV może przekroczyć
955 tys. szt. Łącznie z hybrydami typu plug-in (PHEV),
których park w Polsce PSPA prognozuje w 2025 r. na ponad
204 tys. szt., a w 2030 r. na 653 tys., za 10 lat po polskich
drogach może jeździć nawet 1,6 mln samochodów
z napędem elektrycznym. Dynamizacji ulegnie również rozbudowa infrastruktury. Według analiz PSPA do 2025 r.
w Polsce może powstać nawet 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów
elektrycznych. Potencjał w zakresie
infrastruktury niepublicznej szacujemy
na 85-110 tys. punktów.

Piotr Kisiel,

Dyrektor Zarządzający Manitu Solar PL
Rok 2020 był dla sektora fotowoltaiki w Polsce historyczny pod względem
przyrostu nowych mocy. W minionym roku przybyło ok 2 GW nowych mocy w PV.
Spodziewamy się, że rok 2021 będzie również obfitował w dynamicznie rosnącą liczbę
nowych instalacji PV, szczególnie w segmencie małych i średnich firm, jak również
dalszego dynamicznego wzrostu instalacji prosumenckich. Głównymi stymulatorami
dalszego rozwoju sektora PV w Polsce będą w roku 2021 bez wątpienia opłata
mocowa, jak również potwierdzony w ostatnich dniach start Programu Mój Prąd 3.0.
Nabory wniosków do programu wystartują 1 lipca 2021, a wsparciem będą objęte
instalacje pv w przedziale 2-10 kW przyłączone do sieci po 31 stycznia 2020 r.
Należy się również spodziewać, że już w tym roku zyskiwać na znaczeniu
będą technologie pomagające wykorzystać energię z instalacji PV w miejscu
jej generacji, z maksymalnym odciążeniem sieci dystrybucyjnej. Konsumpcja
energii możliwie blisko miejsca jej wytwarzania jest przyszłością rozwoju
sektora energetyki odnawialnej. Również międzysektorowa integracja
technologii jest tu kluczem, czego wyrazem jest Strategia Inteligentnego
Łączenia Sektorów Zielonej Energii zapowiedziana przez Komisję
Europejską. W ramach takiej integracji wspólnie z fotowoltaiką mogą
się rozwijać i wzajemnie uzupełniać m.in. technologie elektromobilności, magazynowanie energii w akumulatorach, czy pompy ciepła
w technologii powietrze/woda. Należy również wyraźnie zaznaczyć,
że wsparcie inwestycji w rozproszone źródła energii generuje olbrzymią
liczbę nowych miejsc pracy (w roku 2020 sektor PV był wyceniany
na 8 mld zł) w sektorze wciąż odpornym na globalny kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Przed nami wiele lat stabilnego
wzrostu rozwoju fotowoltaiki, co z pewnością w dłuższej perspektywie
pozytywnie wpłynie na stan naszego klimatu. Oby tylko również
klimat polityczny sprzyjał temu rozwojowi.
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