
 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu „Pomorski 

Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 

eksportu w województwie pomorskim” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH WYBRANYCH 

ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY NA NICH 

TRZECH RODZAJÓW PRODUKTÓW O NAJWIĘKSZYM 

POTENCJALE EKSPORTOWYM  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

 

Al. Grunwaldzka 472D 
80-309 Gdańsk 

 

WYKONAWCA: 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
ul. Grunwaldzka 5 

99-301 Kutno 
www.asmresearch.pl 

 

 



 

2 | S t r o n a  
 

 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ........................................................................................................................................... 3 

PRODUKTY I INSTALACJE OZE .............................................................................................. 6 

CHARAKTERYSTYKA BRANŻY, W TYM INFORMACJE O STRUKTURZE  I 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻY ....................................................................... 6 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ ........................................................ 24 

OCENA TECHNOLOGII I INNOWACYJNOŚCI PRODUKTÓW............................................ 28 

BARIERY W ROZWOJU POMORSKIEJ BRANŻY ORAZ PROGNOZY  I 

PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU ............................................................................................................ 32 

CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE I TRENDY GOSPODARCZE ODDZIAŁUJĄCE 

NA BRANŻE ..................................................................................................................................................... 36 

WPŁYW CZYNNIKÓW COVID-19 NA BRANŻE ........................................................................... 39 

PERSPEKTYWICZNE PRODUKTY EKSPORTOWE .................................................................... 41 

TURBINY WIATROWE ............................................................................................................................ 41 

OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ........................................................................................... 43 

PANELE FOTOWOLTAICZNE ........................................................................................................... 45 

PERSPEKTYWICZNY RYNEK EKSPORTOWY .............................................................................. 47 

SPIS WYKRESÓW ..................................................................................................................... 53 

WYKAZ ŹRÓDEŁ ....................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 | S t r o n a  
 

 

WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia była analiza wybranych branż gospodarki, 

zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw należących do tych branż oraz 

wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu dla ich produktów. 

Projekt składał się z dwóch etapów: 

▪ ETAP I – przygotowanie bazy podmiotów, 

▪ ETAP II – analiza wybranych branż oraz wyznaczenie potencjalnych 

zagranicznych rynków zbytu dla ich produktów. 

Głównym celem etapu II była analiza trzech branż, wyznaczenie w każdej z nich 

trzech najbardziej perspektywicznych produktów/usług pod kątem eksportu oraz 

wskazanie po jednym perspektywicznym rynku pod względem eksportu dla każdej 

branży.  

Analiza każdej branży obejmuje następujący zakres informacji: 

▪ charakterystykę branży, w tym informacje o strukturze i działalności 

przedsiębiorstw w branży, 

▪ charakterystykę działalności eksportowej branży, 

▪ ocenę technologii i innowacyjności produktów z branży, 

▪ identyfikację problemów/barier w rozwoju pomorskiej branży oraz prognozy 

i perspektywy rozwoju branży, 

▪ wskazanie czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych, 

które oddziałują na branże i ich produkty, 

▪ wpływ czynników COVID -19 na branże, 

▪ identyfikację trzech najbardziej perspektywicznych kategorii 

produktów/usług pod względem eksportu dla każdej z analizowanych branż, 

wraz z uzasadnieniem wyboru, 

▪ identyfikację oraz charakterystykę jednego perspektywicznego rynku 

zagranicznego pod względem eksportu dla każdej z branż  

z uwzględnieniem perspektywicznych produktów. 

Siłą napędową regionu pomorskiego są inwestycje zagraniczne. Na terenie 

województwa zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych, w tym również 

przedsiębiorstwa światowe, a także centra badań i rozwoju wspierające pomorski 
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przemysł. Za wyborem województwa pomorskiego jako lokalizacji biznesu 

przemawia kilka atutów tego regionu: 

▪ strategiczne położenie w centrum Europy oraz nad Morzem Bałtyckim, 

▪ dostępność transportowa regionu, 

▪ zdywersyfikowana gospodarka, 

▪ zaawansowane zaplecze badawczo-rozwojowe, m.in. liczne parki naukowo-

technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości 

▪ polityka prorozwojowa regionu,  

▪ dwie specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna i Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

▪ silne ośrodki miejskie zlokalizowane w regionie, gromadzące cenny kapitał 

ludzki w wieku produkcyjnym, 

▪ zaawansowany system obsługi i wsparcia inwestorów. 

Zważywszy na zakres przedmiotowy projektu zastosowano triangulację 

metodologiczną. Podejście takie umożliwiło uchwycenie różnych aspektów 

badanego przedmiotu, pozwoliło też wykorzystać mocne strony każdej metody 

przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej 

strony pozwolił na statystyczną analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie 

pogłębionych informacji o charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego 

opracowania wykorzystano techniki: desk research oraz ITI. 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. 

Analiza źródeł wtórnych to metoda badań służąca zebraniu i analizie danych 

dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera 

się na analizie materiałów zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane 

przy analizie stanowiły: 

▪ statystyki publiczne i opracowania rządowe, branżowe, instytucji 

gospodarczych, instytucji statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

▪ prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji 

naukowych, 

▪ publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

▪ katalogi, prospekty, 

▪ raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

▪ bazy danych. 
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Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych 

do branż.  Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej 

popularnych metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej 

rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie do precyzyjnych 

informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane 

są pytania o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do 

wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. Metoda ITI była 

użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na 

możliwość poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym 

przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika związanego z presją grupy mającej 

wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących  

i pogłębionych odpowiedzi na pytania służące realizacji badania. 

Wykonawca przeprowadził wywiady jakościowe przy wykorzystaniu scenariusza 

rozmowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Dodatkowo, każda firma uczestnicząca w wywiadzie została wcześniej 

zaakceptowana przez Zamawiającego, na podstawie przesłanego uzasadnienia jej 

wyboru. 

Wywiady zostały przeprowadzone wśród: 

▪ N=11 przedstawicieli firm z branży produkty i instalacje OZE, 

 

Branża produkty i instalacje OZE obejmuje między innymi działalności zajmujące 

się: produkcją urządzeń i technologii, z uwzględnieniem ich przeznaczenia do 

wytwarzania energii eklektycznej, ciepła oraz biopaliw; elektrowniami wiatrowymi 

małymi i dużymi oraz morskimi elektrowniami wiatrowymi, przetworniki energii 

promieniowania słonecznego: kolektorami słonecznymi (płaskimi i próżniowymi) 

oraz systemami fotowoltaicznymi, biogazowniami: rolniczymi, na oczyszczalniach 

ścieków, na wysypiskach, wytwórniami biopaliwa: bioetanolu i biodiesla oraz nowe 

technologiami, kotłami na biopaliwa stałe (biomasę): ciepłowniczymi, 

energetycznymi, małymi elektrowniami wodnymi, systemami geotermalnymi: 

ciepłowniami geotermalnymi (geotermia głęboka), indywidualnymi systemami 

grzewczymi (geotermia płytka we współpracy z pompami ciepła), urządzeniami 

automatyki przemysłowej oraz urządzeniami pomiarowymi. 
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PRODUKTY I INSTALACJE OZE 

CHARAKTERYSTYKA BRANŻY, W TYM INFORMACJE O STRUKTURZE  

I DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻY 

O polskiej gospodarce nie można jeszcze powiedzieć, że jest ekologiczna. Trzon 

polskiej energetyki stanowią wciąż węgiel kamienny oraz brunatny. W ubiegłym 

roku stanowiły one 75,4% całej produkcji energii elektrycznej w Polsce. W stosunku 

do poprzedniego roku wzrósł o 1,4 pkt. proc. udział energii pozyskiwanej  

z elektrowni fotowoltaicznej, ale jednocześnie o tyle samo zmalał udział elektrowni 

wiatrowych w wolumenie produkcji energii w Polsce. Niewątpliwie sektor 

odnawialnych źródeł energii wymaga jeszcze dużego dofinansowania, aby mógł 

się rozwinąć na tyle, aby stanowić większość w strukturze pozyskiwania energii 

elektrycznej. Jednak siłą napędzającą ten rynek jest niewątpliwe kryzys 

energetyczny nasilający się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Transformacja 

energetyczna, forsowana przez Unię Europejską, staje się koniecznością, nie tylko 

ze względu na troskę o środowisko, ale również na braki surowcowe paliw 

kopalnych, a w ostatnich miesiącach również niedobory gazu, który płynął z Rosji.  
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W 2020 roku wytwórcy produkowali energię łącznie w 898 źródłach małych 

instalacji.1 Jest to 9,9% wzrost względem roku poprzedniego. Łączna moc małych 

instalacji wyniosła w 2020 roku 183,1 MW (wzrost o 20,3 MW r/r).2 Najwięcej małych 

instalacji to te wodne – na koniec 2020 roku w Polsce było ich 343 o łącznej mocy 

51,96 MW. Natomiast instalacje fotowoltaiczne, które pod względem ich liczby 

znalazły się na drugim miejscu, posiadają o 14,9 MW więcej zainstalowanej mocy 

niż instalacje wodne. 

Tabela 1 Instalacje OZE wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 

w podziale na rodzaj źródła (stan na koniec 2020 roku). 

rodzaj instalacji OZE 
liczba instalacji 

(w szt.) 

moc zainstalowana 

(w MW) 

wykorzystujące hydroenergię (WO) 343 51,96 

wykorzystujące energię promieniowania 

słonecznego (PV) 

328 66,86 

wykorzystujące biogaz (BG) 117 32,10 

wykorzystujące energię wiatru (WI) 108 31,71 

wykorzystujące biomasę (BM) 2 0,47 

łącznie 898 183,10 

Źródło: ASM, na podstawie danych URE 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną powoduje, że 

dotychczas najczęściej wykorzystywane źródła energii nie są już wystarczające. 

Działanie i postęp gospodarki są w znacznej mierze oparte na paliwach kopalnych, 

ale te przestają być efektywne. Złoża się wyczerpują, trzeba więc poszukiwać ich 

coraz dalej, np. w Arktyce. To wszystko sprawia, że wytwarzanie energii elektrycznej 

i cieplnej ze źródeł nieodnawialnych jest droższe, a co za tym idzie, mniej opłacalne. 

Dlatego gospodarki coraz silniejszy nacisk kładą na energie odnawialną. Dane 

Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA z 2021 roku wskazują, że na 

świecie funkcjonują instalacje o łącznej mocy aż 3 000 GW, które wykorzystują 

energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Tym samym odnawialne źródła 

energii w 2021 roku stanowiły 38% mocy zainstalowanej na świecie.3 

 
1 Instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej 
niż 500 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, a także o 
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW. 
2 Urząd Regulacji Energetyki (URE) 
3 https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii 
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Najlepsze wyniki, jeśli chodzi o całkowitą moc alternatywnych źródeł energii oraz 

ich rozwój, notuje Azja.  Na Starym Kontynencie prym wiodą Niemcy, na drugim 

miejscu jest Francja, a tuż za nią Włochy. Co więcej, według raportu Bloomberg 

New Energy Finance (BNEF) energia ze źródeł słońca i wiatru przegoni moce 

węglowe do 2032 roku. Ponadto Europa ma stać się liderem, jeśli chodzi  

o przechodzenie na alternatywne źródła energii. W 2040 roku OZE mają stanowić 

aż 90% europejskiego miksu energetycznego, a energia słońca i wiatru pokryją aż 

80% zapotrzebowania.4 

Jak podaje Agencja Rynku Energii, w 2021 roku łączna moc alternatywnych źródeł 

energii stanowiła prawie 17 GW, co daje już 30,3% wszystkich mocy 

zainstalowanych. Dla porównania w 2020 roku było to mniej niż 10 GW mocy 

zainstalowanych w OZE. Jednocześnie w 2021 roku alternatywne źródła energii 

odpowiadały za blisko 17% produkcji energii elektrycznej w Polsce (w 2010 roku 

było to niespełna 7%). Oznacza to m.in. spadek emisyjności polskiej produkcji 

energii. Od 2010 roku emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o 16,6%. Stopniowo 

dochodzi do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, na czym zyskuje 

środowisko naturalne.5 

W Polsce w 2021 roku, według danych pochodzących z Raportu Forum Energii 

„Transformacja energetyczna w Polsce. Edycja 2022”, największy udział 

zainstalowanych mocy OZE posiadają instalacje wiatrowe oraz solarne, które 

łącznie posiadają 88% udział w zainstalowanych mocach OZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii 
5 https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii 
dane z Urzędu Regulacji Energetyki i Raportu Forum Energii „Transformacja energetyczna w Polsce. Edycja 
2022” 
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce rośnie systematycznie od kilku lat. 

