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Strategiczne uwarunkowania produkcji energii

ze Ÿróde³ odnawialnych w Polsce

STRESZCZENIE. W uwarunkowaniach polskich energetyka odnawialna traktowana jest w procedurze

finansowania inwestycji nadal jak coœ egzotycznego. Wiele banków, instytucji finansuj¹cych,

nie jest w stanie przyst¹piæ do analizy tego typu inwestycji ze wzglêdu na brak wiedzy

o uwarunkowaniach strategicznych tego sektora. Taki stan rzeczy powoduje trudnoœci w uzy-

skaniu finansowania tych inwestycji. Celem niniejszego opracowania by³o przestawienie

strategicznych uwarunkowañ inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii. Rezultatem opraco-

wania s¹ analizy scenariuszowe, SWOT oraz PEST sektora energetyki odnawialnej. Analiza

strategiczna umo¿liwia okreœlenie przysz³ych ograniczeñ przy formu³owaniu strategii

dzia³ania przedsiêbiorstwa z sektora energetyki odnawialnej. Pozwala równie¿ dokonaæ

wstêpnej oceny stopnia niepewnoœci oraz stabilnoœci i struktury otoczenia przedsiêbiorstwa.

W wyniku przeprowadzonych analiz uwarunkowañ strategicznych inwestycji w zakresie

energetyki odnawialnej mo¿na stwierdziæ, ¿e w otoczeniu politycznym i prawnym istniej¹

bardzo korzystne uwarunkowania strategiczne, co zachêci inwestorów do realizacji takich

inwestycji, a instytucje finansuj¹ce do ich finansowania. Jednoczeœnie z analizy czynników

makroekonomicznych wynika, ¿e najwiêksza rozpiêtoœæ si³y wp³ywu wystêpuje w sferze

polityczno-prawnej, dotycz¹cej przede wszystkim zaniechania wsparcia legislacyjnego

w zakresie rozwoju OZE, przy jednoczeœnie du¿ym prawdopodobieñstwie, ¿e do tego nie

dojdzie. Ponadto istnieje znaczny wp³yw czynników ekonomicznych; wzrost kursów walut

(istotny przy planowanym zakupie turbin od zagranicznego dostawcy) czy te¿ wzrost stopy

oprocentowania kredytu, mog¹ mieæ znaczny negatywny wp³yw na rentownoœæ inwestycji.

Obserwuje siê równie¿ bardzo du¿e prawdopodobieñstwo kontynuacji rz¹dowego wsparcia

inwestycji w OZE, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i polityczno-prawnym. Po-
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myœlnoœci planowanej inwestycji sprzyjaj¹ czynniki technologiczne, takie jak planowana

modernizacja sieci przesy³owych oraz planowane powstanie wspólnego, europejskiego rynku

energii z OZE.

S£OWA KLUCZOWE: analiza strategiczna sektora energetyki wiatrowej, analiza SWOT sektora

energetyki wiatrowej, analiza PEST energetyki wiatrowej, analiza scenariuszowa sektora

energetyki wiatrowej

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowañ in-

westycji w odnawialne Ÿród³a energii w Polsce na tle uwarunkowañ europejskich. Analiza

strategiczna uwarunkowañ dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, zw³aszcza w sektorze energetyki,

jest niezbêdna nie tylko ze wzglêdu na okres eksploatacji inwestycji, ale równie¿ ze wzglêdu

na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostaæ wykonana

w pierwszym kroku, przy rozpatrywaniu projektu inwestycyjnego o d³ugim okresie eks-

ploatacji oraz o znacznym koszcie inwestycji.

Pozytywna analiza strategiczna pozwala na podjêcie dalszych dzia³añ, maj¹cych na celu

szczegó³owe zbadanie aspektów finansowych i ekonomicznych planowanej inwestycji, jej

op³acalnoœci oraz efektywnoœci. Z powy¿szego wynika, ¿e analiza ta jest jednym z zasad-

niczych elementów w procesie oceny projektu inwestycyjnego.

1. Globalne zjawiska w elektroenergetyce i reakcja

spo³ecznoœci miêdzynarodowej

Elektroenergetyka jest strategicznym przemys³em we wszystkich krajach na œwiecie.

Zabezpiecza ona funkcjonowanie pañstwa, bêd¹c jednoczeœnie motorem rozwoju dla gos-

podarki kraju i regionów, w których ulokowane s¹ zdolnoœci wytwórcze. Jednak w ostatnich

latach w gospodarce œwiatowej wyst¹pi³o szereg zjawisk, wymuszaj¹cych nowe podejœcie

do polityki energetycznej. W rezultacie podjêto wyzwanie zapewnienia czystej, zawsze do-

stêpnej energii, stymuluj¹cej rozwój gospodarki (Ramowa Konwencja Narodów Zjedno-

czonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protoko³em z Kioto). Ograniczenie powi¹zanych

z energetyk¹ globalnych zmian klimatycznych oraz ich prawdopodobnego oddzia³ywania na

warunki ¿yciowe jest zupe³nie nowym wyzwaniem stoj¹cym przed polityk¹ energetyczn¹.

