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Wprowadzenie

Wprowadzenie

Raport „GreenEvo – rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii cz.III”  

to kolejna publikacja zawierająca charakterystyki rynków zagranicznych różnych państw na świecie, opisu-

jące uwarunkowania w poszczególnych krajach dla rozwoju polskich technologii w obszarze ochrony środo-

wiska. W 2010 roku ukazały się dwa pierwsze tomy raportu o tym samym tytule.

Pierwsza część raportu, zawierała w szczególności prezentacje rynków zielonych technologii w Europie  

i krajach sąsiadujących, na Białorusi i w Rosji. Publikacja była uzupełniona o kompendium wiedzy na temat 

certyfikatów i standardów na międzynarodowych rynkach zielonych technologii, a także zawierała dodatko-

wo opis zagranicznych instrumentów wsparcia dla firm zielonych technologii.

Druga część raportu z kolei stanowiła zbiór charakterystyk takich państw jak: Afganistan, Autonomia Pale-

styńska, Chiny, Egipt, Indie, Kazachstan, Korea Południowa i Wietnam. Uzupełnieniem raportu był rozdział  

na temat mediów promocyjnych na międzynarodowych rynkach zielonych technologii.

Tegoroczna, trzecia publikacja z serii „GreenEvo – rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich 

technologii” to zbiór opracowań prezentujących obecną sytuację każdego umieszczonego w niej państwa, 

uwarunkowania i standardy prawno-ekonomiczne, konkurencję krajową i zagraniczną na rynku zielonych 

technologii oraz analizę SWOT, przedstawionych dla każdego z analizowanych 5 obszarów technologicz-

nych:

•	 technologii biomasy

•	 technologii kolektorów słonecznych

•	 technologii oczyszczania ścieków

•	 technologii gospodarowania odpadami

•	 technologii dla koksownictwa.

Raport zawiera dziewięć rozdziałów głównych, z czego pierwszych siedem rozdziałów jest poświęconych 

przedstawieniu sytuacji na rynku technologii środowiskowych w takich państwach jak: Armenia, Kraje Za-

toki Perskiej (Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie), Republika Czeska, Rumunia, 

Słowacja, Ukraina i Węgry. Ponadto publikacja zawiera informacje na temat Programu Weryfikacji Technolo-

gii Środowiskowych – ETV (Environmental Technology Verification Programme) oraz obszerne opracowanie 

dotyczące instrumentów wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii.
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Rynek zielonych technologii w Armenii
Alexander Barszcz

1. Wprowadzenie

Armenia położona jest na Kaukazie Południowym1, w północno-wschodniej części Wyżyny Armeńskiej bez 

dostępu do morza. Od północy graniczy z Gruzją, od wschodu z Azerbejdżanem, od południa z Iranem,  

od zachodu z Turcją. Powierzchnia republiki to 29,8 tys. km2. Obecne zaludnienie na poziomie 112 osób  

na kilometr kwadratowy co daje 3 mln osób zamieszkujących ten kraj. Stolicą kraju jest Erewan (Yerevan). 

Główne ośrodki przemysłowe, poza stolicą kraju, to Hrazdan, Vanadzor, Ejmiatsin [Kaukaz 2008].

Rysunek 1. Mapa polityczna Armenii i państw sąsiadujących. Źródło: CIA Factbook 2011.

Znaczącą rolę w gospodarce Armenii odgrywa rolnictwo. Użytki rolne stanowią 47% powierzchni kraju,  

pozostałe to grunty orne, użytki zielone, głównie pastwiska i łąki. Ponad 50% terenów rolniczych jest sztucz-

nie nawadnianych. Głównym przedmiotem upraw są zboża (pszenica, jęczmień), drzewa owocowe (jabłonie, 

grusze, morele, brzoskwinie), ziemniaki, winorośl, figowce. Dominuje hodowla owiec, bydła, kóz i jedwab-

ników. Kraj posiada również surowce naturalne w postaci rud miedzi, cynku, molibdenu, ołowiu, wysokiej 

jakości rudy żelaza (40-65% Fe), a także złoża platyny i innych metali szlachetnych. 

Dane z 2001 roku wskazują, że dochód narodowy przypadający na jednego mieszkańca wyniósł 

3,350 USD Struktura zatrudnienia pokazuje nieznaczną przewagę zatrudnionych w rolnictwie, (44%)  

1 Kaukaz 2008
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nad zatrudnionymi w przemyśle (42%). Usługi stanowią 14% przychodu narodowego. Głównym przed-

miotem w obrocie zagranicznym jest handel produktami przemysłu lekkiego(43%) i maszynami (24%). 

Z kolei do kraju importuje się ok. 25% maszyn, 12% produktów żywnościowych [CIA Factbook 2011]. 

