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Rynek zielonych technologii w Chinach
Anna Radziwonko, Piotr Urbański

 1. Wprowadzenie

Wieloletni okres bardzo intensywnego wzrostu gospodarczego Chin przekształcił ten kraj w ogromną, a co za 
tym idzie, również wymagającą gospodarkę. Ze wskaźnikiem wzrostu PKB na poziomie 10% kraj ten plasuje się 
na trzeciej pozycji wśród największych gospodarek świata oraz na drugiej w zakresie konsumpcji energii elek-
trycznej. Procesowi temu towarzyszył dynamiczny rozwój urbanizacji i industrializacji, pociągający za sobą popra-
wę standardów życia społeczeństwa chińskiego, zmniejszający odsetek ludzi żyjących w ubóstwie, wydłużający 
przeciętny okres życia oraz wpływający na rozwój nowych rynków konsumenckich. W obecnej chwili, Chiny są 
domem dla 1/5 ludności świata, co stanowi prawie dwukrotność łącznej populacji USA oraz Zachodniej Europy. 
Wobec takiego rozwoju sytuacji nasuwają się pytania: Jaki koszt rozwoju kraju ponosi chińskie środowisko? Jak 
Chiny mogą zminimalizować negatywne skutki swojego rozwoju?
Wynikiem opisanych powyżej procesów było pojawienie się szeregu problemów, z którymi obecnie muszą zma-
gać się Chiny: zanieczyszczenie powietrza, ograniczony zasób czystej wody oraz energii elektrycznej, a także de-
gradacja gleby. Rozwiązaniem dla powyższych problemów jest rozwój rynku zielonych technologii.

2. Streszczenie

Poniższy raport określa obecną sytuację i możliwe drogi rozwoju zielonych technologii w Chinach. W pięciu roz-
działach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarnotermicznej, technologii prze-
twarzania odpadów, technologii oczyszczania ścieków i technologii dla koksownictwa.
Dostępność słomy, jednego z popularnych źródeł biomasy, w roku 2009 w Chinach szacowana jest na około 650 
milionów ton. Można wnioskować, że rynek ten będzie się stale powiększał i za 15 lat może podwoić lub nawet 
potroić swoją wielkość. Patrząc na obecną sytuację trzeba dostrzec szerokie perspektywy dotarcia do dużej liczby 
niezależnych klientów, których popyt na urządzenia wspierające proces przetwarzania biomasy będzie wzrastał. 
Trzeba jednak pamiętać, że dla polskich firm działalność na tak odległym rynku może wiązać się z realnymi zagro-
żeniami w postaci między innymi cenowej konkurencji z lokalnymi dostawcami, małej możliwości bezpośrednie-
go kontaktu z nabywcami i ochrony swojej technologii przed skopiowaniem.
Chiński rynek kolektorów słonecznych jest bez wątpienia znaczący i dynamicznie rozwijający się. Warunki geo-
graficznoklimatyczne sprawiły, że właśnie chińskie firmy dominują na rynku nie tylko krajowym, lecz również 
międzynarodowym (80% udział w instalacjach solarno termalnych na świecie). Szanse polskich producentów na-
leży wiązać z dużym rynkiem, gdzie technologie są znane i chętnie stosowane, oraz z faktem, że rynek wciąż się 
powiększa, a obecne inwestycje mogą mieć długofalowe skutki. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że chińskie 
firmy działające na rynku są bardzo doświadczone i konkurencja zarówno cenowa jak i jakościowa może być trudna.
Miasta chińskie w większości cierpią na niedobór czystej wody. Konsekwencją tego faktu jest zaangażowanie 
władz Chin w rozwój technologii oczyszczania ścieków i poprawę jakości zarządzania systemem wodnym. 
Mimo ograniczeń, które wynikają z silnej konkurencji na rynku i trudności w kontaktach z finalnym odbiorcą, pol-
skie firmy powinny szukać swojej szansy w Chinach z przynajmniej dwóch powodów: popyt na czystą wodę stale 
wzrasta (co powoduje dużą potencjalną ilość małych odbiorców), a zaangażowanie rządu chińskiego przejawia 
się w możliwościach uzyskania dotacji czy ulg podatkowych w związku z inwestycjami w oczyszczalnie.
Chiny produkują gigantyczne ilości odpadów, a zgodnie z prognozami do 2030 ilość wytwarzanych odpadów 
może sięgnąć 550 milionów ton rocznie. Rząd chiński od około 20 lat stara się usprawnić system przetwarzania 
odpadów, lecz rynek cały czas jest nienasycony, a ilość odpadów stale się zwiększa. Sytuacja wskazuje na duże 
zapotrzebowanie rynku na nowe technologie przetwarzania odpadów, lecz możliwości dotarcia do odbiorców 
są ograniczone przez scentralizowany system wybierania firm odpowiedzialnych za nowe inwestycje.
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Co wynika z tych informacji? Chiny rozwijają się w bardzo szybkim tempie, zwiększając corocznie konsumpcję 
energii o około 4%. Przy możliwym ograniczonym dostępie do węgla w przyszłości rząd chiński musi podjąć de-
cyzję o dywersyfikacji źródeł energii. Czyni to na przykładzie jedenastego „Planu Pięcioletniego”, który przewiduje 
wzrost do 6 mln ton zdolności produkcyjnych bioetanolu. Ponadto planowany jest rozwój energetyki wodnej 
i termalnej. W roku 2004 w Chinach zasadzono pół miliarda ton słom uprawnych [Zhao li Xin, 2006]. Jest to bardzo 
duża ilość biorąc pod uwagę tak niski dotychczas (514%) udział biomasy jako źródła energii.
Warto wymienić pozytywne cechy, które popularyzacja technologii biomasy niesie dla Chińczyków. Wykorzy-
stanie biomasy, która w większości dostępna jest na terenach wiejskich i jest rozproszona po całym kraju, może 
zaoferować pracę dla wielu ludzi, a co za tym idzie doprowadzić do wzrostu zarobków. Oprócz tego skutkować 
będzie powolnym uniezależnieniem się od dostaw surowców energetycznych z zagranicy, co zwiększa bezpie-
czeństwo dynamicznie rozwijającego się regionu.

3.2  Regulacje i standardy prawnoekonomiczne

Warto poddać analizie bariery wejścia na chiński rynek biomasy. W 2005 roku chiński Parlament zatwierdził do-
kument „The Renewable Energy Law of the People’s Republic of China”. Zgodnie z nim wszelkie normy, standary-
zacje i wymagania techniczne są zgłaszane do i zatwierdzane przez Parlament Chin. Całokształt planów rozwoju 
energetyki jest również opracowany przez instytucje centralne, co widać na przykładzie Planów Pięcioletnich. 
Tam należy szukać najbardziej ogólnych informacji na temat energii odnawialnych, w tym biomasy, w Chinach.
Znak CE jest bardzo często wymieniany przy ofertach brykieciarek znajdujących się na rynku chińskim. Oznacze-
nie to stwierdza, że produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Jest ono dla chiń-
skich producentów ważne w momencie, gdy chcą eksportować swój produkt do Europy, jednak także chińscy 
nabywcy z sympatią patrzą na ten certyfikat.

3.3 Rynek chiński dziś i jutro

Zgodnie z planami przedstawionymi przez rząd chiński w roku 2005, celami na rok 2020 w zakresie energetyki 
i biomasy jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 15% oraz zwiększenie mocy uzyskiwanej z biomasy 
do 30 GW wobec poziomu 5,5 GW w roku 2009 [Heinz Peter Mang 2009]. Rząd planuje aż sześciokrotne zwiększe-
nie możliwości produkcyjnych do roku 2020.

Suma uzyskiwanej 
słomy i źdźbła

Straty przy 
zbieraniu 

i nawożeniu

Wykorzystane 
na paszę

Wykorzystane na 
potrzeby materiałów 

papierniczych

Używane 
jako paliwo

Inne

Wschodnie Chiny 184.759 27.715 42.125 4.291 110.628

Południowe Chiny 147.503 22.126 56.296 7.170 61.911

Północnowschodnie Chiny 100.646 15.097 1.934 2.579 63.636 17.400

Północne Chiny 86.786 13.018 13.646 3.105 57.017

Południowozachodnie Chiny 82.666 12.400 41.555 2.112 26.599

Północno zachodnie Chiny 82.566 6.836 4.910 1.744 26.518 5.558

SUMA 647.926 97.192 160.466 21.001 346.309 22.958

Tabela 1. Dostępności słomy i źdźbła traw w milionach ton, stan na rok 2009 [Mang 2009]

Rynek technologii dla koksownictwa w Chinach wciąż rozwija się, co należy powiązać z wysokim udziałem 
węgla wśród źródeł energii. Próba ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez innowacyjne rozwiązania jest 
odpowiedzią na międzynarodowe wymogi, które wymuszają na Chińczykach korzystanie z ekologicznych roz-
wiązań, a usprawnienie procesu zwiększa efektywność wykorzystania węgla, którego ilość kurczy się z roku na 
rok. Mimo tych zachęcających cech chińskiego rynku nie należy jednak zapominać o zagrożeniach, do których 
zaliczyć należy: liczne wymogi i standardy nakładane przez rząd chiński na stosowane technologie oraz ograni-
czone możliwości kontaktu z odbiorcami końcowymi.

3. Rynek biomasy

3.1 Obecna sytuacja Chin

Biomasę definiujemy jako materię, która zawiera pewien poziom energii. Znajduje się ona między innymi w ro-
ślinach, co wiąże się z procesem fotosyntezy i akumulacji energii. Energię dla potrzeb ludzi (głównie elektryczną 
i cieplną), można odzyskiwać z drewna, odpadów organicznych takich jak łodygi kukurydzy czy trawy, ze słomy 
i innych pozostałości produkcji rolniczej, czy z odchodów zwierzęcych. Dzięki procesowi agregowania, a następ-
nie spalania, zgazowania lub fermentacji można uzyskać wydajne źródło energii z materiału na pierwszy rzut oka 
mało przydatnego.
Rynek biomasy w Chinach z oczywistych względów musi być prezentowany równolegle z sytuacją energetyczną 
tego kraju. Warto przeanalizować strukturę konsumpcji energii w Chinach i zauważyć jak w przyszłości może 
kształtować się pozycja biomasy jako źródła energii. Wobec rozbieżności dostępnych danych, trudno jedno-
znacznie określić udział biomasy wśród źródeł energii. Jedne źródła wskazują, że w 2003 roku 14% energii tego 
kraju pochodziło z biomasy [Zhao li Xin 2006], a inne że dużo mniej niż 5% [Energy Information Administration 
2006]. Mimo tych rozbieżności trzeba zauważyć łączący je fakt  niezależnie od źródeł, udział węgla w strukturze 
konsumpcji energii sięga około 70%. Korzystając z teorii Hubberta wyliczono, że maksymalne wydobycie węgla 
w Chinach przypadnie na przełom lat 20tych i 30tych XXI wieku, a już w roku 2050 różnica pomiędzy popytem na 
węgiel a podaża wyniesie 7% [Tao, Zaipu 2007: 543]. 

Udział procentowy źródeł biomasy

Odpady
komunalne

2%

Odpady
rolnicze

51%

Odpady
przemysłowe

10%

Odpady
leśnie
14%

Odchody 
zwierzęce

23%

Wykres 1. Struktura źródeł biomasy w Chinach, stan na 2006 rok [Owens 2007]
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Model JMB1000 JMB2000

Moc 15 kW 22 kW

Wydajność 7090 kg/h 180200 kg/h

Waga 800 kg 1,5 tony

Wilgotność materiału 1025% 1030%

Materiał wsadowy Źdźbło, łodygi, kaczan kukurydzy, słoma

Zasilanie Prąd elektryczny lub diesel

Porównanie parametrów technicznych brykieciarek produkowanych w Chinach do technologii europejskich 
wskazuje na niewielkie różnice. Wygląda na to, że odbiorców finalnych trzeba będzie przekonywać nie tylko para-
metrami technicznymi, ale przede wszystkim jakością wykończenia, niską awaryjnością czy też bezproblemową 
obsługą urządzenia.

3.5 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

Silne strony:
•	 Zwiększające się zasoby biomasy
•	 Duża ilość niezależnych potencjalnych odbiorców
•	 Mało kosztowne bariery wejścia na rynek z produktem

Słabe strony:
•	 Mała rozpoznawalność na rynku
•	 Duża konkurencja ze strony firm chińskich, 
•	 z podobnymi produktami

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

Szanse:
•	 Dotarcie do dużej liczby klientów
•	 Rynek rozwija się, więc jest można liczyć, 
•	 że zapotrzebowanie będzie wzrastało

Zagrożenia:
•	 Ograniczony kontakt z odbiorcami finalnymi
•	 Potrzeba działania przez dystrybutora
•	 Konkurencja cenowa z lokalnymi dostawcami
•	 Trudno zabezpieczyć technologię przed kopiowaniem.

4. Kolektory słoneczne

4.1 Obecna sytuacja Chin

Kolektory słoneczne wykorzystywane są na świecie od mniej więcej 60 lat. Wtedy właśnie udało się wykonać wy-
dajne urządzenie, które akumuluje energię słoneczną, a następnie zamienia ją na energię cieplną nośnika, najczę-
ściej wody. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych kraje, czy regiony, wysoko nasłonecznione są wstanie 
wykorzystać ciepło generowane przez słońce do ogrzewania wody, a następnie wykorzystania jej do wybranego 
celu. Zmniejsza to zapotrzebowanie na konwencjonalne źródła energii i pozwala na przyjazne środowisku pozy-
skiwanie energii.
Energia solarna w Chinach nie jest nowością. Ostatnia dekada to gigantyczny rozwój technologii Solar Thermal 
Energy (STE), która w roku 2009 znalazła 200 milionów odbiorców w Chinach, co stanowi 60% rynku globalnego. 
Kluczową rolę odgrywa tu czynnik geograficzny. Dwie trzecie powierzchni Chin otrzymuje około 2200 godzin 
słońca rocznie czego wynikiem jest energetyczność na poziomie 500 KJ/cm2 w każdym roku. Dla porównania 
w bliskich nam Niemczech energetyczność wynosi 400 KJ/cm2 w roku [MangoStrategy 2009]. Przy tak dużej po-
wierzchni kraju i tak wysokim nasłonecznieniu, szacowana ilość potencjalnej energii solarnej jest równa 1700 
miliardów ton węgla. Rozwój energetyki solarnej wpisuje się również w nową politykę Chin w zakresie odnawial-
nych źródeł energii. Wykorzystanie źródeł solarnych uniezależnia Chiny od korzystania z kurczących się zapasów 
węgla i przyczynia się do spadku emisji CO2. Co więcej, rynek energetyki solarnejtermicznej dał miejsce pracy dla 
więcej niż 600 000 Chińczyków w roku 2006, i generuje zyski rzędu 470 milionów dolarów rocznie [MangoStra-
tegy 2009].

Bardziej ogólnego spojrzenia na sytuację z 2009 roku dostarcza przedstawiona poniżej mapa, na której poszcze-
gólne rejony Chin są charakteryzowane przez dostępność odpadów rolniczych. Podane zestawienia prezentują 
ilość słomy przypadającą na jednego mieszkańca.

Rysunek 1. Dostępność odpadów rolniczych, stan na rok 2009 [Mang  2009]

W roku 2006 Chiny posiadały biomasę odpowiadającą pod kątem energetyczności 300 milionom ton węgla. Prze-
widywania ekspertów wskazują, że za 10 lat ilość biomasy podwoi się, a za 20 lat potroi. Widać tu współzależność 
pomiędzy kurczącymi się zasobami węgla i rosnącymi zasobami biomasy. Logiczny wydaje się wniosek, że ener-
gia z biomasy będzie zastępować energię uzyskiwaną z węgla, i że z biomasą można wiązać przyszłość na rynku 
chińskim. Dane z tabeli oraz rozłożone dane na mapie wskazują na najbardziej atrakcyjne regiony, głownie we 
wschodniej części kraju.

3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku biomasy

Konkurencja na rynku brykieciarek jest intensywna. Portal Alibaba (www.alibaba.com) gromadzi oferty chińskich 
firm, zainteresowanych eksportem swoich produktów. Zapytanie „briquette Machine” generuje prawie 4500 ofert 
firm chińskich. Przy zapytaniu „straw briquette machine” można znaleźć 550 produktów z Chin. Portal „Alibaba” 
to międzynarodowa wyszukiwarka rynku B2B, założona w 1999 w Chinach i dobrze odzwierciedlająca ofertę lo-
kalną. Krajowi dostawcy mają w ofercie brykieciarki o różnych parametrach technicznych i jakości wykonania. 
Wybrane parametry techniczne:
•	 Wilgotność materiału na wejściu do 30%,
•	 Moc do 22 kW,
•	 Waga od 0.8 do 1.5 tony.
Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe oferty brykieciarek firmy Zhecheng Jingxin Superhard Abrasive Mate-
rial & Products Co., Ltd, . Jest to firma działająca na rynku od 1990 roku i zatrudniająca około 180 pracowników. 
Produkty tej firmy oprócz rynku chińskiego, trafiają do krajów na wszystkich kontynentach. Firma posiada certy-
fikacje ISO 9001:2000. Została wybrana jako przykładowy reprezentant rynku, na którym działa wiele podobnych 
podmiotów.
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Chiny
80%

Niemcy 
6%

Turcja
3%

Brazylia
2%

Indie
1%

Włochy
1%

Australia
1%

Francja
1%

Grecja
1%
Izrael

1%
Japonia

1%
USA
0%

Hiszpania
1%

Wykres 2. Procentowy udział instalacji solarnotermalnych na świecie, dane na rok 2008 [Solrico 2009]

Szacunki na przyszłość są bardzo optymistyczne, ale nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę poziom zaawanso-
wania komercjalizacji tej technologii. Zgodnie z długoterminowymi prognozami, rynek chiński osiągnie w przy-
szłości następujące wielkości [The prospects for Solar Thermal Worldwide 2009]:
•	 w 2020 roku wzrośnie do poziomu 300 milionów metrów kwadratowych kolektorów, mających potencjał 

180  miliardów kWh i moc szczytową 120 GW,
•	 w 2050 roku wzrośnie do poziomu 500 milionów metrów kwadratowych kolektorów, mających potencjał 

300  miliardów kWh i moc szczytową rzędu 200 GW.

4.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku energetyki solarnej termalnej

Chiny SA światowym liderem w produkcji kolektorów słonecznych. Około 3000 firm związanych z energetyką 
solarnotermalną pochodzi z Chin, a produkcja światowa urządzeń w 60% dokonywana jest w tym kraju. Około 
95% innowacji w zakresie STE (Solar Thermal Energy) jest związanych z firmami chińskimi, i to właśnie Chińczycy 
uchodzą za ekspertów od tej technologii na świecie [Ming, Gong 2010]. Poniższa tabela opisuje działalność wy-
branych firm na rynku chińskim w zakresie produkcji kolektorów płaskich. Warto zwrócić uwagę na dużą ilość 
certyfikatów, które każda firma bardzo wyraźnie pokazuje na stronach internetowych.

Produkcja 2008 w m2 
kolektorów

Produkcja 2009 w m2 
kolektorów

Typ sprzedaży Kraj Certyfikaty

Beijing Sunda Solar Co. 110000 120000
Produkcja własnych płyt kolekto-

rów oraz produkty OEM
Chiny

Solar Keymark, TUV, CSTB, QAC, SPF, 
SRCC, Australian Standard, SABS, IZES

Sunrain Solar 1000 5000 OEM Chiny
Solar Keymark, CSA, SRCC, Australian 

Standard, Korea Certification

Sunpower Solar 40000 50000 Własne produkty Chiny Solar Keymark, SGS

Westech 35000 35000 Własne produkty Chiny SRCC, SPF, IAF, IQNet, Solar Keymark

Prosunpro 140000 400000 Własne produkty Chiny Solar Keymark, CCC, CE, ISO 9001

Fivestar 140000 450000 Własne produkty Chiny
Solar Keymark, ISO 9001, SGS, CE, TUV, 

CCC, SRCC

Tabela 2. Produkcja kolektorów płaskich w Chinach [Solrico 2009]

4.2 Regulacje i standardy prawnoekonomiczne

W omawianym obszarze istotną rolę odgrywają międzynarodowe standardy, obowiązujące również w Chinach. 
Szczególnie istotne są standardy ISO 9806, ISO 9459 oraz ISO 11924.
Norma ISO 9806 określa standardy dla kolektorów słonecznych. Za jej pośrednictwem określane są parametry 
efektywności kolektorów na podstawie dwóch procedur: badania stanu gotowości i quasi dynamicznych metod 
badania. Pierwszy test określa efektywność kolektora dla warunków stałych, a drugi dla zmiennych warunków 
granicznych takich jak: promieniowanie słoneczne czy temperatura na wlocie kolektora [Bestenlehren, Druck, 
Muller 2009]. ISO 98061 dotyczy kolektorów oszklonych, 98063 nieoszklonych. Norma ISO 98062 sprawdza nie-
zawodność kolektora [Nielsen 2005]. Inny charakter ma norma ISO 9459, która weryfikuje wydajność dzienną 
i roczną systemów solarnych. Kolejna norma ISO, którą warto wymienić w tym miejscu, jest związana z bezpie-
czeństwem a nie efektywnością kolektora. Norma ISO/DIS 11924 sprawdza bezpieczeństwo kolektora w ekstre-
malnych warunkach atmosferycznych, takich jak wysoka temperatura czy wysokie ciśnienie [Nielsen 2005].

Rysunek 2. Nasłonecznienie Chin. Źródło: China Meteorogical  Administration

Oprócz standardów zgodności ISO, chińskie firmy posiadają bardzo wiele zagranicznych certyfikatów, potwier-
dzających jakość wykonania produktów. Do najbardziej popularnych i najwyżej cenionych można zaliczyć:
•	 Solar Keymark – Europejski certyfikat, powiązany z Europejskim Komitetem Standaryzacji, gwarantujący ja-

kość wyrobów technologii STE. http://www.estif.org/solarkeymark/
•	 TÜV – Świadectwo niemieckiej instytucji certyfikującej, cieszącej się dużym poważaniem na świecie.
•	  http://www.tuv.com/uk/en/thermal_solar_energy_technology.html
•	 SRCCOG300 – Amerykański certyfikat oceniający systemy i technologie solarne.
•	 http://www.solarrating.org/certification/certification.htm

4.3 Rynek chiński dziś i jutro

Wykres 2 ilustruje udziały poszczególnych krajównabywców w globalnym rynku instalacji solarnotermicznych w roku 
2008 [Sol Rico 2008]. Dominacja Chin na tym rynku jest zdecydowana. Związane jest to zarówno z dobrymi warunkami 
geograficznymi, jak i ze staraniami rządu chińskiego, który przeznacza znaczące środki na inwestycje związane z ener-
getyką solarną.
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5.2 Regulacje i standardy prawnoekonomiczne

Zakres ram prawnych dotyczących sektora oczyszczania ścieków jest wciąż ograniczony. Chiny podczas 
ostatniej dekady podjęły wysiłek ulepszenia ram regulacyjnych w odniesieniu do technologii oczyszczania 
ścieków. Ustawa o Zapobieganiu i Kontrolowaniu Zanieczyszczenia Wody (Water Pollution Prevention and 
Control Law) została ponownie uszczegółowiona 28 stycznia 2008 r. w zakresie poprawy stanu wody. 18 lu-
tego 2009 roku władze Chin zaprezentowały swoje stanowisko w kwestii oczyszczania ścieków w miastach 
w dokumencie „Technical Policies for Sludge Treatment and Disposal and Pollution”. Inne regulacje istotne 
dla sektora to: Ustawa kontrolująca zanieczyszczenie wody ( 2008), Ustawa o zasobach wodnych (2002), 
Ogólna ustawa ekonomiczna (2008), Ustawa dotycząca czystej produkcji (2002).

5.3 Rynek chiński dziś i jutro

Przy dotychczasowym tempie wzrostu gospodarczego Chin, prognozowana na rok 2030 wartość popytu na czy-
stą wodę wynosi 654 miliardów km.

Rysunek 3. Główne rynki regionalne dla technologii oczyszczania ścieków

Na ośmiu wyłaniających się rynkach regionalnych (Tianjin, Dalian, Hangzhou, Wuxi, Shenzhen, Xiamen, Chon-
gqing oraz Wuhan) dominuje proces biologicznego oczyszczania ścieków przy użyciu azotu oraz fosforu. (Na ma-
pie jasniejszymi kropkami zaznaczone są wcześniej wspomniane miasta).

Rysunek 4. Chiny  przestrzenne rozmieszczenie podaży wody, niespełniającej standardów krajowych [Holiday City].

Nie ma wątpliwości, że rynek chiński jest zdominowany przez chińskie firmy. Chiny urosły do rangi lidera tej gałęzi 
technologii, dzięki długim doświadczeniom i dobrym warunkom do jej wykorzystania. Przy długiej obecności 
wielu firm na rynku (czasem ponad 30 lat), trudno jest firmom zagranicznym wypracować mocną pozycję swojej 
marki. Nie oznacza to jednak braku możliwości dotarcia ze swoimi produktami na rynek dzięki dystrybutorom, 
którzy sprzedają kompleksowe rozwiązania, czy sieci OEM.

4.5 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Technologia jest znana Chińczykom i chętnie wykorzystywana
•	 Warunki geograficzne sprzyjają rozwojowi tej technologii

•	 Słabe strony:
•	 Długoletnia obecność firm chińskich na rynku, 
•	 ogranicza budowanie własnej marki
•	 Duża konkurencja ze strony doświadczonych firm

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 Możliwość dostarczania produktów firmom 
•	 działającym na zasadach OEM
•	 Potencjalny duży popyt na technologię
•	 Możliwość długookresowej współpracy – rynek wciąż powiększa się

•	 Zagrożenia:
•	 Ograniczona ochrona rozwiązań technologicznych 
•	 przed kopiowaniem
•	 Konkurencja cenowa z lokalnymi dostawcami 
•	 może być nieopłacalna

5 Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1 Obecna sytuacja Chin

Chiny od dłuższego czasu zmagają się z poważnym, cały czas narastającym problemem, jakim jest niedobór wody 
zdatnej do użytku. Kwestia ta jest wynikiem przede wszystkim dużego zaludnienia kraju oraz zanieczyszczenia 
wód. Z 20% populacji całego świata, Chiny posiadają niespełna 7% zasobów czystej wody [MangoStrategy 2009].
W rankingu światowym, dotyczącym konsumpcji wody, kraj ten plasuje się na drugim miejscu za Indiami. Ponad-
to posiada on największy system wodociągów na terenie Azji Wschodniej. Według danych przygotowanych przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) średnio 100 000 ludzi rocznie umiera ze względu na choroby rozprzestrze-
niane z względu na wodne zanieczyszczenia.
W 2008 roku Chiny wytworzyły 57,2 miliardów ton ścieków, z czego 58% to ścieki miejskie (w szczególności ścieki 
zawierające odpady ludzkie oraz inne zanieczyszczenia), a pozostałe przemysłowe w tym chemiczne, organiczne, 
termiczne unieszkodliwiane odpady [The JLJ Group 2009]. Wartość naturalnej, czystej wody na jednego miesz-
kańca Chin plasuje się na poziomie 2 156 m (dane z roku 2007, wartość w przeliczeniu na rok) [The International 
Bank for Reconstruction and Development 2009: 1]. Sugerując się dotychczasowymi tendencjami (zakładając, 
iż liczba ludności osiągnie zakładany szczyt 1,5 miliarda), wartość spadnie do ok. 1 875 m [The International Bank 
for Reconstruction and Development 2009: 1]. Około 400 z 660 największych chińskich miast cierpi na deficyt 
czystej wody [The International Bank for Reconstruction and Development 2009: 1].
Na szczęście w ostatnich latach dostrzec można zmianę w podejściu władz chińskich do kwestii związanych 
z ekologicznymi rozwiązaniami, szczególnie w obszarze oczyszczania ścieków. W jedenastym Pięcioletnim 
Planie (20062010) rządowym zamieszczone zostały deklaracje dotyczące zamiaru budowy oszczędzającego 
oraz oczyszczającego zanieczyszczoną wodę społeczeństwa. W planie tym zawarte zostały cele oraz priory-
tety dotyczące zarządzania wodą, dotyczące konkretnie: przyjęcia bardziej jednolitego, lub też lepiej pro-
wadzonego systemu zarządzania, przesunięcia z podażowej strony zarządzania na popytową, zintegrowanie 
zarządzania dorzeczem rzeki z zrządzaniem regionalnym, ustalenia wstępnego systemu wodnego prawa 
handlowego [Rząd Chińskiej Republiki Ludowej 2005].
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stwami (joint venture) w większości wypadków są lepiej wykonane. Dane wskazują, iż 92% membran oraz 99% 
urządzeń do odsalania oraz 88% oczyszczalni ścieków na terenie Chin zainstalowanych zostało przez zagranicznych 
inwestorów [Innovation Center Denmark 2009: 20].

Z pomocą rządu, który odczuwa silną motywację poprawy sytuacji rynku technologii oczyszczania ścieków, utrzy-
muje się wysoki wskaźnik wzrostu inwestycji na poziomie ok. 18,9% na przełomie ostatnich pięciu lat. W obecnym 
roku rynek ten wynosi ok. 107,38 miliardów RMB. W czasie realizacji Pięcioletniego Planu w latach 20062010 
na oczyszczanie ścieków przeznaczono 332 miliardy RMB. Chiny charakteryzują się niską skutecznością oczysz-
czania ścieków – wskaźnik efektywności dla tego kraju znajduje się na poziomie niższym niż 60% (większość 
krajów rozwiniętych charakteryzuje się wskaźnikiem na poziomie ok. 80%, a USA oraz Holandia – 90%). W Planie 
Pięcioletnim zaznaczone jest, że pod koniec 2010 roku wskaźnik ten powinien osiągnąć poziom 70% [Innovation 
Center Denmark 2009: 24].
Całkowite łączne zdolności urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków w roku 2007 wynosiły 220,759 mln 
m dziennie, przy czym liczba funkcjonujących urządzeń wynosiła 78210 sztuk. W grudniu 2008 uruchomiono 1521 
urządzeń (z całkowitym potencjałem 90,92 mln ton/dzień, co w rzeczywistości po uwzględnieniu wszelkich ograni-
czeń daje około 66 milionów ton dziennie) przeznaczonych do uzdatniania wody [Innovation Center Denmark 2009: 
8]. Chiny zdają sobie sprawę, że w obecnej chwili tylko 1/4 wszystkich oczyszczalni działa stabilnie a tylko 1/10 posiada 
względnie dobre urządzenia. 

5.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Od roku 1990, w wyniku poniesionych inwestycji, rynek oczyszczalni ścieków w Chinach podlegał intensywnemu 
rozwojowi. Na rynku wciąż występuje zapotrzebowanie na nowe, bardziej efektywne oraz stabilne rozwiązania. 
Obecnie w Chinach działa około 10 000 przedsiębiorstw, dostarczających technologie oczyszczania wody (stan 
z sierpnia 2009) [Innovation Center Denmark 2009: 3]. Ze względu na braki kapitału oraz zasobów ludzkich (czyn-
niki te są niezbędne do rozwoju technologicznego), większość chińskich firm stosuje zbliżone, mało innowacyjne 
technologie – w takim przypadku przewaga konkurencyjna możliwa jest do uzyskania tylko w przypadku ceny.

Nazwa
Potencjał w zakresie oczyszczania wdrożonych technologii 

(dzienny, wyrażony w 10 000 t)
Liczba zrealizowanych projektów

Beijing Water Capital Co., Ltd. 1000 27

SHENZHEN WATER (GROUP) CO., LTD 161 15

Beijing Enterprises Water Group Limited 353,75 24

China Water Industry Investment Co, Ltd. brak informacji brak informacji

Sound Group brak informacji 14

Tianjin Capital Environmental Protection 149 brak informacji

General Water of China 145,8 brak informacji

Sino French Water 33,75 brak informacji

Tabela 4. Najbardziej wpływowi gracze na rynku chińskim – konkurencja krajowa [H20 China]

Oczyszczanie ścieków jest bardzo ważne, szczególnie w północnej części Chin. Jak widać na powyższym rysunku, 
obszar ten cierpi na poważne braki czystej wody. Poniżej kilka przykładów funkcjonujących projektów oczysz-
czalni ścieków komunalnych.

Miasto Nazwa oczyszczalni Wydajność (10 000 m3/dzień) Zastosowanie

Dalian

Chun Liu He 8 Serwis parku przemysłowego

Developing Zone 7 Usługi komunalne oraz przemysłowe chłodzenie wody

Ma Lan He 12 Usługi komunalne

Changchun
Bei Jiao 50 Usługi komunalne

Xi Jiao 15 Fabryka samochodów

Handan Handan 10 Usługi komunalne

Taiyuan Yang Jia Bao 0,2 Usługi komunalne

Tianjin Ji Zhuang Zi 0,2 Usługi komunalne

Beijing Gao Bei Dian 30 Usługi komunalne

Tabela 3. Funkcjonujące projekty oczyszczania ścieków [www.chinaep.net]

Wśród technologii oczyszczania ścieków w Chinach, możemy zauważyć następujące urządzenia:
•	 Urządzenia do fizycznego oczyszczania
 Wśród nich znajdują się urządzenia służące do osadzania, klaryfikacji, separacji magnetycznej, flotacji, ekrano-

wej separacji, filtracji oraz mikroporowej filtracji. Niewiele krajowych przedsiębiorstw wytwarza wysokiej jako-
ści produkty. Mikrotechnologie oraz urządzenia towarzyszące prezentują niską wydajność. Nie da się ukryć, że 
Chiny są opóźnione w kwestii wytwarzania maszyn przeznaczonych do odwadniania osadów, w szczególności 
płyt, ram oraz pasów pras filtracyjnych. 

•	 Urządzenia do chemicznego oczyszczania
 Urządzenia te umożliwiają neutralizację, chemiczne osadzanie, utlenianie oraz redukcję, sterylizację i dezyn-

fekcję sprzętu. Większość z tych procesów przeprowadzana jest na urządzeniach o przestarzałych technolo-
giach, co prowadzi do uzyskania efektów o niskiej, jakości, częstego pojawiania się uszkodzeń mechanicznych 
oraz do otrzymywania niestabilnych wyników. Niemal każdy rodzaj urządzenia do dezynfekcji może być wy-
twarzany na terenie Chin (włącznie z technologiami UV).

•	 Urządzenia do fizycznochemicznego oczyszczania
 Urządzenia te przeprowadzają proces wydobycia, adsorpcji, wymianę jonów oraz wykorzystują membrany 

separacyjne. W ogólnym odniesieniu do technologii oraz materiałów, nie ma wyraźnych różnic pomiędzy kra-
jowymi a importowanymi urządzeniami, jednak w kwestiach żywotności, kompatybilności oraz autokontroli 
rodzime technologie wypadają słabo. Dotychczas Chiny sporo zainwestowały w nowe technologie membra-
nowe i w niektórych aspektach dokonały przełomu. W takiej sytuacji pojawia się przed krajem wyzwanie do-
tyczące ulepszenia procesu produkcji materiałów membranowych.

•	 Urządzenia do biologicznego oczyszczania
 Urządzenia przeznaczone do uzdatniania biologicznego są szeroko rozpowszechnione w przypadku ście-

ków komunalnych oraz przemysłowych. Jeśli chodzi o domowe urządzenia przeznaczone do oczyszczania, 
to w nich zawierają się: urządzenia do tlenowego oraz beztlenowego uzdatniania, urządzenia do trawienia 
osadów oraz kompleksowego wykorzystania biogazu. Podstawowe parametry techniczne tych urządzeń nie 
odbiegają znacznie od tych importowanych z innych krajów rozwiniętych. Niskie ceny technologii równoważą 
ich niską jakość. Na przełomie ostatnich 5 lat, urządzenia do napowietrzania przeżywają intensywny rozwój. 
Chiny są w stanie wyprodukować większość urządzeń wykorzystujących technologię napowietrzania – jakość 
ich nie jest jednak najlepsza. Produkty, które są wytwarzane przy współpracy z zagranicznymi przedsiębior-
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6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1 6.1. Obecna sytuacja Chin

Technologie przetwarzania odpadów to technologie biologicznego unieszkodliwiania odpadów oraz ich odzy-
sku, urządzenia przeznaczone do recyklingu (również technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie uzy-
skanych produktów).
Żaden inny kraj nie doświadczył tak szybkiego oraz znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, z jakim 
zmagają się Chiny na przestrzeni ostatnich 15 lat. Według ocen rządu chińskiego, wzrost ten wynosi około 8% 
w skali roku. Prognozy przygotowywane przez Bank Światowy wskazują na to, iż ta tendencja utrzyma się przez 
najbliższe lata: w roku 2005 ilość wytworzonych śmieci wynosiła 206 milionów ton, w roku 2010 ta wartość zwięk-
szyła się do 250, a według prognoz w roku 2030 wynosić będzie około 550 milionów ton rocznie.
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Wykres 3. Ilość miejskich śmieci wytwarzanych na terenie Chin w latach 19992010 (w ml ton) [Wydział budownictwa w Chinach 2010]

Zmiany zachodzące w gospodarce, dynamiczny rozwój ludności oraz postępujący industrializm skutkują tym, 
iż obszarów przeznaczonych do składowania odpadów zaczyna brakować. Kolejnym wyzwaniem dla rządu chiń-
skiego w zakresie przetwarzania odpadów jest problem związany z obróbką odpadów niebezpiecznych. Już 
w roku 2004 wytworzono w Chinach ponad 9,45 milionów ton niebezpiecznych odpadów, a wartość ta wykazuje 
tendencje wzrostowe [Jialing 2007]. Większość niebezpiecznych odpadów zawiera odpady alkaliczne, kwasy od-
padowe, nieorganiczne odpady fluoru, odpady miedzi i cyjanku.
W roku 2004, 44% niebezpiecznych odpadów zostało przetworzonych, 27% zostało przechowanych, 13,5% 
oczyszczonych i usuniętych a pozostałe 15,4% bez jakiegokolwiek oczyszczenia odprowadzono do środowiska 
[Xinhua News Agency 2004].

6.2 Regulacje i standardy prawnoekonomiczne

Od roku 1990 Chiny wprowadzają szereg regulacji, które mają na celu poprawę i usprawnienie zarządzania od-
padami. W roku 2000 rząd chiński wdrożył ramy prawne, których celem było przyspieszenie rozwoju gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi.

Przełomowym momentem dla rynku było przyłączenie się Chin do Światowej Organizacji Handlu (2001 r.), gdyż 
rynek oczyszczalni został otwarty dla inwestorów zagranicznych. Obecnie małe chińskie przedsiębiorstwa zma-
gają się z olbrzymimi, międzynarodowymi konkurentami.
Większość zagranicznych firm działających na terenie Chin milczy na temat wymiernych efektów lokalnych dzia-
łań. Dla wielu z nich przychody utrzymują się na niskim poziomie, a zyski nie istnieją. Warto wyróżnić cztery firmy 
mające silną pozycję na rynku chińskim:
•	 Suez Environment – firma pochodzenia francuskiego. Na rynku chińskim obecna od lat 70tych XX wieku, od 

chwili kiedy filia firmy (Degrémont) wygrała pierwszy kontrakt w Chinach. Od roku 1985 korzysta z koncesji 
w Chinach poprzez joint venture SinoFrench Holdings (partnerem jest New World Group z Hong Kongu). De-
grémont postrzegany jest jako lider technologiczny w zakresie instalacji oczyszczających zarówno wodę jak 
i ścieki. Produkty wytwarzane przez firmę francuską należą do grona najczęściej kopiowanych w tym sektorze. 
Firma zdecydowanie stawia na jakość, a nie ilość. Większość z dotychczasowych realizacji przeprowadziła na 
terenach mieszkalnych o wysokich dochodach (np. w Sanye na terenie wyspy Hajnan) oraz terenach przemy-
słowych (np. na terenie przemysłowego parku w Szanghaju SCIP).

•	 Veolia Water – bezdyskusyjny lider na chińskim rynku. Veolia Water wybiera rynki, które dają największe szan-
se w  przypadku długoterminowego wzrostu, a następnie walczy w przetargach, aby otrzymać najbardziej 
znaczące kontrakty w wybranych obszarach. Przedsiębiorstwo szacuje, iż najlepsze przychody mogą być uzy-
skane w obszarach dynamicznie rozwijających się miast, gdzie w łatwy sposób można poszerzyć oferowane 
usługi bez dodatkowych nakładów finansowych.

•	 Energy Recovery Inc. – mały prywatny dostawca urządzeń do odzyskiwania energii izobarycznej dla odsa-
lania. Firma ta osiągnęła dominującą pozycję na rynku chińskim przede wszystkim w wyniku wypracowania 
dobrych relacji z wiodącym instytutem projektowania zaangażowanym w tworzenie membran odsalania (The 
Development Centre of Water Treatment Technology). Systemy oferowane przez ERT zamontowane są w pro-
duktach wytwarzanych przez instytut.

•	 Dow Water Solutions  w roku 2006, poprzez nabycie firmy Omex, Dow wkroczył na rynek membran z lokal-
nym produktem, który posiadał potencjał na globalnym rynku. Marka Dow umocniła pozycję Omexa w Chi-
nach, podczas gdy technologia oferowana przez Omex pozwoliła Dow wkroczyć na rynki zagraniczne z chiń-
skimi urządzeniami, oferowanymi po konkurencyjnych cenach.

5.5 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicz-
nej

•	 Silne strony: 
 możliwość zastosowania technologii w małych obiektach

•	  możliwość stosowania przy bardzo wysokim wskaźniku zanieczyszcze-
nia

•	  technologie oferowane przez polskie firmy dostosowane są do zmien-
nych zewnętrznych warunków

•	  bardzo wysoki wskaźnik odzysku wody
•	  wysoka skuteczność unieszkodliwiania ścieków
•	  brak potrzeby stałego nadzoru
•	  długa żywotność technologii

•	 Słabe strony:
•	 brak wypracowanej pozycji na rynku chińskim
•	 w większości wypadków brak partnerów, współpracowników 

zagranicznych (na rynku chińskim) usprawniających proces 
wdrażania technologii

•	  ograniczony dostęp do kanałów dystrybucji

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 ograniczony zasób czystej wody
•	 rosnący popyt na technologie oczyszczania ścieków
•	 nienasycenie rynku chińskiego w omawianym obszarze
•	 zmiana podejścia rządu do działań proekologicznych
•	 możliwość uzyskania wsparcia krajowego rządu w formie dofinansowań 

różnego rodzaju, ulgi podatkowej od lokalnych władz
•	 popularność rozwiązań typu joint venture

•	 Zagrożenia:
•	  ograniczony kontakt z odbiorcami produktu
•	  konieczność korzystania z dystrybutora
•	  silna konkurencja cenowa z lokalnymi dostawcami
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Rynek zielonych technologii w Chinach

6.3 Rynek chiński dziś i jutro

Obszarem wymagającym uwagi, przy omawianiu technologii przetwarzania odpadów, jest prowincja Shandong 
ulokowana u ujścia rzeki Huang He, zajmująca drugą pozycję w rankingu najbardziej zaludnionych regionów 
Chin. W obecnej chwili jest to jedna z większych baz przemysłowych na terenie Chin, jedynie ożywione metropo-
lie takie jak Pekin, Szanghaj oraz inne regiony na wschodnim regionie (np. Guangdong) przyćmiewają prowincję 
Shandong.

Rysunek 5. Mapa prowincji Shandong [ChinaToday]

Lokalizacja Typ Status

Jinan JinYang Urządzenie przeznaczone do spalania śmieci z pojemnością 700 000 ton rocznie. Wielkość inwestycji: około 940 ml. W trakcie budowy

Rizhao Urządzenie przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów z pojemnością około 73 000 ton rocznie. W trakcie budowy

Weihai Urządzenie przeznaczone do spalania śmieci z pojemnością 250 000 ton rocznie. Zaakceptowane

Shanxian Urządzenie przeznaczone do spalania odpadów z pojemnością 360 000 ton rocznie. Dostawcą instalacji jest Uniwersytet w Tsinghua. Zaakceptowane

Tai’an Urządzenie przeznaczone do spalania odpadów z pojemnością 220 000 ton rocznie.  Dostawca: ZhongDe. Zaakceptowane

Quingdao Urządzenie przeznaczone do spalania gazu składowiskowego. W planach

Quingdao Urządzenie przeznaczone do spalania odpadów z pojemnością około 500 000 ton rocznie. W planach

Tabela 5. Wybrane instalacje oczyszczania odpadów w prowincji Shandong

W roku 2004 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (SEPA) ogłosiła regulacje dotyczące zapobiegania oraz 
kontroli zanieczyszczenia środowiska przez odpady stałe. Dokument ten narzucił bariery wejścia do przemysłu 
zajmującego się obróbką niebezpiecznych odpadów. Wprowadzone zostały dwa rodzaje licencji możliwych do 
uzyskania – jedna z nich pozwala jedynie na gromadzenie odpadów, a druga na przechowywanie oraz usuwanie.

Poziom regulacyjny Szczegółowy opis regulacji

I  Parlament (National People Congress)

1. Bazylejska Konwencja o Kontroli Transgranicznej Podczas Przemieszczania Odpadów Niebezpiecznych oraz ich 
unieszkodliwiania, zatwierdzona 4 września 1991. Chiny ratyfikowały tę umowę międzynarodową, której celem 
było zapobieganie przepływowi odpadów niebezpiecznych z krajów należących do OECD i tych, które do tej organi-
zacji nie należą oraz używa jej jako podstawy prawnej w gospodarce zarządzania odpadami niebezpiecznymi. 

2. Ustawa o Zapobieganiu oraz Kontroli Zanieczyszczenia Środowiska Powodowanego przez Odpady Stałe, zmieniona 
12. grudnia 2004. Ustawa ta podzielona jest na poniższe części:

•	 nadzór oraz zarządzanie zanieczyszczeniem środowiska przez odpady stałe
•	 zapobieganie oraz oczyszczanie środowiska zanieczyszczonego przez odpady stałe
•	 specjalne postanowienia w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska powodowanemu przez odpady 

niebezpieczne
•	 odpowiedzialność prawna

II – Regulacje Rady Państwa
1.   Rozporządzenie w sprawie zarządzania odpadami medycznymi, obowiązujące od 16 czerwca 2003.
2.   Procedura ubiegania się o pozwolenie na przeprowadzanie działań na odpadach niebezpiecznych, obowiązująca od 

1 lipca 2004.

III – Krajowe standardy nakładane przez Ministrów

1.  Identyfikacja standardów w sprawie odpadów niebezpiecznych (GB 5085.131996)
2.  Standardy w sprawie kontroli zanieczyszczenia ze spalania odpadów niebezpiecznych (GB 184842001)
3.  Standardy w sprawie kontroli zanieczyszczeń podczas składowania niebezpiecznych odpadów (GB 185982001)
4.  Krajowy katalog odpadów niebezpiecznych , wydane przez SEPA, Ministerstwo bezpieczeństwa Narodowego, 

obowiązujący od 1 lipca 1998

IV – Krajowa polityka dotycząca budowania oraz 
korzystania z urządzeń

1.  Plan budowy urządzeń przeznaczonych do odpadów niebezpiecznych i odpadów medycznych, zatwierdzony przez 
Radę Państwa, emitowane przez SEPA w dniu 19 stycznia 2004

2.  Wymagania techniczne dotyczące budowy obiektu spalania odpadów niebezpiecznych, wydane przez SEPA 
w 2004 r., zmieniona w 2005 r.

V – Lokalne regulacje
Regulacje wydane przez Szanghaj dotyczące zapobiegania oraz kontroli zanieczyszczania środowiska powodowanego 
przez niebezpieczne odpady (2002).

Tabela 4. Chińskie regulacje dotyczące gospodarki odpadami [Departament Kontroli Zanieczyszczeniami SEPA 2005]
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Rynek zielonych technologii w Chinach

Ponadto na rynku chińskim swoje działania prowadzi firma Environmental Protection International Ltd., 
a w roku 2008 wkroczyło również szwedzkie przedsiębiorstwo Borlänge Energi.

6.5 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 bardzo innowacyjne, efektywne rozwiązania spełniające standardy
•	 oferowane technologie pozwalają na wtórne wykorzystanie 

produktów powstałych w procesie oczyszczania
•	 w wielu wypadkach technologie posiadają zamknięty system 

produkcyjny co zapewnia stała kontrolę nad procesem (szczególnie 
ważny w przypadku opadów niebezpiecznych)

•	 kompleksowość oferowanych usług

•	 Słabe strony:
•	 brak patentów chińskich
•	 brak nawiązanych kontaktów z partnerami chińskimi
•	 mała rozpoznawalność na rynku

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 rynek technologii przetwarzania odpadów nie jest całkowicie 

nasycony
•	 trudna sytuacja kraju w kwestii odpadów, poszukiwanie przez 

jednostki rządowe nowych, efektywniejszych rozwiązań
•	 wykładnicze tempo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów

•	 Zagrożenia:
•	 w wielu przypadkach, na terenie Chin, przetwarzanie odpadów 

jest scentralizowane na poziomie prowincji – i tam bardzo często 
dominuje już jeden dostawca

•	 hierarchiczny system władzy w Chinach znajduje swoje odbicie na 
rynku technologicznym

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1 Obecna sytuacja Chin w zakresie technologii dla koksownictwa

W ostatnich latach dostrzegalne jest rosnące zainteresowanie produkcją koksu  w czerwcu 2008 r. Chiny wypro-
dukowały 31 197 700 ton koksu, co było ilością większą od produkcji w maju o 1 262 100 ton (wzrost o ok. 4,2%) 
[Energy Industry Research Center of CCID Consulting Co., Ltd. 2007]. Chiny są największym konsumentem koksu 
na świecie, odpowiadając za jedną czwartą globalnej produkcji. Konsumpcja koksu rozkłada się głównie na cztery 
sektory przemysłu – wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja materiałów budowlanych, metalurgia oraz produkcja 
chemiczna.
Głównym źródłem energii na terenie Chin jest węgiel (stanowi 70% pierwotnych dostaw energii), którego zasób 
kraju wynosi 114 miliardów ton. Jest to trzecia co do wielkości rezerwa krajowa na świecie, corocznie produkowa-
ne jest około 2,5 miliarda ton [Międzynarodowa Agencja Energetyczna 2007]. Trudności wynikające z wydobywa-
nia węgla na terenie Chin skutkują często niską jakością surowca oraz wykorzystaniem odmian wytwarzających 
znaczące zanieczyszczenia podczas spalania. Większość powierzchni górniczej jest krucha i tylko 4% z niej nadaje 
się do górnictwa odkrywkowego (Międzynarodowa Agencja Energetyczna: Czysty węgiel w Chinach). W Chinach, 
średnia stopa zwrotu z węgla wynosi 3035%  jej niski poziom wynika częściowo z faktu, iż 80% kopalni na terenie 
Chin jest małych, wykorzystujących przestarzałe technologie. Krajowy deficyt węgla wysokiej jakości stał się wy-
zwaniem dla szybko zwiększającego się zapotrzebowania. Prognozy przewidują 3,2% roczny wzrost zapotrzebo-
wania na węgiel do roku 2030 [World Economic Outlook 2007].
Ze względu na wzrost zanieczyszczenia powietrza związanego z węglem (80% emisji dwutlenku węgla powiąza-
nej z produkcją energii jest wynikiem wykorzystania węgla) rząd chiński podjął odpowiednie działania, których 
wynikiem jest wzrost zainteresowania technologiami wspierającymi koksownictwo – instalacjami, które pozwa-
lają na usunięcie zanieczyszczeń powstających wraz z gazem koksowniczym.

W ostatnich latach SEPA rozpoczęła intensywną współpracę z międzynarodowymi organizacjami oraz z departamen-
tami ochrony środowiska krajów rozwiniętych w celu poprawy zarządzania gospodarką odpadów niebezpiecznych. 
W 2006 roku, wraz z Agencją Ochrony Środowiska w USA (EPA) określone zostały ramy współpracy przy zapobie-
ganiu, zarządzaniu oraz oczyszczaniu niebezpiecznych substancji oraz odpadów stałych w Chinach. Celem tej 
strategii jest zmniejszenie zagrożenia dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego. W tym samym roku 
SEPA przy współpracy z rządem norweskim rozpoczęła program mający na celu promocję wykorzystywania pie-
ców cementowych do unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów w Chinach. Oprócz wcześniej wspomniane-
go programu, SEPA koordynuje akcje prowadzone przez regionalne Biura Ochrony Środowiska. 

6.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na chińskim rynku technologii przetwarzania odpadów znajduje się wielu istotnych krajowych dostawców. War-
to zauważyć, ze w wielu przypadkach recykling został scentralizowany na poziomie prowincji, gdzie dominuje 
jeden podmiot.
•	 China Industrial Waste Management Inc [China Industrial Waste Management Inc] – jest to wiodący dostaw-

ca ekologicznych rozwiązań na terenie Chin, szczególnie prowincji Liaoning, w czym pomaga mu 7 spółek 
zależnych (w tym Dongtai Industrial Waste Treatment Co, Ltd.  Dongtai). Firma ta jest zaangażowana w zbie-
ranie, oczyszczanie, unieszkodliwianie oraz przetwarzanie przemysłowych odpadów głównie na terenie 
Dalian o okolic. Dongtoi zajmuje się oczyszczaniem czy też odzyskiwaniem wielu rodzajów odpadów prze-
mysłowych oraz zajmuje się wytwarzaniem produktów pochodzących z recyklingu odpadów. W celu oczysz-
czania oraz unieszkodliwiania Dongtoi stosuje różne metody (spopielanie, oczyszczanie przy użyciu wody), 
zapewnia usługi w zakresie ochrony środowiska, transportowania odpadów, konsultacje technologiczne. 
Obecnie firma dostarcz swoje rozwiązania 600 klientom. CIWM posiada liczne realizacje, z czego część jest 
wynikiem wspólnej realizacji z innymi firmami międzynarodowymi oraz instytucjami naukowymi: urządzenie 
do spalania odpadów powstało przy współpracy z Takuma Co., Ltd (Japonia), wdrożenie niemieckiej techno-
logii CWSBR w miejskiej oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie wstępnych badań nad rozwojem technologii 
ochrony środowiska przy współpracy z Dalian University of Technology.

•	 China Recycling Development Company Ltd. (CRDC) – jest to jedna z większych państwowych firm zaj-
mujących się recyklingiem w posiadaniu, której znajduje się 5 centrów recyklingu (na terenie Changzhou, 
Zhengzhou, Linyi, Chongqing oraz Chengdu) oraz 32 centra przeznaczone do oczyszczania odpadów. Rocz-
nie przedsiębiorstwo przetwarza około 4 ml ton odpadów oraz wygenerowało obrót wielkości 2,4 mld euro 
w roku 2005.

•	 Zhejiang Resource Development Co. Ltd. – firma działająca na ternie prowincji Zhejian, w roku 2009 na 
rynku chińskim funkcjonowały 34 sortownie zainstalowane przez ZRDC. Ponadto przedsiębiorstwo to jest 
istotnym graczem na rynku przetwarzania metali, makulatury oraz tworzyw sztucznych wytwarzanych przez 
gospodarstwa domowe oraz przemysł. Całkowita przepustowość wszystkich instalacji wynosi około 600 000 
ton odpadów rocznie. Przedsiębiorstwo znajduje się również w posiadaniu urządzeń przeznaczonych do dal-
szego przetworzenia surowców wtórnych.  

•	 Jiangsu Wulian Recycled Utilization Industry Group Ltd. – funkcjonuje na terenie Jiangsu. Posiada 9 firm 
recyklingowych, które ulokowane są w miastach: Sunan, Suwan, Surun, Dongnan, Changzhou, Shuyang, Lian-
shui, Huaihai oraz Jinyin. JWRUIG jest to duże przedsiębiorstwo, zatrudniające około 1 500 pracowników oraz 
generujące roczny obrót 1,1 mld euro (dane za rok 2007)

•	 Anhui winwin Recycling Resource Group  lider na obszarze Anhui, koncentrujący się na recyklingu metali. 
Grupa posiada 4 firmy, które dysponują własnymi instalacjami przeznaczonymi do recyklingu. W roku 2007 
grupa wygenerowała obroty w wysokości 390 milionów Euro.

Warto wspomnieć o istotnym zagranicznym udziale firmy Shenzhen Dongjiang Environment Ltd. (DJE), która 
została założona w roku 1999 i koncentruje się na zbieraniu odpadów komercyjnych (metale, chemiczne odpady, 
resztki pokarmowe) oraz ich przetwarzaniu. DJE tylko w wyjątkowych sytuacjach świadczy usługi w zakresie od-
padów miejskich. W firmie zatrudnionych jest około 1000 pracowników.
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Rynek zielonych technologii w Chinach

Na rynku chińskim występują poniższe konwencjonalne rozwiązania energetyczne w zakresie obróbki węgla:

Metody przedspalania
(Precombustion solutions)

 - Zaawansowany sprzęt z kopalni węgla (bardziej energooszczędny, umożliwiający wyższą efektywność)
 - Mieszanie węgla (łączenie różnych rodzajów pyłu węglowego w celu skorzystania z różnych własności spalania oraz emisji)

 - Przesiewanie węgla oraz szorowanie (zmniejszenie zanieczyszczeń, np. popiołu, siarki znajdujących się w węglu przed spalaniem)

Metody spalania oraz konwersji 
(Conversion and combustion solutions)

Upłynnianie węgla (przekształcanie węgla na paliwo płynne)
Zaawansowana technologia turbin gazowych

System zintegrowanych układów gazowych (węgiel zamieniany jest na gaz syntezowy, a  następnie  spalany jest   w  turbinach  gazowych)
Opalane węglem elektrownie (zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie emisji ciepła)

Podziemne przetwarzanie węgla w gaz

Metody po spalaniu 
(Postcombustion solutions)

 - Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla (CCS)
 - Spalinowe odazotowanie gazu (usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych)

 - Odsiarczanie spalin (usuwanie szkodliwych cząstek z gazów spalinowych)

Większe zaangażowanie rządu w zarządzanie własnością intelektualną oraz w wydatki na badania i rozwój dają 
podstawy do przypuszczenia, ze zarówno krajowe jak i zagraniczne firmy będą rozwijać konkurujące ze sobą 
rozwiązania.

7.4 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 oferowane metody pozwalają na uzyskanie produktów wysokiej jakości
•	 metody są niskoemisyjne, energooszczędne
•	 wysoki poziom innowacyjności

•	 Słabe strony:
•	 słaba, nierozpoznawalna marka na rynku chińskim

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 w omawianym sektorze rynek rozwija się bardzo intensywnie
•	 inicjatywy rządowe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w drodze 

uzyskiwania energii z węgla
•	 ograniczone zasoby surowca
•	 międzynarodowe wymogi przemawiające na korzyść ekologicznych rozwiązań;

•	 Zagrożenia:
•	 ograniczony kontakt z klientami
•	 konieczność działania przez dystrybutorów
•	 szczegółowe wymogi, narzucane przez rząd chiński

7.2 Regulacje i standardy prawnoekonomiczne

1. W celu ograniczenia chaotycznego rozwoju urządzeń o niskiej wydajności rząd chiński ogłosił wymogi do-
tyczące dostępu to sektora technologii koksowniczych i na bieżąco zajmuje się ich realizacją. W ten sposób 
władze kraju chcą promować modernizację struktury przemysłowej, regulować rozwój handlu oraz kontrolo-
wać konkurencyjność na rynku. Regulacje w zakresie konwencjonalnych metod uzyskiwania energii głównie 
dostarczane są przez Krajową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC) oraz Krajowe Biuro Energii. „Requirements 
on Access into Coke Industry” przedstawia standardy oraz definiuje wymagania, dotyczące nowopowstałych 
i przebudowanych projektów w zakresie koksownictwa. Obejmuje aspekty dotyczące ochrony środowiska, 
kompleksowych sposobów użytkowania oraz nadzorowania, oszczędności energii: Wysokość nowowybudo-
wanej, przebudowanej czy też poszerzonej retorty pieca koksowniczego musi być wyższa niż 4.3 metry z roczną 
przepustowością 600 000 ton lub więcej. Pojedynczy zestaw do przetwarzania nowowytworzonej smoły węglowej 
powinien być w stanie wytworzyć co najmniej 100 000 ton rocznie smoły pozbawionej wody, podczas gdy w przy-
padku rafinowanych rud benzenu – co najmniej 50 000 ton/rok.

2. Nowowybudowany, przebudowany czy też poszerzony piec koksowniczy powinien być wspierany urządze-
niem do suchego chłodzenia.

3. Nowowybudowany, przebudowany czy też poszerzony piec koksowniczy powinien być wspierany urządze-
niami służącymi do miażdżenia, napełniania węgla, odsiewania, transferowania oraz odejmowania koksu, 
oczyszczania gazu węglowego (np. technologie do odsiarczania) i odzysku, oczyszczania ścieków biochemicz-
nych. Ścieki pochodzące z gaszenia koksu nie powinny być używane.

4. Gaz koksowniczy, wytwarzany w przedsiębiorstwach produkujących koks, powinien otrzymać ich klient; po-
zostały gaz węglowy musi wspierać budowę kompleksowych użytkowych instalacji gazu węglowego. Podczas 
normalnej produkcji gaz węglowy nie powinien być bezpośrednio odprowadzany czy też spalany.  Chemiczne 
produkty takie, jak smoła, olej lekki (głównie składający się z BTX  benzen, toluen i ksyleny) powinny być efek-
tywnie odzyskane.

5. Usuwane zanieczyszczenia, w tym ścieki, gazy spalinowe, pozostałości odpadów muszą być zgodne z pań-
stwowymi wymogami dotyczącymi norm zrzutu.

Ustawa dotycząca kontroli zanieczyszczeń wody oraz powietrza w Chinach („Act of Water and Air Pollution Con-
trol of the People’s Republic of China”) zabrania uruchamiania małych pieców koksowniczych, a wszystkie do-
tychczas funkcjonujące mają zostać stopniowo wyeliminowane. W ustawie podkreślane są cechy dużych pieców: 
wysoka produktywność, efektywna redukcja zanieczyszczeń dostających się do środowiska, lepsza jakość uzyski-
wanego koksu, bardzo duże zmniejszenie zapotrzebowanie na obszary przeznaczone pod urządzenia koksowni-
cze [Zhang, Zheng 2005: 2].

7.3 Rynek chiński dziś i jutro

Na terenie Chin dostrzegalne jest zainteresowanie koksem jako źródła energii. Od roku 1980 rynek chiński produ-
kujący koks wkroczył w fazę intensywnego rozwoju, czego symbolem było wybudowanie w Pekinie, przy użyciu 
rodzimej technologii, ponad sześciometrowej baterii. Przy takim rozwoju sytuacji rynek chiński otwarty jest na  
nowe rozwiązania technologiczne w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powstających w procesie wytwarzania 
koksu. 
Do roku 2003 na terenie Chin pojawiły się 32 baterie (sześciometrowej wysokości) o łącznej całkowitej zdolności 
produkcyjnej 15,72 Mt/rok.
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Rynek zielonych technologii w Afganistanie
Adam Soczewka przy współpracy z Gita Ghiasi Hafezi

1. Wprowadzenie

1.1 Podstawowe informacje

Afganistan leży w Azji Południowej, granicząc z Chinami, Iranem, Pakistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem 
i Uzbekistanem. Nie ma dostępu do morza. W okresie od upadku reżimu Talibów w 2001 roku do chwili obecnej 
nastąpiła znacząca poprawa stanu gospodarki.. Ogólnie rzecz biorąc, kraj ten można uznać za ubogi, zaś jego 
gospodarka jest w wysokim stopniu zależna od handlu z krajami sąsiednimi oraz rolnictwa i inwestycji zagra-
nicznych. Kraj importuje tekstylia, żywność i ropę naftową głównie z Pakistanu, Stanów Zjednoczonych, Niemiec 
i Indii. W Afganistanie istnieje wielkie zróżnicowanie pod względem językowym, etnicznym, religijnym i tradycji. 
Ponadto, grupy religijne, przywódcy plemienni, Talibowie wywierają ogromną presję na system polityczny. Z tego 
powodu, z prowadzeniem współpracy gospodarczej z Afganistanem wiążą się różne aspekty, które trzeba wziąć 
pod uwagę.

1.2 Fakty

Położenie: Azja Południowa, na północny zachód od Pakistanu, na wschód od Iranu
Stolica: Kabul
Klimat: suchy i półsuchy; zimna zima i gorące lato
Liczba ludności: 29 121 286
Skład etniczny: Pasztunowie 42%, Tadżykowie 27%, Hazarzy  9%, Uzbecy 9%, Ajmakowie 4%, Turkmeni 3%, 
 Beludżowie 2%, inne plemiona 4%
Religie: Sunnici 80%, szyici 19%, inne 1%
PKB – parytet siły nabywczej 21,5 mld USD
PKB na mieszkańca – 800 USD(CIA World Factbook, 2010)
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Rysunek 3. Obszary Afganistanu, na których działali Talibowie w okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku. Źródło: Międzynarodowa Rada ds. Bezpie-
czeństwa i Rozwoju, www.icosmaps.net  Legenda do rysunku 3: 80% - obszary o dużej obecności Talibów i aktywności militarnej; 17% - obszary o istotnej 
obecności Talibów i aktywności militarnej; 3% - obszary o nieznacznej obecności Talibów i aktywności militarnej

Mapy 2 i 3 pokazują obszary Afganistanu, na których działają Talibowie. Jak widać, zwiększyli oni obecność z 54% 
do 80% terytorium kraju. Chociaż wiele firm działa w miastach Herat, Mazar Sharif i Kabul, obecnie do bezpiecz-
nych obszarów należą tylko prowincje Sari Pul, Jowzjan, Bamian, Samangan i Daykundi.

1.5 Handel zagraniczny Afganistanu

Tabele 1 i 2 przedstawiają wymianę zagraniczną Afganistanu.

DB10: 183 DB09: 181 Zmiana miejsca: -2

Ten obszar tematyczny obejmuje koszty i procedury związane z wwozem i wywozem znormalizowanych partii towarów. Każda wykonywana oficjalna procedura jest rejestrowa-
na – począwszy od końcowej umowy zawartej między dwiema stronami, a skończywszy na dostawie towarów. 

Dokumenty wywozowe  (ilość) 12

Czas wywozu (dni) 74

Koszt wywozu (USD za kontener) 3350

Dokumenty wwozowe  (ilość) 11

Czas wwozu (dni) 77

Koszt wwozu (USD za kontener) 3000

Tabela 1. Uwarunkowania handlu zagranicznego w Afganistanie. Źródło: World Bank 2010

1.3 Języki w Afganistanie

•	 Pasztu – 35% ludności, język państwowy
•	 Dari - 50% ludności, używany w kontaktach rządowych i transakcjach handlowych
•	 Języki tureckie (uzbecki i turkmeński) - 11%
•	 Beludżi
•	 Paszai
•	 Nuristański

1.4 Talibowie:  związane z nimi zagrożenia i ich obecność w Afganistanie 

Po upadku Talibów w 2001 roku, pozostali oni jedną z głównych sił politycznych w Afganistanie; po 2006 roku 
Talibowie byli w stanie rozszerzyć swoje terytorium, znacznie zwiększając wielkość swoich sił. Talibowie dokonują 
różnych działań terrorystycznych przeciwko Międzynarodowym Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i siłom 
afgańskim w całym kraju, które przyczyniają się do przejęcia przez nich kontroli nad wieloma miastami w Afga-
nistanie. Są oni właścicielami licznych gospodarstw, prowadzących uprawę maku w Afganistanie. Głównym źró-
dłem ich dochodu jest sprzedaż heroiny i chociaż rząd z nią walczy, to wciąż jeszcze jest ona poza jego kontrolą. 
Działania terrorystyczne Talibów stanowią wielkie zagrożenie dla powstających instytucji oraz dla życia miesz-
kańców.
ONZ stara się zapewnić bezpieczeństwo i rozwój kraju poprzez realizację różnych przedsięwzięć związanych 
z  odbudową Afganistanu i pomocą dla sił ISAF. Programy ONZ wnoszą realny wkład do odbudowy i rozwoju 
Afganistanu oraz poprawy dobrobytu i warunków życia ludności tego kraju. Działania terrorystyczne Talibów 
są skierowane przeciwko rządowi oraz wojskom amerykańskim, istnieje też poważne zagrożenie dla organizacji 
pozarządowych i organizacji międzynarodowych, działających w Afganistanie.
Bezpieczeństwo stanowi ogromny problem, który powinny wziąć pod uwagę organizacje międzynarodowe 
w czasie działalności w Afganistanie lub współpracy z rządem Afganistanu. Z tego względu, przed wejściem na 
rynek afgański, zaleca się wybór działalności na terenach bezpiecznych. Mapy 2 i 3 pokazują różne obszary Afga-
nistanu znajdujące się pod kontrolą Talibów w latach 2007 i 2009.

Rysunek 2. Obszary afganistanu, na których działali Talibowie w okresie od 2007 roku do listopada 2008 roku. Źródło: Międzynarodowa Rada ds. Bezpie-
czeństwa i Rozwoju, www.icosmaps.net  Legenda do rysunku 2: 54% - obszary o dużej obecności Talibów; 38% - obszary o istotnej obecności Talibów, 8% 
- obszary o nieznacznej obecności Talibów
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2.1 Zasoby Afganistanu

Nawadnianie stanowi wielki problem dla systemów rolniczych Afganistanie. Na siano przeważnie uprawia 
się i zbiera nawadniane paszowe rośliny strączkowe. Główne uprawy to lucerna siewna (medicago sativa) i koni-
czyna perska (trifolium resupinatum).
W warunkach rozwoju Afganistanu następuje szybki wzrost upraw i produkcji w gospodarstwach. Ponieważ kli-
mat Afganistan jest odpowiedni dla produkcji ziarna, lucerna i koniczyna są obecnie produkowane lokalnie. Pro-
wincje Ghazni i Herat stanowią główne obszary produkcji w Afganistanie.
W Tabeli 3 przedstawiono uprawy prowadzone w Afganistanie. Wskazuje ona, że pszenica jest główną uprawą 
w tym kraju, zaś inne ważne uprawy to jęczmień i kukurydza. Warto zauważyć, że pszenica stanowi główne źródło 
słomy.

Uprawa Obszar (mln ha) Produkcja (t) Plon (t/ha)

Pszenica 2,35 2,65 1,13

Kukurydza 0,48 0,76 1,58

Ryż 0,21 0,40 1,91

Jęczmień 0,31 0,30 0,97

Inne 0,04 0,04 0,81

Ogółem/Średnio 3,39 4,15 1,22

Tabela 3. Obszary upraw w Afganistanie, 1997-1998. Źródło: FAO, 1998

Nawadnianie i długość życia roślin stanowią główne kwestie brane pod uwagę przy wyborze upraw dla produkcji 
siana i pasz (FAO, 1998):
•	 lucerna (medicago sativa, rishka): uprawiana we wszystkich prowincjach Afganistanu
•	 koniczyna: uprawiana we wszystkich prowincjach Afganistanu
•	 koniczyna perska (trifolium resupinatum): druga najważniejsza uprawa paszowa, uprawiana głównie w pro-

wincjach Herat i Ghazni (FAO, 1998).

2.2 Obecna sytuacja

Technologia wykorzystania biomasy ma niszowy charakter na rynku afgańskim i stale się rozwija, szczególnie 
w zakresie brykietów węglowych. Są one stosowane w hutach stali, cementowniach, elektrowniach i systemach 
centralnego ogrzewania mieszkań, na które jest wielkie zapotrzebowanie na rynku afgańskim. Aby dokonać ana-
lizy rynku afgańskiego, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę produkcję rolną w Afganistanie.
Brykiety z biomasy są wytwarzane z odpadów rolniczych i stanowią doskonały zamiennik ropy naftowej i węgla, 
mogą więc być użytkowane w gospodarstwach domowych i przemyśle (do gotowania i w kotłach grzewczych 
w zakładach produkcyjnych). Węgiel stanowi jeden z zasobów naturalnych Afganistanu, chociaż jego wydobycie 
jest nieefektywne, zaś ropa naftowa jest sprowadzana z zagranicy. Obecnie w wielu rejonach wiejskich Afganista-
nu mieszkańcy nie mają dostępu do energii elektrycznej, Dalego też zaopatrzenie w źródła energii stanowi ważny 
czynnik rozwoju wsi w tym kraju. W rejonach wiejskich biomasę wykorzystuję się przeważnie do gotowania.