Realizuj¹c to wyzwanie w zakresie zintegrowanej polityki energetycznej i klimatycznej,

Unia Europejska, a w tym i Polska, zobowi¹za³y siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw,
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zapewnienia konkurencyjnoœci gospodarki i dostêpnoœci energii po przystêpnej cenie, prze-

ciwdzia³ania zmianom klimatu oraz promowania równowagi ekologicznej.

W sytuacji, kiedy zasoby nieodnawialne wci¹¿ siê zmniejszaj¹ (œwiatowe zasoby wêgla,

przy zachowaniu obecnej wartoœci ich zu¿ycia, wyczerpi¹ siê za ok. 220 lat, a ropy i gazu

ziemnego za ok. 40 lat od 2008 r.), zwiêkszenie mo¿liwoœci wykorzystania energii pocho-

dz¹cej z odnawialnych Ÿróde³ energii sta³o siê strategicznym celem gospodarki energe-

tycznej. Odnawialne �ród³a Energii (OZE) s¹ Ÿród³ami praktycznie niewyczerpalnymi; ich

zasoby s¹ odnawiane w wyniku procesów naturalnych, w przeciwieñstwie do paliw wydo-

bywanych z wnêtrza Ziemi. Przy œrednim wzroœcie wartoœci globalnej inwestycji w odna-

wialne Ÿród³a energii (powy¿ej 50% rocznie w okresie 2004–2007) czysta energia wyró¿nia

siê na tle rynku. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez BNP Paribas wartoœæ globalnych

inwestycji w OZE wynios³a w 2007 r. 94 mld dolarów, w porównaniu do 75 mld dolarów

w roku poprzednim (wzrost o 25%). W ogólnej strukturze finansowania 39% zajmuj¹ in-

westycje w elektrownie wiatrowe, 27% w biopaliwa, 17% w energiê s³oneczn¹ oraz 11%

w biomasê [3].

Moc zainstalowana energetyki wiatrowej na œwiecie wzros³a w 2009 r. wobec roku

poprzedniego o 30,5%, osi¹gaj¹c wartoœæ 157 932,2 MW. W 2009 roku najwiêkszym poten-

cja³em w tym zakresie dysponowa³a Europa – 48,24% (w tym UE 98,18%) rynku œwiatowego,

nastêpnie Ameryka Pó³nocna – 24,36%, a nastêpnie Azja 24,64% i reszta œwiata 2,76% [6].

2. Wp³yw kryzysu finansowego na op³acalnoœæ inwestycji

w OZE

Obserwowany w latach 2008–2011 kryzys finansowy o znacznej skali wywo³uje w¹t-

pliwoœci, czy tempo rozwoju inwestycji w OZE utrzyma siê w krótkoterminowym okresie,

ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo wzrostu kosztów kredytu, wynikaj¹ce z utraty p³yn-

noœci finansowej niektórych banków i spadku zaufania w ca³ym segmencie oraz ostro¿ne

podejœcie do inwestycji w OZE, których specyfika nie zawsze jest w³aœciwie postrzegana

przez banki podejmuj¹ce decyzje kredytowe. Podobnie w uwarunkowaniach polskich,

energetyka odnawialna traktowana jest w procedurze finansowania inwestycji jako szcze-

gólnie ryzykowna. Wiele banków i instytucji finansuj¹cych nie jest w stanie przyst¹piæ do

analizy tego typu inwestycji ze wzglêdu na brak wiedzy o uwarunkowaniach strategicznych

tego sektora. Taki stan rzeczy powoduje trudnoœci w uzyskaniu finansowania tych in-

westycji. Jednak w skali d³ugoterminowej obawy te s¹ nieuzasadnione ze wzglêdu na szansê

strategiczn¹ tworzon¹ zarówno przez polskie, jak i europejskie regulacje prawne, które

wymuszaj¹ wzrost produkcji energii z OZE i gwarantuj¹ sprzeda¿ ka¿dej iloœci energii

produkowanej w OZE w systemie energetycznym.

W zakresie regulacji prawnych okreœlaj¹cych strategiczne uwarunkowania dzia³ania UE

w kierunku OZE nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce dokumenty:
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1. Traktat Karty Energetycznej (1994 r., Lizbona).

2. Bia³a Ksiêga „Energia dla przysz³oœci: odnawialne Ÿród³a energii” (1997 r.).

3. Strategia Lizboñska (2000 r.) .

4. Zielona Ksiêga „W sprawie bezpieczeñstwa dostaw energii” (2000 r.).

5. Zielona Ksiêga „Ku europejskiej strategii bezpieczeñstwa energetycznego” (2000 r.).

6. Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Unii Europejskiej „Zrównowa¿ona Europa dla

Lepszego Œwiata (Strategia z Goeteborga, 2001 r.).

7. Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odna-

wialnych na wewnêtrznym rynku energii elektrycznej.

Ponadto, na skutek wpisania strategii produkcji energii z OZE w d³ugofalow¹ politykê

globaln¹, politykê Unii Europejskiej oraz krajow¹, a tak¿e w zwi¹zku ze znacznym wzro-

stem wymaganego udzia³u OZE w produkcji energii elektrycznej ogó³em, inwestycje w se-

ktor produkcji czystej energii posiadaj¹ aktualnie dogodne warunki strategiczne. W zwi¹zku

z przyjêciem przez Uniê Europejsk¹ zobowi¹zañ dotycz¹cych limitów energii wytworzonej

w odnawialnych Ÿród³ach energii (OZE) rozpoczêto budowê systemu d³ugoterminowych

gwarancji wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej.