W 2008 roku udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto stanowił 

jedynie 7,7%, natomiast 10 lat później podwoił tą wartość. W 2020 roku energia ze 

źródeł odnawialnych stanowiła 16,1% całkowitego zużycia energii brutto w Polsce. 

Prognozuje się, że udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto  

w Polsce będzie wzrastał w kolejnych latach do:  

▪ 19% w 2025 roku,  

▪ 28% w 2030 roku, 

▪ 34% w 2040 roku.6 

 

 

 

 
6 Źródło danych: Statista  
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Przy produkcji ciepła sytuacja wygląda podobnie. Tu również największy odsetek 

w produkcji stanowi węgiel kamienny. Jednak co warto podkreślić,  

w przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej udział węgla brunatnego jest 

znikomy. Na przestrzeni czterech lat można też zauważyć znaczne różnice  

w strukturze produkcji ciepła w Polsce. Od 2016 do 2020 roku o 5,7 pkt. proc. zmalał 

odsetek wykorzystania węgla kamiennego. Natomiast wzrosły udziały gazu 

ziemnego, biomasy oraz odpadów komunalnych.  
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Wśród technologii OZE wyróżnić można technologie fotowoltaiczne, przeżywające 

ogromny boom w Polsce od kilku lat. Do tej pory dla Polski, najlepszym rokiem 

rozwoju rynku fotowoltaiki był 2020, kiedy moc zainstalowana na koniec 2020 roku 

wyniosła 3 936 MW. Był to wzrost o 2 463 MW, a więc o 200% w stosunku do 2019 

roku. Tym samym Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem 

przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych i zajmuje 4 miejsce, tuż za Niemcami, 

Holandią oraz Hiszpanią.7  IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w 

PV w Polsce może przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty 

na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld PLN.8 

 
7 iEO Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 
8 iEO Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021 
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Największy wkład w przyrost mocy na rynku fotowoltaiki mają prosumenci 

indywidualni, montujący instalacje fotowoltaiczne na własnych nieruchomościach. 

W 2021 roku mikroinstalacje stanowiły ok. 70% mocy zainstalowanej  

w fotowoltaice.  Liczba zainstalowanych mikroinstalacji prosumenckich w 2020 

roku przekroczyła 321 tys., tym samym odnotowując wzrost o 203,3% r/r. Rozkład 

zainstalowanych mikroinstalacji PV w 2020 roku w podziale na poszczególnych 

operatorów systemu dystrybucyjnego wygląda następująco: 

▪ PGE – 112 342 mikroinstalacje, 

▪ Tauron – 97 961 mikroinstalacje, 

▪ Energa – 60 156 mikroinstalacje, 

▪ Enea – 43 134 mikroinstalacje, 

▪ Innogy – 2 471 mikroinstalacje, 

▪ pozostali operatorzy – 5 613 mikroinstalacje.9 

 

 

 
9 Brewa, https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/fotowoltaika-w-polsce-podsumowanie-2020-roku.html 
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Sytuacja na polskim rynku fotowoltaicznym, gdzie większość stanowią instalacje 

prosumenckie, stoi w opozycji do innych krajów europejskich, gdzie pozyskiwanie 

energii słonecznej rozwija się w zupełnie inny sposób – poprzez duże farmy 

słoneczne. Jednak zmiany w prawie dotyczące rozliczeń za energię dostarczaną do 

sieci przez prosumentów, może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania tego 

typu rozwiązaniami. 

Na polskim rynku OZE wciąż rośnie liczba farm wiatrowych. Okres największych 

wzrostów zainstalowanych mocy farm wiatrowych w Polsce przypada na lata 

2006-2013. W latach tych rokrocznie osiągano dynamiki wzrostu pomiędzy 30-80%.  

W kolejnych latach również odnotowywano wzrosty, ale nie były one już tak 

znaczące. W 2021 roku zainstalowana moc farm wiatrowych w Polsce wyniosła  

7 117 MW, o 12,1% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2005 rokiem jest to  

o blisko 86 razy więcej. 
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Wg rejestru KOWR w Polsce w 2021 roku było 128 biogazowni rolniczych. Liczba ta 

systematycznie rośnie od 2019 roku.  

 

 

W przypadku zasobów geotermalnych, w Polsce funkcjonuje jedynie 6 

geotermalnych systemów c.o.: 

▪ w Mszczonowie, 

▪ w Poddębicach, 

▪ na Podhalu, 

▪ w Pyrzycach, 

▪ w Stargardzie, 

▪ w Uniejowie. 

Mimo, że warunki geologiczne w kraju są odpowiednie to jednak efektywność 

pozyskiwania energii tym sposobem jest dość niska.  
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Tabela 2 Zmiany w sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych  

Grupa produktowa 
Dynamika 

2021/2020 

Dynamika 

2020/2019 

Dynamika 

2019/2018 

gazowe kotły wiszące ogółem 19% 10% 8% 

gazowe kotły wiszące kondensacyjne 19% 11% 15% 

gazowe kotły wiszące konwencjonalne 21% -12% -43% 

gazowe kotły stojące ogółem 9% 2% 17% 

gazowe kotły stojące kondensacyjne 8% 6% 18% 

gazowe kotły stojące konwencjonalne 30% -51% -13% 

gazowe przepływowe podgrzewacze do 

C.W.U. 

3% 9% -11% 

olejowe kotły stojące ogółem 5% -29% -19% 

olejowe kolty stojące kondensacyjne 7% -16% -8% 

olejowe kotły stojące konwencjonalne 2% -47% -31% 

kolektory słoneczne 17% -44% -15% 

pompy ciepła 52% 99% 34% 

zasobniki i bufory 10% -2% 15% 

Źródło: ASM, na podstawie danych SPIUG „Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2020 roku” 

Wciąż ogromnym zainteresowaniem polskich odbiorców energii cieszą się pompy 

ciepła. Według danych SPIUG, dynamika sprzedaży w 2020 roku w stosunku do 

roku poprzedniego wyniosła 99%, a w 2021 roku wzrosła o 52% w stosunku do 2020 

roku. Rosnące zainteresowanie na te produkty widoczne jest również w ilości 

zainstalowanych pomp ciepła. Podczas gdy w 2019 roku liczba pomp ciepła 

stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania w Polsce wyniosła zaledwie 

22 tys. to w 2019 roku wzrosła o 481,8% (do 128 tys. szt.). W przedstawionym okresie 

rokroczne dynamiki wzrostu są dwucyfrowe. 
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Na koniec 2016 roku w światowej branży OZE pracowało 9,8 mln osób. W 2019 roku 

liczba ta wzrosła do 11,5 mln, a według najnowszych danych, w sektorze OZE w 2020 

roku zatrudnionych było 12 mln pracowników. Najwięcej osób w 2020 roku spośród 

światowego zasobu pracowników sektora OZE zatrudnionych było w sektorze 

fotowoltaiki (niemal 4 mln osób).10  

Według danych Statisty, do 2040 roku znacznie zmniejszy się udział elektrowni 

węglowych w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Znaczącą część energii 

wytwarzać mają elektrownie solarne, których łączna zainstalowana moc ma 

wynosić w tym roku 20 GW (wobec zaledwie 0.9 GW w 2020 roku), podczas gdy 

elektrownie węglowe będą posiadła już jedynie 13 GW mocy (wobec 28 GW w 2020 

roku).  

 

 

 

 

 

 
10 IRENA International Renewable Energy Agency, https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-
Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country 
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Tabela 3 Prognozowana łączna moc elektrowni w Polsce w latach 2020-2040 

według źródła (w GW) 

 elektrownie 

węglowe 

elektrownie 

na gaz, olej 

elektrownie 

wiatrowe 

elektrownie 

solarne 

elektrownie wodne, 

na biomasa, biogaz, 

inne 

elektrownie 

jądrowe 

2020 28 2 6 0,9 4 0 

2025 27 2 7 5 4 0 

2030 25 5 11 10 5 0 

2035 18 12 8 15 5 3 

2040 13 15 11 20 5 6 

Źródło: ASM na podstawie danych Statista 

W Polsce w sektorze OZE w 2020 roku zatrudnionych było 116,8 tys. osób.  

W przeciwieństwie do struktury globalnej, w Polsce największy odsetek 

zatrudnionych jest w sektorze biopaliw (41,2 tys. osób). Natomiast w sektorze 

fotowoltaiki pracuje 29,4 tys. osób. Jest to niewielki odsetek światowego 

zatrudnienia w sektorze OZE. Branża w Polsce jest jednak w fazie rozwoju i wzrostu, 

a to daje przesłanki do tego by sądzić, że liczba zatrudnionych w branży będzie  

z roku na rok coraz większa. Instytut Energii Odnawialnej w 2016 roku szacował, że 

do 2030 roku w Polsce może powstać 77 tys. nowych miejsc pracy w OZE i aż  

18,5 mld zł zysków do budżetu państwa z branży związanej z produkcją paneli 

fotowoltaicznych. 
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Branża OZE ze względu na chwiejne, nieustabilizowane prawo jest rynkiem bardzo 

nieprzewidywalnym. Mimo, że zagadnienie odnawialnych źródeł energii jest znane 

od dawna, a technologie pozyskiwania energii w ten sposób są z powodzeniem 

wykorzystywane przez inne kraje europejskie, to w Polsce branża ta dopiero 

„raczkuje” i zaczyna być doceniana. Jednak mimo to już gromadzi wiele firm 

zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Firmy z branży w województwie 

pomorskim szacują, że w branży OZE w całym kraju może działać nawet 9-10 tys. 

przedsiębiorstw. Tak duża liczba producentów wynika, z faktu, że wiele firm 

działających w zupełnie innych sektorach przebranżowiło się w całości lub części, 

aby „znaleźć dla siebie kawałek tortu” w tym niewątpliwie atrakcyjnym obszarze. 

To takich ruchów na rynku przyczyniły się programy wspierające niektóre obszary 

OZE, jak dofinansowania do fotowoltaiki. 

W branży działają, zarówno producenci, dystrybutorzy, jak również firmy zajmujące 

się projektowaniem, montażem czy serwisowaniem. Jest też dużo przedsiębiorstw 

hybrydowych, np. takich, które jednocześnie są dystrybutorami urządzeń  

i monterem instalacji fotowoltaicznych.  

Do przykładowych obszarów działalności w tym sektorze należą: 

▪ prace związane z fotowoltaiką, od uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na 

budowę farm fotowoltaicznych, poprzez projektowanie rozwiązań 

fotowoltaicznych (zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i elektrowni 

fotowoltaicznych), produkcję paneli fotowoltaicznych, nadzór inwestorski 

nad ich budową, instalację paneli oraz farm fotowoltaicznych, na ich 

serwisowaniu i naprawach kończąc; dużo firm zajmuje się również 

dystrybucją paneli i akcesoriów i urządzeń komplementarnych (np. 

inwerterów, rozłączników ppoż., pomp ciepła), 

▪ wytwarzanie energii elektrycznej z hydroelektrowni i produkcja turbin oraz 

osprzętu do elektrowni wodnych, a także ich modernizacja oraz remonty  

i nowe instalacje dla obiektów w całym kraju, 

▪ prace związane z farmami wiatrowymi, m.in. ich serwisowanie, produkcja 

elementów (np. rozdzielnic i akcesoriów do nich, stacji transformacyjnych), 

projektowanie elektrowni wiatrowych, 

▪ produkcja i dostawa urządzeń dźwigowych do morskich farm wiatrowych, 

▪ badanie oraz kalibracja aparatury do pomiaru klimatu, np. mierników 

nasłonecznienia, stacji meteorologicznych, 
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▪ produkcja i montaż pomp ciepła. 