Wskaźnik DB10 określa miejsce Afganistanu w rankingu handlu zagranicznego, opracowanym przez Bank Świa-
towy dla 183 krajów i pokazuje, że Afganistan zajął w tym rankingu ostatnie miejsce.

Charakterystyka procedur wwozowych Długość (dni) Koszt w USD

Przygotowanie dokumentów 49 550

Odprawa celna i kontrola techniczna 7 350

Przeładunek w portach i terminalach 5 200

Transport i przeładunek w kraju 16 1900

Ogółem 77 3000

Tabela 2. Charakterystyka procedur wwozowych. Źródło: World Bank 2010

1.6 Pomoc w handlu z Afganistanem

Poniżej zaprezentowane zostaną instytucje, które pomagają we współpracy gospodarczej z Afganistanem i udo-
stępniają środki finansowe na działalność, przyczyniającą się do rozwoju rynku afgańskiego.
Bank Światowy udostępnia środki finansowe na przedsięwzięcia związane z rozwojem Afganistanu. Można 
ubiegać się o te środki finansowe na dwa różne sposoby:
•	 wystąpić do instytucji rządowych (głównie ministerstw), zaś ministerstwa mogą sfinansować dany projekt 

wykorzystując środki darczyńców, takich jak np. Bank Światowy;
•	 wystąpić bezpośrednio do Banku Światowego o pomoc oraz środki finansowe na realizację projektu. Nabyw-

cami w tym przypadku są agendy rządowe Afganistanu.
Fundusz Powierniczy Na Rzecz Odbudowy Afganistanu (ARTF) jest partnerstwem rządu Afganistanu i orga-
nizacji międzynarodowych. Skupia się głównie na rozwoju i odbudowie Afganistanu. ARTF zarządzają Bank Świa-
towy, Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), ONZ (UNAMA i UNDP) oraz Islamski Bank Rozwoju (IDB). Wniesione przez 
darczyńców środki finansowe są przyznawane na projekty wybrane przez komitet zarządzający i na podstawie 
umów finansowych zawartych między rządem Afganistanu i Bankiem Światowym (Bank Światowy, 2010).
USAID dysponuje środkami, udostępnianymi przez rząd Stanów Zjednoczonych, przeznaczonymi głównie na 
rozwój Afganistanu. O środki te mogą również występować prywatne lub publiczne organizacje międzynarodo-
we. Główny priorytet tego programu partnerstwa stanowi pomoc techniczna. Współpraca USAID z partnerami 
obejmuje nie tylko dotacje i środki na finansowanie projektów, lecz również realizację projektów.
Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) finansuje projekty mające na celu rozwój i odbudowę Afganistanu. Jego partne-
rem może być rząd lub jego agendy, wielostronne instytucje finansowe oraz podmioty gospodarcze. Finansowa-
nie może mieć formę dotacji, pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu lub gwarancji kredytowych.

2.Technologie biomasy

Brykiet oparty na biomasie może być wykorzystywany jako tańszy zamiennik oleju lub innego paliwa. Afganistan po-
siada bogate zasoby siana i słomy, nadające się do produkcji brykietu. Brykiet można wykorzystywać w gospodar-
stwach domowych do takich celów jak gotowanie i ogrzewanie oraz w przemyśle na obszarach wiejskich i miejskich 
Afganistanu.
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•	 wysokie koszty wdrożenia technologii,
•	 ograniczona ilość odpowiednich dla warunków lokalnych skutecznych rozwiązań dostarczających alternatyw-

ny rodzaj energii,
•	 ograniczona siła nabywcza ubogiej ludności afgańskiej,
•	 brak efektywnych podmiotów, świadczących usługi technologiczne i odpowiednich projektów dla odległych 

rejonów, które mogłyby zostać sfinansowane przez instytucje finansowe,
•	 brak wsparcia ze strony ministerstw, odpowiedzialnych za energetykę.

3.2 Zasoby energii słonecznej w Afganistanie

Dzięki swojemu poziomowi nasłonecznienia, Afganistan ma ogromny potencjał wykorzystania energii słonecznej 
do ogrzewania/chłodzenia i również produkcji energii. Zasoby energii słonecznej można ocenić w odniesieniu do 
solarnych systemów koncentrujących (CSP) i koncentrujących ogniw fotowoltaicznych (CPV).

Rysunek 4. Promieniowanie słoneczne w Afganistanie w ciągu roku. Źródło: http://www.nrel.gov/international/images/csp_40km_annual_direct.jpg 

Rysunek 5. Roczne natężenie promieniowania w Afganistanie. Źrodło: http://www.nrel.gov/international/images/pv_40_tilt_ann.jpg 

2.3 Regulacje prawno-ekonomiczne

Za regulacje omawianego obszaru odpowiadają:
•	 Ministerstwo Energetyki i Gospodarki Wodnej (MEW)
•	 Ministerstwo Gospodarki (MoE, http://www.moec.gov.af/index_eng.aspx)
•	 Ministerstwo Odbudowy i Rozwoju Obszarów Wiejskich (MRRD, http://www.mrrd.gov.af/)
•	 Ministerstwo Rolnictwa, Nawadniania i Hodowli (http://www.mail.gov.af/m/index.htm).
Nie ma jasnej polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, brakuje też wyraźnego podziału kompetencji mię-
dzy poszczególnymi ministerstwami.
Ponadto, działania mogą być koordynowane przy współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Warto wspo-
mnieć, że na projekty pomocowe dla obszarów wiejskich dostępne są środki z finansowanego przez Bank Świato-
wy programu o nazwie Narodowy Program Solidarności (NSP), realizowanego we współpracy z lokalnymi Radami 
Rozwoju Społeczności (CDC).

2.4 Rynek i jego uczestnicy

Rynek technologii do brykietowania ma w Afganistanie charakter niszowy. Jak się wydaje, niezawodność zaopa-
trzenia w paliwo ma szczególne znaczenie dla niektórych użytkowników. System umów pomiędzy dostawcami/
producentami i użytkownikami brykietu mógłby stworzyć podstawy efektywny rynku. Biomasa ma istotne zna-
czenie w rejonach wiejskich Afganistanu.
Obecnie niemiecka organizacja GTZ realizuje w Afganistanie projekt w zakresie energii odnawialnej i efektywno-
ści energetycznej, ale inicjatywa dotyczy innych niż biomasa źródeł energii.

3.Technologie kolektorów słonecznych

W Afganistanie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Po-
siadanie przez ten kraj znacznych zasobów energii słonecznej doprowadzi do koncepcji wykorzystania solarnych 
technologii ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w celu poprawy jakości życia ludności w Afganistanie.

3.1 Obecna sytuacja

Przy średnim dziennym natężeniu promieniowania słonecznego na poziomie 6,5 kilowatogodzin na metr kwa-
dratowy i około 300 słonecznych dniach w roku energia słoneczna może być uważana za najważniejsze odnawial-
ne źródło energii w tym kraju i istnieje ogromny potencjał wykorzystania dla jej do różnych celów, jak np. ogrze-
wanie, gotowanie, chłodzenie i produkcja energii elektrycznej.
W rejonach wiejskich Afganistanu istnieje ogromne zapotrzebowanie na energię i z tego względu kolektory sło-
neczne mogą stanowić jedno z rozwiązań tego problemu, zwłaszcza w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wen-
tylacji. Technologie te mogą w wielkim stopniu przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich Afganistanu 
oraz poprawy warunków życia jego ludności.  Elektryfikacja obszarów wiejskich stanowi istotną kwestię dla 
rządu afgańskiego, zaś solarne technologie cieplne mogą być wykorzystane jako poważny zamiennik tech-
nologii wymagających energii elektrycznej lub zasilania z sieci. Dlatego ten rodzaj energii przyczynia się 
do poprawy warunków życia ludności Afganistanu i stanowi czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, 
może doprowadzić do podniesienia dochodów ubogiej ludności tego kraju, zapewniając jej dobrobyt i roz-
wój. 
Technologie energii słonecznej są obecnie wykorzystywane w Afganistanie do produkcji energii elektrycz-
nej i również do podgrzewania wody, a w dziedzinie tej działają różne firmy. Chociaż udowodniono, że tech-
nologie te są efektywne, istnieje niewiele przykładów ich wdrożenia. Poniżej przedstawiono powody takiej 
sytuacji (ADB, 2004):
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Rynek zielonych technologii w Afganistanie

4.1 Obecna sytuacja

Na mapie 6 pokazano zasoby wodne Afganistanu.

Rysunek 6. Dorzecza w Afganistanie. Źródło: http://www.cawater-info.net/afghanistan/data/i/afg_basins.gif 

Afganistan jest krajem suchym, w którym dominują obszary pustynne lub półpustynne. Ponad 80% zasobów 
wodnych Afganistanu pochodzi z gór Hindukusz. Na skutek utrzymywania się przez ostatnie 50 lat wysokiej tem-
peratury i suchych warunków meteorologicznych, powierzchnia lodowców górach Hindukusz zmniejszyła się 
o 30% i niektóre z nich znikają. W 2001 roku wystąpiła poważna susza, wskutek której wyschły obszary wodno-
-błotne i rzeki. Ogólnie rzecz biorąc, rzeki stanowią główne źródło wody do picia i nawadniania.
Istnieją poważne problemy związane z zasobami wodnymi (UNEP, 2009). Szacuje się, że obecne zasoby wód 
podziemnych wykorzystywane do zaopatrzenia Kabulu w wodę mogą zaspokajać rosnący popyt zaledwie 
do 2012 roku. Obecnie tylko 31% gospodarstw domowych ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Ponad 2,5 
mln mieszkańców Afganistanu odczuwa skutki suszy lub niedoboru wody. 
Niewłaściwa gospodarka wodno-kanalizacyjna i zła gospodarka odpadami zagrażają zaopatrzeniu gospodarstw 
domowych w Afganistanie w wodę.  W Afganistanie nie tylko nie ma bogatych zasobów wodnych, ale istnieją 
ogromne problemy związane z gospodarowaniem nimi (budowa tam itd.). 
Dostęp do czystej wody stanowi wielki problem w Afganistanie, ponieważ większość afgańskich gospodarstw 
domowych nadal nie korzysta z wody, spełniającej normy sanitarne. Główne zasoby wodne są zanieczyszczone 
przez ścieki przemysłowe i bytowe. Urządzenia sanitarne stanowią kolejny wielki problem, ponieważ niekiedy 
woda nie spełnia podstawowych wymogów higieny. Nawet w stolicy Kabulu lub w innych dużych miastach, jak 
Herat lub Kandahar, brak dostępu do wody, spełniającej wymogi higieny, stanowi jeden z istotnych problemów 
ludności. Trafiające do rzeki Kabul ścieki medyczne i bytowe stanowią główną przyczynę zanieczyszczenia wody 
pitnej dla Kabulu. Ponadto, zamiast kontrolowanych składowisk, ludność Kabulu, Heratu i Kandaharu korzysta 
z miejskich wysypisk odpadów, często bez żadnych środków ochrony rzek i zasobów wód podziemnych. Brak 
gospodarki ściekowej nie ogranicza się tylko do dużych miast. Na obszarach miejskich często występują otwarte 
rynsztoki, zaś ścieki są rzadko oczyszczane. Innym źródłem zanieczyszczenia wody są rafinerie ropy naftowej. 
W Heracie i Mazar Sharif występują niekontrolowane wycieki i rozlewiska ropy naftowej, zaś dostawy wody dla 
mieszkańców są skażone przez węglowodory przekraczające bezpieczny poziom (MEW, 2008).
W 2002 roku Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych ustalił, że brak systemu gospodarki ściekowej pro-
wadzi do powstania niebezpiecznych warunków na niektórych obszarach miejskich. Z tego powodu, Program 
opracował raport określający ogromne potrzeby w tym zakresie i zaproponował kilka projektów mających na 
celu rozwiązanie tego problemu. W marcu 2010 roku międzynarodowa firma Metito z siedzibą w Zjednoczonych 

3.3 Regulacje prawno-ekonomiczne

Za potencjalne regulacje rynku kolektorów słonecznych odpowiadają:
•	 Ministerstwo Energetyki i Gospodarki Wodnej (MEW),
•	 Ministerstwo Gospodarki (MoE),
•	 Ministerstwo Odbudowy i Rozwoju Obszarów Wiejskich (MRRD).

Nie ma jednak wyraźnych ram instytucjonalnych lub polityki, regulującej rozwój obszarów wiejskich. Finansowa-
nie ewentualnych projektów może pochodzić z następujących źródeł:
•	 UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
•	 Bank Światowy,
•	 Azjatycki Bank Rozwoju (ADB),
•	 USAID.

3.4 Potencjał rynku

Rynek  kolektorów słonecznych ma w Afganistanie charakter niszowy. W kraju jest obecnie realizowanych wiele projek-
tów w pokrewnych obszarach, działają też firmy, skupiające się przede wszystkim na produkcji i dostawach elektrycz-
ności, wytworzonej z energii słonecznej. Kolektory słoneczne są nadal rzadko wykorzystywane. Przedstawione poniżej 
projekty i firmy skupiają się na zastosowaniu energii słonecznej w Afganistanie.
Projekt w prowincji Logar - wspólny projekt, realizowany przez afgańskie Rady Rozwoju Społeczności i USAID. 
W grudniu 2009 roku ponad 100 rodzin w prowincji Logar zostało wyposażonych w panele fotowoltaiczne. 
Projekt GTZ „Energia odnawialna i efektywność energetyczna”: W ramach tego projektu GTZ i jego partner, De-
partament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energetyki i Gospodarki Wodnej, realizują inicjatywy w zakresie odna-
wialnych źródeł energii (energii słonecznej, wiatru i wody). Jeden z obecnie realizowanych projektów dotyczy pieców, 
wykorzystujących energię słoneczną (solar cookers).
Poniżej przedstawiono działające w Afganistanie firmy, zajmujące się kolektorami słonecznymi (http://energy.source-
guides.com/businesses/byP/solar/byGeo/byC/Afghanistan/Afghanistan.shtml):
•	 Qaderdan Rural Technology Development Workshop,
•	 Shanghai Roy Solar Co., Ltd.,
•	 Afghan Solar Ltd.,
•	 AFGHANtrade Ltd.,
•	 Bakhtar Bastan Solar Wind Co.,
•	 Etc-power,
•	 German Japan Solar,
•	 Kevin Power Solutions Ltd.,
•	 Lemar Solar Ltd.

4.Technologie wodno-ściekowe

Zanieczyszczenie wód stanowi poważny problem w Afganistanie i wielu mieszkańców obszarów wiejskich wciąż nie 
ma bezpośredniego dostępu do czystej wody. Niewłaściwa gospodarka wodno-kanalizacyjna i zła gospodarka odpa-
dami zagrażają zaopatrzeniu w wodę. Większość afgańskich gospodarstw domowych nie ma dostępu do bezpiecznej 
wody pitnej. Technologie oczyszczania ścieków ogólnych lub oczyszczania ścieków bytowych, lub też usuwania zanie-
czyszczeń ze ścieków to rozwiązania, które mogą być wykorzystane na rynku afgańskim w celu poprawy warunków 
życia ludności Afganistanu. 
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W Afganistanie nie ma zorganizowanej gospodarki niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Te odpady nie-
bezpieczne powodują skutki dla ludności kraju, w postaci np. zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ogólnego 
braku bezpieczeństwa. Brak właściwej gospodarki odpadami stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludz-
kiego i przyrody dzikiej w tych regionach (UNEP, 2009). Codziennie w Kabulu wytwarza się średnio 1800 ton od-
padów stałych, z czego zbiera się tylko 250 ton (UNEP, 2003).
Afganistan jest stroną międzynarodowych konwencji dotyczących różnorodności biologicznej, zmian klimatu, 
pustynnienia, gatunków zagrożonych, zmian środowiska, składowania w morzu i ochrony warstwy ozonowej. 
Podpisał, ale nie ratyfikował konwencje dotyczące odpadów niebezpiecznych, prawa morza i ochrony życia 
w morzu (CIA, 2010). W 2002 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Afganistanu podpisało umowę z Federalną 
Republiką Niemiec w sprawie odpadów niebezpiecznych. Umowa przewiduje możliwość przekazywania odpa-
dów niebezpiecznych do Niemiec w celu ich unieszkodliwiania. Rząd Afganistanu ponosi co roku duże koszty 
związane z wywozem odpadów niebezpiecznych, co może motywować do ewentualnych zakupów odpowied-
nich technologii, pozwalających na lokalne rozwiązanie problemu. 
Ponadto, inny poważny problem stanowią amerykańskie spalarnie wojskowe. Spalarnie te stanowiły istotne źró-
dło zanieczyszczeń i naruszały standardy ochrony środowiska. Ponieważ dowódcy wojskowi nie dbali o ochronę 
środowiska i mieszkańców Afganistanu, spalano wiele odpadów toksycznych, co powodowało poważne zanie-
czyszczenie wód i powietrza. W 2009 przyjęto ustawę zakazującą armii amerykańskiej spalanie odpadów tok-
sycznych. Niedawno zainstalowano dziesiątki spalarni, które – jak się uważa – umożliwiają bezpieczne zneutra-
lizowanie wszystkich odpadów niebezpiecznych. Ze spalarniami wiąże się ten problem, że nie ma gwarancji ich 
bezpiecznego funkcjonowania, zaś odpady tworzyw sztucznych i niekiedy nawet odpady niebezpieczne powin-
ny być wysyłane do Stanów Zjednoczonych w celu ich unieszkodliwienia.
W kwietniu 2002 roku do Kandaharu przybył Zespół Techniczny ds. Obiektów (FET) nr 18 Grupy Technicznej 
ds. Obiektów Armii Amerykańskiej (USAFEG) z zadaniem opracowania planu ochrony środowiska, w szczególno-
ści w zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i stałych. Biorąc pod uwagę warunki istnie-
jące na obszarze, na którym unieszkodliwiano odpady, FET doszedł do wniosku, że ochrona środowiska stanowi 
problem dotyczący ochrony sił zbrojnych i przejął kontrolę nad zagadnieniami gospodarki odpadami (Anderson 
& Wolf, 2004).
Ze wspomnianych względów, w Afganistanie istnieje ogromne zapotrzebowanie na technologie unieszkodliwia-
nia odpadów niebezpiecznych, ze strony zarówno rządu tego kraju, jak i armii amerykańskiej.

5.2 Regulacje prawno-ekonomiczne

W okresie rzadów Talibów, w Afganistanie nie było nowoczesnych przepisów ochrony środowiska. Obecnie UNEP 
pomaga rządowi w opracowaniu podstawowych zasad ochrony środowiska i określeniu związanych z nią zagad-
nień. Prawo ochrony środowiska zostało opracowane we współpracy z IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony 
Przyrody) i zostało oficjalnie ogłoszone na początku 2007 roku. Stworzyło ono podstawę dla formułowania in-
nych aktów prawnych, stanowiąc jeden z najbardziej znaczących i trwałych elementów dorobku Programu UNEP.
W Afganistanie nie ma przepisów wykonawczych, dotyczących bezpiecznego zagospodarowania odpadów me-
dycznych. Szpitale w Kabulu nie mają spalarni lub odpowiednich składowisk dla swoich odpadów medycznych 
(One World, 2008). Z tego względu zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych stanowi poważny problem 
dla rządu afgańskiego. 
W Afganistanie za gospodarkę odpadami stałymi odpowiadają Ministerstwo Nawadniania, Zasobów Wodnych 
i Środowiska, Afgański Urząd Koordynacji Pomocy i Ministerstwo Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa. 
UNEP (Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych) działa poprzez afgańską NEPA (Krajową Agencję Ochro-
ny Środowiska). Określiła ona zalecenia dotyczące gospodarki wodą, odpadami, odpadami niebezpiecznymi 
i substancjami chemicznymi, energią, żywnością i zasobami rolnymi. Realizowany od 2003 roku przez UNEP pro-
gram rozwoju instytucji ochrony środowiska w Afganistanie obejmuje następujące zagadnienia:
•	 tworzenie i egzekwowanie ustawodawstwa ochrony środowiska,
•	 budowanie potencjału, tworzenie miejsc pracy,

Emiratach Arabskich, specjalizująca się w odsalaniu wody i oczyszczaniu ścieków, podpisała z władzami lokalnymi 
w Kabulu umowę, obejmującą zaprojektowanie, dostawę, budowę i oddanie do eksploatacji oczyszczalni ście-
ków (http://www.utilities-me.com/article-436-metito-secures-afghanistan-sewage-treatment-deal).

4.2 Regulacje prawno-ekonomiczne

Dostęp do urządzeń sanitarnych ma kluczowe znaczenie dla odbudowy Afganistanu. Z punktu widzenia poprawy 
sytuacji, projekt ten zapewni dostęp obywateli do usług sanitarnych. Z tego względu, sprowadzanie technologii 
oczyszczania ścieków w dużym stopniu przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych korzystania z wody, 
a przez to do rozwoju. 
Za ten zakres działań odpowiadają następujące instytucje:
•	 Ministerstwo Energetyki i Gospodarki Wodnej,
•	 Ministerstwo Odbudowy i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcia w postaci dotacji na projekty rozwojowe w sektorach gospodarki udzielają głównie: 
•	 Azjatycki Bank Rozwoju (ADB),
•	 Bank Światowy,
•	 Unia Europejska i GTZ,
•	 USAID.

4.3. Potencjał rynku

W Afganistanie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na technologie oczyszczania ścieków, w szczególności 
w dużych miastach. Rynek oczyszczania ścieków w Afganistanie ma charakter niszowy, pomimo ogromnego zapo-
trzebowania na rozwiązania tego typu. Gospodarka ściekowa stanowi jedną z krytycznych kwestii w Afganistanie 
z punktu widzenia poprawy warunków życia. Obecnie realizowane są dwa kluczowe projekty w zakresie gospo-
darki ściekowej, które przedstawiono poniżej. Mająca siedzibę w ZEA międzynarodowa firma Metito, specjalizu-
jąca się w odsalaniu wody i oczyszczaniu ścieków, podpisała umowę dotyczącą oczyszczalni ścieków w Kabulu.  
Władze lokalne w Kabulu zleciły jej zaprojektowanie, dostawę, budowę i oddanie do eksploatacji oczyszczalni. 
Oczyszczalnia miała być ukończona w maju 2010 roku. W lutym 2010 roku armia amerykańska zainstalowała dwa 
„bioreaktory”, które stanowią przenośne oczyszczalnie ścieków służące do uzdatniania wody. System ten zużywa 
niewiele energii, jest łatwo w instalacji i stosowaniu. Urządzenia można przenosić za pomocą helikoptera w miej-
sca, w których powstają ścieki.

5. Technologia dla gospodarki odpadami

Odpady toksyczne stanowią kolejne zagrożenie bezpieczeństwa w Afganistanie. Odpady niebezpieczne i prze-
mysłowe wymagają specjalistycznego postępowania i przetwarzania przed ich unieszkodliwieniem na odpo-
wiednim składowisku. 

5.1 Obecna sytuacja 

Po upadku Talibów nastąpił znaczny przyzrost ludności w miastach, zwiększając zapotrzebowanie na właściwe 
instalacje unieszkodliwiania odpadów stałych. Rozwój przemysłu spowodował wzrost zanieczyszczeń i ilości od-
padów zagrażających zdrowiu Afgańczyków. Przykładowo, odpady medyczne mogą być niekiedy źródłem cho-
rób powodowanych przez wirusy i bakterie. Z jednej strony, brak odpowiednich składowisk w wielu rejonach 
wiejskich i w niektórych miastach, zaś, z drugiej strony, brak dobrze zaprojektowanych miejsc przechowywania, 
zapobiegających skażeniu wód podziemnych lub zanieczyszczeniu powietrza, wskazuje na ogromne potrzeby 
w zakresie gospodarki odpadami w tym kraju. 
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•	 procedury ocen oddziaływania na środowisko,
•	 przemysł i handel, partycypacja społeczny i edukacja,
•	 udział w międzynarodowych umowach środowiskowych.
Ponadto, NEPA koordynuje prace w zakresie ochrony środowiska prowadzone przez różne ministerstwa, pomo-
gła w opracowaniu pierwszego ramowego prawa ochrony środowiska Afganistanu, wprowadziła procedurę kwa-
lifikowania dużych inwestycji przemysłowych i system pozwoleń na emisję zanieczyszczeń przez zakłady przemy-
słowe (UNEP, 2009).

5.3 Potencjał rynku 

Rynek technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest relatywnie nowym obszarem w Afganista-
nie. Jak wspomniano wcześniej, Afganistan jest stroną Konwencji Bazylejskiej, zaś DRMO podpisał umowy o dwu-
krotnym w ciągu roku przewozie odpadów przez Pakistan. Rząd afgański potrzebuje efektywnych technologii 
gospodarowania odpadami. Chociaż podejmowane są pierwsze projekty w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, istnieje wielkie zapotrzebowanie na tę technologię ze strony rządu afgańskiego.
Na rynku afgańskim działają dwie amerykańskie firmy, zajmujące się gospodarką odpadami.
CDM Constructors, Inc.: firma świadczy usługi doradcze, techniczne, budowlano-eksploatacyjne. Jest jednym 
z partnerów wykonawczych USAID w Afganistanie, skupiając się na wodzie pitnej, zasobach wodnych, melioracji 
i odprowadzaniu ścieków, odpadach komunalnych i niebezpiecznych oraz energii odnawialnej.
CH2M Hill: firma prowadząca działalność w zakresie wody, ścieków, energii i transportu oraz świadcząca usługi 
na rzecz zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw publicznych. Działa w Kandaharze, a w czerwcu 2010 r. po-
szukiwała na globalnym rynku pracy specjalistów w obszarze odpadów niebezpiecznych.
Ponadto, w omawianym obszarze realizowane są projekty. Jednym z nich jest realizowany w Afganistanie pro-
jekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych . Inny to program, 
wspierający gospodarkę odpadami, prowadzoną przez władze miejskie Kabulu (UN-Habitat, 2010). W ramach 
projektu, pracownicy prowadzą zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych i zawożą je do miejskiego punktu 
zbiórki, a następnie władze miejskie przewożą je na składowisko. W ramach projektu dostarczono paliwo oraz 
pokryto koszty eksploatacji ciężarówek oraz odzieży ochronnej pracowników. Projekt jest realizowany od paź-
dziernika 2002 roku.
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Rynek zielonych technologii w Autonomii Palestyńskiej
Agnieszka Rybaczyk

1. Wprowadzenie

Palestyna to powszechnie używana nazwa dla dwóch, nie graniczących ze sobą prowincji: Strefy Gazy (SG) i Za-
chodniego Brzegu (ZB), zarządzanych przez jedną strukturę administracyjną. Usytuowana na zachodnich wybrze-
żach kontynentu azjatyckiego zajmuje ona łącznie powierzchnię ok. 6,2 tys. km2 (5,8 tys. km2 ZB i 360 SG). Auto-
nomia Palestyńska, właściwie „Władze Palestyńskie” została ustanowiona w 1994 r. na mocy porozumień z Oslo 
pomiędzy Izraelem, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Stosunki polityczne w tym rejonie są napięte i nieustan-
nie dochodzi do starć między ludnością arabską i żydowską. W następstwie szeregu wydarzeń politycznych, gos-
podarka palestyńska w dużej mierze uzależniona jest od dostaw z Izraela, a ponadto Izrael kontroluje towary 
przywożone do SG. Tereny palestyńskie podzielone zostały na 3 strefy: A- zarządzane przez władze palestyńskie, 
B- wspólnie przez Izrael i Palestynę oraz C – całkowicie przez Izrael poza obywatelami palestyńskimi.
Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Palestynie w znacznej mierze przewyższa krajową podaż. 
W dużym stopniu związane jest to z brakiem surowców naturalnych. Jedynie na wybrzeżach SG znajdują się 
pokłady gazu naturalnego, które dotychczas nie są eksploatowane. W związku z tym Palestyna jest całkowicie 
uzależniona od eksportu zagranicznego, zarówno jeżeli chodzi o ropę naftową jak i elektryczność. Głównym 
dostawcą elektryczności jest Izraelska Korporacja Elektryczna. Tylko niewielki odsetek wytworzony jest przez 
dwie miejscowe elektrownie, które używają w tym celu paliw sprowadzonych z Izraela oraz z Jordanii (tylko do 
terenów ZB) i Egiptu. W roku 2008 ilość zakupionej energii elektrycznej wyniosła 4,27 mln MWh, z czego 3,6 mln 
pochodziło z Izraela.

Jordania
1,50%

Izrael
85,75%

Egipt
3,14%

Palestyna
9,60%

Wykres 1. Energia elektryczna zakupiona w Palestynie w 2008 r. ze względu na kraj dostawcy. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Palestyńskie 
Centralne Biuro Statystyczne (PCBS), 2008 
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regowania odpadów. Palestyńczycy ponadto nie zdają sobie sprawy z wagi tego problem i nie dbają o zacho-
wanie porządku, a śmieci wyrzucają w przypadkowe miejsca. W sektorze tym również Władze Palestyńskie są 
wspierane przez organizacje międzynarodowe i chętnie widzą angażują się w pro-środowiskowe inicjatywy.

3. Rynek biomasy 

3.1 Obecna sytuacja Palestyny

Pod pojęciem biomasy należy rozumieć materię pochodzenia organicznego, która posiada pewien potencjał 
energetyczny. Energię z biomasy pozyskuje się poprzez spalanie jej samej lub produktów jej rozkładu. Ciepło 
wytworzone w tym procesie, może zostać wykorzystane także do produkcji innych rodzajów energii, np. elek-
trycznej. Najczęstszym źródłem biomasy jest niskiej jakości drewno, łodygi roślinne, odchody zwierzęce i inne 
odpady rolnicze.
Na terenie Palestyny drewno, odpady roślinne wykorzystywane w terenach wiejskich, jako paliwo do gotowania 
i ogrzewania w zimowych miesiącach. Najważniejsze znaczenie mają resztki z oliwek użytych do produkcji oliwy, 
zwane OMSW (olive mill solid waste) lub z j. arabskiego jefit.[Mason, Mor 2008]
Analizując rynek biomasy, należy najpierw przyjrzeć się strukturze palestyńskiego rolnictwa.1 Powierzchnia grun-
tów ornych i sadowniczych w tym kraju (2007/08) wynosi 1,8 mln dunam (1 dunam= 1000 m2), z czego ponad 
90% znajduje się na terenie ZB. Przeważającą część, bo aż 1,172 mln dunam stanowią sady. Najważniejsze znacze-
nie ma uprawa  drzewka oliwkowego, a oliwki i oliwa są głównym filarem eksportu palestyńskiego. Roczna produkcja 
oliwek wynosi 85 mln ton, co umożliwia wytworzenie 30,5 mln ton jefit. Kaloryczność tego paliwa wynosi 16,75 GJ/
tonę. Podaż drewna i węgla drzewnego zużytego do wytworzenia energii wyniosła w r. 2008 1,2 mln ton, a jego kalo-
ryczność wynosi 12,6 GJ/tonę [PCBS 2008].

Drzewka 
owocowe

63,2%

Warzywa
10,1%

Uprawy
26,7%

Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych segmentów w rolnictwie palestyńskim 2007/08. Źródło: PCBS, 2008

1 Poniższe dane pochodzą z okresu przed agresją Izraela (grudzień 2008). W jej wyniku zostały zniszczone tereny uprawne SG, a w dalszej części raportu prezentowana jest wielkość tych strat.

Opisane uzależnienie energetyczne przynosi duże straty dla gospodarki palestyńskiej w sensie ekonomicznym 
i politycznym. W pierwszym wymiarze wynika to z wysokich kosztów ponoszonych przez Palestynę na zakup 
energii elektrycznej i surowców, w drugim zaś zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. Dlatego też pozyskanie 
alternatywnych źródeł energii należy do obszarów wzrastającego zainteresowania i inwestycji.
Użycie naturalnych zasobów odnawialnych do wytwarzania energii nie jest na terytoriach palestyńskich czymś 
całkowicie nowym i niezbadanym. Na obszarach wiejskich praktykuje się wykorzystywanie biomasy jako materiału 
do ogrzewania mieszkań w chłodniejszych miesiącach, bądź też do gotowania posiłków. W powszechnym użyciu 
znajdują się także kolektory słoneczne, a wykorzystanie energii słonecznej do produkcji elektryczności przy 
użyciu ogniw fotowoltaicznych znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie nie dociera odpowiednia infrastruk-
tura elektryczna (głównie społeczności beduińskie). W procentowym ujęciu dostęp do energii elektrycznej posiada 
99,3% społeczeństwa. Pozbawieni elektryczności są przeważnie mieszkańcy południowych prowincji ZB, których lic-
zba wynosi ok. 18,5 tys. [Yaseen 2009].
Oprócz kwestii dostarczania energii, coraz szerszych zainteresowanie cieszą się też problemy ochrony środowi-
ska i jego naturalnych zasobów. Dotyczy to zwłaszcza gospodarki wodno-ściekowej oraz zarządzania odpadami 
stałymi.

2. Streszczenie

Raport określa obecną sytuację i możliwe kierunki rozwoju zielonych technologii w Palestynie. W czterech roz-
działach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarno-termicznej, technologii 
przetwarzania odpadów i technologii oczyszczania ścieków. 
Pozyskiwanie biomasy jako materiału energetycznego jest częstą praktyką wśród społeczności wiejskich. Ciepło, 
uzyskane ze spalania, służy do ogrzewania mieszkań w okresie zimowym oraz do podgrzewania żywności. Po-
pularnym paliwem jest tzw. jefit, czyli pozostałości z oliwek, poddanych procesowi tłoczenia. Parametry tego sur-
owca kwalifikują go do brykietowania, dzięki któremu zwiększa się jego wydajność i kaloryczność. Dotychczas nie 
zajmowano się użyciem tego materiału na skalę przemysłową, co może być zachętą do inwestycji i zapełnienia 
tej niszy rynkowej.
Energia słoneczna jest na szeroką skalę wykorzystywana przez pojedyncze gospodarstwa domowe, używające 
kolektorów słonecznych (SWH) do jej gromadzenia. Marginalne znaczenie mają techniki fotowoltaiczne, aczkol-
wiek ze strony instytucji rządowych i pozarządowych podejmowane są działania promocyjne dla tej technologii. 
Warunki klimatyczne sprzyjają stosowaniu tego typu rozwiązań, a ze względu na zerowe koszty energii słonecz-
nej, jak również na charakter przyjazny dla środowiska, cieszą się one dużym zainteresowaniem i poparciem. 
Kolektory wytwarzane są na rynku lokalnym, jednakże miejscowe przedsiębiorstwa nie prowadzą wyrazistych 
kampanii marketingowych. Część sprzętu sprowadzana jest od sąsiadów, najczęściej z Izraela. Polskie przed-
siębiorstwa mogą natrafić na liczną konkurencję firm świata arabskiego, a także chińskich, będących liczącym 
się producentem kolektorów i jednocześnie partnerem handlowym krajów Bliskiego Wschodu.
Czysta woda pitna jest coraz rzadszym zasobem na terenach Palestyny. Jako że wody powierzchniowe 
zajmują tylko kilka procent jej powierzchni, zdana jest ona na zasoby podziemne oraz na dostawy z Izraela. 
Sprawę dodatkowo komplikuje ustanowiony na pomocy Porozumień z Oslo Wspólny Komitet Wodny- cia-
ło nadzorujące sprawy wodne mające bezpośredni wpływ na zasoby Izraela i Palestyny, bowiem między 
obydwiema stronami często dochodzi do nieporozumień. Poważny problem stanowią też ścieki. Infrastruk-
tura kanalizacyjna nie dociera do połowy mieszkańców, a ta istniejąca jest już przestarzała. Zbyt mała lic-
zba oczyszczalni, nie nadąża z filtrowaniem dopływającej do niej płynów. Ponadto stale wzrastająca liczba 
mieszkańców oraz turystów implikuje większe ilości wytwarzanych ścieków. Palestyna otrzymuje nieustanną 
pomoc, zarówno finansową jak merytoryczną od instytucji i organizacji pozarządowych, a inwestycje w tech-
nologie zarządzania i oczyszczania ścieków spotykają się z dużym zainteresowaniem lokalnych władz.
Obok wody pitnej i ścieków, poważnym problemem, z jakim boryka się Palestyna, są odpady. W związku 
z  szybko przyrastającą liczbą ludności i zmianą przyzwyczajeń konsumpcyjnych, ilość odpadów dramaty-
cznie rośnie. Tymczasem brakuje dostatecznej liczby wysypisk, ośrodków utylizacyjnych i sprzętu do seg-
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Mapa 2. Uprawa warzyw i zbóż na terenach Palestyny w podziale na prowincje. Źródło: PCBS, 2008

Pola uprawne stanowią ¼ terytorium rolniczego (495,4 tys. dunum). Wśród zbóż uprawianych w Palestynie, 
największe znaczenie ma pszenica (31,826 mln ton rocznie) oraz jęczmień (9,7 mln ton). Warunki klimatyczne są 
dość niesprzyjające uprawom, dlatego podejmowane są prace irygacyjne. Wydajność produkcji z terenów iry-
gowanych jest prawie trzykrotnie większa, niż z pozostałych. Zasięg ich jest jednak niewielki, stanowią 13% całe-
go obszaru przeznaczonego pod rolnictwo.  System irygacyjny znacznie lepiej rozwinięty był w SG, przed inwazją 
z 2008r. Wielkość irygowanego areału rolnego, przeznaczonego pod uprawę wynosiła 21 tys. dunum, podczas 
gdy w ZB 15 tys. Wykres 4 prezentuje procentowe zależności.
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Wykres 4. Udział procentowy irygowanych pól uprawnych na terenach Palestyny w podziale na regiony 2007/08. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
PCBS, 2008
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Wykres 3. Udział procentowy poszczególnych segmentów w rolnictwie palestyńskim 2007/08 w podziale na regiony. Źródło: Opracowanie własne na pod-
stawie PCBS 2008

Mapa 1. Uprawa drzewek owocowych na terenach Palestyny w podziale na prowincje. Źródło: PCBS, 2008
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SEKTOR Ostateczna ocena (w mln USD)

Drzewka owocowe 65,054

Pola uprawne irygowane 14,280

Pola uprawne „rain-fed” 1,138

Straty w uprawach 84,786

Straty w hodowli 18,133

Sieci irygacyjne 5,6

Główne rurociągi 2,200

Całkowite straty rolnictwa 268,961

Tabela 1. Szacowane straty rolnictwa w Strefie Gazy poniesione w wyniku inwazji Izraela 2008/09. Źródło : The Palestinian National Early Recovery and 
Reconstruction Plan for Gaza 2009 – 2010, http://www.undp.ps/en/focusareas/crisis/paermar09.pdf

Sektor Zniszczona powierzchnia (tys. dunum)

Drzewka owocowe 33

Warzywa 14,280

Pola uprawne 14,650

Tereny irygowane 14

Tabela 2. Szacowane straty terenów uprawnych w SG poniesione w wyniku inwazji Izraela 2008/09. Źródło : The Palestinian National Early Recovery and 
Reconstruction Plan for Gaza 2009 – 2010, http://www.undp.ps/en/focusareas/crisis/paermar09.pdf

Pomimo przygotowanej przez Władze Palestyńskie strategii i deklaracji pomocy finansowej z zagranicy, cele za-
warte w Planie nie zostały osiągnięte. Wynika to przede wszystkim z utrzymującej się blokady izraelskiej. Po ostat-
nich wydarzeniach politycznych (atak na Flotyllę Wolności), możliwe jest jednak, że pod naciskiem międzynaro-
dowym, Izrael rozluźni blokadę. Trudno jednak przewidzieć w jakim stopniu to się stanie i jakie będzie to miało 
konsekwencję dla inwestycji zagranicznych.

3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Produkcja brykietu na terenie Palestyny nie odbywa się na skalę przemysłową. Lokalne portale internetowe 
(opensouq) nie zawierają ofert na brykieciarki nie tylko z Palestyny, ale z całego rejonu Bliskiego Wschodu. Za-
pytanie „olive briquette” pozwala znaleźć kilka ofert gotowego produktu, pochodzących z Grecji, Syrii i Tunezji. 
Co ciekawe, samo słowo „brykiet” w języku arabskim brzmi طوغضم محف  (fahm madghut) co w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „sprasowany węgiel”. Również brykieciarka najczęściej występuje pod nazwą „maszyna do tworze-
nia sprasowanego węgla”. [ar.wikipedia.org]. Wśród ofert internetowych nie znaleźliśmy firm produkujących 
brykieciarki. O produkcji węgla drzewnego i jego wykorzystaniu wspomina firma Al-Okab (www.alokab.ps), 
trudniąca się doradztwem biznesowo-technicznym. Przy produkcji brykietów węgla drzewnego  posłużono się 
maszyną osuszającą 800 kg/h (drewna). W rezultacie otrzymany brykiet posiada o 85% większe stężenie węgla, 
a kaloryczność rośnie z poziomu 7000 do 9000 kcal. Można się spodziewać, że Al-Okab będzie zainteresowana 
dostawą nowych maszyn, także do przekształcania jefit.

3.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Wymiana zagraniczna Palestyny zdominowana jest przez Izrael, będący głównym eksporterem i importerem pa-
lestyńskich produktów. Całkowicie kontroluje też eksport towarów do Strefy Gazu. Trwająca ponad 30 lat oku-
pacja przez Izrael pozostawiła po sobie szereg innych niesprzyjających do inwestycji następstw. Ponadto koszty 
transakcji w Palestynie są ok. 30% wyższe w porównaniu z resztą świata [Ministry of National Economy 2010]. 
Zgodnie z raportem Banku Światowego, Palestyna znajduje się na 139 pozycji wśród wszystkich państw świata 
w rankingu „Doing Business 2010” i odnotowała spadek o 2 pozycje w porównaniu do roku ubiegłego. W kategorii 
„Protecting Investors” (ochrona inwestorów) zajmuje miejsce 41, co może być swego rodzaju zachętą,  podobnie 
jak pozycja w kategorii „podatki” – 28 [World Bank 2010].
Kolejnym zachęcającym czynnikiem do wkroczenia na rynek palestyński  jest deklaracja Ministerstwa Gospodar-
ki Narodowej do popierania inwestycji krajowych i zagranicznych w sektorze rolniczym. Ponadto, palestyńskie 
stowarzyszenia gospodarcze i inwestycyjne, w swych programach, kładą duży nacisk na inwestycje w sektorze 
środowiskowym i pozyskaniem odnawialnych surowców.
Palestyna posiada umowę handlowe z Unią Europejską, jako całością. Zawarta ona została jeszcze przed 
przystąpieniem Polski do Wspólnoty. Obroty handlowe między Polską, a Palestyną są w obecnej chwili niewielkie. 
Wartość polskiego importu do Palestyny wyniosła w roku 2007 5,77 mln USD [PCBS 2008]. Produkty polskie nie są 
rozpoznawalne na rynku palestyńskim, niemniej podejmowane są próby nawiązania kontaktów gospodarczych 
między obydwoma krajami. Zgodnie z opinią autorów artykułu na temat możliwości współpracy gospodarczej 
między obydwoma państwami, polskie produkty cechuje wysoka jakość i konkurencyjne ceny [PBA 2008].

3.3 Rynek palestyński dziś i jutro

Zainteresowanie Palestyny odnawialnymi źródłami energii jest duże, niemniej możliwości pozyskania bioma-
sy do produkcji energii elektrycznej nie zostały jeszcze zbadane [Mason, Mor 2008]. Tzw. jefit wykorzystywany 
jest jedynie na użytek prywatnych gospodarstw domowych, zamieszkujących tereny wiejskie. Trudno określić 
możliwości produkcji brykietu ze słomy. Wielkość produkcji zboża jest ściśle uzależniona od postępujących prac 
irygacyjnych. Tymczasem niewielki areał jest poddany irygacji, w przeważającej większości znajduje się on na tere-
nie SG. Nie udało nam się znaleźć informacji o planach i projektach rządowych na pracę w tym zakresie.
Warto skupić się na możliwości produkcji brykietu z resztek oliwek, użytych do produkcji oliwy. Wilgotność tej 
materii wynosi 7,5%, wartość kaloryczna uzyskanego paliwa 21,4 MJ/kg, stężenie węgla, wodoru i azotu odpow-
iednio 39, 4,8 i 1,5%. Do produkcji brykietu z tego surowca wykorzystać można brykieciarkę hydrauliczną, a opty-
malnym ciśnieniem jest 200 MPa. By zwiększyć jakość i odporność mechaniczną brykietu można użyć makulatury 
jako dodatkowego komponentu [Yama 2000].
Jako, że oliwa jest podstawowym produktem przeznaczonym na import, władzom może zależeć na rozwoju 
 uprawy tej rośliny, zmechanizowaniu jej i większej wydajności. Ministerstwo środowiska w raporcie za rok 2009 
wspomina o potrzebie zwiększenia produkcji sadzonek drzewek oliwnych. Okres zbiorów trwa od października 
do stycznia. Przekształcenie OMSW w brykiet może spotkać się z o tyle większym zainteresowaniem, o ile bez 
odpowiedniego zagospodarowania stanowią zagrożenie dla środowiska.
Na skutek inwazji Izraela, rolnictwo palestyńskie poniosło duże straty. W marcu 2009 r. Władze Palestyńskie 
ogłosiły Narodowy Palestyński Plan Wczesnej Odnowy i Rekonstrukcji Strefy Gazy na lata 2009-2010 (The Pales-
tinian National Early Recovery and Reconstruction Plan for Gaza 2009 – 2010). Opublikowano w nim ogół strat, 
jakie poniosło rolnictwo w Strefie Gazy. Poniższa tabela prezentuje zestawienie wybranych danych.
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Wykres 5. Procent Gospodarstw Domowych używających kolektorów słonecznych w podziale na regiony (lipiec 2009, styczeń 2009). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie PCBS, 2009 

Zastosowanie energii słonecznej na szeroką skalę do produkcji elektryczności  przy użyciu ogniw fotowoltaicznych 
znajduje się w stanie zalążkowym. Ta technika stosowana jest na niewielkich terenach wiejskich, w szczególności 
w  szpitalach, szkołach, farmach oraz wśród społeczności beduińskich. Potencjał wytwórczy tego typu energii 
wynosi zaledwie 50 kWh. Dzięki wsparciu finansowemu UE i merytorycznemu ze strony Uniwersytetu An-Najah, 
udało się zelektryfikować tą metodą palestyńską wieś Atouf, składającą się z 25 gospodarstw, szkoły i kliniki. Pla-
nowane są dalsze projekty, tj. oświetlenie ulic Jib Aldeeb za pomocą tych rozwiązań technicznych.
Stosowanie energii słonecznej  przynosi wiele pozytywnych skutków natury ekonomicznej i ekologicznej. Wy-
korzystanie ich pozwoliło gospodarce palestyńskiej zaoszczędzić 85 mln euro (2007). Ograniczyło też emisję CO2 
o 650 tys. ton rocznie, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie strat z tym związanych o 2,3 mln euro [Yaseen 2009].

4.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Solarterm, instytucja zajmująca się rozprowadzaniem rozwiązań z zakresu energii słonecznej, nie podaje żadnych 
informacji o lokalnej produkcji kolektorów [Solarterm 2007]. Pomimo iż w Palestynie stosuje się je na szeroką 
skalę, brakuje unormowań prawnych i legislacyjnych, a także nie są prowadzone żadne badania. 
Instytucją standaryzacyjną w Palestynie jest Palestyńska Instytucja Standaryzacyjna, działająca od 1994r. Wprow-
adzenie nowych produktów na rynek wymaga otrzymania od niej odpowiednich pozwoleń. Instytucja nie wy-
mienia, jakie przewiduje standardy dla kolektorów, a ponadto jej ład prawny jest w trakcie przekształceń i udo-
skonaleń.
Warto zatem przyjrzeć się parametrom technicznym kolektorów już występujących na rynku. Przeważnie są to 
produkty przywiezione z Izraela, charakteryzujące się ocynkowaną obudową, wełną mineralną lub poliuretanem 
jako izolatorem, miedzianą bądź metalową płytą w roli absorbera. Wielkość takiego urządzenia waha się od 1,5 do 
2,8 m2. Specjaliści z An-Najah University podają następującą charakterystykę systemu termosyfonicznego:

3.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 zainteresowanie rządu odnawialnymi źródłami energii;
•	 parametry jefit sprzyjające brykietowaniu;
•	 stosunkowo wysoka kaloryczność jefit;
•	 brak informacji o konkurencji zagranicznej w tym zakresie;

•	 Słabe strony:
•	 niewielkie kontakty handlowe polsko-palestyńskie;
•	 produkcja brykietu jedynie na terenach wiejskich;
•	 brak dokładnych badań i danych z zakresu możliwości produkcji 

biomasy;

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 możliwość współpracy z lokalną grupą konsultingową;
•	 duża produkcja oliwek i oliwy i OMSW;
•	  produkcja brykietu z OMSW, jako możliwość zmniejszenia szkód 

dla środowiska wywołanych przez niego;
•	 brykiet oliwkowy jako produkt komercyjny;

•	 Zagrożenia:
•	 handel zagraniczny zdominowany przez Izrael;
•	 chwiejna sytuacja polityczna,  kontrola SG przez Izrael;
•	 wysokie koszty transakcyjne;
•	 brak inicjatywy w zakresie poszerzenia terenów irygowanych;
•	 duże zniszczenia terenów irygowanych w związku z agresją Izraela 

(grudzień 2008).

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1 Obecna sytuacja Palestyny

Sytuacja energetyczna Palestyny jest niekorzystna. Brak naturalnych surowców energetycznych implikuje 
potrzebę sprowadzania elektryczności z Izraela. Ponieważ ok. 90% krajowej energii elektrycznej jest dostarczana 
przez Izraelską Kompanię Elektryczną, a tylko niewielka jej część wytwarzana jest na terenie kraju, ceny elek-
tryczności dosyć wysokie. Ponadto, stosunki między obydwoma państwami są dosyć napięte, dlatego też Władze 
Palestyńskie poszukują  alternatywnych źródeł energii. 
Energia słoneczna jest w tej materii jednym z najczęściej rozważanych rozwiązań. Warunki klimatyczno-geografic-
zne niewątpliwie sprzyjają rozwojowi inwestycji w tym zakresie. Intensywność promieniowania słonecznego 
wynosi średnio 5,4 kWh/m2 dziennie. Największą wartość osiąga w czerwcu – 8,5, najsłabszą w grudniu – 2,63. 
Ilość godzin słonecznych w roku wynosi 3000 [Khader 2007]. Ze względu na niewielką powierzchnię Palestyny, 
zróżnicowanie nasilenia słonecznego jest niewielkie.   
Praktyka wykorzystania energii słonecznej jest obecnie dość rozpowszechniona na terenach wiejskich. Do jej 
gromadzenia służą zainstalowane na dachach domostw kolektory słoneczne (SWH). Energia w ten sposób pozy-
skana jest od razu konsumowana. 
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Wyzwaniem jest wdrożenie kolektorów w sektorze usługowym, tj. w szkołach, hotelach, szpitalach i zwiększenie 
ich wydajności. Obecnie kolektory zaspokajają nie więcej niż 40% zapotrzebowania energetycznego w instytu-
cjach, w których zostały zainstalowane. Planuje się zwiększenie ich wydajności do 60% [Yaseen 2009].
Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła i elektryczności jest jednym z kluczowych działań władz 
palestyńskich. Informacje o programach i projektach w tej materii znaleźć można na stronach Ministerstwa ds. 
Środowiska i Narodowej Ekonomii. Palestyńska Konferencja Inwestycyjna  2010, platforma gromadząca przedsta-
wicieli biznesowych, podejmujących inwestycje w Palestynie, w swej ofercie projektowej zawiera także projekty 
z obszaru odnawialnych energii.  
Rynek palestyński może być zatem otwarty na inwestycje z zakresu kolektorów słonecznych, zwłaszcza w szpita-
lach, szkołach, hotelach. Dodatkowym bodźcem jest fakt, że duża część zainstalowanego sprzętu jest przestarzała 
i należy ją zmodernizować.

4.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Produkcja kolektorów słonecznych na rynku arabskim jest dość rozwinięta, co wynika w dużej mierze z du-
żym zapotrzebowaniem rynku na tego typu urządzenia. Wprawdzie eksperci Solaterm nie znaleźli danych 
o lokalnej produkcji, tak też podają w swoim raporcie, jednak nie jest to do końca zgodne ze stanem fakty-
cznym. Pracownicy Palestyńskiego Ośrodka Badań nad Energią i Środowiskiem podają, że istnieje 15 zakła-
dów produkcyjnych, w tym 4 główne. Rocznie wytwarzają one 26 tys. jednostek, które są w stanie zaspokoić 
potrzeby lokalne [Tinah 2007]. Dostępność ofert palestyńskich w Internecie jest ograniczona. Udało nam się 
odnaleźć tylko jedną firmę oferującą swe usługi. Świadczyć to może o niskiej konkurencyjności jakościowej 
wytwarzanych produktów, za to wysokiej konkurencyjności cenowej. Na uwadze trzeba mieć to, że odbior-
cami są głównie niezamożni mieszkańcy terenów wiejskich.
Poniżej zaprezentowano firmy wytwarzające kolektory z Palestyny, Jordanii oraz scharakteryzowano instytu-
cję inwestycyjną w zakresie odnawialnych energii. 

Al-Itemaad (دامتعلا تاناخس ةكرش) (www.itemaad-solar.com )
Firma ta posiada wieloletnią i ugruntowaną pozycję na rynku palestyńskim. Założona w 1975 r. ma na swoim 
koncie kilka ważnych projektów, tj. np. w mieście Az-Zahraa, Al- Sheikh, a 2/3 jej produktów jest eksporto-
wanych do obszarów określanych jako Green Line.  Posiada certyfikat jakości, wydany przez Palestyńską 
Instytucję Standaryzacyjną. 

Hanania (اينانح) (www.hanania-res.com) 
Hanania jest firmą jordańską. Wymiana handlowa pomiędzy Palestyną a Jordanią jest bardzo intensywna. 
Wartość importu jordańskiego do Palestyny wyniosła 47 mln USD, co stanowi prawie 90% całego importu 
azjatyckich krajów arabskich [PCBS 2008]. Firma została założona w roku 1973 i dostarcza swoje produkty 
na rynku lokalnym, a także pośród 20 krajów na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Europie. Oferuje szeroką 
gamę produktów, począwszy od drobnych akcesoriów, poprzez termosyfony po instalacje do oświetlania 
ulic. Oprócz rozwiązań do użycia energii słonecznej oferuje także produkty do pozyskania energii z wiatru.

Millenium Energy Industries Palestine (www.millenniumenergy.co.uk ) 
MEI jest brytyjską inicjatywą dostarczania rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii na teren Bliskie-
go Wschodu. Jej działalność na terenie Palestyny datuje się od 2008 r., a jej pomysłodawcami i współtwór-
cami są MEI Jordan, APIC (The Arab Palestinian Investment Company) oraz Catalyst Private Equity – firma 
specjalizująca się w inwestycjach na Bliskim Wschodzie. Spośród konkurencji wyróżnia ją wysoka jakość pro-
duktów, konkurencyjne ceny oraz doskonałe ekspertyzy inżynierskie.

Potencjalne zagrożenie stanowią też produkty chińskie. Chiny są światowym liderem w produkcji kolek-
torów, a ich produkty charakteryzuje wysoka jakość. Wartość  importu chińskiego do Palestyny wyniosła 

Kolektory

Liczba kolektorów Od 2 do 3 w systemie

Obudowa Galwaniczna – 0,5 mm, 190-190-10

Absorber Czarna stal – 0,5 mm

Risers 0,5” O.D stalowych rur, 7,9 lub 13 

Headers 1,0” O.D stalowych rur

Izolacja 3 cm poliuretan lub wełna mineralna

Pokrycie 0,4 mm warstwa szklana, 2 płaty na każdy kolektor

Zbiornik  na ciepłą wodę

Wielkość 150-200 l

Pokrywa 4-5 mm stal

Izolacja 6 cm poliuretan lub wełna mineralna

Zewnętrzny cylinder 0,4 mm galvanized steel

Moc grzewcza 2,5 kW

Ciśnienie 12 barów 

Tabela 3. Specyfikacja techniczna kolektorów i zbiornika na ciepłą wodę używanych w systemie termosyfonicznym w Palestynie. Źródło: Yaseen 2009

4.3 Rynek palestyński dziś i jutro

W przeciągu ostatniej dekady zauważyć można było pewne wahania co do poziomu wykorzystania kolektorów 
słonecznych w gospodarstwach domowych, niemniej oscylował on w granicach 70%. Odchylenia te związane 
mogą być z czynnikami pogodowymi, przyzwyczajeniami oraz jakością urządzeń dostępnych na rynku.
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Wykres 6. Odsetek gospodarstw domowych w Palestynie, używających kolektorów słonecznych w okresie 1999-2008. Źródło: opracowanie własne na pod-
stawie PCBS, 2008

Warunki klimatyczne kwalifikują tereny Palestyny do efektywnego wykorzystywania energii słonecznej. Sektor 
ten wymaga dalszych inwestycji i rozwoju. Większość zainstalowanych kolektorów jest już przestarzała i zużyta, 
a ponadto już od momentu instalacji cechowała je niska jakość. Na kiepski stan urządzeń wpływa także wysokie 
stężenie wapnia w wodzie, prowadzące do akumulacji tego pierwiastka w zbiornikach i rurach [Khader 2007].
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Obok problemu zasobów, pozostaje też kwestia jakości wody. Badania ekspertów wykazały, że na terenie ZB 
nieodpowiednia gospodarka odpadami, porzucanie ich na przypadkowych wysypiskach, jak również stosowanie 
pestycydów i nawozów sztucznych doprowadziła do wzrostu stężenia azotanów, potasu, chloru i sodu [Samhan, 
Friese 2009]. Zanieczyszczenia wód gruntowych, na skutek nieodpowiedniego składowania odpadów dotyka aż 
273 lokalności palestyńskich, z czego 252 na terenie ZB.
Ujemny wpływ na jakość wody miała też ostatnia agresja Izraela z grudnia 2008 r. W roku 2006 PCBS oceniało, że 
50,6% spożywanej wody posiada dobrą jakość. W 2009 r. poziom ten spadł do 48,1%, za to wzrósł udział wód złej 
jakości - 28,2% w porównaniu do 23,1% w 2006. Na niską jakość wody najbardziej mogą narzekać mieszkańcy 
SG - ponad 60% wody oceniana jest jako zła [PCBS 2008].
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Wykres 8. Jakość wody w Palestynie w podziale na okręgi geograficzne. Źródło: opracowanie własne na podstawie PCBS, 2008.

Poziom dystrybucji wody do mieszkań prezentuje się dość dobrze. W obu prowincjach palestyńskich 88,4% go-
spodarstw domowych zaopatrywanych jest w wodę dzięki publicznej sieci wodociągów. Najgorzej sytuacja wy-
gląda w Południowej Prowincji ZB, gdzie ponad ¼ domostw nie posiada dostępu do bieżącej wody.
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Wykres 9. Procent gospodarstw domowych obsługiwanych przez publiczną sieć wodociągów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCBS, 2008  

w roku 2008 121 mln USD [PCBS 2009]. Niektóre firmy chińskie oferujące kolektory posiadają także arabską 
wersję strony internetowej (www.sunlightsolar.cn). Portal internetowy SPtechs.net, świadczący usługi B2B 
na terenie Bliskiego Wschodu, zawiera bazę danych z państw arabskich, a także Turcji i Chin. Na zapytanie 
„sahānāt šamsiyya” pokazuje produkty pochodzące z Chin.

4.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technolo-
gicznej

•	 Silne strony:
•	 zainteresowanie władz lokalnych inwestycjami w energię słoneczną;
•	 powszechne użycie i znajomość technologii;
•	 wysoka jakość proponowanych rozwiązań;
•	 dobre warunki klimatyczne;

•	 Słabe strony:
•	 duża podaż technologii na rynku lokalnym i zagranicznym;
•	 nieznajomość polskich produktów i brak kontaktów handlowych;
•	 brak uwarunkowań prawnych, agencji do kontroli jakości, przepisów; 

Zewnętrzne cechy 
grupy technolo-
gicznej

•	 Szanse:
•	 możliwość instalacji kolektorów w szpitalach, szkołach i hotelach;
•	 zapotrzebowanie na wymianę i modernizację zainstalowanego 

sprzętu;
•	 współpraca z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi władzami;
•	 brak widocznych działań marketingowych lokalnych producentów;

•	 Zagrożenia:
•	 konkurencja na lokalnym rynku;
•	 niska zamożność odbiorców;
•	 potencjalni odbiorcy mogą nie być zainteresowani innymi producen-

tami;
•	 obecność inicjatyw i programów pozarządowych w zakresie wykorzy-

stania energii słonecznej;

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1 Obecna sytuacja Palestyny

Gospodarka wodna oraz zarządzanie ściekami jest jednym z sektorów gospodarki palestyńskiej, wymagającym 
inwestycji i modernizacji. Autonomia Palestyńska styka się nieustannie z problemem niedoboru wody bądź też jej 
słabej jakości. Wody powierzchniowe stanowią 3% powierzchni ZB i 0% w SG [CIA Factbook 2010]. Popyt na wodę 
jest częściowo zaspokajany poprzez eksploatację wód podziemnych oraz dostępne strumienie. Niedobór popytu 
równoważy woda, rozprowadzana przez Izraelską firmę Mekorot. 

73%

Studnie
Mekorot
Strumienie

8%

19%

Wykres 7. Procentowy podział źródeł wodnych na terenach Palestyny. Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCBS, 2008
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5.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Zarządzaniem wodą w Palestynie zajmują się głównie instytucje rządowe. Nazwy i obszar działalności prezentuje Ta-
bela 4.

Nazwa instytucji Poziom działalności

Gabinet Ministrów
Zarząd i podejmowanie decyzji

Narodowa Rada Gospodarki Wodnej

Palestyńska Administracja Wodna Regulacje

Ogół instytucji usługowych 
Obsługa i dystrybucja

Regionalne usługi wodne Stowarzyszenia użytkowników

Tabela 4. Ramy instytucjonalne w sektorze wodno-sanitarnym w Palestynie. Źródło: Palestyńska Administracja Wodna (www.pwa.ps)

Kwestią regulacji prawnych zajmuje się Palestyńska Administracja Wodna. Instytucja ta została powołana do 
życia w  1994, jako pierwszy tego typu byt na terenach Palestyny. Regulacje prawne opierają się na zasadach 
muzułmańskiego prawa wodnego, którego głównym założeniem jest to, że woda- jako rzadki zasób naturalny, 
jest własnością całego społeczeństwa. Obok nich wciąż funkcjonują interpretacje prawne i rozporządzenia, 
pochodzące jeszcze z pierwszej połowy minionego stulecia. Uchwały wprowadzone po roku 1967 praktycznie nie 
weszły w życie. Na mocy II Porozumienia z Oslo (artykuł 40), Izrael ma dużą moc decyzyjną w kwestii gospodarki 
wodnej na terenie ZB. Ustanowiono wówczas Wspólny Komitet Wodny (Joint Water Committee JWC) Palestyny 
i Izraela, który nadzoruje sprawy wodne, mające bezpośredni wpływ na zasoby obu stron. Jest to poważne utrud-
nienie dla władz lokalnych, dążących do modernizacji tego sektora. Izrael decyduje przykładowo o standardach 
oczyszczalni ścieków budowanych na Zachodnim Brzegu, często stawiając wygórowane wymagania, co powo-
duje wzrost kosztów inwestycji. Poważne braki w infrastrukturze wodno-sanitarnej na terenie ZB są w dużej mie-
rze następstwem trwającej 30 lat okupacji izraelskiej.
Obecnie obowiązujące prawo wodne zostało uchwalone w 2002 r. Chociaz dostarcza prawnych regulacji, doty-
czących zarządzania zasobami wodnymi i ściekami, wciąż rodzą się liczne nieporozumienia pomiędzy lokalnymi wła-
dzami, a instytucjami międzynarodowymi działającymi w tym sektorze. Ponadto, rola sektora prywatnego w tego typu 
inwestycjach ogranicza się jedynie do wykonywania projektów infrastrukturalnych, a jego potencjał nie jest w pełni 
wykorzystywany.
W tym miejscu warto wspomnieć o Unii dla Śródziemnomorza – wspólnej inicjatywie podjętej przez grupę kra-
jów UE, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, promującej m.in. zrównoważony rozwój i ochronę środowiska re-
jonu Basenu Morza Śródziemnego. Jednym z zastępców sekretarza generalnego jest Palestyńczyk, a obszarem 
działań, którym się zajmuje – gospodarka wodna. Unia została utworzona z inicjatywy prezydenta Francji – N. 
Sarkozy’ego w 2008 r. Jej członkami są 43 kraje, w tym także Polska.

5.3 Rynek palestyński dziś i jutro

Modernizacja sektora wodnego i zarządzania ściekami należy do priorytetowych zadań władz Autonomii Pale-
styńskiej. Na lata 2011-2013 opracowana została Narodowa Strategia Rozwoju Sektora Wodno-Sanitarnego w Pal-
estynie. W projekcie udział wzięły następujące instytucje państwowe: PAW, Ministerstwo Planowania i Rozwoju, 
Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Samorządów Terytorialnych, Ministerstwo Robót 
Publicznych, Zarząd nad Jakością Środowiska Naturalnego, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. 

Dane prezentują się nieco gorzej, w przypadku gdy badane są nie tyle gospodarstwa domowe, lecz całe lokal-
ności. Dane z badania PCBS wykazują, że 123 lokalności palestyńskich, znajdujących się na ZB, nie posiada sie-
ci wodociągów, co stanowi 23% ogółu. Ich podstawowym źródłem wody są domowe studnie, bądź kontenery. 
Ponadto system dystrybucji wody jest przestarzały, a często zapewnia dopływ wody tylko kilka godzin w ciągu 
dnia.
Ścieki komunalne stanowią jeszcze poważniejsze wyzwanie.  Sieć kanalizacyjna obsługuje tylko 52% gospo-
darstw domowych, podczas gdy niemalże druga połowa korzysta z różnego typu szamb. W porównaniu jednak 
do poprzednich lat widać stopniową poprawę. 10 lat temu kanalizacja docierała tylko do 40% gospodarstw.

Mapa 3. Odsetek gospodarstw domowych, obsługiwanych przez publiczną sieć wodociągów. Źródło: PCBS,  2008  

Mapa 4. Procent gospodarstw domowych obsługiwanych przez publiczną sieć kanalizacyjną z podziałem na regiony. Źródło: PCBS, 2008
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Jako uzasadnienie odmów, strona izraelska podaje, że projekty nie są w pełni przygotowane, bądź nie spełniają 
wymogów zawartych w Porozumieniu. PAW z kolei uważa, że standardy narzucone przez Izrael są wygórowane, 
w znacznej mierze przewyższając regulacje WHO.
Woda jest jednym z kluczowych elementów konfliktu na Bliskim Wschodzie. Regulacje i negocjacje w tej sprawie 
trwają nieustannie, jednak nadal brakuje rozstrzygnięć. Przyszłość terytoriów palestyńskich jest wciąż niejasna, 
nie wiadomo też, jak dużą władzę decyzyjną zatrzyma Izrael. Nie jest do końca pewne, czy nawet w wypadku 
utworzenia państwa, kwestia zarządu wód i ściekami zostanie w pełni rozwiązana i oddana pod zarząd instytucji 
palestyńskich. Wyzwaniem dla władz palestyńskich jest niewątpliwie usprawnienie PAW poprzez ujednolicenie 
prawa, reformy strukturalne i udzielenia jej większego poparcia.
Inwestycje w Autonomii naznaczone są dosyć dużym ryzykiem politycznym. Trudno przewidzieć, jak rozwiąże 
się sprawa państwa, czy utrzyma się obecny status instytucjonalny oraz jak długo może potrwać zatwierdzanie 
projektu.

5.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

W dobie okupacji izraelskiej inwestycje w sektor wodno-sanitarny były znikome. W tym okresie na terenach 
palestyńskich powstało tylko kilka zbiorników do oczyszczania ścieków: w Tulkarem, Jeninie i Ramallah oraz na 
Północy SG, jednak ich moc przetwórcza pozostawała na niskim poziomie. Od czasów powstania PAW, czyli od 
roku 1996 zdołano wybudować 4 oczyszczalnie ścieków – trzy w Gazie, o mocy przetwórczej 35 mcm rocznie, 
oraz jedną w ZB w mieście Al-Bireh. Moc przetwórcza jest jedna za mała, by obsłużyć zarówno mieszkańców, jak 
i turystów.
Wśród przygotowywanych projektów znaleźć można plany rozbudowy kanalizacji, niewielkich oczyszczalni, ca-
łych osiedli z doprowadzoną kanalizacją. Sponsorami tego typu działalności są lokalne samorządy oraz zagra-
niczne organizacje i instytucje: Arab Fund, Emergency Water and Sanitation, Cooperative Housing Foundation, 
Danish Church Aid, Japan International Cooperation Agency. W Palestynie jest również obecna Polska Akcja Hu-
manitarna.

5.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 efektywne , odgrywające istotną rolę technologie;
•	 wysoki wskaźnik odzysku wody;
•	 wydajność w stanie wysokiego zanieczyszczenia;
•	 brak potrzeby stałego nadzoru;

•	 Słabe strony:
•	 brak regulacji prawnych;
•	 wysokie standardy narzucane przez Izrael w ramach Wspólnego 

Komitetu Wodnego (JWC);
•	 słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna na badanym terenie;

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 duża liczba planowanych projektów budowy sieci kanalizacyj-

nych i oczyszczalni ścieków;
•	 znajomość Polski, dzięki działalności PAH;
•	 potrzeba rozbudowy istniejących oczyszczalni; 

•	 Zagrożenia:
•	 rozwinięta działalność zagranicznych dawców;
•	 potrzeba pozyskiwania funduszy i sponsorów;
•	 duża ilość zagranicznych inwestycji;
•	 spore zainteresowanie sektorem wodnym i ściekowym w Palestynie 

na całym świecie;
•	 niepewna sytuacja polityczna;

LP. Cele strategiczne Metody realizacji celu

1
Promocja dobrego zarządzania  i stworzenie instytucji środowisko-
wych , dostarczających odpowiednich usług

1. Reforma sektora wodnego;
2. Naprawa statusu prawnego sektora wodnego, w tym kwestie posiadania zasobów 

wodnych;
3. Stworzenie nowych instytucji sektora wodnego i zinformatyzowanie ich;

2.
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi, umożliwiające 
trwałe dostawy i stabilność zasobów wodnych;

1. Zwiększenie zasobów wodnych, poprawa infrastruktury:
•	 Wiercenie i zaopatrywanie w sprzęt nowych studni;
•	 Konstrukcja dwóch odsalarni w Al Fashkha i Strefie Gazy;
•	 Budowa tam, umożliwiających zbieranie deszczówki;
•	 Naprawa i zaopatrywanie w sprzęt istniejących studni;
2. Dostarczenie społeczeństwu wody wysokiej jakości:
•	 Budowa, zaopatrzenie, łączność;
•	 Budowa kontenerów na deszczówkę, dostarczenie wody w tankach  

do miejsc pozbawionych instalacji ;
•	 Naprawa instalacji wodnych;
•	 Implementacja systemu nadzoru jakości wody

3
Zintegrowane zarządzanie ściekami, umożliwiające trwałe usługi, w 
celu ochrony zdrowia i środowiska

1. Zapewnienie infrastruktury sanitarnej;
2. Budowa kolektorów i oczyszczalni ścieków 

4
Efektywne instytucje ds. gospodarki wodno-ściekowej, angażujące 
wszystkie segmenty społeczne

1. Zwiększenie roli społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji;
2. Stworzenie zasobu pracowników sektora wodnego;
3. Zwiększenie świadomości społecznej 

Tabela 5. Strategiczne cele Narodowej Strategii Rozwoju Sektora Wodno-Sanitarnego w Palestynie. 2011-2013

Dla polskich przedsiębiorstw, kluczowe w tej strategii są cele 2 i 3, związane z inwestycjami przemysłowymi. Po-
ważne braki w infrastrukturze wodnej, problem jakości wody i dostępu do niej wróżą długoletnie inwestycje 
w tym sektorze. Ciągły przyrost populacji wiąże się także ze wzrastającym popytem na wodę i dalszą potrzebą jej 
dostosowania. Gospodarka ścieków komunalnych przez lata była odkładana na boczny tor, gdyż po zniesieniu oku-
pacji Izraela, priorytetowym zadaniem dla rządu było dostarczenie ludności wody pitnej. Stąd też sektor ten wymaga 
dalszych nakładów i inwestycji.
Oprócz inicjatywy ze strony PAW, projekty w sektorze oczyszczania ścieków przedstawiane są także na innych 
stronach instytucji rządowych, m.in. Ministerstwa ds. Środowiska.
Drugą stroną medalu są skomplikowane stosunki izraelsko-palestyńskie, w kwestii wspólnego zarządzania 
gospodarką wodną. Wprawdzie JWC miało być ciałem tymczasowym, przewidzianym na 5 lat, niemniej kontyn-
uuje ono swoją działalność. Ma to negatywny wpływ na istniejącą sytuację. Podjęcie działań w zakresie infrastruk-
tury wodnej wymaga akceptacji zarówno Palestyny jak i Izraela. Tymczasem strona izraelska odrzuca znaczną 
część projektów, zgłaszanych przez organy palestyńskie do JWC. W latach 1996-2008 zatwierdzono tylko 57% 
projektów. Inwestorzy skarżą się, że nawet jeżeli ich projekt otrzyma akceptację JWC, może zostać on odrzucony 
przez następny organ - Cywilną Administrację, instytucję izraelską. Przez te uwarunkowania, realizacja odwleka 
się o 2-3 lata. Tabela 6 prezentuje status realizacji projektów.