Energetyka odnawialna, ze wzglêdu na stoj¹ce na drodze jej rozwoju bariery, wymaga

wsparcia ze strony w³adz w postaci odpowiednich instrumentów rynkowych i prawnych.

Poprzez proces legislacyjny Unia Europejska stworzy³a ramy do rozwoju sektora zielonej

energii w Europie. Nie jest to zadanie ³atwe – rynki narodowe ró¿ni¹ siê od siebie pod

wzglêdem stanu rozwoju, struktury dostaw energii, uwarunkowañ prawnych i zasad na nim

panuj¹cych. Ponadto wiele œwiatowych rynków energii podlega procesom liberalizacji, co

dodatkowo utrudnia tworzenie mechanizmów wsparcia dla wybranej grupy producentów.

Polska, po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, równie¿ zobowi¹zana zosta³a do wdro¿enia

mechanizmów wsparcia dla energetyki odnawialnej i wybra³a tzw. system zielonych cer-

tyfikatów. Jest to jeden z dwóch podstawowych modeli wsparcia i stymulacji dla rozwoju

sektora energetyki odnawialnej, mo¿liwy do zastosowania dziêki zapisom Dyrektywy

2001/77/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 27 wrzeœnia 2001 w sprawie promowania

energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych Ÿróde³ energii na wewnêtrznym rynku

energetycznym, które to zapisy nakazuj¹ wspieranie Ÿróde³ odnawialnych. Dodatkowym

systemem wsparcia dla Ÿróde³ odnawialnych jest system sta³ych cen.

W krajach, gdzie jest on stosowany (np.w Niemczech czy w Danii), na dystrybutorów

energii elektrycznej na³o¿ony zosta³ obowi¹zek zakupu „zielonej energii” po z góry usta-

lonych cenach, gwarantuj¹cych jej producentom osi¹gniêcie zysku. W przeciwieñstwie do

systemu „zielonych certyfikatów” jest to system znacznie prostszy w swoim funkcjo-

nowaniu, a dziêki wysokiej przewidywalnoœci sprzyja precyzyjnemu planowaniu inwes-

tycji. Istniej¹ dwie odmiany systemu sta³ych cen: system sta³ej mar¿y, gdzie do rynkowej

ceny energii dodawana jest odgórnie ustalona mar¿a przys³uguj¹ca producentom zielonej

energii, oraz ulga podatkowa (stosowana np. w USA – PTC, czyli Production Credit Tax),

gdzie do ka¿dej kilowatogodziny zielonej energii przypisana jest ulga podatkowa, corocznie

indeksowana wskaŸnikiem inflacji.

Docelowo rynek UE, w tym tak¿e rynek elektroenergetyczny energii OZE, ma byæ

jednolity i konkurencyjny. Teoretycznie budowa i funkcjonowanie takiego rynku jest mo-
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¿liwa, jednak odpowiedŸ na pytanie, jak bêdzie kszta³towaæ siê wsparcie ekonomiczne

produkcji OZE w Polsce na skutek liberalizacji rynku energii w skali Unii Europejskiej,

wymaga szczegó³owej analizy ekonomicznej obecnego systemu wsparcia w poszczególnych

krajach cz³onkowskich.

Polska z ambitnie wyznaczonymi celami energetyki z OZE z pewnoœci¹ do koñca 2020

roku bêdzie korzystaæ z aktualnego rozwi¹zania w postaci zielonych certyfikatów, których

cena bêdzie corocznie waloryzowana o wskaŸniki inflacyjne i inne czynniki warunkuj¹ce

op³acalnoœæ inwestycji w OZE. Mo¿liwe jest wprowadzenie dodatkowych zachêt (podat-

kowych, premia œrodowiskowa, gwarantowana cena).

W krajach UE w 2001 r. udzia³ energii odnawialnej w zu¿yciu energii pierwotnej wyniós³

zaledwie 5,8%, a w produkcji energii elektrycznej 15,5%. Najwiêksz¹ moc¹ wœród Ÿróde³

odnawialnych w UE dysponuj¹ elektrownie wodne – 118 543 MW, co stanowi 80,8%

ca³kowitej mocy w energetyce odnawialnej. Natomiast w energetyce wiatrowej w 2001 r.

zainstalowane by³o 17 120 MW, czyli 11,7% ca³kowitej mocy w energetyce odnawialnej.

Wed³ug danych za rok 2002, w UE poczyniono dalszy znacz¹cy krok w rozwoju sektora

energetyki wiatrowej, instaluj¹c 5 211 MW nowej mocy, co da³o na koniec 2002 roku

22 331 MW ca³kowitej zainstalowanej mocy. W 2002 roku w UE zainstalowano ju¿ ponad

74% œwiatowej mocy w sektorze energetyki wiatrowej. Imponuj¹ca jest skala dynamiki

wzrostu w sektorze energetyki wiatrowej, która œrednio za lata 1990–2001 wynios³a 38,6%

przy jedynie 0,7% dla elektrowni wodnych. W roku 2002 dynamika ta by³a równie wysoka

i wynios³a 30,4% [4]. Szczegó³owe rozwi¹zania dla krajów cz³onkowskich wyznaczy³a

przyjêta 27 wrzeœnia 2001 r. Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie promocji energii elek-

trycznej produkowanej ze Ÿróde³ odnawialnych na wewnêtrznym rynku energii. Za³o¿ono,

¿e w efekcie skutecznej promocji produkcji energii z OZE zostanie osi¹gniêty do 2010 roku

poziom jej udzia³u w ca³kowitym zu¿yciu energii do 12% i w produkcji energii elektrycznej

do 21%, co stanowi dwukrotne zwiêkszenie udzia³u energii elektrycznej ze Ÿróde³ od-

nawialnych (OZE), w porównaniu do jej produkcji w 1997 r.

