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Prezentacja

I.

Krótko o EBOR

II.

Co EBOR robi w Polskiej energetyce?

III.

Rola międzynarodowych instytucji finansowych we
wspieraniu transformacji do gospodarki niskowęglowej

IV.

Rola funduszy publicznych i prywatnych
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29 krajów Europy Środkowej I Wschodniej + Magreb
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EBOR




Instytucja międzynarodowa o ratingu AAA/Aaa. Baza
kapitałowa EUR 30 mld. Udziałowcami jest 61 krajów i 2
instytucje.
Misja:
– Wspieranie procesu transformacji do gospodarek rynkowych
głównie poprzez inwestycje w sektorze prywatnym
– „Dodatkowość” (wspierać a nie wypychać inwestycji prywatnych)
– Projekty motywowane i finansowane komercyjnie (ostrożnie z
subwencjami)
– Promowanie inwestycji wspierających proekologiczny rozwój
zrównoważony
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Inwestycje EBOR
EUR mld
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Od 1991 r. EBOR
zainwestował EUR 71.1 mld.
w 3,389 projektów (78%
prywatne)
W 2011 r. EBOR
zainwestował EUR 9 mld. w
380 projektów
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81.8% to instrumenty dłużne
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Equity ABV

Note: dane na XII 2011
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Net Cumulative Business Volume

POLSKA – zatwierdzone projekty
(kwoty w mln EUR)

900
784.5

800
700

643.2

600

556
495

500

441.0

431

400

354

300

308

299

271

259.2
213

210

200

160.5

147

100

115.5

55

X. 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

1991-1994

EUR mln

610

Inicjatywa EBOR na rzecz trwałej energetyki










Finansowanie inwestycji w zwiększenie
efektywności energetycznej i rozwój
odnawialnych źródeł energii
Około 30% portfela projektów EBOR
OZE to ok. 20% inwestycji w
energetyce
Przedsiębiorstwa, budynki,
mieszkalnictwo, transport,
infrastruktura, agro-biznes
Oprócz finansowania projektów także
pomoc techniczna i pomoc w reformach
regulacyjnych i instytucjonalnych
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Internalizacja problemów klimatycznych w
strukturze EBOR












50-osobowy zespół techniczny wspierający
bankierów
Specjaliści w zespole ekonomicznym I prawnym
Specjalistyczne strukturyzowane produkty finansowe
dla EE I OZE, w tym MŚP I mieszkalnictwo
Każdy projekt prześwietlany pod kątem możliwości
realizacji bardziej proekologicznych wariantów (poza
normalną analizą wpływu na środowisko)
Ocena ryzyka wpływu zmian klimatycznych na ryzyko
I opacalność inwestycji
Ujemna emisja netto z projektów: Rozważamy
wprowadzenie celu neutralności węglowej.
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Projekty EBOR w sektorze energetycznym w
Polsce - wiatr


Farma wiatrowa Golice – XII 2011
–Długoterminowa pożyczka na budowę i eksploatację 38 MW elektrowni wiatrowej w pn
Polsce. Sponsor: Acciona Energy



Farma wiatrowa Margonin - Wrzesień 2010
Farma wiatrowa 120 MW w północno zachodnie Polsce
–Finansowanie EBOR: równowartość EUR 45 million w formie długoterminowej pożyczki
–Sponsor: EDP Renovaveis
–



Farma wiatrowa Tychowo – Kwiecień 2009
Budowa 50 MW farmy wiatrowej w północnej Polsce
–Finansowanie EBOR: długoterminowa pożyczka na kwotę PLN 126 mln
–Sponsor: RP Global (Hiszpania)
–



Iberdrola – Polska/Węgry – Luty 2010
Nabycie 25% akcji w portfelu farm wiatrowych Iberdroli w Polsce i na Węgrzech. Łączna
wartość zaangażowania EBOR to EUR 125 mln.
–
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Projekty EBOR w sektorze energetycznym w Polsce
- biomasa