Status Liczba projektów Procent ogółu

Zatwierdzone 236 57%

Niezatwierdzone 22 5%

Nierozstrzygnięte 143 34%

Zatwierdzone  przez JWC, odrzucone przez izraelską Cywilną Administrację* 7 2%

Zatwierdzone/ bez możliwości zrealizowania 7 2%

Wycofane przez stronę Palestyńską 3 1%

Razem 417 100%

Tabela 6. Projekty złożone do JWC w latach 1996-2008. Źródło: World Bank, Report No. 47657-GZ
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Zarządzanie odpadami w szerokim zasięgu dotyczy również odpadów komunalnych. Szacuje się, że średnio każ-
da rodzina wytwarza 3,5 kg odpadów dziennie, w tym na terenie Zachodniego Brzegu 3,9 kg, a w strefie Gazy 2,7 
kg, co daje łącznie 2,312 mln ton (odpowiednio 1,7 i 0,611) [CIA World Factbook 2010].

Procent odpadów Rodzaj odpadów Odpady zawierają:

70% odpady organiczne resztki warzyw, owoców, pożywienia

8% papier i kartony gazety, papier, stare książki, opakowania kartonowe

8% plastik reklamówki, zabawki, butelki po napojach

6% szkło butelki szklane, potłuczone szkło, 

3% metal puszki po napojach, folia aluminiowa, etykiety

6% pozostałe urządzenia elektroniczne, przyrządy codziennego użytku

Tabela 8. Skład odpadów mieszkalnych Strefy Gazy. Źródło: Nadzór nad Jakością Środowiska Naturalnego, 2010

Obok przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, kolejnym wytwórcą odpadów są ośrodki zdrowia. Wytwarzają 
one 526.510 kilogramów miesięcznie (481.183 w ZB i 45.327 w SG). Odpady te są niebezpieczne dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego, gdyż zawierają skażone pozostałości medyczne, narzędzia ostre i chemikalia. Ich niewłaściwe 
zarządzanie i utylizacja są powodem rozprzestrzeniania się chorób takich jak: wirusowe zapalenie wątroby typu 
A, B i C, a nawet AIDS. Segregacji odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, dokonu-
je jedynie 30% ośrodków zdrowia. Odpady te gromadzone są w kontenerach na terenie ośrodka (37,9%), poza 
ośrodkiem (41,5%), bądź też nie są w ogóle wyrzucane do kontenera. Jeżeli chodzi o obróbkę odpadów, to tylko 
3,6% prywatnych ośrodków zdrowia dokonuje tego na własną rękę. Najpopularniejszymi metodami są: spalanie 
otwarte (33,5%), oczyszczanie (29,9%), w mniejszym zakresie obróbka mechaniczna, grzebanie, wyrzucanie do 
kanałów wodnych i inne metody. 
Wobec nasilającego się problemu składowania odpadów, stopniowo podejmowane są na szczeblu lokalnym 
i ogólnokrajowym działania, mające na celu na rozwiązanie tego problemu. W SG walka z tym zjawiskiem ma 
silniejsze nasilenie aniżeli na terenach ZB. Jak donosi Bank Światowy, na terenie Gazy podjęto akcje w celu pro-
mowania wśród ludności świadomości na temat środowiska, podczas gdy w ZB taka działalność nie miała miejs-
ca. W SG, w okręgu Deir el-Balah, w roku 1996 powstało pierwsze sanitarne wysypisko śmieci. [Luecke 2008].
Skala zjawiska nieodpowiedniego zarządzania i utylizacji odpadów jest ogromna. Sytuacja polityczna i wciąż nieuregu-
lowane stosunki izraelsko-palestyńskie dodatkowo pogłębiają problemy. Straty poniesione po agresji z 2008 r. w sekto-
rze zarządzaniami odpadami oszacowano na 7 mln USD [UNDP 2010], a rok po ogłoszeniu Narodowego Planu, nie do-
konano planowanych inwestycji. Na agresji ucierpiały osoby cywilne, gdyż w sumie zniszczono ponad 4 tys. domostw, 
a 11,5 tys. zostało poważnie uszkodzonych. Plany odbudowy, w rok po wydaniu raportu, zostały zrealizowane zaledwie 
w 22 % [UND 2010]. 
Izraelscy osadnicy produkują dziennie 145 tys. ton odpadów, które najczęściej trafiają na palestyńskie wysypiska, 
np. śmieci z Zachodniej Jerozolimy transferowane są do wysypiska w okolicach Abu Dis, z Enav i Homesh do ‘An-
baty, a z innych osiedli żydowskich do Yatty. Poważniejsze zagrożenie stanowią odpady przemysłowe. Od czasów 
okupacji, skażone odpady składowane były na terenach, gdzie przeważali osadnicy arabscy. Wprawdzie zostało 
to zakazane przez Porozumienia z Oslo, jednakże sytuacja ta ma nadal miejsce [PQEA 2006]. Co najmniej siedem 
izraelskich stref przemysłowych, usytuowanych  na terenie ZB, zajmujących powierzchnię ok. 302 ha, porzuca 
swe odpady na przyległe palestyńskie działki. Pomocy udzielają im często ubodzy, lokalni mieszkańcy, liczący 
na szybki zarobek. Zauważyć należy, że zakłady przemysłowe produkujące szkodliwe substancje, znajdują się w 
pobliżu Zielonej Linii, rozgraniczającej tereny palestyńskie i izraelskie. Wymienić można tu: fabrykę pestycydów 
i Dixon Gas ulokowane niedaleko Tulkarem. Ścieki pierwszej z nich odpowiedzialne są za skażenie gleby i znisz-
czenia upraw cytrusów. Poza tym, w pobliżu Zielonej Linii znajdują się zakłady produkujące: aluminium, włókna 
szklane i plastyk, gumę, baterie, bloki budowlane, dachówki i odzież. Wytworzone w procesach ubocznych od-

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1 Obecna sytuacja Palestyny

Wzrastająca ilość odpadów, trudności z ich składowaniem, przetwarzaniem i utylizacją jest jednym z czołowych 
kłopotów z jakimi borykają się kraje rozwijające, również Autonomia Palestyńska silnie odczuwa ten problem. Do 
najważniejszych jego przyczyn należy znaczący wzrost liczby mieszkańców. Wskaźnik przyrostu naturalnego wy-
nosi na ZB 2,13%, a w SG 3,29%, co plasuje je odpowiednio na 44 i 6 pozycji światowego rankingu. Kolejną sprawą 
jest też zmiana przyzwyczajeń konsumpcyjnych ludności, wynikająca z poszerzenia oferty rynkowej, na skutek 
których rośnie udział odpadów po produktach spożywczych i przemysłowych. Następną kwestią jest także niska 
wiedza ludności o zagrożeniu dla środowiska, wywołanym przez odpady i o sposobach zwalczania tego zjawiska 
(np. poprzez segregację odpadów).
Największym producentem odpadów w Palestynie są przedsiębiorstwa. Miesięcznie wytwarzają one 7,8 mln ton 
odpadów stałych (80% w ZB) (PCBS 2009). Najczęstszym typem odpadów, wytwarzanym przez przedsiębiorstwa 
jest papier i kartony, a na ostatnim miejscu plasuje się szkło.

papier i kartony resztki pozywienia plastik i guma szkło

82,7%

0

20

40

60
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100

67,7%

58,1%

21,4%

Wykres 10. Odsetek przedsiębiorstw w Palestynie, wytwarzających dany typ odpadów. Źródło: opracowanie własne na podst. PCBS, 2009

Najczęstszymi metodami utylizacji odpadów jest ich spalanie i zakopywanie. W pierwszym przypadku, energia 
pozyskiwana w tym procesie może być następnie wykorzystywana, jednakże jej koszt dla środowiska jest wysoki. 
Spalanie nieuchronnie wiąże się z emisją szkodliwych gazów (w szczególności dwutlenku węgla) oraz z wytwa-
rzaniem ogromnych ilości pyłów, zawierających toksyczne substancje: dioksyny, ołów, kadm i rtęć. Zakopywanie 
odpadów również nie należy do metod przyjaznych dla środowiska, głównie ze względu na to, iż stanowią one 
poważne zagrożenie dla wód podziemnych, a także są źródłem emisji siarkowodoru, metanu i nieprzyjemnych 
zapachów. Problematyczna jest także kwestia znalezienia odpowiedniego terytorium do składowania i zakopy-
wania odpadów.

Metoda Procent

Spalanie otwarte 64,8%

Zakopywanie 2,9%

Obróbka chemiczna 12,6%

Obróbka mechaniczna 10,7%

Inne sposoby 9%

Tabela 7. Udział procentowy poszczególnych sposobów utylizacji odpadów podmiotów ekonomicznych w ZB. Źródło: PCBS, 2004
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6.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

W dziedzinie efektywnego zarządzania odpadami Palestyna jest wspomagana przez organizacje światowe, które 
udzielają jej wsparcia zarówno finansowego, jak i merytorycznego. Bank Światowy jest dawcą w ramach Śród-
ziemnomorskiego Programu Pomocowego Ochrony Środowiska. Kolejnym fundatorem jest także Unia Europejs-
ka. Cooperative Housing Foundation (CHF) prowadziła akcję zbierania odpadów na wolnych przestrzeniach w SG, 
Ramallah, Al Bireh i Nablus w ZB. Od rządu hiszpańskiego Palestyna otrzymała w 1996 r. 12 pieców do spalania 
śmieci, z których jedynie trzy, ze względów formalno-prawnych, zostały zainstalowane. Pomoc w postaci sprzętu 
Autonomia otrzymała od rządu japońskiego. Szeroką działalność prowadzi niemiecka instytucja Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ). Dotychczas przeprowadziła trzy projekty z zakresu Zarządzania Odpadami 
Stałymi w okręgach: Centralna SG, Północna SG oraz na terenie ZB w okręgach Ramallah i Al-Bireh. Dzięki jej 
działalności w centralnej części SG 90% odpadów jest składowanych na oficjalnych wypiskach śmieci, a dostęp-
ność odpowiedniego sprzętu sięga poziomu 95%. Osiągnięcia w ZB są nieco mniejsze, głównie ze względu na 
to, iż odpowiednie działania zostały zaimplementowane znacznie później (dopiero ok. 2005 r., a Centralna Gaza 
od 1994). Niemniej jednak na terenach ZB zawiązały się dwie rady do zarządzania odpadami (Al-Bireh/Ramallah 
i Jenin) [World Bank 2004].
Z raportów Banku Światowego instytucji pozarządowych wynika, że rozwój sektora zarządzania odpadami uwa-
runkowany jest pomocą zagraniczną. Niewielki jest też wkład sektora prywatnego, inwestycje prowadzone są na 
podstawie umów z lokalnymi władzami.

6.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 innowacyjne, efektywne rozwiązania;
•	 zainteresowanie władz techniką recyklingu; 
•	 bezpieczna utylizacja szkodliwych materiałów;

•	 Słabe strony:
•	 brak jasnych regulacji prawnych;
•	  rozpowszechnione praktyki wyrzucania odpadów w przypadkowe 

miejsca;

Zewnętrzne cechy grupy tech-
nologicznej

•	 Szanse:
•	 rosnąca produkcja odpadów;
•	 coraz większa świadomość społeczeństwa o potrzebie zarzą-

dzania odpadami i ochronie środowiska naturalnego;
•	 współpraca z lokalnymi samorządami;
•	 duża ilość niebezpiecznych odpadów;

•	 Zagrożenia:
•	 działalność  w sektorze zarządzania odpadami sponsorowana przez 

zagranicznych dawców;
•	 duża liczba zagranicznych instytucji i organizacji, dostarczających 

swoje rozwiązania;
•	 niski udział sektora prywatnego w zarządzaniu odpadami;

7. Podsumowanie

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, czyli Okupowane Terytoria Palestyńskie, to jedno z najmniej spokojnych miejsc na 
świecie. Nieustanne konflikty z Izraelem, częste demonstracje ludności, powstania i agresje, odciskają się nie-
korzystnym piętnem na gospodarkę Autonomii. Po porozumieniach z Oslo,  odnotowywała ona szybki wzrost 
gospodarczy. Trend ten załamał się na początku obecnego stulecia, co było następstwem tzw. Intifady, obecnie 
jednak zauważalny jest powrót do wartości sprzed roku 2000.
Gospodarka palestyńska jest uzależniona od eksportu i pomocy z zagranicy. Na swym terytorium nie jest w sta-
nie wytworzyć dostatecznej ilości dóbr, by pokryć lokalne zapotrzebowanie. Jest to niebezpieczne, gdy w grę 
wchodzą dostawy energii elektrycznej i wody pitnej. Sprawę dodatkowo pogarsza fakt, że głównym dostawcą 
tych dóbr jest Izrael.  Ponadto na Strefę Gazy nałożona jest blokada ekonomiczna, a w wyniku operacji wojennych 
z końca 2008 r. poniosła ona olbrzymie straty ludnościowe. Inwestycje w sektor energii elektrycznej i poszukiwa-
nie alternatywnych źródeł energii są dla Palestyny zadaniami kluczowymi.

pady zawierają szkodliwe substancje, tj. aluminium, kwasy, nikiel, chrom, rtęć, ołów i wiele innych, które mają 
pośredni wpływ na zdrowie ludzkie. Na niebezpieczeństwo najbardziej narażone są dzieci, które często bawią się 
na wysypiskach. Palestyńskie źródła podają wiadomości o odkryciu kolejnych składowisk niezabezpieczonych 
odpadów. W 1998 r. odnaleziono ok. 200-250 kg odpadów chemicznych, zakopanych w pobliżu trzech palestyń-
skich wiosek. W 2000 r. odkryto w okolicach Chan Junis 29 baryłek wypełnionych szkodliwymi substancjami, 
wyrzucanych przez osadników żydowskich. Na terenach Jeninu znaleziono 223 baryłki, zawierające trujące sub-
stancje - pochodne po produkcji przemysłu wojskowego. Raport palestyński donosi, że w ciągu 5 lat (2000-2005) 
Izrael złożył na terenach Autonomii odpady o łącznej masie 50 tys. ton [Palvoice 2010].

6.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Zarządzaniem i ochroną środowiska naturalnego w Palestynie zajmuje się Nadzór nad Jakością Środowiska Natu-
ralnego. Powstał on w roku 1996, a jego głównym zadaniem jest działalność na rzecz ochrony środowiska natu-
ralnego w Palestynie na szczeblu zarówno krajowym jak i lokalnym. 
Problem odpadów należy do priorytetowych obszarów działań tej instytucji. Efektywne zarządzanie i rozwiązanie 
tej kwestii napotyka jednakże na pewne trudności natury prawnej, ekonomicznej oraz politycznej. Przede 
wszystkim brakuje jednolitego prawa dotyczącego ochrony środowiska. Sytuacja polityczna i stosunki z Izraelem 
są czynnikiem hamującym rozwój tej gałęzi prawnej.
Zarządzaniem odpadami zajmują się władze lokalne poszczególnych okręgów. Obsługują one 71,8% gospo-
darstw domowych w tym zakresie (75,2% w ZB i 65,2% w SG). Na uwagę zasługuje też działalność UNRWA, która 
wspomaga 8,2% gospodarstw domowych (6,0% w ZB i 12,2% w SG). Gospodarstwa, które pozbywają się od-
padów na własną rękę najczęściej wyrzucają je do najbliższego kontenera (73%). Popularną metodą jest także 
spalanie śmieci, szczególnie praktykowana jest ona na Południu ZB (55,4%) [PCBS 2009].
W przypadku przedsiębiorstw, działalność lokalnych samorządów jest podobna. Obsługują one 80,2% 
przedsiębiorstw oraz 80,8% ośrodków zdrowia. Pozostałe odpady trafiają najczęściej na prywatne wysypiska 
śmieci.

6.3 Rynek palestyński dziś i jutro

Postępująca industrializacja i szybki przyrost ludności wiązać się będą z permanentnym przyrostem odpadów. 
Już w chwili obecnej problem z ich składowaniem i utylizacją jest jednym z priorytetowych zadań dla  Nadzoru 
nad Jakością Środowiska Nauralnego.
Na uwagę zasługuje fakt, że coraz większą popularność zyskuje segregowanie odpadów. W roku 2009 blisko 72% 
gospodarstw domowych dokonywało segregacji odpadów, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do roku 
ubiegłego. W przypadku przedsiębiorstw sprawa prezentuje się nieco inaczej. W raporcie z 2008r. PCBS donosiło, 
że ponad 90% nie segreguje wytworzonych przez siebie odpadów. W najnowszym raporcie z 2009r. znaleźć już 
można informacje, o tym że 7 na 10 podmiotów ekonomicznych segreguje odpady chemiczne. Segregacji ponad-
to podlegają odpady radioaktywne (47%), ostre (41%) oraz zawierające substancje trujące (37%). Niepokojący 
jest fakt, że segregacji nie podlegają najczęściej tzw. przedmioty nieszkodliwe, których udział w ogólnej liczbie 
odpadów jest istotny. Są to: papier, szkło, resztki pożywienia, gruz. Za wyjątkiem szkła, gdzie odsetek ten sięga 
20%, przeciętnie jedynie 10% przedsiębiorstw zajmuje się separacją tego typu odpadów.
Warto też podkreślić, że najczęstszą metodą segregacji śmieci są techniki manualne. Tylko 5% przedsiębiorstw 
używa do tego celu specjalnych przyrządów. Wiąże się to z ryzykiem utraty zdrowia i rozprzestrzenianiem bakterii 
i wirusów.
Przyrost naturalny i coraz większa gęstość zaludnienia są proporcjonalnie skorelowane z wielkością odpadów. 
Rynek palestyński może być zatem otwarty na nowe rozwiązania z zakresu recyklingu i bardziej przyjazne 
środowisku techniki utylizacji. Dodatkowo dużym polem do manewru są niezabezpieczone, trujące odpady po-
drzucane przez izraelskie przedsiębiorstwa. Zatem polskie technologie, z uwagi na możliwość przetwarzania od-
padów niebezpiecznych, mogą spotkać się z lokalnym zainteresowaniem.
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Załącznik 1

Autonomia Palestyńska

Ogółem Zachodni Brzeg Strefa Gazy

Powierzchnia (km2) 6 160 5 800 (94,2%) 360 (5,8%)

Powierzchnia wód (km2) 220 220 (100%) 0

Ludność (mln) 4,12 2,514 (62%) 1,604 (38%)

Gęstość zaludnienia 668,68 433,6 4456

Bezrobocie 19% 40%

PKB per capita (USD 2 900

Wartość eksportu (mln USD) 529

Wartość importu (mld USD) 3,77

Zadłużenie zagraniczne (mld USD) 1,3

Inflacja 9,9%

Tabela 9. Autonomia Palestyńska – podstawowe dane. Źródło: CIA World Factbook 2010

Załącznik 2 

Mapa 5. Mapa Palestyny. Źródło: PCBS, 2009

Terytoria Palestyńskie to miejsce, gdzie notowane są najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego. Zauważalna 
jest ogromna gęstość zaludnienia (ok. 600 os/km2). Wywołuje to problem ze wzrastającą ilością odpadów i ście-
kami. W zarządzaniu nimi Palestyna jest wspierana przez organizacje międzynarodowe, które udzielają jej pomo-
cy technicznej, merytorycznej i finansowej. Podstawowym partnerem w handlu zagranicznym jest Izrael. Oferta 
i ilość produktów przeznaczonych na eksport jest ograniczona. Priorytetowymi dobrami są oliwki, płody rolne 
oraz kamienie. Importowane są: żywność, materiały konstrukcyjne i paliwa energetyczne. Autonomia Palestyń-
ska dąży do poszerzenia swoich kontaktów zagranicznych oraz promowania miejscowych towarów. Warto przy-
toczyć takie organizacje jak APIC (Arab Palestinian Investment Company, www.apic-pal.com), PIF (Palestinian 
Investment Fund, www.pif.ps), PIPA (Palestine Investment Promotion Agency, www.pipa.gov.ps), PIC (Palestine 
Investment Conference, www.pic-palestine.ps).
Inwestycje w Autonomii Palestyńskiej wiążą się jednocześnie z ryzykiem i dużymi możliwościami. Pomijając kwe-
stie polityczne, do ryzykownych czynników należą: wysokie bezrobocie, inflacja, analfabetyzm, koszty transakcyj-
ne, słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i kontakty międzynarodowe. Z drugiej zaś strony, zauważalny jest 
szybki wzrost PKB i skłonność środowiska lokalnego do współpracy. Poza tym, pole manewru jest dosyć obszerne, 
gdyż Palestyna cierpi na braki infrastrukturalne. W tym rejonie aktywnie działają organizacje pomocowe, a świa-
domość społeczna stopniowo staje się bardziej wrażliwa. Dodatkowo, po ostatnich wydarzeniach politycznych 
publiczna opinia międzynarodowa jest coraz przychylniejsza dla Władz Palestyńskich. 
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Rynek zielonych technologii w Egipcie
Agnieszka Rybaczyk

1. Wprowadzenie

Arabska Republika Egiptu usytuowana jest w północno-wschodniej części Afryki i w niewielkiej części  na kon-
tynencie azjatyckim. Zajmuje ona powierzchnię ponad 1 mln km2, z czego większość stanowią niezdatne do za-
mieszkania pustynie. Wody powierzchniowe, w przeważającej części rzeka Nil i jej system wodny, stanowią zale-
dwie ułamek procenta całego obszaru państwa. Kraj graniczy z Libią, Sudanem i Strefą Gazy. Od Północy posiada 
dostęp do Morza Śródziemnego, od Wschodu zaś do Czerwonego. Oba morza połączone są ze sobą Kanałem 
Sueskim.
Na czele państwa stoi prezydent, obecnie urząd ten sprawuje nieprzerwanie od 1981 r. Hosni Mubarak. System 
prawny kraju opiera się częściowo na zasadach prawa muzułmańskiego, a częściowo prawa cywilnego (kodeks 
Napoleona). Państwo podzielone jest na 29 okręgów (z arabskiego: muhafaza), a jego stolica Kair – jest jedną 
z największych pod względem ludnościowych metropolii na świecie, a zarazem najbardziej nowoczesnym i roz-
winiętym miasto Egiptu. Liczba mieszkańców Kairu, wraz z przedmieściami, zawiera się w przedziale od 15-20 mln 
osób.
Egipt zalicza się do grona krajów rozwijających się, charakteryzujących się szybkim wzrostem gospodarczym, 
rozbudową infrastruktury i rozwojem przemysłu. Posiada również rozwinięte kontakty zagraniczne, zarówno ze 
światem arabskim jak i zachodnim, jest także członkiem wielu organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, IMF, 
OAPEC, UNAMID, UNESCO), a w jego stolicy mieści się siedziba Ligi Państw Arabskich. Podstawą gospodarki Egip-
tu jest ropa naftowa i gaz ziemny, których zasoby szacuje się na odpowiednio 4,4 mld baryłek (ropa) i 2,19 trylio-
nów m3 (gaz). Na terenie Egiptu występują także pokłady żelaza, magnezu, fosforanów, wapieni i gipsu. Tradycyj-
ny sektorem gospodarczy tego kraju stanowi, aczkolwiek zasięg terytorialny gleb uprawnych jest niewielki, gdyż 
większą część kraju pokrywają nieurodzajne pustynie. Do głównych upraw należą bawełna, ryż, kukurydza, 
pszenica, owoce i warzywa. Sektor przemysłowy doświadcza prężnego i dynamicznego rozwoju. W dużej 
części zawdzięcza to polityce prywatyzacji. Największymi gałęziami przemysłowymi w Egipcie są: przemysł 
odzieżowy, spożywczy, turystyczny, farmaceutyczny i chemiczny.
Pod względem ludnościowym Egipt jest największym krajem regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Obec-
nie kraj zamieszkuje ponad 80 mln mieszkańców, niemal dwa razy więcej niż było to pół wieku temu. Wpływ na 
tak gwałtowny przyrost miał rozwój cywilizacyjny kraju – poprawa jakości i dostępu do służby medycznej z jednej 
strony oraz pozostawanie przy tradycyjnym, wielodzietnym modelu rodzinnym z drugiej. W przeważającej części 
mieszkańcy Egiptu to muzułmanie (90%), ale także występuje duża grupa Koptów (ok. 9%). Ludność w głównej 
mierze zamieszkuje tereny wokół Nilu, przez co gęstość zaludnienia w tym rejonie jest olbrzymia. Wzrasta też 
udział mieszkańców miast, wskaźnik urbanizacji wynosi 1,8%, choć na chwilę obecną ponad połowa Egipcjan 
mieszka na terenach wiejskich. Przyrost ludności, większa gęstość zaludnienia i coraz bardziej konsumpcyjny styl 
bycia przynoszą wiele wyzwań dla władz. Wśród nich wyliczyć można m.in. inwestycje w zakresie infrastruktury 
technicznej i społecznej, problem niezagospodarowanych odpadów, ścieków  itp. System sanitarny w kraju nie 
zaspokaja całego zapotrzebowania, zwłaszcza na terenach wiejskich i przedmieściach. Podobnie w sektorze od-
padów ilość dostępnych wysypisk jest niewystarczająca, a technologie nie zawsze sprostają wymaganiom.
Pod względem energetycznym Egipt polega na własnych zasobach naturalnych. Spośród 3,3 kwadrylionów BTU 
(British Thermal Unit) skonsumowanej energii w roku 2007, ponad 90% pochodziło z ropy naftowej (51%) i gazu 
ziemnego (42%). Energia wodna, generowana głównie dzięki Wielkiej Tamie w Assuanie stanowiła zaledwie 9%. 
Pozostałe, odnawialne źródła energii, (wiatrowa, słoneczna, pochodząca z biomasy), to tylko 0,3% ogółu. Niewiel-
ki udział ma też energia pochodząca ze spalania węgla. Egipt posiada tylko niewielkie zasoby tego minerału na 
Półwyspie Synaj, które też nie pokrywają miejscowego zapotrzebowania.
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Odpady i zarządzanie nimi są jednym z większych problemów, z jakimi muszą się zetknąć kraje rozwijające się. 
Przyrost ich produkcji związany jest przede wszystkim z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców, a co za 
tym idzie większą gęstością zaludnienia. W ostatnich latach w Egipcie zauważyć można pewną poprawę w tym 
sektorze, wynikającą w dużej mierze z jego częściowej prywatyzacji i zaangażowaniu się prywatnych przedsię-
biorstw. Na rynku egipskim pojawiły się zagraniczni gracze, dostarczający usług w tym zakresie, jednak ich działal-
ność nie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, głównie ze względów na wysokość honorariów, jakie 
otrzymują. Charakterystycznym zjawiskiem dla tego rejonu świata, są lokalni śmieciarza, którzy zbierają miejskie 
odpady i przywracają je do użytku. Wzrasta liczba odpadów niebezpiecznych, jednak Egipt nie posiada odpo-
wiednio przystosowanych do tych celów rozwiązań. Najbardziej rozpowszechnioną techniką utylizacji odpadów 
jest kompostowanie. Zapotrzebowanie na nowe inwestycje i rozwiązania w tym sektorze jest duże, lecz widoczna 
jest działalność krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Technologie dla koksownictwa nie wydają się być pożądanym produktem na rynku egipskim. Energia pocho-
dząca ze spalania węgla stanowi tylko 1% ogółu krajowej energii. Wydobycie węgla jest niewielkie i nawet nie 
zaspakaja krajowych potrzeb. Głównym odbiorcą tego minerału jest okręg przemysłowy w Helwan i w niewielkim 
stopniu małe przedsiębiorstwa. Tamtejsze Ministerstwo Środowiska opowiada się za wykorzystaniem ekologicz-
nych źródeł energii. Nie ma też większych planów inwestycji związanych z użyciem węgla bądź koksu. Technolo-
gie te raczej nie spotkają się z dużym popytem.

3. Rynek biomasy

3.1 Obecna sytuacja Egiptu

Pod pojęciem biomasy rozumie się materię pochodzenia organicznego, tj. łodygi, szypułki roślinne, odchody 
zwierzęce, drewno, które posiadają potencjał energetyczny. W Egipcie wśród źródeł tego materii wyliczyć można 
odpady rolne, miejskie, przemysłowe i ścieki. Poniższa tabela prezentuje zestawienie źródeł biomasy w tym kraju. 

Typ odpadów Całkowity zasób (CZ)/rocznie Całkowita ilość zdatna do pozyskania energii Całkowita ilość użyta jako energia

MT MTOE* % z CZ MTOE/R % z CZ MTOE/R

Odpady rolne 18,7 7,48 46 3,50 41 3,06

Rośliny 7,6 2,66 36 0,95 15 0,4

Miejskie 6,6 1,65 36 0,59 5 0,08

Ścieki 4,3 0,86 56 0,48 10 0,09

przemysł **

Razem 37,2 12,65 43,6 5,53 28,7 3,63

*MTOE – (milion ton oil equivalent) odpowiadające energii 41,868 mln GJ

 ** dane nie dostępne, ale o istotnym znaczeniu

Tabela 1. Potencjalne zasoby biomasy w Egipcie, ilości dostępne i używane. Źródło: NREA, 2002

Największym dostawcą biomasy jest pochodzenia rolniczego. Także do produkcji brykietów wykorzystywane są 
odpady pochodzące z tego sektora. Rolnictwo jest ważnym, posiadającym  tradycję kilku tysięcy lat, segmentem 
gospodarki Egiptu, a jego wkład do PKB wynosi 13,7% [CIA Factbook 2010]. Warunki klimatyczne nie są mu sprzy-
jające, większą część kraju stanowią pustynie, a pola uprawne znajdują się głównie wokół wybrzeży Nilu. Areał 
gleby zdatnej do upraw wynosi 2,8 tys. ha [FAO 2010], co stanowi zaledwie niecałe 3% powierzchni kraju. Obok 
tego pod uprawy wykorzystywane są tereny irygowane, których wielkość wynosi 3,4 tys. ha (3,4% powierzchni).

Inne odnawialne źródła

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Węgiel

Energia wodna

Wykres 1. Udział procentowy źródeł energii konsumowanej w Egipcie (2007). Źródło: EIA International Energy Statistics 2007

2. Streszczenie

Poniższy raport określa obecną sytuację i możliwe drogi rozwoju zielonych technologii w Egipcie. W pięciu roz-
działach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarno-termicznej, technologii 
przetwarzania odpadów, technologii oczyszczania ścieków i technologii dla koksownictwa. 
Biomasa jest materiałem energetycznym, stosowanym w prymitywnych piecach ceramicznych na terenach wiej-
skich. Pochodzi ona z odpadów rolniczych, tj. łodygi ryżu i bawełny. Odpady bawełny stanowią zagrożenie dla 
ekosystemu, gdyż mogą być siedliskiem larw insektów niszczących uprawy. Zbyt długie ich składowanie sprzyja 
rozwojowi owadów, a natychmiastowe spalanie po zbiorach zakazane jest przez tamtejsze regulacje prawne. 
Produkcja brykietu stanowiłaby kluczowe rozwiązanie, które jest coraz częściej rozważane na lokalnym rynku.  
Inwestycje z tego zakresu mogą zatem spotkać się z zainteresowaniem, aczkolwiek praktyki te nie są jeszcze roz-
powszechnione w kraju.
Egipt posiada doskonałe warunki do pozyskiwania energii słonecznej. Pomimo iż początki techniki solarnej sięga-
ją lat 80 tych, użycie kolektorów nie jest powszechne. Zakup takiego urządzenia jest dość drogi, a społeczeństwo 
nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających z jego stosowania. Słabo rozwinięta jest też lokalna sieć dystry-
bucyjna i marketingowa. Kolektory produkowane są na rynku lokalnym, bądź sprowadzane z Turcji i Chin. Zagro-
żeniem dla nowych inwestycji może być zarówno konkurencja wewnętrzna jak i brak zainteresowania ze strony 
społeczeństwa.
Zapotrzebowanie na nowoczesne i wydajne technologie oczyszczania ścieków są olbrzymie, w szczególności 
na terenach wiejskich. Dostępne rozwiązania zaspokajają tylko 1/10 tamtejszych zapotrzebowań. Ścieki rolnicze 
i komunalne, poprzez rozbudowaną sieć kanałów irygacyjnych wpływają do Nilu, powodując jego zanieczysz-
czenie. Duża ilość ścieków pochodzi z sektora przemysłowego, ale te które trafiają do rzeki przeważnie spełniają 
określone prawnie standardy. Instytucje rządowe i ochrony środowiska wykazują duże zainteresowanie ochroną 
naturalnych zasobów wodnych i wydajnymi metodami oczyszczania ścieków. Inwestycje w tym sektorze mają 
szanse powodzenia, choć mogą spotkać się z konkurencją krajową i zagraniczną.
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Uprawa
Powierzchnia

1000 feddanów
Odpady

Tony/f/r#

Ogólna liczba 
dostępnych odpadów 

1000 d.t/r ##

Na użytek 
energetyczny %

Ogólna liczba odpadów 
na użytek energetyczny

Całkowita ener-
gia TOE/r

Miesiąc zbiorów

Bawełna * 884,3 1,40 1238,0 90 1114,2 ** 9-10

Owoce * 911,0 0,5 455,5 80 394,4 - 1-2

Ryż* 1282,8 1,45 1680,2 20 372,0 ** 11

Trzcina cukrowa * 2782,4
0,5
1,8

1361,2
5170,3

85
90

1182,5
4653,3

***
**

12-1

Kukurydza 2339,8 1,8 4211,7 65 2737,6 - -

Pszenica i jęcz-
mień

2315,1 1,45 3356,9 - - **** -

Burak cukrowy 39,9 0,5 19,9 50 9,9 ** -

Strąkowe 400,1 0,8 320,1 50 160,1 - -

Warzywa 1419,1 0,5 709,6 50 354,8 - -

Pasza zwierzęca 215,4 - - - - **** -

Ogółem 12024,9 1,55 18703,2 53 9914,8 4164,2 -

*         brykietowanie może być rozwiązaniem, dla prawidłowej utylizacji tych odpadów. Ilość tych odpadów wynosi 3,1 milionów ton rocznie w dodatku do odpadów przemysłów rolniczych, tj. przemysł spożywczy i drzewny;
**       spalane na polach;
***    używane jako paliwo w zakładach cukrowych;
**** przeznaczone na paszę dla zwierząt
#    ton na feddan rocznie;
## tony mokrej materii rocznie

Tabela 3. Dostępne ilości odpadów rolnych w Egipcie (1992-1993). Źródło: NREA, 2002

3.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Regulacje i badania w zakresie biotechnologii w Egipcie prowadzą Ministerstwo Rolnictwa i Rekultywacji Gruntu 
oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Odrębną instytucją odpowiedzialną za wpływ za-
stosowań biotechnologicznych na środowisko jest Państwowe Ministerstwo ds. Środowiska (Ministry of State for 
Environmental Affairs – MSEA) oraz działająca przy nim Egipska Agencja ds. Środowiska (Egyptian Environmental 
Affairs Agency EEAA). Sprawami odnawialnych energii zajmuje się Zarząd nad Nowymi i Odnawialnymi Zasobami 
Energii w Egipcie (NREA).
Tradycyjnie, odpady rolnicze wykorzystywane są jako paliwo opałowe w prymitywnych, piecach glinianych na 
terenach wiejskich. Metoda ta jest jednak mało wydajna, a także szkodliwa dla środowiska. Na szczególne niebez-
pieczeństwo narażone są przede wszystkim uprawy bawełny. Łodygi i szypułki pozostałe po zbiorach są poten-
cjalnym siedliskiem insektów (pink bollworms), odpowiedzialnych za poważne zniszczenia tej uprawy. Jeżeli nie 
zostaną od razu spalone owady te mogą rozprzestrzenić się na uprawy, powodując straty w przyszłych zbiorach 
w wysokości nawet 20%. Ministerstwo Rolnictwa nakazało rolnikom spalanie odpadów zaraz po zbiorach, za-
kazując tym samym ich składowania i używania jako materiału opałowego w obrębie gospodarstw domowych. 
Rozwiązanie to przyniosło jednakże wiele negatywnych następstw, gdyż niezorganizowane i niezsubordynowa-
ne palenie ogromnych ilości łodyg bawełnianych skutkowało emisją gazów do atmosfery i tworzeniu obłoków 

Mapa 1. Areał ziemi uprawnej w Egipcie. Źródło: MSEA 2009

Egipt posiada zróżnicowaną ofertę upraw Jedną z kluczowych  jest bawełna, której szacowana ilość wynosi ok. 1,6 
mln ton rocznie. Innymi ważnymi uprawami są ryż, trzcina cukrowa, kukurydza, warzywa i owoce. Poniższa tabela 
prezentuje dane rolnicze Egiptu za rok 2007.

Uprawa Ilość (MT) Wartość (USD) Pozycja na świecie

Trzcina cukrowa 17014272 304903 16

Pomidory 8639024 1788822 5

Pszenica 7379000 1053476 17

Ryż 6876830 1392410 13

Kukurydza 6243220 b.d. 15

Burak cukrowy 5458210 246638 12

Sorgo 843480 32881 15

Tabela 2. Produkcja rolna w Egipcie w roku 2007. Źródło: Food and Agriculture Organisation, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Eksperci z Amerykańskiego Uniwersytetu w Kairze i Międzynarodowego Centrum Nauki i Zaawansowanej Tech-
nologii z Włoszech, podają, że rocznie w Egipcie wytwarzanych jest od 22 do 26 mln ton wilgotnych odpadów 
rolnych [El-Haggar], które przy nieodpowiednim zagospodarowaniu stanowią zagrożenie dla środowiska. Połowa 
z tej materii wykorzystywana jest bezpośrednio jako materiał opałowy w prymitywny piecach na terenach wiej-
skich. Nie tylko nie pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału energetycznego tego paliwa, ale także powo-
duje emisję gazów i zanieczyszczeń do atmosfery. Pozostała część przeznaczona jest na kompostowanie, paszę 
dla zwierząt lub źródło biogazu. Obok odpadów rolnych źródłem biomasy w Egipcie są ścieki, odpady komunalne 
i przemysłowe, choć  zasób tych ostatnich nie został jeszcze w pełni zbadany. 
Zgodnie z oceną egipskich i niezależnych ekspertów, brykietowanie jest wydajnym rozwiązaniem problemu od-
padów roślinnych upraw tj. bawełna, owoce, ryż i trzcina cukrowa, nie przewidują jednak takiej możliwości wobec 
pszenicy i kukurydzy. Odpady z tych roślin w całości przeznaczane są na pasze dla zwierząt. Co do wielkości odpa-
dów z poszczególnych upraw podaje się nieco przestarzałe dane z początku lat ’90-tych. Są one jednak powtarza-
ne w wielu opracowaniach, bądź wartości są bardzo zbliżone, dlatego też warto z nimi się zapoznać:
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Poważnym konkurentem dla polskich przedsiębiorstw mogą być produkty chińskie. Głównymi dobrami impor-
towanymi do Egiptu są maszyny i sprzęt, dalej żywność i chemikalia. Chiny są drugim po Stanach Zjednoczonych 
partnerem handlowym, a ich produkty stanowią ok. 10% całkowitego importu [CIA Factbook 2008]. Zauważyć 
należy, że Kraj Środka posiada szeroką ofertę brykieciarek i jest na tyle aktywny w arabskim świecie, że niektóre 
firmy posiadają arabsko-języczną wersję strony internetowej. Ponadto produkują również urządzenia do produk-
cji brykietu z odpadów bawełnianych.

3.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 wysoka jakość urządzeń;
•	 możliwość tworzenia brykietu z materii o dużej wilgotności;

•	 Słabe strony:
•	 urządzenia nie przystosowane do produkcji brykietów 
•	 z łodyg bawełnianych;
•	 występowanie szkodników w materii przeznaczonej do brykietowania

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 projekty tworzenia brykietów z biomasy;
•	 duża ilość wytwarzanych odpadów z bawełny;
•	 brykietowanie jako alternatywne  rozwiązanie problemu 
•	 odpadów rolnych wobec ich otwartego spalania;

•	 Zagrożenia:
•	 niewielki udział biomasy w produkcji energii w Egipcie;
•	 ograniczona liczba badań i danych na temat biomasy;
•	 brak zdecydowanych działań rządowych;
•	 chińska oferta brykieciarek do produkcji brykietu z łodyg bawełnianych

4. Kolektory słoneczne

4.1 Obecna sytuacja Egiptu

Egipt posiada doskonałe warunki naturalne, sprzyjające pozyskiwaniu energii słonecznej. Przeciętna roczna 
radiacja słoneczna zawiera się w przedziale 900-2600 kWh/m2, a liczba godzin słonecznych waha się od 9 do 
11 dziennie, czyli od 3200-3600 rocznie, w zależności od pory roku i lokalizacji [UNDP]. Poniższa mapa prezentuje 
poziom nasłonecznienia w Egipcie.

Mapa 1. Poziom bezpośredniego nasłonecznienia w Egipcie. Źródło: http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/wed2009/wed-pres/dr%20essam.pdf

smogu, szczególnie dających się we znaki mieszkańcom Kairu i jego przedmieść. Wobec tego Ministerstwo Śro-
dowiska wydało Prawo nr 4 w 1994r. (weszło w życie w 1999 r.), które zakazywało spalania pozostałości po zbio-
rach bawełny oraz ryżu. Ponieważ zakaz ten jest w pewnej sprzeczności z nakazem Ministerstwa Rolnictwa, spa-
lanie odpadów bawełny jest nadal powszechną praktyką, aczkolwiek wykonywaną nielegalnie [El-Saeidy 2004].

3.3 Rynek egipski dziś i jutro

Co roku w Egipcie wytwarza się ok. 40 t biomasy (wliczając w to oprócz odpadów rolniczych ścieki i odpady 
miejskie), która stanowi cenny materiał energetyczny. Biomasa pozwala na wytworzenie energii o mocy równej 
3,6 mln ton ropy naftowej. Ponieważ nie jest ona wykorzystywana, trwają prace nad poprawieniem tej sytuacji. 
Raport z Państwowego Ministerstwa ds. Środowiska podaje informacje o trzech projektach wykorzystania bio-
masy. Są to wytwarzanie i użytkowanie biogazu w małych i wielkich plantacjach oraz brykietowanie odpadów 
roślinnych. W 2005 r. zaakceptowany został plan zastosowanie w fabryce cementu w Asjucie biogazu zamiast 
ropy naftowej. 
Badania nad możliwością sporządzania brykietu z odpadów z bawełny zajmowali się naukowcy z niemieckich 
uniwersytetów [El-Saeidy 2003]. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów doszli do wniosku, że najlep-
sze rezultaty daje brykietowanie odpadów o wilgotności 8-15%. Takimi wartościami charakteryzują się odpady 
w tydzień po zbiorach, zatem nie jest potrzebne dodatkowe wysuszanie i ponoszenie przez to większych kosz-
tów. Nadal potrzebne są badania nad wpływem brykietowania na insekty bawełniane.
Raporty dotyczące biomasy i brykietowania pochodzą sprzed kilku lat, zwykle powtarzają te same dane. Ozna-
czać to może, że nie są obecnie prowadzone nowe badania, a działania w tym kierunku przebiegają bardzo po-
wolnie. Ponadto głównym źródłem energii dla Egiptu nadal są ropa naftowa i gaz ziemny, podczas gdy wkład 
odnawialnych źródeł (oprócz energii wodnej) wynosi 0,3% [EIA 2007]. Jako bariery dla rozwoju projektów bry-
kietowania podaje się brak lokalnej produkcji tych urządzeń, a nawet fabryk zajmujących się brykietowaniem. 
Z kolei wielu ekspertów uważa, że jest to dobry sposób na rozwiązanie problemu odpadów i rolnych i pozyskanie 
z nich energii. [NREA 2002]. Nie znaleźliśmy jednak żadnych informacji o aktualnych projektach w tym sektorze 
na stronie odpowiedniego Ministerstwa. Jako odnawialne źródła energii na czołowej pozycji znajdują się energia 
słoneczna, wiatrowa i geotermalna.
Niemniej naszym zdaniem pozyskanie energii z biomasy i produkcja brykietów może się cieszyć zainteresowa-
niem ze strony władz, gdyż pomoże rozwiązać problem zarządzania odpadami roślinnymi, nielegalnego spalania 
bawełny, a także zapewni przyjazne dla środowiska paliwo do lokalnych pieców i domostw.

3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Biomasa pozyskana z łodyg bawełny jest niewątpliwie cennym materiałem energetycznym, jednakże ze względu 
na zagrożenie, jakie stanowi dla środowiska i dla upraw bawełny, jej potencjał nie jest wykorzystywany. Wytwa-
rzanie brykietów jest coraz częściej rozważanym rozwiązaniem, gdyż pozwala na zniszczenie larw i na wytworze-
nie bardziej kalorycznego paliwa w porównaniu do pozostawionej luzem materii. Jak wynika z tabeli 3, wielkość 
odpadów bawełnianych wynosi 1,4 mln ton na feddan rocznie, a 90% tej masy posiada potencjał energetyczny. 
Charakteryzuje się ona następującymi parametrami: przeciętnie długość włókna - 1,1 mm, wilgotność d 10-20%, 
gęstość ok. 450 kg/m3. Skład materii, to: lignina (25%), celuloza (37,9%), hemi-celuoza (20,34%), ekstrakty (4%), 
pył (4%) [El Saeidy 2003]. Średnica łodygi wynosi ok. 10,3 mm, a średnia wysokość: 126 cm.
Chociaż brykietowanie wydaje się być kluczowym rozwiązaniem dla problemu odpadów rolnych nie znaleźliśmy 
informacji o lokalnej produkcji brykieciarek, a raport NREA z 2002 r. mówi, że nie ma nawet lokalnego zakła-
du produkującego brykiety. Portal www.tradeegypt.com na zapytanie „briquette machine” wyszukuje produkty 
chińskie, natomiast portal www.tejari.com nie znajduje żadnych propozycji. Analogiczne rezultaty znaleźć można 
na innych, podobnych portalach. Zapytanie „briquette” dla Egiptu wykazuje jedynie gotowe produkty brykietu 
z węgla drzewnego. Oznacza to, że od czasu wydania raportu nie wiele się zmieniło, a technika brykietowania nie 
jest jeszcze rozpowszechniona na terenach Bliskiego Wschodu.
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Wykres 3. Procent użycia energii słonecznej w Egipcie w podziale na sektory. Źródło: Solaterm Project Report 

4.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Zainteresowanie odnawialnymi  źródłami energii w Egipcie sięga początku lat 80 ubiegłego stulecia. W 1986 r. 
powołano do życia specjalną instytucję, działającą przy Ministerstwie Energii i Elektryczności – Zarząd nad Nowy-
mi i Odnawialnymi Źródłami Energii (NREA). Obecnie ciało to odpowiedzialne jest za przygotowywanie i imple-
mentację poszczególnych projektów (m. in. Program Zwiększenia Udziału Odnawialnych Źródeł Energii – 1994). 
Największe nadzieje pokładane są w energii słonecznej i wiatrowej. W 1992 r. powstało specjalne laboratorium, 
prowadzące badania, testujące techniki solarne i nadające certyfikaty. Instytucją standaryzacyjną jest Egipska 
Organizacja ds. Standardów i Jakości, założona w r. 1957 i będąca od tamtego momentu członkiem ISO. Do jej 
głównych zadań należy wydawanie nowych standardów i certyfikatów oraz harmonizacja egipskich standardów 
z międzynarodowymi. 
W przypadku systemów solarnych, w Egipcie obowiązują następujące standardy:
•	 ISO 9806-1 : Metody testów kolektorów słonecznych;
•	 ISO 9459-2 : dotyczące DSWH.

Prowadzeniem badań i wydawaniem certyfikatów zajmuje się także Egipska Organizacja Rozwoju Odnawialnych 
Energii. Obejmuje ona wewnętrzne i zewnętrzne laboratoria badające stosowanie energii słonecznych, wiatrowej 
biomasy i przeprowadzaniem różnego typu eksperymentów [Solaterm 2007]. Warto przyjrzeć się parametrom 
kolektorów obecnie stosowanych w Egipcie. Zwykle jest to urządzenie o wielkości od 0,9 do 2,4 m2, z ocynkowaną 
lub aluminiową obudową, poliuretanem jako izolatorem, stalowym, aluminiowym lub miedzianym absorberem.

4.3 Rynek egipski dziś i jutro

Kolektory słoneczne obecne są na rynku egipskim od ok. 30 lat. Wkład energii słonecznej do ogółu energii wytwa-
rzanej i konsumowanej w Egipcie jest niewielki. Zgodnie ze starszym planem strategicznym NREA do 2010 r. 3% 
energii egipskiej miało pochodzić z odnawialnych źródeł energii [MEDA 2002], tymczasem w roku 2007 była to 
wartość rzędu 0,3%. Warto jednak zauważyć, że energia słoneczna stanowi 65% odnawialnych energii w Egipcie, 
a prace nad implementacją jej zastosowań są powoli wdrażane.  

Obecnie implementowane są 3 warianty zastosowania technologii słonecznych. Są to:
1. kolektory do podgrzewania wody (Domestic Solar Water Heaters – DSWH),
2. przemysłowe systemy solarne (Industrial Process Heat IPH),
3. solarne generatory elektryczne (Solar Thermal Electricity Generation STEG).
Prowadzone są także prace i badania w zakresie zastosowania technologii fotowoltaicznych [NREA 2002].
Zastosowanie tych technologii może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i poprawy kondycji eko-
nomicznej i warunków życia w Egipcie. Szczególnie tyczy się to ubogich terenów wiejskich, gdzie jakość wody 
jest bardzo niska, a jej spożywanie bez uprzedniego przegotowania grozi niebezpiecznymi konsekwencjami dla 
zdrowia. Ogrzewanie wody przy użyciu prymitywnych pieców na odpady rolnicze wiąże się z emisją smogu do 
atmosfery i jest generalnie niebezpieczne dla środowiska. 
Obecność kolektorów słonecznych na rynku egipskim datuje się od roku 1980, kiedy sprowadzono do kraju 1000 
sztuk DSWH. W tym samym czasie ruszyła lokalna produkcja tych urządzeń. Na rok 2001 ok. 200 tys. gospodarstw 
domowych używało kolektorów, a powierzchnia wyniosła 400 tys. m2. Mimo to technika ta jest mało popularna 
wśród mieszkańców Egiptu. Wiąże się to z kilkoma aspektami. Pierwsze urządzenia były niskiej jakości i nie wy-
wołały większego zainteresowania. Koszt kolektora jest dość wysoki, stanowi ok. połowy wartości PKB per capita. 
[MEDA 2002]. Tańszą i  bardziej dostępną formą energii jest ta pozyskiwana z ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Społeczeństwo ma także niską świadomość korzyści płynących z zastosowania tych technologii i nie ma wyraźnie 
podejmowanych działań by zmienić tą sytuację.
Kolektory słoneczne są stosowane główne w nowych miastach. Poniższy wykres prezentuje procentowe rozdy-
sponowanie zainstalowanych dotychczas urządzeń.

5%NGOs

Rezydencje w starych miastach

Przedsiębiorstwa publiczne i rządowe

Ośrodki turystyczne

Nowe miasta

13%

14%
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 Wykres 2. Udział procentowy zainstalowanych kolektorów słonecznych ze względu na miejsce zainstalowania. Źródło: MEDA, 2002

 W roku 2006 całkowita pojemność energii słonecznej wyniosła 350 MWTh, z czego 210 MWTh pochodziło z pry-
watnych gospodarstw domowych, 137,9 MWTh – z publicznych budynków (hotele, szkoły), a zaledwie 2,1 MWTh 
z przemysłu. Poniższy wykres prezentuje te zależności:
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wiązań z zakresu technik fotowoltaicznych. Reprezentuje także zagraniczne przedsiębiorstwa produkujące urzą-
dzenia wentylacyjne (Rosenberg, Ecofit, ETRI). Produkowane przez nią kolektory zainstalowane są w licznych 
szpitalach, szkołach i  w akademiach na terenie całego kraju. Świadczy to o dużej penetracji lokalnego rynku, 
w dodatku urządzenia zostały pozytywnie przetestowane przez EEAA. Poszczególne części urządzenia wykonane 
są ze stali nierdzewnej i miedzi, a zbiornik na wodę pozwala utrzymać ciepło przez 24 h, gdzie maksymalny spa-
dek temp. wynosi 3ºC.

Solar Energy & Environment Technology  (www.solaregypt.com)
) ةئيبلا ايجولونكتو ةيسمشلا ةقاطلا ةكرش)
Firma została założona w roku 1999, a głównym obszarem jej działań jest pozyskiwanie energii słonecznej na uży-
tek gospodarstw domowych i przemysłu. W swej ofercie posiada kolektory i inne rozwiązania z zakresu pozyski-
wania energii słonecznej i wiatrowej. Jej produkty cechuje wysoka jakość, co potwierdzają otrzymane certyfikaty 
od EREDO i NREA. Oprócz własnej produkcji firma jest także dystrybutorem urządzeń z Niemiec (firmy Lorentz, 
Steca i Akotec) oraz Cypru (Kafson).

4.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 wysoka jakość proponowanych rozwiązań;
•	 dobre warunki klimatyczne;
•	 standardy egipskie zbliżone do europejskich;
•	 słaba jakość lokalnych produktów;

•	 Słabe strony:
•	  słaba znajomość polskich produktów;
•	 Obecność produktów pochodzenia niemieckiego i chińskiego;

Zewnętrzne cechy grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 doskonałe warunki klimatyczne;
•	 możliwość współpracy z lokalnymi producentami;
•	 wzrastające zainteresowanie pozyskiwaniem energii 

słonecznej;
•	 członkostwo Polski i Egiptu w Unii dla Śródziemnomorza;

•	 Zagrożenia:
•	 konkurencja na lokalnym i zagranicznym rynku;
•	 duże koszty zakupu DSWH;
•	 powolny rozwój rynku kolektorów;
•	 niska świadomość społeczna o zaletach kolektorów

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1 Obecna sytuacja Egiptu

Egipt zajmuje powierzchnię ponad 1 mln km2, z czego  zaledwie 6 tys. stanowią wody. Większość obszaru daw-
nego państwa faraonów to niezdatne do zamieszkania pustynie. Prawie cała, 80 milionowa populacja skupiona 
jest w stosunkowo wąskim pasie Doliny Nilu, ciągnącym się na przestrzeni 1000 km od Aswanu do Aleksandrii. 
W związku z szybkim przyrostem liczby mieszkańców, jak i postępującą industrializacją nieustannie wzrasta za-
potrzebowanie na wodę pitną. Średnio na jednego mieszkańca przypada mniej niż 1000 m3 wody rocznie, która 
to wartość jest światową granicą niedoboru. 
Najważniejszym źródłem wody pitnej w Egipcie jest Nil. Zgodnie z układem z 1959 r. z Sudanem, dot. podziału 
wód tej rzeki, Egipt ma prawo do 55,5  km3 wody rocznie. Do kolejnych zasobów naturalnych należą 4 baseny 
podziemne (ale zasoby 3 z nich są nieodnawialne) oraz woda z opadów i powodzi. Oprócz tego, do zasobów 
wody zalicza się odzyski z rolnictwa, oczyszczalni ścieków, a także odsoloną wodę morską.

Użytkowanie energii słonecznej nie ogranicza się jedynie do DSWH, ale także planuje się szerszą gamę zasto-
sowań. Do dwóch priorytetowych należy wykorzystanie jej jako siły napędowej do klimatyzacji oraz chłodze-
nia. Na większą skalę prowadzony jest projekt ”MEDISCO”, którego celem jest zastosowanie energii słonecznej 
w  chłodniach, lodówkach i  innych urządzeniach stosowanych w przemyśle spożywczym. Strona egipska uzy-
skuje tu wsparcie merytoryczne z 6 ośrodków badawczych: Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Tunezji i Maroka 
[MSEA 2009].
W tym miejscu warto wyjaśnić, dlaczego kolektory słoneczne nie zdobyły aż tak dużego zainteresowania na ziemi 
egipskiej. Specjaliści badający ten sektor wyliczają różne bariery natury ekonomicznej, technicznej i społecznej. 
Do najważniejszych zaliczyć należy:
•	 Niska świadomość społeczna dotycząca korzyści z zastosowania DSWH;
•	 Wysoki koszt urządzenia;
•	 Niska jakość urządzeń wyprodukowanych w latach ’80-tych i na początku ’90-tych co zniechęca do zakupu 

nowych urządzeń; 
•	 Brak odpowiednio określonych standardów;
•	 Wysokie koszty prowadzenia badań nad jakością urządzeń.

Pomimo długoletnim zainteresowaniem odnawialnymi energiami, stanowią one jedynie marginalny procent wy-
twarzanej energii. Kolektory słoneczne są produkowane na lokalnym rynku bądź sprowadzane z Turcji lub Chin. 
Obecnie jednak globalne społeczeństwo zwraca się ku szerszemu zastosowaniu źródeł energii bezpiecznych dla 
środowiska. Ponadto prowadzone są prace pozyskania energii słonecznej na skalę przemysłową. Warto też mieć 
na uwadze, że Egipt jest jednym z członków Unii dla Śródziemnomorza, która w swym programie posiada projek-
ty zwiększenia zastosowania energii pochodzenia słonecznego. Wydaje się zatem, że sektor ten będzie stopnio-
wo wzrastał, a inwestycje zagraniczne mogą stanowić dodatkowy bodziec.

4.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Kolektory słoneczne w Egipcie pochodzą od lokalnych producentów bądź są importowane z zagranicy. Krajowa 
produkcja została zainicjowana na początku lat ’80 tych ubiegłego stulecia, po tym jak pierwsze urządzenia zosta-
ły sprowadzone z zagranicy. Początkowo produkty cechowała niska jakość i wydajność. Ze względu na duże kosz-
ty nie były one poddawane testom przeprowadzanym przez tamtejsze instytucje badawcze jak również nie posiadały 
odpowiednich certyfikatów. Obecnie większość producentów nie dysponuje własnym zapleczem badawczym ani nie 
kontroluje jakości wytwarzanych produktów. Zlecanie tych usług zewnętrznym wykonawcom wiąże się bowiem z do-
datkowymi kosztami.
W Egipcie produkowane są systemy termosy foniczne typu open-loop (czyli bez wymiennika ciepła), a zbiornik na 
wodę wytwarzany jest jako oddzielny produkt (tylko jedna firma produkuje kompletny zestaw).  Wielkość kolek-
torów zwiera się w przedziale od 2 do 7 m2, a pojemność zbiornika od 150 do 500l.
Głównymi dostawcami zagranicznymi kolektorów na rynek egipski są Turcja i Chiny. Turcja dostarcza urządzenia 
o rozmiarach 1,73m2 i 2,2 m2 powierzchni absorbującej, wykonanej z miedzi. Z Chin natomiast sprowadza się ru-
rowe kolektory, nie są one jednak rozpowszechnione na szeroką skalę.
Na rok 2002 w Egipcie działało co najmniej 10 przedsiębiorstw produkujących kolektory i/lub zbiorniki na wodę. 
Nie wszystkie posiadają własną stronę internetową. Poniżej scharakteryzowano wybrane firmy.

Misr America Co. For Solar investment (http://www.ecomagroup.com/AboutUS.htm)
Firma obecna jest na rynku od 1982 r. Zajmuje się produkcją kolektorów słonecznych z absorberem wykonanym 
z cynku lub ze stali nierdzewnej w 4 wariantach w zależności od ilości odgrzewanej wody. Urządzenia są w stanie 
podgrzać wodę do temperatury 45-55ºC w zimie i 60-75ºC w lecie. 

Egyptian Solar Energy Systems Company (http://www.egyptsolar.net/contact.html)
Firma jest obecna na rynku technologii solarnych od roku 1989. Oprócz kolektorów słonecznych dostarcza roz-
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W ostatnich latach instytucje rządowe podejmowały kroki, by poprawić jakość wód i zmniejszyć liczbę zanie-
czyszczeń. Jako przykład podać można kontrolę zakładów przemysłowych. Większość ścieków wylewanych do 
Nilu spełnia standardy zapisane w odpowiednich ustawach, a w ostatnim roku zatrzymano dopływ pra-
wie 18 mln m3, które nie były zgodne z tymi wymaganiami. Badania z 2008 r. przeprowadzone m.in. przez 
Ministerstwo Środowiska wykazały, że wody Nilu na terenie Egiptu, poza niektórymi odcinkami, spełniają 
podstawowe wymagania jakościowe. Dopuszczalna granica przekroczona była w kilku guberniach w teście 
na chemiczne zapotrzebowanie tlenu (COD), szczególnie w Aleksandrii gdzie wartość osiągnęła ok. 18 Mg/L 
przy 10 dopuszczalnych.

5.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Zarząd nad zasobami i jakością wody leży w gestii Ministerstwa Irygacji i Zasobów Wodnych, przy współpra-
cy z Państwowym Ministerstwem ds. Środowiska, Ministerstwem Zdrowia i innymi instytucjami państwowymi. 
Podstawowymi ustawami regulującymi ten sektor są – wspomniane już Prawo nr 4/94, dotyczące ochrony śro-
dowiska oraz Prawo  48/82 i Prawo 12/84. Prawo 48/82 zawiera regulacje traktujące o ochronie wód rzeki i jej 
dopływów przed zanieczyszczeniami. Zabrania wpuszczania do Nilu i jego systemu kanałowego odpadów 
płynnych i stałych, zagrażających zdrowiu i środowisku, jeżeli nie posiada się licencji wydanej przez Mini-
sterstwo Wody. Normy ścieków, dopuszczonych do wlewania do rzeki określane są przez Ministerstwo Zdro-
wia. Zauważyć należy, że większość ścieków przemysłowych trafiających do rzeki spełnia te kryteria, a także 
wstrzymuje się napływ tych przekraczających podane standardy. Prawo 12/84 zawiera natomiast regulacje 
dotyczące systemu irygacyjnego.

5.3 Rynek egipski dziś i jutro

Jako kraj rozwijający się, o szybkim przyroście populacji, Egipt będzie nieustannie zwiększał zapotrzebowanie na 
czystą wodę, a także zmagał się z problem ścieków miejskich, przemysłowych i komunalnych. Prognozy demo-
grafów przewidują dalszy wzrost liczby populacji, a co za tym idzie zwiększenie gęstości zaludnienia w Dolinie 
Nilu, którą obecnie zamieszkuje ok. 97% społeczeństwa. Zwiększać się będzie udział mieszkańców miast. Obok 
przyrostu maturalnego zauważalny jest napływ ludności do miast. Negatywnym następstwem tego zjawiska jest 
rosnąca liczba slumsów. Warunki mieszkalne są bardzo niskie. Mieszkańcy nie posiadają systemu sanitarnego, 
toteż zarówno ścieki jak i odpady najczęściej trafiają do wody. 
Zainteresowanie zasobami wodnymi i jakością wód w Egipcie jest duże. Dzięki działaniom podejmowanym przez 
poszczególne ministerstwa parametry jakościowe Nilu poprawiły się w porównaniu do wyników sprzed kilku 
lat. Jakość wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych jest pod ciągłą obserwacją licznych stacji kon-
trolnych. Pod auspicjami Ministerstwa Zasobów Wodnych i Irygacji znajduje się 232 takich jednostek monito-
rujących wodę w rzece, jej dopływach i kanałach oraz 203 dla wód podziemnych. Swoje stacje posiadają także 
Ministerstwo Zdrowia i EEAA. Prowadzone są również kontrole ścieków z zakładów przemysłowych, dzięki którym 
wstrzymywana jest praktyka wyrzucania odpadów płynnych i stałych do rzeki, nie spełniających kryteriów prawa 
48/82 i 4/94. W Aleksandrii np. dotyczyło to wszystkich, 15 operujących przedsiębiorstw, w Kairze- 27 spośród 35.
Kolejnym celem jest rozwój sieci sanitarnych na terenach wiejskich. W ramach implementowanego obecnie pla-
nu 5-letniego założono, że do roku 2012 pokryje ona 40% zapotrzebowania. 
W najbliższych latach planuje się przygotowanie Narodowego Planu Przeciwdziałania Wypadkom Losowym, 
chroniącego zasoby wodne przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, tj. wyciek ropy lub zatopienie innych nie-
bezpiecznych ładunków. Innym priorytetowym celem jest oczyszczanie jezior, których jakość wody jest dużo 
gorsza niż Nilu i powołanie specjalnej instytucji rządowej pełniącej nadzór nad wodami. Przewiduje się także 
stworzenie narodowej bazy danych dotyczącej sektora wodnego, zawierające wspólne statystyki z Minister-
stwa Irygacji i Zasobów Wodnych, Zdrowia, Środowiska i innych. Wreszcie rozważa się włączenie prywatnych 
firm do Towarzystwa Holdingowego ds. Wody i Ścieków (por. niżej) dostarczających rozwiązań technicznych 
i infrastrukturalnych.

Źródło Ilość wody (mld m3/r)

Nil 55,5

Wody gruntowe 6,1

Odzysk z rolnictwa 5,7

Odzysk z oczyszczalni 1,3

Deszcze i powodzie 1,3

Odsolona woda morska 0,06

Tabela 4. Udział procentowy poszczególnych zasobów wody w Egipcie (2006/07). Źródło: MSEA, 2009
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Wykres 4. Udział procentowy poszczególnych zasobów wody w Egipcie (2006/07). Źródło: MSEA, 2009

86% zasobów wodnych wykorzystywanych jest w sektorze rolniczym, podczas gdy na domowy użytek tylko 8%, 
a na użytek przemysłu trafia 6%. Dostępne zasoby zaspokajają krajowe zapotrzebowanie. Niemalże całe społe-
czeństwo (ok. 99%) jest obsługiwane przez krajową sieć wodociągów, dzięki czemu ma zapewniony dostęp do 
wody pitnej [WHO 2008]. W sprawie sanitariatów prezentuje się to gorzej. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych 
jest 93,6% społeczeństwa, z czego 99,6% w miastach i 78,2% na terenach wiejskich. Jakość systemów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych jest jednakże niska [OECD 2007].
Najdłuższa rzeka Afryki, główne źródło wody dla mieszkańców, narażona jest na szereg zanieczyszczeń pocho-
dzenia rolniczego, przemysłowego, społecznego i z innych źródeł. Poprzez rozbudowaną sieć irygacji i drenaży, 
wpływają do niej różnego rodzaju pestycydy, nawozy i odpady rolnicze, wyrzucane przez miejscowych fellahów. 
Oprócz tego, do kanałów trafiają także ścieki komunalne i przemysłowe. Te ostatnie są kolejnym, istotnym źró-
dłem zanieczyszczeń, o tyle niebezpiecznym, że zawierają chemikalia, metale i inne szkodliwe substancje. Wzdłuż 
rzeki i jej dopływów rozmieszczonych jest 129 zakładów przemysłowych, z których 102 pośrednio lub bezpośred-
nio wylewa do niej swoje ścieki. W efekcie rocznie do Nilu wpływ ponad 4 mld m3 tego typu ścieków. Wreszcie 
dużą porcję zanieczyszczeń stanowią tzw. ścieki domowe. Dziennie wytwarza się ich ok. 12 mln m3, z których 
nieco ponad 8 mln zostaje oczyszczone. Zauważalna jest także duża dysproporcja między miastami i wioskami. 
Działające oczyszczalnie całkowicie zaspokajają zapotrzebowania w ośrodkach miejskich, podczas gdy na wsiach 
tylko w 10%. Ścieki na terenach wiejskich gromadzone są w lokalnych zbiornikach (ok. 500), a potem spływają do 
wód Nilu, bez uprzedniego oczyszczenia [MSEA 2009].
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Thyssen Krupp (Niemcy)

Oczyszczalnia ścieków w Gabal al-Asraf
-moc przetwórcza: 60 tys. m3/d;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
-otwarcie oczyszczalni;

Oczyszczalnia wody pitnej w Kafr El Sheikh i Mahallet Abou Ali
-naprawa i rozbudowa;

-moc przetwórcza 1000 l/s;
- prowadzenie kluczowych zadań

Aqua Engineering GmbH 
(Austria)

Odsalarnie w Rafah, El-Sheikh Zowayed, Al-Arish, 
-moc przetwórcza 5 tys. m3/d;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
-otwarcie odsalarni;

Oczyszczalnia wody pitnej w El-Kobba i El-Tellin
-moc przetwórcza 10 tys. m3/d;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
-otwarcie oczyszczalni;

Oczyszczalnia wody pitnej w Nemret El-Bassal
-moc przetwórcza 8 tys. m3/d;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
-otwarcie oczyszczalni;

7 oczyszczalni wody pitnej z metali: żelaza i magnezu
-pojemność 60 i 90 l/s;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
-otwarcie oczyszczalni;

Globe Well ليو بولج  http://www.globewellegypt.com/ 
Prywatna firma egipska, działająca w sektorze oczyszczania wód i ścieków. Do jej aktywności należą: prowadzenie 
badań, produkcja urządzeń, sprzedaż i serwis posprzedażowa. W swej ofercie posiada rozwiązania dla oczyszcza-
nia wód za pomocą technologii separacji membranowej. Dostarcza rozwiązań oczyszczania ścieków, stosując 
techniki aeracji, tzw. „szarej wody” i oczyszczania elektro - chemicznego. Zapewnia oczyszczanie  ścieków pocho-
dzenia komunalnego i przemysłowego, w tym z przemysłu papierniczego, spożywczego, chemicznego, metalur-
gicznego oraz dla niektórych sektorów rolniczych. Zajmuje się także produkcją filtrów, stosujących technikę pro-
mieniowania ultrafioletowego, oferuje chemiczne systemy dozowania i różnego rodzaju filtry, rury i urządzenia 
do oczyszczania wody i ścieków.

Aquachiaraegypt http://aquachiaraegypt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=9&lang=en
Utworzona w 2001 r. firma, dostarczająca produktów z zakresu filtrowania i uzdatniania wody pitnej w Egipcie. 
Posiada bogatą ofertę filtrów, automatów z wodą, bojlerów, rur i innych komponentów. Jest także eksporterem 
produktów chińskich.