Doświadczenie rynkowe firm działających w branży jest zróżnicowane: są firmy 

działające na rynku od niedawna np. 2-3 lat, a także firmy działające od 10-20,  

a nawet 30-50 lat, kiedy branża związana z odnawialnymi źródłami energii dopiero 

raczkowała. Jednak nie można uznać polskiego sektora OZE za rynek dojrzały 

 i rozwinięty. Do tej pory jego potencjał nie był dostrzegany, a tym bardziej nie było 

wielu działań zmierzających w kierunku jego rozwoju. Działania w tym obszarze 

intensyfikowane są dopiero od 4-5 lat. Przypuszczalnie, kiedy rynek stanie się 

bardziej rozwinięty to może się okazać, że np. niektóre firmy działające w ramach 

off-shore będą rozwijać swoją działalność jeszcze bardziej w kierunku OZE, lub że 

zaczną pojawiać się też oddziały zagranicznych firm w Polsce. 

Na etapie I projektu, do branży produktów i instalacji OZE w województwie 

pomorskim zaliczono 1 677 firm. W strukturze firm zdecydowaną większość 

stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Blisko, co 

dziesiąte przedsiębiorstwo z branży reprezentuje małe firmy zatrudniające od 10 do 

49 pracowników.  

Tabela 4 Przedsiębiorstwa branży produktów i instalacji OZE w województwie 

pomorskim według wielkości zatrudnienia 

Wyszczególnienie Liczba firm Udział procentowy 

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 

pracowników 

1 450 86,5% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 

pracowników 

163 9,7% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-

249 pracowników 

51 3,0% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające 

powyżej 250 pracowników 

13 0,8% 

Źródło: ASM na podstawie bazy firm opracowanych na etapie I projektu 

Większość przedsiębiorstw w województwie pomorskim stanowią podmioty 

usługowe (52%). Częściej niż co piąta firma branży produktów i instalacji OZE 

określana jest jako usługowo-handlowa. 
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Branża OZE, zarówno w województwie pomorskim jak i w całej Polsce, jest 

obszarem bardzo rozdrobnionym pod względem wielkości firm. W poszczególnych 

sektorach istnieją duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 100 osób, ale nie 

przejmują one roli monopolistów. Poza nimi w każdym obszarze OZE istnieje 

przewaga firm zatrudniających jedynie kilku pracowników. Tak więc konkurencja 

w całej branży jest wysoka, ale nie jest agresywna.  

Z rozmów z przedsiębiorstwami, przeprowadzonymi na potrzeby niniejszego 

opracowania, wynika, że konkurencja przybiera formę współpracy, partnerstwa  

i wzajemnego uczenia się od siebie, a nierzadko nawet kooperacji mniejszych firm 

w celu zdobycia większych kontraktów. Poziom konkurencji i ilość firm różnią się 

również w zależności od obszaru branży. Przykładowo istnieje bardzo wiele firm 

zajmujących się szeroko rozumianą fotowoltaiką, ale już w przypadku elektrowni 

wodnych są to jedynie pojedyncze przedsiębiorstwa, a w zakresie dostarczania 

urządzeń dźwigowych do morskich farm wiatrowych, na terenie województwa 

pomorskiego działa jedynie jedno przedsiębiorstwo.  
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Firmy konkurują nie tyle ceną, bo te są podobne w całej branży, ale różnicuje je 

jakość oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje. Ważna jest także terminowość, 

która jednak może być zachwiana zastojami w niektórych łańcuchach dostaw. 

Branża OZE określana jest jako sinusoidalna, a co się z tym wiąże konkurencja jest 

chwiejna. Rozwój branży i poziom konkurencji uzależnione są od polskiego prawa, 

a więc wszelkich regulacji prawnych, które są „albo co chwilę zmieniane, albo 

zupełnie niedostosowane do potrzeb przedsiębiorców, czy obecnej na rynku 

technologii”. Dlatego wiele firm, zajmujących się OZE decyduje się na 

dywersyfikację swoich biznesów i rozbudowę ich o inne branże, np. część z nich 

świadczy również inne usługi, jak projektowanie instalacji elektrycznych czy nawet 

całych domów.  

Z drugiej strony, branża OZE bez wątpienia jest obszarem perspektywicznym, do 

którego wiele przedsiębiorców chciałoby wejść. Wejście na rynek jest jednak 

bardzo trudne. Głównymi barierami są zmienne i niedostosowane przepisy oraz 

długie procesy administracyjne. Spełnienie wymagań formalnych zajmuje czasami 

długie miesiące, a nawet lata, w przypadku większych inwestycji. Na rynku istnieje 

już w tej chwili bardzo dużo firm i mimo, iż przedsiębiorcy z branży podkreślają, że 

konkurencja nie jest znacząco agresywna, a polega bardziej na współpracy, to 

jednak walka pomiędzy firmami o podobnym profilu działalności występuje 

zawsze. Dodatkowo nowe firmy wchodzące na rynek muszą posiadać spory kapitał 

startowy, a jeśli nawet posiadają odpowiednie środki, czy to własne, czy  

z dofinansowań to nierzadko „świeżym” przedsiębiorcom w branży brakuje wiedzy 

jak te środki skutecznie zagospodarować i wykorzystać. Istotną barierą wejścia na 

rynek OZE jest też niedobór kompetencji na rynku – brakuje wykwalifikowanych 

pracowników, a branża odnawialnych źródeł energii z racji, że jest związana  

z urządzeniami wytwarzającymi lub przetwarzającymi prąd wymaga dużej wiedzy 

inżynierskiej i technicznej. Problemem może okazać się również znalezienie 

rzetelnych dostawców, zwłaszcza w okresach zmniejszonej podaży niektórych 

elementów czy produktów. Co ważne, na terenie Polski nie ma jeszcze dużej liczby 

zakładów produkcyjnych, zatem firmy wchodzące na ten rynek są zmuszone do 

importu części lub gotowych produktów. Od samego początku wymagana jest 

zatem od nich znajomość specyfiki handlu zagranicznego.  

Według opinii niektórych przedsiębiorców z branży, największą szansą na 

zaistnienie na rynku mają firmy, które wchodzą na rynek z własnym produktem,  
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a przy tym posiadają grupę inżynierów i osób technicznych, które go opracują, 

przygotują, przetestują, przebadają i będą go potem nadzorować. 

Pomimo wysokich barier wejścia na rynek, w momencie, kiedy kilka lat temu 

rozpoczął się w Polsce „boom” na rozwiązania z obszaru odnawialnych źródeł 

energii, wielu przedsiębiorców postanowiło spróbować swoich sił w tej dziedzinie. 

Skutkiem tego było powstanie wielu firm, które nie znają specyfiki branży, bez 

odpowiednich kwalifikacji czy niezbędnych w branży pozwoleń. 

Oprócz barier wejścia na rynek istnieje również szereg cech, które mimo wszystko 

zachęcają do prób rozpoczęcia biznesu w tym obszarze. Branża OZE aktualnie coraz 

szybciej się rozwija i każda firma istniejąca lub planująca zaistnienie na tym rynku 

znajdzie dla siebie zlecenia. Szczególnie atrakcyjne może być właśnie województwo 

pomorskie.  

Do cech wyróżniających branżę OZE w województwie pomorskim na tle całego 

kraju należą: 

▪ położenie geograficzne, a więc dostęp do morza, co pozwala na rozwój  

off-shore oraz technologii wiatrowych, ze względu na większe podmuchy 

wiatru niż w pozostałych regionach Polski, 

▪ duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu – społeczeństwo 

wymaga nieco więcej w zakresie ekologii od firm działających w branży OZE. 

Skoro firma działa w sektorze odnawialnych źródeł energii, to powinna np. 

nie zużywać tyle papieru czy plastiku. Działania ekologiczne, które są 

trzonem branży OZE, powinny być widoczne w całościowym 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw, 

▪ województwo pomorskie jest lepiej skomunikowane ze światem ze względu 

na dostępność portów morskich i lotniczych, dzięki czemu ma większy 

kontakt z nowościami, a myśl innowacyjna szybciej tam dociera poprzez 

możliwość szybkiego „zobaczenia” produktu ze względu na lokalizacje na 

terenie województwa ważniejszych w skali Europy hubów transportowych. 

Absorbowanie nowych technologii jest zatem szybsze niż w innych 

obszarach Polski. 

Na działalność przedsiębiorstw z branży OZE zdecydowany wpływ mają odbiorcy. 

To oni decydują o popycie i to ich zlecenia są realizowane. Zatem w dużej części 

dyktują warunki kontraktów, które mają spełniać ich oczekiwania, a czasami 
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sugerują nawet konkretnych dostawców. Wpływ nabywców na warunki 

współpracy zależy też od rodzaju produktu. W przypadku standardowych 

elementów wpływ ten jest znikomy. Jednak branża OZE charakteryzuje się tym, że 

wiele produktów, części czy komponentów musi być dopasowywana pod 

poszczególne realizacje. Wtedy wpływ nabywcy jest duży i cała produkcja jest 

dopasowywana do konkretnych wymagań i parametrów. Wymagania techniczne 

muszą bowiem zostać spełnione. 

Z drugiej strony, przedsiębiorcy OZE stykają się z dostawcami. Ich wpływ nie jest 

tak znaczący jak odbiorców, jednak nie jest też znikomy. W przypadku, gdy brakuje 

niektórych komponentów czy surowców, co widoczne było zwłaszcza po wybuchu 

pandemii COVID-19, to właśnie dostawcy dyktują warunki ich dostaw. Jednak firmy 

współpracują zazwyczaj z kilkoma stałymi dostawcami, więc jeśli któryś z nich ma 

problemy z dostępnością lub zbyt mocno podniesie ceny to wtedy szukane są 

alternatywy. Natomiast w zdecydowanej większości współpraca na linii 

przedsiębiorstw z branży OZE, a dostawcami odbywa się na zasadzie dobrej 

współpracy i partnerstwa.  
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CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ 

W przypadku niektórych polskich firm, eksport jest jedynym kołem napędzającym 

działalność, bo funkcjonowanie tylko na terenie kraju mogłoby przestać być 

opłacalne. Jednak wiele firm dopiero „raczkuje” w branży i nie posiada jeszcze 

odpowiednich środków ani wiedzy, aby z powodzeniem eksportować swoje 

produkty lub usługi. Przeszkodą do eksportu jest też czasem fakt, że producenci 

mają w innych krajach swoich autoryzowanych sprzedawców, więc dystrybutorzy 

wtedy już nie eksportują ich produktów, bo nie jest to zgodne z polityką 

producenta.  Wartość eksportu światowego samych urządzeń do wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych osiągnęła w 2016 roku 85 mld USD.11 

Do głównych kierunków eksportowych przedsiębiorstw z województwa 

pomorskiego należą:  

▪ Francja,  

▪ Białoruś,  

▪ Włochy,  

▪ Austria,  

▪ Szwecja,  

▪ Niemcy,  

▪ Belgia,  

▪ Norwegia,  

▪ Wielka Brytania,  

▪ Stany Zjednoczone,  

▪ Czarnogóra,  

▪ Litwa,  

▪ Łotwa,  

▪ Estonia,  

▪ Rumunia,  

▪ Czechy,  

▪ Węgry, 

▪ Hiszpania,  

▪ Mołdawia. 

 
11 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
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Aby zbudować dobrze prosperującą działalność eksportową w branży OZE, 

potrzebne są przede wszystkim odpowiednie środki oraz rozbudowany marketing. 

Na zachodnich rynkach europejskich, gdzie branża odnawialnych źródeł energii 

jest znacznie bardziej popularna i rozbudowana, przewagą konkurencyjną będzie 

niewątpliwie niższa cena od tamtejszych produktów czy usług. Niezbędne jest 

również dobre zaplecze kadrowe, a więc: wykwalifikowani pracownicy, specjaliści 

oraz technicy, a także rozbudowany dział HR, aby umiał zainteresować kandydatów 

daną dziedziną oraz rozbudowany dział szkoleniowy. Niezbędne są też znajomość 

norm branżowych w poszczególnych krajach i doświadczenie w prowadzeniu 

handlu międzynarodowego. Dość ważne jest również budowanie relacji  

z partnerami opartej na wzajemnej szczerości i zaufaniu. 

