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Fotowoltaika na świecie
Szansa na dobry rok, jednak raczej bez euforii

Rok 2013 przyniósł uspokojenie na światowym rynku fotowoltaiki. Ceny się ustabilizowały, większość producentów odnotowała w ostatnim kwartale dodatni wynik finansowy. Zmieniła się znacznie geografia rynku: jego środek ciężkości
przesunął się z Europy w stronę Azji. Realne wydaje się, że w roku 2014 na świecie zostanie zainstalowane 40–42 GW
mocy, czyli do 16% więcej niż w 2013. Wg niektórych analityków wartość ta może zbliżyć się nawet do 50 GW. Wydaje
się jednak, że te prognozy nie uwzględniają istotnych źródeł ryzyka.

INWESTOR

Chiny – pozycja lidera w 2013 roku,
dalszy wzrost w 2014
Chiny, szukając zbytu dla swoich mocy produkcyjnych, zwiększyły plany rozwoju własnych instalacji
fotowoltaicznych. Mechanizmami wspierającymi powstawanie elektrowni PV w tym kraju są taryfy gwarantowane, preferencyjne kredyty oraz korzystne
warunki udostępniania gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Osiągnięty przez Chiny przyrost zainstalowanej mocy w 2013 roku był spektakularny – 11,3 GW
to 340-procentowy wzrost w stosunku do roku 2012.
To jednocześnie najwyższy w historii roczny przyrost
mocy instalacji PV w jednym kraju. Dotychczasowy
rekord oscylował wokół 8 GW. Znakomita większość
zainstalowanej w 2013 roku mocy fotowoltaicznej
w Chinach przypadała na duże farmy naziemne.
Utrzymanie takiej struktury wzrostu oznaczałoby
znaczne ryzyko związane z brakiem możliwości podłączania kolejnych dużych elektrowni fotowoltaicznych do sieci przesyłowej. Zapewne z tego powodu
plany rozwoju fotowoltaiki w Chinach na ten rok przewidują zmianę strategii. Przyrost mocy zainstalowanej
w fotowoltaice w 2014 roku ma być jeszcze wyższy niż
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w roku 2013 i wynieść 14,05 GW. Jednak aż 8 GW, czyli
niemal 60% zainstalowanej w bieżącym roku mocy,
ma przypadać na instalacje dachowe, a zaledwie 6 GW
na farmy naziemne. Chińskie plany rozwoju fotowoltaiki są przy tym bardzo precyzyjne. Dokładnie określają przyrost mocy dachowych oraz naziemnych jednostek wytwórczych w poszczególnych jednostkach
administracyjnych, tak aby możliwe było podłączenie
ich do sieci elektroenergetycznej.
Japonia – drugi co do wielkości rynek
fotowoltaiki na świecie
Fotowoltaika w Japonii ma długą tradycję. Instalacje
fotowoltaiczne są w tym kraju montowane już od
lat 80. XX wieku. Japonia jako pierwszy kraj na świecie osiągnęła 1 GW całkowitej zainstalowanej mocy
w fotowoltaice. Stało się to już w 2004 roku. Specyfiką
japońskiego rynku było to, że prawie całość zapotrzebowania na komponenty instalacji fotowoltaicznych
zaspokajali japońscy producenci, a instalacje były
montowane głównie na dachach budynków mieszkalnych. Oba trendy zostały przełamane w latach
2012–2013. Awaria elektrowni atomowej w Fukushi-
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mie w marcu 2011 roku skłoniła do szukania alternatywnych do energii jądrowej
możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną. Wprowadzone w czerwcu 2012
roku wysokie taryfy gwarantowane dla
fotowoltaiki spowodowały dynamiczny
przyrost instalowanych mocy. Od stycznia do października 2013 roku zainstalowano w Japonii prawie 4 GW, a w całym
2013 szacunkowo ok. 7 GW mocy, co stanowi niemal podwojenie w stosunku do
roku 2012. Otworzyło to rynek japoński
dla zagranicznych producentów. W drugim i trzecim kwartale 2013 roku ponad
połowa popytu na komponenty instalacji fotowoltaicznych zaspokajana była
w drodze importu. Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Japonii w 2014 roku nie
są jednoznaczne. Skomplikowana struktura zaopatrzenia w energię elektryczną
w Japonii przez regionalnych dostawców
stwarza problemy koordynacyjne. Może
to stanowić czynnik hamujący dalszy dy-