Patnów II – Marzec 2011
–

refinansowanie bloku 464MW na zasadach project finance (udział EBORu – EUR 80 mln)

–

transakcja uwolniła środki kapitałowe, które zostaną wykorzystane na budowę kotła
opalanego biomasą w elektrowni Konin

–

EBOR finansował również oryginalny projekt Pątnowa w 2005 w formie 14-letniego kredytu

Saturn – Sierpień 2009
–

–
–

Finansowanie budowy 80 MW kotła biomasowego, wykorzystywanego do produkcji ciepła i
energii na potrzeby zakładów papierniczych Mondi Świecie
Pożyczka EBOR - EUR 30 mln
Sponsor – Polish Energy Partners
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Oszczędzanie energii i małe OZE w MŚP - POLSEFF











150 Mln EUR Linia kredytowa przez polskie banki I firmy leasingowe
Małe premie motywacyjne finansowane grantem UE zależnym od efektu
energetycznego I ograniczonego do 20% pożyczki
Bodźce dla głębokiej termomodernizacji obejmującej źródła, instalacje, procesy
przemysłowe I budynki
Zintegrowany produkt finansowy obejmujące ustrukturyzowany produkt finansowy,
pomoc techniczną I marketing
Liczymy, że banki partnerskie oswoją się z produktem, przepływami I ryzykiem
takich projektów I bedą kontyuować kredytowanie po wyczerpaniu linii EBOR
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Projekty EBOR w sektorze energetycznym w Polsce
– sieci i wytwarzanie węglowe


System zielonych inwestycji - 2010
–

–



System zielonych inwestycji - 2010
–

–
–
–



Pośrednictwo w i strukturyzacja transakcji sprzedaży AAUs na rzecz Hiszpanii i Irlandii za
EUR 40 mln
Przychody przeznaczone na programy dofinansowania podłączeń elektrowni wiatrowych do
sieci, małych elektrocieplowni na biomasę, biogazowni rolniczych i termorenowacji
budynków pubilcznych.

Pożyczka na inwestycje zmniejszające wpływ działalności na środowiska oraz poprawiające
sprawność wytwarzania w elektro-ciepłowni w rafinerii Płockiej, spalającej uboczne produkty
rafinacji
7-letnia pożyczka na kwotę EUR 250 mln
Zintegrowany system zarządzania energią I emisjami gazów cieplarnianych
Spełnienie nowych restrykcyjnych norm emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłów nowej
dyrektywy IED przed wymaganym terminem.

Fundusz ESCO (w przygotowaniu)
–

–

Specjalistyczny instrument finansowy na bazie KAPE umożliwiający wzrost skali działalności
firm świadczących gwarantowane usługi energetyczne spłacane z oszczędności
wykup wierzytelności z portfeli projektów firm ESCO
12

Wybrane projekty w sektorze energetycznym w
Polsce – sieci i wytwarzanie z paliw kopalnych


PKN Orlen – 2011
–
–
–



ENERGA – Kwiecień 2010
–



Pozyczka PLN 800 mln w strukturze A/B współfinansująca program inwestycyjny ENERGA
Operator o łącznej wartości PLN 2.6 mld. Celem programu jest wzmocnienie sieci
dystrybucji energii, umożliwiające m.in. Podłączenie nowych mocy energii odnawialnej.

ENEA – Listopad 2008
–

–
–



7-letnia pożyczka na kwotę EUR 250 ml modernizacja CHP opalanej produktami rafinacji
Zintegrowany system zarządzania energią I emisjami
Spełnienie nowych restrykcyjnych norm emisji SO2, NOx i pyłów nowej dyrektywy IED
przed wymaganym terminem

Objęcie 2.5% akcji w ramach pierwszej emisji publicznej ENEA S.A.
Wartość transakcji: prawie EUR 50 mln
Środki EBORu mogą być wykorzystane na modernizację sieci oraz inwestycje w
energetykę odnawialną