5.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy tech-
nologicznej

•	 Silne strony:
•	 efektywne , odgrywające istotną rolę technologie;
•	 wysoki wskaźnik odzysku wody;
•	 wydajność w stanie wysokiego zanieczyszczenia;
•	 skuteczność unieszkodliwiania ścieków;
•	 brak potrzeby stałego nadzoru;

•	 Słabe strony:
•	  brak kanałów dystrybucji;
•	 Brak znajomości polskich technologii na rynku egipskim;
•	 Nieprzystawanie do egipskich warunków klimatycznych

Zewnętrzne cechy grupy tech-
nologicznej

•	 Szanse:
•	 Plany rozbudowy sieci oczyszczalni na terenach wiejskich;
•	 Duże zainteresowanie i inwestycje w sektor wodny i sanitarny;
•	  Niska jakość obecnych systemów kanalizacyjnych;
•	 Wzrastająca liczba populacji i gęstość zaludnienia;
•	 Rosnące zapotrzebowanie na wodę pitną;
•	 Obecność Polski w Unii dla Śródziemnomorza

•	 Zagrożenia:
•	 Rozwinięta konkurencja krajowa;
•	 Obecność znanych przedsiębiorstw zagranicznych na rynku oczyszcza-

nia ścieków i uzdatniania wody pitnej;
•	 Duża ilość oczyszczalni ścieków;
•	 Krajowa oferta nowoczesnych technologii;
•	 Szybki rozwój przemysłowy kraju;

5.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Egipt posiada łącznie 239 oczyszczalni ścieków komunalnych. Na Kair przypada 7 o łącznej mocy przetwórczej 4,6 
mln m3 dziennie. 31 oczyszczalni jest jeszcze w trakcie budowy, a 2 nowe są planowane w Fayyoum. Większość 
z nich wchodzi w skład Towarzystwa Holdingowego ds. Wody i Ścieków. Towarzystwo to zostało ono powoła-
ne w 2004 r. na mocy dekretu prezydenta H. Mubaraka. W skład holdingu weszły zarządy lokalne i publiczne 
 organizacje ds. wody z 17 muhafaz egipskich oraz miasta Shubra El-Kheima. Obecnie stowarzyszonych z nim jest 
19 przedsiębiorstw. Dotacje pochodzą z Unii Europejskiej, USAID i Banku Światowego.
Holding posiada 187 oczyszczalni ścieków, obsługujących 64 mln mieszkańców i przerabiających dziennie 6,3 mln 
m3 ścieków. Proces oczyszczania ścieków przebiega trójfazowo: oczyszczanie wstępne, oczyszczanie wtórne i od-
każanie. Przy wtórnym oczyszczaniu stosowana jest metoda biologiczna, polegająca na usunięciu z wody bio-
logicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Powołanie Holdingu miało bardzo pozytywny wpływ na jakość wody 
i sanitariatów. Jak widać, rynek sektora wodnego zdominowany jest przez ten Holding, niemniej jest on otwarty 
na nowych partnerów i inwestycje. Poza tym nie jest on obecny we wszystkich muhafazach.
Poniżej przedstawiono charakterystykę krajowych przedsiębiorstw działających w Egipcie w sektorze oczyszcza-
nia wody:
Ament تنمآ  http://www.ament-egypt.com/
Firma działająca na rynku egipskim od 1985r. Jej aktywność zawiera się w 3 sektorach:
•	 elektryka;
•	 metalurgia;
•	 woda i ścieki.
Współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, którym dostarcza informacji z zakresu uwarunko-
wań prawnych w Egipcie, tradycji biznesowych i sytuacji na rynku lokalnym. Jest też aktywna w poszukiwaniu 
nowych klientów i partnerów zagranicznych. W trzecim polu swojej działalności zrealizowała liczne projekty bu-
dowy oczyszczalni ścieków, dostarczania infrastruktury technicznej i innych. Projekty te realizowane były przy 
współpracy niemiecki i austriackich partnerów.

Partner zagraniczny Nazwa projektu Opis i działania

TECHNIP (Niemcy)

Oczyszczalnia ścieków w mieście Shourba El Kheima
- moc przetwórcza 600 tys. m3/d;

-technika aeracji;
-zaopatrzenie w sprzęt elektromaszynowy;

Oczyszczalnia ścieków w mieście  Qaluyb
-moc przetwórcza 90 tys. m3/d;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim

Oczyszczalnie w Toukh, Shebin El Kanate i Kafr Shokr
- moc przetwórcza 25 tys. m3/d każda;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;

Austrian Energy & Environ-
ment „AE&E”

19 oczyszczalni ścieków w różnych okręgach
-moc przetwórcza 20 tys. m3/d każda;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;

60 małych oczyszczalni w różnych okręgach
-moc przetwórcza 100 m3/godz.

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;

WABAG (Niemcy) Oczyszczalnia wody w El Kuraymatt
-oczyszczalnia i „pumping stadion” o pojemności 700 l/s;

-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;

Partner zagraniczny Nazwa projektu Opis i działania

WABAG (Austria) Oczyszcalnia wody pitnejw El-Raswa
- moc przetwórcza 133 tys. m3/d;

-technika: proces sedymentacji, filtracji i odkażania;
-zaopatrzenie w sprzęt i nadzór nad nim;
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Zarządzanie odpadami w miastach należy z reguły do kompetencji lokalnych samorządów. Pod pojęciem „odpa-
dy miejskie” należy rozumieć odpady gospodarstw domowych, szpitali, szkół, centrów handlowych, mniejszych 
fabryk i zakładów, a także śmiecie zebrane z ulic, parków i centrów rozrywkowych. Skład tych odpadów jest zróż-
nicowany, w zależności od wielkości miasta i przyzwyczajeń jego mieszkańców. W dużych miastach, tj. Aleksan-
dria, czy Kair ilość wytwarzanych odpadów na głowę wynosi 1 kg per capita dziennie, podczas gdy w ośrodkach 
o niskim poziomie dochodów wynosi ona 300 g. W bogatszych okolicach spada udział odpadów organicznych na 
rzecz pochodzenia wtórnego, tj. papier, szkło, czy metal.
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 Wykres 6. Uśredniony skład ilościowy odpadów miejskich w Egipcie (1998). Źródło: EEAA 1999 http://www.eeaa.gov.eg/seam/Manuals/DakahSolidWaste/
Chapter2.pdf 

Zarządzanie odpadami jest poważnym problemem dla samej stolicy kraju- Kairu. Ta wielka metropolia jest domem 
dla ponad kilkunastu mln mieszkańców o bardzo zróżnicowanym dochodzie i statusie społecznym. Powszech-
nym zjawiskiem jest zamieszkiwanie na dachach niewykończonych kamienic, gdyż pozwala to na uniknięcie 
pewnych opłat. Specyficzna dla tego miasta jest tzw. cmentarna dzielnica, gdzie w przybudówkach cmentarnych 
ulokowała się najuboższa warstwa społeczna. Śmiecie często trafiają wprost na ulice, bądź składowane są na 
przypadkowych wysypiskach. 
Dziennie wytwarzanych jest tam ok. 8000 tys. ton odpadów, nad którymi pracuje 6 zakładów sortujących i kom-
postujących, o całkowitej mocy przetwórczej ok. 3500 ton dziennie. 

Mapa 3. Ośrodki zajmujące się sortowaniem i kompostowaniem odpadów miejskich w Kairze (żółte okręgi na mapie).  Źródło: ECARU, 2010 

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1 Obecna sytuacja Egiptu

Wraz z szybkim wzrostem populacji egipskiej zrodził się problem składowania i zarządzania odpadami miejski-
mi. W przeciągu ostatnich 40-tu lat ludność Egiptu podwoiła się – obecnie to 80 mln mieszkańców, a gęstość 
zaludnienia wynosi ok. 80 os/km2. Mając jednak na uwadze to, że ponad 90% kraju to niezamieszkane pustynie, 
a mieszkańcy skupieni są w wąskim fragmencie Doliny Nilu, wielkość ta nie jest adekwatna do rzeczywistej sy-
tuacji. [Hobbs 2007]. Zamieszkała część Egiptu ciągnie się na przestrzeni 1000 km od Aswanu do Aleksandrii, 
stanowi ok. 5% powierzchni, zamieszkałej przez 97% populacji [Hassan].
Na ilość wytwarzanych odpadów wpływ miała nie tylko diametralnie przyrastająca populacja, ale także zmiana 
przyzwyczajeń konsumpcyjnych zarówno mieszkańców miast, jak i terenów wiejskich. Państwowe Ministerstwo 
ds. Środowiska szacuje, że wielkość odpadów wytwarzanych w samych gospodarstwach domowych wynosi ok. 
20 mln ton rocznie, czyli ok. 55 tys. ton dziennie (średnio 700 g per capita). [MSEA 2009]. Stanowi to 25% całkowi-
tej ilości odpadów wytwarzanych w Egipcie. Najwięcej powstaje przy oczyszczaniu kanałów i sieci irygacyjnych. 
Udział procentowy poszczególnych sektorów w wytwarzaniu odpadów, zgodnie z najnowszym raportem MSEA 
prezentuje się następująco:
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Wykres 5. Udział procentowy poszczególnych typów odpadów w Egipcie. Źródło: MSEA 2009

W innym, nieco starszym raporcie, podawana jest odmienna klasyfikacja. Znacznie większy jest udział odpadów 
rolnych, prawdopodobnie dlatego, że zakwalifikowano do tej kategorii część odpadów pochodzących z oczysz-
czania kanałów irygacyjnych. Poniższa tabela prezentuje podaje proponowane przez niego zestawienie, wg sza-
cunków z roku 2001:

Rodzaj odpadów Ilość wytwarzana rocznie (MT)

Śmieci 14-15

Odpady przemysłowe 4,5 – 5

Odpady rolnicze 23

Ścieki 1,5-2

Pozostałości po oczyszczaniu kanałów 20

Odpady ze szpitali i ośrodków zdrowia 0,1 -1,2

Odpady budownictwa 3-4

Tabela 5. Skład odpadów w Egipcie (2001). Źródło: Kenanaonline 
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przez odpady oraz jego protekcją. Duży nacisk położony jest w nim na odpady niebezpieczne, np. stawia wymóg 
posiadania licencji dla ośrodków zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów. 
Ważnym przedsięwzięciem ostatnich lat była Narodowa Strategia Zarządzania Miejskimi Odpadami Trwałymi 
na lata 2000-2001, która jako jeden z priorytetowych celów stawiała częściową prywatyzację. Objęła ona głów-
ne ośrodki miejskie, a rząd egipski, przy realizacji projektu otrzymał pomoc finansową od USAID w wysokości 
5,72 mln $. [USAID].

6.3. Rynek egipski dziś i jutro

Egipt zaliczany jest do krajów rozwijających się, charakteryzujących się wzrostem PKB, rozbudową infrastruktury tech-
nicznej i licznymi zmianami demograficznymi. W przeciągu ostatniego stulecia miejsce miał gwałtowny przyrost lud-
ności. Obecnie tempo nieco spowolniło, stopa wzrostu populacji wynosi 1,97% [CIA Factbook 2010], w porównaniu do 
r. 1985, gdzie wynosiła ona 2,7; niemniej przy takich wartościach, w 2030 r. liczba mieszkańców kraju nad Nilem sięgnie 
100 mln [Hobbs 2010].
W ostatnich latach zauważyć można było zmiany nawyków konsumpcyjnych mieszkańców, zarówno w miastach 
jak i na wsiach. W kraju szybko postępuje industrializacja. Wobec takich przemian społecznych i ekonomicznych, 
produkcja odpadów w tym kraju będzie niewątpliwie wzrastać. Jak dotychczas, pomimo częściowej prywatyzacji 
sektora, infrastruktura jest nadal niewystarczająca, zwłaszcza gdy chodzi o odpady niebezpieczne. Implementa-
cję wspomnianego Jednolitego Narodowego Programu Zarządzania Odpadami Stałymi przewidziano na 10 lat. 
Wśród głównych założeń Programu leży prywatyzacja sektora, zwiększenie liczby wysypisk, włączenie do ponow-
nego użytku odpadów rolnych i rozbudowa sektora zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Oprócz tego plano-
wano zwiększyć świadomość społeczną wobec skutków nieodpowiedniego składowania odpadów, poprzez 
wydawanie specjalnych periodyków i publikacji. 
Nadal jednak zapotrzebowanie na inwestycje w tym sektorze jest olbrzymie. W wybranych ośrodkach wiejskich 
np. potrzeba łącznie 135 traktorów z ładowarkami, 61 ciężarówek o pojemności 5 t i innych urządzeń. Minister-
stwo szacuje, że najbliższe koszty związane z realizacją Programu wyniosą 2 mld funtów egipskich [MSEA 2009]1.

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na rynku egipskim działają lokalne i zagraniczne firmy zaangażowane w sektor zarządzania odpadami. Powszech-
nie stosowaną formą utylizacji jest kompostowanie, gdyż ze względu na tamtejsze warunki klimatyczne, jest to 
najskuteczniejsza metoda ze względu na tamtejsze warunki klimatyczne, w proporcji: 70% odpadów przeznaczo-
nych na kompost, 30% na wysypisko. 
Od czasów prywatyzacji wzrasta udział lokalnych i zagranicznych kompanii w sektorze odpadów. Poniżej przed-
stawiono charakterystykę wybranych z nich.

Veolia (dawn. ONYX)  (http://www.sustainable-development.veolia.com/en/Articles/20081015,alexandria-egypt.aspx) 
Francuska firma dostarczająca rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, energetyki i trans-
portu, posiadająca ponad 150 letnią historię. Na rynku egipskim, dokładnie w Aleksandrii, obecna jest od r. 2000, 
a długość kontraktu przewidziano na 15 lat.  Obsługuje ona 5 mln mieszkańców, zatrudniając 4,5 tys. pracow-
ników. Rocznie przetwarza ponad milion ton odpadów, produkując 150 m3 kompostu. Do  głównych założeń 
strategicznych należą:
•	 Codzienne sprzątanie ulic, parków, plaż;
•	 Codzienne zbieranie i wywożenie miejskich odpadów;
•	 Kompostowanie;
•	 Budowa dwóch nowoczesnych wysypisk śmieci;

1  Funt Egipski L. E. 1 USD=5.75 L.E.

Kair, podobnie jak inne większe miasta, boryka się z problemem slumsów. Mieszkańcy tych ubogich dzielnic po-
zbawieni są odpowiednich warunków mieszkalnych i dostępu do podstawowej infrastruktury. Wytwarzane przez 
nich odpady są wyrzucane prosto na ulice, bądź spalane.
Coraz większy nacisk kładzie się na kwestię związaną z zarządzaniem i utylizacją odpadów szkodliwych. Należą 
do nich pestycydy i inne produkty pochodzenia rolniczego, chemikalia, trujące substancje, odpady ze szpitali 
i ośrodków zdrowia. Wg szacunków niemieckich specjalistów [GTZ], rocznie wytwarzanych jest ok. 60 mln ton ta-
kich odpadów. Ze względu jednak na brak odpowiedniej infrastruktury i urządzeń, nie są one utylizowane i skła-
dowane w bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzkiego sposób. Wprawdzie istnieje jedno (tylko) wysypisko 
przeznaczone dla tego typu pozostałości, jednakże najczęściej są one tam wyrzucane wraz z tymi nieszkodliwy-
mi. Niemniej Państwowe Ministerstwo ds. Środowiska, podejmuje kroki, by usprawnić i zabezpieczyć ten sektor. 
Należą do nich: prowadzenie badania nad składem i ilością szkodliwych odpadów, udzielanie wsparcia finanso-
wego i merytorycznego poszczególnym ośrodkom.
Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące szkodliwych odpadów w mieście 10-tego Ramadana (10th of Ra-
madan city), za rok 2008. Miasto leży w niedużej odległości od Kairu i stanowi ważne centrum przemysłowe, a dane 
dotyczące gospodarki odpadami w tym mieście pozwalają zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją także inne ośrodki 
miejskie kraju.

Ilość/Liczba Jednostka

Liczba firm 306 Firma

Liczba sektorów 13

Całkowita ilość szkodliwych odpadów trwałych 12,017 tys. ton rocznie

Całkowita ilość płynnych trujących odpadów przemysłowych 4269307 m3 rocznie

Całkowita ilość starych szkodliwych odpadów 278 tona

Całkowita ilość nieszkodliwych odpadów 34790 ton rocznie

Tabela 5. Szkodliwe odpady w mieście 10 – tego Ramadana. Źródło: MSEA, 2009

6.2 Regulacje i standardy ekonomiczno – prawne

Za zarządzanie odpadami miejskimi odpowiedzialne są trzy segmenty:
1. Zarząd lokalny - Rozumieć tu należy lokalne organizacje lub instytucje publiczne, które zajmują się zbiera-

niem odpadów z ulic, kontenerów oraz nadzorem nad wysypiskami śmieci.  Do ich działalności należy także 
kompostowanie odpadów, czym trudnią się bezpośrednio lub zlecają prywatnym firmom.

2. Tradycyjni śmieciarze - Śmieciarze zajmują się gromadzeniem i transportowaniem odpadów z dzielnic 
mieszkalnych, niektórych ośrodków handlowych i ich recyklingiem. Szacuje się, że ok. 80% zebranych przez 
nich śmieci zostaje przywrócone do użytku. Choć ich działalność jest dość wydajna (w Kairze zbierają nawet 
do 3 tys. ton dziennie, czyli ok. 30% całkowitej liczby) i tania, niesie ona za sobą negatywne skutki zdrowotne.

3. Sektor prywatny - Częściowa prywatyzacja sektora odpadów nastąpiła w 2001r. Pozwoliło to odciążyć z obo-
wiązków sektor publiczny, a także zwiększyć wydajność tych działań. Prywatne firmy zajmują się gromadze-
niem i transportowaniem odpadów, a potem ich kompostowaniem, recyklingiem lub utylizacją.

Prawnymi regulacjami sektora zarządzania odpadów zajmuje się Państwowe Ministerstwo ds. Środowiska. 
Do jego kompetencji należy też nadzór nad istniejącymi wysypiskami i zaopatrywaniem je w sprzęt i pojazdy. 
Do podstawowych praw regulujących ten sektor należą Prawo 38/67 i wspomniane Prawo 4/94. Pierwsze z nich 
wprowadza definicje odpadów, zawiera regulacje dotyczące ich gromadzenia i wywózki z terenów zamieszka-
nych, centrów handlowych i miejsc publicznych oraz nakłada podatek wysokości 2% od dochodów na wszystkie 
gospodarstwa domowe. Drugie skupia się na kwestiach związanych z zagrożeniem dla środowiska wywołanym 
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6.5. Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 innowacyjne, efektowne rozwiązania;
•	 zainteresowanie władz techniką recyklingu; 
•	 bezpieczna utylizacja wtórnego wykorzystania odpadów i szkodliwych 

materiałów;

•	 Słabe strony:
•	 brak jasnych regulacji prawnych;
•	  rozpowszechnione praktyki wyrzucania odpadów w przypadkowe 

miejsca;

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 rosnąca produkcja odpadów;
•	 duża ilość niebezpiecznych odpadów;
•	 prywatyzacja sektora zarządzania odpadami stałymi;
•	 dotychczasowe inwestycje nie pokrywają całkowitego zapotrzebo-

wania;
•	 brak zadowolenia społecznego z usług obecnych inwestorów;
•	 postępująca urbanizacja i industrializacja, wpływające proporcjonalnie 

na wzrost liczby odpadów;

•	 Zagrożenia:
•	 niechęć lokalnego społeczeństwa do zagranicznych inwestycji;
•	 niska świadomość społeczna wobec zagrożenia związanego ze złym 

zarządzaniem odpadami odpadów;
•	 brak odpowiednich statystyk i badań;
•	 konkurencja krajowa i zagraniczna;

7. Rynek czystych technologii dla koksownictwa

7.1 Obecna sytuacja Egiptu

Węgiel nie odgrywa ważnej roli dla gospodarki Egiptu. Energia pochodząca ze spalania węgla stanowi 1% cał-
kowitej krajowej produkcji. Na terenie kraju znajduje się jedna kopalnia węgla, ulokowana na Półwyspie Synaj, 
której możliwości wydobywcze wynoszą ok. 360 tys. ton rocznie.  Produkcja węgla wynosi 300 tys. ton rocznie, 
a krajowe spożycie – 1,3 mln tony [EIA 2008]. Docelowym przeznaczeniem węgla jest fabryka produkcji koksu 
i produktów metalurgicznych w Helwan, reszta jest rozdysponowana między niewielkie przedsiębiorstwa.

7.2 Regulacje i standardy ekonomiczno- prawne

Emisja dwutlenku węgla, do atmosfery, pochodzącego z spalania węgla wyniosła w roku 2001 0,85 miliona MTCE 
(metric tons carbon equivalent). Dla porównania w Polsce wyniosła ona 56,08 MTCE, a w Chinach 638,64.  [Balat 
2007]
Prawo 4/94 określa, że maksymalna ekspozycja na tlenek węgla wynosi 30 mg/m3 na godzinę i 10 mg/m3, nie 
specyfikuje jednak wartości w skali doby, bądź roku. Emisja gazów z przemysłu węglowego i koksowniczego nie 
może przekroczyć 50 mg/m3 w obu przypadkach. W przypadku przedsiębiorstw emitujących dwutlenek węgla 
do atmosfery, są zobligowane do postawienia odpowiednio wysokiego komina, dzięki któremu gazy zdążą roz-
rzedzić w atmosferze zanim opadną na powierzchnię ziemi.
Redukcja zanieczyszczeń przemysłowych jest również jednym elementów działań podejmowanych przez MSEA. 
Na lata 2007-2011 przewidziana jest II faza Egipskiego Projektu Walki z Zanieczyszczeniami, skierowanemu na 
ciężko zanieczyszczone okręgi przemysłowe. Współfinansowany jest przez Bank Światowy, Bank Japoński do 
Współpracy Międzynarodowej, Europejski Bank Inwestycyjny i Francuską Agencję ds. Rozwoju. Okręg przemysło-
wy w Helwan, w którym znajduje się fabryka koksu, należy do terenów objętych programem, a wartość inwestycji 
wynosi 63 mln USD.

Wg lokalnej prasy otrzymuje na ten cel dotacje z rządu w wysokości 200 mln L.E. rocznie, jednakże skutki jej dzia-
łalności nie są widoczne, a firma próbuje zrzucić odpowiedzialność na mieszkańców, którzy wykradają kontenery. 

FCC http://www.fcc.es/fcc/corp/ing/o_df_i_e.htm 
Hiszpańska firma powstała w wyniku fuzji, dwóch, posiadających wieloletnią historię firm. Oferuje szeroki za-
kres działalności, w dziedzinach takich jak: ochrona środowiska, energia, konstrukcje, innowacje technologiczne. 
W Egipcie wspomaga sektor zarządzania odpadami w Gizie. Dostarcza usług z zakresu gromadzenia odpadów 
i czyszczenia ulic. Podobnie jak w przypadku Veolii, lokalna prasa nie wyraża się pochlebnie o działalności zagra-
nicznych firm w sektorze zarządzania odpadów, narzekając, że pobierają one duże dotacje rządowe, a widocz-
ność ich działalności jest niewielka.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) http://www.gtz.de/en/unternehmen/28850.htm
Jest to niemiecka organizacja, działająca w imieniu rządu, wspierająca współpracę międzynarodową dla zrów-
noważonego rozwoju. W Egipcie przeprowadza projekt zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Jest on wdra-
żany pod auspicjami EEAA, a fundusze pochodzą z UE. Czas trwania programu przewidziano na lata 2008-2011. 
Główne założenia dotyczą poprawy obecnej sytuacji w traktowaniu niebezpiecznych odpadów, harmonizację 
egipskiego prawa w tej dziedzinie z prawem europejskim, stworzenie odpowiednich instytucji rządowych.

Citadel Capital (ةعلقلا) http://www.citadelcapital.com/
Prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Kairze, świadczące usługi w rejonie MENA, a także pretendujące do roz-
przestrzenia swej działalności w Afryce Subsaharyjskiej. Założona w 2004 prowadzi działalność w następujących 
dziedzinach:
•	 Energia;
•	 Cement;
•	 Nieruchomości;
•	 Górnictwo;
•	 Zarządzanie odpadami;
•	 Metalurgia;
Przejęła ona kontrolę nad dwoma firmami egipskimi: ECARU, zajmującej się produkcją kompostu oraz ENTAG- 
stowarzyszenie egipskich inżynierów, które stały się od tamtego momentu jedną spółką (2009) [Sibley 2009].

Egyptian Company for Solid Waste Recycling ECARU http://www.ecaru.net/english/about.shtml 
To egipskie przedsiębiorstwo, wiodące w sektorze zarządzania odpadów, specjalizuje się w produkcji kompostu 
z różnego typu odpadów. Powstało w 1997 r., od 1999 r. rozpoczęło działalność w Kairze w zakresie zarządzania 
miejskimi odpadami stałymi, a od 2004r. poszerzyło swoją aktywność o obsługę wysypisk śmieci. Posiada 5 fabryk 
produkujących kompost w Egipcie oraz 1 w Libii.
Dziennie gromadzi ok. 1500 ton odpadów miejskich w Południowym Kairze, jeżeli chodzi o odpady rolnicze 
(głównie snopy ryżowe), to są to wielkości 500 mln ton rocznie [Citadel 2009].
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Załącznik 1. Podstawowe dane dotyczące Egiptu

Powierzchnia 1 001 450 km2

Powierzchnia wód 6000 km2

% powierzchni zdatnej do uprawy 2,92

Powierzchnia terenów irygowanych 34 220 km2

Ludność 80 471 869

Przyrost naturalny 1,97%

Procent ludności miejskiej 43 (2008)

Wskaźnik urbanizacji 1,8% (2005-2010)

Oczekiwana długość życia 72,4 lata

PKB (PPP) 471,2 mld USD (2009)

PKB per capita (PPP) 6 000 USD

Przyrost PKB 4,7 % (2009)

Udział poszczególnych sektorów w PKB
•	 rolnictwo – 13,7%
•	 przemysł – 37,6% 
•	 usługi – 48,7%    

Bezrobocie 9,4% (2009)

Populacja poniżej krajowej granicy ubóstwa 20%

Inflacja 11,8%

Źródło: CIA Factbook 2010. 

Załącznik 2. Polityczna mapa Egiptu

Źródło: http://i86.servimg.com/u/f86/12/06/75/38/egypt-10.gif 

7.3 Rynek egipski dziś i jutro

Techniki koksownictwa są powszechnie stosowane w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, produkcji mate-
riałów budowlanych oraz do wytwarzania energii elektrycznej. Głównymi źródłami energii w Egipcie są ropa naf-
towa i gaz ziemny, będące jego naturalnymi zasobami. Spora część pochodzi z energii wód, natomiast ze spalania 
węgla tylko 1%. Ponieważ węgiel, podobnie jak ropa, nie jest paliwem przyjaznym dla środowiska, proporcja ta 
raczej nie ulegnie zmianie na jego korzyść. Poza tym coraz większa uwaga skupiana jest na odnawialne źródła 
energii. Podstawowym paliwem energetycznym wykorzystywanym w przemyśle są produkty ropopochodne, 
w szczególności mazut. Węgiel i koks stosowany jest w niewielkiej liczbie przedsiębiorstw. Produkcja węgla w kra-
ju wystartowała dopiero w roku 1999 r., ale jest ona na tyle niewielka, że nie zaspakaja krajowych potrzeb. Egipt 
zatem nie jest atrakcyjnym rynkiem dla dostawców czystych technologii dla koksownictwa.

8. Podsumowanie

Jako kraj rozwijający się Egipt styka się z licznymi problemami, charakterystycznymi dla uprzemysłowionych gospoda-
rek. Gęsto zaludniona Dolina Nilu boryka się z diametralnie przyrastającą liczbą odpadów zarówno komunalnych jak 
i przemysłowych. Z kolei na terenach wiejskich, co roku wytwarzanych jest ponad 20 mln ton odpadów rolniczych, po-
siadających pewien, niewykorzystany potencjał energetyczny. W związku z rozwojem przemysłowym, dynamicznym 
przyrostem ludności i zmianą jej przyzwyczajeń konsumpcyjnych, ilość odpadów będzie nieustannie narastać, a sektor 
zarządzania nimi wymagać dalszych inwestycji i innowacji technologicznych. Podobnie przedstawia się to w kwestiach 
wody. Zwróćmy uwagę, że zapewnienie dostępu do wody pitnej należy do Milenijnych Celów Rozwoju. Wprawdzie 
jakość wody Nilu, głównego źródła w Egipcie, spełnia podstawowe standardy, niemniej rzeka narażona jest na sze-
reg zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Ponadto tamtejsza sieć sanitarna nie dociera do wszystkich mieszkańców, 
a ilość oczyszczalni ścieków niewystarczająca.
Egipt podejmuje jednakże liczne kroki by sprostać powyższym problemom. Odpowiednie ministerstwa sporzą-
dzają i realizują plany w tych sektorach. Podaż krajowych technologii i inwestycji częściowo zaspokaja potrzeby, 
a częściowo sprowadzane są z zagranicy. Wybrane projekty także otrzymują dotację od instytucji i organizacji 
międzynarodowych.
Gorzej sprawa prezentuje się w sprawach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Kraj posiada dobre wa-
runki do pozyskiwania energii słonecznej, jednakże wykorzystuje to w niewielkim stopniu. Kolektory słoneczne 
są co prawda obecne na rynku od ponad 30 lat, a krajowa produkcja dość rozwinięta, niemniej nie cieszą się one 
zainteresowaniem. Biomasa, jako materiał energetyczny, używana jest w prymitywnych piecach ceramicznych, 
a technika brykietowania praktycznie nieznana. Niemalże cała energia pozyskiwana jest z ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Jednakże są to zasoby o ograniczonej podaży, dlatego też poszukiwanie alternatywnych źródeł jest 
coraz częściej rozważane.
Egipt niewątpliwie wymaga dalszych inwestycji i rozwoju infrastruktury. Należy jednak mieć na uwadze, że na 
rynku obecnych jest wiele firm zagranicznych, posiadających znaną markę i wysokiej jakości rozwiązania, a obok 
nich coraz większego znaczenia nabierają lokalne przedsiębiorstwa.  
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1.Wprowadzenie

Indie są krajem, gdzie energetyka odnawialna do tej pory nie miała dużego wpływu na obraz rynku energe-
tycznego. Według danych na rok 2006, udział indyjskiej energetyki wykorzystującej źródła odnawialne wynosił 
zaledwie 3,5% potencjalnych możliwości [Miesen 2006]. Tak mały procent bardzo wyraźnie podkreśla słabe wyko-
rzystanie istniejących źródeł przez inwestorów i rząd. Sytuacja przyjmuje obraz jeszcze bardziej niepokojący, gdy 
spojrzy się na wykresy konsumpcji i produkcji energii w Indiach. Wzrost konsumpcji energii, szacowany przez EIA 
(Energy Information Administration) na około 4% rocznie do roku 2025 [Miesen 2006], zdecydowanie przewyższa 
obecne możliwości produkcyjne Indii. Wynika to głównie z małego wykorzystania dostępnych źródeł odnawial-
nych, i zaspokajaniu potrzeb energetycznych kosztownymi zakupami na rynku między narodowym.
Dominującym źródłem energii, z około 60% udziałem, jest węgiel. Przerażający jest fakt, że w 2006 roku niemal 
50% ludności nie miała dostępu do elektryczności [Miesen 2006].
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2. Streszczenie

Poniższy raport określa obecną sytuację i możliwe drogi rozwoju zielonych technologii w Indiach. W pięciu roz-
działach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarno-termicznej, technologii 
przetwarzania odpadów, technologii oczyszczania ścieków i technologii dla koksownictwa.
Rynek biomasy w Indiach należy ocenić jako dość nietypowy. Obecne instalacje jedynie w 5% wykorzystują gi-
gantyczny potencjał zasobów biomasy szacowany na 16GW. Wyraźnie widać starania rządu indyjskiego, które 
mają na celu stymulowanie rynku, na przykładzie 11 planu rozwoju, czy planów podległych mu instytucji. Dla 
polskich inwestorów jest to wiadomość dobra, bo ludzie chętniej będą kupować produkty wykorzystujące bio-
masę, ale też zła, gdyż regulacje administracyjne nie są do końca jasne, a wejście na rynek może być ograniczone.
Technologie solarne, w tym Solar Thermal Energy (STE), oraz Solar Water Heating (SWE) zyskują coraz bardziej na 
znaczeniu, co wiąże się przede wszystkim z położeniem geograficznym Indii. Co prawda nie cała powierzchnia 
Indii ma doskonałe warunki nasłonecznienia, lecz łatwo odnaleźć regiony najbardziej odpowiadające potrzebom 
technologii. Zaawansowany projekt rozwoju przygotowany przez NSM (Krajowa Misja Solarna) zakłada wzrost 
siedmio krotny instalacji termalnych do 2022 roku. Pewne jest, że Indie same nie poradzą sobie z tym zadaniem 
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Rysunek 2. Zasoby zbóż Indii [Biblioteka Uniwersytetu Texas 1973].

3.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Od początku analizy rynku indyjskiego ważną rolę odgrywał indyjski rząd, a przede wszystkim Ministerstwo No-
wych i Odnawialnych Energii. Zaangażowanie rządu w kontrolowanie sytuacji nie może bardzo dziwić, w szcze-
gólności gdy spojrzy się na potencjał rynku i kłopoty w produkcji energii, które są skutkiem braku wykorzysta-
nia owego potencjału. Ciężko ocenić na ile kontrola rządowa spowalnia lub przyspiesza rozwój rynku. Programy 
przygotowywane przez ministerstwo, ustawy i regulacje mają na celu zorganizowanie i uporządkowanie szybko 
rozwijającego się rynku energetyki odnawialnej, aby wykorzystanie potencjalnych szans było jak najlepsze dla 
całej indyjskiej gospodarki.
Wpierw spróbujemy określić cele, jakie rząd postawił przed rozwijającym się rynkiem energetyki odnawialnej. 
Mając na uwadze gigantyczny potencjał biomasy, który wciąż nie jest wykorzystany, można spekulować że wła-
śnie biomasa w dużej mierze będzie musiała sprostać wyzwaniom stawianym energetyce odnawialnej.
Udział źródeł odnawialnych w całym rynku energii ma wzrosnąć o 10%, lub 10000MW do roku 2012 [Renewable 
Energy Policy – India 2006].
Decentralizacja źródeł energii w rolnictwie, przemyśle, oraz gospodarstwach domowych na wsi i w miastach [Re-
newable Energy Policy – India 2006].
Zwiększenie niezawodności sieci wysokiego napięcia [Shukla 2005].
Zdając sobie sprawę z potrzeby zaangażowania inwestorów z całego świata, Ministerstwo utworzyło dwie in-
stytucje: Foreign Investment Promotion Board (FIPB), oraz Foreign Investment Implementation Authority (FIIA). 
Pierwsza ma na celu zachęcanie inwestorów zagranicznych do działania na terenie Indii i dawanie wskazówek, 
w jaki sposób zagraniczny inwestor może dostać się na rynek. Druga, została powołana, aby koordynować istnie-
jące inwestycje i pomagać rozwiązywać problemy pomiędzy inwestorami, zagranicznymi, a władzami indyjskimi 
[Shukla 2005]. 

3.3. Rynek indyjski dziś i jutro

Mimo obecnego niskiego procentowego wykorzystania biomasy jako źródła energii, należy spodziewać się zmia-
ny takiego stany rzeczy w najbliższych latach. Jedenasty Plan na lata (2007-2012) zakłada zwiększenie o 1700MW 
produkcji energii z biomasy w regionach: Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu i Karnataka. Pamiętając, że 
w roku 2008 w całych Indiach instalacje na biomasę generowały 605MW trzeba docenić wysokie ambicje rządu 
indyjskiego. 

i będą potrzebowały produktów zagranicznych. Trzeba jednak pamiętać, o mało przejrzystej sytuacji w zakresie 
regulacji, co może wpływać na wzrost ryzyka poniesionych inwestycji.
Nie sposób nie dostrzec dramatycznej sytuacji Indii w zakresie warunków sanitarnych, dostępu do wody pitnej 
czy radzenia sobie ze ściekami. Ponad 2/3 populacji całego kraju nie posiada odpowiednich warunków sanitar-
nych, a rocznie 2 miliony dzieci do 5 roku życia umiera z braku dostępu do czystej wody. W takiej sytuacji tech-
nologie oczyszczanie ścieków są bardzo potrzebne. Rząd indyjski dostrzega dramaturgię sytuacji i do 2012 roku 
chce przeznaczyć 25 bilardów Euro na inwestycje związane z sektorem oczyszczania ścieków. Kolejnym powo-
dem do zwiększenia inwestycji sektora oczyszczania ścieków jest fakt, że zaledwie 20% ścieków jest przetwarzane 
przez istniejące instalacje. Problemem, który zawsze występuje na rynku indyjskim jest bariera wejścia w postaci: 
biurokracji, braku spójnego i egzekwowalnego prawodawstwa i ograniczona liczba organów finansowania. 
Produkcja odpadów w Indiach jest gigantyczna, a szacunki wskazują, że aż 90% odpadów komunalnych trafia na 
niezabezpieczone, otwarte składowiska śmieci. Co więcej ilość opadów cały czas wzrasta i według przewidywań 
w 2047 roku wymagana powierzchnia do składowania odpadów może wynosić aż 1400km2. Dla polskich inwe-
storów ważne jest to, że ich technologie są innowacyjne i odpowiadają na potrzeby rynku. Co więcej rząd indyjski 
wspiera rozwój sektora i poszukuje najefektywniejszych rozwiązań. Z drugiej strony ciężko jest dotrzeć firmom 
zagranicznym na rynek indyjski, gdyż bardzo często przetwarzanie odpadów jest scentralizowane na poziomie 
stanów, gdzie dominuje obecny dostawca.
Koks na terenie Indii jest intensywnie wykorzystywany, szczególnie w metalurgii – w zintegrowanych hutach 
żelaza oraz stali. Intensywny wzrost populacji skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na stal, a co za tym idzie 
surowiec, jakim jest koks. Przestarzałe instalacje są mało efektywne oraz pozwalają na emisję do środowiska wielu 
niebezpiecznych substancji stąd silna potrzeba renowacji i wdrażania rozwiązań pozwalających na zachowanie 
obowiązujących w chwili obecnej standardów.

3. Rynek Biomasy

3.1. Obecna sytuacja Indii

Biomasę zdefiniujemy jako materię, która zawiera pewien poziom energii. Znajduje się ona między innymi 
w roślinach, co wiąże się z procesem fotosyntezy i akumulacji energii. Konkretniej, energię dla potrzeb ludzi 
(głownie elektryczną i cieplną), można odzyskiwać z drewna, odpadów organicznych takich jak łodygi ku-
kurydzy czy trawy, ze słomy i innych pozostałości produkcji rolniczej, czy z odchodów zwierzęcych. Dzięki 
procesowi agregowania, a następnie spalania, zgazowania, lub fermentacji można, z na pierwszy rzut oka 
mało przydatnej materii, uzyskać wydajne źródło energii.
Indyjski rynek biomasy wygląda dość nietypowo. W roku 2006 instalacje opierające się o biomasę miały moc 
222MW [Miesen 2006], lecz potencjał rynku wynosił aż 16GW. Tak duża różnica między wykorzystaniem, 
a potencjałem wskazuje na dużą atrakcyjność rynku z perspektywy inwestycji długofalowych. Już we wpro-
wadzeniu naszkicowana została wizja rok rocznie zwiększającego się popytu na energię, zaspokajanego im-
portem, zamiast zaangażowaniem dostępnych źródeł odnawialnych, wśród których biomasa jest źródłem 
szczególnie obfitym.
Należy zauważyć znaczącą rolę rządu indyjskiego w budowaniu dalekowzrocznej strategii energetycznej 
kraju. Specjalnie powołane ministerstwo (jedyne tego typu na świecie), które od października 2006 roku 
nosi nazwę Ministerstwa Nowych i Odnawialnych Energii i przejęło kompetencje Ministerstwa Niekonwen-
cjonalnych Źródeł Energii, od początku istnienia jest bardzo zaangażowane w rozwój zielonych technologii 
w Indiach. Już w roku 2008 zauważyć można efekty działań w postaci trzykrotnego zwiększenia mocy insta-
lacji funkcjonujących na biomasę do 605MW, [Indio-Italian Chamber of Commerce and Industry 2008] (dla 
porównania w Chinach rok później instalacje miały moc 5,5 GW [Mang 2009]). Warto przypomnieć, że nie-
zależnie od źródła, potencjał rynku biomasy szacowany jest na 16-17GW. Oznacza to, że prawdziwy rozwój 
i pełniejsze wykorzystanie (tylko 5% obecnie) zasobów powinno dopiero nastąpić.
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Na koniec tego podrozdziału przedstawiamy tabelę, która wskazuje niektóre prowincje Indii, gdzie potencjał pro-
dukcyjny instalacji wykorzystujących biomasę jest duży i względnie geograficznie skoncentrowany:

Prowincja Potencjalna moc

Adhra Pradesh 200MW

Bihar 200MW

Gujarat 200MW

Karnataka 300MW

Maharashtra 1000MW

Punjab 150MW

Tamil Nadu 350MW

Uttar Pradesh 1000MW

SUMA 3400MW

Tabela 2: Potencjał instalacji na biomasę w wybranych prowincjach, dane na rok 2006 [Miesen, 2006].

3.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku biomasy

Konkurencja na rynku brykieciarek w Indiach nie odpowiada jeszcze w pełni na potrzeby rynku, lecz już teraz 
portal www.alibaba.com wymienia Indie na drugim miejsc pod względem ilości dostawców technologii maszyn 
brykietujących. Zapytanie „Briquette Machine” generuje nieco ponad 900 odpowiedzi dla Indii, a dla porówna-
nia dla Chin prawie 4500 ofert. O wiele większa różnica jest widoczna przy zapytaniu „Straw briquette machine” 
gdzie dla Chin odpowiedz jest ponad 550, a dla Indii zaledwie 3. Wygląda na to, że dostęp do ofert w Internecie 
jest o wiele mniejszy w analizowanym przez nas rynku indyjskim, niż podobnym co do wielkości rynku chińskim. 
Warto dodać dwa słowa więcej o samym portalu „alibaba”. Jest to międzynarodowa wyszukiwarka rynku Business 
to Business założona w 1999 w Chinach. Niezależnie od kraju, w którym portal powstał i ma siedzibę, każdy przed-
siębiorca, czy producent oferujący swoje produkty na rynku azjatyckim, będzie chciał je przedstawiać na  tym 
portalu.
Warto zauważyć, że jednym z powodów wzrostu zapotrzebowania na brykieciarki jest rosnąca liczba instalowa-
nych pieców między innymi w północnych Indiach. Dzięki możliwości opalania brykietem, coraz więcej osób 
korzysta z pieców m.in. firm Ekta Bioenergy czy Nishant Bioenegry [www.wikipedia.org]. Wydaje się stosownym 
obserwowanie firm działających na rynku pieców, gdyż tam gdzie rośnie popyt na jedno dobro komplementarne, 
na drugie dobro popyt także wzrasta.
Charakterystykę oferty rynkowej przeprowadzimy na podstawie firmy „Jay Khodiyar Machine Tools”. Firma ma 
w ofercie przede wszystkim dwa modele: „Super 60” oraz „Jumbo 90”. Od razu warto zauważyć wady, którymi 
cechują się oba produkty. Po pierwsze wilgotność na wejściu nie może przekraczać 10%. Oznacza to, że proces 
osuszania jest wymagany przez załadowaniem materiału do maszyny. Po drugie należy przycinać materiał wej-
ściowy do długości nie dłuższej niż 20mm. Obie wady nie występują w przypadku produktów polskich maszyn, 
gdzie wilgotność wejściowa może sięgać 30% (co można nazwać standardem międzynarodowym), a długość 
materiału na wejściu często nie ma najmniejszego znaczenia gdyż proces rozdrabniania jest początkową fazą 
działania maszyny.
Dla podsumowania, warto zauważyć duży potencjał polskich brykieciarek, których jakość jest lepsza w porówna-
niu do produktów indyjskich, a rozwijający się równolegle rynek pieców opalanych na brykiet, może naprowadzić 
polskich producentów gdzie koncentrować swoje starania.

Tabela 1. Produkcja upraw w Indiach [Assessment of sustainable non-plantation biomass resourceas potential for energy in India 1995].

Tabela 1 pokazuje wielkość produkcji na lata 1996-1997, oraz przewidywane wielkości na rok 2010, które zostały 
stworzone w oparciu o dane z lat 1951-1995. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo dobre charak-
terystyki związane z wilgotnością („moisture %” w Tabeli 1) upraw, która doskonale odpowiada wymaganiom 
urządzeń do brykietowania. Co więcej warto zwrócić uwagę na ilość produkowanej słomy i obła, która na rok 
2010 szacowana jest na 840 milionów ton. Jest to produkcja niemal 25% większa niż w Chinach, co wskazuje 
na bardzo duży rynek i wielu potencjalnych, najczęściej rozproszonych indywidualnych odbiorców, którymi jest 
grupa 700 milionów farmerów [Steve Bosserman, 2007]. W naszej ocenie taka sytuacja sprzyja zagranicznym in-
westorom i producentom, którzy będą mogli zapełniać nienasycony rynek indyjski.
Warto również przyjrzeć się mapie, która obrazuje potencjalnie możliwe do wykorzystania zasoby biomasy w od-
powiednikach milionów ton węgla na świecie (Rysunek 3). Wyraźnie widoczna jest bardzo duża zasobność Indii 
w biomasę, która może być porównywana z zasobami Chin, czy całej Europy Zachodniej.
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Rysunek 3. Zasoby biomasy na świecie [Miesen 2006].
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Rysunek 4. Nasłonecznienie Indii [Maithel 2010]

przewidywań będą zyskiwały na znaczeniu. Na dzień dzisiejszy, szacuje się że zainstalowanych w Indiach jest 3,5 
miliona metrów kwadratowych kolektorów wykorzystywanych w technologiach termalnych [India PRwire 2010]. 
Według planu 11-to letniego do roku 2012 energia wytwarzana z energii solarnych ma zwiększyć się o 50MW 
[Garud 2007]. Aby ocenić efektywność energetyki solarnej, należy oczywiście zbadać nasłonecznienie tego kraju.
Mapa zaprezentowana na Rysunku 4 wyraźnie różnicuje konkretne regiony Indii pod kątem nasłonecznia. Ob-
szar zaznaczony czerwonym kolorem charakteryzuje się nasłonecznieniem dającym około 6,5 KWh na m2, obszar 
ciemno pomarańczowy to 5,8 KWh na m2, obszar  jasno pomarańczowy to mniej więcej 5,2 KWh na m2, a pozosta-
łe obszary to mniej niż 5 KWh na m2. W skali całego kraju szacunkowo jest to 6000 milionów GWh energii rocznie 
[Garud 2007], przy 280 dniach czystego nasłonecznienia [OPET-TERI 2000]. Są to bardzo dobre dane z punktu wi-
dzenia energetyczności, dla kraju o tak dużej powierzchni, choć oczywiście każdy region ma większy, lub mniej-
szy potencjał.

4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Trudno mówić o standardach stricte indyjskich, lecz można w tym miejscu wymienić międzynarodowe standardy, 
obowiązujące również w Indiach. Warto jednak zaznaczyć, że Indie rządzą się dość specyficznymi prawami i czę-
sto lokalne wyróżnienia czy certyfikaty mają większą siłę przebicia niż międzynarodowe rozpoznawalne znaki 
jakości. Firmy indyjskie nie są zdeterminowane, aby zdobywać certyfikaty międzynarodowe. O wiele ważniejsze 
wydają się na rynku indyjskim certyfikaty wydawane przez krajowe instytucje takie jak:
•	 Certificate from Bureau of Indian Standards,
•	 Product approval from MNRE Government of India.
Wynika to oczywiście z dużego zaangażowania indyjskiego rządu w kontrolę rynku i chęci decydowania, kto 
może na rynku działać. Można odnieść wrażenie, że rynek indyjski wcale nie wita potencjalnych inwestorów 
z otwartymi ramionami. Przytoczymy w tym momencie przykład koordynowanego przez rządy niemiecki i indyj-
ski projektu budowy kompleksu energetycznego w prowincji Rajasthan. Mimo uzyskania dotacji zarówno od GEF, 
jak i pożyczek od rządu niemieckiego krótko po rozpoczęciu inwestycji została ona wstrzymana i odwołana przez 
władze indyjskie z niejasnych względów bezpieczeństwa.

 3.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 technologie są wysokiej jakości, a parametry często przewyższają 

ofertę firm krajowych;
•	 technologie są dostosowane do warunków pracy na terenie Indii;
•	 produkty mogą znaleźć odbiorców na dużym, rozwijającym się, 

nienasyconym rynku.

•	 Słabe strony:
•	 firmy polskie nie są rozpoznawalne na rynku indyjskim;
•	 konkurencja na rynku sprowadza się do zaoferowania najniższej 

ceny, gdyż odbiorcy nie są zamożni. 

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 wejście na rynek rozwijający się, gdzie największy wzrost produk-

cji biomasy dopiero nastąpi;
•	 technologia rozwija się równolegle z technologią pieców 

opalanych brykietem, co daje możliwość śledzenia rozwijających 
się regionów.

•	 Zagrożenia:
•	 ograniczony kontakt z odbiorcami finalnymi;
•	 silna bariera wejścia w postaci regulacji administracyjnych i brak 

zaufania rządu do zagranicznych inwestorów;
•	 zdecentralizowana struktura rozmieszczenia odbiorców finalnych.

Tabela 3. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii dla biomasy w odniesieniu do rynku indyjskiego

4. Kolektory słoneczne

4.1. Obecna sytuacja Indii 

Kolektory słoneczne wykorzystywane są na świecie od mniej więcej 60 lat. Wtedy właśnie udało się wykonać wy-
dajne urządzenie, które akumuluje energię słoneczną, a następnie zamienia ją na energię cieplną nośnika, najczę-
ściej wody. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych kraje, czy regiony, wysoko nasłonecznione są wstanie 
wykorzystać ciepło generowane przez słońce do ogrzewania wody, a następnie wykorzystania jej do wybranego 
celu. Zmniejsza to zapotrzebowanie na konwencjonalne źródła energii i pozwala na bardzo przyjazne środowisku 
pozyskiwanie energii.
Energia solarna, a przede wszystkim technologie Solar Thermal Energy (STE), oraz Solar Water Heating (SWE) bę-
dzie tematem analiz przedstawionych w tym podrozdziale. Obie technologie korzystają z kolektorów słonecz-
nych i obie w najbliższym czasie według
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Jak widać na podstawie danych w tabeli, zapotrzebowanie na kolektory słoneczne w Indiach będzie nieustan-
nie wzrastało. Według najbardziej prawdopodobnego (realistycznego) wariantu, w 2022 ma być w użytkowaniu 
około 7 razy więcej kolektorów niż dziś. Na rysunku 5 zestawiliśmy trzy warianty wzrostu zapotrzebowania na 
kolektory słoneczne do projektów SWH w 2022 roku. Warto pamiętać, że plan NSM zakłada wytwarzanie 20 mln 
m2 kolektorów co jest wielkością pomiędzy optymistycznymi, a realistycznymi założeniami.

0 10 20 30

Projekty SWH wm2 

kolektorów słonecznych
na rok 2012

Optymistycznie

Realistycznie

Pesymistycznie

 Rysunek 5. Trzy warianty stanu instalacji typu SWH w Indiach w roku 2022, podane w milionach m2 [Maithel 2010]

4.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku energetyki solarnej termalnej

Rynek kolektorów słonecznych w Indiach nie jest w tym momencie nasycony, a potencjał zasobu energii jest 
niewykorzystany, lecz w najbliższym czasie należy się spodziewać zmiany tej sytuacji. Coraz więcej dostawców 
wchodzi na rynek, zapotrzebowanie na instalacje wzrasta, a rząd wspiera inwestycje związane z energetyką so-
larną. Konkurencję rynkową zilustrujemy tabelą, gdzie znajdzie się większość wpływowych producentów kolek-
torów płaskich w Indiach. 

Produkcja 2008 w m2 
kolektorów

Produkcja 2009 w m2 
kolektorów

Typ sprzedaży Kraj Certyfikaty

Anu Solar 15000 12000 Produkcja własnych płyt kolektorów Indie

CE, BIS certificate from Bureau of Indian 
Standards, ISO 9001- 2001 certification 

from BVQI, Paris, Registration with DGS&D – 
Government of India, Product approval from 

MNRE Government of India

Solchrome 8400 14000
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
Indie ISO-9001:2000

Inter Solar 12000 14000
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
Indie Brak danych

NRG 3100 4000
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
USA Brak danych

Pamiętać więc trzeba o tych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych, o których wspinaliśmy w rozdziale po-
święconym biomasie. Gospodarka jest scentralizowana, mocno regulowana i koordynowana przez rząd i instytu-
cje indyjskie, przez co może się okazać mniej otwarta na zagraniczną innowacyjność, niż byśmy się spodziewali 
od gospodarki szybko rozwijającej się.

4.3. Rynek indyjski dziś i jutro

Obecna sytuacja Indii z perspektywy wykorzystania energii słonecznej jako źródła energii jest daleko niezado-
walająca. Wykorzystanie tego potencjalnego źródła stało się siłą rzeczy celem dla rządu indyjskiego i szansą dla 
inwestorów. Poniższa tabela prezentuje cele Ministerstwa Nowych i Odnawialnych Energii na najbliższe lata: 

Stan na rok 2009 Stan na rok 2010 Faza I 2010-2012 Faza II 2012-2017 Faza III 2017-2022

Kolektory słoneczne 2,6 miliona m2 3,5 miliona m2 7 milionów m2 15 milionów m2 20 milionów m2

Aplikacje słoneczne Brak danych Brak danych 200MW 1000MW 2000MW

Moc sieci na dachach Brak danych Brak danych 1000-2000MW 4000-1000MW 20000MW

Tabela 4. Plan rozwoju instalacji kolektorów słonecznych [Kann 2010; Maithel 2010; India PRwire 2010]

Trzy fazy rozwoju rynku zaprezentowane przez Ministerstwo są ambitne, lecz osiągalne, mając na uwadze poten-
cjał energii solarnej w kraju. Aby osiągnąć zakładane cele, zostały uruchomione trzy mechanizmy motywacyjne.
Po pierwsze, NSM (Krajowa Misja Solarna utworzona przez rząd indyjski w 2009 roku) ustanawia obowiązek za-
kupu energii słonecznej do obiektów użyteczności publicznej. Obiekty użyteczności publicznej będą zobowiązane 
generować 0,25% ich energii elektrycznej z energii słonecznej do 2013 r., i wzrostu tego odsetka do 3% w 2022 [Shayle 
Kann, 2010].
Kolejnym krokiem jest stworzenie Centralnej Komisji Regulacji Energii (Cerc), która ustali, że stawki FIT (?)od 2010 
roku wyniosą 0,40$ / kWh i będzie tak przez kolejne 25 lat [Shayle Kann, 2010].
Po trzecie, rząd zapewni dopłaty bezpośrednich dla od sieci projektów mieszkaniowych poprzez Program Elektry-
fikacji Wsi (RVEP), który oferuje zniżki do 90 procent kosztów systemów (do 18.000 rupii ($ 385) na gospodarstwo 
domowe) [Shayle Kann, 2010].
Oprócz przewidywań dotyczących zwiększania udziału energii solarnej w całym systemie energetycznym kraju, 
warto także przyjrzeć się temu gdzie konkretnie lokowane są inwestycje związane z technologiami termalnymi. 
Tabela poniżej zaprezentuje przewidywania co do udziału poszczególnych segmentów rynku w instalacjach SWH.

2009 2010 2013 2017 2022

Mieszkania 2,108 2,58 4,25 7,68 15,74

Instytucje - - - - -

Hotele 0,158 0,19 0,35 0,61 0,97

Szpitale 0,079 0,10 0,17 0,27 0,43

Inne 0,132 0,18 0,27 0,39 0,52

Przemysł 0,158 0,19 0,33 0,57 1,05

Suma 2,635 3,24 5,37 9,52 18,7

Tabela 5. Potencjalny rozwój instalacji technologii SWH w milionach m2 [Maithel, 2010]
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5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja Indii

W wyniku zaistniałych przemian gospodarczych w Indiach, znaczenie wody jako zasobu wzrosło w sposób istot-
ny, a zapotrzebowanie na nią stale rośnie. Powierzchnia Indii zajmuje 2.5% powierzchni całego globu. Zamiesz-
kuje tam aż 16% populacji świata, mających dostęp zaledwie do 4% całkowitych zasobów wody [Spee 2009: 10].
W wyniku gwałtownego wzrostu populacji oraz intensywnego rozwoju różnych gałęzi przemysłu Indie zmagają 
się z niemożnością zaspokojenia pragnienia swoich obywateli, a także z pozbyciem się coraz większej ilości ście-
ków. Dla przykładu – 45% populacji stolicy, Delhi, nie ma dostępu do systemu kanalizacji. Na innych obszarach 
Indii sytuacja kształtuje się jeszcze gorzej - 2/3 populacji kraju nie posiada odpowiednich warunków sanitarnych 
[Spee 2009: 5]. Według danych zgromadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych każdego roku, w du-
żej mierze z powodu braku dostępu do czystej wody, umiera około 2,1 miliona dzieci poniżej 5-go roku życia.
Rząd indyjski dostrzegł pilność kwestii i traktuje zanieczyszczenia wodne jako jeden z obszarów priorytetowych. 
Powziął on odpowiednie kroki w celu poprawy bieżącej sytuacji, zwiększając inwestycje w omawianym sektorze

Rysunek 5. Przestrzenne rozmieszczenie problemu niedoboru wody wraz z jego nasileniem [WaterSISWEB]

Według ocen rządu indyjskiego, krajowe zapotrzebowanie na wodę do celów przemysłowych w roku 2025 wyno-
sić będzie 120 mld m3 (stan obecny: 30 mld m3) [State of Queensland 2010: 1].
Ze względu na obecny, znaczny niedobór wody wiele przedsiębiorstw zostało zmuszonych do stosowania 
systemów odzyskujących wodę. Obawy społeczeństwa, a także presja wywoływana przez wszelkiego rodza-
ju media, nie pozostawiają graczom w sektorze przemysłu opcji wyboru dotyczących instalacji urządzeń, 
pozwalających na uzdatnienie wody. 

5.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Przed poruszeniem tematu regulacji prawnych obowiązujących na terenie Indii, warto zwrócić uwagę na ustrój 
panujący w tym kraju. Indie są republiką, składająca się z 28 stanów, w tym 5 terytoriów związkowych. W przy-
padku większych projektów, obejmujących swoim zasięgiem obszar kraju większy niż jeden stan, rolę decydującą 
przejmuje centralny szczebel – Ministerstwo Zasobów Wodnych. Instytucja ta jest odpowiedzialna za rozwój, kon-
serwację oraz zarządzanie wodą, jako krajowym zasobem. Intensywnie współpracuje również z Centralną Komi-
sją ds. Wody, z siedzibą w New Delhi. Komisja ta jest najważniejszą organizacją z dziedziny oczyszczania ścieków. 
W stanie Maharashtra kwestie regulowania zasobów wodnych, zapewniania rozsądnego zarządzania wodą oraz 
ustalania stawek zawiera akt prawny z roku 2005 „The Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act”.

Ariston/ Racold 22000 35000 Produkcja własnych płyt kolektorów Indie Brak danych

Hiramrut 1000 1500 OEM Indie
GEDA Certificate, ISO-9001:2000, Product 
approval from MNRE Government of India

Bipin 12000 20000
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
Indie

ISO 9002:1994, ISO 9001:2008 QSS,  Licencja 
BIS

Emmvee Solar Systems 68000 90000 Produkcja własnych płyt kolektorów Indie ISO 9001:2008, ISO-14001: 2004, 

Jay Industries 3000 4000 OEM Indie
Product approval from MNRE Government 

of India

Kotak Urja 30000 50000 Produkcja własnych płyt kolektorów Indie
BIS certificate from Bureau of Indian 

Standards, TUV

Nuetech Solar 24000 35000
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
Indie

BIS certificate from Bureau of Indian 
Standards, ISO 9001 - 2000

Rashmi Industries 15000 18500
Produkcja własnych kolektorów oraz 

sprzedaż OEM
Indie ISO 9001:2000

Tata BP Solar 65000 100000 Produkcja własnych płyt kolektorów Joint Venture Brak danych

Tabela 6. Produkcja kolektorów płaskich w Indiach [Solrico 2008]

Kolejnym elementem analizy będzie przedstawienie dosyć specyficznego stowarzyszenia, które powstało w marcu 
2010 roku. Nosi ono nazwę Solar Thermal Federation of India (STFI) i zrzesza producentów technologii termalnych, 
których łączny udział w rynku to około 75%. Impulsem do powstania organizacji była decyzja Narodowej Misji Solarnej 
(NSM) o stworzeniu programu rozwoju rynku solarnego w Indiach do 20 milionów m2 w 2022 roku. Stowarzyszenie ma 
na celu ułatwić pracę NSM poprzez wspólną politykę firm i pomoc w finansowaniu przedsięwzięć dla klientów. Aby 
zachęcić ludzi do instalowania rozwiązań solarnych, szykowane są 25 letnie gwarancje na zakupiony sprzęt, współfi-
nansowanie zakupów, ulgi podatkowe oraz przyspieszona amortyzacja. Wyliczenia wskazują, że realizacja planów NSM 
będzie wymagała finansowania rzędu 200 milardów USD.[India PRwire, 2010].

4.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 proponowane rozwiązania są wysokiej jakości;
•	 rynek rozkwita i jest duży popyt do zaspokojenia;
•	 proponowane jest współfinansowanie zakupu systemów;
•	 regiony lepiej nasłonecznione są łatwe do identyfikacji, co daje możliwość 

zawężenia obszaru poszukiwania klientów;
•	 rząd indyjski zmobilizował podległe instytucje do działań na rzecz rozwoju 

energetyki solarnej.

•	 Słabe strony:
•	 niejasne procedury wejścia na rynek, w dużej mierze 
•	 tworzone przez instytucje rządowe;
•	 firmy indyjskie chętnie działają razem, co może 
•	 komplikować inwestycje zagraniczne.

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 użytkownicy rozwiązań termalnych należą do średnio zamożnej lub zamożnej 

grupy społeczeństwa, co daje możliwość konkurencji jakością, a nie tylko ceną;
•	 większość użytkowników kupuje systemy bezpośrednio od producentów, z 

pominięciem finansowania, czy pożyczek, co wskazuje na szansę do zaistnienia 
na rynku;

•	 zdecydowana większość użytkowników zachwala sobie rozwiązania termalne, ze 
względu na oszczędności, co sprawia, że potencjalni klienci mogą być zaintereso-
wani rozwiązaniami.

•	 Zagrożenia:
•	 inwestycje mogą być wstrzymywane przez urzędy;
•	 certyfikaty międzynarodowe mają często mniejsze 

znaczenie 
•	 niż krajowe, co wiąże się z problemami w wejściu na 

rynek.

Tabela 7. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii termalnych w odniesieniu do rynku indyjskiego
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Istotną pozycję odgrywa firma Eureka Forbes, która według niektórych źródeł posiada oczyszczalnie UV, sta-
nowiące 50% krajowego rynku wszystkich oczyszczalni [Spee 2009]. Eureka Forbes reprezentuje formę joint 
venture pomiędzy Forbes Gokak, Electrolux AB (Szwecja), Ion Exchange, Permionics India, Softel Machines 
oraz Sintex Industries. Istnieje również wielu istotnych krajowych oraz regionalnych przedsiębiorstw. Aż 75% 
rynku przypada marce Aqua Guard, znajdującej się pod skrzydłem Eureka Forbes [Spee 2009].
Wiele firm zagranicznych posiada silną pozycję na terenie Indii. Najważniejszymi graczami są:
•	 Veolia Water (Francja)
 Firma w roku 2008 podpisała kontrakt w sprawie zaprojektowania, budowania oraz prowadzenia na okres 

15 lat oczyszczalni w Nagpur – planowana pojemność oczyszczalni to 240 000 m3/dzień. W urządzeniu zo-
stanie zastosowane opatentowane rozwiązanie Veolia’s Multiflo™ (jest to efektywna technologia usuwa-
nia zawiesin ogólnych, koloru, glonów oraz wytrącanych ciężkich metali w procesie uzdatniania wodny 
pitnej). Dotychczas Veolia Water przeprowadziło modernizację oczyszczalni na terenie Nagpur, zwiększa-
jąc jej pojemność z 113 000 m3/dzień do 136 000 m3/dzień. Ponadto przedsiębiorstwo rozpoczęło pracę 
nad poprawą sieci dystrybucji wody na obszarze pilotażowym dla 15 000 klientów, co miałoby zapewnić 
im stałą, całodobową dostawę wody. Po sprawnym udoskonaleniu tej sieci, w planach jest rozszerzenie 
dostawy czystej wody o kolejnych 2,5 mln osób.

•	 Degremont (Francja)
Jest to spółka zależna Suez Environnement. Działa na terenie Indii od 1954 roku. Do chwili obecnej za-
instalowała tam około 130 urządzeń, w tym oczyszczalnię wody pitnej w Mumbaju, dostarczającą wodę 
dla 4 milionów ludzi, w Delhi – dla 3,5 milionów mieszkańców, w Chennai – dla 4 milionów, oraz liczne 
oczyszczalnie ścieków, w tym nowa w Delhi. Od roku 1986 Degremont współpracuje z lokalnym partne-
rem - indyjską grupą Anand, która jest krajowym liderem w produkcji systemów pokładowych. 24 kwiet-
nia 2010 roku firma ogłosiła podpisanie kontraktu o wartości 35 milionów euro, dotyczącego budowy no-
wej oczyszczalni wody pitnej oraz modernizacji już istniejącej na terenie TK Halli, 90 km od Bangladeszu 
(Krzemowa Dolina w Indiach). Zamówienie to zostało złożone przez Bangalore Water Supply and Sewe-
rage Board. Oczyszczalnia ta jako pierwsza na terenie Indii będzie opierać się o technologię AquaDAF™, 
wykorzystującą osadnik o wysokim wskaźniku stosowany do lekko mętnych powierzchni oraz wód obcią-
żonych glonami. Planowana pojemność zainstalowanego urządzenia ma wynosić 400 000 m3/dzień. Po 
uwzględnieniu wszelkich planowanych inwestycji całkowite zdolności wszystkich urządzeń, dostarczo-
nych przez firmę Degremont na terenie Indii do roku 2012, będą wynosić 1 000 000 m3/dzień. W Indiach 
firma zatrudnia około 200 pracowników, z których 60% koncentruje się na sektorze komunalnym.

•	 Nalco Chemicals (USA) 
Firma Nalco na terenie Indii obecna jest od 1970 roku. Jej pozycja została wzmocniona dopiero w 1987 
roku poprzez przyłączenie Nalco Chemicals India Ltd. Oprócz głównej siedziby w Kalkucie, przedsiębior-
stwo posiada również biura w Mumbaju, Baroda, Delhi oraz Madras.

Charytatywna fundacja Arghyam, funkcjonująca w sektorze wody oraz urządzeń sanitarnych w Indiach od roku 
2005, przy współpracy z Wydziałem ds. Standardów w Indiach (BIS) przygotowała opracowanie dotyczące 
dopuszczalnych oraz pożądanych ograniczeń różnych substancji występujących w pitnej wodzie. Dokument 
ten jest standardem wody pitnej (IS 10500-1991) obowiązującym na terenie Indii (patrz załącznik nr 2).

5.3. Rynek indyjski dziś i jutro

Indyjski przemysł urządzeń do uzdatniania wody jest rozwinięty, a kluczową rolę odgrywa w nim cena. In-
dyjscy gracze konkurują pod względem kosztów – szacuje się, że cena sprzętu produkowanego w Indiach 
jest o 30% niższa niż jego odpowiednika importowanego z zagranicy [Royal Danish Embassy 2004: 4]. Firmy 
indyjskie charakteryzują się jednak dużym ograniczeniem w zakresie posiadanej technologii i wykazują nie-
wystarczającą efektywność.
W roku 2008 całkowity import urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków wynosił 103 mln dolarów 
[Swedish Trade Council 2008: 78]. Miejski indyjski sektor zawiera około 250 oczyszczalni ścieków, których 
zdolności produkcyjne wynoszą 190 miliardów litrów na rok, natomiast przemysłowy – 88 o zdolnościach 
produkcyjnych 197 miliardów litrów na rok) [Swedish Trade Council 2008: 78].
Najpopularniejszymi rozwiązaniami służącymi do doprowadzania wody pitnej do poziomu zdatnego do 
użycia są oczyszczalnie oraz filtry wykorzystujące promieniowanie UV. W ciągu ostatnich kilku lat krajowi 
inwestorzy uruchomili oczyszczalnie oparte na zjawisku odwróconej osmozy, które przyjęte zostały bardzo 
pozytywnie. Panuje powszechny pogląd, iż oczyszczalnie UV, w przeciwieństwie do membranowych techno-
logii, nie są w stanie w sposób zadowalający oczyścić wodę. Oprócz ceny, wyróżnikiem pośród firm jest ro-
dzaj wykorzystywanej technologii. Do dnia dzisiejszego technologia wykorzystująca ultrafiolet (stosowane 
przez firmy Eureka oraz Sintex) jest dominującym rozwiązaniem na rynku indyjskim. Jednakże ultrafiltracja, 
odwrócona osmoza czy technologie membranowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem w produkcji 
urządzeń do oczyszczania wody. Technologia odwróconej osmozy jest wykorzystywana przez przedsiębior-
stwa Usha Brita, Bajaj, Maharaja oraz regionalną firmę Kent. Rozwiązania wykorzystujące UV cieszą się swoją 
popularnością ze względu na niską cenę.
Warto wspomnieć o instytucji Delhi Jal Board, która została powołana w celu zaspokajania potrzeb wody 
pitnej na terenie Delhi, dostarczania czystej oraz zdrowej filtrowanej wody. Ponadto DJB kontroluje serwis Tender 
Main, gdzie zamieszczane są informacje o zapotrzebowaniu na daną technologię, usługę czy też produkt. Reje-
stracja oraz otrzymywanie aktualnych ofert jest darmowe dla każdego zainteresowanego dostawcy. 
Indyjski rynek oczyszczania ścieków nie jest w pełni nasycony, a ponadto musi zmierzyć się z wieloma problema-
mi. Głównym z nich jest modernizacja istniejących instalacji, mająca na celu poprawę efektywności, zastosowanie 
ekologicznych rozwiązań, a także przystosowanie do wprowadzenia biologicznych metod oczyszczania.  
Tak ukształtowana sytuacja na rynku tworzy ogromne możliwości dla zagranicznych dostawców, będących 
w posiadaniu innowacyjnych oraz bardzo nowoczesnych technologii.

5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku oczyszczalni ścieków

Wiele firm z całego świata z zakresu oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody pitnej posiada swoją sie-
dzibę na terenie Indii. Według Centrum Rozwoju Handlu Międzynarodowego dotychczas zrealizowanych zo-
stało 70 projektów, wartych kilka miliardów dolarów, zainstalowanych na terenie 20 indyjskich miast [Center 
for International Trade Development 2008].
Na terenie Indii działa wiele firm zagranicznych prowadzących działalność w zakresie oczyszczania wody. 
Indyjski rynek oczyszczalni ścieków jest zdominowany przez import urządzeń z USA. W roku 2009 udział firm 
amerykańskich wynosił 40% w tym takie firmy jak: Dewtreat Chemicals, Pentair, Nalco Chemicals [Frost&Sul-
livan 2009]. Tworzenie spółek oraz tzw. joint venture to najczęściej spotykane sposoby wejścia na rynek 
indyjski przez zagraniczne firmy. Obecnie na rynku indyjskim obecnych jest około 230 pomyślnie zawartych 
układów tego typu.
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Rynek zielonych technologii w Indiach

5.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 wysoka efektywność oraz długa żywotność technologii;
•	 oferowane metody pozwalają na uzyskanie wody wysokiej jakości;
•	 możliwość zastosowania technologii w małych obiektach;
•	 możliwość stosowania przy bardzo wysokim wskaźniku zanieczysz-

czenia;
•	 bardzo wysoki wskaźnik odzysku wody;
•	 wysoka skuteczność unieszkodliwiania ścieków;
•	 brak potrzeby stałego nadzoru.

•	 Słabe strony:
•	  brak kanałów dystrybucji;
•	  brak silnej pozycji na rynku indyjskim;
•	  w większości wypadków brak partnerów zagranicznych 
•	 na rynku indyjskim, którzy pomogliby usprawnić 
•	 proces wdrażania technologii.

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 duże zainteresowanie rządu sektorem oczyszczania ścieków;
•	 duży popyt na urządzenia służące do odsalania wody, 
•	 filtracji, klaryfikacji, wydzielania oleju z wody;
•	 przeciętnie Indie produkują 29 000 mln litrów ścieków 
•	 każdego dnia, a całkowite możliwości przetworzenia wynoszą 
•	 tylko 6 000 milionów - oznacza to ogromny niewykorzystany rynek;
•	 zapotrzebowanie na efektywne i wydajniejsze rozwiązania 
•	 w zakresie uzdatniania wody.

•	 Zagrożenia:
•	 ograniczona liczba organów finansowania;
•	 brak sztywnego mechanizmu egzekwowania prawa, 
•	 co spowalnia proces wdrażania nowych technologii, najpewniej-

szym potwierdzeniem jest finansowe zobowiązanie partnera;
•	 dość niska gotowość prywatnych przedsiębiorstw 
•	 do uiszczania opłat związanych z ochroną środowiska; 
•	 silna pozycja amerykańskich dostawców;
•	 konkurencja ze strony tanich dostawców krajowych;
•	 trudny dostęp do kluczowych decydentów, 
•	 znajdujących się w służbach komunalnych;
•	 biurokracja oraz wysoka złożoność instytucjonalna;
•	 indyjski rynek jest bardzo wrażliwy na cenę, ponadto charaktery-

zuje 
•	 się wysokim poziomem konserwatyzmu – drastyczne zmiany 
•	 w preferencjach konsumentów wymagają czasu.