Głównymi partnerami handlowymi są Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Belgia, Niemcy, Indie, Sin-

gapur, Japonia i Korea Południowa. Po kryzysie ekonomicznym, który miał miejsce w 2009 roku i zna-

czącym spadku procentowym PKB Republika Armenii zdołała poprawić swoją sytuację już rok później.  

W 2008 roku PKB per capita wynosiło $ 6 400, a z kolei w roku następnym odnotowano spadek do pozio-

mu $ 5 500 per capita. W roku 2010 zanotowano niemal 5 % wzrost PKB, do poziomu $ 5 700 na osobę. 

W czasach istnienia Związku Radzieckiego, kraj stworzył mechanizmy gospodarcze, które prowadziły  

do rozwijania nowoczesnego sektora przemysłowego, zaopatrującego bliźniacze republiki w narzędzia me-

chaniczne, tekstylia oraz inne dobra przemysłowe, w zamian za nieprzetworzone materiały do produkcji 

oraz te używane do wytwarzania energii. Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego kraj zdołał przeprowa-

dzić szereg reform ekonomicznych, włączając w to reformy w zakresie prywatyzacji, reformy cenowe oraz  

te dotyczące polityki fiskalnej. Położenie geograficzne, wąska baza eksportowa oraz monopolizacja niektó-

rych gałęzi przemysłu okazały się dużym problemem podczas pogarszającej się sytuacji na rynkach świato-

wych i kryzysu gospodarczego.

Na rynku Armenii są bardzo wyraźnie obecne firmy rosyjskie, a w większości przypadków armeńska infra-

struktura częściowo należy lub jest zarządzana przez firmy rosyjskie, szczególnie w obszarze rynku energe-

tycznego. Postępuje także proces przejmowania coraz większych uprawnień i akcji największych elektrowni 

w Armenii, w zamian za korzyści płynące z dostaw rosyjskiego gazu. Przejmowanie pakietów kontrolnych 

strategicznych inwestycji energetycznych Armenii może zagrażać niezależności Armenii. Takie procesy ob-

jawiają się również w dziedzinie obronności i modernizacji wojska [Niezależna.pl 2006].

Rząd wprowadził propozycje zmian w zakresie podatków oraz polityki celnej w ostatnich latach, lecz ostat-

nie procesy związane z kryzysem gospodarczym przyczyniły się do małego zysku z tytułu podatków i zmu-

siły rząd do przyjęcia pakietu pożyczek od Rosji, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych 

międzynarodowych organizacji finansowych [CIA Factbook 2011].

Armenia będzie musiała przeprowadzić dodatkowe reformy ekonomiczne, w celu uzyskania większej auto-

nomii ekonomicznej, zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz polepszenia konkurencyjności w przemyśle, 

zwłaszcza ze względu na bliskie sąsiedztwo i możliwości zatrudnienia, szczególnie jeśli wziąć pod dwóch 

najbliższych sąsiadów, Azerbejdżan oraz Turcję. Szczególnie Turcja, która od 1996 r. pozostaje w Unii Celnej 

z państwami UE, może stanowić konkurencję dla Armenii na rynku pracy.

2. Streszczenie

Pomimo problemów z jakimi boryka się Armenia w dziedzinie ochrony środowiska, w kraju tym technologie 

prośrodowiskowe nie są zbyt wysoko rozwinięte. Obecnie kraj zmaga się z szeregiem problemów ekolo-

gicznych, które stawiają go w niekorzystnym świetle, pod względem oceny sytuacji kraju przez zagranicz-

ne organizacje zajmujące się badaniami środowiskowymi. Faktem jest, że kraj zdołał implementować sze-
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reg rozwiązań oraz dokumentów, które miały na celu poprawę tej sytuacji, jednak wciąż jest jeszcze wiele  

do zrobienia w tym obszarze. Większość nowoczesnych technologii jest wykorzystywana na małą skalę  

lub znajduje się w fazie badań i nie jest dostępna dla rozwiązań komercyjnych. 

Niniejsza analiza ma za zadanie przedstawienie sytuacji poszczególnych obszarów Armenii ze względu  

na rozwój w nich zielonych technologii.

Rynek biomasy na terenie Armenii ma ogromny potencjał z uwagi na zlokalizowane na terenie kraju obsza-

ry zielone i zalesione, które stanowią doskonałe źródło surowca. Dodatkowo, przemysł rolniczy, produkuje  

w skali kraju dużą ilość odpadów nadających się do przetworzenia. Mimo tych zalet, technologie do prze-

twarzania biomasy są mało rozpowszechnione i używane w marginalnej liczbie gospodarstw. Zagrożenie 

dla rozwoju rodzimych technologii stanowi dość duża ilość importowanych rozwiązań z tego obszaru.