Polska branża OZE jest jeszcze za mało rozwinięta i na razie niewiele firm może 

poszczycić się produktami bądź usługami, które bez problemu mogłyby 

konkurować na zagranicznych rynkach. Działania eksportowe są ryzykowne, 

zwłaszcza na początku. Złe rozeznanie rynku może doprowadzić nawet do upadku 

przedsiębiorstwa. Wejście na zagraniczne rynki wymaga bowiem posiadania 

akredytywy i solidnych partnerów. Ryzyko dotyczy zwłaszcza krajów spoza Unii 

Europejskiej i spoza samej Europy. Istnieje tam też ryzyko nieumiejętności 

wyegzekwowania swoich należności. 

Do głównych barier eksportowych należą: 

▪ brak silnej pozycji konkurencyjnej wobec zagranicznych firm. W Polsce do 

tej pory istniały niekorzystne dla branży przepisy prawne. Dodatkowo, duża 

liczba firm z branży OZE w Europie oraz fakt, że sektor ten w innych krajach 

jest dużo bardziej rozwinięty niż w Polsce, sprawia, że polskim firmom ciężko 

się przebić na zagranicznych rynkach, 

▪ bariery administracyjne: w przypadku przedsiębiorstw usługowych 

występują problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na wejścia na farmy 

wiatrowe oraz trudności z uzyskiwaniem pozwoleń na przebywanie powyżej 

90 dni na terenie danego kraju (kiedy te projekty trwają zazwyczaj niemniej 

niż pół roku lub rok, a czasami nawet 2-3 lata, co powoduje problemy  

z kwestiami meldunkowymi i podatkowymi),  

▪ local content – projekty OZE charakteryzują się tym, że czasami mają 

wpisane w założeniach, że budować czy serwisować instalacje mogą jedynie 
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firmy z tamtejszych krajów (mocno jest to widoczne m.in. w Wielkiej 

Brytanii),  

▪ mocno uregulowane rynki zagraniczne pod względem instalacji OZE, które 

niechętnie dopuszczają do inwestycji podmioty zagraniczne – wymagania 

licznych koncesji i zgód, 

▪ ograniczeniem w przypadku dystrybutorów może być polityka producenta, 

który w danym kraju może posiadać autoryzowane punkty sprzedaży. 

Aby zminimalizować wymienione bariery, należy przede wszystkim dopracować  

i znowelizować polskie przepisy prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, bo 

to właśnie one najbardziej hamują rozwój polskich przedsiębiorstw w tym sektorze. 

Pomocne okazałoby się również usystematyzowanie układów transgranicznych 

między krajami. Obecnie, należy zwracać uwagę na kodeksy pracy, które są inne  

w każdym kraju. Również traktaty akcesyjne między krajami, zwłaszcza 

europejskimi, powinny być uproszczone, żeby sprawy administracyjne nie zabierały 

aż tak dużo czasu i można było koncentrować się na działaniach w praktyce.  

Dodatkowym wsparciem powinny być działania mające na celu prezentację  

i promocję polskich firm za granicą np. poprzez misje gospodarcze, które pozwalają 

na wymianę wiedzy i nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Jednak przedsiębiorcy z branży podkreślają, że obecnie są one źle dopasowane do 

potrzeb firm. Jak określił jeden z usługodawców z branży:  

 

 

 

Czasem są to jedynie naukowe i teoretyczne spotkania bez żadnych praktycznych 

wskazówek. Inny przedsiębiorca z branży wskazał, na ich największą skuteczność  

w latach 2007-2010, kiedy to miały one realny odzew w sprzedaży, pozyskiwaniu 

zamówień i tworzeniu relacji biznesowych.  

O ile przedsiębiorcy niezbyt chętnie biorą udział w misjach gospodarczych, to część 

z nich czasami korzysta z różnego rodzaju targów, m.in.: 

▪ Kongres WindEnergy w Hamburgu, 

▪ Electric City, WindEurope w Kopenhadze, 

▪ Intersolar Europe w Monachium, 

„przedsięwzięcia takie sprawiają wrażenie „bycia dla bycia” i nic 

więcej.”  
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▪ Międzynarodowe targi branży wiatrowej HUSUM Wind Husum, 

▪ Mostra Convegno Expocomfort w Fiera Milano. 

Przedsiębiorstwa z branży wykazują również potrzebę organizacji spotkań 

biznesowych, na których można by wymienić się doświadczeniami, wiedzą, 

nawiązać kontakty do ewentualnej współpracy.   

Naglącą potrzebą przedsiębiorców z branży OZE są też programy wspierające 

budowę prototypów. To właśnie nowoczesny, dopracowany i innowacyjny produkt, 

najlepiej unikatowy w skali światowej, z odpowiednimi dokumentami i atestami ma 

szansę podbić rynki zagraniczne.  

Poza tym, największym atutem polskiej branży jest siła robocza, a więc usługi 

wykonawcze. W przebiciu się na rynkach zagranicznych naszych wykonawców 

wymagane są jednak nieustanne szkolenia i ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji  

i umiejętności.  
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OCENA TECHNOLOGII I INNOWACYJNOŚCI PRODUKTÓW 

Niewątpliwym problemem branży jest poszukiwanie oszczędności i montowanie 

gorszych jakościowo produktów. Większość instalowanych w Polsce modułów to 

standardowa, średnio trwała technologia. Już po 10-15 latach część z nich przestaje 

działać, a po 20 latach zaczynają się masowo psuć. Amerykańskie laboratorium 

PVEL od 10 lat testuje panele sprzedawane przez 75 różnych producentów. 

Trwałość różni się diametralnie w zależności od technologii wykonania.  

O ile w pierwszych miesiącach większość awarii wynika z defektów produkcyjnych 

i błędów montażu, potem do akcji wkracza pogoda i promieniowanie UV. Pierwsza 

warstwa modułu, czyli szyba jest w zasadzie „nieśmiertelna” i rzadko ulega 

uszkodzeniom. Bardziej wrażliwe są ogniwa – wykonane z kruchych płytek 

krzemowych, podatnych na nacisk i wstrząsy. Zagrożeniem dla krzemu są silne 

naprężenia wynikające np. z uderzeń wiatru – gdy panel jest naciskany z dużą siłą, 

cały ugina się i trzepocze, pod wpływem czego powstają w nim mikropęknięcia. 

Każdy kolejny nacisk przesuwa dalej linie rozłamu. W końcu kawałki ogniwa 

odłamują się, a panel traci część pierwotnej mocy. Podczas badań PVEL panele 

poddawane są trzykrotnie obciążeniu od ciśnienia 2 400 Pa, odpowiadającemu 

grubej pokrywie śnieżnej lub jednostajnemu działaniu wiatru o huraganowej sile. 

Za każdym razem ciśnienie oddziałuje z góry, a następnie z dołu przez godzinę. 

Druga runda testu odbywa się pod niższym ciśnieniem (1 000 Pa), ale obejmuje aż 

1 000 cykli. W wyniku długotrwałego „trzepotania” modułem ewentualne pęknięcia 

rozchodzą się i pogłębiają. Kruchość dotyczy wszystkich ogniw z kryształami 

krzemu. Trochę lepiej wypadają moduły o mniejszej powierzchni (dzięki temu, że 

są sztywne) oraz te wyposażone w małe, ale gęściej połączone ogniwa. Najmniej 

wrażliwe są rzadko już spotykane panele wykorzystujące tellurek kadmu (CdTe). 
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Rysunek 1 Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych 

 
Źródło: https://wysokienapiecie.pl/36903-dlaczego-niektore-panele-sloneczne-wytrzymaja-40-lat-
inne-tylko-15/ 

 

Najczęściej, ze względu na cenę, w panelach fotowoltaicznych stosowane są 

tworzywa sztucznych. Jest to tani, ale jednocześnie jakościowo słaby wybór do 

budowy konstrukcji paneli fotowoltaicznych. Nawet po zabezpieczeniu nie są one 

w pełni odporne na promieniowanie UV, podlegają powolnej degradacji pod 

wpływem temperatury, czynników chemicznych i biologicznych. Są też jedynym 

materiałem konstrukcyjnym panelu, który może się zapalić. We Włoszech co roku 

zdarza się kilkaset pożarów instalacji fotowoltaicznych, których przyczyną jest 

zwarcie wewnątrz modułu i zapłon tylnej płyty. Rozwiązaniem jest zastosowanie 

tylnej szyby. Ogniwa są umieszczane między dwoma warstwami szkła stopionymi 

na brzegach. To najbardziej trwały sposób wykonania modułów, coraz częściej 

stosowany w dużych farmach fotowoltaicznych – m.in. dlatego, że umożliwia 

przechwytywanie światła odbitego padającego na spód panelu. Konstrukcja  

z podwójną, zespoloną szybą jest też sztywniejsza i nie poddaje się takim 

odkształceniom na wietrze, co chroni wrażliwy krzem przed pękaniem. 
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Branża OZE jest bardzo mocno skorelowana z nowymi technologiami i sama  

w sobie jest innowacyjna. Przyciąga ona też bardzo wielu młodych ludzi, ze względu 

na rosnące zainteresowanie, które w połączeniu z kryzysem energetycznym 

pozwala upatrywać szybkiego i lukratywnego rozwoju firm funkcjonujących w tej 

branży. Jednak potrzebne są dalsze inwestycje na rozwój technologiczny. Jednym 

z nowszych rozwiązań w tym obszarze są m.in. dachówki i szyby fotowoltaiczne, 

fotowoltaiczne systemy nadążne obracające panele w kierunku słońca, coraz 

nowocześniejsze sprężarki (mniej energochłonne) w pompach ciepła czy przejścia 

dla pieszych oświetlane przez lampy, które mają zamontowane ogniwa 

fotowoltaiczne. 

Procesy technologiczne przychodzą do Polski z krajów bardziej rozwiniętych, 

zarówno europejskich jak i azjatyckich, i to one determinują jej rozwój np. Niemcy, 

Francja, Hiszpania, Chiny, Stany Zjednoczone. W Polsce obszar R&D i wszelkie prace 

badawczo-rozwojowe wymagają dużego dofinansowania, aby polscy inżynierowie 

mogli tworzyć konkurencyjne produkty i technologie OZE. W Polsce brakuje też 

instytutu rządowego, który przygotowywałby długofalowe kierunki rozwoju 

energetycznego i OZE. Przykładem takiej instytucji jest NRL (Laboratorium 

Badawcze Marynarki Wojennej USA), które publikuje na bieżąco zalecenia dla 

użytkowników, rządu, firm energetycznych i na podstawie badań naukowych 

determinuje działania w zakresie energetyki. W Polsce jakiekolwiek instytuty 

zajmujące się rozwojem technologii są niedofinansowane i nie mogą konkurować 

z zagranicznymi odpowiednikami.   

Według przedsiębiorców z branży, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby 

niniejszego opracowania, największe zapotrzebowanie w przyszłości będzie na 

następujące produkty z branży: 

▪ farmy wiatrowe,  

▪ turbiny wiatrowe, 

▪ panele fotowoltaiczne, ale bardziej wydajne niż obecnie, odporniejsze na 

warunki atmosferyczne przy braku utraty efektywności np. panele 

wyposażone w systemy nadążne, podążające za słońcem, czy panele  

z niewidocznymi konstrukcjami, 

▪ pompy ciepła – ogromny wzrost zainteresowania w Polsce, w związku  

z deficytem gazu i jego wysokimi cenami, 
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▪ elektrolizery wodoru, bo dają możliwość akumulacji energii w postaci 

produkcji wodoru, 

▪ instalacje biogazowe, 

▪ ogniwa i baterie galwaniczne, 

▪ generatory wiatrowe wykorzystujące nieduże podmuchy wiatru, 

▪ magazyny energii, które są niezbędne do stabilizacji sieci. 

W Polsce brakuje świadomości (w przeciwieństwie do np. Niemiec, Czech, Austrii, 

Francji czy Skandynawii) i kultury technicznej do rozwoju nowoczesnych 

technologii OZE. Brakuje kampanii i przedsięwzięć rozpowszechniających wiedzę 

dotyczącą np. przydomowych wiatraków czy fotowoltaiki. Również większość firm 

ma powierzchowne podejście do innowacyjności i nowych technologii.  

Polska pod względem innowacyjności i rozwoju technologii wypada więc nieco 

gorzej na tle innych krajów europejskich. Ze względu na bariery prawne 

montowane są u nas gorsze wydajnościowo turbiny wiatrowe czy panele 

fotowoltaiczne, mimo iż na rynku dostępne są już te nowocześniejsze i bardziej 

wydajne. W innych krajach jest też większa stabilność prawna i większe wsparcie 

branży. 