Tabela 9. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii oczyszczania ścieków w odniesieniu do rynku indyjskiego

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Indii

Gospodarka odpadami jest jednym z głównych problemów związanych z ochroną środowiska, z jakim zmagają się 
Indie. Gwałtowna industrializacja oraz intensywny przyrost ludności doprowadziły do migracji ludności wiejskiej do 
miast indyjskich, a tym samym wzrostu generowanych odpadów komunalnych. Wiele badań wykazuje, iż 90% odpa-
dów komunalnych jest wywożonych na otwarte, niezabezpieczone składowiska śmieci, które są źródłem wielu pro-
blemów zdrowotnych oraz środowiskowych [Sharholy, Ahmad, Mahmood, Trivedi 2008: 459]. W wyniku zmiany stylu 
życia, Indie produkują obecnie 8 razy więcej odpadów, aniżeli w roku 1947. W 2007 roku zostało wytworzonych około 
90 milionów ton odpadów stałych, jako produkty uboczne procesów w przemyśle, górnictwie, rolnictwie oraz innych 
gałęziach przemysłu. Szacowane jest, iż ilość ta rocznie wzrasta o 1-1.33% [Pappu 2007]. Składowanie odpadów bez ich 
uprzedniego przetworzenia, może doprowadzić do sytuacji, że w roku 2047 śmieci będą zajmować 1400 km2, co odpowiada 
wielkości miasta Delhi [Agrawal 2005: 1].

•	 Va Tech Wabag
Jest to firma należąca do Wabag Group, międzynarodowej korporacji posiadającej biura w 19 krajach na całym 
świecie. Va Tech Wabag Ltd. Indie z główną siedzibą w Chennai, założona została w 1996 roku i bardzo szybko 
stała się liderem indyjskiego rynku. W chwili obecnej posiada około 50% udział w rynku.

Miejsce Rok Zleceniodawca
Zdolności produk-

cyjne
Szczegółowe informacje

Alandur – przedmieścia 
miasta Chennai położonego 
w stanie Tamil Nadu

2003 Spółka komunalna w Alandur 24 000 m3/d

Wspólny projekt Va Tech Wabag Ltd. oraz IVRCL Infrastructures & Projects 
Ltd. Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków, której utrzymaniem firma 
będzie zajmować się przez 14 lat. Zastosowanie technologie: mechaniczna 
obróbka wstępna, usuwanie wody z osadu przy użyciu łóżek suszących, 
przeróbka aktywnych osadów ściekowych. Jest to pierwsza w Indiach 
oczyszczalnia ścieków oparta o model BOOT.

Kalkuta 2004
Dyrekcja Zakładów Przemysło-
wych w stanie West Bengal

10 000 m3/d

Przedsiębiorstwo odpowiadało za projekt, wdrożenie oraz tymczasową 
kontrolę nad oczyszczalnią ścieków, która stworzona została w oparciu 
o technologię przeróbki czynnych osadów ściekowych. Jest to największa 
na świecie oczyszczalnia ścieków garbarskich.

Rafineria Haldia w stanie 
West Bengal

2003 Indian Oil Corporation Ltd. 790 m3/h

Wabag zajęło się powiększeniem oraz ulepszeniem oczyszczalni ścieków, 
funkcjonującej przy rafinerii Haldia (z 550 m3/h do 790 m3/h), której celem jest 
bezpieczne usuwanie ścieków oraz przygotowywanie ich do ponownego użycia. 
Zastosowane technologie: zbieranie oraz obróbka przedmechaniczna, flotacja, 
dwuetapowe oczyszczanie biologiczne, filtracja (piasek oraz aktywny węgiel), 
usuwanie wody z osadów przy użyciu łóżek suszących.

Jamnagar – miasto znajdu-
jące się w stanie Gujarat

1999 Reliance Petroleum Limited 48 000 m3/d

Instalacja przeznaczona do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz re-
generacji ścieków rafineryjnych. Jest to jedna z większych oczyszczalni tego 
typu na terenie Azji. Umożliwia ona chemiczno-fizyczne oraz biologiczne 
oczyszczanie ścieków.

Dolina K&C, Bangalore – 
miasto położone w stanie 
Karnataka

2004
Bangalore Water 
Supply & Sewerage Board

55 000 m3/d
Technologia oczyszczania oparta na połączeniu przeróbki aktywnych 
osadów ściekowych z częściową nitryfikacją w napowietrzonym zbiorniku, 
odprowadzania wody ze ścieków oraz końcowej dezynfekcji.

Bangalore – miasto w 
stanie Karnataka

2004
Bangalore Water 
Supply & Sewerage Board

50 000 m3/d

Oczyszczalnia stworzona w oparciu o technologię przedłużonego napowie-
trzania osadu czynnego, z wbudowaną beztlenową strefą w zbiorniku na-
powietrznionym, z umieszczonym mikserem umożliwiającym zmniejszanie 
ilość azotanów ( pierwsza tego rodzaju instalacja na terenie Indii).

Chennai – miasto w stanie 
Tamil Nadu

2006
Chennai Metropolitan 
Water Supply & Sewerage Board

Maks.  
275 000 m3/d

Biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Panipat – miasto w stanie 
Haryana

2006 Indian Oil Corporation Ltd. 21 600 m3/d

Instalacja przeznaczona do oczyszczania ścieków rafineryjnych z wyko-
rzystaniem wielopoziomowego oczyszczania, opartego o filtrację przy 
użyciu membran. Jest to pierwsza tego typu instalacja na terenie Indii 
przeznaczona do utylizacji ścieków.

Panjrapur – miasto w 
stanie Maharashtra

2007
Municipal Corporation 
of Brihanmumbai

455 000 m3/d
Oczyszczalnia przeznaczona do uzdatniania wody pitnej. Maksymalna 
pojemność uzyskiwana przez instalację to 546 000 m3/d. Jest to jedna z 
większych oczyszczalni wody pitnej znajdującej się na terenie Indii.

Przemysłowa dzielnica 
Perungudi,  w mieście 
Chennai – stan Tamil Nadu

2006
Chennai Metropolitan 
Water Supply & Sewerage Board

54 000 m3/d 
Maks.  
135 00 m3/d

Firmie powierzono zastąpienie istniejącego urządzenia przeznaczonego do 
oczyszczania ścieków. Instalacja funkcjonuje w oparciu o konwencjonalny 
proces czynnego osadzania wraz z beztlenową fermentacją i wykorzysta-
niem biogazu. Ponadto wykorzystany jest silnik gazowy o mocy 1317 KVA.

Tirupur – miasto w stanie 
Tamil Nadu

2005
New Tirupur Area 
Development Corp. Limited

185 000 m3/d
Instalacja ta jest odpowiednio przygotowana do dalszego ulepszenia, do 
uzyskania pojemności 250 000 m3/d. Jako surowiec wykorzystywana jest 
woda z pobliskiej rzeki.

Vadakuthu – miasto w 
stanie Tamil Nadu

2004
Chennai Metropolitan 
Water Supply & Sewerage Board

180 000 m3/d
Modernizacja istniejącej instalacji. Wody powierzchniowe jeziora Veeranam 
wykorzystywane są jako surowiec.

Tabela nr 8. Dotychczasowe istotne realizacje firmy Va Tech Wabag na terenie Indii [WABAG 2010]
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Rynek zielonych technologii w Indiach

•	 mikro- oraz genetycznie modyfikowane organizmy: The Manufacture, Use, Import and Storage of Hazar-
dous Micro-Organisms Genetically Engineered Organisms or Cells Rulet (1989) - Central Pollution Control 
Board;

•	 odpady niebezpieczne: The Hazardous Waste (Management and Handling) Rulet (1989) - Central Pollu-
tion Control Board;

•	 awarie chemiczne: The Chemical Accidents (Emergency Planning Preparedness and Response) Rulet 
(1996) - Central Pollution Control Board;

•	 odpady biomedyczne: The Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rulet (1998) - Central Pollu-
tion Control Board;

•	 system spalania: Guidelines for Common Incineration System;
•	 kryteria odnoszące się do składowisk odpadów niebezpiecznych - Central Pollution Control Board;
2. Regulacje na poziomie lokalnym:
•	 gospodarka odpadami komunalnymi: Delhi Municipal Corporation Act (1959);
•	 plastikowe opakowania: The Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-biodegradable 

Garbage Control Act (2000);
•	 gospodarka odpadami komunalnymi: Utrat Pradesh Municipal Corporation Act (1959);
•	 gospodarka odpadami komunalnymi: Karnataka Municipal Corporation Act (1976).

6.3. Rynek indyjski dziś i jutro

Dostrzegalna jest różnica we właściwościach fizycznych oraz chemicznych odpadów komunalnych w zależności 
od gęstości ludności zamieszkującej dany obszar. 
Poniższe tabele przedstawiają własności fizyczne oraz chemiczne charakteryzujące wytwarzane odpady na róż-
nych obszarach Indii. Wszystkie wartości wyrażone są w procentach i zostały obliczone na podstawie mokrej 
masy.

Liczba ludności (w 
mln)

Liczba przebadanych miast Papier
Guma, skóra oraz tworzy-

wa syntetyczne
Szkło Metal

Odpadki możliwe do kompo-
stowania

Obojętny materiał

0,1 - 0,5 12 2,91 0,78 0,56 0,33 44,57 43,59

0,5 - 1,0 15 2,95 0,73 0,56 0,32 40,04 48,38

1,0 - 2,0 9 4,71 0,71 0,46 0,49 38,95 44,73

2,0 – 5,0 3 3,18 0,48 0,48 0,59 56,57 49,07

5,0 oraz więcej 4 6,43 0,28 0,94 0,8 30,84 53,9

Tabela 10. Własności fizyczne charakteryzujące wytwarzane odpady na różnych obszarach Indii [National Environmental Engineering Research Institute]

Liczba ludności (w mln)
Azot  

(azot całkowity)
P2O5 K2O Wskaźnik C/N Wartość kaloryczna (kcal/kg)

0,1 - 0,5 0,71 0,63 0,83 30,94 1009,89

0,5 - 1,0 0,66 0,56 0,69 21,13 900,61

1,0 - 2,0 0,64 0,82 0,72 23,68 980,05

2,0 – 5,0 0,56 0,69 0,78 22,45 907,18

5,0 oraz więcej 0,56 0,52 0,52 30,11 800,70

Tabela 11. Własności chemiczne charakteryzujące wytwarzane odpady na różnych obszarach Indii [National Environmental Engineering Research Institute].
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Rysunek 6. Prognoza wymaganej skumulowanej powierzchni pod odpady komunalne [Agrawal 2005: 1].

Wielu badaczy dostrzega, iż wskaźnik generowania odpadów komunalnych jest znacznie niższy w małych mia-
stach, w przeciwieństwie do dużych indyjskich metropolii [Sharholy, Ahmad, Mahmood, Trivedi 2008: 460]. Mier-
nik wytwarzania odpadów na jedną osobę w Indiach mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 kilogramów na dzień. 
Wartości te wykazują silne zróżnicowanie pomiędzy stanami indyjskiej republiki – w stanach takich jak Gujrat, 
Delhi czy też Tamil Nadu generowana jest duża ilość odpadów (wskaźnik ok. 0,5), co jest wynikiem wysokich stan-
dardów życia oraz wysokiego wskaźnika urbanizacji w wymienionych stanach. Stany: Meghalu, Assam, Manipur 
oraz Tripura charakteryzują się wartością współczynnika średnio na poziomie 0,2 [Sharholy, Ahmad, Mahmood, 
Trivedi 2008: 460].
Recykling odpadów w Indiach jest obszarem o wielkim niewykorzystanym potencjale. Na terenie całego kraju 
dostrzegalna jest potrzeba ulepszenia oraz przebudowy systemu recyklingu, w celu podwyższenia jego efek-
tywności. Odpady produkowane przez gospodarstwa domowe w 40-50% są pochodzenia organicznego. [World 
Bank 2006]

6.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Indyjska konstytucja jasno definiuje, iż zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi leży w zakresie 
obowiązków władz państwa. Działania w tym zakresie realizowane są na szczeblu lokalnym i powierzane 
miejskim instytucjom lokalnym.
W wielu przypadkach serwis zapewniany przez władze jest mało efektywny – współczynnik ukazujący sku-
teczność w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów plasuje się zaledwie w przedziale 50 – 70 %. [World Bank 
2008: 73] W  wyniku tak niskiej skuteczności Sąd Najwyższy ustanowił Komisję Ekspertów w celu zbada-
nia stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowania odpowiednich rekomendacji. Minister-
stwo Ochrony Środowiska i Lasów zobowiązało władze miejskie do podjęcia siedmiu kroków pozwalających 
na zapewnienie usług utylizacji odpadów w efektywniejszy oraz bardziej przyjazny dla środowiska sposób. 
 Żaden z 4 378 przedstawicieli władz miejskich w kraju dotychczas nie zdołał zaimplementować wyżej wspo-
mnianych kroków w wyznaczonych ramach czasowych. Obecnie standard gospodarki odpadami, funkcjonu-
jący w Indiach, jest daleki od zadowalającego. 
Regulacje prawne odnoszące się do odpadów, obowiązujące na terenie Indii, wymienione są poniżej:
1. Regulacje na poziomie krajowym:
•	 gospodarka odpadami komunalnymi: Municipal Solid Waste Rules (2000) - Ministerstwo Ochrony Środo-

wiska oraz Lasów. Jest to dokument, w którym zawarte zostały przepisy skierowane do każdego organu 
odpowiedzialnego za zbieranie, segregację, magazynowanie, transport, przetwarzanie oraz unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych;
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Poszczególne stany w Indiach radzą sobie z gospodarką odpadów nie do końca w sposób zadowalający. Dane na 
ten temat zaprezentowane są w Tabeli 12.

Stan
Ilość generowanych odpadów 

(g/os./dzień)
Ilość usuwanych odpadów 

(g/os./dzień)
Sprawność zbierania 

(%)

Indie (wartość średnia) 377 273 72

Andhra Pradesh 346 247 74

Bihar 411 242 74

Gujarat 287 182 61

Haryana 326 268 82

Karnataka 292 234 80

Kerala 246 201 82

Madhya Pradesh 229 167 73

Maharashtra 450 322 72

Orissa 301 184 61

Punjab 502 354 71

Rajasthan 516 322 62

Tamil Nadu 294 216 73

Uttar Pradesh 439 341 78

West Bengal 158 117 74

Tabela 12. Generowanie, usuwanie oraz sprawność zbierania odpadów komunalnych w poszczególnych stanach Indii (dane w przeliczeniu na jedną osobę) 
[Nema 2004]

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku przetwarzania odpadów

W indyjskim sektorze zajmującym się przetwarzaniem odpadów działa wiele firm. Są to głównie rodzime firmy, 
często z zagranicznym kapitałem. Szczególnie często spotykanymi rozwiązaniami jest tworzenie spółek oraz tzw. 
joint venture. Poniżej zaprezentowanych zostało kilka istotnych firm, posiadających silną pozycję na rynku indyj-
skim.
Bharuch Enviro Infrastructure Ltd (BEIL) uzyskała certyfikację ekologicznego systemu zarządzania ISO 14001 
oraz OHSAS 18001, dotyczący bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Posiada ona wsparcie dużych firm przemysło-
wych działających na terenie dzielnicy Bharuch, w stanie Gujarati. Duży udział w kapitale spółki posiada Grupa 
United Phosphorus Ltd (UPL). W 1998 roku w Ankleshwar zamontowana została instalacja przeznaczona do bez-
piecznego zbierania oraz składowania odpadów. Z jej usług korzystają pobliskie przedsiębiorstwa.

Dwa wiodące rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania odpadów to recykling odpadów organicznych, czyli ina-
czej kompostowanie (tlenowe kompostowanie oraz vermicomposting) oraz metody termiczne, przetwarzające 
odpady na energię (spalanie, grudkowanie, biometanizacja). Wykorzystanie odpadów jako źródła energii odna-
wialnej jest w Indiach względnie nową koncepcją.

1. Recykling odpadów organicznych:
•	 Tlenowe kompostowanie - Już w 1960 roku Ministerstwo ds. Rolnictwa i Wyżywienia oferowało dogodne 

kredyty preferencyjne dla lokalnych władz, z przeznaczeniem na unieszkodliwianie odpadów przy użyciu 
tlenowego kompostowania. Pierwsza tlenowa kompostownia na dużą skalę została zainstalowana w Mum-
baju w roku 1992, przez firmę Excel Industries Ltd. Kompostownia ta docelowo miała osiągać wydajność na 
poziomie 500 ton odpadów na dobę, niestety z powodu wielu problemów w chwili obecnej jest w stanie 
przetwarzać wyłącznie 300 ton każdego dnia. Technologie tego typu znajdują się również na terenie innych 
miast, takich jak: Delhi, Bangladesz, Ahmedabad, Hyderbad, Bhopal Luknow oraz Gwalior. W 2007 roku 9% 
wszystkich odpadów komunalnych jest usuwanych metodą kompostowania [Sharholy, Ahmad, Mahmood, 
Trivedi 2008: 464].

•	 Vermicomposting - Vermicomposting jest to metoda stabilizacji odpadów organicznych przy użyciu dżdżow-
nic oraz tlenowych mikroorganizmów.  Metoda ta jest wykorzystywana w niektórych miastach na terenie Indii, 
między innymi w Hyderabad, Bangladeszu, Mumbaju oraz Faridabad.

•	 Biometanizacja (beztlenowe trawienie) - Beztlenowe trawienie jest to metoda pozwalająca na odzyskanie 
energii poprzez wytwarzanie biogazu, który poprzez ok. 55% zawartość metanu może być bezpośrednio wy-
korzystany jako paliwo. Rząd indyjski oczekuje, iż ta metoda stanie się dodatkowym źródłem energii o istot-
nym udziale w bilansie energetycznym. W chwili obecnej systemy pozwalające na biometanizację funkcjonują 
na terenie Delhi, Bangladeszu, Lucknow oraz wielu innych większych miast.

2. Metody termiczne:
•	 Spalanie - Metoda ta pozwala na odzyskanie energii, unieszkodliwienie toksycznych odpadów (np. odpady 

ze szpitali), a przede wszystkim na zmniejszenie objętości odpadów o 80-90%.  |W przypadku Indii jednak ta 
metoda nie jest zbyt praktyczna. Powodem tego jest duży udział w odpadach substancji organicznych sięga-
jący nawet 40-60%, substancji o wysokiej wilgotności (40-60%), o odczynie obojętnym (30-5%) oraz niskiej 
kaloryczności (800-1100 kcal/kg) [Sharholy, Ahmad, Mahmood, Trivedi 2008: 464]. Pierwsza tego typu instala-
cja została utworzona w Timarpur, w New Delhi w 1987 roku. Spalarnia ta była w stanie przetworzyć 300 ton 
odpadów dziennie, a jej koszt wynosił 5,7 milionów dolarów. W chwili obecnej jest ona nieczynna z powodu 
niezadowalających wyników. Kolejna tego typu instalacja funkcjonuje w Atomowym Centrum Badawczym 
Bhabha w Trombay i jest wykorzystywana głównie do spalania papieru. 

•	 Technologia gazyfikacji - Spalanie w warunkach niedoboru tlenu nazywa się gazyfikacją. Na terenie Indii 
funkcjonują dwie instalacje tego typu. Pierwsza to znajdująca się na terenie Nohar, w stanie Rajasthan, wybu-
dowana przez NERI – Narvreet Energy Research and Information. Przeznaczona jest ona do spalania odpadów 
rolniczych oraz leśnych, a także pyłów pochodzących z tartaków. Instalacja ta pozwala na przetwarzanie 50-
150 kilogramów odpadów w ciągu jednej godziny. Jej efektywność plasuje się na poziomie 70-80%. Kolejna 
funkcjonująca technologia przeznaczona do gazyfikacji odpadów nosi nazwę TERI. Znajduje się ona w kampu-
sie Gaul Pahari w New Delhi i została zainstalowana przez Tata Energy Research Institute [CPCB 2004].

•	 Oczyszczalnia RDF - Metoda RDF umożliwia produkcję z odpadów stałych ulepszonego paliwa. Tego typu 
oczyszczalnie funkcjonują w Hyderabad, Guntur oraz Vijaywada, w stanie Andhra Pradesh. 

Podsumowując – kompostowanie czy też vermicomposting są metodami bardzo popularnymi na terenie Indii, 
wprzeciwieństwie do spalania, którego koszty są relatywnie wysokie. Problem jednak tkwi w tym, iż tego rodzaju 
metody są procesami powolnymi oraz wymagają znacznej niezagospodarowanej przestrzeni.  Stąd też w Indiach 
dostrzec można rozwijające się zapotrzebowanie na nowe, efektywniejsze rozwiązania dotyczące odpadów.
Przemysł recyklingowy pojawił się w Indiach równolegle z przemysłem tworzyw sztucznych. Na terenie kraju 
znajduje się więcej niż 2500 punktów recyklingu ze średnią wydajnością na poziomie 350 ton rocznie. Jednak 
przy maksymalnej produkcji wszystkie instalacje są w stanie przetworzyć zaledwie 60% odpadów plastikowych 
generowanych na terenie kraju [PICE 2000].
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6.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	  kompleksowość oferowanych usług;
•	  bardzo innowacyjne, efektywne rozwiązania spełniające standardy; 
•	  proponowane technologie pozwalają na wtórne wykorzystanie 

produktów powstałych w procesie oczyszczania;
•	  zamknięty system produkcyjny zapewniający stałą kontrolę nad proce-

sem (szczególnie ważny w przypadku opadów niebezpiecznych).

•	 Słabe strony:
•	  brak rozbudowanych kanałów dystrybucji;
•	  brak rozpoznawalnej marki na rynku indyjskim;
•	  w większości wypadków brak partnerów zagranicznych na 

rynku indyjskim, którzy pomogliby usprawnić proces wdrażania 
technologii. 

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 duże zainteresowanie rządu sektorem przetwarzania odpadów, podej-

mowane próby znalezienia efektywniejszych rozwiązań;
•	 rynek technologii przetwarzania odpadów nie jest całkowicie 

nasycony;
•	 wykładnicze tempo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów;
•	  zapotrzebowanie na efektywne i wydajniejsze rozwiązania w zakresie 

przetwarzania odpadów.

•	 Zagrożenia:
•	 przetwarzanie odpadów jest scentralizowane na poziomie stanów 

– i tam bardzo często dominuje już jeden dostawca;
•	 konkurencja ze strony tanich dostawców krajowych;
•	 trudny dostęp do kluczowych decydentów, znajdujących się w służ-

bach komunalnych;
•	 biurokracja oraz wysoka złożoność instytucjonalna (hierarchiczny 

system władzy w Indiach);
•	 indyjski rynek jest bardzo wrażliwy na cenę – wysoki poziom 

konserwatyzmu.

Tabela 14. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii przetwarzania odpadów w odniesieniu do rynku indyjskiego

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja Indii

Technologie dla koksownictwa omawiane w niniejszym raporcie są to instalacje, służące do oczyszczania gazu 
koksowniczego z różnych szkodliwych substancji, takich jak amoniak, siarkowodór i inne. Koks odgrywa istotną 
rolę w procesach metalurgicznych. Jest podstawowym źródłem energii oraz środkiem redukcyjnym wymaganym 
do ułatwienia wymiany hutniczej rud metali w procesie wytapiania. Wraz ze wzrostem gospodarczym Indii za-
potrzebowanie na stal wciąż rośnie, co zwiększa zapotrzebowanie na koks. Od dawna Indie prezentują pozycję 
importera netto i przewidywana jest kontynuacja tej sytuacji przez najbliższe lata. Indie posiadają duże rezerwy 
koksu, jednak charakteryzuje się on dużą zawartością popiołu.  W związku z tym kraj ten importuje koks głównie 
z Chin (z tego kraju pochodzi ponad 85% importowanego koksu) oraz Japonii. Znaczna część importowanego 
surowca trafia do południowych oraz zachodnich regionów Indii. W obecnej chwili obecny jest deficyt koksu, 
a prognozy wskazują, że wzrośnie on o prawie 40 milionów ton w roku 2012 [Kisan Ratilal Choksey Shares and 
Securities 2006].
Produkcja koksu jest głównym źródłem wydzielania zanieczyszczeń podczas produkcji stali w hutach zintegro-
wanych, czyli o pełnym cyklu produkcyjnym. Zanieczyszczenia pochodzące z pieców koksowniczych można za-
klasyfikować do dwóch kategorii, jako zanieczyszczenia ciągłe lub okresowe. Emisja podczas procesów takich jak 
wypychanie, wypełnienia czy też hartowanie są z natury periodyczne i pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy dana 
operacja jest przeprowadzana. Natomiast pyły pochodzące z kominów, drzwi, pokryw zaliczają się do emisji bez-
ustannej. 
W wyniku ogromnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza, wody oraz gleby rząd indyjski dostrzegł potrzebę 
wprowadzenia zmian i ulepszenia obecnie istniejących instalacji, przeznaczonych do produkcji koksu. W chwili 
obecnej dąży on do tego, aby stosowane technologie posiadały jak najwyższy poziom w zakresie przeciwdziała-
nia powstawaniu zanieczyszczeń, a także w kwestii ograniczania skutków emisji do środowiska. 

1998-1999 20,378 MT

1999-2000 37,793 MT

2000-2001 45,010 MT

2001-2002 51,406 MT

2002-2003 61,485 MT

2003-2004 87,983 MT

2004-2005 89,783 MT

2005-2006 1,03,756 MT

2006-2007 1,11,295 MT

2007-2008 1,19,388 MT

2008-2009 1,19,670 MT

200-2010 do 14.01.2014 1,16,562 MT

RAZEM 9,64,510 MT

Tabela 13. Ilość odpadów przetworzonych przez firmę BEIL [Parameswaran 2010: 12]

Odcieki powstające w procesie składowania transportowane są do Enviro Technology Ltd., które zajmuje się ich 
oczyszczaniem oraz unieszkodliwianiem. BEIL posiada również funkcjonujące urządzenie do stabilizacji odpa-
dów.
UPL Environmental Engineers Ltd to wiodąca indyjska firma, zajmująca się budowaniem ekologicznych urzą-
dzeń oraz zarządzaniem projektami. Wykonuje ona projekty na terenie całego kraju. Główna siedziba mieści się 
w Vadodara, w stanie Gujarat, a oprócz tego posiada oddziały w Mumbaju oraz Delhi UPL-EEL. Znajduje się ona 
w czołówce firm oferujących usługi w zakresie zarządzania odpadami stałymi. Metody stosowane w zakresie za-
rządzania odpadami niebezpiecznymi to spalanie oraz składowanie. Natomiast w przypadku gospodarki odpa-
dów komunalnych – zamknięte składowanie odpadów, odzyskiwanie energii, biometanizacja, kompostowanie. 
UPL Environmental Engineers Ltd & BEIL wraz ze spółką macierzystą United Phosphorus Limited utworzyły kilka 
spółek celowych na potrzeby realizowanych projektów. Należą do nich:
•	 Kerala Enviro infrastructure Ltd. – spółka założona na potrzeby realizacji w południowej części Indii projek-

tu, obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie oraz obsługę instalacji przez kolejne 20 lat. W ciągu tego 
okresu planowany jest przepływ 100 000 MT odpadów. Instalacja ta przeznaczona jest do przechowywania, 
oczyszczania oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Kochi w stanie Kerala. Zo-
stała zlecona przez Kerala State Industrial Development Corporation. Całkowita powierzchnia terenu zajęta 
przez instalację wynosi około 50 ha i jest ulokowana 15 km od miasta. Trafiają do niej odpady niebezpieczne 
z 182 przedsiębiorstw z różnych dzielnic miasta. Głównymi dostawcami są dzielnice Ernakulam oraz Kollam. 

•	 Shivalik Solid Waste Management Company Ltd. – spółka założona na potrzeby instalacji urządzeń do prze-
twarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w północnej części Indii. Pierwszy 
projekt został zrealizowany w stanie Himachal Pradesh. Obejmował on zabezpieczenie, składowanie oraz 
utylizację odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez około 500 przedsiębiorstw należących do sektora 
włókienniczego, farmaceutycznego oraz przemysłu stalowego stanu Himachal Pradesh. 
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Nr Źródło zanieczyszczenia Metody

1 Drzwi – wyciek (PLD)

dobre mocowania;
nowoczesne szczelne drzwi;

regularna kontrola drzwi;
urządzenia czyszczące do drzwi oraz framug zamontowane w maszynie;

najniższe z możliwych ciśnienie w piecach poprzez kontrolowanie 
ssania aspiratora przeznaczonego do stałego nacisku GCM oraz poprzez czyste ścieżki gazów;

2 Pokrywy otworów ładowania (PLL)
izolowane pokrywy;

mechaniczne oraz ręczne mycie pokryw;
sferyczne powierzchnie uszczelniające;

3 Rury wznoszenia (PLO)
zamykane pokrywami rury wznoszenia;

zamknięty kurek połączeń hydraulicznych;

4 Emisja podczas ładowania

system HPLA;
niezależny strumień gazu FCO;

wagon łądujący z zamontowanymi podajnikami;
skrócenie procesu ładowania;

zmniejszenie do minimum liczby otworów do ładowania;

5 Emisja podczas przesuwania
wagon kierujący z lepszą kontrolą odpylania;

lądowy system kontroli emisji;
komputerowy system spalania;

6 Emisja podczas chłodzenia
montaż urządzenia do suchego chłodzenia;

ulepszony projekt mokrego chłodzenia;

7 Emisja z kominów
redukcja zawartości siarki oraz dwutlenku węgla;

dobry system grzewczy.

Tabela 16. Metody udoskonalające funkcje wymagane do spełnienia norm ograniczających emisję zanieczyszczeń [Mecon 2010]

7.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku technologii dla koksownictwa

Baterie koksownicze w Indiach budowane są od początku wieku. Intensywny rozwój zauważalny był zwłaszcza 
w latach pięćdziesiątych. Większość z nich tworzona była wtedy w oparciu o brytyjską czy też niemiecką myśl 
technologiczną. W chwili obecnej na terenie Indii funkcjonuje ponad 3000 baterii koksowniczych, z których tylko 
część przeszła modernizacje, dostosowujące je do wymogów oraz zwiększające ich efektywność. Natomiast po-
została część wciąż ich wymaga.
Liderem indyjskim w sektorze technologii dla koksownictwa jest rodzima firma Mecon. Oprócz wspomnianego 
obszaru, przedsiębiorstwo to działa również w innych branżach. Zatrudnia około 1250 pracowników i odgrywa 
bardzo istotną rolę w kwestii rozwoju oraz ekspansji przemysłu indyjskiego. Mecon jest to wiodący projektant, 
konstruktor oraz operator pieców koksowniczych w Indiach. Buduje zaprojektowane przez siebie baterie koksow-
nicze. Poniżej przedstawione zostały jedne z ważniejszych, dotychczasowych projektów zrealizowanych przez 
firmę Mecon:
•	 przebudowa baterii koksowniczej w hucie Rourkela należącej do Steel Authority of India Limited (SAIL). Po 

dokonanych przez firmę Mecon ulepszeniach, instalacja stale produkuje dobrej jakości koks w przyjaznych dla 
środowiska warunkach;

•	 kompleks pieców koksowniczych w Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL). Na jego terenie znajduje się sied-
miometrowa bateria koksownicza, w której skład wchodzi 67 pieców z instalacjami obsługującymi węgiel oraz 
koks, a także służącymi do suchego chłodzenia koksu. 

Jeśli chodzi o normę dotyczącą tego, iż emisja podczas ładowania może wynosić maksymalnie 16 s. [CPCB], Me-
con radzi sobie z tym wymogiem poprzez stosowanie systemu wykorzystującego wysokociśnieniowe wsysanie 
roztowu amoniakalnego ( HPALA). [Mecon]

7.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Lasów w Indiach, przy pomocy swojej jednostki wspierającej - CPCB (Central 
Pollution Control Board), ustaliło i robi wszystko, co w jego mocy, aby egzekwować standardy dotyczące limitów za-
nieczyszczeń nowych instalacji, jak i tych obecnie już funkcjonujących (ustawa z 31 października 1997 – nowelizacja 
3 lutego 2006).

Parametr Maksymalna wartość stężenia w odprowadzanych ściekach (mg/l – za wyjątkiem pH)

PH Od 5,5 do 9

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (270 stopni, 3 dni) 30

Zawiesina 100

C6H5OH 5

Cyjanki (CN) 0,2

Olej oraz smar 10

Azot amonowy (N) 50

Tabela 15. Standardy ustalone przez CPCB, dotyczące odprowadzanych ścieków z zainstalowanych pieców koksowniczych [EPA Notification 2008].

Standardy te obowiązują zarówno w wolno stojących bateriach koksowniczych, jak i innych instalacjach wykorzy-
stujących urządzenia do produkcji koksu, takich jak zintegrowane huty żelaza i stali. 

7.3. Rynek indyjski dziś i jutro

Na terenie Indii istnieje wiele urządzeń, przeznaczonych do produkcji koksu, które funkcjonują w bardzo słabych 
warunkach – część z nich z powodu swojego wieku. W ciągu ostatniej dekady poziom emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z baterii koksowniczych uległ istotnemu zmniejszeniu w wyniku implementacji nowych techno-
logicznych ulepszeń.
Warto jednak zauważyć, iż innowacyjne rozwiązania kontrolujące oraz zmniejszające ilość ubocznych substancji, 
powstających w procesie wytwarzania koksu wciąż są potrzebne, gdyż nie wszystkie istniejące urządzenia zostały 
dotychczas dostosowane do standardów.
Indyjski rynek koksowniczy jest zdominowany przez zintegrowane huty stali (ISP). Technologie te posiadają zain-
stalowane urządzenia do wytwarzania koksu. W 2003 roku produkcja/konsumpcja koksu w ISP plasowała się na 
poziomie 12,8 miliona ton. Koks produkowany przez te jednostki jest mieszaniną surowca importowanego oraz 
lokalnego, co sprawia, że jest on bardzo zróżnicowany w zależności od lokalizacji.
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8. Podsumowanie

Indie to przykład kraju znajdującego się w okresie przejściowym. Wzrost PKB oraz intensywnie zwiększająca się 
populacja znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, czystą wodę czy też 
nowe, skuteczniejsze sposoby utylizacji rosnących w tempie wykładniczym odpadów. Na terenie kraju dostrze-
galne są silne skrajności – ubóstwo pogłębia się na obszarach, gdzie nie dociera energia elektryczna, utrudniony 
jest dostęp do pitnej wody, a w nowych ośrodkach biznesowych bogactwo wciąż rośnie. 
Dziś na drodze Indii ku zrównoważonemu rozwoju stoją liczne problemy, z których rząd zaczyna zdawać sobie 
sprawę. W celu poprawy sytuacji podejmowane są liczne działania, do których zaliczyć można korzystne ulgi po-
datkowe, możliwość skorzystania z przyspieszonej amortyzacja, różnego rodzaju dopłaty oraz dotacje. Osiągnię-
cie przez Indie „zielone” oraz prosperującej przyszłości wymaga wyższego poziomu edukacji społeczeństwa, roz-
woju infrastruktury, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz szerzenia zachowań proekologicznych. Ważnym 
aspektem w kierunku rozwoju są inwestycje, szczególnie sektora prywatnego, a jak widać na rysunkach 7 oraz 
8 w tym obszarze Indie, w stosunku do innych krajów, zostają w tyle.
Wyzwaniem przyszłości w kwestii wody jest nie tylko problem wynikający z niewystarczającej podaży, ale także 
z nierównej dystrybucji wody. Północna oraz wschodnia część Indii cieszy się obfitą dostawą, natomiast połu-
dniowe oraz zachodnie regiony cierpią na znaczny deficyt tego surowca. Wszystkie wyzwania stojące przed kra-
jem są trudne, jednakże zdają się być osiągalne po podjęciu odpowiednich działań.

 Rysunek 8. Finansowanie venture capital/private equity, 2009 [Pew 
Charitable Trusts 2010]

Rysunek 7. Inwestycje rynku publicznego z podziałem na sektory, 
2009  [Pew Charitable Trusts 2010].

Sesa Group jest największym eksporterem rudy żelaza w sektorze prywatnym. Flagową firmą grupy Sesa jest 
Sesa Goa Ltd. Sesa Goa Ltd. oraz Sesa Industries Ltd. Posiadają certyfikacje ISO 9000, ISO 14000 oraz OHSAS 
18000 [Sesa Goa Limited 2010]. Oddział firmy zajmujący się metalurgią oraz koksownictwem operuje 84 pieca-
mi koksowniczymi, które to funkcjonują w oparciu o niskoemisyjne technologie. Łączne zdolności produkcyjne 
wszystkich instalacji to 280 000 MT koksu [Sesa Goa Limited 2010], o niskiej zawartości pyłów, rocznie. Około 
60% wyprodukowanego surowcu zużywane jest przez Sesa Industries Ltd. Piece oferowane przez Sesa Goa Ltd. 
pracują w warunkach obniżonego ciśnienia oraz przy tak dopasowanej temperaturze, aby wszystkie potencjalne 
zanieczyszczenia zostały rozdrobnione do postaci związków łatwopalnych. Sesa Kembla Coke Company Ltd. jest 
spółką zależną Sesa Goa Ltd. Poniżej przedstawione zostały specyfikacje pieców koksowniczych, oferowanych 
przez firmę w zakresie emisji zanieczyszczeń.
Ponadto na rynku indyjskim działa firma Qtto India, korzystająca z niemieckich technologii.

Typ emisji Norma obowiązująca w Indiach Piec koksowniczy firmy SKCCL

SOx (mg/NM3) 800 250

NOx (mg/NM3) 500 300

SPM (mg/NM3) 50 <50

Emisja SPM podczas ładowania (mg/NM3) 25 wartość nieistotna

Emisja SPM podczas wpychania (gram/tona koksu) 5 NA<5

Emisja podczas hartowania (gram/MT wyprodukowanego koksu) 50 <50

W technolgii firmy SKCCL brak ścieków stałych.

W technolgii firmy SKCCL brak ścieków płynnych.

Tabela 17. Specyfikacja pieców koksowniczych oferowanych przez firmę Sesa Kembla Coke Company Ltd – emisja zanieczyszczeń [Sesa Kembla Coke Com-
pany Ltd. 2004].

7.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
 grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 proponowane rozwiązania są innowacyjne, zapewniają niską emisję oraz zużycie energii;
•	 produkty uzyskiwane w wyniku stosowania polskich technologii są produktami o 

wysokiej jakości.

•	 Słabe strony:
•	  brak silnej marki na rynku indyjskim.

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 międzynarodowe wymogi przemawiające na korzyść ekologicznych rozwiązań;
•	 inicjatywy rządowe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w drodze uzyskiwa-

nia energii z węgla;
•	 plany przebudowy wielu instalacji zamontowanych na terenie Indii.

•	 Zagrożenia:
•	 duża ilość importowanego koksu;
•	 konieczność działania przez dystrybu-

torów;
•	 duża ingerencja rządu indyjskiego.

Tabela 18. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii dla koksownictwa w odniesieniu do rynku indyjskiego
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Załącznik 2

Nr Substancja bądź też charakterystyka Wymagania (pożądany limit)
Dopuszczalna ilość ze względu na brak alterna-

tywnego źródła

Podstawowe charakterystyki:

1 Kolor ( w skali Hazena), maks. 5 25

2 Woń Bez zarzutu -

3 Smak Zgodny -

4 Mętność (NTU), maks. 5 10

5 Wartość pH Od 6.5 do 8.5 Brak złagodzenia

6 Całkowita twardość (CaCo3) mg/L, maks. 300 600

7 Żelazo mg/L, maks. 0.3 1

8 Chlorki mg/L, maks. 250 1000

9 Pozostałości, wolne chlorki mg/L, min. 0.2 -

10 Fluorek mg/L, maks. 1.0 1.5

Cechy pożądane:

11 Rozpuszczone ciała stałe mg/L, maks. 500 2000

12 Wapń mg/L, maks. 75 200

13 Magnez mg/L, maks. 30 100

14 Miedź mg/L, maks. 0.05 1.5

15 Mangan mg/L, maks. 0.1 0.3

16 Siarczan mg/L, maks. 200 400

17 Azotan mg/L, maks. 45 Brak złagodzenia

18 Związki fenolowe mg/L, maks. 0.001 0.002

19 Rtęć mg/L, maks. 0.001 Brak złagodzenia

20 Kadm mg/L, maks. 0.01 Brak złagodzenia

21 Selen mg/L, maks. 0.01 Brak złagodzenia

22 Arsen mg/L, maks. 0.01 Brak złagodzenia

23 Cyjanek mg/L, maks. 0.05 Brak złagodzenia

24 Ołów mg/L, maks. 0.05 Brak złagodzenia

25 Cynk mg/L, maks. 5 15

26 Detergenty anionowe mg/L, maks. 0.2 1.0

27 Chrom mg/L, maks. 0.05 Brak złagodzenia

28 Polijądrowe węglowodory aromatyczne mg/L, maks. - -

29 Olej mineralny mg/L, maks. 0.01 0.03

30 Pestycydy mg/L, maks. Brak 0.001

31 Materiały radioaktywne

i. Alfa emitery Bq/L, maks. - 0.1

ii. Beta emitery pci/L, maks. - 1.0

32 Zasadowość mg/L, maks. 200 600

33 Aluminium mg/L, maks. 0.03 0.2

34 Bor mg/L, maks. 1 5

Tabela 19. Wymagania dotyczące wody pitnej [BIS]

Załącznik 1

Rysunek 9. Administracyjna mapa Indii [Wikipedia 2006]
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Rynek zielonych technologii w Kazachstanie
Adam Soczewka

1. Wprowadzenie

Kazachstan jest ósmym pod względem wielkości państwem na świecie. Liczba ludności jest jednak relatywnie 
niska jak dla tak rozległego kraju, sięga około 15,46 mln, co plasuje Kazachstan na 63 miejscu pod tym względem 
na świecie. Jako jeden z byłych krajów Związku Radzieckiego, Kazachstan rozpoczął szybki rozwój ekonomicznym 
później niż kraje zachodnie. W 2009 roku wielkość PKB wynosiła 182,3 mld USD i pod tym względem Kazachstan 
zajmował 56 miejsce na świecie. Prawdziwego okresu intensywnego wzrostu gospodarczego Kazachstan do-
świadczył po 2000 roku, kiedy to tempo wzrostu przekraczało 10% w latach 2000-2001, a w późniejszym okresie 
2002-2008 było na stabilnym poziomie 8%. W związku z kryzysem gospodarczym, tempo wzrostu spadło do 3,3% 
w 2008 i do 1% w 2009 roku.
Struktura gospodarki opiera się na bogatych zasobach naturalnych występujących na terenie Kazachstanu, które 
są intensywnie eksploatowane. Warunki geograficzne pozwalają również na rozwój rolnictwa, który w okresie go-
spodarki socjalistycznej zostało silnie zintensyfikowany. Wszystkie te czynniki wpływają na zmiany środowiskowe, 
zachodzące w wyniku rozwoju gospodarczego. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i intensyfikacji rolnictwa, 
wzrasta zanieczyszczenie. Najpoważniejszymi problemami ekologicznymi, z którymi przychodzi się zmagać Ka-
zachstanowi, jest wysychanie jeziora Aralskiego, określane mianem katastrofy ekologicznej oraz jałowienie gleb 
w wyniku intensywnej gospodarki rolnej. W wyniku gospodarki zasobami energetycznymi w Kazachstanie, wzra-
sta zanieczyszczenie odpadów powstałych w procesach przetwórstwa tych surowców. Kolejnym problemem jest 
duże skażenie środowiska, wywołane przez wielokrotne próby jądrowe, prowadzone przez ZSRR do 1989 roku. 
Rząd Kazachstanu podejmuje obecnie wiele programów i inicjatyw mających zapewnić równowagę i ochronę 
środowiska.

Streszczenie

Mimo wielu problemów środowiskowych, z jakimi przychodzi zmagać się Kazachstanowi obecnie, dopiero 
od niedawna podjęto działania, mające na celu przywrócenie równowagi środowiskowej w tym kraju. Dlatego 
większość nowoczesnych technologii w dziedzinie ochrony środowiska jest dopiero rozwijana w Kazachstanie 
i wykorzystywana na małą skalę.
W roku 2010 z inicjatywy Ministerstwa Ochrony Środowiska przyjęto państwowy program wsparcia działań w za-
kresie ochrony środowiska pod nazwą „Żasyl Damu” (Zielony Rozwój). Program ten swoim zakresem obejmuje m. 
in. ochronę lasów, utrzymanie zróżnicowania biologicznego, działania w sferze czystości wód, powietrza, odna-
wianie zasobów ryb etc. Ponadto, elementy związane z polityką ochrony środowiska, głównie w zakresie polityki 
innowacyjnej oraz wprowadzania nowych technologii są również zawarte w programie Rozwoju Innowacyjnego 
w Przemyśle przyjętym na lata 2010 – 2014. Godnym uwagi jest fakt, iż Rząd oraz Ministerstwo Ochrony Środowi-
ska aktywnie działają w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia oraz bazy prawnej dla wprowadzania nowych 
technologii w sferze ochrony środowiska. Wprowadzane są również odpowiednie normy techniczne  dotyczące 
sektora energetyki, gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi), a także biopaliw.
Technologie związane z wykorzystanie biomasy jako źródła energii są bardzo mało popularne w Kazachstanie. 
Kraj ten posiada ogromny potencjał w tym zakresie, rozwinięte rolnictwo, a co za tym idzie także duże źródła bio-
masy. Pomimo tego wykorzystanie tego źródła energii ma charakter marginalny. W konsekwencji rynek techno-
logii dla przetwarzania biomasy jest bardzo mało rozwinięty. Konkurencja na rynku jest bardzo słaba, natomiast 
potencjalnym źródłem bardzo silnej konkurencji mogłyby okazać się Chiny.
Mimo bardzo przyjaznych warunków geograficznych, Kazachstan nie wykorzystuje swojego potencjału solarne-
go. Jego położenie gwarantuje długie nasłonecznienie terenu w ciągu roku, a mimo tego technologie solarne 
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Rodzaj Powierzchnia (km2) Procentowy udział

Użytki rolne 228 000 8%

Łąki i pastwiska 1 850 980 66%

Lasy 33 286 1%

Inne obszary 587 434 22%

Wody śródlądowe 25 000 1%

Tabela 1. Struktura obszarów Kazachstanu. Źródło: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Dzięki dużej powierzchni oraz sprzyjającym warunkom klimatycznym kraju, możliwa jest znacząca produkcja rol-
na. To z kolei warunkuje dostęp do dużych źródeł materii biologicznej, która mogłaby zostać wykorzystana w pro-
cesach wytwarzania energii. Oprócz odpadów rolniczych, jako źródło biomasy mogły posłużyć rolnicze odpady 
pochodzenia zwierzęcego, oraz odpady z procesów przetwarzania drewna. Główne źródła biomasy w Kazachsta-
nie wraz z ich przewidywaną roczną produkcją przedstawione są poniżej:

Źródła pochodzenia roślinnego* (tony) Źródła pochodzenia zwierzęcego (liczba)

Pszenica 15 000 000 Bydło 5 559 000

Ziemniaki 2 388 200 Drób 27 200 000

Jęczmień 2 200 000 Trzoda chlewna 1 294 000

Arbuzy 656 500 Przetwórstwa drewna (m3)

Kukurydza 547 500 Łącznie 852 000

Pomidory 506 750 Spalanie 210 000

Bawełna 438 550 Przemysł 642 000

Ryż 355 000 Produkcja paneli 10 000

Cebula 339 00 Papier 89 000

Kapusta 331 500

Tabela 2. Najbardziej rozpowszechnione źródła biomasy w Kazachstanie, w tym 10 najbardziej popularnych upraw. Źródło: Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations

Mimo tego, że cały Kazachstan jest krajem bardzo bogatym w źródła biomasy, które mogłyby być wykorzysta-
ne w celach energetycznych, wykorzystanie technologii stoi na bardzo niskim poziomie. Najbardziej rozwiniętą 
dziedziną w zakresie biomasy jest uzyskiwanie energii z biogazu. Jako źródło energii potencjał biogazu w Kazach-
stanie szacowany jest na ekwiwalentną wartość spalania 14-15 mln ton węgla kamiennego. Jego rozwój wspier-
any jest przez inicjatywy rządowe i międzynarodowe. Znając potencjał Kazachstanu w dziedzinie wykorzystania 
biomasy w celach energetycznych, rząd Kazachski stara się stworzyć dogodne warunki dla rozwoju tego segmen-
tu energetyki. Rozwój technologii związanych z przetwarzaniem biomasy w energię jest wspierany bezpośrednio 
przez dwa programy o charakterze międzynarodowym. Jeden z nich to porozumienie pomiędzy Unią Europejską 
oraz krajami byłego Związku Radzieckiego - Tasis. Drugim programem jest realizowany przy współpracy z ONZ 
program rozwoju - PDONZ. Celem obydwu jest zapewnienie wzrostu wykorzystania technologii przyjaznych 
środowisku.

praktycznie nie są wykorzystywane. Rynek technologii solarnych, w tym kolektorów słonecznych, jest w tej 
chwili praktycznie nierozwinięty, brak jest na nim rodzimych producentów, a większość produktów dostęp-
nych na rynku jest importowana. Największym dostawcą technologii solarnych, znajdującym się jednocze-
śnie w bliskiej odległości od Kazachstanu są Chiny. To właśnie chińscy producenci stanowią istotne zagroże-
nie dla firm chcących wejść na Kazachski rynek technologii solarnych.
Rynek technologii oczyszczania ścieków również wskazuje na duży potencjał rozwoju w najbliższym czasie. 
Obecnie jedynie niewielka część ścieków, produkowanych w Kazachstanie, podlega oczyszczeniu. Sytuację 
komplikuje także słaby stan obecnej infrastruktury do oczyszczania ścieków. Na rynku działa duża liczba firm 
sprzedających technologie do oczyszczania ścieków i świadczących usługi z tego zakresu. Obecne są rów-
nież firmy zagraniczne, dostarczające rozwiązania bardziej zaawansowane technologiczne. Potencjał rynku 
wynika głównie z dążenia rządu do usprawnienia i zwiększenia możliwości oczyszczania wód i ścieków w Ka-
zachstanie.
Również rynek przetwarzania odpadów wskazuje na duże zacofanie. Kazachstan ciągle generuje ogromne 
ilości odpadów. Duża część z nich to odpady pochodzenia przemysłowego. Kazachstan jest także dużym 
producentem odpadów niebezpiecznych, szczególnie związkow siarki, które powstają w procesach rafine-
ryjnych przetwarzania ropy. Na terenie Kazachstanu tworzone są ogromne składowiska siarki, która stwarza 
realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ale również problemy natury ekologicznej. Problem ten pogłębia 
się od wczesnych lat 90-tych, kiedy zaczęto wydobycie ropy naftowej na terenach Kazachstanu.
Technologie koksownicze są praktycznie niewykorzystywane w Kazachstanie. Mimo ogromnych złóż wę-
gla kamiennego, obecnie nie przetwarza się tego surowca na koks. Ze względu jednak na plany rządowe 
o wsparciu rozwoju przemysłu metalurgicznego, w najbliższym czasie należy spodziewać się intensywnego 
rozwoju technologii koksowniczych. Obecnie na rynku tylko jedna firm zaczęła stosować techniki produkcji 
koksu. Dopiero teraz Kazachstan rozpoczął badania nad własnymi technologiami produkcji koksu. Do tej 
pory wykorzystanie tego paliwa oparte było na imporcie z Chin oraz Rosji.

3. Rynek technologii biomasy

3.1Obecna sytuacja Kazachstanu

Biomasa to podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, 
zarówno substancje roślinne jak i pochodzenia zwierzęcego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, 
jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Biomasę stano-
wią głównie odpady i produkty uboczne chodź niektóre rośliny są uprawiane specjalnie dla osiągnięcia ich 
przyrostu i wykorzystaniu w celach energetycznych. Są nimi szczególnie rośliny o niskich wymaganiach gle-
bowych i wysokim przyroście rocznym. Za wykorzystaniem biomasy w energetyce przemawiają jej niepod-
ważalne zalety. Jest mało szkodliwa dla środowiska, ale pozwala również na zagospodarowanie nieużytków 
rolnych.
Potencjał Kazachstanu w zakresie wykorzystania biomasy jest ogromny. Wynika to głównie z wysokiego po-
ziomu rozwoju rolnictwa, ogromnej ilości gruntów i lasów w tym kraju. Dużą część kraju stanowią nieużytki, 
których część na pewno mogłaby posłużyć do hodowli mniej wymagających roślin w celu przetworzenia 
na biomasę.
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3.2 Rynek kazachski dziś i jutro

Rynek biomasy w Kazachstanie może być oceniony jako nierozwinięty. Wykorzystanie technologii, związanych 
z przetwarzaniem biomasy na energię użytkową, jest rozpowszechnione w bardzo niskim stopniu. Według ofi-
cjalnych szacunków, tylko 0,2% energii w Kazachstanie otrzymywanych jest metodami przyjaznymi środowisku. 
Udział energii pochodzącej z przetworzenia biomasy jest jeszcze niższy.
Duży wpływ na tak niski poziom wykorzystania technologii ma na pewno brak dostępu do urządzeń, pozwala-
jących na przetworzenie odpadów na użyteczny surowiec energetyczny. W Kazachstanie brak jest producentów 
wytwarzających takie urządzenia, ale również dostęp do zagranicznych produktów jest utrudniony. Najprawdo-
podobniej jest to wynikiem niskiego zapotrzebowania na urządzenia. Biorąc jednak pod uwagę ogromny po-
tencjał w dziedzinie biomasy, jakim dysponuje Kazachstan, należy oczekiwać szybkiego wzrostu tego segmentu 
w najbliższej przyszłości. Dodatkowym stymulatorem wzrostu może stać się pomoc rządowa oraz międzynarodo-
we program, wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Te dwa czynniki mogą w szybkim tempie 
aktywować niewykorzystane do tej pory zasoby Kazachstanu i przyczynić się do szybkiego wzrostu wykorzystan-
ia biomasy w celach energetycznych.

3.3 Konkurencja na rynku biomasy

Ze względu na ograniczoną znajomość technologii, rynek urządzeń związanych z przetwarzaniem biomasy jest 
w Kazachstanie mało rozwinięty. Brak jest krajowych producentów urządzeń do przetwarzania biomasy. Z punktu 
widzenia międzynarodowej konkurencji, najsilniejszym rynkiem w dziedzinie produkcji urządzeń do przetwarza-
nia biomasy są producenci Chińscy. Ze względu na bardzo bliską odległość geograficzną są oni najsilniejszymi 
konkurentami na formującym się dopiero rynku biomasy w Kazachstanie.

3.4 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Wysoka jakość produktów, zgodna z międzynarodowymi 
standardami.

•	 Uznanie produktów europejskich na rynkach azjatyckich.

•	 Małe doświadczenie na rynku kazachskim.
•	 Relatywnie wysokie koszty produkcji w porównaniu z dostawcami 

chińskimi.
•	 Wysokie koszty transportu spowodowane odległością geograficzną.
•	 Brak dostępu do sieci dystrybucji.

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Duży potencjał dla zastosowania technologii ze względu na 
dogodne warunki geograficzne.

•	 Obecny niski poziom konkurencji na rynku. Brak rodzimych pro-
ducentów. Niska konkurencja wśród dostawców zagranicznych.

•	 Założenia polityki energetycznej Kazachstanu o zwiększeniu 
udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej strukturze 
energetycznej.

•	 Rosnąca troska o kwestie środowiskowe w Kazachstanie.

•	 Brak zainteresowania technologią wynikający z dostępności tańszych 
źródeł energii(gaz, ropa).

•	 Niska świadomość społeczna na temat odnawialnych źródeł energii
•	 Zagrożenie konkurencyjne ze strony silnych firm zagranicznych, szcze-

gólnie chińskich.
•	 Szybki wzrost konkurencji wynikający z dużego potencjału rynku.

Rysunek 1. System rolnictwa w Kazachstanie. Źródło: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Rysunek 2. Pokrycie terenów Kazachstanu szatą roślinną. Źródło: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Rysunek 3. Występowanie gruntów ornych (odsetek). Źródło: Food and Agriculture Organization of the United Nations
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być bardzo kosztowne. Mimo to zmiana strategii energetycznej kraju została uznana za nieodzowną i w 1999 
roku przyjęto akt „Electricity Development Program until 2030”- „Program rozwoju elektryczności do 2030 
roku”. Wprowadzane są również programy wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zakładają 
on zwiększenie odnawialnych źródeł energii w ogólnej strukturze energetycznej kraju.
Kolejnym powodem niskiego wykorzystania kolektorów i paneli słonecznych w Kazachstanie jest ich wysoka 
cena dla obywateli kraju. Przy niskim poziomie dochodów, które osiągają obywatele, tylko nielicznych może 
być stać na zakup relatywnie drogich urządzeń energetycznych opartych na technologiach słonecznych. 
Problem w  tym zakresie pogłębia fakt braku rodzimych producentów, którzy wykorzystując niskie koszty 
produkcji mogliby zaoferować adekwatne ceny swoich produktów.
Ostatecznym, ale równie ważnym powodem niskiej popularności urządzeń solarnych w Kazachstanie jest niska 
świadomość wśród społeczeństwa o możliwościach wykorzystania technologii w gospodarstwach domowych.
Wszystkie te czynniki sprawiły, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest na bardzo niskim poziomie. 
Ogólne wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku szacowane jest na 0,2% w strukturze energetycznej 
Kazachstanu. Należy jednak uwzględnić fakt wsparcia rządowego dla źródeł energii przyjaznych środowisku. Jed-
noznacznie wskazuje to, że mimo słabego obecnego stanu sektora energii odnawialnej będzie podlegał on inten-
sywnemu rozwojowi w przyszłości, co na pewno stworzy bardzo dobre warunki rynkowe dla przedsiębiorców.

4.2 Konkurencja na rynku kolektorów słonecznych

Rynek producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych w Kazachstanie jest bardzo ubogi. Obecnie na 
rynku kazachskim nie działają żadne firmy, produkujące kolektory lub panele słoneczne [www.solrico.com]. 
Również rynek dystrybutorów jest bardzo mały. W Kazachstanie dostępne są głównie kolektory i panele firm 
amerykańskich, europejskich, rosyjskich oraz chińskich. Te ostatnie stanowić mogą największą konkurencję na 
rynku ze względu na bardzo wysoki stopień rozwoju tej technologii w Chinach. Chiny są obecnie największym 
producentem oraz wiodącym innowatorem słonecznych dziedzinie kolektorów słonecznych na świecie.
Dla przybliżenia oferty dostępnej na rynku Kazachskim opisane zostaną produkty oferowane obecnie na rynku.
Firma Airnatif zlokalizowana jest miejscowości Almaty, w południowo-wschodnim Kazachstanie. Specjalizuje się 
w dystrybucji oraz montażu kolektorów i paneli słonecznych na terenie Kazachstanu, a także innych urządzeń jak 
klimatyzatory itp. Inną aktywną firmą jest międzynarodowy producent Ramsond. Najbardziej aktywni na rynku 
kazachskim są dostawcy chińscy, z którymi współpracują dystrybutorzy kazachscy, skoncentrowani w okolicach 
miasta Almaty. Przykładem chińskich dostawców może być oferta firmy Sopray.

4.3 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Wysoka jakość produktów, zgodna z międzynarodowymi standar-
dami.

•	 Uznanie produktów europejskich na rynkach azjatyckich.
•	 Rozbudowana oferta produktów.

•	 Małe doświadczenie na rynku kazachskim.
•	 Relatywnie wysokie koszty produkcji w porównaniu z dostawcami 

chińskimi.
•	 Wysokie ceny produktów.
•	 Wysokie koszty transportu spowodowane odległością geograficzną.
•	 Brak dostępu do sieci dystrybucji.

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Duży potencjał dla zastosowania technologii ze względu na dogod-
ne warunki geograficzne.

•	 Niski poziom konkurencji na rynku.
•	 Założenia polityki energetycznej Kazachstanu o zwiększeniu udziału 

odnawialnych źródeł energii w ogólnej strukturze energetycznej.
•	 Rosnąca troska o kwestie środowiskowe w Kazachstanie.

•	 Brak zainteresowania technologią, wynikający z dostępności 
tańszych źródeł energii (gaz, ropa).

•	 Niska świadomość społeczna na temat odnawialnych źródeł energii
•	 Zagrożenie konkurencyjne ze strony silnych firm zagranicznych, 

szczególnie chińskich.

4. Rynek technologii kolektorów słonecznych

4.1 Obecna sytuacja Kazachstanu

Kolektory słoneczne są technologią, pozwalającą na konwersję energii słonecznej na elektryczną lub wykorzysta-
nie energii słonecznej bezpośredniemu celach użytkowych. Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii ciepl-
nej, docierającej ze słońca, gwarantują czystą i odnawialną energię. Ich efektywność zależy jednak od obszaru, na 
jakim zostaną rozmieszczone. Brane są tu pod uwagę takie własności jak: szerokość geograficzna, warunkująca 
kąt padania promieni, zachmurzenie w ciągu roku, ale także w szerszym pojęciu, odległość od potencjalnych 
miejsc zbytu, warunkująca procent strat przesyłowych.
Warunki naturalne oraz położenie Kazachstanu wskazują na bardzo korzystne możliwości do pozyskiwania ener-
gii słonecznej. Wynikają one z dużego nasłonecznienie obszarów południowych, co zapewnia podstawy rozwoju 
technologii pozyskiwania energii ze źródeł solarnych na tych obszarach. Liczba słonecznych godzin w Kazachsta-
nie waha się granicach 2200-3000 godzin rocznie. Energia słoneczna docierająca do powierzchni ziemi szacowa-
na jest na 1300-1800 kW/m2/rok. Dane te potwierdzają ogromny potencjał naturalny związany z wykorzystaniem 
słonecznych źródeł energii. Jednocześnie ogromy obszar Kazachstanu pozwala na dobór praktycznie niezliczonej 
ilości potencjalnych lokalizacji dla rozmieszczenia elektrowni słonecznych. 
Mimo tak sprzyjających uwarunkowań dla rozwoju energetyki słonecznej Kazachstan nie wykorzystuje jej zaso-
bów. Jedyną inicjatywą, podjętą w tym zakresie, był program instalacji paneli słonecznych w miejscowości Kyzy-
lorda. Projekt wykonano w 2002 roku i od tamtej pory na terenie Kazachstanu, niezrealizowana większych inwe-
stycji w tym zakresie. Dopiero w lutym 2010 roku w porozumieniu z firmami chińskimi rozpoczęto planowanie 
budowy elektrowni słonecznych na terenie Kazachstanu.

Rysunek 4. Bezpośrednie normalne nasłonecznienie Kazachstanu (DNI - Direct Normal Insolation, wskaźnik nasłonecznienia przez promienie słoneczne 
określonego terenu na ziemi). Źródło: NASA

Mimo tego, że Kazachstan posiada bardzo dobre warunki do energetyki solarnej wykorzystanie technologii ko-
lektorów i paneli słonecznych ma wręcz marginalny charakter. Za przyczyny tego faktu można uznać kilka czyn-
ników.
Kazachstan jest krajem bogatym w energetyczne zasoby naturalne. Na nich, a w szczególności na węglu ka-
miennym, oparta jest obecna strategia energetyczna kraju. Sprawia to również, że ceny energii są relatywnie 
niskie. Fakt ciągle niskiego rozwoju ekonomicznego kraju wyjaśnia niski poziom zastosowania zielonych 
technologii, które w porównaniu z metodami tradycyjnymi wymagają wysokich nakładów początkowych. 
Dlatego też z punktu widzenia całej gospodarki przejście na źródła energii przyjazne środowisku wydaje się 
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musiała rozwijać się nawet bardziej intensywnie. Najprawdopodobniej będzie to czynnikiem, który najbardziej 
wpłynie na rozwój rynku technologii oczyszczania ścieków w tym kraju. Konsekwencją rozwoju rynku będzie 
powiększająca się liczba przedsiębiorstw działających na rynku. Ze względu na powiększający się popyt rynek 
będzie stawał się bardziej atrakcyjny nie tylko dla przedsiębiorstw krajowych, ale również zagranicznych. Dlatego 
konkurencja na rynku będzie rosła bardzo szybko.
Konkurencja krajowa i zagraniczna rynku technologii oczyszczania ścieków
Rynek technologii oczyszczania ścieków w Kazachstanie rozpoczął swój rozwój już w 1991 roku, po przekształ-
ceniach politycznych i ekonomicznych w tym kraju. Wtedy zaczęto stosować technologie oczyszczania ścieków 
na większą skalę. Doprowadziło to do wykształcenia rynku opartego na krajowych producentach, ale również 
zagranicznych dostawcach. W Kazachstanie dostępne są technologie oczyszczania ścieków pochodzące z Rosji, 
Chin, Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.
TOO Kentavr - kazachska firma, dostarczająca systemy ścieków pochodzenia komunalnego oraz gospodarcze-
go. Zlokalizowana w miejscowości w centralnym Kazachstanie. Firma oferuje produkty o różnej przepustowości 
oczyszczania od 30m3 do 25000m3 na godzinę. Urządzenia wykorzystują technologie mechanicznego, biolog-
icznego oczyszczania, filtrowania oraz napromieniowywania ultrafioletem. Dostawa realizowana jest na terenie 
całego kraju [Kentavr 2010].
TTS NS- bio - firma pochodzenia kazachskiego zlokalizowana w miejscowości Astana w centralnym Kazachsta-
nie. Firma specjalizuje się w produkcji stacji do oczyszczania ścieków oraz usługami z zakresu instalacji sieci kana-
lizacyjnych na terenie Kazachstanu [TTS NS- bio 2010].
Salher - hiszpańska firma, dostarczająca produkty do oczyszczania ścieków na rynek kazachski. Firma specjalizuje 
się w produkcji wyspecjalizowanych urządzeń do oczyszczania ścieków oraz budowy oczyszczalni ścieków i usłu-
gami związanymi z oczyszczaniem ścieków. Oferta firmy obejmuje urządzenia o niskich mocach przerobowych, 
jak również oczyszczalnie ścieków dla miejscowości do 1000 mieszkańców. Firma bazuje na innowacyjnych roz-
wiązaniach z zakresu oczyszczania ścieków. Oferuje biologiczne oczyszczalnie ścieków, jak również oczyszcza-
nie przez napowietrzanie. Obydwie technologie nie wymagają energii elektrycznej. Cała oferta firmy obejmuje 
jednak szeroką ofertę produktów: urządzenia do oczyszczania wstępnego, wtórnego, doczyszczania, separatory 
substancji ropopochodnych, przepompownie, zbiorniki, osadniki i zagęszczacze [Salher 2010].
MetalPromExport - firma pochodzenia rosyjskiego z siedzibą w mieście Rybinsk w zachodniej Rosji. Jednym z ob-
szarów działalności firmy jest produkcja i montaż systemów oczyszczania ścieków przemysłowych oraz komunal-
nych. Swoje produkty oferuje na międzynarodowych rynkach, również w Kazachstanie [MetalPromExport 2010].
Kolejnym źródłem konkurencji dla firm z branży technologii oczyszczania ścieków są międzynarodowe korpora-
cje działające na rynkach azjatyckich. Wiele z nich już obecnie działa na rynku chińskim. Przykładem mogą tu być 
francuskie firma Suez Environment oraz Veolia Water.
Suez Environment - firma pochodzenia francuskiego, działająca na całym świecie. Do głównych działań firmy na-
leżą usługi z zakresu oczyszczania i dostarczania wody pitnej. Według danych firmy obsługuje ona obecnie 76mln 
ludzi na całym świcie. Firma jest obecnie postrzegana jako jeden z liderów w dziedzinie oczyszczania ścieków 
na całym świecie. Prowadzi szerokie badania nad nowoczesnymi technologiami w oczyszczaniu ścieków [Suez 
Environment 2010].
Veolia Water - firma pochodzenia francuskiego, działająca na rynku usług oraz technologii dla zapewnienia wody 
pitnej. Jest to jedna z największych firm na świecie, ciągle poszerzająca ilość rynków, na których jest obecna. 
Dzisiaj firma operuje w 66 krajach na całym świecie i obsługuje około 96mln konsumentów. Firma nadal poszukuje 
nowych potencjalnych rynków do wejścia. Firma wybiera rynki ze względu na możliwości długookresowej współpracy 
i możliwości konkurowania z miejscowymi przedsiębiorstwami [Veolia Water 2010].
Duża liczba firm na kazachskim rynku technologii oczyszczania ścieków dowodzi jego rozwoju. Dodatkową konku-
rencję tworzą firmy pochodzenia zagranicznego. Powiększa się tym samym asortyment dostępny na rynku. Dostępne 
są coraz nowsze technologie zachodnie, ale również nisko kosztowe technologie mniej zaawansowane. Na uwagę za-
sługuje również fakt dostarczania na rynek bardzo zaawansowanych technologii przez firmy zachodnie. To one wiodą 
prym w tej dziedzinie na rynku. Można zauważyć wyraźne rozgraniczenie między firmami rodzimymi, a zagranicznymi 
wynikające właśnie ze stopnia zaawansowania urządzeń. Firmy kazachskie operują w segmentach mniej innowacyj-
nych podczas gdy firmy zachodnie skupiają się na nowoczesnych technologiach z zakresu oczyszczania ścieków.

5. Rynek technologii dla oczyszczania ścieków.

5.1 Obecna sytuacja Kazachstanu

Kazachstan leży w strefie klimatu skrajnie kontynentalnego, o bardzo niskich opadach i małej wilgotności. 
Następstwem położenia geograficznego kraju, jest mała zasobność w wodę. Głównie wykorzystywanym 
źródłem wody w Kazachstanie są rzeki, a duży procent z nich zanika w okresie letnim. Straty wody ze względu 
na intensywne parowanie są główną przyczyną deficytu wody w Kazachstanie.
Ogólna podaż wody w Kazachstanie szacowana jest 100,5km3 rocznie. W przeliczeniu na osobę jest to 
6000m3. W odniesieniu do powierzchni kraju, zasoby wody szacowane są na 37000m3/km2. W Kazachstanie 
znajdują się również tereny z intensywną degradacją środowiska, których deficyty wody przekraczają znacz-
nie krajową średnią. Najgorsza sytuacja ma miejsce w okolicach jeziora Aralskiego, gdzie przez intensywną 
degradację środowiska i pustynnienie terenów zasolenie wód gruntowych znacznie wzrosło.
Rocznie w Kazachstanie produkuje się około 9 km3 ścieków. Tylko mała część z nich jest oczyszczana - około 
13% ścieków powstałych w dużych miastach i 20% ścieków powstałych w małych miastach. Badania wskazu-
ją, że około 9% fizycznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w dużych miastach oraz 20% w małych wy-
maga nakładów na inwestycje ze względu na ich zużycie. Podobna sytuacja ma miejsce wśród oczyszczalni 
biologicznych. Spośród nich 33% zlokalizowanych w dużych miastach i 25% w małych wymaga nakładów 
inwestycyjnych.[ABS Energy Research 2004]
Kazachstan poprawił sytuację związaną z oczyszczaniem ścieków w ciągu ostatnich lat. Podejmowane 
są również nowe inicjatywy z tego zakresu mające na celu zwiększenie możliwości Kazachstanu związane 
z oczyszczaniem ścieków.

5.2 Regulacje prawne i standardy.

Głównym źródłem regulacji ekologicznych w Kazachstanie jest ustawa z dnia 15 lipca 1995 „O ochronie środo-
wiska” [Law of the Republic of Kazakhstan of July 15, 1997, “On Environmental Protection”]. Reguluje ona także 
zagadnienia gospodarki wodnej oraz ochrony czystości wód w Kazachstanie.
Kolejnym źródłem regulacji wpływających na gospodarkę wodną i czystość wód jest ustawa „Koncepcja o Bez-
pieczeństwie Ekologicznym Republiki Kazachstanu” z 30 kwietnia 1996 roku [“Conception of Ecological Security 
of the Republic of Kazachstan”]. Określa ona prawa nadawania pozwoleń dla działalności gospodarczej, która 
mogłaby potencjalnie wpłynąć na stan środowiska Kazachstanu.
Źródłem regulacji bezpośrednio odnoszących się do gospodarki wodnej jest Kodeks Wodny, zatwierdzony 
31 marca 1993 roku [„A Water Code”]. W kodeksie określone zostały wytyczne polityki wodnej do 2010 roku. Do-
tyczy on zarówno wykorzystanie źródeł wodnych w gospodarce, jak i w konsumpcji bezpośredniej.
Kolejnym źródłem wytycznych oraz regulacji polityki Kazachstanu w dziedzinie gospodarki wodnej jest Narodo-
wy Plan Działania dla Zrównoważonego wzrostu. Określa on priorytety w dziedzinie rozwoju gospodarki wodnej. 
Do jego głównych założeń należą: przywrócenie równowagi gospodarki wodnej w rejonie rzeki Syn Darya, rozwój 
dyrektyw międzynarodowych dla ochrony wód międzynarodowych, redukcja zanieczyszczeń rtęcią regionu Ka-
raganda oraz obszaru rzeki Nura, usprawnienie gospodarki wodnej na rzece Balkhash-Alakol oraz zmniejszenie 
konsumpcji wody pitnej na jednego mieszkańca [ABS Energy Research 2004].