namiczny rozwój fotowoltaiki w związku z
niemożnością przyłączenia nowych instalacji do sieci.
Inne rynki pozaeuropejskie
Trzecim co do wielkości rynkiem fotowoltaicznym na świecie pod względem mocy
instalowanej w ciągu roku są USA. W 2013
roku zainstalowano w tym kraju 4,2 GW
mocy, z czego znakomitą większość, bo
aż 3 GW, w instalacjach naziemnych. Stanowi to 15-procentowy wzrost w stosunku do roku 2012. Prognozy na 2014 rok
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych
są optymistyczne.
Krajami, które wydawały się mieć duży
potencjał rozwoju w 2013 roku, były Indie
i Chile. Jednak w obu przypadkach ambitne
plany rozwoju nie przełożyły się na zrealizowane projekty. W Indiach przyrost zainstalowanej mocy w 2013 roku wyniósł ok. 1 GW,
mniej więcej tyle samo co rok wcześniej.
W Chile zatwierdzono projekty o mocy no-

minalnej 5 GW. Na koniec 2013 roku oddane
zostały do eksploatacji jednostki wytwórcze o mocy 7 MW, a kolejne o mocy 128 MW
były jeszcze w fazie budowy.
Potencjał rozwoju innych rynków
w perspektywie najbliższych lat nie jest
może tak wielki, jednak w wielu realizowane są mniejsze lub większe projekty fotowoltaiczne. Dla przykładu w Republice
Południowej Afryki w 2013 roku oddano
do eksploatacji największą na południowej półkuli elektrownię fotowoltaiczną
o mocy 75 MW. Oczekuje się, że również
inne kraje zaczną mocniej stawiać na fotowoltaikę. Wśród tych krajów wymienia
się Arabię Saudyjską, Tajlandię, Meksyk,
Brazylię czy Australię.
Fotowoltaika w Niemczech:
zapaść czy stabilny rozwój?
Pod względem przyrostu zainstalowanej
mocy w 2013 roku, wynoszącym 3,3 GW,
Niemcy spadły na czwartą pozycję na
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świecie. W latach 2011 oraz 2012 roczne
przyrosty mocy przekraczały u naszych
zachodnich sąsiadów 7 GW. Zmniejszenie w ubiegłym rok o niemal 60% nowo
instalowanej mocy instalacji fotowoltaicznej w stosunku do roku 2012 pociągnęło
za sobą redukcję zatrudnienia w firmach
dystrybucyjnych i instalacyjnych. Szacuje
się, że na koniec grudnia 2013 zatrudnienie w branży fotowoltaicznej wynosiło ok.
60 tysięcy etatów, o 28 tysięcy mniej niż
w styczniu. W przypadku 9 dużych firm
dystrybucyjnych rozpoczęto postępowanie upadłościowe. Zatrudnienie w firmach produkcyjnych pozostało raczej na
niezmienionym poziomie. Po ciężkim dla
producentów roku 2012, w którym przez
rynek przeszła fala upadłości i przejęć,
rynek 2013 był mniej dramatyczny, aczkolwiek nie zupełnie wolny od zawirowań
dotyczących chociażby takich firm jak SolarWorld, Conergy czy Bosch Solar Energy.
Zmniejszenie w 2013 roku przyrostu mocy
instalacji fotowoltaicznych w Niemczech
było działaniem zamierzonym rządu federalnego. W Niemczech drastycznie obniżono poziom taryf gwarantowanych oraz
określono roczny cel przyrostu fotowoltaiki na 2,5 do 3,5 GW. Kiedy w połowie ubiegłego roku niemiecka branża fotowoltaiczna liczyła straty, oceniając sytuację jako
zapaść rynku, niemiecki Minister Środowiska z zadowoleniem komentował rozwój
w branży, ciesząc się, że reforma przynosi
efekty, a fotowoltaika znajduje się na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Tak dwie
sprzeczne oceny nie mogą dziwić w obliczu tak dużych różnic interesów. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy wspieraniu
rozwoju fotowoltaiki w Niemczech zostały
popełnione pewne błędy, a cały proces
w zbyt małym stopniu podlegał planowaniu oraz koordynacji. W tej sytuacji nieuniknione było sprowadzenie tempa przyrostu
mocy w instalacjach fotowoltaicznych oraz
struktury tego przyrostu do możliwości
sieci elektroenergetycznej. Dyskusyjne pozostaje, czy moment i skala redukcji wsparcia były odpowiednie. Jednak efekty tych
działań, korzystne dla stabilności sieci elektroenergetycznej, widać już obecnie. Nasila się trend zużywania wyprodukowanego
prądu fotowoltaicznego na własne potrzeby. Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie w Niemczech nie będą już
powstawać duże farmy naziemne, problematyczne w kontekście przyłączenia oraz
stabilności sieci elektroenergetycznej.
„Oddychające ograniczenie” – skuteczny
mechanizm sterowania przyrostem OZE
Nowelizacja niemieckiej Ustawy o OZE
(EEG) wprowadziła mechanizm „oddychającego ograniczenia”, mający zapewnić precyzyjne osiągnięcie zakładanego
celu rozbudowy fotowoltaiki na dany rok.
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Zgodnie z zapisami ustawy, cel rozbudowy ma mieścić się w korytarzu między
2,5 a 3,5 GW rocznie, aż do momentu
osiągnięcia przez Niemcy skumulowanej
zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych na poziomie 52 GW. Na koniec
2013 roku wartość ta wynosiła 35,6 GW.
Mechanizmem wspierającym rozwój fotowoltaiki są taryfy gwarantowane, których
wysokość ulega co miesiąc zmniejszeniu o
ustalony wskaźnik. Od maja do listopada
2012 roku był to 1% miesięcznie. Jednak
począwszy od listopada 2012 roku stopa
redukcji taryfy gwarantowanych uzależniona jest od tempa przyrostu zainstalowanej mocy w stosunku do założonych
celów i ogłaszana jest raz na trzy miesiące.
Teoretycznie możliwe jest, że przy tempie wzrostu zainstalowanej mocy niewystarczającym do osiągnięcia założonych
celów rozwoju, wysokość taryf gwarantowanych pozostanie niezmieniona lub nawet wzrośnie. Doświadczenie ubiegłego
roku pokazuje, że mechanizm ten sprawdził się doskonale. Zainstalowana moc
w fotowoltaice wzrosła w Niemczech
w roku 2013 o 3,3 GW, a więc tuż poniżej
górnego dopuszczalnego poziomu. Intencją ministra odpowiedzialnego za reformę wspierania OZE w Niemczech jest, aby
stosowanie mechanizmu „oddychającego
ograniczenia” zostało rozszerzone również
na naziemną energetykę wiatrową.
Fotowoltaika w Europie
Znaczenie rynku europejskiego w skali ogólnoświatowej maleje. Zmniejsza się
dynamika wzrostu tradycyjnie silnych europejskich rynków fotowoltaicznych, jak
Niemcy czy Włochy. Nie jest wykluczone,
że również w 2014 roku ilość nowo zainstalowanych mocy w tych krajach ulegnie redukcji. W Niemczech mówi się o przyroście
w bieżącym roku na poziomie 2,5 GW, czyli
o 0,8 GW mniej niż w roku 2013. Jednak dotychczasowe doświadczenia pokazują, że
rynki dla fotowoltaiki otwierają się w coraz
to innych krajach starego kontynentu. Hiszpania, Czechy i Włochy przeżywały najsilniejszy rozwój w latach 2008 do 2011, rynek
niemiecki przez lata odnotowywał wysokie stopy wzrostu. Nie jest wykluczone, że
w najbliższym czasie otworzą się rynki w innych krajach, jak chociażby w Turcji, w Rosji
czy w Polsce. Prawdopodobnie nie będzie
już takiej sytuacji, że jeden kraj pełni rolę lidera. Jednak nawet w sytuacji rynku rozproszonego na wiele krajów Europa pozostanie
ważnym rynkiem zbytu dla fotowoltaiki.
W 2013 roku w Europie w fotowoltaice zainstalowano ok. 10 GW mocy.
Czy fotowoltaika potrzebuje
„drugiej gorączki złota”?
W styczniu tego roku Deutsche Bank opublikował prognozę dotyczącą perspektyw