Technologia branży cały czas się rozwija. W obliczu kryzysu energetycznego 

procesy te powinny zostać jeszcze bardziej przyspieszone, jednak wymagają one 

wsparcia finansowego. Dużego potencjału upatruje się zwłaszcza w technologiach 

wodorowych. Jednak przyszły rozwój technologii w branży OZE będzie zależał od 

sytuacji geopolitycznej i polityki poszczególnych rządów. Napędzająco będą 

oddziaływać wszelkie dotacje, dofinansowania oraz wsparcie prosumentów  

w instalacjach konkretnych rozwiązań OZE. Determinować rozwój będą również: 

normy energetyczne, normy prawne, wydawane pozwolenia na montaże, przepisy 

ppoż., siła sieci i wolnych mocy przyłączeniowych. 
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BARIERY W ROZWOJU POMORSKIEJ BRANŻY ORAZ PROGNOZY  

I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU 

W poprzednich latach branży OZE w Polsce brakowało jasnej strategii w obszarze 

energetyki odnawialnej. W polskiej polityce przemysłowej nie uwzględniano 

również potrzeby promocji i kształtowania rozwoju przemysłu produkcji urządzeń 

dla OZE. Mimo, iż w ostatnim czasie podejście do sektora odnawialnej energii uległo 

zmianie i widoczne są działania w kierunku rozpowszechnienia takich sposobów 

pozyskiwania energii, to jednak lata „pomijania” tej branży utrudniały powstawanie 

dużych firm, które mogłyby stać się światowymi liderami w produkcji urządzeń dla 

OZE. Jednak przedsiębiorstwa, które powstały w znaczącym stopniu zaspokajają 

potrzeby rynku krajowego oraz próbują przebić się na rynkach zagranicznych. 

Dość istotną barierą stojącą na drodze do rozwoju sektora jest również brak 

odpowiednich sieci przesyłowych. Jednak nieprzystosowane linie mogą okazać się 

szansą i dodatkowym rynkiem zbytu dla niektórych firm z branży. 

Do innych barier i problemów dla przedsiębiorstw produkcyjnych działających  

w sektorze OZE można zaliczyć: 

▪ konieczność ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych na instalacje 

OZE, 

▪ skomplikowany i kosztowny proces przygotowania inwestycji, 

▪ czasowe, krótsze lub dłuższe problemy z dostępnością niektórych 

produktów czy komponentów, które mogą wynikać m.in. z zawirowań na 

rynku surowcowym i energetycznym, czy mogą być powodowane 

niewystarczającymi mocami produkcyjnymi w stosunku do zgłaszanego 

zapotrzebowania. Przedsiębiorcy z branży OZE, z którymi przeprowadzono 

wywiady, zgłaszali problemy z dostępnością m.in.: pomp ciepła, 

komponentów do pomp ciepła, zbiorników, 

▪ małą liczbę firm wyspecjalizowanych, z odpowiednimi kompetencjami,  

w wyniku czego, w opinii niektórych przedsiębiorców z branży, większość 

instalacji, np. fotowoltaicznych jest montowana niezgodnie z przepisami  

i zaleceniami ppoż. producentów, co powoduje zagrożenie pożarowe, 

▪ brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Zawody związane z OZE są  

z pewnością zawodami przyszłości, jednak brakuje specjalistycznych szkół  

i kierunków kształtujących nowych specjalistów. Szkół, które np. posiadałyby 
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klasy uczące do pracy w zawodach związanych z OZE (m.in. technik turbin 

wiatrowych), kierunków studiów oraz szkoleń przygotowujących do pracy  

w branży. Szkoły z kierunkami OZE są na razie nieliczne, a te które istnieją 

posiadają kierunki zbyt ogólne, aby wykształcić wartościowych dla branży 

pracowników. Zatem nowi pracownicy zanim zaczną pracę, muszą być 

przeszkoleni i uczeni przez dotychczasowych pracowników praktycznie od 

zera, 

▪ rynek jest bardzo regulowany – wymagane są liczne koncesje i pozwolenia, 

przez co niewiele firm jest w stanie spełnić kryteria, zwłaszcza jeśli nie miało 

wcześniejszych doświadczeń w innych, podobnych projektach, 

▪ brak technicznych możliwości rozwinięcia branży ze względu na 

niewystarczające siły przyłączeniowe i braki magazynów energii (sieć 

powinna być zmodernizowana i rozbudowana). Rozwijający się  

w województwie pomorskim off-shore, zabrał całą moc przyłączeniową, 

dlatego brakuje przyłączy w starych sieciach elektrycznych i dalszy rozwój 

jest wyhamowany,   

▪ nadal niska świadomość konsumentów – prosumenci nie znając się na 

parametrach technicznych, bardzo często kierują się ceną i wybierają tańsze 

produkty, które jak się okazuje mogą być bardziej łatwopalne. Pożar instalacji 

najczęściej wynika z gorszych wtyczek, które zaczynają się przegrzewać 

i prowadzą do zapalenia tylnych modułów fotowoltaicznych lub np. papy. Jak 

wskazuje jeden z przedsiębiorców, z którym przeprowadzony był wywiad,  

w przypadku fotowoltaiki wyróżnia się bezpieczeństwo bierne – pod 

pojęciem tym rozumie się ochronę przed pożarem, a więc instalowanie na 

budynkach modułów zgodnie z parametrami niepalności. Niestety w Polsce 

montowane są w większości te o najniższej klasie, bo przepisy tego w żaden 

sposób nie regulują i nie wymagają wyższych wskaźników. Są to więc 

zazwyczaj moduły plastikowe, które są łatwopalne, ale jednocześnie lżejsze  

i łatwiejsze w montażu. Natomiast moduły szklane, mimo iż nie są znacznie 

droższe od tych plastikowych, to i tak nie są tak chętnie i często wybierane. 

Drugim rodzajem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo czynne, które polega 

m.in. na stosowaniu falowników, które na bieżąco monitorują, badają stan 

instalacji fotowoltaicznej, 

▪ dynamicznie zmieniająca się branża, zarówno pod względem technologii, 

przepisów, jak i warunków transportowych, 



 

34 | S t r o n a  
 

▪ brak rąk do pracy co skutkuje zatrzymaniem kluczowych inwestycji dla 

branży, 

▪ wprowadzanie nowych, niekorzystnych przepisów i regulacji prawnych, 

▪ niekorzystne warunki sprzedaży wytworzonej energii do sieci. 

Rynek związany z produkcją urządzeń i technologii OZE jest rynkiem 

perspektywicznym, napędzanym dyrektywami i przepisami unijnymi w zakresie 

ekologiczności pozyskiwania energii. To właśnie w nich upatrywać można 

największej szansy. Im większe będzie bowiem zapotrzebowanie na energię  

z odnawialnych źródeł energii tym większy będzie również popyt na produkty  

i instalacje OZE. 

Za większym zainteresowaniem mikroinstalacjami przemawia fakt, że w polskim 

społeczeństwie wzrasta świadomość ekologiczna. Dużą szansą dla branży urządzeń 

OZE są również rosnące ceny prądu, gazu czy uprawnień do emisji CO2 oraz rosnące 

koszty pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych. W procesach 

przemysłowych wymagających dużych ilości ciepła koszty można obniżyć dzięki 

m.in. kolektorom słonecznym, które są coraz chętniej stosowane przez 

przedsiębiorców. Jednak efektywność tego rozwiązania w Polsce przypada na 

miesiące od marca do października, kiedy ekspozycja słońca jest największa. 

Dlatego też, kolektory słoneczne nie mogą stanowić jedynego źródła ciepła. 

Dla województwa pomorskiego prognozowany jest największy rozwój w dziedzinie 

OZE, za sprawą morskich farm wiatrowych, które mają powstać na Bałtyku. 

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w tym regionie Polski, ze względu na 

doświadczenie z rynkiem morskim i stoczniowym są lepiej przygotowane do 

inwestycji w sektorze OZE. Dodatkowo, bliskość portów i rozbudowane zaplecze 

magazynowe daje regionowi przewagę jako dobry hub transportowy, dzięki czemu 

dostawy są nieco szybsze. W opinii przedsiębiorców, działa też tu więcej organizacji 

związanych z rozwojem OZE i podejmowanych jest więcej inicjatyw w tym obszarze 

niż w pozostałych regionach Polski. Na początku 2022 roku, Komisja Europejska 

przyznała 6 województwom dodatkowe środki na zieloną transformację. Wśród 

tych regionów znalazło się województwo pomorskie, które otrzymało dodatkowe 

21,7 mln EUR.12 

 
12 Świat OZE, https://swiatoze.pl/co-nowego-w-sektorze-oze-i-elektromobilnosci-podsumowanie-redakcji/ 



 

35 | S t r o n a  
 

Ze względu na naturalne uwarunkowania (większy wiatr), w województwie 

pomorskim branża OZE rozwija się lepiej. Na południu z kolei bardziej 

wykorzystywane jest słońce. W całym kraju są natomiast problemy z infrastrukturą 

sieci, które powinny być rozbudowywane i modernizowane, a to wymaga 

wieloletnich prac. 

Do pozostałych szans branży OZE w województwie pomorskim należą: 

▪ możliwość szybkiego pozyskiwania pozwoleń przyłączeniowych, bo bez nich 

żadna inwestycja nie ma szansy na realizację, 

▪ występowanie wielu jezior na terenie województwa, co jest szansą dla 

elektrowni wodnych ze względu na dużą dostępność utrzymującej się wody 

opadowej i roztopowej. Dodatkowo rzeki w tym województwie są lepsze niż 

rzeki górskie, bo np. w okresie wiosennym jest tam okres bardzo burzliwy ze 

względu na roztopy, kiedy tej wody jest tam bardzo dużo, ale szybko 

odpływa, a na terenie województwa pomorskiego ten proces nie jest tak 

dynamiczny, 

▪ tworzenie kierunków technicznych związanych z branżą OZE, a także 

specjalistycznych szkół i szkoleń, 

▪ rozwój off-shore, bo na lądzie ze względu na braki wolnych przyłączeń branża 

będzie wyhamowana, 

▪ coraz więcej instalacji OZE powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi 

serwisowania, 

▪ stabilizacja warunków sprzedaży, odkupu energii. 
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CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE I TRENDY GOSPODARCZE 

ODDZIAŁUJĄCE NA BRANŻE 

Na branże oddziałuje przede wszystkim obowiązujące prawo, a legislacja dotycząca 

OZE wymaga jeszcze dopracowania. Właśnie w złej legislacji upatruje się powodu 

bankructw w branży. O problemach legislacyjnych wspominali wszyscy 

przedsiębiorcy biorący udział w badaniu. Kluczowe wnioski w tym aspekcie są 

następujące: 

▪ w niektórych obszarach występują kolizje prawne. W przypadku firm 

zajmujących się hydroelektrowniami z jednej strony ustawa środowiskowa 

wymaga, żeby budowle hydroelektrowni posiadały tzw. korytarze dla ryb 

(przepławki). Jednak z drugiej prawo wodne zabrania budowy przy 

istniejących urządzeniach piętrzących wszystkiego co powoduje filtrację, 

wibrację, osiadanie gruntów itp. Wszelkie kolizje tego typu hamują rozwój 

branży.  

▪ źle sformułowane przepisy, np. w niedawno zmienionej ustawie 

środowiskowej znajduje się sformułowanie, że każda elektrownia w znaczący 

sposób oddziałuje negatywnie na środowisko, a wcześniej obiekty 

produkujące do 2,5 MWh były nieznacząco oddziaływujące na środowisko, 

dzięki czemu mniejsze elektrownie napędzane paliwami kopalnianymi 

mogły z punktu widzenia prawa śmiało funkcjonować, zabierając pole 

branży OZE.  

