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w imieniu w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji1 zwracamy się
do Pana Prezydenta z wnioskiem o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii2, przyjętej przez Sejm w dniu 20 lipca 2017 roku i przez Senat w dniu 27 lipca
2017 roku.
Istotą wprowadzonej zmiany jest radykalne zredukowanie tzw. opłaty zastępczej
wyznaczającej górną granicę ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych
(tzw. zielonych certyfikatów), z poziomu około 300 zł/MWh do około 50 zł/MWh, poprzez
powiązanie ceny świadectw ze średnią ważoną ceną transakcji z Towarowej Giełdy Energii.
Obecnie cena ta kształtuje się na poziomie ok. 30 zł/MWh.
Sprawdziła się prognoza tych ekonomistów, którzy wskazywali, że system certyfikatów
może być skuteczny jedynie na rzeczywistym rynku, natomiast w sytuacji oligopolu musiało
to doprowadzić do wynaturzeń, gdyż jest to tylko namiastka rynku. Na rosnące zagrożenie
zwracaliśmy uwagę już w latach 2010-2013 w ramach prac Warsztatów Rynku Energii3.
Zdaniem KIGEiT błędna regulacja została zastąpiona jeszcze gorszą. W rezultacie
większość z inwestycji w odnawialne źródła energii znajdzie się na prostej ścieżce
do bankructwa i przejęcia. Nie będzie można uniknąć międzynarodowej dyskusji o tworzeniu
przez Państwo warunków prawnych służących wrogim przejęciom. Zdaniem KIGEiT,
konsekwencje tych bankructw mogą być znacznie poważniejsze, niż upadek firm, których
wysiłek inwestycyjny można określić na ok. 30 mld zł. Dla sektora bankowego i inwestorów
branżowych jest oczywistym, że bankructwa te będą wynikiem działalności legislacyjnej
polskiego rządu. Zatem nie można wykluczyć, że mogą pojawić się wielomiliardowe
roszczenia w stosunku do Skarbu Państwa.
Po konsultacjach ze środowiskiem inwestorów, pragniemy poinformować Pana
Prezydenta, że grozi to trwałym podniesieniem współczynników ryzyka inwestycyjnego
w Polsce. Oznacza to, że zmniejszy się dostępność środków na wszystkie inwestycje z powodu
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wzrostu ryzyka politycznego, a w konsekwencji wpłynie ujemnie na tempo rozwoju całej
gospodarki.
Prosimy również Pana Prezydenta o zapoznanie się z całym procesem legislacyjnym,
który doprowadził do uchwalenia - naszym zdaniem - szkodliwej ustawy. Regulacje
gospodarcze nie powinny być stanowione bez konsultacji ze środowiskiem
przedsiębiorców. Gospodarka, to zespół naczyń połączonych. Strategiczne błędy legislacyjne
popełniane w odniesieniu do jednej branży odbijają się wzmocnionym echem w całej
gospodarce. Prywatni inwestorzy będą to odbierać jako intencjonalne działanie na ich szkodę.
Uchwalenie tej zmiany, to kolejny przykład, że brak realistycznej strategii rozwoju
energetyki, która pozwalałaby na uczestnictwo w cyfrowej transformacji technologicznej
prowadzi do coraz większych kłopotów. Struktura własnościowa powoduje, że nie działają
mechanizmy rynkowe. Procesy inwestycyjne trwają latami, a błędy strategiczne skutkują
kłopotami rozciągającymi się na dziesięciolecia. Pozbawiona strategii polityka energetyczna
stała się nieprzewidywalna i antyinnowacyjna. Bez rozwiązania tego problemu Strategia na
Recz Odpowiedzialnego Rozwoju w dominującej części pozostanie na papierze.
Jeśli Pan Prezydent wyrazi taką wolę, jesteśmy otwarci na rzeczowy dialog na temat wpływu
tego typu decyzji legislacyjnych na kondycję polskiej gospodarki w perspektywie następnych
lat.
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