Szacuje siê, ¿e do 2015 roku europejskie rynki energetyki wiatrowej bêd¹ odnotowywaæ

stabilne wzrosty. Pod koniec 2006 r. w energetyce wiatrowej zainstalowane by³o oko³o

48 500 MW, w 2009 ju¿ 76 185 MW, a w 2015 – zgodnie z przewidywaniami Emerging

Energy Research (EER) – wartoœæ ta wynosiæ bêdzie 130 816 MW. Du¿e zachodnio-

europejskie rynki, takie jak Hiszpania czy Niemcy, wchodz¹ obecnie w fazê konsolidacji

(rocznie 1500 do 2000 MW), po³udniowe i pó³nocne rynki o umiarkowanej wielkoœci

zyskuj¹ coraz bardziej na znaczeniu (100 do 1000 MW rocznie), a rozwijaj¹ce siê rynki

wschodnioeuropejskie powoli buduj¹ podstawy rynku (50 do 200 MW rocznie). Hiszpania

i Niemcy do 2015 r. bêd¹ stanowi³y 50% europejskiego rynku energetyki wiatrowej,

aczkolwiek ich znaczenie bêdzie mala³o ze wzglêdu na dynamiczny rozwój œrodkowo-

wschodnich i wschodnich rynków, takich jak Polska i Turcja.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych zlokalizowanych na morzu

zwana off-shore pocz¹tkowo zosta³a zahamowana m.in. przez d³ugotrwa³y proces uzyski-

wania pozwoleñ na realizacjê przedsiêwziêæ, techniczne trudnoœci, znikome zachêty dla

inwestorów i ograniczony rynek turbin wiatrowych, jednak¿e w ostatnich latach obserwuje

siê dynamiczny rozwój tego obszaru rynku energetyki wiatrowej przekraczaj¹cy 1 GW
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przy³¹czeñ rocznie. W ka¿dym z krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, budowane s¹

co roku zespo³y elektrowni wiatrowych off-shore, o znacznej mocy zainstalowanej rzêdu

200 MW, oraz pojedyncze projekty w Belgii, Holandii i Francji. Przewiduje siê tak¿e, ¿e

pomiêdzy 2011 a 2015, rynek off-shore powiêkszy siê o 1300 MW, osi¹gaj¹c rozmiar

10,4 GW w 2015 roku i stanowi¹c 8% ca³ej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej

w Europie.

Sektor energii wiatrowej w Polsce zacz¹³ rozwijaæ siê dopiero na pocz¹tku lat dzie-

wiêædziesi¹tych, g³ównie na wybrze¿u. Pierwszy profesjonalny zespó³ elektrowni wiatro-

wych powsta³ dopiero w 1999 roku w Barzowicach k. Dar³owa. Kosztem 25 mln PLN

postawiono 6 wiatraków o mocy 850 kW ka¿dy, co daje ³¹cznie 5 MW. W 2001 r.

w Cisowie k. Dar³owa oddano do u¿ytku zespó³ elektrowni o mocy 18 MW, a na pocz¹tku

2003 r. uruchomiono zespó³ elektrowni wiatrowych w Zagórzu o mocy 30 MW. Na kolejny

obiekt tego typu trzeba by³o poczekaæ a¿ 4 lata, g³ównie z powodu braku odpowiednich

przepisów prawnych wspieraj¹cych energetykê odnawialn¹.

Moc zainstalowana w 188 koncesjonowanych Ÿród³ach (elektrowniach wiatrowych)

w Polsce wynosi³a na dzieñ 30.06.2008 r. 350,901 MW, wed³ug informacji Urzêdu

Regulacji Energetyki (Wydzia³ Energii Odnawialnej i Wytwarzanej w Kogeneracji). Na-

tomiast ju¿ w 2010 roku, na podstawie wa¿nych na dzieñ 31.12.2010 koncesji, moc za-

instalowana w elektrowniach wiatrowych w Polsce wynios³a 1 180,27 MW, co pokazuje

znaczny wzrost zainstalowanej mocy [5].