▪ często problemem jest uzyskiwanie środowiskowych uwarunkowań na 

budowę elektrowni np. wodnych. Producenci nie mogą ich uzyskać m.in.  

z tego powodu, że teren, na którym miała powstać elektrownia w momencie 

składania wniosku nie miał żadnych ograniczeń, a po pewnym czasie został 

zaliczony do obszarów Natura 2000, która zabrania wszelkich robót 

budowlanych, tak więc budowa na tych obszarach jakiegokolwiek obiektu 

hydrotechnicznego jest niemożliwa, co powoduje, że wiele rzek w Polsce jest 

nie zagospodarowana w ujęciu OZE,  

▪ liczne zmiany i nowelizacje w prawie powodują dużą niepewność na rynku, 

▪ przepisy w Polsce warunkujące funkcjonowanie branży OZE wymuszają 

duże skupienie się na uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i składaniu 

odpowiednich dokumentów, a powinny ułatwiać funkcjonowanie, aby 

branża mogła się swobodniej i szybciej rozwijać, 
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▪ rynek regulowany jest przez specyficzne normy i przepisy a ich poznanie,  

a co za tym idzie poznanie całego rynku i klientów wymaga dużo czasu, 

▪ ustawa wiatrakowa (z 2016 roku), która mówi m.in., że farmy wiatrowe nie 

mogą powstawać w mniejszej odległości od zabudowań niż 10-krotność ich 

wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. W praktyce to 1,5-2 km. Jej przyjęcie 

wyhamowało rozwój energetyki wiatrowej i spowodowało falę bankructw  

w sektorze, 

▪ zmiana sposobu rozliczania prosumentów na mniej korzystnych warunkach 

wyhamuje zainteresowanie przydomowymi instalacjami; niektórzy 

przedsiębiorcy z branży wspominają nawet o 70-90% zmniejszeniu się rynku 

detalicznego (jeśli chodzi o nowe instalacje i ich montaż), 

▪ elektrownie wodne są jedynymi wytwórcami energii OZE, którzy muszą 

płacić za źródło jej uzyskiwania - od 2018 roku elektrownie wodne płacą za 

każdą wytworzoną MWh stawkę za korzystanie z wody, 

▪ ograniczenia prawne co do wielkości instalacji fotowoltaicznych na dachach 

– utrudnienia przy instalacjach o dużych mocach (powyżej 50 kW). 

Ciężko ocenić i przewidzieć wpływ inflacji na firmy w branży. Jednak jest ona 

obciążeniem dla przedsiębiorstw, po okresie pandemii. Znacznie zwiększyła koszty, 

co nie idzie w parze z przychodem. Część firm, aby ubezpieczyć się przed brakiem 

przychodu, stara się wprowadzać w ofertach formuły waloryzujące, które mówią, że 

jeżeli współczynnik PPI wzrośnie powyżej pewnego poziomu to firma ma prawo do 

zwrócenia się o zmianę wartości zamówienia proporcjonalnie do wzrostu tego 

współczynnika.  

Obecna sytuacja na rynku energetycznym, gdzie zaczyna jej brakować, powoduje, 

że energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii będzie jeszcze bardziej 

doceniana. Tym samym kryzys energetyczny jest jednym z czynników 

napędzających branżę OZE. Pozytywnie na branżę wpływają również wszelkie 

dotacje na rozwój czy badania, a także dofinansowania dla prosumentów 

indywidualnych, które napędzają sektor. 

Trend ekologii i europejskiej transformacji energetycznej w kierunku zielonych 

gospodarek, będzie napędzał rynek OZE. Coraz większy nacisk kładzie się na 

niskoemisyjność i „zielone” energie, które nie oddziałują negatywnie na środowisko, 

dlatego branża OZE w najbliższych latach będzie się prężnie rozwijać. 
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Trendem widocznym już od kilku lat jest zainteresowanie inwestorów 

indywidualnych instalacjami fotowoltaicznymi. Do wzrostu mikroinstalacji 

przyczyniają się również programy rządowe dofinansowujące zakup i montaż tych 

dodatkowych źródeł energii. Coraz więcej można też spotkać farm 

fotowoltaicznych i wiatrowych.  

Do innych trendów na rynku OZE należą: 

▪ budowa coraz większych turbin wiatrowych, produkujących więcej energii, 

▪ wzrost znaczenia elektrowni wiatrowych na pływających platformach – 

szansa na zagospodarowanie terenów, gdzie ze względu na głębokość nie 

jest możliwe wybudowanie morskich farm wiatrowych osadzanych na 

fundamentach przytwierdzonych do morskiego dna, 

▪ wzrost montażu pomp ciepła, 

▪ konsolidacja projektów – dużym jest łatwiej pozyskiwać dofinansowania  

i zlecenia, 

▪ automatyzacja – np. w przypadku farm wiatrowych na morzu, ich jak 

największa samoobsługowość; turbiny wymagają jedynie cyklicznych 

przeglądów, 

▪ wyhamowanie popytu na mikroinstalacje (poprzez niekorzystne stawki 

skupu energii) i stawianie na duże przedsięwzięcia. 
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WPŁYW CZYNNIKÓW COVID-19 NA BRANŻE 

Pandemia COVID-19 uwydatniła silne zależności polskiego rynku od rynku 

chińskiego. Odczuły to m.in. firmy związane z fotowoltaiką, które zostały odcięte od 

dostaw ogniw i modułów fotowoltaicznych z Chin. Produkcja kluczowych 

komponentów do instalacji OZE została wygaszona lub ograniczona. W Polsce 

znajduje się natomiast jedynie kilka fabryk, zajmujących się budową tych modułów. 

Przerwane łańcuchy dostaw z Chin przełożyły się na znaczne opóźnienia, jeszcze 

przed wybuchem pandemii w Polsce.  

Drugim problemem, okazały się problemy realizacyjne. Ograniczenia na etapie 

robót budowlanych oraz zmniejszona dostępność urzędów administracji 

publicznej i samorządowej powodowały znaczne opóźnienia realizacji. Część 

projektów, które miały być realizowane na rynku polskim, zostało zawieszone i do 

dziś nie zostały uruchomione. Z kolei inwestycje zabudżetowane straciły swoją 

rentowność ze względu na wzrost nieprzewidzianych kosztów wynikających  

z przerwanych łańcuchów dostaw, mniejszej dostępności pracowników 

(kwarantanny), czy kosztów przeprowadzania testów. 

Producenci wciąż zmagają się również z problemami surowcowymi, m.in. ze stalą 

czy miedzią. Trudne warunki na rynkach surowcowych i rynkach komponentów 

spowodowały, że część przedsiębiorstw zatowarowywuje większą ich ilość („na 

zapas”), co z kolei zmniejsza ich płynność finansową. Dodatkowo większe stany 

magazynowe wymuszają stworzenie nowych stanowisk pracy (koordynatorów 

magazynowych, którzy m.in. poszukują materiałów i zarządzają magazynem). 

Obecnie problemy z dostępnością komponentów dotyczą (opinia producentów,  

z którymi przeprowadzono wywiady): metalowych obudów, elementów 

betonowych, transformatorów, inwerterów, falowników, konstrukcji stalowych, 

okablowań, stacji transformatorowych.  

Problemy surowcowe zostały dodatkowo spotęgowane po wybuchu wojny 

w Ukrainie, która przyczyniła się do kolejnych podwyżek cen surowców  

i komponentów. Rentowność zleceń ponownie spadła i wymagają one renegocjacji 

cenowych z partnerami. Ponowne podwyżki cen mogą spowodować mniejsze 

zainteresowanie produktami OZE. 
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Innym wpływem pandemii jest przeniesienie części procesów do wirtualnej 

rzeczywistości. Wpływ ten widoczny jest zwłaszcza w biurach projektowych, gdzie 

większość działań mogła być przeprowadzona zdalnie. 

Pandemia spowodowała również pewien zastój w branży. Przedsiębiorcy tego 

sektora realizowali zdecydowanie mniej zamówień. W konsekwencji część z nich 

musiała ratować się rządowymi programami pomocowymi czy zmuszona była do 

redukcji zatrudnienia. Dodatkowo widoczne są cały czas problemy z zagranicznymi 

łańcuchami dostaw. Ograniczenia dostaw energii do fabryk w Chinach, Indiach czy 

Korei rzutują na zmniejszoną dostępność wybranych produktów, a to powoduje 

opóźnienia dostaw do klientów. 

Z kolei wpływ wojny na branże, poza kolejnymi zawirowaniami na rynku surowców 

i komponentów, oceniany jest przez przedsiębiorców jako neutralny lub pozytywny. 

Pozytywny, ponieważ: 

▪ uproszczono procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę co 

zasiliło bank pracowników, 

▪ dostrzeżono silne uzależnienie energetyczne od Rosji, co powoduje szukanie 

alternatyw, w czym szansy upatruje się właśnie dla branży OZE. 

Dodatkowo, jeśli inwestor posiada obecnie uruchomioną instalację fotowoltaiczną 

i udało mu się to zrealizować w poprzednich latach relatywnie niskim kosztem, to 

teraz sprzedaż energii na wolnym rynku powoduje, że odnotowuje zyski, bo stawki 

za energię poszły do góry. 
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PERSPEKTYWICZNE PRODUKTY EKSPORTOWE 

Na podstawie analizy danych zastanych oraz wywiadów przeprowadzonych  

z przedstawicielami branży w województwie pomorskim wyłoniono 3 najbardziej 

perspektywiczne kategorie produktów eksportowych branży OZE.  

Zaliczono do nich: 

▪ turbiny wiatrowe, 

▪ ogniwa i baterie galwaniczne, 

▪ panele fotowoltaiczne.  

 

TURBINY WIATROWE 

Pierwszą kategorią produktów, która jest najbardziej perspektywiczna pod 

względem eksportu dla branży związanej z produktami i instalacjami OZE są 

turbiny wiatrowe. W obliczu kryzysu energetycznego, który dotyczy całej Europy, 

poszczególne gospodarki w jeszcze większym stopniu zwracają się ku OZE. 

Szczególnie popularna jest energia wiatrowa, wraz z farmami wiatrowymi na 

morzach. Największego potencjału eksportowego turbin wiatrowych upatruje się 

w krajach położonych nad morzami i ocenami, ze względu na lepsze parametry 

wietrzne. Polskie turbiny wiatrowe są wysokiej jakości dzięki czemu z łatwością 

mogą konkurować z produktami zachodnioeuropejskich producentów. 

W 2020 roku wartość polskiego eksportu turbin wiatrowych wyniosła 8,4 mld EUR, 

a więc blisko 6-krotnie więcej niż w roku 2019. W stosunku do roku 2018 

odnotowano 135,9% wzrost.  

Tabela 5 Polski eksport turbin wiatrowych 

Rok Wartość eksportu do 

krajów UE (w EUR) 

Wartość eksportu poza 

kraje UE (w EUR) 

Wartość eksportu 

łącznie (w EUR) 

2018 2 561 3 523 090 3 525 651 

2019 18 785 1 398 530 1 417 315 

2020 1 560 938 6 800 428 8 361 366 

Źródło: ASM, na podstawie danych Eurostat 
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W 2021 roku wartość eksportu turbin wiatrowych w województwie pomorskim 

wyniosła 6 593 522 mln PLN, a więc aż o 500,8% więcej niż w roku 2020  

i o 5,6% mniej niż w roku 2019. Pandemia COVD-19 wyhamowała eksport 

produktów. Rynek po kryzysie wraca do wartości eksportowych sprzed pandemii.  

Tabela 6 Wartość eksportu turbin wiatrowych z województwa pomorskiego  

w latach 2019-2021 

Rok  

województwo pomorskie 

wartość eksportu (w mln 

PLN) 

dynamika r/r  

(w %) 

2019 6 982 338 - 

2020 1 097 462 -84,3 

2021 6 593 522 500,8 

Źródło: ASM, na podstawie danych CAAC 

Zapotrzebowanie na turbiny wiatrowe jest bardzo wysokie, co czyni ten produkt 

proeksportowym. W samej Unii Europejskiej w 2020 roku zaimportowano ich za 

3 734,3 mln EUR, a więc o 1% więcej niż w roku 2019 i aż o 52% więcej niż w roku 2017. 

W kolejnych latach popyt na ten produkt będzie wzrastać. 

Rosnące zapotrzebowanie na turbiny wiatrowe wynika bezpośrednio z faktu 

zwiększania w Europie ilości i mocy farm wiatrowych. W 2021 moce wiatrowe na 

lądzie w krajach EU27 wynosiły 172 389 megawatów, co stanowi wzrost o 6,1% 

względem poprzedniego roku. 
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OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE 

Drugim perspektywicznym pod względem eksportu produktem są ogniwa  

i baterie galwaniczne.  