5.3 Rynek kazachski dziś i jutro

Obecnie w Kazachstanie produkuje się 9km3 ścieków rocznie i jedynie nieznaczna część z nich podlega oczysz-
czeniu. Problem ten będzie bieżąco rozwiązywany wraz z rozwojem sieci oczyszczalni ścieków. Daje to podstawy 
to twierdzenia, że rynek kazachski będzie rozwijał się intensywnie na przełomie nadchodzących lat. Wraz z rozwo-
jem gospodarki Kazachstanu będzie wzrastała emisja ścieków pochodzenia gospodarczego. Z tego powodu, jeśli 
Kazachstan będzie chciał dotrzymać założeń o ochronie środowiska, infrastruktura oczyszczania ścieków będzie 
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Rysuek 5. Koncentracja złóż surowców energetycznych w Kazachstanie. Źródło: Wikimedia

Największa koncentracja zasobów energetycznych znajduje się w zachodniej części kraju. Na tych teren-
ach dochodzi też do najbardziej intensywnego wydobycia. Z tego powodu również najwięcej odpadów 
pochodzących z procesów przetwarzania ropy naftowej składowanych jest na tych terenach.
Większa cześć odpadów pochodzenia gospodarczych akumulowanych obecnie na terenie Kazachstanu 
to  odpady siarkowe wytwarzane w procesach rafineryjnych i przetwarzaniu ropy naftowej. Ich ilość sza-
cowana jest na 18,5 mln ton. Największa koncentracja składowania odpadów siarkowych ma miejsce na ob-
szarach zachodnich Kazachstanu. Tam w okresach deszczowych wywołują one duże problemy ze względu 
na przesiąkanie substancji chemicznych do gleby, ponieważ są one składowane obecnie bez żadnego za-
bezpieczenia. Z tego powodu utylizacja odpadów siarkowych składowanych na terenie kraju jest sprawą 
najwyższej wagi dla Kazachstanu.

6.2 Regulacje prawne i standardy

Rząd kazachski jest świadomy bardzo niekorzystnej sytuacji kraju w dziedzinie przetwarzania odpadów. Spra-
wą szczególnie nurtującą i ciągle nierozstrzygniętą jest powiększająca się ilość odpadów siarkowych, pro-
dukowanych w wyniku przetwarzania ropy naftowej i składowanych w zachodnich rejonach kraju. Te i inne 
kwestie są ciągłym tematem zmian prawnych oraz nowelizacji prawa w zakresie ochrony środowiska.
Obecnie w zakresie polityki utylizacji odpadów na terenie Kazachstanu realizowane są dwa programy. Pierw-
szy to Koncepcja Bezpieczeństwa Naturalnego 2004-2015 [2004-2015 Environmental Safety Concept], kolej-
ny to Koncepcja Modernizacji Kazachstanu do Gospodarki o Wzroście Zrównoważonym 2007-2024 [Concept 
of Transition of the Republic of Kazakhstan to Sustainable Development 2007-2024].
Koncepcja Bezpieczeństwa Naturalnego 2004-2015 - zakłada optymalizację działań w zakresie legisla-
cyjnym na rzecz ochrony środowiska. Dokładnie opisuje zasady planowania działań na rzecz ekologii na 
poziomie krajowym i regionalnym, usprawnienie zasad kontroli nad ochroną środowiska, wprowadzenie 
ekonomicznych instrumentów kontroli, zakłada wprowadzenie partnerstwa między sektorami gospodarki 
w zakresie nadzoru nad ochroną środowiska oraz zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej w Kazachsta-

5.4 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy techno-
logicznej

•	 Wysoka jakość produktów, zgodna z międzynarodowymi 
standardami.

•	 Duże doświadczenie w technologii.
•	 Uznanie produktów europejskich na rynkach azjatyckich.

•	 Małe doświadczenie na rynku kazachskim.
•	 Relatywnie wysokie koszty produkcji w porównaniu z dostawcami 

chińskimi.
•	 Wysokie koszty transportu spowodowane odległością geograficzną.

Zewnętrzne cechy grupy techno-
logicznej

•	 Duży potencjał dla zastosowania technologii.
•	 Obecny niski poziom konkurencji na rynku. 
•	 Założenia gospodarki wodnej Kazachstanu o zmniejszeniu 

skażenie wód.
•	 Rosnąca troska o kwestie środowiskowe w Kazachstanie.

•	 Zagrożenie konkurencyjne ze strony dużych, międzynarodowych 
dostawców technologii.

•	 Konkurencja cenowa z firmami obecnymi na rynku.

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów.

6.1 Obecna sytuacja Kazachstanu

Utylizacja odpadów stałych polega na ich przetworzeniu do postaci możliwie najmniej szkodliwych środowisku. 
Wykorzystywane są w tym celu techniki chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. W Kazachstanie wytwarza się roc-
znie około 1331 kg odpadów na jednego mieszkańca. W skali całego kraju daje to ogromną ilość 20,5 mln ton 
odpadów rocznie. Jest to bardzo duża emisja w skali światowej. Wynika ona głównie z bardzo dużej ilości od-
padów generowanej na jednego mieszkańca. W krajach rozwiniętych gospodarczo jest ona kilkukrotnie niższa. 
W Niemczech sięga ona poziomu około 400 kg na mieszkańca. Świadczy to o dalekim zacofaniu Kazachstanu 
w tej dziedzinie. Ponadto 97% odpadów jest składowanych i nie podlega utylizacji [Makulbekov 2009].
Emisja odpadów pochodzenia gospodarczego jest również bardzo intensywna. Rocznie produkowanych 
jest około 1mld ton odpadów pochodzenia gospodarczego. W tym około 85mln ton odpadów silnie szkodli-
wych.[EcoTech 2010]. Tak duża emisja odpadów doprowadziła do wielu problemów natury ekologicznej. Wiele 
z istniejących wysypisk jest nieadekwatnie ulokowana i słabo zabezpieczona. Bardzo duża część odpadów dosta-
je się bezpośrednio do gleby, powodując dalsze następstwa. W następstwie braku rozpowszechnienia recyklingu, 
duża część odpadów możliwych do przetworzenia jest składowana.
Największym jednak problemem w dziedzinie utylizacji odpadów jest ilość skumulowanych odpadów pocho-
dzenia gospodarczego. Bardzo duża część z nich nie nadaje się do składowania i powinna zostać zutylizowana 
ze względu na poziom toksyczności. Oficjalne szacunki rządu Kazachskiego zakładają, że obecna ilość składowa-
nych odpadów pochodzenia gospodarczego na terenie Kazachstanu osiągnęła poziom 22 miliardów ton. 16 mld 
ton to odpady mineralne. Kolejnych 6 mld uważanych jest za odpady o właściwościach silnie toksycznych, które 
wymagają szybkiej utylizacji. Ogólny obszar składowisk substancji pochodzenia gospodarczego jest oszacowany 
15000 ha [Makulbekov 2009].
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stanu miejscowościach Stepnogorsk i Kyzylorda. Miałyby one moce przerobowe 300 000 ton i 250 000 
ton siarki rocznie.  [SRI 2008]. Plan ten jest jednak mało realny i do tej pory od momentu ujawnienia 
informacji w 2008 roku nie podjęto działań mających na celu realizację tej inwestycji.
Należy podkreślić, że Kazachstan ma obecnie naglącą potrzebę wykorzystania technologii utylizacji i prze-
twarzania siarki. Nagromadzone do tej pory ilości siarki stanowią realne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców 
Kazachstanu, ale też duże zagrożenie ekologiczne. Składowana siarka może przesiąkać do gleb i wód grun-
towych, a także może być przenoszona na większe odległości przez wiatr. Stanowisko rządu Kazachskiego 
w tej sprawie stwierdza jednoznacznie zagrożenie dla życia ludzi, również jej bardzo negatywny wpływ 
na środowisko. Rząd Kazachstanu dąży obecnie do zmniejszenia ilości składowanej siarki na terenie kraju. 
Zobowiązał firmy prowadzące wydobycie ropy na terenie Kazachstanu do zmniejszenia ilości jej składowania. 
Według szacunkowych danych o ilości składowanej siarki, na terenie Kazachstanu nagromadzonych jest 
18,5mln ton siarki [Konyrova 2010].
Firmy naftowe zajmują zupełnie inne stanowisko w sprawie siarki w Kazachstanie. Według konsorcjów naf-
towych, siarka na terenie Kazachstanu składowana jest według standardów ogólnie przyjętych na świecie. 
W wielu miejscach świata (Polsce, Kanadzie, Francji, Rosji, Stanach Zjednoczonych) siarka składowana jest na 
otwartych przestrzeniach od wielu lat. Dodatkowo firmy te twierdzą, że składowanie siarki nie wywołuje po-
wikłań zdrowotnych dla ludzi, co ma wynikać z badań prowadzonych na ich zlecenie. Siarka w Kazachstanie 
jest ich zdaniem składowana w odpowiedniej odległości od najbliższych zbiorników wodnych, co z kolei ma 
chronić przed skażeniem wód na terenie Kazachstanu. [Tengizchevroil 2009].
Rozbieżność w stanowiskach rządu i firm rafineryjnych wynika z faktu, że siarka jest źródłem dochodu dla 
tych drugich. Firmy wydobywające ropę naftową sprzedają siarkę do dalszych procesów przetwórczych. 
Przy obecnych cenach siarki na rynkach światowych, 80-100$ w postaci stałej i 90-120$ dla siarki w stanie 
ciekłej, utylizacja siarki byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Dlatego też firmy rafineryjne nie traktują siar-
ki jako odpadu, w odróżnieniu do instytucji rządowych [LookChem 2010]. W wyniku tych sprzecznych inte-
resów i stanowisk zaistniał poważny konflikt pomiędzy konsorcjami naftowymi i rządem Kazachstanu. Rząd 
kazachski domaga się od firm naftowych odszkodowań za działania nieekologiczne na terenie Kazachstanu. 
Władze kazachskie domagają się m. in. 2,5 mld dolarów od konsorcjum BG ora ENI operujących na złożach 
w Karaczanagak, a w 2009 roku pozwały to konsorcjum na kwotę 1,8 mld dolarów za inne naruszenia prze-
pisów prawa ochrony środowiska.
W Kazachstanie składuje się obecnie 18,5-20 mln ton siarki. Około 7 mln ton składowanych jest obwodzie 
Atyrau, gdzie konsorcjum TengizChevroil prowadzi wydobycie na polach Tengiz i Korolev. Kolejne składowi-
ska znajdują się w obwodzie Mangystau, oraz obwodzie zachodniego Kazachstanu. Obecnie na 22 polach 
naftowych w Kazachstanie operują dwa duże konsorcja firm zagranicznych oraz krajowych: Tengizchevroil, 
Karachaganak Pertoleum Operating B.V. zrzeszające wszystkie większe firmy naftowe z całego świata. 

Tengizchevroil - Największa firma paliwowa operująca w obwodzie zachodniego Kazachstanu na polach 
naftowych Tengiz i Korolev. Powstała w 1993 roku z połączenia firmy Chevron i udziału rządu Kazachstanu. 
Dzisiaj Chevron posiada 50% udziałów w spółce, KazMunaiGaz posiada 20%, Exxon Mobil Kazakhstan Inc. 
Posiada obecnie 25%, kolejne 5% jest posiadaniu LukArco B.V.

Karachaganak Pertoleum Operating B.V - Firma działa na odkrytym w 1979 roku złożu Karachaganak 
w północno-wschodnim Kazachstanie. Udziały firmy należą w 32,5% BG group, także 32,5% posiada spółka 
ENI, 20% udziałów w spółce posiada Chevron, kolejnych 15% należy do Lukoil.
To właśnie spółki wchodzące w skład konsorcjów są bezpośrednio odpowiedzialne za składowanie siarki na 
terenach Kazachstanu i to one są potencjalnymi odbiorcami technologii dla przetwarzania siarki. Należy też 
twierdzić, że ze względu na poważne kroki ze strony rządu kazachskiego firmy te będą starały się rozwiązać 
problem zalęgającej siarki możliwie szybko, bojąc się kolejnych kar ze strony rządu.

nie. Działania te mają pozytywnie wpłynąć na poziom oddziaływania na środowisko. Szczególnej uwadze 
mają podlegać następujące kwestie: zmiany klimatu na terenie kraju, ochrony zwierząt, wpływu działań mili-
tarnych na środowisko, wykorzystania wody, utylizacji odpadów komunalnych i gospodarczych, wpływu na 
zdrowie ludzi zmian w środowisku.

Koncepcja Modernizacji Kazachstanu do Gospodarki o Wzroście Zrównoważonym 2007-2024 - jednym 
z  głównych jej założeń jest rozwiązanie problemu składowania na terenie Kazachstanu odpadów, nagro-
madzonych w ciągu ostatnich lat. Dotyczy to także chemicznych odpadów pochodzenia gospodarczego, 
a szczególnie siarki, która ciągle zalega na dużych obszarach w części zachodniej. Koncepcja ma również 
wspomóc rozwój ogólnego stanu gospodarki odpadami w kraju. Program koncepcji obejmuje również na-
stępujące zagadnienia: stworzenie międzyregionalnych priorytetów w dziedzinie polityki środowiskowej, 
ustanowienie długoterminowych celów dotyczących ochrony środowiska dla wszystkich znaczących dzie-
dzin gospodarczych, wprowadzenie bardziej efektywnych metod ochrony środowiska, wzrost użycia fundu-
szy międzynarodowych na rzecz ochrony środowiska. 
Ważnym źródłem regulacji są również akty prawne, przyjęte na szczeblu krajowym i regionalnym. Należą do 
nich: konstytucja, ustawy o ochronie środowiska, ale także rozporządzenia poszczególnych miast dotyczące 
technologii i sposobów utylizacji odpadów.

6.3 Rynek kazachski dziś i jutro

Rynek technologii przetwarzania odpadów jest bardzo słabo rozwinięty. Mała część generowanych od-
padów podlega utylizacji i recyklingowi. Brak jest nowoczesnych technologii z tego zakresu. Należy też 
stwierdzić, że Kazachstan jest krajem o bardzo dużej emisji odpadów na jednego mieszkańca. Tendencja 
wzrostowa w tym zakresie mogłaby zostać wstrzymana przez wykorzystanie materiałów podlegających 
recyklingowi przy produkcji dóbr konsumpcyjnych. Duży wpływ mogłaby mieć także programy mające 
na celu zwiększenie ilości segregowanych odpadów domowych.
Obecna ilość wytwarzanych odpadów domowych tworzy duży potencjał dla firm działających w sektorze 
utylizacji odpadów. Średnia ilość wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca znacząco przekracza 
wartości w krajach zachodnich. Główną tego przyczyną jest właśnie brak wykorzystania nowoczesnych 
 technologii w dziedzinie recyklingu i przetwarzania odpadów. W obecnej chwili są one w bardzo małym 
stopniu wykorzystywane w Kazachstanie, ale ich wykorzystanie w przyszłości jest nieodzowne dla zm-
niejszenia ogólnej ilości odpadów generowanych rocznie w tym kraju. Rynek, więc wykazuje bardzo 
duży potencjał w tym zakresie, który wraz z biegiem czasu będzie się jeszcze powiększał ze względu na 
rozwój gospodarczy kraju.
Podobna sytuacja ma również miejsce w segmencie odpadów pochodzenia gospodarczego. Obecna 
ilość 1mld ton odpadów gospodarczych na pewno ulegnie zwiększeniu na przestrzeni nadchodzących 
lat. Będzie to wynikiem intensywnego wzrostu gospodarczego kraju. Sytuacja ta dodatkowo jeszcze wz-
mocni popyt na technologie przetwarzania odpadów, ponieważ kraj zgodnie z założenia obecnej poli-
tyki ekologicznej będzie dążył do ciągłego zmniejszania ilości odpadów generowanych w gospodarce.
Największych możliwości można doszukiwać się jednak w segmencie utylizacji odpadów gospodar-
czych, a szczególnie chemicznych, które do tej pory zostały nagromadzone na terenie Kazachstanu. Jest 
to kwestia najbardziej nagląca w obecnej sytuacji ekologicznej kraju. Mimo umów rządu z koncernami 
paliwowymi operującymi na terenie Kazachstanu, ilość składowanej siarki rośnie. Daje to bardzo duże 
perspektywy dla zastosowania technologii utylizacji odpadów chemicznych. Tym bardziej, że kwestia 
pozostaje nierozwiązana od 1991 roku, gdy koncerny rozpoczęły eksploatację złóż, aż do dzisiaj.
Obecnie na terenie Kazachstanu nie funkcjonują żadne przetwórnie ani miejsca utylizacji siarki. Od 
2008 roku planowana jest budowa wytwórni kwasu siarkowego na terenie kraju. Inicjatywa miałaby być 
zrealizowana przez Kazatoprom, firmę państwową działającą w sektorze energetyki jądrowej oraz och-
rony środowiska. Plan docelowo zakłada budowę dwóch przetwórni w południowym regionie Kazach-
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Rynek zielonych technologii w Kazachstanie

Liczba działających firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów nie odpowiada ogólnym potrzebom kra-
ju. W Kazachstanie ciągle narastają problemy związana ze składowaniem i utylizacją odpadów. Wysypiska 
są słabo przygotowane i niezabezpieczone. Daje to podstawy do założeń i prognoz, że w najbliższym czasie 
rynek będzie ciągle się rozwijał tworząc nowe szanse. Kolejnym ciągle nierozwiązanym problemem w Ka-
zachstanie jest składowanie ogromnych ilości siarki. Mimo tego, że problem narasta od początku lat 90-tych 
firmy petrochemiczne używają technologii przetwarzania siarki tylko dla własnych celów. Utrzymują bardzo 
duże składowiska siarki, przetwarzają natomiast jedynie część, która sprzedawana jest na rynkach świato-
wych. Poniżej zaprezentowany zostanie profil jednej z firm, dostarczających technologie do przetwarzania 
siarki na rynku kazachskim.
Enersul - międzynarodowa firma, pochodząca z Kanady, dostarczająca technologie to przetwarzania siarki 
dla firm produkujących ten surowiec. Firma jest obecna na 20 rynkach na całym świecie, między innymi 
w Kazachstanie. Z jej technologii od 1996 roku korzysta kazachskie konsorcjum TengizChevron. Firma ofe-
ruje technologie dla przetwarzania siarki, prowadzi operacje związane z przetwarzaniem siarki dla swoich 
klientów oraz pracuje nad unowocześnianiem technologii we własnym zakresie. W ten sposób tworzy pełen 
cykl sowich produktów stale unowocześnianych i przystosowywanych do potrzeb swoich klientów. Firma 
opracowuje technologie do przetwarzania siarki od początku lat 50-tych. Obecnie oferuje rozwiązania tech-
nologiczne z zakresu:
•	 formowania siarki, czyli przetwarzania jej do postaci możliwej do sprzedaży, szczególnie do postaci gra-

nulatu oraz płynnej siarki;
•	 obsługi procesów transportu i składowania siarki;
•	 odlewania bloków siarki - firma ma duże doświadczenie w budowie wież odlewniczych bloków siarki;
•	 przetapiania siarki - kolejnym punktem oferty są wieże do przetapiania siarki.
Firma świadczy również szeroko pojęte usługi dla producentów siarki z zakresu przetwarzania siarki. Prow-
adzi działania na wszystkich etapach przetwarzania siarki i jej transportu. Firma twierdzi, że świadczy usługi 
związane z przetwarzaniem siarki od produkcji do ostatnich faz dostarczenia klientowi. Jest to oferta skiero-
wana dla firm chcących skupić swoje działania na swojej podstawowej działalności [Enersul 2010].

6.5  Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Doświadczenie w dziedzinie technologii przetwarzania 
odpadów. 

•	 Wysoka jakość produktów, zgodna z międzynarodowymi 
standardami.

•	 Uznanie produktów europejskich na rynkach azjatyckich.
•	 Rozbudowana oferta produktów.

•	 Małe doświadczenie na rynku kazachskim.
•	 Relatywnie wysokie koszty produkcji w porównaniu z dostawcami 

azjatyckimi.
•	 Wysokie koszty transportu spowodowane odległością geograficzną.
•	 Brak dostępu do sieci dystrybucji.

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Duży potencjał dla zastosowania technologii ze względu na 
ogromne ilości odpadów generowane na terenie kraju.

•	 Wzrost rynku spowodowany wzrostem ilości generowanych 
odpadów.

•	 Obecny niski poziom konkurencji na rynku. 
•	 Założenia polityki energetycznej Kazachstanu o zmniejszeniu 

emisji odpadów.
•	 Rosnąca troska o kwestie środowiskowe w Kazachstanie.

•	 Niska świadomość społeczna na temat przetwarzania odpadów.
•	 Zagrożenie konkurencyjne ze strony silnych firm zagranicznych, 

szczególnie chińskich.

6.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna na rynku przetwarzania odpadów

Mimo, że kazachski rynek technologii przetwarzania odpadów nie może być uznanym za bardzo rozwinięty, 
można na nim odnaleźć firmy działające w tym obszarze. Na rynku obecne są firmy zarówno pochodzące 
z tego kraju, jak również firmy zagraniczne.
NSP LLP - firma międzynarodowa, jeden z największych dostawców rozwiązań ekologicznych na terenie 
Kazachstanu. Do głównych działań firmy należą usługi z zakresu zarządzania odpadami. Dział zarządzania 
odpadami w NSP powstał w 2003 roku. Zajmuje się odbieraniem, transportem oraz utylizacją odpadów po-
chodzenia biologicznego, komunalnego oraz chemicznego. Opady są sortowane, a następnie składowane 
na specjalnie przygotowanych wysypiskach odpowiednich dla danego rodzaju odpadów. Cześć odpadów 
trafia bezpośrednio do utylizacji w przetwórniach należących do firmy. Firma operuje głównie w rejonie 
Tengiz, gdzie realizuje 70% usług transportowych. Są to głównie przewozy odpadów pochodzenia gospo-
darczego związane z przetwarzaniem ropy naftowej. W ofercie firmy znajdują się: wypożyczenie kontenerów 
oraz urządzeń do składowania i transportu odpadów, utylizacja odpadów, transport odpadów pomiędzy 
miejscem składowania a miejscem przetworzenia odpadów, transport odpadów ciekłych, utylizacja odpa-
dów pochodzenia organicznego oraz spożywczego, oczyszczanie wód skażonych substancjami oleistymi 
oraz transport oraz utylizacja substancji oleistych. Do odpadów, które są obecnie przetwarzane, utylizowane 
oraz transportowane należą: odpady spożywcze i organiczne, gruzy budowlane, gruz betonowy, odpady 
drzewne, złom, zużyte akumulatory, zużyte oleje, ścieki, odpady medyczne oraz chemiczne [NSP 2010].
Kazakhstan Rubber Recykling ltd. - firma pochodzenia kazachskiego, założona w 2007 roku. Siedziba fir-
my znajduje się w miejscowości Astana. Głównym celem firmy jest przetwarzanie opon samochodowych na 
frakcje podlegające ponownemu użyciu, przy pomocy najnowszych technologii. Obecna możliwości prze-
twórcze firmy sięgają 11000 ton gumy rocznie. Firma przetwarza gumę pochodzącą ze zużytych opon, ale 
także z innych produktów gumowych. Firma wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu przetwarzania 
odpadów gumowych. Posiada w pełni zmechanizowany proces obróbki gumowych produktów do postaci 
granulatu o wielkości od 0,6mm do 6mm. Produkt procesu przetwarzania jest łatwy do ponownego wyko-
rzystania, dzięki czemu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarczych [Kazrr 2010].
Effler - firma pochodzenia Kazachskiego, zlokalizowana w miejscowości Almaty. W głównym stopniu firma 
zajmuje się handlem urządzeniami gospodarczymi między innymi produktami do zabezpieczania odpadów. 
W ofercie firmy znajduje się około trzydzieści różnych rodzajów pras odpadów o różnych mocach przerobo-
wych. Prasy produkowane są przez firmę Orwak. Są to prasy o ogólnym zastosowaniu w miejscach powsta-
wania dużych ilości odpadów. Prasy pozwalają na koncentrację odpadów w stosunku 10:1. W ofercie firmy 
można odnaleźć następujące produkty: prasy odpadów o dużych mocach przerobowych, prasy do beczek, 
prasy do belowania odpadów, prasy do belowania manufaktury, prasy odpadów mieszanych, prasy z wyci-
skaniem cieczy z odpadów, prasy do szkła i metalu, prasy do butelek PET [Effler 2010].
OSCA Kazkhstan LPP - odział angielskiej firmy, działający na terenie Kazachstanu. Siedziba firmy znajduje 
się w miejscowości Aktau. Firma w głównym stopniu zajmuje się dostarczeniem rozwiązań i usług z zakre-
su transportu oraz przetwarzania odpadów. Na terenie Kazachstanu firma oferuje transport odpadów do 
miejsc ich składowania. Na terenie Kazachstanu oferowany jest transport kontenerowy z zabezpieczenie róż-
nego rodzaju odpadów, w tym również odpadów chemicznych. Firma jest także producentem kontenerów 
do przewozu odpadów. Produkcja odbywa się na terenie Kazachstanu. Produkowane są kontenery różnej 
wielkości, pojemności, w tym również kontenery samowyładowcze [OSCA 2010].
Kagazy Recycling LLP - firma zlokalizowana w miejscowości Almaty. Największy producent papieru, opako-
wań papierowych i tekturowych w środkowej Azji. Dodatkowo firma zajmuje się obróbką i sprzedażą papie-
ru biurowego, własnej produkcji i pochodzenia zagranicznego. Większa część produkcji odbywa się na bazie 
surowców pochodzących z recyklingu. W 2006 roku firma przetworzyła 38000 ton zużytego papieru. Firma 
tworzy i wykorzystuje własne punktu odbioru makulatury na terenie całego Kazachstanu oraz w krajach 
sąsiadujących: Rosji, Uzbekistanie i Kirgistanie. Z  tego tez powodu sieć punktów jest bardzo rozproszona 
irozwinięta, a produkcja odbywa się na bazie własnych źródeł surowców [Kagazy Recycling LLP 2010].
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Rynek zielonych technologii w Kazachstanie

Niewielki popyt na koks zgłaszany na rynku kazachskim jest obecnie zaspakajany importem z państw sąsiednich, 
a szczególnie Chin oraz Rosji. Obydwa kraje maję bardzo dobrze rozwinięty przemysł koksowniczy. Można nawet 
stwierdzić, że Chiny są jednym ze światowych liderów w produkcji koksu. Te kraje mogą stać się potencjalnym 
zagrożeniem dla rozwoju przemysłu związanego z koksem w Kazachstanie. Należy jednak również podkreślić, 
że ze względu na obecne priorytety i programy rządowe związane z poprawą innowacyjności gospodarki Ka-
zachstanu, w tym także narodowy program wspomagania rozwoju innowacyjności przemysłu [State Program of 
Forced Industrial-Innovative Development] mogą znacząco pobudzić ten sektor gospodarki i doprowadzić do 
jego intensywnego rozwoju. Prawdopodobnym źródłem zapotrzebowania na koks stanie się rozwój przemysłu 
metalurgicznego, który jest jednym obecnych priorytetów gospodarczych kraju. To z kolei może znacząco prze-
łożyć się na rozwój przedsiębiorstw działających w sektorze technologii koksowniczych, może dać także bardzo 
duże możliwości dla firm eksportujących koks do Kazachstanu.
Dodatkowym stymulatorem rozwoju przemysłu koksowniczego w Kazachstanie na pewno będzie rozwój ba-
dań z tego zakresu, które już obecnie są prowadzone w tym kraju. Instytut Chemii i Metalurgii w Karagandzie 
opracował niezależnie technologie przetwarzania węgla kamiennego na koks. Rozwój rodzimych technologii na 
pewno pozytywnie wpłynie na rynek koksowniczy w Kazachstanie, dając dodatkowe możliwości firmom pocho-
dzenia krajowego.

7.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Konkurencja na rynku koksowniczym w Kazachstanie jest obecnie bardzo słaba. Na rynku znajduje się bardzo 
mała ilość przedsiębiorstw związanych z technologią, a produkcja koksu jest dopiero w fazie wdrażania. Firmą 
pracującą nad zastosowaniem zakupionych technologii wytwarzania koksu jest Innovator ltd. Firma nie jest nato-
miast producentem urządzeń związanych z produkcją koksu.
Źródłem bardzo dużej konkurencji są natomiast firmy zagraniczne. Największe zagrożenie konkurencyjne 
mogą stanowić firmy pochodzenia chińskiego. Chiny są jednym z największych producentów koksu na świecie, 
co w znacznym stopniu stymuluje rozwój technologii związanych z koksownictwem. Na tym rynku znajdują się 
tysiące producentów oprzyrządowania do produkcji koksu jak i samych producentów tego paliwa. 

7.5 Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy techno-
logicznej

•	 Wysoka jakość produktów, zgodna z międzynarodowymi 
standardami.

•	 Uznanie produktów europejskich na rynkach azjatyckich.
•	 Rozbudowana oferta produktów.

•	 Małe doświadczenie na rynku kazachskim.
•	 Relatywnie wysokie koszty produkcji w porównaniu z dostawcami 

chińskimi.
•	 Wysokie koszty transportu spowodowane odległością geograficzną.
•	 Brak dostępu do sieci dystrybucji.

Zewnętrzne cechy grupy technolo-
gicznej

•	 Duży potencjał dla zastosowania technologii.
•	 Obecny niski poziom konkurencji na rynku. Brak rodzi-

mych producentów. Niska konkurencja wśród dostawców 
zagranicznych.

•	 Założenia polityki gospodarczej Kazachstanu o rozwoju 
przemysłu metalurgicznego.

•	 Rosnąca troska o kwestie środowiskowe w Kazachstanie.

•	 Brak zainteresowania technologią wynikający z dostępności tańszych 
źródeł energii(gaz, ropa, węgiel)

•	 Zagrożenie konkurencyjne ze strony silnych firm zagranicznych, 
szczególnie chińskich.

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1 Obecna sytuacja Kazachstanu

Koks to paliwo o wysokiej kaloryczności powstałe w wyniku obróbki fizycznej węgla kamiennego. Dzięki obróbce 
termicznej przy ograniczonym dostępie tlenu powstaje osad koksowniczy. Szczególną charakterystyką koksu jest 
wyższa od węgla kamiennego wartość kaloryczna tego paliwa.
Obecnie przemysł energetyczny Kazachstanu oparty jest głównie na technologiach, wykorzystujących węgiel 
kamienny jako paliwo. Jest to technologia relatywnie tania, tym bardziej dla Kazachstanu, kraju bogatego w złoża 
tego surowca, ale jednocześnie bardzo szkodliwa środowisku. Koks jest paliwem bardzo mało wykorzystywanym. 
Wykorzystywany jest głównie w przemyśle metalurgicznym. Kazachstan nie wytwarza koksu na swoim terenie 
[Makulbekov 2010]. Cały zużywany koks jest importowany do kraju spoza granicy. Głównymi źródłami koksu dla 
Kazachstanu są Chiny oraz Rosja.
Biorąc pod uwagę tendencje rozwoju kraju, należy oczekiwać szybkiego wzrostu wykorzystania technologii zwią-
zanych z koksownictwem. Kazachstan dostrzega możliwości wykorzystania koksownictwa w gospodarce. Obec-
nie rozwijane są badania nad wykorzystaniem koksu, jedna z firm Kazachskich Innovator Ltd podjęła inicjatywę 
przy współpracy z firmą ArcelorMittal i rozpoczęła wdrażanie zakupionej technologii produkcji koksu. Dodat-
kowym stymulatorem będą plany rozwoju przemysłu metalurgicznego, jakie Kazachstan zakłada obecnie. Rząd 
Kazachski przewiduje intensywny rozwój przemysłu metalurgicznego na przełomie lat 2010-2014 stymulowany 
narodowym programem wspomagania rozwoju innowacyjności przemysłu.

7.2 Regulacje I standard prawne

Spalanie koksu jest bezpośrednio związane z ilością gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Dlatego 
bezpośredni związek z wykorzystaniem koksu w gospodarce będą miały regulacje, dotyczące zanieczyszczeń 
atmosfery. Do 2007 roku była to „Ustawa o ochronie atmosfery” [Law of the Republic of Kazakhstan from March 
11, 2002. No. 302-II „On protection of the Atmosphere”] zmieniona na kodeks środowiskowy Republiki Kazach-
stanu [The Environmental Code of the Republic of Kazakhstan form January 9, 2007, No. 212-III]. Kodeks opisuje 
szczegółowo wszystkie kwestie, związane z ochroną środowiska w Kazachstanie, nie tylko te związane z zanie-
czyszczeniem atmosfery.
Kolejnym źródłem regulacji związanym z wykorzystaniem koksu w Kazachstanie jest narodowy program wspo-
magania rozwoju innowacyjności przemysłu [The State Program of Forced Industrial-innovative Development for 
2010-2014]. Do głównych założeń programu należy utrzymanie konkurencyjności gospodarki oraz jej intensywny 
wzrost. Wyznaczone cele mają zostać osiągnięte przez kształtowanie gospodarki odpornej na szoki zewnętrzne, 
wzmożony rozwój sektorów nastawionych na eksport, rozwój sektorów innowacyjnych. Za jeden z sektorów waż-
nych i wymagających działań został uznany dobrze rozwinięty przemysł metalurgiczny, ponieważ jego restruk-
turyzacja mogłaby znacznie pomóc w tworzeniu PKB. Z kolei hutnictwo i szerzej pojęty przemysł metalurgiczny 
tworzy bardzo duży popyt na paliwa w tym te najbardziej kaloryczne, czyli również koks. W ten sposób założenia 
gospodarcze Kazachstanu mogą w znaczący sposób przenieść się na ogólny popyt na koks.

7.3 Rynek kazachski dziś i jutro

W obecnej chwili technologie koksownicze w Kazachstanie nie są wykorzystywane praktycznie w ogóle. Na rynku 
brak jest wytwórców koksu, ale i jego zużycie jest wręcz minimalne. Pierwszą inicjatywą produkcji koksu w Ka-
zachstanie było wykupienie praw do technologii koksownictwa od firmy ArcelorMittal przez kazachskie przedsię-
biorstwo Innowator Ltd. Technologie są jednak jeszcze w fazie wdrażania. Z tego też powodu firma Innowator jest 
obecnie jedynym przedsiębiorstwie stosującym technologie z dziedziny koksownictwa. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można też stwierdzić, że firma ta może w przyszłości zająć czołowe miejsce na kształtującym się rynku 
koksowniczym ze względu na wyprzedzenie technologiczne, jakie może wypracować obecnie. 
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8. Zakończenie

Raport miał na celu zbadanie pięciu potencjalnych rynków technologii związanych z ochroną środowiska: tech-
nologii solarnych, technologii dla przetwarzania biomasy, technologii oczyszczania ścieków, technologii dla 
przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz rynku technologii dla 
koksownictwa.
Wyniki analiz wskazują, że wszystkie wymienione rynki ciągle wykazują duży potencjał rozwoju. Analizowane 
technologie są wykorzystywane na terenie Kazachstanu w niewielkim stopniu. Tworzy to bardzo pozytywne wa-
runki dla firm, które miałyby wejść na rynek zielonych technologii w Kazachstanie. 
Dodatkowym wnioskiem jest fakt niskiego poziomu konkurencji na badanych rynkach. W większości przypad-
ków liczba przedsiębiorców na rynku nie jest duża, a w przypadku niektórych jak np. technologii solarnych w Ka-
zachstanie nie istnieją firmy działające w tym sektorze. To również tworzy bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju 
nowych firm.
Kolejnym stymulatorem wzrostu dla firm działających w sektorze technologii przyjaznych środowisku w najbliż-
szej przyszłości będą liczne programy rządowe, które Kazachstan chce wprowadzać dla poprawy ogólnego stanu 
środowiska.
Ostatecznie, potencjału rynkowego można dopatrywać się w rozwoju gospodarczym Kazachstanu, które niewąt-
pliwie będzie miał miejsce w najbliższym czasie. Wpłynie to na ogólny stan środowiska, a tym samym zwiększy 
popyt na zielone technologie.
Mimo wielu korzystnych uwarunkowań rynkowych, na nowe firmy czekają także zagrożenia. Największym są bez 
wątpienia nisko kosztowe firmy azjatyckie, szczególnie chińskie, z którymi trudno będzie nawiązać bezpośrednią 
konkurencję cenową. Jednoznacznie należy jednak podkreślić, że potencjał dla wykorzystania zielonych techno-
logii w Kazachstanie jest ogromny. W Kazachstanie działa obecnie niewielka liczba firm z tego zakresu i można 
spodziewać się intensywnego wzrostu zapotrzebowania na zielone technologie w najbliższej przyszłości. W kon-
sekwencji, tworzy to doskonałe warunki dla zaistnienia na rozwijających się rynkach.
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1. Wprowadzenie

Jeszcze na początku lat 60’ poziom koreańskiego PKB per capita był porównywalny do poziomu ubogich krajów 
afrykańskich. Obecnie Korea Południowa zajmuje czternaste miejsce na świecie pod względem wielkości Produk-
tu Krajowego Brutto, który jest szacowany na 1,356 tryliona USD [The World Factbook, 2010]. Ogromny wzrost 
gospodarczy, do którego w znacznej mierze przyczynił się przemysł ciężki, samochodowy oraz elektroniczny, sta-
nowił dla rządu koreańskiego przez kilka dekad priorytet. Pociągnęło to jednak za sobą negatywne konsekwencje 
dla środowiska.
W 2008 roku, dokładnie w sześćdziesiątą rocznicę powstania Republiki Korei, prezydent Lee Myung-bak przed-
stawił nową wizję narodowego rozwoju na kolejne 60 lat, wyrażoną sloganem „Low Carbon, Green Growth” (Niska 
emisja, zielony wzrost). Strategia zielonego rozwoju Korei kładzie nacisk na rozwój nowych i odnawialnych źródeł 
energii, które mają przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego Korei, ubogiej w paliwa 
kopalne, oraz zwiększyć efektywność ekonomiczną związaną z wytwarzaniem energii w przyjazny dla środowi-
ska sposób. Pomimo, że poziom rozwoju technologicznego w Korei nie dorównuje światowym liderom, to rząd 
koreański intensyfikuje swoje działania, aby w niedalekiej przyszłości Korea stała się światowym liderem na rynku 
zielonych technologii. Perspektywy, jakie pojawiają się na analizowanym rynku koreańskim zwiększają jego atrak-
cyjność dla polskich eksporterów oferujących innowacyjne rozwiązania w sektorze zielonych technologii.

2. Streszczenie

Poniższy raport prezentuje obecną sytuację na rynku zielonych technologii w Korei Południowej oraz określa ich 
potencjalne kierunki rozwoju. W pięciu podrozdziałach scharakteryzowane są rynki dla technologii przetwarza-
nia biomasy, kolektorów słonecznych, oczyszczania ścieków, technologii przetwarzania odpadów oraz technolo-
gii dla koksownictwa.
Korea Południowa zapłaciła wysoką cenę za szybkie tempo industrializacji i urbanizacji, które rozpoczęte w 1960 
roku, skutkowało wysokim poziomem zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza. Aby wypełnić swoje zobowią-
zania jako członka OECD, pamiętając o kosztach zaniechania w zakresie wydatków na ochronę środowiska oraz 
obowiązku zachowania zdrowia publicznego, standardy środowiskowe z roku na rok stały się w Korei coraz bar-
dziej rygorystyczne. Koreańskie firmy zostały zmuszone do rozwijania wysoce wyspecjalizowanych produktów, 
usług i technologii dążących do poprawy stanu środowiska. 
Ze względu na brak dostępu do paliw kopalnych, a co za tym idzie, uzależnienia gospodarki od zewnętrznych 
dostawców nośników energii, rząd koreański przywiązuje bardzo dużą wagę do wypracowania rozwiązań alter-
natywnych do importu surowców energetycznych. W związku z powyższym szczególny nacisk kładzie na rozwój 
technologii umożliwiających wytwarzanie energii z odpadów oraz biomasy. 
Ciekawe perspektywy są również przed przedsiębiorstwami dostarczającymi ekologiczne rozwiązania optymali-
zujące procesy produkcyjne dla branży metalurgicznej, np. umożliwiające odzysk energii z gazów podproceso-
wych.
Również gospodarka wodna jest jedną z bardziej obiecujących gałęzi rozwoju w kraju. Na skutek sporego deficy-
tu czystej wody, rząd koreański wdraża na szeroką skalę rozwój technologii oczyszczania ścieków.
Nienasycenie rynku, nastawienie kraju na proekologiczną politykę, liczne programy i subwencje rządowe oraz 
ulgi podatkowe sprawiają, iż coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje możliwości nawiązania współpracy gospo-
darczej z Koreą Południową.
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wania ich na składowiskach, Koreańczykom zajęło jedynie 5 lat, aby wskaźnik deponowania tego typu odpadów 
zmalał z 45% do śladowych ilości 3%. Świadczy to o bardzo wysokiej kulturze współpracy pomiędzy państwem, 
społeczeństwem i sektorem prywatnym. Rysunek nr 2 oraz bardziej szczegółowo, tabela nr 1, ilustrują zmiany 
tego zjawiska w latach 2000-2007.
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Rysunek 2. Metody zagospodarowania odpadów spożywczych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 w ujęciu procentowym. Źródło: Opraco-
wanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska Republiki Korei, 2010.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wytwarzanie łącznie 11 434 11 237 11397 11 398 11 464 12 977 13 327 14 452
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Ponowne użycie na cele przemysłowe 
5 161
45%

6 378
57%

7 130
63%

7 718
68%

9 316
81%

12 105
93%

12 603
94%

13 327
92%

Tabela 1. Metody zagospodarowania odpadów spożywczych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 (liczba Mg/ dzień) wraz z ujęciem procen-
towym. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010. 

3.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Standardy, które muszą spełniać maszyny i urządzenia dopuszczone do obrotu na rynku koreańskim są regulowane przez 
Koreańską Agencję Technologii i Standardów (Korean Agency for Technology and Standards) działającą przy Ministerstwie Go-
spodarki Republiki Korei. W zależności od typu urządzenia oraz sektora, praca maszyny jest określona przez regulacje z od-
powiedniej kategorii. 

3. Rynek biomasy (Joanna Rutkowska)

3.1 Obecna sytuacja Korei

Biomasa jest surowcem energetycznym pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub produktem ubocznym w pro-
cesach przemysłowych. Może pochodzić m.in. z traw, łodyg roślin, łupin orzeszków ziemnych, kolb kukurydzy, 
łusek ryżu, liści i gałęzi drzew, siana, słomy, buraków, wierzby energetycznej, resztek jedzenia, wodorostów, drew-
na odpadowego, odchodów zwierzęcych czy też osadów ściekowych. Biomasa może stać się cennym źródłem 
energii, po jej przetworzeniu, m.in. w procesach fermentacji, zgazowania lub spalania (w zależności od rodzaju 
użytego surowca).
Rysunek nr 1 przedstawia sposoby zagospodarowania biomasy w zależności od jej rodzaju.

Rysunek 1. Technologie zagospodarowania biomasy. Źródło: Ko, Seung; Kim, Hee, 2007.

Korea Południowa jest krajem w 70% górzystym, o powierzchni trzykrotnie mniejszej niż Polska, oraz zamiesz-
kiwanym przez 49 mln mieszkańców. Importuje 97% nośników energii oraz 95% zbóż i pasz dla zwierząt [Mini-
sterstwo Środowiska Republiki Korei, 2010]. W celu uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców, prowadzi 
bardzo oszczędną politykę, polegającą na racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz ich ponownym użyciu. Re-
alizuje to m.in. poprzez rozwój zielonych technologii umożliwiających ponowne wykorzystanie surowców lub 
ograniczone ich użycie.
Jednym ze źródeł oszczędności, postrzeganym przez rząd koreański jako kluczowy nośnik czystej energii1, jest 
biomasa oraz technologie służące do jej zagospodarowania [Byung-Chul, 2009]. Wynika to z faktu, że użycie bio-
masy umożliwia zmniejszenie importu surowców energetycznych, zbóż i pasz. Pozwala również zmniejszyć stru-
mień odpadów kierowanych na składowiska, a dzięki temu znacząco ograniczyć wydatki na utrzymanie składo-
wisk oraz likwidację szkód dla środowiska przez nie powodowanych.
Ze względu na wysoką kulturę segregacji odpadów oraz powiązany z tym system odzysku surowców, Korea po-
siada ułatwiony dostęp do rozwoju rynku biomasy. Przykładowo około 92% resztek jedzenia jest oddzielanych 
od innych odpadów, a później wykorzystywanych ponownie na cele energetyczne jako wsad do biogazowni, do 
kompostowania lub jako surowiec do produkcji pasz dla zwierząt.
Na uwagę zasługuje fakt, że po wprowadzeniu w 2000r. nakazu segregacji resztek jedzenia oraz zakazu składo-

1   Czyste źródła energii-źródła energii inne niż paliwa kopalne
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3.3 Rynek koreański dziś i jutro

Obecnie głównymi źródłami biomasy w Republice Korei są odpady zwierzęce (ok. 60%) oraz odpady rolnicze 
(20%) i leśne (10%). Rysunek nr 3 przedstawia szczegółową strukturę udziału poszczególnych rodzajów biomasy.

 3%

59%

2%

9%

7%

20%

Odpady zwierzęce

Odpady ściekowe

Odpady leśne

Odpady rolnicze

Odpady spożywcze

Odpady komunalne

Rysunek 3. Źródła biomasy w Korei Południowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Japan Institute of Energy, The Asian Biomass Handbook, 2008.

Szacuje się, że w Korei produkuje się ok. 80 mln ton biomasy, z czego z jedynie 15% jest odzyskiwana energia. 
Tabela nr 4 szczegółowo przedstawia strukturę biomasy w Korei oraz stopień jej ponownego zagospodarowania.

Źródło biomasy
Biomasa wytworzona, do 

potencjalnego odzysku 
energii (tys. Mg/ rocznie)

Biomasa zagospodarowana-
(tys. Mg/ rocznie)

Obecny % zagospodarowania 
biomasy

Wolumen biomasy do 
zagospodarowania

Udział % poszczególnych 
źródeł biomasy w niezago-
spodarowanym wolumenie

Odpady leśne 7 300 1 300 18% 6 000 9%

Odpady rolnicze 16 000 4 900 31% 11 100 16%

Odpady spożywcze 5 100 5 000 97% 100 0%

Odpady komunalne 1 600 260 16% 1 340 2%

Odpady zwierzęce 47 000 0% 47 000 69%

Osady ściekowe 2 500 280 11% 2 220 3%

Suma 79 500 11 740 100% 67 760 100%

Tabela 4. Źródła biomasy w Korei Południowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Japan Institute of Energy, The Asian Biomass Handbook, 2008.

Jak wskazuje tabela nr 4, najbardziej istotnymi źródłami biomasy, z punktu widzenia produkowanego wolumenu 
oraz stopnia zaawansowania zagospodarowania, będą odpady zwierzęce, rolnicze, leśne oraz osady ściekowe. 
Obecnie odpady spożywcze są w niemalże 100% zagospodarowywane poprzez kompostowanie albo w procesie 
produkcji pasz dla zwierząt. Odzysk frakcji organicznej z odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów spo-

Tabela nr 2 przedstawia katalog wybranych sektorów oraz liczbę standardów obowiązujących w danej grupie:

Sektor (grupa porządkowa standardu) Liczba  standardów w grupie

Standardy podstawowe (A) 717

Budowa maszyn (B) 4 098

Elektronika, elektryka (C) 3 694

Metale (D) 1 641

Zarządzanie jakością (Q) 111

Budownictwo (F) 851

Usługi (S) 108

Środowisko (I) 638

Tabela 2. Katalog wybranych sektorów oraz liczbę standardów obowiązujących w danej grupie. Źródło: Ministerstwo Gospodarki Republiki Korei, 2009.

Szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia, jak i poszczególnych standardów, można znaleźć na stronie 
Agencji: http://ats.go.kr/english/index.asp.
Ponadto na rynku są honorowane i wysoko cenione certyfikaty z grupy ISO oraz OHSAS. W szczególności popu-
larnymi są ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Ozna-
kowanie CE, stwierdzające zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej, nie jest obowiązkowe. Dodatkowo, instala-
cje przetwarzające biomasę na energię podlegają surowym kontrolom odpowiednich organów sprawdzającym 
zgodność z prawem środowiskowym.
Na skutek podpisanej umowy o wolnym handlu pomiędzy Koreą Południową a Unią Europejską (Free Trade Agre-
ement, skrót: FTA) obowiązują preferencyjne stawki celne na importowane produkty. W przypadku maszyn i urzą-
dzeń mechanicznych oraz elektrycznych będą się zmieniały według schematu przedstawionego w tabeli nr 3.

Kod HS Nazwa towaru Obowiązująca taryfa celna
Liberalizacja 

handlu  w ramach 
KOREU FTA*

84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 0-16 0-7

85
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestra-

tory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
0-13 0-3

90
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, 

precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
0-8 0-7

* - liczby od 0 do 7 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na 
dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 7 – redukcję w 7 rocznych fazach, z tym, że 
pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o wolnym handlu).

Tabela 3. Stawki celne w imporcie na rynek Republiki Korei w poszczególnych działach handlu wyrobami przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych. 
Źródło: WPHiI w Seulu, 2010.

Szczegółowe informacje dotyczące konsekwencji wprowadzenia Umowy o Wolnym Handlu, a w tym schema-
ty redukcji ceł, można znaleźć na stronie Ambasady Polskiej w Korei pod adresem: http://seoul.trade.gov.pl/pl/
korea/article/detail,1287,Umowa_o_wolnym_handlu_FTA_pomiedzy_Unia_Europejska_a_Republika_Korei.
html. Istnieje ponadto możliwość warunkowego zwolnienia lub redukcji cła na towary specjalnego przeznacze-
nia, w pewnym okresie czasu, dla towarów przeznaczonych na badania naukowe, o zaawansowanej technologii, 
szczególnego przeznaczenia lub też przeznaczonych do ochrony środowiska, co może również stanowić o dodat-
kowej atrakcyjności sprowadzanych towarów.
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3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek producentów maszyn jest bardzo konkurencyjny. Przedsiębiorstwa koreańskie zajmują czołowe pozycje 
zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. Niemniej jednak wciąż jest na nim miejsce dla dostawców maszyn 
oraz podzespołów. Świadczy o tym wciąż wzrastający wskaźnik udziału importowanych maszyn, który w 2009 r. 
wyniósł 30% importu ogółem.
Ze względu na specyfikę niniejszego raportu dokonano analizy rynku producentów brykieciarek. Wskazuje ona 
na wysoką konkurencję pośród dostawców, jednakże nie pochodzących z rynku koreańskiego. Wynika to z faktu 
dynamicznego rozwoju rynku, relatywnie niskich cen brykieciarek, jak i bliskości rynku chińskiego, gdzie ich po-
daż jest bardzo wysoka.

Istnieje szereg portali na których dostawcy mogą umieszczać swoje oferty. Należą do nich m.in.:
www.tradekorea.com
•	 www.himfr.com
•	 www.alibaba.com
•	 www.madeinchina.com

3.5 Analiza SWOT

Poniżej sporządzono analizę mocnych stron i głównych braków polskiej grupy technologicznej należącej 
do  akceleratora GreenEvo z perspektywy rynku koreańskiego oraz jej szans rynkowych oraz zagrożeń, w przy-
padku podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy handlowej na tym rynku.

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Wysoki poziom techniczny oferowanych rozwiązań
•	 Unikalny produkt na rynku
•	 Konkurencyjność cenowa
•	 Małe bariery wejścia na rynek

•	 Słabe strony:
•	 Słaba pozycja polskich dostawców na rynku koreańskim
•	 Wysokie koszty transakcyjne
•	 Ograniczone możliwości świadczenia usług serwisowych i gwa-

rancyjnych ze względu na odległość geograficzną
•	 Łatwość skopiowania rozwiązań technicznych przez miejscowych 

dostawców

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 Sprzyjające otoczenie biznesowe – nacisk rządu na prowadzenie racjonal-

nej polityki gospodarowania odpadami
•	 Dynamiczny rozwój rynku przetwarzania biomasy na energię
•	 Rosnące zasoby biomasy
•	 Zacieśnienie wymiany handlowej pomiędzy krajami UE a Republiką Korei 

– pozytywny sentyment na rynku (implementacja FTA)
•	 Pozytywny wizerunek produktów z UE na rynku koreańskim
•	 Pozytywne relacje biznesowe pomiędzy Polską a Koreą

•	 Zagrożenia:
•	 Duża konkurencja ze strony licznych dostawców chińskich 
•	 Zmniejszona konkurencyjność produktów ze względu na koszty 

transportu
•	 Ciągły rozwój technologii na rynku koreańskim

żywczych sortowanych oddzielnie)2 jest wciąż na niskim poziomie. Jednakże wolumenowo nie mają one dużego 
udziału w strukturze produkowanej biomasy i stąd ich atrakcyjność jest niska.
Ze względu na górzyste uformowanie półwyspu koreańskiego, jedynie 17% powierzchni kraju stanowią użytki rol-
ne, obejmujące ok. 1.650 tys. ha [The World Factbook, 2010]. Obecnie gospodarka rolna w głównej mierze oparta 
jest na produkcji ryżu (ok.30% produkcji rolnej). Produkcja pszenicy jest sukcesywnie zmniejszana – w 1995 areał 
upraw wynosił 90.000ha i zmalał do 35.000ha w 2004r. Ze względu na przyzwyczajenia konsumpcyjne, zainte-
resowanie ziarnami zbóż jest niskie wśród ludności koreańskiej. Dlatego też nie ma podstaw do prognozowania 
rosnącej atrakcyjności rynku biomasy ze słomy.
W roku 2002 wprowadzono Ustawę o promocji odnawialnych źródeł energii, gdzie włączono bioenergię 
z biomasy do katalogu OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz wprowadzono narzędzia wspierające rozwój 
tych źródeł energii. Na podstawie planów rządu koreańskiego w zakresie rozwoju czystych energii można 
prognozować, że pozycja biomasy będzie się wzmacniała. Rząd koreański przygotował plan mający na celu 
zwiększenie udziału energii z czystych źródeł w bilansie energetycznym kraju do poziomu 11% do roku 2030. 
Zgodnie z założeniami 3,7% produkowanej energii pierwotnej ma pochodzić z odpadów, 3,4% z biomasy, 
1,4% z wiatru, a pozostałe 2,5% z innych źródeł odnawialnych [http://www.asiabiomass.jp]. W 2006r. wskaź-
nik ten wyniósł jedynie 2,24%, ale ze względu na bardzo ścisłą współpracę rządu z sektorem prywatnym oraz 
efektywnym stosowaniem wielu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, cele rządu koreańskiego wy-
dają się realistyczne do osiągnięcia. Potwierdza to choćby sukces związany ze skutecznym wprowadzeniem 
segregacji odpadów spożywczych. W związku z powyższym można prognozować, że rynek biomasy, a co za 
tym stoi maszyn do jej przerobu będzie się rozwijał.
Tabele nr 5 i 6 przedstawiają listę instytucji zrzeszających producentów maszyn w Korei Południowej oraz listę 
targów dla producentów maszyn oraz dla firm działających w branży ekologicznej.

Korea Association of Machinery Industry http://www.koami.or.kr 

Korea Institute of Machinery & Materials http://www.kimm.re.kr 

Korean Agency for Technology and Standards http://www.kats.go.kr 

Korea Tools Industry Cooperative http://www.tool.or.kr

Korea Machine Tool Manufacturers’ Association http://www.komma.org

Tabela 5. Adresy instytucji związanych z przemysłem maszyn i urządzeń mechanicznych Republiki Korei. Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu, 2010.

Global Electric Power Tech http://www.electrickorea.org  

Seoul International Machine Tool Show  http://www.simtos.org 

Korea Electronic Parts & Equipment Show  http://www.kpcashow.com 

International Materials & Components Industry Show http://www.imac21.co.kr  

Busan IT EXPO http://www.itexpo.or.kr 

International Factory Automation System Show http://www.kofas.org 

Seoul International Electric Fair 2010  http://www.sief.co.kr

Daegu International Automatic Machinery & Tools Exhibition http://www.damex.co.kr

Int’I Materials, Parts & Components Exhibition http://www.partsshow.co.kr

International Green Energy EXPO Korea http://www.energyexpo.co.kr/eng/

ENVEX 2010 http://www.envex.or.kr/english/main/main.asp

Tabela 6. Adresy ważniejszych targów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych w Republice Korei. Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu, 2010.

2  W Korei Południowej istnieje obowiązek segregacji odpadów spożywczych z odpadów komunalnych oraz zakaz deponowania ich na składowiskach. M.in. z tego powodu udział frakcji organicznej 
w odpadach komunalnych jest niski
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wszystkie kolektory słoneczne oraz know-how. W 2009 roku istniały 925 elektrownie słoneczne o wydajności 625 
MW – włączając pojedynczą elektrownię o możliwościach 50MW. Jednak mimo znaczących zmian w polityce 
rządu, opartej na strategii stworzenia konkurencyjnej cenowo produkcji kolektorów słonecznych, sam przemysł 
przeżył kilka krótkotrwałych turbulencji. Jednym z problemów związanych ze zmianą strategii były wysokie kosz-
ty związane z taryfami gwarantowanymi (feed-in tariff). W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie koszty za energię 
słoneczną są równomiernie rozłożone na użytkowników energii, w Korei rząd pokrył koszty feed-in tariff ze swo-
jego budżetu – było to działanie, które szybko wywołało protesty. Obecnie Korea szacuje, iż jest na poziomie 
pomiędzy 50 a 70% rozwoju technologicznego Niemiec oraz pozostałych liderów na rynku. Do 2012 roku planuje 
wzmocnić pozycję do 90% wobec niemieckich zaawansowanych technologii i objąć 7% rynku światowego do 
2012 roku [Renewableenergyworld.com, 2010]. W pięcioletnim planie (2009-2014) Korea zainwestuje ponad 84,4 
mld USD na ulepszenie technologii energii odnawialnej [Bloomberg, 2010].

4.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Korea Południowa na bieżąco wprowadza oraz modyfikuje regulacje i standardy prawne odnośnie odnawialnej 
energii słonecznej. Produkcja czystej energii jest regulowana przez krajowe prawodawstwo oraz wspierana po-
przez system taryf gwarantowanych wzorowanych na niemieckim systemie (feed-in tariff). 
Producenci krajowi wykazują się również posiadaniem międzynarodowych certyfikatów.
Do najważniejszych należą:
Certyfikaty IEC, TUV, UL, CEC
TUV – Świadectwo instytucji certyfikującej w Niemczech.
CEC – Świadectwo akredytacji środowiskowych w Chinach wydawane przez China Environmental United Certifi-
cation Center.
LG posiada do tej pory następujące certyfikaty: IEC6125, IEC 61730, TUV, UL1703.
Natomiast Samsung do dnia dzisiejszego posiada certyfikaty:  IEC, UL, CEC.
W związku z intensywnym rozwojem rynku energii słonecznej w Korei na przestrzeni ostatnich lat, trudno jest 
jednoznacznie określić przepisy regulujące stosowanie odnawialnej energii słonecznej, gdyż wchodzą one w ca-
łościowe programy o czystej energii regulowane przez Ministerstwo Środowiska Korei.
Uzupełnieniem kwestii prawodawstwa zajmuje się kilka rządowych organizacji takich jak Korea Energy Manage-
ment Corporation (KEMCO) odpowiedzialna za wszelkie działania z zakresu energii, również odnawialnej. Jej wyso-
ce wyspecjalizowana jednostka: New and Renewable Energy Center (NREC) pracuje m.in. nad wydaniem nowocze-
snych certyfikatów gwarantujących zastosowanie najnowszych technologii w sektorze kolektorów słonecznych.

4.3 Rynek koreański dziś i jutro

Rynek koreański jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków energii słonecznej w Azji. Rząd koreański 
wspiera rozwój nowoczesnych technologii odzysku energii słonecznej dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w tym 
sektorze.
Dynamiczny rozwój sektora, spowodowany jest wprowadzeniem systemu taryf gwarantowanych feed-in tariff 
wzorowanemu na rozwiązaniu niemieckim, który to kraj objął znaczną część rynku energii słonecznej w Korei. 
Rząd koreański na bieżąco wprowadza coraz większą liczbę programów wsparcia dla przedsiębiorców by zwięk-
szyć ich rozwój i aktywność w sektorze odnawialnej energii słonecznej.
Jednym z programów jest Solar City Daegu Plan (SCDP), którego głównym celem będzie systematyczne wdra-
żanie technologii do odzysku energii słonecznej oraz pozostałych źródeł energii odnawialnej w mieście Daegu, 
należącego do wolnej strefy ekonomicznej. Program skupia się ponadto na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery i jest adresowany do inwestorów zainteresowanych każdego rodzaju zielonymi technologiami 
umożliwiającymi produkcję energii z odnawialnych źródeł.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1 Obecna sytuacja Korei Południowej

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną.
Energia słoneczna jest szczególnie atrakcyjnym źródłem energii dla Korei Południowej ze względu na ilość nasło-
necznienia, jaką kraj otrzymuje w ciągu roku. Do roku 2006 największa farma słoneczna na świecie znajdowała się 
w prowincji Jeolla – najbardziej nasłonecznym regionie Korei [Asia Times, 2004]. http://www.atimes.com/atimes/
Korea/FK09Dg02.html

Rysunek 4. Nasłonecznie w Azji Wschodniej. Źródło: www.meteonorm.com

Jeszcze do niedawna większość paneli słonecznych wykorzystywanych w Korei była importowana, jednak obec-
nie obserwujemy ciągły wzrost udziału krajowych producentów w tym segmencie. W ostatnich latach ponad 85% 
zainstalowanych modułów słonecznych pochodziło z zagranicy, głównie z Japonii, Chin oraz Niemiec. Naukowcy 
z The Korea Research Institute of Chemical Technology wraz z przedsiębiorstwami lokalnymi pracują nad wdroże-
niem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do wykorzystania w produkcji na szeroką skalę.
Skutecznym sposobem na rozwinięcie sektora jest stworzenie krajowego rynku zbytu dla produktów. Ponad 
80,5% programów reform jest powiązana z polityką proekologiczną, które stanowią największy udział w budże-
cie, w porównaniu do planowanych budżetów w innych krajach na świecie. Jako element strategii, Korea planuje 
zainwestować w ekologiczne technologie ponad 28,4 mld EUR w ciągu czterech lat oraz ponad 4-krotnie zwięk-
szyć zużycie zielonej energii i utworzyć 900.000 miejsc pracy w tym sektorze [Renewableenergyworld.com, 2010]. 
Można przewidywać, że państwo wraz ze swoim gigantycznym zapleczem jest bardzo dobrze przygotowane do 
stania się jednym z głównych eksporterów w Azji. Prezydent Lee Myung-bak otworzył w czerwcu br. Global Green 
Growth Institute (GGGI), międzynarodową organizację non-profit, stworzoną w celu wspierania nowego modelu 
rozwoju gospodarczego, zwanego „zielonym rozwojem”. Instytut będzie pomagać mniej rozwiniętym krajom we 
wdrożeniu ekologicznych technologii przyjaznych środowisku [Global Green Growth Institute, 2010].  W 2008 
roku rząd koreański zdecydował o obniżeniu systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariff) do 30% i podjęciu 
skoordynowanych działań w celu stworzenia własnego, krajowego przemysłu energii słonecznej, nastawionej na 
produkcję efektywnych jak i nisko-kosztowych kolektorów. Długoterminowym celem kraju jest zostanie głów-
nym eksportem technologii słonecznych i objęcie ponad 10% światowego rynku do roku 2020. Jest to dosyć 
radykalna zmiana w porównaniu jeszcze z niedawnymi czasami, kiedy to Korea Południowa importowała prawie 
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LG Solar [Lg, 2010] – konglomerat LG ogłosił w czerwcu 2010 roku, iż zamierza zainwestować ponad 820 mln 
USD w przeciągu następnych 5 lat w sektor energii słonecznej w swoim parku technologicznym w Gumi. Energia 
słoneczna jest jednym z kluczowych sektorów w strategii rozwoju, a nowa inwestycja podniesie możliwości pro-
dukcyjne do więcej niż 1GW i sprzedaż na poziomie 2,4 mld USD do 2015 roku [LG, 2010].

Samsung C&T – pierwsza azjatycka firmą, która weszła na amerykański rynek odnawialnej energii słonecznej. 
Samsung podpisał umowę z PG&E, jedną z największych amerykańskich firm na zbudowanie farmy słonecznej 
o mocy 130MW [Chosun Ilbo, 2010].

Samsung [Samsung, 2010] - zamierza zainwestować ponad 5,5 mld USD w rynek energii słonecznej. [Samsung 
Everland, 2010]

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd [Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 2010]
STX Heavy Industries [STX Heavy Industries, 2010]
KPE Solar

Nazwa Kontakt

ApolloTech www.apollotech.co.kr

ES System Co., Ltd www.essystem.kr

EtaSolar Co., Ltd www.etasolar.com

Eversolar Energy Co., Ltd. www.eversolarenergy.co.kr

Hae Sung Solar Co., Ltd www.hssolar.co.kr

KD Solar Co., Ltd www.kdsolar.com

KyungWon Inc. www.kwsolar.co.kr

Synmphony Energy Co., Ltd.,1 www.symphonyenergy.com

E&H www.solarhinergy.koreasme.com/main/

Kangnam Co., Ltd. www.knsol.co.kr/html/

Korea Solar Co., Ltd www.koreasolar.or.kr

Tabela 7. Wybrani koreańscy producenci. Źródło: opracowanie własne na podstawie http://energy.sourceguides.com

Producent Produkcja w 2008r w m2 kolektorów Produkcja w 2009r w m2 kolektorów

Jehin 9600 12800

Grand Solar 10350 24500

Tabela 8. Produkcja kolektorów płaskich w Korei Południowej. Źródło: Solrico 2009.

Harmonia z Naturą

1.Greening City Projekt
-posadzenie 2 milionów drzew
2.Blue Sky Project
- LNG BUS
- LPG Truck

Energia Słoneczna
1.Solar Cell Generation
2.Solar Heating/Cooling
3.Solar Village
4.Solar Theme Park

Kompleks Słoneczny
- Park słoneczny
- Techn.-Park
- Sustainable Agriculture

Daegu Solar City

Zaawansowane rozwiązania 
technologiczne

Zielone Środowisko Pozostała Energia Odnawialna Eko-ekonomia

Rysunek 5. Plan wykorzystania energii słonecznej w mieście Daegu. Źródło: Kim, 2003. 

Rynek jest wysoce lukratywny, wciąż się rozwija i charakteryzuje się znacznym poziomem nienasycenia. W związ-
ku z szybkim rozwojem gospodarczym Korei oraz przyspieszającymi procesami urbanizacyjnymi, potrzeby kraju 
na alternatywne źródła energii wzrastają. Potentaci na rynku koreańskim, w związku ze zwiększającymi się kosz-
tami energii oraz zapotrzebowaniu na nowoczesne rozwiązania technologiczne, zaczęli prowadzić agresywną 
promocję produktów. Szybko rozwijający się rynek producentów kolektorów słonecznych w Korei zachęca coraz 
większą liczbą koreańskich przedsiębiorstw do eksportowania swoich produktów do krajów europejskich.
Władze stawiają na innowacyjne, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które zapewniłyby Korei silną 
pozycję na globalnym rynku. 
Aby przezwyciężyć ograniczenia wynikające z początkowej, pierwszej generacji kolektorów słonecznych i zacząć 
produkcję o niższych kosztach, koreańskie przedsiębiorstwa na bieżąco udoskonalą swoje rozwiązania technolo-
giczne, skupiając się przede wszystkim na technologii DSSC (dye-sensitized solar cells) polegającej na wykorzysta-
niu syntetycznych barwników, kropli kwantowych oraz nanotechnologii [The European Union Chamber of Com-
merce in Korea, 2009].
Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się koreańskie przedsiębiorstwa jest niewystarczająca po-
moc od rządu. Pomimo dużych chęci organów państwowych, wysokość subsydiów jest wciąż niesatysfakcjo-
nująca, a niewielkie zachęty rządowe nie są w stanie wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie 
ograniczyć dalszą dominację chińskich firm na rynku koreańskim.

4.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

W związku z zaawansowanym rozwojem rynku energii słonecznej, pionierskie firmy stają się bardzo często li-
derami. W przypadku Korei znaczną przewagę na rynku posiadają producenci z Chin – w 2009 roku ponad 53% 
rynku zajmowały chińskie przedsiębiorstwa, podczas gdy koreańskie stanowiły niecałe 23%. Pod względem kon-
kurencyjności, koreańskie firmy znajdują się poniżej zarówno europejskich jak i amerykańskich przedsiębiorstw, 
natomiast w przypadku konkurencyjności cenowej pozostają w tyle za Chinami. By zyskać światową pozycję na 
rynku, zalecane jest przejście firm z technologii „high efficient” na nisko-kosztową technologię. Kolejnym istotnym 
aspektem w dobie coraz ostrzejszej konkurencji jest zmiana modelu biznesowego koreańskich firm na pionową 
integrację i obsługa instalacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia źródeł stabilnych zysków [Samsung Econo-
mic Research Institute, 2010].
Ze względu na silną konkurencję ze strony Chin i producentów z Europy, na rynku koreańskim coraz większą część 
przejmują koreańskie konglomeraty tj. Samsung oraz LG Electronics, Hyundai Heavy Industries, STX.
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z najważniejszym wyzwań, przed którymi stoi rząd koreański jest wyrównanie dostępu do czystej wody 
mieszkańców z rolniczych terenów. Południowo - wschodnie wybrzeże wyspy Jeju charakteryzuje się 
rocznymi opadami na poziomie 1800mm, podczas gdy w górskich regionach na północy kraju wielkość 
ta wynosi zaledwie 550mm. Około 70% deszczu w roku przypada na monsunową porę w lecie. Z tego 
powodu państwo jest narażone na periodyczne powodzie i należy do grupy państw o wysokim ryzyku 
powodziowym (poziom ryzyka w Korei wynosi 6,85; w USA 2,28; Japonii 2,81) [The Samsung Economic 
Research Institute, 2009].
Wymienione wyżej kwestie tłumaczą fakt deficytu wody, z którym boryka się Korea od wielu lat. Jest 
to jedno z wielu państw, które muszą postawić na rozwój technologiczny, by rozwiązać problem niedo-
boru wody oraz nierówności w jej dostawie między regionami. Powołując się na The Korea Water Reso-
urce Corporation, państwo będzie musiało zmierzyć się ze znacznym niedoborem wody równym 1,8 mld 
ton w 2011 roku.
W 2008 roku kraj wytwarzał około 2,5 miliona ton ścieków w ciągu roku, z czego ponad 72% było wy-
puszczanych do Oceanu. Obecnie rząd intensywnie pracuje nad ograniczeniem procesów tradycyjnego 
usuwania odpadów wodnych, między innymi poprzez bardziej efektywne i ekologiczne podejście do 
oczyszczania ścieków. W 1998 roku wdrożono jeden z najważniejszych programów, zwany „4 Główne 
Rzeki”, mający na celu przywrócenie prawidłowego stanu wód w rzekach oraz dostarczenie wody pitnej 
ludności w całym kraju. Programem objęte zostały następujące rzeki: Han, Nakdong, Kum oraz  Yeongsan.

Rysunek 6. Położenie Korei Płd. wraz z głównymi zasobami wodnymi. Źródło: Water Environment Partnership in Asia, 2007.

Większość regionalnych i miejskich projektów jest kontrolowana przez lokalne władze, które w znacznej mie-
rze borykają się z niewystarczającą ilością funduszy na budowę zaawansowanych technologicznie oczysz-
czalni. W  Korei ustanowiono zaskakująco niskie ceny za użytkowanie wody, a rząd od wielu lat prowadzi 
prywatyzację oczyszczalni.