Istotn¹ barier¹ w rozwoju energetyki odnawialnej jest niedostateczny poziom rozwoju

sieci elektroenergetycznych w stosunku do wzrostu potrzeb przesy³u mocy wynikaj¹cych

z planowanych inwestycji w zakresie OZE. Brak dostatecznie rozwiniêtych zdolnoœci prze-

sy³owych skutkuje trudnoœciami z przy³¹czeniem nowych jednostek wytwarzania energii ze

Ÿróde³ odnawialnych. W takiej sytuacji operator systemu, wydaj¹c warunki przy³¹czenia dla

nowej inwestycji OZE, zobowi¹zany jest do zwiêkszenia zdolnoœci przesy³owych poprzez

przeprowadzenie kosztownych inwestycji we w³asnej sieci, dedykowanych bezpoœrednio

przy³¹czeniu danego Ÿród³a. Skutkuje to tym, ¿e ze wzglêdów ekonomicznych inwestycje te

mog¹ byæ odk³adane w czasie, co t³umi dynamikê rozwoju OZE. Szacuje siê, ¿e na terenie

samej pó³nocnej Polski, gdzie potencja³ rozwoju energetyki wiatrowej jest najwiêkszy, bez

wzmocnienia sieci zostanie on wykorzystany zaledwie w 30%. Ponadto elektrownie wia-

trowe charakteryzuj¹ siê znaczn¹ niestabilnoœci¹ pracy ze wzglêdu na wahania si³y wiatru.

Aktualnie nie jest to sytuacja maj¹ca znaczny wp³yw na stabilnoœæ pracy ca³ego systemu, ale

w³aœciwoœæ ta bêdzie niekorzystna dla utrzymania stabilnoœci ca³ego systemu elektro-

energetycznego, poniewa¿ w przypadku znacznego wzrostu udzia³u energetyki wiatrowej

w ogólnej produkcji energii elektrycznej wymaga regulacji system produkcji energii przez

inne Ÿród³a energii. Jednak w sytuacji zwiêkszenia mocy zainstalowanej w energetyce

wiatrowej, niezbêdne bêdzie zaprojektowanie odpowiednich systemów komplementarnych

dla produkcji energii z elektrowni wiatrowych – mog¹ to byæ elektrownie wykorzystuj¹ce

lokalne zasoby nieodnawialne – np. z³o¿a gazu.

Koncepcja wykorzystania lokalnych Ÿróde³ gazu do produkcji energii w uk³adzie hybry-

dowym wiatr–gaz, jako rozwi¹zanie problemu niestabilnoœci produkcji energii w elek-

trowniach wiatrowych, mo¿e mieæ zastosowanie w Polsce np. w rejonie Podkarpacia – gaz
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zosta³by wykorzystany do zasilania uk³adów generatorów gazowych, a odpowiednie uk³ady

monitoringu zasobów wiatrowych (w tym predykcji prêdkoœci wiatru) okreœla³yby z jak¹

moc¹ powinny pracowaæ generatory gazowe, aby ca³oœæ systemu zapewnia³a odpowiedni

poziom produkowanej mocy [1]. W opinii autorów takie rozwi¹zanie by³oby jeszcze bar-

dziej odpowiednie w rejonie pó³nocnej Polski, gdzie wystêpuje wysoki potencja³ produkcji

energii z wiatru, przy jednoczesnym wystêpowaniu znacznych zasobów gazu ziemnego

z ³upków, co pozwoli³oby stabilizowaæ produkcjê energii wytwarzanej w morskich farmach

wiatrowych.

Specyficzne cechy elektrowni opartych na Ÿród³ach gazowych, takie jak stosunkowo

niskie nak³ady inwestycyjne i du¿a elastycznoœæ pracy (krótkie czasy rozruchu oraz szeroki

zakres regulacji mocy), predysponuj¹ w³aœnie tê technologiê jako najlepsze rozwi¹zanie

problemu wahañ produkcji energii w elektrowniach wiatrowych [2].

3. Wysokie koszty inwestycji w elektrownie wiatrowe

Inwestycja w elektrownie wiatrowe jest kosztowna, a jej op³acalnoœæ bez wsparcia ze

strony pañstwa mog³aby byæ w¹tpliwa. Istniej¹ce regulacje prawne i bodŸce ekonomiczne

powoduj¹, ¿e inwestycja w elektrowniê wiatrow¹ jest dzia³alnoœci¹ przynosz¹c¹ znaczny

zysk, uprzywilejowan¹ przez obowi¹zek zapewnienia pierwszeñstwa przesy³u oraz zakupu

wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe energii, inwestycj¹ przynosz¹c¹ dwukrotnie

wiêksz¹ iloœæ przychodów z jednostki energii, dziêki mo¿liwoœci sprzeda¿y zarówno samej

energii jak te¿ praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia wyprodu-

kowanej energii (zielone certyfikaty). W projekcie ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii

(wersja z 20 grudnia 2012 r.) w art. 47. proponuje siê korygowanie wartoœci wsparcia

finansowego wynikaj¹cego z zielonych certyfikatów, poprzez zastosowanie wspó³czynnika

korekcyjnego. Wed³ug propozycji Ministerstwa Gospodarki, dla elektrowni wiatrowych

o mocy zainstalowanej poni¿ej 200 kW wspó³czynnik korekcyjny wyniesie 1,3, a dla

elektrowni wiatrowych o mocy zainstalowanej powy¿ej 200 kW – wspó³czynnik ten wy-

niesie poni¿ej 1.