Na rynkach brakuje magazynów energii. Liczba przydomowych instalacji OZE 

rośnie w każdym kraju, więc potrzebne są też urządzenia, które pozwalają na 

gromadzenie wyprodukowanej energii.  

W instalacjach fotowoltaicznych, oprócz urządzeń odpowiedzialnych za 

wytworzenie prądu elektrycznego, istotną rolę odgrywają akumulatory, które 

pozwalają na gromadzenie i przechowywanie energii. Akumulator elektryczny 

stanowi rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane  

i ładowane prądem elektrycznym (tzw. ogniwo wtórne). Akumulatory gromadzą,  

a potem uwalniają energię elektryczną w efekcie działania odwracalnych reakcji 

chemicznych zachodzących w elektrodach zanurzonych w elektrolicie. Dzięki tym 

produktom, nadwyżki wyprodukowanej energii mogą być magazynowane  

i wykorzystane później. 

Według danych Eurostatu, Polska w 2018 roku zajmowała trzecie miejsce pod 

względem liczby przedsiębiorstw w branży akumulatorowo-bateryjnej.13 Więcej 

przedsiębiorstw działających w tej branży było jedynie w Niemczech i Włoszech.  

Polska dzięki znaczącym nakładom inwestycyjnym awansowała w 2019 roku do 

pierwszej "dziesiątki" największych eksporterów akumulatorów, baterii i ogniw.  

W 2001 roku byliśmy na 20. miejscu, awansując do 7. w 2019 roku. Pod względem 

eksportu w 2019 roku Polska posiadała 3,5% udział w światowym rynku eksporterów 

baterii i ogniw galwaniczne.14  

Według danych Eurostatu, widać coroczne wzrosty eksportu tych produktów.  

W 2021 roku z Polski wyeksportowano ogniwa i baterie fotowoltaiczne o wartości 

328 mln EUR. Jest to o 46,2% więcej niż w 2018 roku. Większość eksportu tych 

towaru trafia na rynek europejski (w 2021 roku było to 86,4%), co świadczy o dużym 

popycie na te produkty w krajach UE. 

 

 

 
13 PFR 
14 Polski Fundusz Rozwoju 
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Tabela 7 Polski eksport ogniw i baterii galwanicznych 

Rok Wartość eksportu do 

krajów UE (w EUR) 

Wartość eksportu poza 

kraje UE (w EUR) 

Wartość eksportu 

łącznie (w EUR) 

2018 182 451 585 41 979 529 224 431 114 

2019 220 512 734 43 910 589 264 423 323 

2020 264 692 167 47 223 073 311 915 240 

2021 283 667 488 44 551 214 328 218 702 

I-V 2022 102 640 696 17 984 702 120 625 398 

Źródło: ASM, na podstawie danych Eurostat, data dostępu: 09.09.2022 

W 2021 roku wartość eksportu ogniw i baterii galwanicznych w województwie 

pomorskim wyniosła 52 191 793 mln PLN, a więc o 15,7% więcej niż w roku 2020  

i o 25,1% więcej niż w roku 2019. Firmy z województwa pomorskiego rokrocznie 

zwiększają eksport ogniw i baterii galwanicznych.  Średnioroczny poziom wzrostu 

eksportu w województwie pomorskim w latach 2019-2021 wyniósł 11,9% (wskaźnik 

CAGR). 

Tabela 8 Wartość eksportu ogniw i baterii galwanicznych z województwa 

pomorskiego w latach 2019-2021  

Rok  
województwo pomorskie 

wartość eksportu (w mln PLN) dynamika r/r (w %) 

2019 41 715 673 - 

2020 45 093 501 8,1 

2021 52 191 793 15,7 

Źródło: ASM, na podstawie danych CAAC 
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PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Trzecim perspektywicznym pod względem eksportu produktem są panele 

fotowoltaiczne. Szczególnie duży potencjał mają nowoczesne panele 

fotowoltaiczne, które kładą dużo większy nacisk na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe.  

W ramach tych produktów jest również dużo do zrobienia w ramach 

innowacyjności polskich produktów, co jeszcze bardziej zwiększyłoby ich 

atrakcyjność na zagranicznych rynkach. Po rozmowach przeprowadzonych  

z przedsiębiorcami zajmującymi się panelami fotowoltaicznymi wynika, że polskie 

firmy mają innowacyjne pomysły, brakuje im jedynie wsparcia w ramach B+R. 

Mowa o innowacjach takich jak panele fotowoltaiczne niezasłaniające tylnej części 

modułu czy moduły z systemami nadążnymi, czyli trackerami, które podążają za 

słońcem, obracając się w jego kierunku, dzięki czemu są maksymalnie wydajne. 

Na podstawie danych Eurostatu dotyczących eksportu, w okresie I-V 2022 roku 

Polska wyeksportowała łącznie panele fotowoltaiczne o wartości  

32 205 684 EUR, z czego 29 690 380 EUR (92,2%) dotyczyło eksportu do krajów 

Wspólnoty. 

W 2021 roku wartość eksportu paneli fotowoltaicznych w województwie 

pomorskim wyniosła 15 393 743 mln PLN, a więc o 30,4% więcej niż w roku 2020  

i o 18,9% więcej niż w roku 2019. Średnioroczny poziom wzrostu eksportu  

w województwie pomorskim w latach 2019-2021 wyniósł 9,0% (wskaźnik CAGR). 

Tabela 9 Wartość eksportu paneli fotowoltaicznych z województwa pomorskiego w 

latach 2019-2021  

Rok  

województwo pomorskie 

wartość eksportu  

(w mln PLN) 

dynamika r/r  

(w %) 

2019 12 950 464 - 

2020 11 801 824 -8,9 

2021 15 393 743 30,4 

Źródło: ASM, na podstawie danych CAAC 
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Od 2012 roku wielkość produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki słonecznej  

w Unii Europejskiej (UE) stale rośnie. W 2018 roku wyprodukowano  

122 316 gigawatogodzin w porównaniu do 67 523 gigawatogodzin odnotowanych  

w 2012 roku. W kolejnych latach zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne będzie 

wzrastać. Przewiduje się, że w samych Niemczech w 2023 roku nastąpi przyrost 

mocy na poziomie 6,1 gigawatów. 

Wśród pięciu największych firm w Europie pod względem przychodów w roku 

obrotowym 2019/20, zajmujących się technologia fotowoltaiczną, na czwartym 

miejscu znalazła się firma z Polski – Columbus Energy SA, z przychodami na 

poziomie 152,8 mln USD. Obecność polskiej firmy w zestawieniu pokazuje, że 

polskie panele fotowoltaiczne są wysokiej jakości i z powodzeniem mogą 

konkurować z zagranicznymi koncernami z branży. 
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PERSPEKTYWICZNY RYNEK EKSPORTOWY  

Najbardziej perspektywicznym rynkiem zagranicznym pod względem eksportu 

zidentyfikowanych produktów jest Hiszpania.  

Ze względu, na fakt, że kraj jest otoczony morzem posiada silne podstawy do 

rozwoju i stosowania technologii OZE. Bliskość morza, sprawa, że zwłaszcza 

energetyka wiatrowa ma tu idealne warunki – dzięki sąsiedztwu dużych akwenów 

podmuchy wiatru generują większą wydajność urządzeń przetwarzających to 

odnawialne źródło energii w prąd.  

Z kolei pod względem paneli fotowoltaicznych, Hiszpania według danych iEO 

(„Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”) w 2020 roku zajmowała trzecie miejsce  

w Europie pod względem przyrostu nowych mocy na rynku fotowoltaicznym. Moc 

fotowoltaiczna w 2020 roku w Hiszpani wzrosła o 2 812 MW.  

W Hiszpani cyklicznie zmniejsza się procentowy udział źródeł nieodnawialnych  

w produkcji energii elektrycznej. Jednak nie jest to jeszcze w pełni „zielona” 

gospodarka. Według danych Statista, w 2021 roku udział źródeł odnawialnych  

w produkcji energii w Hiszpani wyniósł 46,7%, tak więc nie stanowi to jeszcze 

połowy całej produkcji energii w tym kraju. Dzięki temu jest to rynek rozwojowy, 

który planuje w najbliższych latach nadal zwiększać proporcje udziału w produkcji 

energii na korzyść tej pochodzącej z OZE. Poparciem tego są plany Hiszpani 

zawarte w Krajowym Planie Na Rzecz Energii I Klimatu (NECP) na lata 2020-2030. 

Według niego, w ramach elektrowni wiatrowych, zainstalowane moce mają ulec 

niemal podwojeniu, z poziomu 28 033 MW w 2020 roku do 50 333 MW w 2030 roku. 

Z kolei w ramach fotowoltaiki, zainstalowana moc w elektrowniach ma wzrosnąć  

z poziomu 9 071 MW w 2020 roku do 39 181 MW w 2030 roku, a więc ponad 

 4-krotnie. 
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Hiszpania jest bardzo dużym i chłonnym rynkiem, otwierającym się w ostatnich 

latach na produkty zagraniczne. Ze względu na odległość od Polski, 

problematyczne mogą być koszty związane z transportem towarów. Jednak 

infrastruktura transportowa w Hiszpanii jest bardzo dobrze rozwinięta. 

Rozpoczynając ekspansję do Hiszpani, firma otwiera sobie również drogę  

w przyszłości do eksportu do krajów Ameryki Południowej. 

Wybuch globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku spowodował długotrwałą 

recesję, z której kraj wyszedł dopiero w połowie minionej dekady. Była ona 

spowodowana przez pęknięcie bańki na rynku nieruchomości i problemy sektora 

finansowego. Ratowanie banków doprowadziło do znaczącego wzrostu długu 

publicznego, który sięgnął 100 proc. PKB. Okres wzrostu gospodarczego pozwolił 

na ograniczenie proporcji zadłużenia, jednak w czasie kryzysu pandemicznego 

znów urosło ono do 120 proc. PKB. Było to związane z faktem, że Hiszpania należała 

do krajów, które najmocniej odczuły negatywny wpływ pandemii na gospodarkę. 

Hiszpania ma być jednak jednym z największych odbiorców unijnych pieniędzy  

w ramach Planu Odbudowy, co może spowodować większe inwestycje w ramach 

OZE. 

 

Tabela 10 Podstawowe dane makroekonomiczne Hiszpanii 

 2019 2020 2021 

Populacja  47 134 837 47 363 419 47 326 687 

PKB (mld USD) 1 393,0 1 281,5 1 425,3 

PKB per capita (w USD) 
29 554,5 27 056,4 30 115,7 

PKB (w %) 2,1% -10,8% 5,1% 

Inflacja (w końcu okresu, 

w %)  
0,7 -0,3 3,1 

Bezrobocie (w %) 14,1 15,5 14,8 

Eksport (w mln USD) 486 934,5 392 402,6 497 711,3 

Import (w mld USD) 446 118,4 373 524,4 476 181,9 

Źródło: ASM, na podstawie danych World Bank i Statista 
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W rankingu Doing Business 202015, który ocenia kraje pod kątem najbardziej 

przyjaznych biznesowi Hiszpania uplasowała się na 30 miejscu osiągając wynik  

77,9 pkt. na 100 pkt. możliwych. Z 10 obszarów ocenianych przez ekonomistów 

Banku Światowego, Hiszpania najlepiej wypadła w obszarze handlu 

międzynarodowego uzyskując notę 100,0 pkt. – dało to 1 miejsce w rankingu.  

Tabela 11 Ocena hiszpańskiej gospodarki na podstawie rankingu Doing Business 

2020 

 Liczba punktów  

(0-100) 

Miejsce w 

rankingu 

SUMARYCZNA OCENA 77,9 30 

Rozpoczęcie działalności 86,9 97 

Radzenie sobie z pozwoleniami na budowę 70,8 79 

Pozyskiwanie energii elektrycznej 83,0 55 

Rejestracja nieruchomości 71,7 59 

Uzyskiwanie kredytu 60,0 80 

Ochrona inwestorów 72,0 28 

Płacenie podatków 84,7 35 

Handel międzynarodowy 100,0 1 

Egzekwowanie umów 70,9 26 

Rozwiązywanie niewypłacalności 79,2 18 

Źródło: Ranking Doing Business   

W 2021 roku wartość polskiego eksportu do Hiszpanii wyniosła blisko 7,1 mld EUR, 

a więc o 18,4% więcej niż w roku poprzednim i o 18,4% więcej niż w roku 2019. Z kolei 

w 2021 roku wartość importu produktów z Hiszpani wyniosła blisko 6,7 mld EUR –  

o 20,1% więcej niż w 2020 roku.  