BOT Bełchatów – 2006
–
–
–

Finansowanie nowego bloku 833MW i inwestycji powiązanych
Łączna wartość projektu project finance: EUR 1.6 mld
Pożyczka EBOR: EUR 125 mln na okres 12 i 16 lat (2 transze)
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Rola międzynarodowych instytucji finansowych w
transformacji do gospodarki niskowęglowej (1)










Przyjęty cel globalny to utrzymać niskie prawdopodobieństwo przekroczenia
wzrostu średniej temperatury ziemi o 2°C w stosunku do czasów
przedprzemysłowych.
Globalne emisje muszą osiągnąć szczyt przed 2020 r a potem spaść w 2050
do 50% poziomu z r 1990
Ażeby zostawić przestrzeń rozwojową dla krajów rozwijających się, bogatsi
(w tym UE) muszą zredukować emisje o 80%-95% do 2050 => zero emisji z
energetyki

Wg. Międzynarodowej Agencji Energii 80% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych z użycia energii wyczerpującej limit 2°C, już jest ‘uwięzione’ w
istniejących elektrowniach, fabrykach, budynkach itp.
Bez ogromnych inwestycji przed 2017 wszystkie późniejsze inwestycje
musiałyby być całkowicie bezemisyjne, co by było zaporowo drogie

14

Rola międzynarodowych instytucji finansowych w
transformacji do gospodarki niskowęglowej (2)


Wg IEA Energy Technology Perspective (2010) 46 bilionów USD dodatkowych
nakładów byłoby potrzebnych w 2050 w światowej energetyce, aby osiągnoć
globalne cele klimatyczne: wzrost o 17% w stosunku do inwestycji bazowych
(270 Bilionów).



Dostępność i koszt kapitału problemem okresowym i regionalnym



Wyzwania: zaburzone bodźce, bariery oraz innowacyjna inżynieria finansowa





Bodźce do inwestycji: ceny energii odzwierciedlające prywatne I społeczne
koszty krańcowe, przymus regulacyjny, konkurencyjne rynki, bezpieczeństwo
Bariery:
– subwencjonowanie energii konwencjonalnej, bezwładność I opór polityk, instytucji i
zachowań, niestabilne, niekonsekwentne I sprzeczne polityki pro-klimatyczne (np.
OZE I ETS),

– forsowanie zbyt drogich, niedojrzałych technologii (np, fotowoltaika), ignorowanie
systemowych kosztów (np. OZE), lęk przed przedsiębiorczością.
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Rola finansowania publicznego I prywatnego














Finansowanie publiczne kroplą w morzu potrzeb
Źródła miękkiego finansowania wysychają wraz z kryzysem
zadłużeniowym i oszczędnościami finansów publicznych
Środki publiczne strategicznie alokowane (najbardziej potrzebujące
kraje, adaptacja
Kraje takie jak Polska muszą coraz bardziej polegać na finansowaniu
własnym I komercyjnym
Nowe ramy finansowe UE po 2014 – koniec wysokiej dotacyjności i
innowacyjne instrumenty finansowe z wysoką dźwignią finansową
… to dobra wiadomość dla inwestycji proekologicznych, bo kropla
dotacji potrafi zatruć morze potrzeb
Rola rynkowych bodźców do inwestowania I używanie malejącego
pieniądza publicznego to mobilizowania pieniądza prywatnego
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Wyzwania dla międzynarodowych instytucji
finansowych




Czy deklarować klimatyczną neutralność lub negatywne emisje z
portfela projektów
Czy I jak finansować nowe i/lub modernizacje instniejących elektrowni
węglowych



Czy I jak finansować elektrownie atomowe



Czy finansować duże elektrownie wodne



Czy finansować niesprawdzone, ‘raczkujące’ technologie (np. CCS)



Jak się uwolnić od dotacyjnego uzależnienia?



Jak stymulować komercyjną replikowalność swoich inwestycji?



Czy finansować projekty zwiększające emisyjną konsumpcję
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