rozwoju fotowoltaiki na świecie zatytułowaną „Niech się zacznie druga gorączka
złota” (Let the Second Gold Rush Begin).
Jak sugeruje tytuł, w ocenie analityków
banku rynek instalacji fotowoltaicznych
będzie rozwijał się w kolejnych dwóch
latach dynamicznie, osiągając w 2015
roku przyrost zainstalowanej mocy na
poziomie 56 GW. Jest to cel optymistyczny, jednak wcale nie nierealny. Jednak w
mojej ocenie branża fotowoltaiczna nie
potrzebuje drugiej gorączki złota. Dla jej
długotrwałego stabilnego rozwoju potrzebne są solidne podstawy. Jednym
z czynników gwarantujących istnienie fotowoltaiki jest osiągnięcie przez nią parytetu sieci. W tym roku osiągnie go lub też
już osiągnęło 19 krajów na świecie. Daje
to szansę, że w perspektywie najbliższych
lat fotowoltaika stanie się konkurencyjną
kosztowo alternatywą dla elektrowni konwencjonalnych i jądrowych. Oczywiście,
programy wspierania fotowoltaiki nadal
są konieczne, tak aby technologia mogła
być rozwijana, prowadząc do redukcji jej
kosztów. Jednak w mojej ocenie branża
potrzebuje przede wszystkim jasnych reguł i stabilnej perspektywy wzrostu. Jest
to dla niej zdrowsze niż kolejna, krócej lub
dłużej trwająca, gorączka złota.
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