 

 

 

 

 
15 We wrześniu 2021 roku kierownictwo Grupy Banku Światowego zdecydowało o wycofaniu raportu Doing 
Business. Ostatnie dane dotyczą 2020 roku. 
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Tabela 12 Polski eksport i import do Hiszpani 

 
Import Polski z Holandii 

(w EUR) 

Eksport Polski do Holandii 

(w EUR) 

2017 5 031 020 697 5 599 769 906 

2018 5 350 777 192 5 655 430 230 

2019 5 580 958 980 6 036 181 775 

2020 5 580 323 868 6 036 535 077 

2021 6 702 612 856 7 149 176 436 

Źródło: ASM, na podstawie danych KE 

 

Chcąc wejść na rynek hiszpański należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach 

kulturowych: 

▪ duże znaczenie relacji w biznesie – dla partnerów biznesowych z tego kraju 

bardzo ważne są rekomendacje od lokalnych przedsiębiorstw, które mogą 

być kluczowe przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy, 

▪ proces decyzyjny w Hiszpani wiąże się z długotrwałymi oczekiwaniami, 

▪ Hiszpanie dużą wagę przywiązują do nieformalnych spotkań np. podczas 

lunchu.  

Hiszpanie, jeszcze do niedawna byli nastawieni mocno protekcjonistycznie wobec 

swojego rynku. Mocno wspierali swoich producentów, nie dopuszczając 

zagranicznych partnerów. W ostatnich latach zaczęło się to zmieniać, jednak mimo 

to współpraca z hiszpańskimi partnerami wymaga od polskich przedsiębiorstw 

wysiłku oraz wytrwałego budowania dobrych relacji.  

Plany Hiszpani zawarte w Krajowym Planie Na Rzecz Energii I Klimatu (NECP) na 

lata 2020-2030 dotyczące znacznych wzrostów mocy elektrowni wiatrowych i mocy 

fotowoltaicznej energii słonecznej mogą świadczyć o dużym 

prawdopodobieństwie pojawienia się nowych konkurentów na rynku, którzy będą 

chcieli mieć swój udział w rozwoju tego sektora. Jednak rynek OZE wiąże się  

z licznymi uregulowaniami prawnymi, które mogą okazać się zbyt wysokie dla 

nowych firm, które wcześniej nie miały styczności z tą branżą.  

Pod względem nasycenia rynku tożsamymi produktami, Hiszpania jest wciąż 

rynkiem wykazującym duże zapotrzebowanie na wskazane perspektywiczne 
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produkty z branży. Według danych Eurostatu, w 2018 roku w branży 

akumulatorowo-bateryjnej, do której zaliczają się baterie i ogniwa galwaniczne, 

działało jedynie 23 przedsiębiorstwa, podczas gdy w Polsce było ich 61. 

Z kolei w przypadku turbin wiatrowych Hiszpania wykazuje znaczny trend 

wzrostowy od 2017 roku. W 2020 roku liczba zainstalowanych w Hiszpanii turbin 

wiatrowych wyniosła 21 419, czyli o 2,3% więcej niż rok wcześniej. Rosnąca liczba 

instalacji, generuje wzmożony popyt na te produkty. 
 

 
 

W Hiszpanii obserwowane jest również duże zapotrzebowanie na panele 

fotowoltaiczne. W 2021 roku łączna moc fotowoltaiczna zainstalowana w Hiszpanii 

wyniosła 15 048 megawaty. Jest to 28,8% wzrost względem 2020 roku. Znaczny 

wzrost zainstalowanych mocy jest widoczny od 2018 roku.  
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Zatrudnienie w sektorze OZE w Polsce  2020 

Baza firm opracowanych na 

etapie I projektu 

Przedsiębiorstwa branży produktów i 

instalacji OZE w województwie pomorskim 

według wielkości zatrudnienia 

2022 

Baza firm opracowanych na 

etapie I projektu 

Struktura podmiotów branży produktów i 

instalacji OZE ze względu na przedmiot 

działalności 

2022 

Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych 

Wartość światowego eksportu urządzeń do 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
2016 

Portal 

www.wysokienapiecie.pl 

„Dlaczego niektóre panele 

słoneczne wytrzymają 40 lat, 

a inne tylko 15?” 

https://wysokienapiecie.pl/369

03-dlaczego-niektore-panele-

sloneczne-wytrzymaja-40-lat-

inne-tylko-15/ 

Wytrzymałość paneli fotowoltaicznych 2021 
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Źródło Rodzaj danych 
Okres 

danych 

Świat OZE „Co nowego w 

sektorze OZE i 

elektromobilności – 

podsumowanie redakcji” 

https://swiatoze.pl/co-

nowego-w-sektorze-oze-i-

elektromobilnosci-

podsumowanie-redakcji/ 

Wartość środków na zieloną transformację 

przyznanych woj. pomorskiemu przez 

Komisję Europejską 

2022 

Eurostat Polski eksport turbin wiatrowych 
2018-

2020 

CAAC 
Wartość polskiego eksportu turbin 

wiatrowych z województwa pomorskiego  
2019-2021 

Polski Fundusz Rozwoju Polski eksport baterii i ogniw galwanicznych 
2001-

2019 

Eurostat Polski eksport ogniw i baterii galwanicznych 
2018- I-V 

2022 

CAAC 
Wartość polskiego eksportu ogniw i baterii 

galwanicznych z woj. pomorskiego  
2019-2021 

CAAC 
Wartość polskiego eksportu paneli 

fotowoltaicznych z woj. pomorskiego  
2019-2021 

Statista 

Udział produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w 

Hiszpanii  

2009-

2021 

Statista 

Cele dotyczące mocy elektrowni wiatrowych i 

mocy fotowoltaicznej energii słonecznej 

określone w krajowym planie na rzecz energii 

i klimatu (NECP) w Hiszpanii  

2020-

2030 

World Bank i Statista 
Podstawowe dane makroekonomiczne 

Hiszpanii 
2019-2021 

Ranking Doing Business 
Ocena hiszpańskiej gospodarki na podstawie 

rankingu Doing Business 2020 
2020 

Komisja Europejska Polski eksport i import do Hiszpani 2017-2021 
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Źródło Rodzaj danych 
Okres 

danych 

Statista 
Przychody z instalacji maszyn i urządzeń 

przemysłowych w Polsce  

2010-

2022 

International Federation of 

Robotics 

Roczna liczba instalacji robotów 

przemysłowych w Europie  
2011-2021 

Statista 
Produkcja silników spalinowych do pojazdów 

w Polsce  
2019-2021 

GUS Produkcja wytworzona wybranych maszyn  
2021-

2022 

Statista 
Przychody z produkcji maszyn rolniczych i 

leśnych w Polsce  

2010-

2022 

Baza firm opracowanych na 

etapie I projektu 

Przedsiębiorstwa branży OEM w 

województwie pomorskim według wielkości 

zatrudnienia 

2022 

Baza firm opracowanych na 

etapie I projektu 

Struktura podmiotów branży OEM ze 

względu na przedmiot działalności 
2022 

Polski Instytut Ekonomiczny 

„Transformacja polskiego 

eksportu – 30 lat wzrostu i co 

dalej?” 

Udział eksportu maszyn i urządzeń w całym 

polskim eksporcie 

1996, 

2019 

Portal 

https://www.trade.gov.pl/ 

Maszyny, urządzenia 

przemysłowe i ich części 

Eksport branży OEM w Polsce 2018-2021 

GUS Nakłady inwestycyjne według sekcji PKD   
I kw. 

2022 

STATZON Rynek cobotów w Europie wraz z prognozą  2019-

2025 

STATZON Instalacje cobotów w Europie 2020-

2029 

Portal 

https://www.trade.gov.pl/ 

Wartość polskiego eksportu maszyn 

rolniczych 2018-2021 
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Źródło Rodzaj danych 
Okres 

danych 

Maszyny, urządzenia 

przemysłowe i ich części 

CAAC 
Wartość eksportu maszyn rolniczych z 

województwa pomorskiego  2019-2021 

CAAC 
Wartość eksportu maszyn sortujących z 

województwa pomorskiego  2019-2021 

Portal branżowy Automatyka 

B2B „Przyszłość rynku 

maszyn sortujących” 

Prognoza wartości światowego rynku 

maszyn sortujących 
2020-

2028 

Portal Aktualności techniki 

budowlanej „Rynek maszyn 

budowlanych - teraźniejszość 

i przyszłość” 

Charakterystyka globalnego rynku maszyn 

budowlanych 
2020-

2022 

Portal Aktualności techniki 

rolniczej „Rynek maszyn 

budowlanych w Europie. 

Zeszły rok na ścieżce wzrostu” 

Charakterystyka globalnego rynku maszyn 

budowlanych 
2020-

2022 

World Bank i Statista 
Podstawowe dane makroekonomiczne 

Niemiec 2019-2021 

Ranking Doing Business 
Ocena niemieckiej gospodarki na podstawie 

rankingu Doing Business 2020 2020 

World Bank i Statista Polski eksport i import do Niemiec 2017-2021 

CAAC 

Wartość eksportu najbardziej 

perspektywicznych produktów branży OEM 

do Niemiec  
2019-2021 

Portal https://mondi-

polska.pl/ „Polska gościnność, 

niemiecki porządek – 

Podejście Niemców do biznesu 2022 
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Źródło Rodzaj danych 
Okres 

danych 

stereotypy o Polakach i 

Niemcach” 

Portal https://www.wfr.org.pl/ 

„Etykieta biznesu w 

kontaktach 

międzynarodowych, 

przewodnik po krajach 

świata” 

Podejście Niemców do biznesu 2022 

Statista 
Liczba ciągników rolniczych 

zarejestrowanych w Niemczech 
2010-

2021 

Statista 
Liczba nowych rejestracji ciągników w 

Niemczech 
2014-

2021 

Statista 
Roczna wartość maszyn budowlanych 

sprowadzonych przez Niemcy  
2011-

2020 

Statista Niemiecki przemysł 4.0 2022 

Statista 
Przychody z instalacji maszyn 

przemysłowych w Niemczech  
2008-

2020 

Portal https://www.gov.pl/ 

„Polska w Niemczech” 
Charakterystyka gospodarki Niemiec 2022 

Portal https://www.gov.pl/ 

„Polska w Niemczech” 

Wymiana handlowa pomiędzy Polską a 

Niemcami 2022 

Statista 
Wydatki produkcyjne w rolnictwie w 

Niemczech 2020 

Statista 
Szacowana wielkość inwestycji w maszyny i 

urządzenia rolnicze w Niemczech  
2020-

2022 

Statista 
Liczba przedsiębiorstw w rolnictwie 

ekologicznym w Niemczech  
2008-

2021 
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Źródło Rodzaj danych 
Okres 

danych 

Statista Moce wiatrowe na lądzie w UE27  2012-2021 

PFR i Eurostat 
Liczba przedsiębiorstw w branży 

akumulatorowo bateryjnej w Europie 2018 

Statista 
Liczba turbin wiatrowych zainstalowanych w 

Hiszpanii  
2011-

2020 

Statista 

Wiodące firmy zajmujące się technologią 

fotowoltaiczną według przychodów w 

Europie w roku obrotowym 2019/20 

2019-

2020 

Statista 
Skumulowana moc fotowoltaiczna w 

Hiszpanii  
2009-

2021 

Statista Struktura polskiego eksportu jachtów  2021 

GUS 
Wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
2017-

2022 
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ASMRESEARCH.PL NEURODATA.PL 

Od 25 lat  
wskazujemy  
drogę 

https://www.linkedin.com/company/asm-centrum-bada%C5%84-i-analiz-rynku/
https://www.facebook.com/ASMCentrumBadaniAnalizRynku
https://twitter.com/InstytutAsm
https://www.youtube.com/channel/UCVlk1eQ7Ew_20nhVZv2TSyQ