5.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Ze względu na bardzo aktywne działania Korei w zakresie ochrony wód w ostatnich latach, rząd koreański na 
bieżąco wprowadza nowe regulacje oraz uaktualnia istniejące przepisy odnoszące się do problemu oczysz-
czania wód. Ministerstwo Środowiska Korei Południowej jest odpowiedzialne m.in. za politykę poprawy ja-

4.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Innowacyjne, nowoczesne rozwiązania technologiczne
•	 Konkurencyjność cenowa

•	 Słabe strony:
•	 Wysokie koszty transakcyjne
•	 Mała znajomość rynku koreańskiego

Zewnętrzne  cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 Lukratywny, szybko rozwijający się rynek
•	 Rosnący popyt krajowy na najnowocześniejsze rozwiązania technolo-

giczne w przetwarzaniu energii słonecznej
•	 Możliwość długookresowej współpracy
•	 Dążenie Koreańczyków do zdobycia pozycji lidera na rynku energii 

słonecznej
•	 Przyjazne otoczenie do rozwoju ekologicznych technologii
•	 Duże zainteresowanie społeczeństwa instalacją domowych kolektorów 

słonecznych

•	 Zagrożenia:
•	 Zmniejszenie subsydiów w ostatnim czasie na energię 

słoneczną
•	 Silna konkurencja ze strony doświadczonych japońskich, 

niemieckich, chińskich firm 
•	 Rosnąca konkurencja wśród lokalnych wyspecjalizowanych 

wytwórców oraz czołowych konglomeratów

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków (Malwina Wasiak)

5.1 Obecna sytuacja Korei Południowej

Pod pojęciem technologii oczyszczania ścieków należy rozumieć rozwiązania technologiczne oparte 
na procesach mechanicznych, chemicznych oraz biologicznych umożliwiających usuwanie związków 
biogennych ze ścieków.
Począwszy od lat 60’, na skutek gwałtownych procesów industrialnych i urbanizacyjnych, stan wody 
pitnej w Korei pogorszył się tak bardzo, iż stał się nie tylko jednym z głównych problemów gospodar-
czych i ekologicznych w kraju, ale także problemem społecznym dotykającym milionów mieszkańców. 
Wówczas rząd koreański zdecydował się podjąć aktywną walkę związaną z zanieczyszczeniem wód, 
wprowadzając na szeroką skalę politykę ochrony i jakości wody. W roku 1993 ONZ zaklasyfikował Koreę 
do grupy państw o niepokojącym stanie wód, którego deficyt wody pitnej będzie się coraz bardziej 
powiększał. Dostęp do czystej oraz wysoko-jakościowej wody stał się priorytetem i obecnie należy do 
jednych z głównych kwestii, nad którymi pracuje Ministerstwo Środowiska w Korei Południowej.
Roczne opady w Korei są o ponad 1,4 razy wyższe (1 245mm) niż średnia światowa (880mm), jednakże 
ze względu na wysoką gęstość zaludnienia, średnia ilość wody przypadająca na 1 osobę wynosi zaled-
wie 2591m3 stanowiąc 1/8 światowego poziomu przypadającego na 1 osobę (19 635 m3) [Ministerstwo 
Środowiska Republiki Korei, 2007].
W Korei ok. 65% powierzchni kraju to obszary górzyste, a koryta rzek znajdują się pod dużym nachy-
leniem. Takie ukształtowanie terenu powoduje, iż pomimo sporych opadów, woda natychmiast spływa 
do oceanu, powodując znaczne ograniczenie rezerw wodnych w kraju. Rozważna polityka zarządzania 
zasobami wodnymi, w państwie o  zróżnicowanych porach suchych i deszczowych stała się dla rządu 
niezmiernie istotną kwestią. Występują również istotne różnice w zasobach wody między regionami. 
Zapotrzebowanie wody wzrasta z roku na rok, szczególnie w dużych aglomeracjach (w których żyje po-
nad 85% ludności), natomiast spada w rejonach rolniczych (ze względu na odpływ ludności do wielkich 
miast). Polityka dystrybucji wody skupiona jest w głównej mierze w wielkich aglomeracjach, gdzie do-
stęp wody zdatnej do picia wzrósł do poziomu 98,5%. Z drugiej strony, na obszarach rolniczych w 2005 
roku dostęp ten wynosił zaledwie 31,1%, a obszary narażone w szczególny sposób na deficyt wody 
pitnej, m.in. wyspy, często charakteryzowały się jeszcze niższymi wskaźnikami. Dlatego obecnie jednym 
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Ponadto kilka lat temu akceptowany wskaźnik BZT5 określający biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, 
został zmniejszony z 60-80mg/L do 30-40mg/L. Do 2020 roku szacuje się, iż jakość wody wzrośnie przy BOD 
na poziomie 0.2-0.6mg/L [Ministerstwo Środowiska Korei, 2005]. Praca rządu skupia się głównie nad techno-
logiami przemysłowymi niż na rozbudowie prostej infrastruktury.
Począwszy od 2003 roku, rząd wprowadził ścisłą kontrolę zawartości azotu i fosforu w oczyszczalniach ście-
ków w celu ograniczenia szkodliwych czerwonych przypływów, czyli zakwitów glonów morskich wokół pół-
wyspu koreańskiego. W myśl nowego rozporządzenia, na coraz większą skalę zaczęto stosować mikrofiltra-
cję oraz technologie odwrotnej osmozy (technologie membranowe).
W Korei Południowej dotychczas w fazie finalnej stosowano osad czynny. Jednak wraz ze wzrostem zapo-
trzebowania na wodę pitną obserwujemy coraz częstsze wykorzystanie technologii membranowej, której 
zadaniem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń przy użyciu mikro-porowatych membran. Metoda ta jest 
niezwykle skuteczna i przyjazna dla środowiska ze względu na brak jakichkolwiek procesów chemicznych. 
Do podstawowych korzyści tej technologii możemy zaliczyć: produkowanie wysoko-jakościowej wody, ła-
twość w utrzymaniu oraz zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni w porównaniu do tradycyjnych pro-
cesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków ze względu na możliwość łączenia pro-
cesów. Membranowe reaktory biologiczne znajdują się obecnie w dużej fazie wzrostu, co stwarza ogromne 
szanse dla zagranicznych inwestorów. Korea dąży do zajęcia kluczowej pozycji, wraz z pozostałymi wysoce 
rozwiniętymi państwami, w sektorze oczyszczania wód przy pomocy technologii do produkcji membran 
i wyposażenia w najnowocześniejsze moduły technologii. Rynek technologii membranowej na świecie sza-
cowany był na 1,9 mld USD (dane na 1997), a przewiduje się, iż jego dynamiczny rozwój osiągnie wartość 
4,7mld USD do 2012 roku. Dzisiaj ten rodzaj technologii jest najczęściej stosowany w Japonii oraz Stanach 
Zjednoczonych (w 2006 roku działało ponad 260 oczyszczalni w USA oraz 270 w Japonii) [The Samsung Eco-
nomic Research Institute, 2008].
W Korei lokalne oczyszczalnie w znacznej mierze stosują już technologie membranową. Od 2009 roku wiel-
kie oczyszczalnie, przetwarzające ponad 5000 ton dziennie zaczęły kolejno wdrażać tę technologię. Obecnie 
jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest technologia biologiczno-membranowa. Wysoka skutecz-
ność tego rozwiązania jest coraz częściej wdrażana w koreańskich oczyszczalniach. 

Przedsiębiorstwo Miasto Nazwa Wydajność w m3 na 1 dzień Zakres

Lotte Jinju
Advanced Treatment Facitlities of Waste Water Disposal Plant,  Sangpyeong 

Industrail Complex
30 000 Oczyszczalnie ścieków

Daewoo

Kimhae

Seul

Busan

Gusan

Bucheon

Kimhae Sewage Treatment Plant and Pipeline Installation

Nanji Sewage Treatment Plant Extension and Pipeline Installation

Sooyoung Sewage Treatment Plant, Phase 2

Gunsan Sewage Treatment Plant

Gulpocheon Sewage Treatment Plant Stage 1, 2

114 000

500 000

264 000

200 000

1) 150 000
2) 450 000

Oczyszczalnie ścieków

kości wód, w tym programów odnoszących się bezpośrednio do zarządzania ściekami, zarządzania jakością 
wody, dystrybucji wody pitnej oraz oczyszczalni ścieków.

 Do głównych regulacji i aktów prawnych należą: [Ministerstwo Środowiska Korei, 2009]
•	 The Sewerage Act (z dn. 03.08.1966r., aktualizacja 07.01.2009r.),
•	 Ustawa o dystrybucji wody i instalacji wodociągów „Water Supply and Waterworks Installation Act” (z dn. 

31.12.1961r., aktualizacja 27.12.2007r.),
•	 Ustawa o zarządzaniu wodą pitną „Management of Drinking Water Act” (05.01.1995r., aktualizacja 21.03.2008r.),
•	 Ustawa o jakości wody i ochronie ekosystemu „Water Quality and Ecosystem Conservation Act” (z dn. 01.08.1990r., 

aktualizacja 21.05.2009r.).
A także: 
•	 Ustawa o Zarządzaniu Odpadami („Wastes Management Act”), 
•	 Ustawa o Usuwaniu Odpadów, Odchodów, Ścieków („Act on the Disposal of Sewage, Excreta and Livestock 

Wastewater”). 

Dodatkowo w 2006 roku wdrożono program „Water Environment Management Master Plan”, kształtujący politykę 
rządu w kwestii ochrony wód na nadchodzące 10 lat, obowiązujący do roku 2015. Jego głównym celem jest pro-
mocja oraz zastosowanie ekologicznych rozwiązań w procesach ochrony wód oraz wdrożenie systemów wod-
nych o najwyższych wskaźnikach jakości. Plan ten regulowany jest ustawą o Dystrybucji Wody i Instalacji Wodo-
ciągów, zgodnie z którą, wraz ze wzrostem inwestycji na infrastrukturę środowiska, wzrośnie odsetek oczyszczalni 
ścieków do 90% do 2015 roku (w 2008 roku było to 81%). Oczyszczalnie ścieków na małą skalę zostaną rozszerzo-
ne na regiony wiejskie i rolnicze, a pozostałe na obszary nadmorskie.

5.3 Rynek koreański dziś i jutro

Wraz z ogromnym postępem gospodarczym, rząd koreański przykłada dużo uwagi do ochrony wód, wpro-
wadzając coraz większą liczbę programów gwarantujących ścisłe przestrzeganie norm i regulacji przez 
przedsiębiorstwa, instalacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dostosowania infrastruktury oraz 
prawa do standardów światowych. Proekologiczna polityka stała się jednym z najistotniejszych aspektów 
pracy dla rządu na najbliższe lata. W 2007 roku działało ponad 357 komunalnych oczyszczalni ścieków, a każ-
dego roku rząd otwiera kolejnych 10. Natomiast całkowita długość zainstalowanych wodociągów na koniec 
2007 roku wynosiła 96.280km stanowiąc 73,6% planowanej długości 130.774km [Ministerstwo Środowiska 
Republiki Korei, 2007]. Ministerstwo Środowiska w latach 1997-2011 planuje wymienić ponad 42.757 km rur 
kanalizacyjnych [Yang, 2009].
Rynek ochrony środowiska w Korei wzrasta o 10% każdego roku, a jego wartość w 2006 r. szacowana była 
na 19,2 mld dolarów. Wdrożenie najnowszych technologii w oczyszczalniach ścieków stało się jednym z klu-
czowych filarów dotyczących polityki proekologicznej, o wartości równej 7,1 mld dolarów (2006) [British 
Columbia, 2008].
Inwestycje w infrastrukturę, niezbędną do polepszenia stanu środowiska w przyszłości, będą opierały się na roz-
budowie oczyszczalni ścieków industrialnych, rolniczych i komunalnych, instalacji kanalizacyjnych, rur wodo-
ciągowych, oraz budowie tam, szczególnie w regionach rolniczych. Według Ministerstwa Środowiska, poziom 
zaawansowania technologicznego Korei kształtował się w 2007r. na poziomie 60% w relacji do państw wyso-
ce rozwiniętych. Przewiduje się, iż oczyszczalnie ścieków osiągną poziom państw wysoce rozwiniętych do roku 
2015, głównie poprzez rozwój oczyszczalni ścieków o mniejszej skali w regionach wiejskich. Oczyszczalnie ście-
ków z użyciem najnowszych technologii będą stopniowo wprowadzane również w regionach przybrzeżnych. 
W związku z zaostrzeniami w kwestii ochrony środowiska, rząd koreański wprowadza coraz więcej regula-
cji dotyczących rozwiązań technologicznych wymaganych przy oczyszczaniu wód. Przykładem tych działań 
jest wdrożenie wysoce wyspecjalizowanych procesów, takich jak filtracja na węglu aktywnym oraz zaawan-
sowanie procesów dezynfekcji.
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5.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Szacuje się, że ponad 10% (2007) rynku wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków pochodzi od do-
stawców zagranicznych. Japonia należy do głównych eksporterów (40-50% rynku) rozwiązań technologicznych, 
głównie ze względu na dobrą, długoletnią znajomość rynku koreańskiego oraz atrakcyjne oferty handlowe. Do 
czołowych dostawców należą również Stany Zjednoczone oraz Niemcy posiadające odpowiednio 20% i 19% 
udziałów w rynku [British Columbia, 2008].
Tradycyjnie, koreańscy producenci na rynku oczyszczalni ścieków dostarczali wyposażenie o średnim poziomie 
technologicznym oraz o średnich/niskich kosztach wytworzenia. Współpracowali zarówno z najważniejszymi 
konglomeratami takimi jak: Hyundai (Hyundai Rotem), Samsung (Samsung Engineering), Daewoo (Daewoo E&C), 
SK (SK E&C), Ssangyong, Halla (Halla E&C), Lotte (Lotte Engineering and Machinery MFG. CO. LTD.), a także z wy-
soce wyspecjalizowanymi, działającymi na mniejszą skalę jednostkami o średnim poziomie technologicznym. 
W sektorze widoczna jest grupa koreańskich konglomeratów, które posiadają znaczny udział w rynku. Mimo, 
iż  obecnie lokalni dostawcy w znacznym stopniu podnieśli poziom zaawansowania wdrażanych technologii, 
głównie poprzez ich transfer oraz fuzje z zagranicznymi wytwórcami, to działając samodzielnie wciąż brakuje im 
kluczowych technologii i specjalistycznej wiedzy niezbędnych do dostarczania produktów spełniających wymo-
gi rządu o wysoce jakościowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach i wzmacnianych regulacjach. 
W konsekwencji koreańskie przedsiębiorstwa w bardzo wielu przypadkach polegają w znacznej mierze na zagra-
nicznych partnerach np. Hyosung-Ebara (Japonia) oraz Korea Cottrell (Stany Zjednoczone).
Ważnym inwestorem na rynku jest japońska  firma Nomura Micro Science Co., Ltd., dostarczająca systemy podo-
czyszczalni ścieków dla zapewnienia ultra czystej wody dla przemysłu elektronicznego, farmaceutycznego i spo-
żywczego. Z kolei Rensui Korea Co., Ltd. produkuje chemikalia, projektuje, buduje oraz obsługuje oczyszczalnie. 
Nitto Denko jest głównym dostawcą technologii odwrotnej osmozy w procesach filtracji wody.
Do głównych amerykańskich dostawców należą: Hach (instrumenty pomiaru w procesach spektrofotometrycz-
nych), Pall Copr. (urządzenia filtracji wody), B-Sun Pollutech (filtry do wody w użyciem technologii membra-
nowych) oraz GE Betz.
Spośród europejskich inwestorów na uwagę zasługują: Veolia Water Korea oraz Rochem UF-Systeme Gmin 
of  Hamburg. W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się coraz większą obecność również francuskich przedsię-
biorstw inwestujących w technologie stosowane w oczyszczalniach poprzez partnerstwo Zbuduj-Przekaż-Eksplo-
atuj ang. BTO (build-transfer-operate) lub Zbuduj-Eksploatuj-Przekaż ang. BOT (build-operate-transfer).
Przed polskimi producentami stoją duże szanse i możliwości inwestycyjne w zakresie technologii oczyszczania 
ścieków ze względu na nowoczesność i skuteczność stosowanych rozwiązań oraz tańszych kosztów wytworzenia 
i eksploatacji. 

Kluczowi producenci technologii stosowanych w oczyszczalniach ścieków w Korei to:

Hyundai Rotem – posiada ponad 25-letnie doświadczenie i spektakularne osiągnięcia w budowie oczyszczal-
ni ścieków. Przedsiębiorstwo wykorzystuje najnowsze innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jungrang River 
Wastewater Treatment Plant o wydajności 750.000 ton/dzień należy do jednych z najważniejszych projektów. 

Samsung Engineering – Aktywnie zaangażowany w technologie membranowe, procesy ultra czystej wody i od-
salania wody morskiej. Samsung planuje zostać światowym liderem w dostawie rozwiązań technologicznych dla 
gospodarki wodnej. 

Veolia Water Korea- światowy lider w dostawie technologii dla oczyszczalni ścieków. W Korei przedsiębiorstwo 
wraz z Samsung Engineering było odpowiedzialne za powstanie m. in. 2 projektów w mieście Incheon: Son-
do Mansu. W Mansu zastosowano biologiczne oczyszczanie przy pomocy osadu czynnego oraz odwadniania. 
W Songdo wykorzystano fizyczno-chemiczne oczyszczanie z użyciem technologii „lamellar” oraz filtracji biolo-
gicznej. Veolia Water Korea otrzymała certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Hyundai Rotem

Pohang

KyongNam 

Busan

Gumi

Daegu

Seul

Pohang Sewage Treatment Private Investment

MaChang Sewage Treatment Plant

Nambu Sewage Treatment Plant  

Gumi Sewage Treatment Plant Expansion

Shincheon Sewage Treatment Plant

Jungrang River Sewage Treatment Plant

224 000

650 000

340 000

195 000

350 000

750 000

Oczyszczalnie ścieków

Samsung

Daegu

Yangpyeong

Hwaseong

Jangsung

Hyeonpoong Sewage Treatment Plant

Danwol Sewage Treatment  Plant

Hwaseong Sewage Treatment BTO Project

Jeonnam West Area Water Treatment Plant

23 000

1 500

54 000

30 000

Oczyszczalnia scieków

Tabela 9. Wybrane oczyszczalnie ścieków w głównych miastach w Korei Płd. Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych producentów 
rozwiązań technologicznych Samsung, Daewoo, Hyundai Rotem, Lotte.

Koreański rynek kontroli zanieczyszczenia wody przedstawia się jako rynek przyjazny zagranicznym inwestycjom, 
charakteryzujący się wysoką chłonnością. Cła importowane na większość produktów wynoszą około 8% pod-
stawy cen importowanych CIF (Cost-Insurance-Freight), klauzuli handlowej określającej warunki, iż sprzedający 
(oprócz kosztów dostawy i frachtu) ponosi również koszty ubezpieczenia. Zobowiązany jest on do przekazania 
kupującemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa CIF ma zastosowanie wyłącznie w przypadku 
transportu wodnego oraz śródlądowego. W wielu przypadkach rząd przyznaje dotacje i ulgi na wyposażenie 
pochodzące z importu oraz oferuje długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki dla inwestorów i dostawców 
technologii.

Rysunek 7. Wybrane oczyszczalnie ścieków w Korei. Źródło: The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Wastewa-
ter Reclamation and Reuse Practices for Agriculture in Korea.
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składowiskach i  jego konsekwencji dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska oraz jednocześnie zyskuje się 
poprzez ograniczenie liczby i powierzchni wysypisk, przeznaczając tereny pod inne cele inwestycyjne.
Tabela nr 10 przedstawia udział procentowy poszczególnych źródeł energii w bilansie nowych i odnawialnych 
źródeł energii. Głównym nośnikiem energii, mającym zdecydowaną przewagę nad pozostałymi, są odpady prze-
mysłowe i komunalne przetwarzane drogą termiczną. Tym sposobem pozyskuje się 76% energii z czystych źródeł.

Źródło energii Szczegóły
Wyprodukowana 
energia (tys. TOE)

Udział % poszczególnych 
źródeł energii w strukturze 

czystych źródeł energii

Odpady 548 obiektów przetwórstwa termicznego odpadów przemysłowych oraz komunalnych 3 706 75,9%

Woda 59 elektrowni wodnych 919 18,8%

Biomasa
114 instalacji odzyskującej biogaz pochodzenia przemysłowego oraz komunalnego (metan, 

gaz wysypiskowy, biodiesel)
181 3,7%

Energia słoneczna 193 000 systemów ogrzewających wodę energią słoneczną 35 0,7%

Wiatr 98,7 MW - 136 jednostek na wyspie Jeju oraz  Kangwon 32 0,7%

Inne 
(PV, źródła geotermal-
ne, ogniwa paliwowe)

Instalacje wytwarzające 14 MW energii dla szkół, przedsiębiorstw, parków, etc. 6 0,2%

Razem 4 879 100%

Tabela 10. Źródła czystej energii z uwzględnieniem wyprodukowanej mocy oraz w ujęciu procentowym w Korei Południowej w 2005 r. Źródło: Ko, Seung 
Keun, Kim, Hee Jung, 2007.

Dokonywane są ogromne wysiłki, aby pomimo wciąż rosnącej produkcji przemysłowej oraz konsumpcyjnego 
stylu życia ograniczyć ilość odpadów. W 2007 r. wytworzono 125 mln Mg odpadów, w tym 18 mln Mg odpadów 
komunalnych oraz 106 mln Mg odpadów przemysłowych, które stanowią obecnie 85% w strukturze generowa-
nych odpadów. 
Każdego roku obserwowany jest wzrost wolumenu wytwarzanych odpadów, w szczególności przemysłowych. 
Średnioroczna dynamika produkcji odpadów w latach 2003–2007 wyniosła 4,6%. Rząd koreański prognozował 
wzrost produkcji odpadów komunalnych ze względu na szybki wzrost liczby ludności oraz rozwój gospodarczy. 
Jednocześnie polityka kontroli wytwarzania odpadów (np. rozporządzenie w sprawie dóbr jednorazowego użyt-
ku oraz wprowadzenia opłat za odpady, uzależnionych od ich ilości) doprowadziły do stopniowego zmniejszenia 
ilości tej grupy odpadów. Rysunek nr 8 oraz, bardziej szczegółowo tabela nr 11, przedstawiają strukturę odpadów 
wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 w ujęciu dziennym (w tys. Mg).

Daewoo E&C – lider na rynku koreańskim w produkcji technologicznej dla oczyszczalni ścieków. Jako pierwsze 
przedsiębiorstwo otrzymało certyfikaty ISO 9001 w 1993r. oraz ISO 14001 w 1997r.

Pozostali zagraniczni dostawcy:
Veolia Water (Francja), Suez Environment (Francja), Led Italia (Włochy), Danish Hydraulic Institute (Dania), Daiki 
(Japonia), Rochem (Niemcy), Denka Engineering (Japonia), Nitto Denko (Japonia), Suirei (Japonia), Tsukishima 
Kanko Engineering (Japonia) oraz YIT (Finlandia). 

5.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Możliwość stosowania technologii na małą skalę
•	 Coraz częściej wdrażana technologia membranowa

•	 Słabe strony:
•	 Brak wystarczającej znajomości rynku koreańskiego
•	 Trudności w dotarciu do koreańskich potencjalnych partnerów
•	 Trudności komunikacyjne wynikające z barier kulturowych, 

językowych oraz etyki biznesowej

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 Proekologiczna polityka stosowana rządu na ogromną skalę, stosowa-

nie subwencji i dotacji
•	 Nienasycenie rynku koreańskiego i wiele możliwości inwestycyjnych 
•	 Rosnące zapotrzebowanie na najnowocześniejsze technologie 

oczyszczania ścieków
•	 Strefy wolnego handlu przyjazne dla zagranicznych inwestorów
•	 Lukratywny rynek dla zagranicznych przedsiębiorstw posiadających 

doświadczenie w technologii oczyszczania ścieków
•	 Duże zapotrzebowanie na nowoczesne, innowacyjne technologie 

oczyszczania ścieków

•	 Zagrożenia:
•	 Znaczna część rynku należy do koreańskich konglomeratów
•	 Silna konkurencja ze strony doświadczonych dostawców z 

Japonii, USA, Niemiec, Francji
•	 Sąsiedztwo Chin i Tajwanu oferujących technologie na atrakcyj-

nych warunkach i już obecnych na koreańskim rynku

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1 Obecna sytuacja Korei Południowej

Technologie przetwarzania odpadów w Korei Południowej są dostosowywane do intensywnie wdrażanej i wspie-
ranej polityki 3R (Reduce, Reuse, Recycle):
•	 Reduce - ograniczać wolumen produkowanych odpadów,
•	 Reuse - używać ponownie,
•	 Recycle - odzyskiwać.
Ze względu na dynamiczny rozwój oraz wysoki poziom organizacji gospodarczej, konsumpcja energii tego kraju 
sukcesywnie wzrasta. Korea jest dziesiątym największym konsumentem energii na świecie [Byung-Chul, 2009]. 
Jednocześnie importuje 97% nośników energii, nie mając wystarczających złóż węgla, gazu ziemnego czy ropy 
naftowej. W związku z powyższym opracowuje plany mające na celu zmniejszenie uzależnienia kraju od zewnętrz-
nych dostawców, wspierając rozwój oraz wdrożenia technologii umożliwiających produkcję energii z czystych 
źródeł (źródła energii inne niż paliwa kopalne). Rząd koreański, uznając, że najbardziej efektywną i opłacalną 
ekonomicznie metodą zwiększenia udziału czystej energii w bilansie energetycznym państwa jest promowanie 
projektów produkcji energii z odpadów (waste–to–energy), zdecydował o wspieraniu tego typu przedsięwzięć 
[Byung-Chul, 2009].
Wynika to z faktu, że koszt jednostkowy produkcji energii z odpadów jest niski (ok. 10% kosztów w porównaniu 
do energii słonecznej oraz 66% kosztów energii wiatrowej) [Byung-Chul, 2009]. Ponadto, w wyniku utylizacji tą 
drogą nie powoduje się powstania problemów w przyszłości, jakie niesie za sobą deponowanie odpadów na 



168 169GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II

Rynek Zielonych Technologii w Korei Południowej

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5%

Odpady niebezpieczne (Mg/rok)

Rysunek 9. Struktura odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 w ujęciu rocznym (w mln Mg). Źródło: Opracowanie 
własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska Republiki Korei, 2010.

Jak wynika z tabel nr 12 i 14, główną metodą przetwarzania odpadów w Korei Południowej, zarówno w przypad-
ku odpadów komunalnych, jak i przemysłowych, jest recykling poprzez odzysk surowców oraz energii. Z ponad 
połowy odpadów komunalnych oraz 80% przemysłowych jest odzyskiwana energia oraz surowce.
Najbardziej powszechne rozwiązanie w Polsce, deponowanie na składowiskach, postrzegane tam jako szkodli-
we dla środowiska oraz niewykorzystujące potencjału energetycznego odpadów, jest agresywnie wycofywane 
(zmiana w latach 2000–2007 z 43% na 24% - odpady komunalne oraz z 16% na 9% - odpady przemysłowe).
Na skutek wprowadzenia systemu opłat uzależnionych od ilości oddanych odpadów komunalnych, znacząco zo-
stał wzmocniony trend segregacji odpadów oraz ich recykling. W 2007 r. zdeponowano na składowiskach jedynie 
24% odpadów, 18% poddano obróbce termicznej, a resztę odzyskowi.
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Rysunek 10. Metody zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000 – 2007. Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych Ministerstwa Środowiska Republiki Korei, 2010.
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Rysunek 8. Struktura odpadów wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 w ujęciu dziennym (w tys. Mg).  Źródło: Opracowanie własne na podsta-
wie danych Ministerstwa Środowiska Republiki Korei, 2010. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Łącznie 234 283 261 032 277 533 303 029 311 666 304 357 328 954 346 669

Odpady komunalne
46 438 

0,98kg/os
48 499 

1,01kg/os
49 902 

1,04kg/os
50 736 

1,05kg/os
50 007 

1,03kg/os
48 398 

0,99kg/os
48 844 

0,99kg/os
50 346 

1,02kg/os

Od
pa

dy
 pr

ze
m

ys
łow

e

Łącznie 187 845 212 533 227 631 252 293 261 659 255 959 280 110 296 323

Pozostałe odpady 
przemysłowe

101 453 95 908 99 505 98 891 105 018 112 419 101 099 114 807

Odpady budowlane 78 777 108 520 120 141 145 420 148 489 134 906 168 985 172 005

Odpady niebezpieczne 7 615 8 105 7 985 7 982 8 152 8 634 10 026 9 511

Tabela 11. Struktura odpadów wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000 – 2007 w ujęciu dziennym w tys. Mg). Źródło: Ministerstwo Środowiska Repu-
bliki Korei, 2010.

Produkcja odpadów przemysłowych zwiększała się średnio o 5,5% w ciągu ostatnich pięciu lat (2003-2007) ze 
względu na wzrost działalności przemysłowej.  Produkcja odpadów przemysłowych w 2007 r. osiągnęła rekor-
dowy wolumen 106 mln Mg rocznie i wzrosła w relacji do roku poprzedniego o 5,8%. W 2007 r. pośród 63 mln 
odpadów budowlanych 43 mln Mg stanowiły odpady cementu, a 8 mln Mg odpady asfaltu.
Szczególnie istotne znaczenie ma produkcja odpadów niebezpiecznych, która w 2007 r. wyniosła 3,5 mln Mg, co 
stanowi ok. 3% w strukturze wytwarzanych odpadów przemysłowych. Ich liczba jest zmienna z roku na rok, zmia-
ny dynamiki wahają się w przedziale od  -5% do +16%. Rysunek nr 9 szczegółowo przedstawia to zagadnienie.
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Rysunek 11. Metody zagospodarowania odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000 – 2007. Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych Ministerstwa Środowiska Republiki Korei, 2010

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wytwarzanie łącznie 187 845 212 533 227 631 252 293 261 659 255 959 28 011 296 323

Deponowanie na składowiskach
29 904
15,9%

32 677
15,4%

34 303
15,1%

29 377
11,6%

26 043
10,0%

21 632
8,5%

14 646
5,2%

27 794
9,4%

Obróbka termiczna
11 732
6,2%

12 106
5,7%

10 893
4,8%

11 338
4,5%

11 341
4,3%

9 669
3,8%

10 693
3,8%

10 211
3,4%

Recykling
138 031
73,5%

158 841
74,7%

172 323
75,7%

200 830
79,6%

212 728
81,3%

212 681
83,1%

244 131
87,2%

249 576
84,2%

Inne 
(odprowadzanie do morza, etc.)

8 178
4,4%

8 909
4,2%

10 112
4,4%

10 748
4,3%

11 547
4,4%

11 977
4,6%

10 640
3,8%

8 742
3,0%

Tabela 14. Metody zagospodarowania odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000–2007 (liczba Mg/ dzień) wraz z ujęciem 
procentowym. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010. 

6.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Korea Południowa intensywnie nowelizuje prawodawstwo regulujące gospodarkę odpadami, mając na celu 
podnoszenie efektywności wtórnego wykorzystania surowców oraz ochronę środowiska naturalnego. Regulacje 
prawne są kompleksowe i obejmują trzy filary gospodarki odpadami:
•	 redukcję odpadów u źródła, 
•	 recykling odpadów oraz 
•	 bezpieczną utylizację odpadów.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wytwarzanie łącznie 46 438 48 499 49 902 50 736 50 007 48 398 48 844 50 346

Deponowanie na składowiskach
21 831
(47%)

21 000 
43%

20 724
41%

20 450
40%

18 195
36%

13 402
28%

12 601
26%

11 882
24%

Obróbka termiczna
5 441
11,7%

6 577
13,6%

7 229
14,5%

7 348
14,5%

7 224
14,4%

7 753
16,0%

8 321
17%

9 348
18,6%

Recykling
19 166

41%
20 922
43,1%

21 949
44%

21 938
45%

24 588
49%

27 243
56%

27 922
57%

29 116
58%

Tabela 12. Metody zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000 – 2007 (liczba Mg/ dzień) wraz z ujęciem 
procentowym. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010. 

W 2005 r. wprowadzono zakaz deponowania odpadów spożywczych na wysypiskach. W ciągu pięciu lat osiągnię-
to ogromny sukces zmniejszając współczynnik składowania z 45% na 3%. W 2007 r. 92% odpadów było kompo-
stowanych albo używanych jako surowiec do produkcji paszy dla zwierząt.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wytwarzanie łącznie 11 434 11 237 11 397 11 398 11 464 12 977 13 327 14 452

Deponowanie na składowiskach
5 185
45%

3 856
34%

3 345
29%

2 836
25%

1 607
14%

356
3%

261
2%

451
3%

Obróbka termiczna
1 088
10%

1 003
9%

922
8%

844
7%

541
5%

516
4%

508
4%

674
5%

Ponowne zagospodarowanie
5 161
45%

6 378
57%

7 130
63%

7 718
68%

9 316
81%

12 105
93%

12 603
94%

13 327
92%

Tabela 13. Metody zagospodarowania odpadów spożywczych wytwarzanych na terenie Korei w latach 2000 – 2007 (liczba Mg/ dzień) wraz z ujęciem pro-
centowym. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010. 

W kolejnych latach, jak można zauważyć z rysunku nr 11, oraz szczegółowo z tabeli nr 14, wskaźnik odpadów 
przemysłowych poddanych recyklingowi wzrasta. W 2007 84,2% odpadów poddano odzyskowi; 9,4% zdepo-
nowano na składowiskach; 3,4% poddano obróbce termicznej, natomiast ok. 3,0% zostało zrzuconych do mo-
rza. Wskaźnik przetworzonych odpadów przemysłowych i budowlanych jest wysoki (odpowiednio 66,9% oraz 
97,5%), ponieważ są to przeważnie materiały jednolite, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie.
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 Nazwa
Data uchwalenia/ data 

nowelizacji
Zakres 

Ustawa o kontroli nad odpadami
(Waste Control Act)

12.1983/ 07.2008
Zawiera ramy systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. reguluje 
kwestie zarządzania odpadami niebezpiecznymi oraz wymagania 

dotyczących instalacji utylizujących odpady.

Ustawa o odzysku surowców z zużytego sprzętu elek-
tronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Act on Resource Recycling of Electrical and Electronic 

Equipment and Vehicles)

04.2007
Reguluje kwestie gospodarki odpadami niebezpiecznymi z zużytego 
sprzętu elektronicznego oraz z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa o kontroli trans granicznej podczas 
przemieszczania odpadów niebezpiecznych oraz ich 

utylizacji
(Act on the control of Transboundary movement of 
hazardous wastes and their disposal (Dec. 1992))

12.1992/ 05.2007

Ustawa o kontroli trans granicznej podczas przemieszczania odpadów 
niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwiania

Dotyczy monitorowania odpadów niebezpiecznych na terenie krajów 
należących do OECD.

Ustawa o wspieraniu odzysku surowców z odpadów 
budowlanych

(Act on the Promotion of Construction Waste 
Recycling)

12.2003/ 12.2006

Reguluje kwestie gospodarki odpadami budowlanymi ze szczególnym 
naciskiem na powtórne wykorzystanie surowców. Wskazuje przedsię-

wzięcia do realizacji których powinno wykorzystywać się materiały 
budowlane z odzysku, np. budowa dróg, kompleksy wodociągowe, 

obiekty przemysłowe

Ustawa o niebezpiecznych związkach chemicznych
(Toxic Chemicals Control Act)

Ustawa wprowadzająca obowiązek monitorowania chemikaliów odpro-
wadzonych do środowiska 

Ustawa o promocji instalacji do utylizacji odpadów
(Promotion of Installation of Waste Disposal Facilities 

and Assistance, etc. to Adjacent Areas Act)
01.1995/ 12.2007

Ustawa regulująca kwestie wymogów jakie mają spełniać instalacje do 
utylizacji odpadów 

(Act on the Management and Use of Livestock 
Manure)

09.2006 Reguluje kwestie gospodarki odchodami zwierzęcymi 

Ustawa o promocji oszczędzania oraz odzysku 
zasobów

(Act on the Promotion of saving and recycling of 
resources)

12.1992/ 03.2008
Reguluje kwestie dotyczące odzysku odpadów oraz oszczędności 

zasobów

Tabela 15. Wykaz wybranych aktów prawnych regulujących kwestie gospodarki odpadami. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2009.

Regulacje prawne dotyczące odpadów niebezpiecznych
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest ściśle regulowana. Podlega pod Ustawę o kontroli nad odpadami 
(“Waste Control Act”) i Ustawę o kontroli transgranicznej podczas przemieszczania odpadów niebezpiecznych 
oraz ich unieszkodliwiania (“Act on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Dispo-
sal”) oraz Ustawę o niebezpiecznych związkach chemicznych (“Toxic Chemicals Control Act”).
Zgodnie z prawem koreańskim do odpadów niebezpiecznych zaliczane są odpady przemysłowe, które mogą 
spowodować szkodę dla środowiska oraz odpady medyczne, szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Szczegółowe 
regulacje w tym zakresie są określone w Ustawie o kontroli nad odpadami.
Koreański system prawny rozróżnia klasyfikację odpadów, którą ujmuje schemat 12:

Redukcja odpadów u źródła obejmuje ograniczenia stosowania produktów jednorazowego użytku; kontrolę opa-
kowań produktów - ograniczenia co do wielkości użytych materiałów oraz metod pakowania; opłatę „odpadową” 
– nakładaną na producentów oraz importerów dóbr, zawierających elementy niebezpieczne dla środowiska lub 
trudne do odzysku; redukcję ilości odpadów spożywczych; system opłat za odpady uzależniony od produkowa-
nego wolumenu  – wdrożenie zasady ”zanieczyszczający płaci”; ograniczenie produkowanego wolumenu odpa-
dów przemysłowych - regulacje dotyczące ilości, optymalizacji procesów produkcyjnych, recyklingu.
Kolejny filar dotyczący recyklingu odpadów odnosi się do szeregu działań: promocji systemu recyklingu odpa-
dów poprzez rozszerzoną odpowiedzialność producenta, gdzie płaci on określoną stawkę za wprowadzenie do 
obrotu dóbr oraz opakowań; system „eko-zabezpieczeń” służący jako system zabezpieczający recykling zużytego 
sprzętu elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w tym zawartych w nich substancji nie-
bezpiecznych. Obejmuje również recykling odpadów spożywczych – przerób odpadów spożywczych na pasze 
i nawozy oraz recyklingu odpadów budowlanych.
Duży nacisk w strategii narodowej kładzie się na odzysk energii z odpadów, gdyż obecnie ok. 75% czystej energii 
pochodzi z tego źródła.
Wartym podkreślenia jest również założenie rządu koreańskiego dotyczące transferu know–how, nt. optymali-
zacji obiegu surowców wtórnych w przemyśle do krajów mniej zaawansowanych technologicznie, co umożliwia 
ekspansję oraz zdobycie kontraktów na tych rynkach.

Trzeci filar - bezpieczna utylizacja odpadów dotyczy regulacji w kwestiach:
•	 Importu oraz eksportu odpadów – zgodnie z postanowieniami konwencji bazylejskiej na wywóz/ przywóz 

określonych grup odpadów niebezpiecznych zza granicy wymagana jest zgoda odpowiedniego organu.
•	 Gospodarki odpadami niebezpiecznymi – ścisłe regulacje dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecz-

nymi w zależności od typu oraz sposobu utylizacji.
•	 Gospodarki odpadami medycznymi - ścisłe regulacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymi, 

w tym obowiązek składowania ich w certyfikowanych kontenerach i przekazywania odpowiednim jednost-
kom. Odpady medyczne są monitorowane w czasie rzeczywistym przez nadajniki radiowe na każdym etapie 
postępowania z nimi.

•	 Zaniedbanych odpadów – program poświęcony utylizacji odpadów w firmach, które zbankrutowały podczas 
kryzysu azjatyckiego w 1998 r.

Ponadto obejmuje System Allbaro, czyli obowiązkowy system monitoringu obiegu odpadów niebezpiecznych 
oraz budowlanych w przedsiębiorstwach dla administracji publicznej w czasie rzeczywistym.
Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest Waste Control Act uchwalony w 1983 r., 
a znowelizowany w 2008. Tabela nr 15 zawiera wykaz niektórych aktów prawnych oraz zakres, którego dotyczą.
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Rząd koreański przygotował szereg instrumentów wsparcia, m.in. obniżone stawki podatku VAT, dostęp do atrak-
cyjnych form finansowania inwestycji, wsparcie prac badawczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się rozwojem, sprzedażą oraz wdrażaniem zielonych technologii oraz znaczące subwencje.
W 2008 r. 44% koreańskich firm wdrożyło system Green Management do swoich przedsiębiorstw, polegający na 
uwzględnieniu czynnika ekologicznego we wszystkich obszarach działalności firmy, do 2012 planuje się zwięk-
szyć ten wskaźnik do 60%.
Rząd koreański kładzie ogromny nacisk na rozwój technologii przetwarzania odpadów na energię ze względu na 
ich opłacalność ekonomiczną, ogromne źródło oszczędności surowców energetycznych oraz pozytywny wpływ 
na środowisko. 
W 2006 r. wyprodukowano 5,23 mln TOE energii z nowych oraz odnawialnych źródeł energii, z czego ok. 4 mln 
TOE pochodziło z odpadów. 
Tabela nr 16 przedstawia produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odpadów w procesie spalania odpadów oraz 
sposoby ich zagospodarowania, natomiast tabela nr 17 produkcję energii elektrycznej i gazu z odpadów depo-
nowanych na składowiskach.

Przerób odpadów w instalacjach
(liczba Mg / dzień)

Produkcja energii cieplnej (Tcal/ rok)
Zużycie energii cieplnej (Tcal/ rok)

Łącznie Produkcja energii elektrycznej Dostawa ciepła

12 468 5 521 4 891
Łącznie: 1 133 tys.
Sprzedaż: 238 tys.

Użytek własny: 895 tys.

Łącznie: 3757
Ogrzewanie miejskie 2 133

Inne: 50
Użytek własny: 1574

Tabela 16. Odzysk oraz zużycie energii cieplnej w procesie spalania odpadów w 2006 r. Źródło: Byung-Chul, 2009.

Klasyfikacja

Produkcja energii elektrycznej Produkcja gazu

Obiekty Moc (MW) Obiekty Moc (m3/ dzień)

Łącznie 11 80,83 4 917 280

Obszary miejskie 1 59,88 (74%) 1 662 000 (72%)

Pozostałe obszary 10 20,95 (26%) 3 255 280 (28%)

Tabela 17. Produkcja energii elektrycznej oraz gazu wysypiskowego na wybranych składowiskach odpadów w 2006 r. Źródło: Byung-Chul, 2009.

W 2007 działało 35 fabryk produkujących paliwo stałe z odpadów palnych (RDF- Refused-Derived Fuel), 
w  tym w mieście Wonjoo o zdolnościach produkcyjnych 37 000 Mg/rocznie oraz kilka biogazowi produ-
kujących biogaz z odpadów spożywczych, osadów ściekowych, odchodów zwierząt w Pajoo, Kyung-gi-do, 
przy składowisku odpadów w Saeng-gok, (Busan) i kilka przy oczyszczalniach ścieków w Dong-rae-gu (Bu-
san) i w Nam-gu, (Ulsan) [Byung-Chul , 2009]. Ten niski poziom wykorzystania odpadów jako paliwa wynika 
z wcześniejszej koncentracji rządu na promocji metod recyklingu surowców oraz braku subwencji dla innych 
odnawialnych źródeł niż słońce, wiatr, woda oraz źródła geotermalne. Od roku 2008 wprowadzono znaczące 
zmiany w tym zakresie uchwalając „Comprehensive Masterplan for „Waste-to-Energy”.
W ramach tego planu do roku 2012 planuje się odzyskiwać energię z 31% produkowanego wolumenu odpa-
dów organicznych, natomiast do 2020 r. wskaźnik ten ma wzrosnąć do 100% [Byung-Chul, 2009].

 

Odpady

Odpady
komunalne

Odpady
przemysłowe

Ogólne

Budowlane

Niebezpieczne m. in. zużyte oleje, zużyte 
kwasy, odpady medyczne

Rysunek 12. Klasyfikacja odpadów komunalnych w Republice Korei. Źródło: Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010.

Odpady niebezpieczne są zaklasyfikowane do 11 grup w zależności od miejsca ich powstania, utraty wartości 
fizyko-chemicznej oraz zawartości szkodliwych substancji.
Przedsiębiorstwa przekraczające dozwolony poziom wytwarzanych substancji niebezpiecznych są zobowiązane 
do zgłoszenia planu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w stosownym urzędzie oraz do otrzymania 
zgody na wskazany w planie sposób utylizacji. Odpady niebezpieczne mogą być zagospodarowane w instala-
cjach do utylizacji w przedsiębiorstwach lub też przekazane do zakładu unieszkodliwiania.
Normy w zakresie zbierania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych są bar-
dziej rygorystyczne, niż te, którym podlegają odpady komunalne lub odpady wynikające z ogólnej działalności 
przedsiębiorstwa. Punkty odzysku np. olejów odpadowych są zobowiązane do otrzymania certyfikatu zezwalają-
cego na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Dodatkowo obowiązkowo prowadzona jest ewidencja odpadów niebezpiecznych w ramach systemu Allbaro, 
umożliwiająca administracji państwowej nadzór nad wielkością, miejscem składowania lub sposobem utylizacji 
odpadów w czasie rzeczywistym.

6.3 Rynek koreański dziś i jutro

Rząd koreański, postrzegając ogromny potencjał rozwoju rynku zielonych technologii, wdraża plan mający na 
celu osiągnięcie czołowych pozycji na rynku globalnych dostawców rozwiązań ekologicznych przez koreańskich 
producentów. W 2005 r. opracowano tzw. Green Policy, która obejmuje całość niezbędnych działań do osiągnięcia 
celów ekologicznych oraz poprawy jakości życia ludności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej atrakcyjności 
ekonomicznej przedsięwzięć.
Motorem napędowym miałyby stać się nowoczesne technologie przygotowane w dziesięciu obszarach, w tym 
w obszarze utylizacji odpadów oraz odzysku surowców i energii. Skutkowałoby to znaczną oszczędnością zużycia 
surowców ze źródeł naturalnych, w tym nośników energii oraz tworzeniem kolejnego koła zamachowego gospo-
darki w bardzo atrakcyjnym sektorze poprzez rozwój technologii o wysokiej wartości dodanej.
Obszary intensywnego wsparcia obejmują:
•	 Rozwój wysokoefektywnych technologii segregacji odpadów organicznych,
•	 Rozwój technologii umożliwiających przekształcenie odpadów oraz biomasy w energię,
•	 Rozwój zaawansowanych, kompleksowych narzędzi do oceny zagrożeń dla środowiska.
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6.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na koreańskim rynku technologii przetwarzania odpadów jest aktywnych kilku znaczących dostawców z kraju oraz za-
granicy.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Korea czyni bardzo duże starania, aby stać się światowym liderem 
wśród dostawców zielonych technologii. W tym celu prowadzi projekt badawczy Eco-Star z budżetem ok. 203 
mld KRW (170 mln USD) mający na celu opracowanie najnowocześniejszych technologii w tym obszarze. Na pod-
stawie znacznej aktywności rządu koreańskiego oraz sektora prywatnego na polu prac badawczych, można wnio-
skować, że sytuacja na rynku oferowanych rozwiązań będzie ulegać dynamicznym zmianom.
Większość rynku jest obsługiwane przez koreańskie czebole, korporacje, które dostarczające kompleksowych roz-
wiązań dla firm.

Do głównych z nich należą:

•	 Daewoo Engineering & Construction. 
Firma działa w branżach paliwowej, energetycznej, środowiskowej, transportowej, stoczniowej oraz dewelo-
perskiej. Prowadziła budowę licznych projektów środowiskowych, a w tym: wielu spalarni odpadów komu-
nalnych, w tym w Jinhae, Incheon, Jeonju, Sanbuk, Daejangdong, Seongseo, Jungdong; oczyszczalni scieków 
w Kimhae, Nanji, Sooyoung, Gulpocheon, Gunsan czy też linii wodociągowych.

•	 Samsung Heavy Industries
Firma działa w branży stoczniowej, inżynieryjnej oraz budowlanej. Na początku 2008r. spółka zdecydowała się 
wejść na koreański rynek gospodarki odpadami licencjonując technologię MBT (mechaniczno – biologiczne-
go przetwarzania odpadów) od irlandzkiej spółki Bedminster’s Mechanical Biological Treatment.

•	 Hyundai Engineering & Construction
Firma prowadzi działalność w branżach energetycznej, środowiskowej, budowlanej, deweloperskiej, energetyki 
atomowej oraz przemysłowej. Dostarcza rozwiązania technologiczne m.in biogazownie przekształcające odpady 
organiczne w biogaz, a następnie w wysokoenergetyczny bio-metan oraz instalacje do odzysku azotu oraz fosforu 
ze ścieków.

Ponadto na rynku działa liczna grupa mniejszych przedsiębiorstw dostarczających moduły czy podzespoły do po-
szczególnych instalacji lub też sprzedających swoje produkty czebolom jako marka no-name.
Warto również zwrócić uwagę na bliskość dostawców rynku chińskiego oraz japońskiego oferujących rozwiąza-
nia techniczne każdej klasy.

Biorąc pod uwagę fakt, że plany rozwojowe rządu koreańskiego przewidują wdrażanie najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych zapewniających wytwarzanie energii z odpadów, można prognozować kierunki jego 
działań.
Obecnie do najbardziej zaawansowanych, ekologicznych i uniwersalnych technologii utylizacji odpadów należy 
gazyfikacja i utylizacja plazmowa, umożliwiająca utylizację każdego rodzaju odpadów, w tym komunalnych, prze-
mysłowych i niebezpiecznych (za wyjątkiem nuklearnych). W procesie utylizacji tą metodą uzyskuje się znaczne 
nadwyżki ciepła procesowego pochodzącego z utylizowanych odpadów, lub wysokoenergetycznego gazu, które 
to mogą zostać spożytkowane do wytwarzania energii elektrycznej, zasilania zakładów przemysłowych, obiektów 
użyteczności publicznej lub osiedli mieszkaniowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych spalarni, technologie 
plazmowe są czystsze pod względem emisji gazów do atmosfery, a także nie powodują powstania szkodliwych 
odpadów w postaci toksycznych popiołów [Hamilton, 2008; Olszowiec, 2010].

Planowane są ogromne inwestycje rzędu 5,63 bln KRW (ok. 4,7 mld USD3) w celu zbudowania instalacji do 
odzysku energii z odpadów. W tym celu ze środków budżetowych planuje się przeznaczyć 2,77 bln KRW 
(ok. 2,32 mld USD) na subsydia oraz pozyskać 2,86 bln KRW środków prywatnych (ok. 2,4 mld USD). 
Szacuje się, że inwestycje będą generować korzyści ekonomiczne na poziomie ok. 1,2 biliona KRW (ok. 1 mld 
USD) rocznie od początku 2012 r.
Korzyści ekonomiczne mają pochodzić z:
•	 redukcji kosztów utylizacji odpadów,
•	 oszczędności płynących z odciążenia kosztami eksploatacji składowisk,
•	 oszczędności wynikających z zagospodarowania terenów do deponowania odpadów pod cele inwesty-

cyjne,
•	 redukcji kosztów importowanych nośników energii, w tym ropy naftowej oraz węgla kamiennego,
•	 premii ekologicznych wynikających z prewencji, która jest tańsza niż usuwanie powstałych szkód w śro-

dowisku,
•	 zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych (metan, CO2).
Rozwój sektora ma również generować wpływy z podatków z 46 000 nowo stworzonych miejsc pracy oraz 
nowych przedsiębiorstw. [Byung-Chul, 2009 oraz Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2010].
Dotychczas, w ramach funduszu promującego branżę recyklingową, przeznaczono 731 mld KRW 
(ok. 611 mln USD) na 2013 jednostek związanych z branżą waste–to–energy.
Rysunek nr 13 poniżej przedstawia planowane zmiany:

2007
220 000 
Mg/ rok

Odpady (2012)
3,8 mln MG/r

w tym: 1,85 mln Mg -
odpady oragniczne,

1,95 mln Mg 
- odpadypalne

Ciepło uzyskane
w procesie spalanie

1,28 mln/4

Gaz
wysypiskowy 308

160 m3/dzień

Waste - to - Energy

2020
12,18 mln 

Mg/ rok
100%

Rysunek 13. Plany dotyczące odzysku energii z odpadów. Źródło: Byung-Chul, 2009.

Wśród licznych projektów infrastrukturalnych w kraju rozpoczęto budowę miasteczek ekologicznych w rejonach 
Joongbu, Kangwon i Chungbook, Honam (Chula, Choongnam) oraz Youngnam mających stanowić światowe 
atrakcje turystyczne. Przedsięwzięcia obejmują budowę ekologicznych spalarni, biogazowni, fabryk produkują-
cych paliwo RDF, suszarni osadów ściekowych oraz wytwórni gazu wysypiskowego ze składowisk.
Ponadto od roku 2009 r. przygotowywane są studia wykonalności projektów budowy 6 kompleksów ekologicz-
nych w prowincjach Gangwon i North Chungcheong (Wonju), prowincji Jeju, prowincji Daejeon i Chungcheong 
Południowy (Daejeon), prowincjach Daegu i North Gyeongsang (Daegu) oraz prowincjach Gwangju & Jeolla Pół-
nocna  (Gwangju).

3  Wszystkich przeliczeń walutowych dokonano na podstawie kursu zamknięcia USDKRW z dnia 9 lipca 2010 r.
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Rysunek 14. Struktura wytwarzanej energii elektrycznej w Korei Południowej w 2005r. Żródło: Energy Balances of OECD Countries, IEA/OECD, 2006.
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Rysunek 15. Struktura wytwarzanej energii elektrycznej w Korei Południowej w latach 1970 -2005r. (jednostka TWh). Źródło: OECD Coal Information 2007, 2007

Głównym nośnikiem energii pierwotnej jest ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel. Zgodnie z prognozami Inter-
national Energy Agency zapotrzebowanie na nie będzie wzrastać rok rocznie.

6.5 Analiza SWOT

Poniżej sporządzono analizę mocnych stron i głównych braków polskiej grupy technologicznej należącej do ak-
celeratora GreenEvo z perspektywy rynku koreańskiego oraz jej szans rynkowych oraz zagrożeń, w przypadku 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy handlowej na tym rynku.

POZYTYWNE NEGATYWNE

•	 Wewnętrzne cechy  
grupy technolo-
gicznej

•	 Silne strony:
•	 innowacyjne, energooszczędne oraz ekologiczne technologie
•	 kompleksowość oferowanych rozwiązań technicznych atrakcyjnych dla 

koreańskiego klienta

•	 Słabe strony:
•	 mała rozpoznawalność produktów polskich na 
•	 rynku koreańskim
•	 wysokie koszty transakcyjne
•	 znaczna odległość rynku wpływa negatywnie 
•	 na czas dostarczenia produktu, świadczenie usług 
•	 serwisowych/ gwarancyjnych oraz zwiększa 
•	 cenę o koszty transportu

•	 Zewnętrzne cechy 
grupy technolo-
gicznej

•	 Szanse:
•	 sprzyjające otoczenie inwestycyjne wynikające z bardzo silnego dążenia 

rządu koreańskiego aby wdrażać nowe, energooszczędne technologie co 
przekłada się na  subwencje oraz  zwolnienia podatkowe dla przedsię-
biorców

•	 dobrze zaplanowana oraz wdrażana strategia zarządzania odpadami w 
skali całego kraju

•	 wiele bieżących oraz zaplanowanych projektów infrastrukturalnych oraz 
ekologicznych - możliwość zdobycia atrakcyjnych kontraktów

•	 sprzyjające otoczenie prawne – przedsiębiorstwa mają obowiązek w 
sposób ekologiczny prowadzić procesy technologiczne oraz prowadzić 
oszczędną politykę gospodarki zasobami

•	 duże zapotrzebowanie na instalacje do utylizacji odpadów
•	 dążenie rządu koreańskiego do uniezależnienia się od zewnętrznych 

źródeł energii
•	 duże poparcie społeczeństwa dla firm ekologicznych
•	 liczne formy wsparcia prac R&D w MŚP nad technologiami ekologicznymi 

– możliwość współpracy
•	 Zacieśnienie wymiany handlowej pomiędzy krajami UE a Republiką Korei 

– pozytywny sentyment na rynku
•	 Pozytywny wizerunek produktów z UE na rynku koreańskim
•	 Pozytywne relacje biznesowe pomiędzy Polską a Koreą

•	 Zagrożenia:
•	 bliskość dostawców technologii z sąsiednich krajów (Chiny, Japonia)
•	 zaawansowane prace badawcze firm koreańskich opracowujących 

rodzime technologie
•	 hierarchiczny system podejmowania decyzji może deprecjonować 

technologie od kontrahentów spoza kręgu dotychczasowych 
partnerów handlowych

7. Rynek technologii dla koksownictwa (Joanna Rutkowska, Malwina Wasiak)

7.1 Obecna sytuacja Korei

Technologie dla koksownictwa obejmują instalacje mające na celu oczyszczanie gazów odpadowych, np. gazu 
koksowniczego oraz wykorzystanie go do generacji energii cieplnej, pary lub energii elektrycznej.
Zapotrzebowanie Korei Południowej w 2008 r. na energię elektryczną wyniosło 385,1 TWh, co stawia ją na pozycji 
jedenastego konsumenta na świecie. W strukturze wytwarzanej energii elektrycznej znaczny udział ma energia 
pochodząca z węgla oraz atomowa (udział po ok.40%).
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Rysunek 17. Struktura wytwarzanego Co2 w latach 1970 -2005r. Źródło: OECD Coal Information 2007, 2007

7.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Wraz z uchwaleniem prawa o ochronie czystego powietrza w 1990 roku, zaktualizowanego w 2008 roku, możli-
wym stało się skuteczne zarządzanie ośrodkami przemysłowymi, będącymi głównymi źródłami emisji zanieczysz-
czeń.
Wyróżnia się następujące metody zarządzania obiektami z punktu widzenia ochrony środowiska:
Uprawnienia i sprawozdanie na temat instalacji i przebudowy obiektów powodujących emisję do atmos-
fery.
Przedsiębiorstwo planujące zainstalowanie urządzeń emitujących zanieczyszczenia musi uzyskać stosowne ze-
zwolenie lub złożyć sprawozdanie do właściwego organu państwa. W przypadku, gdy firma planuje zainstalować 
urządzenia emitujące niebezpieczne związki, powinna uzyskać stosowne zezwolenie. W pozostałych przypad-
kach, jednostka powinna sporządzić sprawozdanie. W szczególności, w przypadku obiektów, które emitują nie-
bezpieczne dla środowiska związki na obszarach gęsto zaludnionych i urządzeniach instalowanych w specjalnych 
strefach pomiarowych, jeżeli łączna ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza (wyłączając TSP, SOx, 
NOx) przekracza 10 ton wciągu roku, urząd może ograniczyć użytkowanie instalacji w celu ochrony zdrowia pu-
blicznego i jakości powietrza.
Stopniowy proces intensyfikacji dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery i implementa-
cja zaawansowanego systemu wykrywania zanieczyszczeń.
Dopuszczalne normy zrzutu substancji zanieczyszczających powietrze zostały zaostrzone wraz z nowelizacją Aktu 
o Zapobieganiu Zanieczyszczeniu Środowiska (The Environmental Pollution Prevention Act) oraz Ustawy o Ochro-
nie Środowiska (The Environment Conservation Act).
Wzmocnienie kontroli przedsiębiorstw w rejonach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia. 
Ministerstwo Środowiska w Korei wyznacza coraz bardziej rygorystyczne dopuszczalne normy dla istniejących 
przedsiębiorstw oraz opracowuje specjalne standardy dla nowo powstających ośrodków przemysłowych w Ulsan 
i Onsan, które są oznaczone jako rejony pomiarów zanieczyszczenia powietrza w ramach Framework Act on Envi-
ronmental Policy. Ponadto, ośrodki przemysłowe podlegają podziałowi wg 5 kategorii, w zależności od stopnia 
emisji zanieczyszczeń. Duże obiekty emisji znajdują się pod ścisłą kontrolą i muszą stosować się do wymogów 
prawnych.
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Rysunek 16. Struktura wytwarzanej energii pierwotnej w Korei Południowej w latach 1975 -2030(P). Źródło: Energy Balances of OECD Countries, IEA/OECD, 2006.

Korea Południowa dysponuje ubogimi złożami antracytu, nie wystarczającymi na potrzeby kraju. Stąd ponad 
90% węgla, głównie bitumicznego, jest importowanych z Australii, Chin oraz Indonezji. W roku 2005 Korea 
stała w czołówce rankingu głównych konsumentów węgla na świecie (82Mtce) oraz importerów tego surowca 
(76,8Mt).
W związku z wysoką zależnością od zewnętrznych dostawców energii, Korea subsydiuje rodzime wydobycie 
antracytu z siedmiu krajowych kopalni. Dąży również do uniezależnienia się od importu poprzez rozwój zie-
lonych technologii umożliwiających produkcję czystej energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie konsumpcji energii.
W wyniku koncentracji rządu koreańskiego na podtrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju gospodarczego 
kraju, Korea Południowa nie dawała wysokiego priorytetu ochronie środowiska. Jako skutek tego zaniedbania, 
środowisko uległo znacznej degradacji, a powietrze i gleba zanieczyszczeniu [Lee, Hun 2009].

Na początku bieżącego millennium rząd koreański, ponaglany przez międzynarodowe instytucje takie jak 
OECD, zaimplementował do polityki rozwoju państwa zasadę 3Es:
•	 energy security of supply – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
•	 economic efficiency – efektywności ekonomicznej,
•	 environmental protection – ochrony środowiska.

Szczególna uwaga rządu koreańskiego na uwzględnieniu aspektu środowiskowego wynika z faktu, że Korea 
stoi w światowej czołówce głównych emitentów gazów cieplarnianych do atmosfery. W latach 1990 -2003 emi-
sja CO2 do atmosfery rosła w tempie rozwoju gospodarczego, liczonego tempem przyrostu PKB [OECD Envi-
ronmental Performance Reviews Korea, 2007].
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Rysunek 18. Przepływ węgla koksowniczego na świecie. Źródło: World Coal Institute, 2007

Znaczna część surowca jest sprowadzana przez koreańskie konglomeraty takie jak: POSCO, Hyundai (będący 
największym wytwórcą statków na świecie) czy Doosan.
Przedsiębiorstwa te są głównymi wytwórcami stali w kraju. Ich silna pozycja związana jest ze stosowaniem naj-
nowszych ekologicznych technologii oraz z ciągłym dążeniem do poprawy standardów w kwestiach środowi-
skowych. Czyste technologie rozwinęły się w Europie Zachodniej oraz Japonii, z tego też względu koreańskie 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza wytwórcy stali, najczęściej współpracują z zagranicznymi producentami. Koreań-
skie konglomeraty w większości zamawiają ekologiczne rozwiązania z takich krajów jak Niemcy oraz Japonia. 
W 2009 roku POSCO podpisało umowę z niemiecką firmą Uhde należącą do koncernu ThyssenKrupp Group na 
dostarczenie czterech baterii pieców koksowniczych do ich ośrodków przemysłowych, które charakteryzują się 
najnowszymi, ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi.

7.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Do głównych wytwórców stali w Korei należą:
•	 POSCO
•	 POCOS
•	 POSCO Specialty Steel
•	 Hyundai Steel
•	 Hyundai Hysco 
•	 Union Steel
•	 Dongbu Steel
•	 Jinbang Steel

•	 POSCO
Czwarty największy na świecie producent stali, w 2009 roku zawiązał współpracę z Uhde, należącym do kon-
cernu ThyssenKrupp Group  – czołowym dostawcą technologii w przemyśle koksowniczym. Uhde dostarczy 
cztery baterie pieców koksowniczych z wykorzystaniem technologii na poziomie „state-of-the-art”, włączając 
piece o dużych możliwościach produkcyjnych, które nie tylko zajmują mniej miejsca i zredukują koszty ope-
racyjne, ale będą przede wszystkim przyjazne dla środowiska. Szczególne znaczenie będzie miało zastosowa-
nie technologii najnowszej generacji, PROven® system, zapobiegającej emisji szkodliwych substancji. Cztery 
baterie pieców koksowniczych będą miały przerób ponad 3,8 Mt w ciągu roku, i wyprodukują około 2,3 Mt 
koksu rocznie. Ponadto zmieniony zostanie system zarządzania gazami koksowniczymi na zamknięty, 
w celu wyeliminowania emisji gazów odpadowych. Wdrożone zostaną dwa programy CYCLASULF® oraz 

Administracja tworzy spójne wytyczne oraz kontroluje zakłady, w celu zachęcenia przedsiębiorstw do 
właściwego zarządzania obiektami i urządzeniami zapobiegającymi emisji substancji szkodliwych do at-
mosfery.
W przypadkach, gdy podmiot działający na rynku nie eksploatuje w sposób właściwy obiektów, otrzymuje nakaz 
zawieszenia wykonania działalności i podlega prawu karnemu.  Jeżeli podmiot działający na rynku przekracza 
dopuszczalne normy, otrzymuje zobowiązanie do naprawy szkód oraz zostaje ukarany grzywną. Ponadto, Minister-
stwo Środowiska na bieżąco aktualizuje system klasyfikacji obiektów przemysłach pod względem poziomu emitowa-
nego zanieczyszczenia.
Najwięksi i najważniejsi na rynku producenci stali, tacy jak POSCO, Hyundai czy Doosan aktywnie wspierają dzia-
łania rządu w walce z zanieczyszczeniem środowiska i biorą czynny udział w wielu projektach mających na celu 
wzmocnienie ochrony środowiska w tym wdrożenie czystych technologii.
Na przykładzie czwartego największego wytwórcy stali na świecie POSCO można zauważyć zaangażowanie kon-
glomeratów w poprawę i wdrożenia czystych technologii.

Nazwa program Opis działania

ENCO Współpraca nad programami ochrony środowiska i pomiarów przemysłu stali

CO2 Breakthrough Programme Międzynarodowy projekt dotyczący wsparcia rozwoju technologicznego w celu redukcji CO2

Kyoto Protocol and the Steel Industry Wymiana informacji ze światowymi wytwórcami stali zgodnie z protokołem Kioto

Sustainability Indicators Project Group Specjalnie tworzone zespoły do opracowywania strategii ochrony środowiska

By-product Management Współpraca w celu powiększenia wsparcia przekształcenia produktów ubocznych w zasoby

Water Management Współpraca w celu zwiększenia technologii zarządzania w przemyśle wodnym

KBCSD (Korea Business Council for Sustainable Development)
Udział w wielu działaniach mających na celu szerzenie i promowanie zarządzania przyjaznego dla 

środowiska 

Tabela 18. Programy związane z ochroną środowiska w firmie POSCO. Źródło: POSCO, 2010 

Certyfikaty:
ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskiem (EMS – Environmental Management System). Certyfikat wydawany 
przez Międzynarodową Organizację ds. Normalizacji gwarantuje, iż wdrożone przez przedsiębiorstwo systemy 
zarządzania są zgodne z wymaganiami przedstawionymi w międzynarodowym standardzie ISO 14001. Firmy są 
zaangażowane w walkę z zanieczyszczeniem środowiska i poprawę jakości wytwarzanych odpadów.
Certyfikat ISO14001 posiadają m.in. Doosan Babcock, Samhwa, Hyundai Heavy Industries.

7.3 Rynek koreański dziś i jutro

Korea z jednej strony należy do czołowych producentów stali na świecie, a z drugiej - w związku z brakiem natu-
ralnych surowców - jest jednych z największych importerów węgla koksowniczego, niezbędnego do jej produkcji. 
W 2005 r. w Korei zużyto 20,9 Mt węgla koksowniczego sprowadzanego z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Rosji oraz Chin. W przemyśle metalurgicznym w 2005 r. zużyto 5,48 Mt tego surowca, natomiast pozostałe 
15,4 Mt w koksowniach. W 2005 r. w Korei wyprodukowano 8,9Mt koksu, a importowano 0,3Mt. Całość została 
przeznaczona na konsumpcję krajową [International Energy Agency, 2007].
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7.5 Analiza SWOT

Poniżej sporządzono analizę mocnych stron i głównych braków polskiej grupy technologicznej należącej do ak-
celeratora GreenEvo z perspektywy rynku koreańskiego oraz jej szans rynkowych oraz zagrożeń, w przypadku 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy handlowej na tym rynku.

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Wysoki poziom techniczny oferowanych rozwiązań
•	 Konkurencyjność cenowa

•	 Słabe strony:
•	 Słaba pozycja polskich dostawców na rynku koreańskim
•	 Wysokie koszty transakcyjne
•	 Ograniczone możliwości świadczenia usług serwisowych i gwarancyj-

nych ze względu na odległość geograficzną

Zewnętrzne cechy
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 Sprzyjające otoczenie biznesowe – nacisk rządu na prowadzenie 

racjonalnej polityki gospodarowania surowcami energetycznymi
•	 Wdrażanie ekologicznych rozwiązań
•	 Zacieśnienie wymiany handlowej pomiędzy krajami UE a Republi-

ką Korei – pozytywny sentyment na rynku
•	 Pozytywny wizerunek produktów z UE na rynku koreańskim
•	 Pozytywne relacje biznesowe pomiędzy Polską a Koreą

•	 Zagrożenia:
•	 Zmniejszona konkurencyjność produktów ze względu na koszty 

transportu
•	 Ciągły rozwój technologii na rynku koreańskim

8. Podsumowanie

Rozwój gospodarki Korei Południowej od lat zadziwia jej obserwatorów oraz jest fenomenem na skalę światową. 
Obecnie, gdy jej wzrost ustabilizował się na zrównoważonym poziomie, kraj ten w dalszym ciągu rozwija się. Jed-
nakże, wchodząc w fazę dojrzałą, coraz większą wagę przywiązuje do dbałości o środowisko oraz do efektywności 
energetycznej.
W związku z powyższym, rynek zielonych technologii, stanowi obecnie jeden z bardziej perspektywicznych ob-
szarów gospodarczych w Korei Południowej. Jest rejonem posiadającym szczególny priorytet w strategii rozwoju 
kraju, o czym świadczą szeroko zakrojone plany badawcze oraz inwestycyjne.
Rynek zielonych technologii ma stanowić kolejne koło zamachowe gospodarki, a koreańscy producenci mają stać 
się globalnymi liderami w tym sektorze. Sukcesy tego kraju w innych branżach, jak choćby elektronice, przemyśle 
maszynowym, ciężkim czy stoczniowym, mogą dawać podstawy do określenia tych planów jako realnych.
Z drugiej strony obecna sytuacja stanowi również szansę dla zagranicznych dostawców technologii do rozpoczę-
cia współpracy na bardzo chłonnym rynku, nastawionym na wdrażanie wysokiej klasy ekologicznych rozwiązań.

MONOCLAUS®, gwarantujące możliwie jak najlepsze odsiarczanie gazu koksowniczego i odzysku wysokiej 
czystości siarki. Zainstalowana zostanie również biologiczna oczyszczalnia ścieków zapewniająca przyja-
zne dla środowiska przetwarzanie i usuwanie ścieków. System COKEMASTER® posłuży do automatyzacji 
wszystkich elementów instalacji w baterii i sekcji oczyszczania gazów, dzięki czemu zapewniony zostanie 
nie tylko bezpieczny przebieg procesu, ale również optymalizacja kosztów pracy.
W 2007 roku Uhde uruchomiło baterię pieca koksowniczego produkującą 750.000 ton w ciągu roku dla PO-
SCO w mieście Pohang [Uhde, 2010].
POSCO dokłada wszelkich starań w celu zminimalizowania emisji substancji chemicznych wytwarzanych 
w procesach produkcji stali. Konglomerat używa systemu do wykrywania wycieków i napraw LDAR (ang. Leak 
Detection and Repair), służący do redukcji emisji benzenu i amoniaku z koksowni. Od 2000r. POSCO prowadzi 
prace badawcze w celu zmniejszenia emisji dioksyn wytwarzanych w spiekalni. Jednym z nich jest technologia 
z wykorzystaniem mocznika do pieca spiekalni i rozwój technologii wtrysku węgla aktywowanego. Ponadto, 
POSCO uruchomiło różne działania w celu poprawy wydajności procesu produkcji, w tym poprawę odpylaczy 
zainstalowanych w spiekalniach. Konglomerat nawiązał również wiele dobrowolnych porozumień z rządem 
w celu zmniejszenia emisji substancji chemicznych [POSCO, 2010].