Inwestycje w elektrownie wiatrowe nie powoduj¹ istotnych szkód dla œrodowiska w po-

równaniu do konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Eksploatacja elektrowni wia-

trowej nie wi¹¿e siê z ryzykiem zastosowania, które jest obecne, np. w zwi¹zku z awari¹

rektora w energetyce atomowej, nie powoduje spadku wód podziemnych, jak w przypadku

wydobycia surowców kopalnych (wêgla), sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczenia œrodo-

wiska, nie powoduje powstawania odpadów sta³ych, odorów, œcieków zanieczyszczenia

wód, gleby, nie prowadzi do degradacji terenu, strat w obiegu wody. Niestety, czêsto przy

realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe inwestor spotyka siê ze sprzeciwem lokalnej

spo³ecznoœci, wynikaj¹cym z niskiej œwiadomoœci spo³ecznej dotycz¹cej pozytywnego

oddzia³ywania elektrowni wiatrowych.
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4. Analiza makroekonomiczna szans i zagro¿eñ – metoda

scenariuszowa

Opracowanie mo¿liwych scenariuszy stanów otoczenia umo¿liwia poznanie przysz³ych

ograniczeñ przy formu³owaniu strategii dzia³ania przedsiêbiorstwa z sektora energetyki

wiatrowej. Pozwala równie¿ dokonaæ wstêpnej oceny stopnia niepewnoœci oraz stabilnoœci

i struktury otoczenia.

Do celów analizy scenariuszowej zidentyfikowano czynniki podlegaj¹ce analizie oraz przy-

pisano tym czynnikom okreœlon¹ si³ê wp³ywu. Nastêpnie opracowano trzy scenariusze kszta³-

towania siê czynników – optymistyczny, pesymistyczny oraz realny (tab. 1), przypisuj¹c po-

szczególnym czynnikom wagi (tabela 1, w kolumnie oznaczonej liter¹ W) oraz prawdo-

podobieñstwo wyst¹pienia takiego scenariusza (tabela 1, w kolumnie oznaczonej liter¹ PR).

W wyniku przeprowadzenia analizy scenariuszowej czynników makroekonomicznych

ustalono, ¿e najwiêksza rozpiêtoœæ si³y wp³ywu wystêpuje w sferze polityczno-prawnej,

dotycz¹cej przede wszystkim zaniechania wsparcia legislacyjnego w zakresie rozwoju OZE,

przy jednoczeœnie du¿ym prawdopodobieñstwie, ¿e do tego nie dojdzie. Ponadto istnieje

znaczny wp³yw czynników ekonomicznych; wzrost kursów walut (istotny przy planowanym

zakupie turbin od zagranicznego dostawcy) czy te¿ wzrost stopy oprocentowania kredytu,

mog¹ spowodowaæ znaczny negatywny wp³yw na rentownoœæ inwestycji.

Jednoczeœnie obserwuje siê bardzo du¿e prawdopodobieñstwo kontynuacji rz¹dowego

wsparcia inwestycji w OZE, zarówno w sensie ekonomicznym jak i polityczno-prawnym.

Pomyœlnoœci planowanej inwestycji sprzyjaj¹ czynniki technologiczne, takie jak planowana

modernizacja sieci przesy³owych, oraz powstanie wspólnego rynku energii z OZE.

5. Analiza SWOT sektora energetyki wiatrowej

Podsumowanie stanu rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce przedstawiono w postaci

analizy SWOT (tab. 2), opisuj¹cej mocne i s³abe strony oraz szanse i zagro¿enia rozwoju

sektora energetyki wiatrowej.

6. Analiza PEST sektora energetyki wiatrowej

Analiza PEST, zwana tak¿e w literaturze STEP, jest analiz¹ uwarunkowañ politycznych,

ekonomicznych, spo³ecznych i technicznych planowanej inwestycji. Analizê uwarunkowañ

zestawiono w tabeli 3.
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TABELA 1. Analiza makroekonomiczna inwestycji sektora energetyki wiatrowej w Polsce – metoda

scenariuszowa

TABLE 1. Macroeconomic Analysis of the wind energy sector investment in Poland – scenario

analysis

Si³a

wp³ywu

Scenariusz

optymistyczny

Scenariusz

pesymistyczny
Scenariusz realny

W* PR** W* PR** W* PR**

Czynniki ekonomiczne

Wzrost kursów walut rosn¹cy +4,0 0,60 –4,0 0,20 +1,0 0,40

Wzrost oprocentowania kredytów rosn¹cy +4,0 0,60 –3,0 0,20 +3,0 0,40

Ograniczenie funduszy na rozwój

energetyki OZE
malej¹cy +3,0 0,05 –3,0 0,30 0,0 0,80

Zmniejszenie cen œwiadectw

pochodzenia (zielone certyfikaty)
malej¹cy +4,0 0,20 –4,00 0,80 0,00 0,40

Wzrost cen energii rosn¹cy +3,0 0,60 –2,0 0,10 0,0 0,30

Czynniki technologiczne

Rozwój konkurencyjnej

energetyki j¹drowej
rosn¹cy +4,0 0,30 –4,0 0,10 0,0 0,60

Modernizacja systemu przesy³u

energii elektrycznej
rosn¹cy +5,0 0,70 0,0 0,30 +3,0 0,50

Czynniki spo³eczne

i demograficzne

Wzrost inwestycji

przemys³owych, infrastruktury

i budownictwa mieszkaniowego

rosn¹cy +5,0 0,60 0,0 0,20 +2,0 0,40

Czynniki polityczno-prawne

Powstanie wspólnego

i jednolitego rynku

elektroenergetycznego w ramach

UE umo¿liwiaj¹cego obrót energi¹

OZE

rosn¹cy +3,0 0,60 0,0 0,10 +1,0 0,40

Zmniejszenie wsparcia

legislacyjnego dla OZE
malej¹cy +4,0 0,20 –4,0 0,70 0,0 0,40

Sfera miêdzynarodowa

Rozwój koncepcji wolnego rynku rosn¹cy +4,0 0,80 –1,0 0 +2,0 0,50

* Waga danego czynnika.

** Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia danego czynnika.

�ród³o: opracowanie w³asne
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TABELA 2. Analiza SWOT sektora energetyki wiatrowej w Polsce

TABLE 2. SWOT analysis of the wind energy sector in Poland

Mocne strony S³abe strony

1. Inwestycja w elektrownie wiatrowe wpisuje siê

w d³ugoterminowe strategie miêdzynarodowe, Unii

Europejskiej oraz krajowe.

2. Inwestycje w elektrownie wiatrowe s¹ wspieranie

w Polsce przez system zachêt ekonomicznych (zielone

certyfikaty).

3. Elektrownie wiatrowe s¹ uprzywilejowane prawnie

w dostêpie do sieci oraz w zakresie sprzeda¿y ka¿dej

iloœci wyprodukowanej energii.

4. Dobre warunki wiatrowe.

5. Niskie nasycenie rynku oraz du¿a dostêpnoœæ

lokalizacji.

6. Pozytywny efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej.

7. Sprawnie funkcjonuj¹cy rynek obrotu zielonymi

certyfikatami.

1. S³aba infrastruktura przesy³owa, zw³aszcza na

obszarach o najlepszych warunkach wiatrowych.

2. D³ugotrwa³e, kosztowne i skomplikowane

procedury administracyjne zwi¹zane

z pod³¹czeniem do sieci, brak jasnych wytycznych co

do zakresu potrzebnych analiz.

3. Wysokie koszty przy³¹czenia.

4. Trudnoœci lokalizacyjne, ze wzglêdu na ochronê

krajobrazu i ochronê dróg przelotu ptaków.

5. D³ugotrwa³e procedury zmiany miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Brak krajowych producentów turbin wiatrowych.

Szanse Zagro¿enia

1. Znaczna luka w realizacji za³o¿onych

d³ugoterminowych celów wzrostu udzia³u OZE

w ogólnej produkcji energii elektrycznej.

2. Bardzo dobre warunki polityczne i prawne rozwoju

OZE w Polsce i UE.

3. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energiê

elektryczn¹ w Polsce.

4. Wsparcie inwestycji OZE z funduszy

strukturalnych UE.

5. Utrzymanie siê trendu rozwojowego energetyki

z OZE, w wyniku czego nast¹pi zmniejszenie

jednostkowego kosztu uzyskania energii z OZE.

1. Potencjalny wp³yw kryzysu finansowego na

politykê finansowania inwestycji w OZE

2. Silne lobby na rzecz wsparcia energetyki ze Ÿróde³

konwencjonalnych (wêgiel).

3. Silne lobby na rzecz budowy elektrowni atomowej

(planowana budowa 2018–2020).

4. Wzrastaj¹cy koszt kredytów bankowych,

z których w du¿ej czêœci finansowane s¹ inwestycje

w OZE.

�ród³o: opracowanie w³asne

P
o

b
ra

no
 z

 m
o

st
w

ie
d

zy
.p

l

http://mostwiedzy.pl


25

TABELA 3. Analiza PEST sektora energetyki wiatrowej

TABLE 3. PEST Analysis of the wind energy sector

Czynniki

polityczne

– aktualna i d³ugoterminowa strategia wsparcia energetyki OZE, zarówno na szczeblu UE jak

i krajowym,

– zobowi¹zania Polski w zakresie osi¹gniêcia okreœlonego poziomu udzia³u energii OZE

w ogólnej produkcji energii elektrycznej w okresie d³ugoterminowym,

– skuteczne prawo sprzyjaj¹ce producentom energii OZE, które nakazuje zakup praktycznie

ka¿dej iloœci energii z OZE oraz sprzyja rozwojowi produkcji energii z OZE,

– koniecznoœæ poprawy bezpieczeñstwa energetycznego oraz dywersyfikacji Ÿróde³ energii,

– wzrost zainteresowania samorz¹dów lokalnych rozwojem inwestycji wiatrowych ze

wzglêdu na potencjalne przychody podatkowe,

– silne lobby promuj¹ce produkcjê energii elektrycznej z surowców kopalnych (wêgla),

Czynniki

ekonomiczne

– dynamiczny rozwój gospodarczy i prognozowany wzrost zapotrzebowania na energiê

z OZE,

– niestabilny rynek paliw, kurcz¹ce siê œwiatowe zasoby energetyczne ropy i gazu,

– znaczne krajowe zasoby wêgla, bêd¹cego podstawowym Ÿród³em energii w Polsce,

– ma³a dostêpnoœæ Ÿróde³ finansowania inwestycji,

– trudnoœci z uzyskaniem kredytu na inwestycje, wysokie oprocentowanie kredytów,

– ryzyko kursowe zwi¹zane z importem turbin elektrowni wiatrowych,

– bezpieczne mechanizmy ekonomiczne, powalaj¹ce na bezpieczne planowanie inwestycji

(zielone certyfikaty),

– wysoki poziom opodatkowania (obrót zielonymi certyfikatami opodatkowany jako przy-

chód kapita³owy),

Czynniki

spo³eczne

– brak wiedzy na temat korzyœci zwi¹zanych z wykorzystaniem energetyki odnawialnej,

niska œwiadomoœæ ekologiczna Polaków i niedostateczna edukacja w zakresie OZE,

– negatywne nastawienie do OZE, pomimo generowania znacznych dochodów dla pañstwa,

samorz¹dów lokalnych, tworzenia miejsc pracy, pozytywnego wp³ywu na stan œrodowiska

naturalnego,

– brak wykwalifikowanych kadr i oœrodków naukowo-badawczych zajmuj¹cych siê pro-

wadzeniem dzia³añ w obszarze energetyki wiatrowej,

– niska konsolidacja poszczególnych liderów OZE, brak silnego lobby OZE, równowa¿¹cego

dzia³alnoœæ innych grup wp³ywu,

Czynniki

techniczne

– z³y stan techniczny wiêkszoœci bloków w energetyce konwencjonalnej – przewidywane

wy³¹czenia,

– s³abo rozwiniêta elektroenergetyczna sieæ przesy³owa w Polsce, zw³aszcza w regionie

pó³nocnym, posiadaj¹cym najlepsze warunki wiatrowe,

– brak mo¿liwoœci prognozowania produkcji zespo³ów elektrowni wiatrowych z wyprze-

dzeniem wiêkszym ni¿ kilka godzin,

– koszty bilansowania energii dla elektrowni wiatrowych,

– obecne procedury przenoszenia kosztów rozbudowy i modernizacji sieci przesy³owej na

producentów energii z OZE,

– d³ugotrwa³e procedury administracyjne uzyskiwania pozwoleñ na realizacje inwestycji oraz

czasoch³onne procedury planistyczne.

�ród³o: opracowanie w³asne
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Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz uwarunkowañ strategicznych inwestycji w zakresie

energetyki odnawialnej mo¿na stwierdziæ, ¿e w otoczeniu politycznym i prawnym istniej¹

bardzo korzystne uwarunkowania strategiczne, co zachêci inwestorów do realizacji takich

inwestycji, a instytucje finansuj¹ce do ich finansowania. Jednoczeœnie z analizy czynników

makroekonomicznych wynika, ¿e najwiêksza rozpiêtoœæ si³y wp³ywu wystêpuje w sferze

polityczno-prawnej, dotycz¹cej przede wszystkim zaniechania wsparcia legislacyjnego

w zakresie rozwoju OZE, przy jednoczeœnie du¿ym prawdopodobieñstwie, ¿e do tego nie

dojdzie.

Ponadto istnieje znaczny wp³yw czynników ekonomicznych, tj. wzrost kursów walut

(istotny przy planowanym zakupie turbin od zagranicznego dostawcy) czy te¿ wzrost stopy

oprocentowania kredytu, które mog¹ negatywnie wp³ywaæ na rentownoœæ inwestycji.

Ponadto obserwuje siê bardzo du¿e prawdopodobieñstwo kontynuacji rz¹dowego wsparcia

inwestycji w OZE, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i polityczno-prawnym. Po-

myœlnoœci planowanej inwestycji sprzyjaj¹ czynniki technologiczne, takie jak planowana

modernizacja sieci przesy³owych oraz planowane powstanie wspólnego, europejskiego

rynku energii z OZE.
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Piotr Andrzej OSZYTKO, Izabela RICHTER

Strategic determinants of energy production from renewable

sources in Poland

Abstract

Renewable energy investments are still treated in the process of investment financing as so-

mething exotic in Polish determinants. Many banks and financing institutions, are not able to examine

this type of investment due to lack of knowledge about the strategic environment of the sector. This

causes difficulties in obtaining financing for these investments. The purpose of this study was to

analyze the strategic determinants of investment in renewable energy. The result of this study are:

scenario analysis, SWOT and PEST analysis of renewable energy sector, which could be used by

participants in decision-making process in case of financing these investments. Strategic analysis

allows to determine the long-term risks in investment process. Strategic analysis allows the

identification of future restrictions in formulating business strategy in the renewable energy sector. It

also allows an initial assessment of the degree of uncertainty and the stability and structure of the

business environment. Macroeconomic analysis shows that the largest span of influence is in the

politico-legal on most all the omissions legislative support for the development of renewable energy

sources, while at the same time a high probability that this does not happen. There is also con-

siderable influence of economic factors, ie the increase in exchange rates (significant at the plan-

ned purchase of turbines from a foreign supplier), or increase borrowing rates, may result in

a significant negative impact on the profitability of investments. At the same time observed a very high

probability of continued government support for investment in renewable energy, both in eco-

nomic and political-legal. Prosperity of the proposed project foster technological factors such as

the planned modernization of transmission grids and the emergence of a common EU market of

renewable energy. As a result of the strategic analysis of investment in renewable energy we can

conclude that are very favorable strategic conditions (political and legal regulation) in Poland. This

conclusion will encourage investors to carry out such investment, as well as funding institutions, to

finance them.

KEY WORDS: strategy analysis of the wind energy sector, SWOT analysis of wind energy sector,

wind energy sector PEST analysis, scenario analysis of wind energy sector
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