•	 Hyundai
Grupa Hyundai prowadzi zaawansowane prace nad wdrażaniem ekologicznych technologii w procesach wy-
twórczych stali. Koncern rozbudowuje proces zarządzania ochroną środowiska. W 2003 roku przedsiębiorstwo 
otrzymało certyfikat ISO14001 – odnoszący się do właściwego eko-zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto, 
Hyundai Steel wkłada dużo wysiłku w prace nad wzmocnieniem badań środowiskowych oraz rozwój indeksu 
poprawy środowiska, tworząc specjalnie powołane zespoły pracujące nad rozwiązaniami technologicznymi 
[Hyundai, 2010].

•	 Doosan Heavy Industries & Construction
Doosan Heavy Industries & Construction jest kolejnym konglomeratem, będącym silnie zaangażowanym 
w ochronę środowiska. W 2009r. organizacja wprowadziła program WinDS 3000™, wdrożony na szeroką skalę 
w kompleksie przemysłowym w Kimnyeong, na wyspie Jeju. Również w 2009 r., Doosan Babcock z powodze-
niem wprowadził program badania spalania w ciepłowni o mocy 70MW, w celu komercjalizacji unikalnego 
rozwiązania, nie generującego dwutlenku węgla do atmosfery.
Doosan Heavy Industries & Construction stosuje jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technolo-
gicznych w produkcji stali
- technologia USC (Ultra Super Critical)
Najnowszym osiągnięciem przedsiębiorstwa jest technologia USC PC TPP (Ultra Super Critical Pulverized Coal 
Thermal Power Plant) odnośnie pyłu węglowego, która zwiększa ciśnienie pary w celu poprawy efektywności 
wytwarzania energii i redukcji CO2. Ten rodzaj technologii charakteryzuje się dużymi możliwościami przetwór-
czymi, wysoką skutecznością i jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii węglowych 
[Doosan HI&C, 2010].
- technologia IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle)
IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) jest to technologia przetwarzania paliw niskiej jakości, takich jak 
węgiel i ciężkie oleje na czyste paliwa gazowe poprzez ich zgazowanie i rafinowanie. To, co odróżnia techno-
logie IGCC od konwencjonalnych elektrowni to proces zgazowania, który przekształca niskiej jakości paliwa 
na czyste paliwo gazowe.
IGCC zdobywa silną pozycję na całym świecie jako technologia przyjazna dla środowiska, charakteryzująca się 
wysoką efektywnością wytwarzania energii, ponieważ umożliwia użycie gorszych gatunków węgla. Techno-
logia zapewnia wysoką wydajność, proces technologiczny wymaga zużycia mniej wody oraz w jego wyniku 
emisje pyłów oraz substancji toksycznych do atmosfery są niższe [Doosan, 2010].



186 187GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II

Rynek Zielonych Technologii w Korei Południowej

33. International Energy Agency, 2006, Energy Policies of IEA Countries, The Republic of Korea 2006 Review

34. International Energy Agency/OECD, 2006, Energy Balances of OECD Countries

35. June-Woo Park, 2009, 3R Policies of Korea, Ministerstwo Środowiska Republiki Korei

36. Kim J.,2003, Renewable Energy in South Korea: Solar City Daegu Challenge, Research Institute for Energy, Envi-
ronment and Economy Kyungpook National University

37. Ko, Keun S. (Korea Environment & Resources Corporation,  ENVICO), Kim, Jung H. (Korea Energy Management 
Corporation,  KEMCO), 2007, Utilization of Biomass for Renewable Energy

38. Korea Rural Economic Institute, 2010, http://krei.re.kr/eng/index.php, data dostępu: 1- 14 lipca 2010.

39. Korean Economics & Industry Data Handbook, 2009, AID International Ltd.

40. Leflaive X., 2008, Eco-Innovation Policies in the Republic of Korea.

41. LG, 2010, http://www.lg.com/global/press-release/article/lg-aims-to-take-global-leadership-position-as-
solar-energy-solution-provider.jsp, data dostępu: 13 lipca 2010.

42. Lotte Engineering&Construction http://www.lottecon.co.kr, data dostepu 13 lipca 2010.

43. Meteonor, http://www.meteonorm.com/media/maps_online/gh_map_eastasia.pdf, data dostępu: 13 lipca 
2010.

44. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2006, White Paper 

45. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, 2007, Resource Recirculation Policy of Korea

46. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei, http://eng.me.go.kr/, data dostępu: 7 lipca 2010.

47. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei. Green Korea 2005. http://eng.me.go.kr/board.do?method=vie-
w&docSeq=8041&bbsCode=law_law_paper&currentPage=1&searchType=&searchText=, data dostępu: 13 
lipca 2010.

48. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei. The Republic Of Korea. ECOREA 2009, http://eng.me.go.kr/board.
do?method=view&docSeq=8387&bbsCode=law_law_paper&currentPage=1&searchType=&searchText=, 
data dostępu: 13 lipca 2010.

49. Ministerstwo Środowiska Republiki Korei. The Republic Of  Korea, 2007. http://eng.me.go.kr/content.do?me-
thod=moveContent&menuCode=pol_wss_sup_sta_pipelines, data dostępu: 13 lipca 2010.

50. National Institute of Environmental Research http://eng.nier.go.kr/, data dostępu: 7 lipca 2010.

51. OECD, 2006, Environmental Performance Reviews Korea

52. OECD, 2007, Coal Information 2007

53. OECD, www.oecd.org, data dostępu: 1- 14 lipca 2010. 

54. OH Dong-H., 2010, Green Management Through 3Rs, Samsung Economic Research Institure

55. Olszowiec P.,2010, Utylizacja odpadów spowolni globalne ocieplenie? Plazma i woda likwidują śmieci, Energia 
Gigawat

56. Park Woo J., 2009, 3R Policies of Korea.

57. Pęczak K, Yoon Ki K., 2010, Rynek maszyn i urządzeń mechanicznych w Republice Korei, Wydział Promocji Han-
dlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu

58. Pęczak K., 2010, Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych 
w eksporcie do Republiki Korei, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Seulu

59. POSCO Engineering & Construction Co., Ltd http://www.poscoenc.com, data dostępu: 23 lipca 2010r. 

60. POSCO Group http://www.posco.com, data dostępu: 23 lipca 2010r. 

61. POSCO http://www.posco.com/homepage/docs/eng/html/sustain/environ/s91d1050080c.html, data dostę-
pu: 23 lipca 2010r. 

62. Samsung Economic Research Institute,2010, „Opportunities In Solar Energy Market”

Bibliografia:

1. British Columbia. Water/Waste Water Treatment Market. http://trade.britishcolumbia.ca/Partnerships/Docu-
ments/Korea-Water_Wast_Water_Treatment_Market.pdf, data dostępu: 13 lipca 2010.

2. Byung-Chul C., 2009, Promotion of Comprehensive Masterplan for „Waste-to-Energy‟, Ministerstwo Środowi-
ska Republiki Korei

3. Chosun lbo, „Samsung C&T Wins Solar Power Plant Deal in U.S.” http://english.chosun.com/site/data/html_
dir/2010/02/18/2010021800505.html, data dostępu: 14 lipca 2010.

4. Daewoo E&C http://www.daewooenc.com/, data dostępu: 13 lipca 2010.

5. Daewoo Engineering & Construction http://www.daewooenc.com/, data dostępu: 7 lipca 2010.

6. Doosan Babcock http://www.doosanbabcock.com, data dostępu: 25 lipca 2010r. 

7. Doosan Group http://www.doosan.com, data dostępu: 25 lipca 2010r. 

8. Doosan Heavy Industries & Construction http://www.doosan.com/doosanheavybiz/en/main.do, data dostę-
pu: 25 lipca 2010r. 

9. DOOSAN http://www.doosan.com/doosanheavybiz/en/services/green_energy/usc.page, data dostępu: 
25 lipca 2010r. 

10. Envico www.envico.or.kr, data dostępu: 1- 14 lipca 2010. 

11. Hamilton A., 2008, Gas technology fits the bill, MRW

12. http://ats.go.kr/english/index.asp, data dostępu: 1- 14 lipca 2010. 

13. http://energy.sourceguides.com/businesses/byGeo/byC/Korea/byB/wholesale/supplier.shtml, data dostępu: 
14 lipca 2010.

14. http://english.mifaff.go.kr/USR/WPGE0201/m_423/DTL.jsp, data dostępu: 1- 14 lipca 2010.

15. http://infomag.eucck.org/site/view/view.htm?num=6462, data dostępu: 13 lipca 2010.

16. http://www.agnet.org/situationer/korea.html, data dostępu: 1- 14 lipca 2010.

17. http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1007_03.html, data dostępu: 05.07.2010.

18. http://www.atimes.com/atimes/Korea/FK09Dg02.html, data dostępu: 13 lipca 2010.

19. http://www.atimes.com/atimes/Korea/FK09Dg02.html, data dostępu: 13 lipca 2010.

20. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aATxyQT1IE10, data dostępu: 13 lipca 2010.

21. http://www.doosan.com/doosanheavybiz/en/services/green_energy/igcc.page?, data dostępu: 25 lipca 
2010r. 

22. http://www.eucck.org/, data dostępu: 1- 14 lipca 2010.

23. http://www.gggi.org, data dostępu: 13 lipca 2010.

24. http://www.isep.or.jp/kako/img/21st_p3_jong.pdf,  data dostępu: 13 lipca 2010.

25. http://www.posco.com/homepage/docs/eng2/html/sustain/environ/s91d1050010c.jsp#More, data dostępu: 
23 lipca 2010r.

26. http://www.seriworld.org/05/wldColumnV.html?mn=F&mncd=0104&key=201004230001&sectno=, data do-
stępu: 13 lipca 2010.

27. http://www.solarnenergy.com/eng/info/sread.php?id=5714&s_keyword=&f_date=&t_date=&pg=1, data do-
stępu: 13 lipca 2010.

28. Hyundai Engineering & Construction http://en.hdec.kr/eng/main/main.asp, data dostępu: 7 lipca 2010.

29. Hyundai Heavy Industries http://english.hhi.co.kr/, data dostępu: 7 lipca 2010.

30. Hyundai Hysco http://www.hysco.com/, data dostępu: 25 lipca 2010r. 

31. Hyundai Rotem http://www.hyundai-rotem.co.kr, data dostępu 13 lipca 2010.

32. Hyundai Steel http://www.hyundai-steel.com/, data dostępu: 25 lipca 2010r. 



188 189GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II

Rynek Zielonych Technologii w Korei Południowej

63. Samsung Engineering http://www.samsungengineering.co.kr/,  data dostepu: 13 lipca 2010.

64. Samsung Heavy Industries www.shi.samsung.co.kr, data dostępu: 7 lipca 2010.

65. Sang-Hun Lee, 2009, Policies for Sustainable Resources Management in the Republic of Korea

66. Solarcon Korea, http://www.semi.org/cms/groups/public/documents/web_content/ctr_029740.pdf, data do-
stepu 13 lipca 2010.

67. Solarcon Korea, http://www.solarconkorea.org/SOLARKOREA-EN/index.htm, data dostępu: 13 lipca 2010.

68. Solrico, 2009, http://www.solrico.com/

69. Ssangyong Engineering&Construction http://www.ssyenc.com,  data dostepu: 13 lipca 2010.

70. The European Union Chamber of Commerce in Korea, Infomag 2009,  http://infomag.eucck.org/site/view/
view.htm?num=6462, data dostępu: 13 lipca 2010.

71. The Japan Institute of Energy, 2008, The Asian Biomass Handbook, s. 171-174

72. The Samsung Economic Research Institute. “Water, a Potential Lucrative Business”. H.Kim. http://www.seri-
world.org/01/wldContV.html?mn=B&mncd=0201&key=20090623000001&sectno=, data dostępu: 13 lipca 
2010.

73. The Samsung Economic Research Institute, 2008, Membrane Separation Technology. http://www.seriworld.
org/01/wldContV.html?mn=B&mncd=0201&key=20081022000001&sectno=, data dostępu: 13 lipca 2010.

74. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Wastewater Reclamation 
and Reuse Practices for Agriculture in Korea data dostępu: 13 lipca 2010

75. Uhde http://www.uhde.eu/press/press_show.en.epl?stamp=145000030, data dostępu: 23 lipca 2010r. 

76. Veoila Water Korea. Incheon Sondo. Mansu Sewage Treatment Plant http://www.veoliawater.co.kr/korea-wa-
ter/ressources/documents/1/2396,25A71jaNO86G14jtjXUNa71P.pdf, data dostępu: 13 lipca 2010.

77. Water Environment Partnership in Asia (WEPA) http://www.wepa-db.net/policies/state/southkorea/southko-
rea.htm, data dostępu: 13 lipca 2010.

78. World Coal Institute http://www.worldcoal.org/resources/wci-publications/, data dostępu: 23 lipca 2010r. 

79. www.investkorea.org, data dostępu: 1- 14 lipca 2010. 

80. www.korea.net, data dostępu: 1- 14 lipca 2010. 

81. www.renewableenergy.com, data dostępu: 13 lipca 2010.

82. www.renewablernergyworld.com. “South Korea Taps Germany To Help Grow Its Solar Industry” http://www.re-
newableenergyworld.com/rea/news/article/2009/04/south-korea-looks-to-germany-to-help-grow-its-solar-
industry, data dostępu: 13 lipca 2010.

83. www.seoul.trade.gov.pl, data dostępu: 1- 14 lipca 2010.

84. Yang. H., Construction of Sound Water Environment and Sustainable Water Supply System. National Institute 
of Environmental Research Ministry of Environment, 2009, http://eng.me.go.kr/board.do?method=view&doc-
Seq=200&bbsCode=res_mat_policy, data dostępu: 13 lipca 2010.



190 191GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II

Rynek zielonych technologii w Wietnamie
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Anna Radziwonko, Agnieszka Rybaczyk

1. Wprowadzenie

Socjalistyczna Republika Wietnamu jest rozciągłym krajem, o powierzchni zbliżonej do Polski, usytuowanym na 
Półwyspie Indochińskim w Azji Południowo-Wschodniej. Graniczy z Chinami, Laosem i Kambodżą, a od wschodu 
oblewają go wody Morza Południowochińskiego. Stolica- Hanoi ulokowana jest w północnej części państwa, zaś 
największe i jedno z najważniejszych miast- Ho Chi Minh – na południu.
Ostatnie półwiecze historii Wietnamu było bardzo burzliwe. W 1954 r. odzyskał on suwerenność z rąk francu-
skich, po trwającej kilkadziesiąt lat okupacji. Na mocy traktatu genewskiego, kończącego I wojnę indochińską 
(1946-1954), Wietnam podzielony został na dwie części – opanowaną przez rządy komunistyczne Północ i an-
tykomunistyczne Południe. Granica przebiegała wzdłuż 17 równoleżnika. W 1975 r., po trwającej kilkanaście lat 
wojnie wietnamskiej, komunistom udało się opanować cały kraj, a także narzucić swój model rządzenia i gospo-
darowania państwom ościennym. Przez kolejną dekadę utrzymywał się konserwatywny system rządów, przez co 
wzrost gospodarczy postępował bardzo powoli. W 1986 r. jednakże Wietnam rozpoczął implementację nowego 
programu polityczno-gospodarczego „doi moi” (renowacja), mającego na celu modernizację gospodarki państwa 
i zwiększenie konkurencyjności jego przedsiębiorstw. Dzięki temu utworzonych zostało ok. 30 tys. nowych pod-
miotów gospodarczych, a kraj odznaczył dynamiczny wzrost PKB, średnio o 7% rocznie.
Obecnie Wietnam jest bardzo szybko rozwijającą się gospodarką, z dużą ilością małych i średnich przedsiębiorstw, 
posiadającą i eksploatującą złoża ropy naftowej. Zgodnie z prognozami firm konsultingowych z 2008 r. w 2025 r. 
Wietnam może być najszybciej rozwijającym się państwem na świecie. Państwo stara się również otworzyć na go-
spodarkę światową, czego wyrazem jest przystąpienie do WTO i zawarcie bilateralnej umowy handlowej z USA. 
W 2001 r. sprawująca nieprzerwanie rządy Komunistyczna Partia Wietnamu rozpoczęła implementację 10 letnie-
go planu gospodarczego, którego podstawowym założeniem jest zwiększenie roli sektora prywatnego w pań-
stwie. 
Warto też wspomnieć o stosunkach polsko – wietnamskich. Relacje pomiędzy obydwoma krajami zaczęły się 
w połowie ubiegłego stulecia i są oceniane na dobre, zarówno na polu gospodarczym jak i kulturowym. Polska 
i Wietnam zawarły liczne porozumienia, w tym zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu, układy o inwestycji 
i promocji . W czasach wojen domowych, a także w ostatnich dekadach, Polska udzielała Wietnamowi bezzwrot-
nej pomocy finansowej. W 2000 r. w ramach polskiej ODA (Official Development Assisstance) zdecydowano się 
przyznać Wietnamowi 0,2 mln USD, a w 2005 i 2006 po 0,3 mln USD. Poza tym Polska, jako jedyny z krajów po 
transformacji gospodarczej, zdecydowała się umorzyć wietnamskie zadłużenie i udzielić mu kredytów na prefe-
rencyjnych warunkach. Jest ona najważniejszym partnerem Wietnamu w Europie Środkowo-Wschodniej, z dru-
giej strony zaś uważa, że poprzez Wietnam uda jej się wejść na rynki pozostałych krajów azjatyckich. Głównymi 
towarami eksportowanymi do Wietnamu są sprzęt i maszyneria, mleko w proszku i lekarstwa, a importowanymi 
stamtąd odzież, tekstylia, produkty rolnicze i żywność. W ostatnich latach dał się też zauważyć duży wzrost wo-
lumenu polsko-wietnamskiego eksportu i importu. O ile w roku 1992 obroty handlowe między obydwoma pań-
stwami wynosiły 20 mln USD, o tyle w 2006 – 330.
Oprócz szybkiego wzrostu gospodarczego Wietnam doświadczył prawdziwą eksplozję demograficzną. W prze-
ciągu ostatnich 40 lat liczba ludności wzrosła dwukrotnie od niespełna 45 mln w 1970 r. do prawie 90 w chwili 
obecnej. W przewadze są to mieszkańcy wiosek – społeczność miejska stanowi zaledwie 28% ogółu, a wskaźnik 
urbanizacji wynosi 3%. [CIA Factbook 2010] W obliczu tych przemian Wietnam styka się z szeregiem problemów, 
charakterystycznych poniekąd dla krajów rozwijających się, tj. zanieczyszczenia środowiska, nadmierna emisja 
CO2 do atmosfery, problem z zarządzaniem odpadów i inne.
Pod względem energetycznym, Wietnam bazuje w głównej mierze na własnych zasobach naturalnych, a tak-
że część energii elektrycznej sprowadza z zagranicy. Podstawowym źródłem energii (wyłączając biomasę) jest 
ropa naftowa, której zasoby szacowane są na 4,7 mld bbl, dalej energia wodna, węgiel i gaz ziemny. Na wiej-
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3. Rynek biomasy

3.1 Obecna sytuacja Wietnamu

Biomasa jest to materia pochodzenia organicznego posiadająca pewien potencjał energetyczny. Na terenie Wiet-
namu do jej źródeł zaliczane są odpady drzewne, w tym tarczyca z tartaków oraz odpady rolnicze, w szczególno-
ści pochodzące z uprawy ryżu i trzciny cukrowej. Ogółem w kraju wytwarzanych jest ponad 100 mln ton biomasy 
rocznie (2000 r.) Poniższy wykres przedstawia udział procentowy jej poszczególnych źródeł. [Chau]
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Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych źródeł biomasy w Wietnamie, ze względu na ilość, za rok 2000. Źródło: Chau. 

Rolnictwo nadal jest ważnym sektorem dla gospodarki Wietnamu. Jego wkład do PKB wynosi 21,3%, zatrudnie-
nie zaś daje ponad połowie mieszkańców. Główną uprawą w Wietnamie jest ryż, Wietnam jest piątym państwem 
na świecie pod względem wielkości produkcji. Poza tym uprawiane są także trzcina cukrowa, maniok, warzywa 
i kukurydza.
Obecnie biomasa stosowana jest powszechnie jako pierwotne źródło energii na terenach wiejskich i  w niewiel-
kich  przedsiębiorstwach, a w znikomym procencie do produkcji elektryczności.  Szacuje się, że ok. 90% energii 
służącej do gotowania, ogrzewania, czy drobnej produkcji przemysłowej pochodzi ze spalania drewna i odpa-
dów roślinnych. Największe znaczenie ma materiał drzewny, w roku 2000 wytworzono z niego energię równą 8,8 
tys. kilotonom ropy naftowej (KTOE), co stanowiło ok. 63% całkowitej energii pochodzenia z biomasy. Ponad 10 
tys. KTOE, spośród 14000 wytworzonych ogółem z różnych źródeł biomasy, przeznaczonych jest do gotowania. 
Oprócz drewna, posiadającego tu największy udział (65%), jako materiał opałowy używane są  słoma i łuski ryżo-
we (w sumie ok. 20%), a także inne odpady roślinne. Zastosowanie znajdują także wytłoczyny z produkcji trzciny 
cukrowej (bagasse), do ogrzewania i gotowania oraz w zakładach cukrowych do produkcji cukru. [Bao]
Metody pozyskiwania energii z biomasy są bardzo prymitywne i mało efektywne. Zazwyczaj biomasa spalana jest 
w prostych piecach i kominkach o efektywności zawierającej się w przedziale od 8 do 15%. Dotyczy to zarówno 
tych stosowanych na domowy użytek jak i w restauracjach i w hotelach, różnice dotyczą głównie rozmiaru. [Bao]

3.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Wietnam wykazuje duże zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska naturalnego.  W 1992 r. podpisał, a 2 lata 
później ratyfikował Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCC). W 2002 

skich terenach powszechne jest stosowanie biomasy i węgla drzewnego jako materiału opałowego. Dostęp do 
elektryczności dynamicznie wzrósł w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. W 1996 r. posiadało go zaledwie 50% 
społeczeństwa, a w 2005 już 87%. Niemniej jest ona przeważnie niskiej jakości i w dużej części dostarczana tylko 
na kilka godzin dziennie Pod względem ilości energii konsumowanej per capita, Wietnam ma najgorsze wyniki 
wśród państw rejonu. 
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Wykres 1. Konsumpcja energii per capita w wybranych regionach w latach 1984-2004. Źródło: EIA, http://www.eia.doe.gov/cabs/Vietnam/Electricity.html

2. Streszczenie

Poniższy raport określa obecną sytuację i możliwe drogi rozwoju zielonych technologii w Wietnamie. W pięciu 
rozdziałach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarno-termicznej, technologii 
przetwarzania odpadów, technologii oczyszczania ścieków i technologii dla koksownictwa. 
Biomasa, w tym drewno opałowe, odpady rolne i miejskie, jest powszechnie stosowanym materiałem energetycz-
nym na terenach wiejskich. Zwykle jest ona spalana w prymitywnych piecach i kominkach o niskiej wydajności. 
Wytłoczyny z trzciny cukrowej w niewielkim stopniu wykorzystywane są do produkcji elektryczności w zakładach 
cukrowniczych. Technika brykietowania jest słabo rozpowszechniona, ale znana na lokalnym rynku. Na terenie 
państwa wytwarza się brykiety z łusek ryżowych, a także przeprowadzane są pilotażowe projekty produkcji bry-
kietu z wytłoczyn z trzciny cukrowej. Nie znaleźliśmy danych o lokalnej produkcji brykieciarek, zatem kraj może 
być zainteresowany ich importem. Zagrożenie stanowią jednak produkty z krajów regionu, zwłaszcza że oferują 
urządzenia przystosowane do tworzenia brykietów z tego typu materii.
Wietnam posiada doskonałe warunki do pozyskiwania energii słonecznej, ale tylko w nieistotnym stopniu jest 
ona pozyskiwana. Priorytetem w tym zakresie jest wytwarzani elektryczności przy zastosowaniu systemów fo-
towoltaicznych. Kolektory słoneczne, służące do podgrzewania wody, znane są od lat ’90-tych, lecz dotychczas nie 
rozwinęła się lokalna produkcja. Zatem i w tym sektorze polskie produkty mogą natrafić na zainteresowanie. Przeszko-
dą, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest konkurencja krajów azjatyckich, a także mniejsze zainteresowanie 
kolektorami ze strony rządowej.
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3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Od czasu eksperymentu z brykieciarką z Tajlandii, nie znaleźliśmy informacji o lokalnej produkcji brykieciarek. 
Portal alibaba.com dla Wietnamu nie znajduje brykieciarek, tylko gotowe produkty, przeważnie brykiet wytwo-
rzony z łusek ryżowych. Oznaczać to może, że maszyny tego typu nie są produkowane na szeroką skalę, bądź też 
sprowadzane z zagranicy. W tym przypadku produkty z Polski mogłyby znaleźć zainteresowanie.
Na uwadze należy mieć, że sprzęt i maszyneria posiadają największy udział w wietnamskim imporcie. Głównymi 
partnerami handlowymi dla Wietnamu są kraje Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności  Chiny, Singapur, 
Tajlandia. Kraje azjatyckie od dłuższego czasu specjalizują się w produkcji brykieciarek, dla różnego typu biomasy. 
Zapytanie „rice husk briquette machine” w alibaba.com znajduje aż 300 produktów pochodzenia chińskiego, zaś 
urządzenia do produkcji brykietu z wytłoczyn z trzciny cukrowej odnalezione zostały w Chinach (12 wyników) 
i Indiach (18 wyników). Mając na wadze, że brykiety tego typu są powszechnie wytwarzane w tamtym rejonie, 
przypuszczać należy, że lokalne brykieciarki zostały już do tego odpowiednio przystosowane.
Inwestycje w tym rejonie wymagałyby przeprowadzenia odpowiednich badań i dostosowania parametrów do 
lokalnych warunków. 

3.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Możliwość tworzenia brykietu z materii o dużej wilgotności;
•	 Doświadczenie w produkcji brykietów z różnych rodzajów 

materii;

•	 Słabe strony:
•	 Potrzeba dostosowania brykietów do lokalnych warunków;
•	 Nieprzystosowanie brykieciarek do produkcji brykietu z łusek ryżowych;

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 Duży, niewykorzystany potencjał energetyczny biomasy;
•	 Zainteresowanie tworzeniem brykietów z wytłoczyn z trzciny 

cukrowej;
•	 Mała podaż lokalnych produktów;
•	 Uczestnictwo Wietnamu w CDM;
•	 Tworzenie elektrowni z użyciem biomasy jako paliwa;
•	 Technologia brykietowania znana i stosowana na rynku 

krajowym i państw sąsiednich;
•	 Dobre stosunki polsko-wietnamskie;

•	 Zagrożenia:
•	 Brak wyraźnego zainteresowania ze strony instytucji rządowych produkcją 

brykietów;
•	 Obecność tanich technologii azjatyckich na lokalnym rynku;
•	 Dostosowanie azjatyckich brykieciarek do produkcji brykietu z wytłoczyn z 

trzciny cukrowej i łusek ryżowych;

4. Kolektory słoneczne

4.1 Obecna sytuacja Wietnamu

Wietnam posiada bardzo dobre warunki naturalne do pozyskiwania energii słonecznej. Potencjał energetyczny 
z tego źródła oceniany jest blisko na  równy 44 mld ton ropy naftowej. Ze względu na dużą rozciągłość równoleż-
nikową kraju, zauważalne są różnice pomiędzy jego północną, a południową częścią. Ilość godzin słonecznych 
na północy zawiera się w przedziale od 1700 – 2000, a radiacja wynosi ok. 4 kwH/m2 dziennie, na południu zaś 
odpowiednio: 2100-2600 i 5,2 kwH/m2. Północ kraju uzyskuje także znacznie mniejsze nasłonecznienie w pierw-
szym kwartale – w styczniu w tych prowincjach notuje się nie więcej niż dwie godziny słoneczne, zaś w dwóch 
kolejnych miesiącach  radiacja słoneczna jest mniejsza o ponad połowę. [Dung 2009] Zmiany w natężeniu radia-
cji, w zależności od prowincji  prezentuje poniższy wykres:

r., po 4 latach od podpisania, ratyfikowano protokół z Kyoto, dotyczący zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. Odpowiedzialność za implementację tych postanowień należy do kompetencji Ministerstwa Za-
sobów Naturalnych i Środowiska (Ministry of Natural Resources and Environment, MONRE). W 2003 r. Departa-
ment Współpracy Międzynarodowej MONRE został desygnowany jako przedstawiciel rządowy Rozwoju Czystych 
Technologii (Clean Development Mechanism). W tym samym roku powołany zastał Zarząd Narodowy i Rada 
Doradcza CDM (CDM National Executive and Consultative Board, CNECB). W skład tego podmiotu wchodzą 
przedstawiciele poszczególnych ministerstw z MONRE jako przewodniczącym oraz Wietnamskie Stowarzy-
szenie Nauki i Technologii. 
Zastosowanie odnawialnych źródeł do wytwarzania energii należy do priorytetowych zadań w ramach CDM. Jed-
nym z planowanych projektów w roku 2005 była budowa elektrowni w Thanh Hoa, wytwarzającej elektryczność 
ze spalania łusek ryżowych.  Udział w tym przedsięwzięciu wzięły Wietnamski Instytut Energetyczny oraz, w roli 
sponsora, lokalna firma zajmująca się składowaniem tego typu odpadów. Łuski ryżowe jako materiał energetycz-
ny miały również zostać wykorzystane w parku technologicznym w Long An.  Poza tym powstają liczne projekty 
pozyskiwania energii elektrycznej z innych odnawialnych źródeł energii, w tym z wody, wiatru i energii słonecz-
nej. [Hoa 2005]

3.3 Rynek wietnamski dziś i jutro

Technika brykietowania nie jest obca na rynku wietnamskim. Próby wytwarzania brykietu z wyprodukowanej 
biomasy podejmowano w drugiej połowie lat 90-tych, przy użyciu maszyny sprowadzonej z Tajlandii. W projekcie 
tym udział wzięli eksperci z Wietnamu, przy wsparciu finansowym Szwedzkiej Agencji Rozwoju Międzynarodo-
wego (SIDA) i koordynacji Azjatyckiego Instytutu Technologii (AIT) z Bangkoku. Po tych doświadczeniach prywat-
ne przedsiębiorstwa z Ho Chi Minh zaprojektowały i wykonały własne brykieciarki, których parametry okazały się 
lepsze i bardziej przystosowane do lokalnych warunków. [Toan, Cuong, Quy]
Wytwarzanie brykietów z biomasy przynosi wiele pożytecznych efektów. Pozwala na podniesieniu kaloryczności 
tej materii i swobodny transport. W obecnej chwili potencjał energetyczny biomasy nie jest w pełni wykorzysty-
wany, głównie ze względu na to, iż nie jest ona w prawidłowy sposób zarządzana. Przeważnie spalana jest ona 
w prymitywnych piecach o niskiej wydajności, bez uprzedniego przetworzenia. Duża objętość, szybki rozkład 
i inne czynniki utrudniają jej przetransportowanie, magazynowanie, a tym samym wykorzystanie w innych miej-
scach i w późniejszym okresie. Projekty, dotyczące polepszenia eksploatacji biomasy skupione są głównie na 
zwiększeniu wydajności lokalnych pieców i kominów, aniżeli na rozwoju produkcji brykietów. [Bao]
Z drugiej strony jednak, istnieją duże szanse, iż zainteresowanie produkcją brykietów będzie wzrastało. Na te-
renie Wietnamu przeprowadzono kilka pilotażowych projektów produkcji brykietu z wytłoczyn z trzciny cukro-
wej. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wilgotnością, sięgającą 45-55% w stanie surowym i zawartością pyłu 
na poziomie 2-10%. Po wytworzeniu brykietów wilgotność spada do kilku procent, a kaloryczność zawiera się 
w przedziale 4500-5000 kcal/kg. Brykiety tego typu są już powszechnie wytwarzane w takich państwach jak: In-
die, Filipiny, Bangladesz, Nepal, Tajlandia, Chiny i Malezja, a także w niektórych państwach Afryki. [DFID]
Coraz powszechniejsze jest także wytwarzanie brykietów z łusek ryżowych. Tak powstałe produkty charakteryzu-
ją się wilgotnością na poziomie 4,3%, gęstością- 1,2-1,4 g/cm3 i zawartością pyłu 12,8%. Ponieważ łuski ryżowe 
znaleźć znajdują zastosowanie jako materiał do produkcji elektryczności wytwarzanie z nich brykietów natrafić 
może na rosnące zapotrzebowanie.
Oprócz łusek ryżowych i wytłoczyn z trzciny na uwadze mieć należy, że Wietnam posiada pokaźne zasoby bio-
masy o potencjale energetycznym wynoszącym od 250 do 400 MW [USAID], z których zaledwie 40 jest spożytko-
wanych. Poza tym ilość biomasy co roku wzrasta, a ze względu na szybki przyrost populacji, zapotrzebowanie na 
energię jest coraz większe. 



196 197GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. II

Rynek zielonych technologii w Wietnamie

4.3 Rynek wietnamski dziś i jutro

Wietnam posiada ogromny potencjał energetyczny pochodzenia słonecznego, który tylko w niewielkim stop-
niu jest wykorzystywany. Obecnie główne wysiłki skierowane są ku możliwościom pozyskiwania elektryczności 
z  tego źródła. Najbliższe plany zapowiadają rozbudowę wiosek słonecznych, elektrowni słonecznych i zwięk-
szenie zastosowania systemów fotowoltaicznych. Wynika to z tego, iż krajowa sieć elektryczna nie dociera do 
wszystkich mieszkańców kraju, a pozyskiwanie elektryczności z takiego źródła jest rozwiązaniem przyjaznym dla 
środowiska i umożliwiającym obniżenia długookresowych kosztów. Najbliższe plany rozwoju energetycznego 
kraju, w tym Master Plan VI,  zakładają wzrost udziału odnawialnych źródeł do 3% całkowitej energii w roku 2015, 
a do 2020 elektryfikację kolejnej partii wiosek. [Dung 2009]
W odróżnieniu od tego typu rozwiązań, kolektory słoneczne nie cieszą się takim zaangażowaniem ze strony in-
stytucji rządowych. Obecnie stosowane są na południu kraju, gdzie warunki pogodowe są lepsze. Nie znaleźli-
śmy jednak danych dotyczących ich jakości, pochodzenia i opinii pośród mieszkańców. W ostatnich latach rząd 
zatwierdził 5 letni plan, na zwiększenie zainteresowania energię słoneczną wśród mieszkańców kraju. W jego 
ramach zakłada się implementację ok. 30 tys. podgrzewaczy wodnych napędzanych energią słoneczną , o pojem-
ności 180 l. Może to być zatem dobrym zwiastunem dla przyszłych inwestycji w tym sektorze. 

4.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Pomimo iż zainteresowanie energią słoneczną w Wietnamie sięga około 20 lat, a w przypadku rozwiązań fotowol-
taicznych, badania pojawiały się w latach ’70 rodzima podaż tego typu technologii jest niewielka. Jeżeli chodzi 
o systemy fotowoltaiczne to krajowa oferta istnieje, aczkolwiek nie jest w stanie pokryć lokalnego zapotrzebo-
wania. Do najważniejszych firm należy Selco – Vietnam, będąca filią Selco – International , z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych. Od  momentu, gdy rozpoczęła swoją działalność  w 1997r. zainstalowanych zostało ponad 15 tys. 
SHS (solar home system) zarówno w kraju jak i państwach sąsiednich. Inną, dużą firmą jest DAQ – Soltech VN 
Company, która podobnie jak poprzednia produkuje urządzenia do przetwarzania energii słonecznej w elektrycz-
ną. Na uwadze trzeba mieć też to, że w rozwoju tego sektora zaangażowane są liczne organizacje i instytucje 
międzynarodowe, wśród nich: Bank Światowy, Szwedzka Agencja Rozwoju Międzynarodowe, czy Rząd Japoński.
W przypadku SWH liczba ofert jest ograniczona. Portal alibaba.com pokazuje tylko jedną firmę (Te Thien Compa-
ny), a gongchang.com nie wykazuje żadnych rezultatów. Udało nam się znaleźć informacje o 2 firmach zajmują-
cych się produkcją lub dystrybucją tego typu urządzeń:

Seilar Energy Vietnam
http://seilaraustralia.com/icms/shop/index.php?shop=group&m=10&g=28&s=62 
Australijska firma Seilar zajmująca się produkcją i dystrybucją kolektorów słonecznych w ponad 70 krajach na 
całym świecie. W Wietnamie posiada swój oddział w stolicy – Hanoi. W jej ofercie znajdują się kolektory słoneczne 
i niezbędną aparaturę oraz urządzenia do systemów fotowoltaicznych.

Bach-khoa Investment and Development Of Solar Energy
http://www.bk-idse.com/latest-news/40-tin-tren-bao/113-mat-troi-bach-khoa-ruc-sang-truong-sa.html#
Firma ta zajmuje się prowadzeniem badań i produkcją rozwiązań technologicznych sprzyjających środowisku. 
Oferuje zarówno kolektory jak i rozwiązania fotowoltaiczne, a także urządzenia do pozyskiwania energii wiatro-
wej i wodnej. Siedzibę posiada na południu kraju, czyli w prowincjach cieszących się większym nasłonecznieniem 
i radiacją słoneczną.

Produkty do pozyskiwania energii słonecznej są sprowadzane z zagranicy na preferencyjnych warunkach. Należy 
zauważyć, że sprzęt i maszyneria są jednym z podstawowych dóbr importowanych do Wietnamu. Największym 
partnerem handlowym Wietnamu są Chiny, których eksport stanowi ponad 20% ogółu. Chiny są ważnym produ-
centem tego rodzaju urządzeń, a ich produkty, oprócz lokalnego rynku, podbijają wiele rynków zagranicznych 
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Wykres 3. Radiacja słoneczna w ciągu roku na północy (Hanoi), centrum (Danang) i na Południu (Ho Chi Minh) Wietnamu. Źródło: Dung 2009.

Energia słoneczna pozyskiwana jest za pomocą kolektorów słonecznych, służących do podgrzewania wody  (So-
lar Hot Water) i systemów fotowoltaicznych. Oba rozwiązania obecne są na tamtejszym rynku od początku lat ’90 
tych jednak nie odgrywają one istotnego znaczenia na rynku.  W obrębie systemu fotowoltaicznego wyróżniane 
są domowe systemy solarne (solar home system – SHS) oraz ośrodki zasilania baterii słonecznych (battery char-
ging centres BCC). Energia słoneczna bezpośrednio (SHS) lub pośrednio, za pomocą baterii słonecznych, stoso-
wana jest na domowy użytek, w szkołach, szpitalach,  stacjach telekomunikacyjnych, do oświetlania ulic. Ocenia 
się, że w ciągu ostatnich 20 lat w Wietnamie powstało 70 wiosek słonecznych, 30 BCC, kilka stacji telekomunika-
cyjnych oraz ponad 4 tys. SHS, a obecna pojemność wynosi ok. 2 MWp. [Hiep 2009]

4.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Energia słoneczna jest coraz powszechniej rozpatrywaną metodą  do pozyskiwania energii elektrycznej. Dotych-
czas jej potencjał wykorzystywany jest tylko w niewielkim stopniu, a zwłaszcza na południu kraju, gdzie warunki 
przyrodnicze są bardzo dobre.
Jedną z poważniejszych przeszkód jest brak odpowiednich regulacji prawnych. Zarządzanie sektorem energe-
tycznym w kraju zajmuje się kilka instytucji, brakuje zaś oddzielnej, wyznaczonej tylko do tego obszaru. Najistot-
niejsze znaczenie ma Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Industry and Trade), w skład którego wchodzą 
departamenty energii i elektryczności  oraz Agencja Elektryczna Wietnamu (Electricity of Vietnam).
W mocy znajdują się dwie ustawy , zawierające regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Są to:
•	 Prawo o elektryczności (Electricity Law), z 2005, wydane przez obie instytucje;
•	 Rozporzadzenie nr 45/2001, wydane przez EVN [IEA 2010]
Ministerstwo Handlu i Przemysłu wydaje także rozporządzenia i uchwały co do współpracy międzynarodowej, 
eksportu towarów do kraju.
Warto również wspomnieć o Planie Pozyskiwania Odnawialnych Energii (Renewable Energy Action Plan), uchwa-
lonym przez Ministerstwo Przemysłu, przy poparciu Banku Światowego, przewidzianym na lata 2001-2010 [USA-
ID]. Jego głównym celem jest zwiększenie udziału odnawialnych energii poprzez używanie jej w gospodarstwach 
domowych, instytucjach, budowie elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach i inne przedsięwzięcia. 
Oprócz tego podejmowane są kroki implementacji Głównego Programu Rozwoju Odnawialnych Energii .
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Południowa część kraju

Sai Gon River 2 Water Plant 300 000

Thu Duc 2 Water Plant 300 000

Canh Dong Water Plant 240 000

Ho Da Den Water Plant 100 000

Północna część kraju

Da River Water Plant (2. poziom) 300 000

Red River Water Plant: 300 000

Tabela nr 1. Oczyszczalnie ścieków na terenie Wietnamu. Źródło: Wastewater and Solid Waste Managment in Provincial Centers, Federal Republic of Germany

Wykres nr 4. Zmiana zawartość BZT w wybranych rzekach wietnamskich w wyniku wdrażania narodowego programu w kwestii monitoringu środowisko-
wego. Źródło: CEETIA - NEA, 2003.

5.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Rozporządzenie nr 67/2003 wprowadziło opłaty w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, głównie spo-
wodowanego przez ścieki. Ponadto wprowadza konieczność stosowania czystej wody w sposób ekonomiczny. 
W celu pomocy lokalnym firmom powstał finansowy program wsparcia w ramach Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz Współpracy Rozwojowej. Tego typu działanie powinno w najbliższym czasie zaowocować większą liczbą 
inwestycji w sektorze urządzeń kontrolujących emitowane zanieczyszczenia.
Na terenie Wietnamu w kwestii ochrony wody i zarządzania jej zasobami, funkcjonuje kilka instytucji:
MONRE (Wietnamska administracji ochrony Środowiska)  - zajmuje się kontrolą zanieczyszczenia wody, opraco-
wuje akty prawne.
Departament Zarządzania Zasobami Wodnymi – wydaje zezwolenia na emisję.
Gospodarka zarządzania wodą opiera się o dokument prawny EIA (Ocena Oddziaływania na Środowisko). 

w Azji i na pozostałych kontynentach. W roku 2008 wartość chińskiego importu wyniosła 15,6 mld USD, dla po-
równania  wielkość importu z EU wyniosła zaledwie 5,14 mld USD (2007). Z Polski natomiast zaledwie 116 mln 
USD. Warto również mieć na uwadze, że podejmowane są próby by zachęcić lokalnych producentów do produk-
cji kolektorów słonecznych.

4.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  grupy 
technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Wysoka jakość proponowanych rozwiązań;
•	 Certyfikaty i wyróżnienia polskich produktów;
•	 Obecność polskich technologii na rynkach europejskich;
•	 Bardzo dobre warunki klimatyczne w Wietnamie;

•	 Słabe strony:
•	  Słaba znajomość polskich produktów;
•	 Niski udział polskich produktów w imporcie wietnamskim;
•	 Brak jasnych regulacji prawnych

Zewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

•	 Szanse:
•	 Doskonałe warunki klimatyczne;
•	 Dobre stosunki handlowe z Wietnamem;
•	 Niewielka konkurencja lokalna;
•	 Wzrastające zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii

•	 Zagrożenia:
•	 Rozwinięta działalność organizacji i instytucji międzynarodowych  

w sektorze energii słonecznych;
•	 Obecność tanich, wysokiej jakości produktów z zagranicy;
•	 Niewielkie zainteresowanie rządu rozwojem sektora kolektorów 

słonecznych

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1 Obecna sytuacja Wietnamu

Pod pojęciem technologii oczyszczania ścieków należy rozumieć rozwiązania technologiczne oparte na proce-
sach mechanicznych, chemicznych oraz biologicznych umożliwiających usuwanie związków biogennych ze ście-
ków.
Poprawa jakości wody oraz oczyszczanie ścieków stanowią priorytet rządu Wietnamu. Ścieki komunalne oraz 
przemysłowe są główną przyczyną zanieczyszczeń w miastach. W 2008 r. szacowany procent populacji w Wietna-
mie, mający dostęp do pitnej wody, to  około 60% [The U.S. Commercial Service , 2008]. Wysoki wskaźnik utarty 
wody (32%) cały czas pogłębia omawiany problem. W celu poprawy tej sytuacji rząd opracował plan rozwoju 
zaopatrzenia w wodę populacji, który zakłada, iż do końca 2010 roku dostęp do bezpiecznej wody będzie mia-
ło 80% społeczeństwa. Priorytetem rządu w kwestii zarządzania zaopatrzeniem w wodę jest znaczne obniżenie 
wskaźnika utarty wody do poziomu 20% do roku 2025. 
W roku 2008 na terenie Wietnamu funkcjonowało 240 oczyszczalni ścieków wytwarzając ponad 4,2 mln m3 
 dziennie do miejskiej konsumpcji. 
Większość miast oraz prowincji nie posiada zcentralizowanych oczyszczalni ścieków – duże ilości ścieków z go-
spodarstw domowych są odprowadzane poprzez wymagające renowacji kanały do rzek, bez uprzedniego oczysz-
czenia. 
Ze względu na niezaspokojony popyt w omawianym sektorze, rząd podejmuje działania mające na celu zachęca-
nie prywatnych przedsiębiorców do udziału w rozwoju urządzeń wodociągowych. W tym celu rząd wietnamski 
stworzył korzystną politykę wspierającą przedsiębiorczość. 
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The Hai Duong Public Urban Works Management (UPWM) – lokalny dostawca technologii przeznaczonych do 
oczyszczania ścieków funkcjonujący na rynku od 2006r. Zajmuje się zarządzaniem, utrzymaniem oraz eksploata-
cją miejskich instalacji: kanały, stacje pomp, oświetlenie.  
[Nhan-WWM Project Assistant, 2007]
The Vinh City Infrastructure Management and Development Company (Vn-CIMDC) – firma zatrudnia około 
140 pracowników. Oprócz dostarczania lokalnych instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków, zarządza-
nia nimi, odpowiedzialna jest za inne infrastruktury miejskie: oświetlenie publiczne, transport w tym drogi, zarzą-
dzanie  państwowymi budynkami mieszkalnymi. 
[Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers]
The Can Tho Water Supply and Sewerage Company (WSSC) – główny dostawca czystej wody na terenie miasta Can 
Tho.
[Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers]
The Tra Vinh Water Supply and Drainage Company (WSDC) – założona w 1985 r. jest dostawcą usług w zakre-
sie zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie prowincji Tra Vinh.
[Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers]
The Soc Trang Urban Public Works Company (UPWC) – od roku 1997 lokalny dostawca usług miejskich, od-
powiedzialny za usuwanie stałych odpadów, obsługę oraz konserwację kanałów oraz kanalizacji, oczyszczanie 
ścieków.
[Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers]

5.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Długa żywotność technologii;
•	 Możliwość zastosowania technologii w małych obiektach ;
•	 Możliwość stosowania przy bardzo wysokim wskaźniku zanieczysz-

czenia;
•	 Technologie oferowane przez polskie firmy dostosowane są do 

zmiennych zewnętrznych warunków;
•	 Bardzo wysoki wskaźnik odzysku wody;
•	 Wysoka skuteczność unieszkodliwiania ścieków;
•	  Brak potrzeby stałego nadzoru;

•	 Słabe strony:
•	 Ograniczony dostęp do kanałów dystrybucji; 
•	 W większości wypadków brak partnerów, współpracowników za-

granicznych (na rynku chińskim) usprawniających proces wdrażania 
technologii;

•	 Brak wypracowanej pozycji na rynku wietnamskim;
•	 Silnie scentralizowany system zarządzania ściekami oraz uzdatniana 

wody pitnej;

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 Tendencja do koncentracji przemysłu stwarza warunki do niskokosz-

towego oczyszczania wód oraz ścieków;
•	 Ogromny wzrost zainteresowania rządu tematyką oczyszczania 

ścieków przemysłowych;
•	 Stopniowy przepływ produkcji z sektora państwowego do prywat-

nego a tym samym stworzenie nowych możliwości oraz obowiązków 
dla poprawy stanu Środowiska 

•	 Szanse dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie oczyszcza-
nia ścieków pochodzących głównie ze wsi rzemieślniczych.

•	 Zagrożenia:
•	 Niski poziom kar za emitowane zanieczyszczenia do środowi-

ska  - w wielu przypadkach taniej jest zapłacić grzywnę niż leczyć 
zanieczyszczenia oraz mało efektywny system egzekwowania opłat 
za ochronę Środowiska;

•	 Niski poziom kapitału inwestycyjnego;

5.3 Rynek wietnamski dziś i jutro

Większość miast oraz województw nie posiada scentralizowanego systemu oczyszczalni ścieków. Ścieki komunal-
ne dość często są odprowadzane do zbiorników wodnych, bez ich uprzedniego oczyszczenia. 
Rozwój parków przemysłowych prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na technologie oczyszczania ścieków 
przemysłowych. W roku 2008 tylko 10% wszystkich parków przemysłowych posiadało zcentralizowaną oczysz-
czalnię ścieków ( w tym Tan Thuan, Linh Trung, Le Minh Xuan, Tan Tao, Bien Hoa 2 a także Thang Long).
Według informacji pochodzących  z firmy Hanoi Drainage, miasto Hanoi odprowadza bezpośrednio do rzek i je-
zior od 450 000 do 510 000 m2 ścieków każdego dnia. Ponad 90% ścieków odprowadzanych jest do zbiorników 
wodnych bez uprzedniego oczyszczania i unieszkodliwienia

Rynek technologii oraz usług wodno-ściekowych 2006 2007 2008 (oszacowanie)

Całkowity potencjał rynku 430 470 500

Całkowita produkcja lokalna 230 255 275

Całkowity eksport 0 0 0

Całkowity import 200 215 225

Import ze Stanów Zjednoczonych 18 19 20

Tabela nr 2. Rynek technologii oraz usług wodno-ściekowych (w mln $). Źródło: The U.S. Commercial Service in Vietnam, 2008

Większość miejskich systemów drenażowych, kanalizacji zostało skonstruowanych w XIX wieku i zaprojektowane 
zostały do użycia w połączeniu – mieszanie odpływów wody deszczowej wraz z nieczyszczonymi ściekami ko-
munalnymi oraz przemysłowymi. Miejskie fabryki nie posiadaja zintegrowanych oczyszczalni ścieków i odpływy 
pochodzące z zachodzących w nich procesów są bezpośrednio odprowadzane do publicznej kanalizacji.
60% szpitali posiada swoje oczyszczalnie, a wyłącznie 18% z nich funkcjonuje właściwie i większość ścieków rów-
nież trafia do kanalizacji publicznej. 
Z racji szybko postępującego procesu urbanizacji oraz industrializacji omawiane systemy publiczne wymagają 
szybkiej renowacji i wprowadzenia znacznych ulepszeń.

5.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna 

W ciągu ostatnich 20 lat takie kraje jak Japonia, Dania, Holandia, Australia, Niemcy, Francja, Finlandia były naj-
bardziej aktywne w kwestii finansowania projektów w sektorze wodno-ściekowym. Produkty ze wspomnianych 
krajów są chętniej akceptowane od azjatyckich i uznawana za lepszej jakości i trwałości. 
Bac Ninh Water Supply and Sewerage – lokalna firma w sektorze oczyszczania ścieków. Firma założona została 
w roku 1997 i obecnie zatrudnia około 300 pracowników. Firma zajmuje się produkcją oraz dystrybucją czystej 
wody , prowadzi również implementację małych i średnich systemów przeznaczonych do oczyszczania ścieków. 
Dotychczas wdrożyła szereg istotnych projektów;
•	 (DBL)-WB – zaopatrzenie w wodę miasta Lim (przepustowość 1 200 m3/dziennie)
•	 USAID – zaopatrzenie w wodę miasta Thuatown
•	 Stacja zaopatrująca w czystą wodę miasto PhoMoi (przepustowość 1 200 m3/dziennie)
•	 KFW – system oczyszczania ścieków oraz kanalizacja na terenie BacNinhcity (przepustowość 16 000 m3/dzien-

nie)
[Bac Ninh Water Supply and Sewerage, 2007]
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Przetwarzanie odpadów przeprowadzane jest w każdym mieście przez Public Urban Environment Company 
(URENCO)
Około 160 000 ton odpadów wytwarzanych rocznie, uznawanych jest za niebezpieczne (w tym odpady medycz-
ne, toksyczne, łatwopalne odpady z procesów przemysłowych oraz pestycydy). Każdego roku rolnictwo wytwa-
rza około 8 600 ton pestycydów oraz pojemników zanieczyszczonych pestycydami. Szacuje się, iż ekonomiczna 
strefa The Southern Focus wytwarza 75% wszystkich przemysłowych odpadów niebezpiecznych. 
Oczekuje się rosnącego wzrostu rocznych ilości generowanych odpadów.
Recykling jest powszechną praktyką w Wietnamie. Duży udział substancji organicznych w odpadach komunal-
nych przewiduje możliwość kompostowania. 

6.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

W gospodarkę zarządzania odpadami na terenie Wietnamu zaangażowanych jest szereg instytucji, agencji 
o zasięgu międzynarodowym, regionalnym. Komitety Prowincji nadzorują ochroną Środowiska na szcze-
blu lokalnym. Na obszarze każdego regiony miejskiego, publiczne miejskie przedsiębiorstwo środowisko-
we (URENCO) odpowiedzialne jest za gospodarkę odpadami i jest bezpośrednio kontrolowane przez De-
partament Transportu oraz Robót Publicznych. Departamenty Nauki, Technologii oraz Ochrony Środowiska 
są agencjami wdrażającymi inicjatywy związane z ochroną Środowiska, zarządzaniem gospodarki odpada-
mi. Ministerstwo Budownictwa (MOC) jest instytucją odpowiedzialną za infrastrukturę miejską, w tym bu-
dowę składowisk odpadów oraz innych obiektów w zakresie przechowywania oraz przetwarzania odpadów 
na mocy dekretu rządu 15/CP (1994). MOC jest najwyższą władzą w sektorze gospodarki odpadami. Wydział 
architektonicznego planowania oraz zarządzania (DAPM) wdrożyło strategię zarządzania odpadami stałymi 
na terenie wietnamskich miast oraz parków przemysłowych do roku 2020 [Socialist Republic of Vietnam, 
1997a]. 
W roku 1993 opracowane zostało Narodowe Prawo Ochrony Środowiska (NLEP), które obecnie służy jako 
główne ramy prawne dla rozwiązań w zakresie ochrony Środowiska, tym gospodarki odpadami [Litvack 
i Rondinelli, 1999]. W kwietniu 1997 r. premier wprowadził Instrukcję 119/TTg zatytułowaną “Pilne metody 
w kwestii zarządzania odpadami w miastach oraz parkach przemysłowych.”

6.3 Rynek wietnamski dziś i jutro 

Sposoby radzenia z rosnącą produkcja odpadów (w tym niebezpiecznych) w ostatnich latach staje się dla 
Wietnamu coraz to większym wyzwaniem. Kraj, poprzez wdrażanie ram prawnych, rozpoczynanie inwestycji 
próbuje zmagać się z problemem.
Odpady głownie koncentrują się na terenach miejskich, uprzemysłowionych. Około 80% z 2,6 mln ton pro-
dukowanych rocznie pochodzi z  parków technologicznych, z południowej oraz północnej części kraju. Mia-
sto Ho Chi Minh City oraz obszary graniczne generują około 50% wszystkich odpadów przemysłowych kraju. 
[Solid Waste, Vietnam Environment Monitor 2004]
Warto zauważyć jak istotną kwestią na terenie Wietnamu jest produkcja odpadów niebezpiecznych, których 
największym źródłem są ośrodki przemysłowe. Dodatkowo, każdego roku rolnictwo dostarcza około 8 600 
ton pestycydów ( w roku 2004 doszło do akumulacji 37 000 ton pestycydów oraz kontenerów przeznaczo-
nych do ich składowania). The Southern Focus Economic Zone dostarcza 75% wszystkich odpadów przemy-
słowych. [Solid Waste, Vietnam Environment Monitor 2004]]
 Większe miasta wietnamskie korzystają ze środków współpracy rozwojowe w celu finansowania techno-
logii przeznaczonych do przetwarzania odpadów oraz ich renowacji. Wiele rozwiązań wdrożonych na tere-
nie kraju importowanych jest z zagranicy ( w szczególności z Japonii). W 1994 r. tylko 5% urządzeń zostało 
wytworzonych na terenie kraju [GKW Consulting, 1994]. W roku 2003 the Hanoi URENCO ogłosiło przejęcie 
70 nowych urządzeń przeznaczonych do zbiórki odpadów, pochodzących z Japonii, każda z pojemnością 
5-10 ton. 

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1 Obecna sytuacja Wietnamu

Technologie przetwarzania odpadów to technologie biologicznego unieszkodliwiania odpadów oraz ich odzy-
sku, urządzenia przeznaczone do recyklingu (również technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie uzy-
skanych produktów).
Na podstawie wysokiej wartości  rocznego wskaźnik wzrostu ludności miejskiej (2,94%) szacuje się, iż jej liczba 
wzrośnie do 35% całej populacji do roku 2025. [Can, 2002] Urbanizacja została zidentyfikowana jako jedna z głów-
nych przyczyn zaburzeń w zrównoważonym rozwoju kraju. Na terenie Wietnamu mamy do czynienia z niedosta-
tecznym poziomem rozwoju infrastruktury miejskiej i nieodpowiednimi możliwościami technicznymi w zakresie 
świadczenia usług w kwestii zbierania, przetwarzania oraz unieszkodliwiania odpadów. [Drakakis-Smith & Dixon, 
1997]
Ilość odpadów stałych wytwarzanych w Wietnamie w ostatnich latach stale rośnie. 

Ilość generowanych stałych odpadów komunalnych (t/rok)
- tereny miejskie
- tereny wiejskie

6 400 000
6 400 000

Ilość generowanych odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwa (t/rok) 128 400

Ilość generowanych odpadów nieszkodliwych (t/rok) 2 510 000

Ilość generowanych odpadów medycznych niebezpiecznych (t/rok) 21 000

Ilość generowanych odpadów niebezpiecznych pochodzenia rolniczego (t/rok) 8 600

Ilość składowanych rolniczych chemikaliów (t/rok) 37 000

Ilość generowanych stałych odpadów komunalnych, w przeliczeniu na jedną osobę (kg/dzień)
- tereny miejskie
- tereny wiejskie

0,7
0,3

% zebranych odpadów
- tereny miejskie
- tereny wiejskie

71%
<20%

Liczba urządzeń przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów
- wysypiska i składowiska słabo wyposażone

- sanitarne składowiska
74
17

Przepustowość urządzeń przeznaczonych do unieszkodliwiania medycznych odpadów niebezpiecznych. 50%

Tabela nr 3. Produkcja odpadów na terenie Wietnamu. Źródło: Handling of solid waste in Vietnam, 2007.
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Ponadto, na terenie Wietnamu dostrzegalny jest intensywny wzrost wykorzytwania węgla, głównie jako źródła 
energii.
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Wykres nr 5. Produkcja i konsumpcja węgla na terenie Wietnamu (1984-2004). Źródło: BA International Energy Annual, 2004.

7.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych wdrożyło szereg regulacji prawnych oraz wyznaczyło obowią-
zujące normy w kwestii emisji szkodliwych substancji w procesach przemysłowych (w tym przetwarzania koksu, 
węgla) – „Air quality – Industrial emission standards – Inorganic substances and dusts (TCVN 5939:2005  
- obowiązujaca od 28 czerwca 2006)”:

Substancja zanieczyszczająca

Wartość dopuszczalna emisji (mg/m3)

Funkcjonujące instalacje 
(działające przed 01 stycznia 2003) 

Przyszłe instalacje
(rozpoczynające swoja produkcję po 01 stycznia 2011)

pył 400 200

S02 1500 500

NOx jako NO2 

Generowany kwas 2000 1000

Inne produkty 1000 850

Tabela nr 4. Dopuszczalne normy emisji substancji niebezpiecznych w instalacjach przemysłowych. Źródło: IEA Clean Coal Centre, 2010.

7.3 Rynek wietnamski dziś i jutro

Wietnam pozycjonowany jest jako nowy importer termalnego węgla.  W roku 2009 produkcja węgla na terenie 
kraju wynosiła 45 mln ton, co stanowiło 0,73% całej produkcji światowej. [MBendi, 2010]
W roku 2003 wygenerowanych zostało około 20 mln ton węgla, a eksport (głownie antracytu) wyniósł około 

6.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Na rynku wietnamskim działa kilka firm o dość dużym znaczeniu strategicznym:
•	 Thanh Chuong Co
Firma ta rozwinęła szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, medycz-
nych, przemysłowych jak i silnie niebezpiecznych i wdrożyła je na terenie Wietnamu. Jedno z większych urządzeń 
znajduję się na terenie gminy Gia Hiep, w prowincji Lam Dang w Wietnamie. Przepustowość omawianej instalacji 
wynosi około 200 ton odpadów stałych oraz 40 medycznych i niebezpiecznych dziennie. W przeciągu kilku kolej-
nych lat firma planuje wdrożyć 5 podobnych instalacji. 
[PHIGroup, Inc.]

6.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

•	 Silne strony:
•	 Bardzo innowacyjne, efektywne rozwiązania spełniające standardy;
•	 Oferowane technologie pozwalają na wtórne wykorzystanie produk-

tów powstałych w procesie oczyszczania;
•	 W wielu wypadkach technologie posiadają zamknięty system 

produkcyjny co zapewnia stała kontrolę nad procesem (szczególnie 
ważny w przypadku opadów niebezpiecznych);

•	 Kompleksowość oferowanych usług;

•	 Słabe strony:
•	 Brak patentów wietnamskich;
•	 Brak nawiązanych kontaktów z partnerami wietnamskimi;
•	 Mała rozpoznawalność na rynku;

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

•	 Szanse:
•	 Rynek technologii przetwarzania odpadów nie jest nasycony;
•	 Trudna sytuacja kraju w kwestii odpadów, poszukiwanie przez 

jednostki rządowe nowych, efektywniejszych rozwiązań;
•	 Bardzo szybkie tempo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów;

•	 Zagrożenia:
•	 W gospodarkę odpadami na terenie Wietnamu silnie zaangażowane 

ś instytucje rządowe o zasięgu regionalnym;

7. Rynek czystych technologii dla koksownictwa

7.1 Obecna sytuacja Wietnamu

W roku 2008  na terenie Wietnamu wygenerowano 44026 mln ton koksu ( co pozwala znaleźć się na 17 miejscu 
w rankingu wszystkich krajów), a skonsumowano 21 939. [U.S Energy Information Administration: Independent 
Statistics and Analysis, 2010]
Wietnam jest jedynym krajem przynależnym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południow-Wschodniej, który 
to wciąż używa wielkich pieców do produkcji stali – w ten sposób każdego roku wykonuje się około 300 000 ton 
żeliwa na terenie kraju. Szacuje się, iż do roku 2010 całkowita produkcja stali wyniesie 10-11 milionów ton do roku 
2015, a do 2025 – prognozowany przedział to 18-20 milionów. W chwili obecnej produkcja zaspokaja około 55% 
krajowego popytu.
W procesie wytwarzania stali, na terenie Wietnamu wykorzystuje się wyjatkowo dużo materiałów. Chu Duc Khai, 
Minister Przemysłu i Handlu stwierdził, iż w celu wytworzenia jednej tony stali spalane jest 850kg koksu. W celu 
poprawy obecnej sytuacji konieczna jest modernizacja technologii wraz z dostarczeniem technologii ogranicza-
jących emisję zanieczyszczeń trafiających do powietrza. [VIETNAM ECONOMIC NEWS, 2009]
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na duże wykorzystania węgla jako materiału energetycznego i w przemyśle, także i technologie dla koksownic-
twa mogą trafić na zainteresowanie.
Wietnam posiada olbrzymi potencjał odnawialnych źródeł energii. Do produkcji elektryczności wykorzystywana 
jest na większą skalę energia wodna (ok. 20% ogółu). Potencjał energetyczny biomasy, energii słonecznej czy 
wiatrowej jest niewykorzystywany. Władze jednakże podejmują kroki by zmienić tą sytuację i w większym stopni 
spożytkować naturalne zasoby. Wyrazem tego może być ratyfikowanie poszczególnych umów i programów mię-
dzynarodowych dotyczących zagadnień ekologicznych tj. UNFCC, Protokół z Kyoto. Główny nacisk położony jest 
na możliwość wytwarzania elektryczności, poprzez instalację systemów fotowoltaicznych, czy budowy elektrow-
ni bazujących na łuskach ryżowych jako na źródle energii.
Odpady i ścieki są jednym z ważniejszych problemów z jakimi spotyka się państwo, charakteryzujące się dyna-
micznym przyrostem naturalnym i wzrostem PKB.  Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Wietnamu rośnie 
w tempie wykładniczym, a  w kraju brakuje odpowiednich instalacji do ich przetwarzania oraz unieszkodliwiania 
tych niebezpiecznych dla środowiska. Produkcja ścieków komunalnych oraz przemysłowych również  wykazuje 
tendencje wzrostowe. Rynek wietnamski wykazuję duży popyt na rozwiązania z zakresu oczyszczania ścieków 
oraz uzdatniania wody pitnej.
Wietnam jest zatem rynkiem otwartym na inwestycje w zakresie zielonych technologii. Powyższa analiza wyka-
zała, że zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest dosyć duże. Dodatkowym bodźcem jest fakt, że Polskę 
i Wietnam łączą dobre stosunki gospodarcze i polityczne, a polskie produkty obecne są na tamtejszym rynku. 
Zagrożeniem zaś konkurencja krajów regionu, z którymi Wietnam utrzymuje kontakty handlowe. 

5,5 mln. Wydobycie skoncentrowane jest głownie w północnej części kraju. Wszystkie kopalnie kontrolowane 
są przez Vinacoal (organizacja rządowa), która zajęła się intensywnie rozbudowywaniem systemu do wydobycia 
antracytu w rejonie Quang Ninh oraz Khe Tam, Nui Beo, Mao Khe, Cao Son, Yen Tu, Khe Cham oraz w kopalniach  
South Ha Tu. W roku 2004 Vincoal podpisał kontrakt z firmą Kopex z Polski w celu wyposażenia trzech kopalni. 
Istnieje prognoza, iż od roku 2015 naród zmieni się w importera omawianego surowca, choć nadal dostrzegalne 
jest umacnianie jego pozycji jako eksportera. [VEN, 2010]
W kwestii produkcji czystego węgla, w pierwszych siedmiu miesiącach 2010 roku Wietnam wytworzył 25,3  mln 
ton czystego węgla (dostrzegalny jest tu 2,2% wzrost w stosunku do poprzedniego roku) [VBN, 2010]. Na rynku 
wietnamskim coraz częściej dostrzegalne jest wdrażanie czystych technologii dla produkcji węgla czy też prze-
twarzania koksu. Dokonywane są modernizacje przestarzałych technologii oraz wdrażane są nowe rozwiązania.

7.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Na rynku wietnamskim działają liczni krajowi oraz zagraniczni producenci stali, wykorzystujący w swoich instala-
cjach elementy przeznaczone do spalania koksu.

Producenci stali na terenie Wietnamu

- krajowi Hoa Phat, Van Loi, Dinh Vuu, Thep Viet, Lotus Steel

- firmy z 100% kapitałem zagranicznym:
SUNSCO, BlueScope, POSCO

6.5 Analiza SWOT

POZYTYWNE NEGATYWNE

Wewnętrzne cechy  
grupy technologicznej

Silne strony:
Oferowane metody pozwalają na uzyskanie produktów wysokiej 
jakości;
Metody są niskoemisyjne, energooszczędne
Bardzo wysoki poziom innowacyjności oferowanych technologii;

Słabe strony:
Słaba, nierozpoznawalna marka na rynku wietnamskim;
Brak patentów obowiązujących na omawianym rynku;

Zewnętrzne cechy 
grupy technologicznej

Szanse:
Duże zapotrzebowanie na technologie przeznaczone do oczyszczania 
procesu spalania koksu;
Wymuszanie przez rząd konieczności modernizacji obecnie istniejących 
pieców koksowniczych oraz hut stali;

Zagrożenia:
Ograniczony kontakt z klientami wynikający z położenia kraju;
Konieczność działania przez dystrybutorów;
Szczegółowe wymogi, narzucane przez rząd wietnamski;

8. Podsumowanie

Wietnam wydaje się być obiecującym partnerem handlowym. Niespokojna historia państwa, walka o niepodle-
głość, zjednoczenie, surowy reżim gospodarczy odcisnęły się wyraźnym piętnem na gospodarce tego kraju. Mimo 
że w ostatnich latach odznacza on wyraźny wzrost gospodarczy, na uwadze mieć należy, że startował  z bardzo 
niskiego poziomu. Rolnictwo nadal jest głównym źródłem zatrudnienia ludności, choć jego wkład do PKB jest  re-
latywnie mniejszy. W przemyśle , w obecnie największym sektorze, pracuje ok. 15% społeczeństwa. Najważniejszą 
gałęzią jest przemysł spożywczy, odzieżowy, obuwniczy, a także górnictwo i kopalnictwo. Wietnam posiada też 
pokaźne zasoby ropy naftowej, jednakże ze względu na brak rafinerii nie może jej przetwarzać.
W związku z podwojeniem się liczby populacji, jakie miało miejsce w przeciągu ostatnich 40 lat, zwiększa się za-
potrzebowanie na energię elektryczną, technologię przetwarzania odpadów i oczyszczania ścieków. Ze względu 
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Załącznik 3. Podział procentowy energii konsumowanej w Wietnamie ze względu na pochodzenie 
(2004)
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Źródło EIA http://www.eia.doe.gov/cabs/Vietnam/Background.html, data dostępu: 2 sierpnia 2010.

Załącznik 4. Sieć elektryczna w Wietnamie

Źródło:  http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/vietman/vietnamesenationalelectricitygrid.shtml

Załącznik 1. Podstawowe dane dotyczące Wietnamu

Powierzchnia 331,2 tys. km2

Ludność 89,57 mln

Gęstość zaludnienia 270,4 os/km2

Przyrost ludności 1,096 %

Procent ludności miejskiej 28

PKB per capita (PPP) 2 900 USD

Przyrost PKB 5,3% (2009)*

Udział poszczególnych sektorów w PKB
Rolnictwo 21,3%

Przemysł 40 %
Usługi 38,7 %

Bezrobocie 6,5%**

Inflacja 7% (2009)

* Wartość ta wynika z ostatniego kryzysu globalnego. W poprzednich latach przyrost PKB wynosił 8,5% (2007)
** Wysokie bezrobocie jest także następstwem kryzysu , w 2007 wyniosło 4,5% (przyp. autora)

Źródło: CIA Factbook, data dostępu: 2 sierpnia 2010.

Załącznik 2. Polityczna mapa Wietnamu

Źródło: CIA
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Media promocyjne na międzynarodowych rynkach 
zielonych technologii

Anna Radziwonko

Zestawienie ma pomóc polskim firmom, rozważającym podjęcie działań na rynkach zagranicznych, w wyborze 
odpowiednich mediów promocyjnych.
Zaprezentowane zostały szczegółowe informacje, dotyczące czasopism specjalistycznych i portali tematycznych, 
popularnych wśród przez decydentów i specjalistów, zajmujących się inżynierią środowiskową oraz odnawial-
nymi źródłami energii. Szczególną uwagę poświęcono mediom, które dotyczą technologii: biomasy, kolektorów 
słonecznych, oczyszczania wody i ścieków, gospodarki odpadami oraz czystych technologii dla koksownictwa. 
Zestawienie obejmuje media z wybranych obszarów językowych i kulturowych: angielskiego, arabskiego, fran-
cuskiego, indyjskiego (angielskojęzycznego), niemieckiego i rosyjskiego. Dla poszczególnych mediów, podano 
adres strony internetowej, kontakt do osoby odpowiedzialnej za reklamę (lub inne informacje kontaktowe), wska-
zówki dotyczące tematyki medium oraz dodatkowe informacje, przydatne w przygotowywaniu strategii marke-
tingowej.
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