Rynek technologii oczyszczania ścieków również nie jest zbyt mocno rozwinięty. Przestarzała sieć wodocią-

gowa w stolicy kraju, nieczynne oczyszczalnie, których ogólna liczba nie jest wystarczająca do przetwarza-

nia ilości powstających ścieków, wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi na ten sektor gospodarki. Jedno-

cześnie warto zauważyć, że w Armenii funkcjonuje wiele firm, które zajmują się dostarczaniem technologii  

do oczyszczania ścieków oraz świadczących usługi doradcze w tym zakresie. Także na szczeblu  administra-

cyjnym podjęto kroki mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

Pod względem technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, na uwagę zasługuje kwestia wy-

korzystania technologii kolektorów słonecznych. Potencjał Armenii w zakresie zastosowania tej technolo-

gii, nierzadko przewyższa jej średnie użycie w innych krajach. Fakt ten zdecydowanie zwraca uwagę mię-

dzynarodowych firm oraz instytucji badawczych, co sprzyja napływaniu kapitału na rozwój w tym zakresie. 

Obecnie jest przeprowadzanych szereg badań, których celem jest rozwój kolektorów słonecznych. Badania  

te prowadzone są przez uczelnie wyższe, m.in. American University of Armenia, Scientific Research Institute 

of Energy oraz ośrodki badawcze, które pozyskały środki finansowe na realizację projektów z Clean Deve-

lopment Mechanism. 

Środowisko naturalne w Armenii jest zagrożone przez wiele czynników. Istnieje duże zanieczyszczenie gle-

by środkami chemicznymi takimi jak DDT. Kryzys energetyczny, który wystąpił w latach 90-tych XX wieku 

doprowadził do degradacji obszarów zalesionych, w skutek masowej wycinki drzew. Znacznej eksploatacji 

ulega jeziora Sevan, co jest spowodowane wykorzystaniem jego wody do produkcji energii, jednocześnie 

zagrażając dostawom wody pitnej. Dodatkowym zagrożeniem dla środowiska jest ponowne uruchomienie 

elektrowni jądrowej Metsamor, ze względu na jej lokalizację w strefie zagrożenia sejsmicznego. 

Armenia jest stroną licznych umów międzynarodowych traktujących o środowisku:

•	 O zanieczyszczeniu powietrza (Air Pollution)

•	 O zmianach klimatu (Climate Change) 
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•	 Protokół Kioto (Climate Change-Kyoto Protocol) – stanowiący uzupełnienie Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych W sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change). Ar-

menia ratyfikowała dokument 26 grudnia 2002 roku [Nature-ic.am 2009]

•	 Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity) określająceja zasady ochro-

ny, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej ratyfikowana w 1995 roku [http://

www.cbd.int 2011]

•	 O zmianach środowiska (Environmental Modification)

•	 O odpadach niebezpiecznych (Hazardous Waste)

•	  Konwencja bazylejska z marca 1989 r. Przedmiotem Konwencji jest kontrola transgranicznego prze-

mieszczania odpadów niebezpiecznych zawartych w załączniku do konwencji oraz minimalizacja wy-

twarzanych odpadów niebezpiecznych i innych, a także zapewnienie dostępności do urządzeń służących  

do usuwania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska [Basel 2011]

•	  Prawo morskie (Law of the Sea)

•	 Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej (Ozone Layer Protection) – Konwencja Wiedeńska  

z 22 marca 1985 r. Umowa międzynarodowa, której celem jest regularne prowadzenie pomiarów zawar-

tości ozonu w atmosferze, pomiarów promieniowania ultrafioletowego słońca – zakresu UV-B oraz bada-

nia skutków osłabienia warstwy ozonowej w środowisku [UNEP 2010-2011].

Tabela 1 przedstawia szacunkowe, prognozowane wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na roku 

2020 dla Armenii. Rynek energii odnawialnej w tym państwie jest mało rozwinięty, chociaż potencjał źródeł 

tam zlokalizowanych pozwala na dużo większe wykorzystanie tych form produkcji energii.

Państwo Wiatr (MWe) Energia Geo.(MWe) Biomasa(MWe) Woda(MWe) Suma(MWe)

Armenia 400 0 89 571 1,060

Tabela 1. Szacunkowe dane dla produkcji energii elektrycznej w Armenii w roku 2020. Źródło: EBRD 2003.

Istnieją ramy prawne, które regulują kwestie rozwoju źródeł odnawialnych w Armenii. Prawo armeńskie 

przewiduje obowiązkowy zakup energii ze źródeł odnawialnych do roku 2016 po cenie 0,05$ za kWh [EBRD 

2003]. Źródłem energii, które ma największy potencjał rozwoju jest energia wiatrowa oraz energia z bioma-

sy. Armenia ma duże możliwości rozwoju energetyki wiatrowej, gdzie łączna moc wytwórcza tylko z trzech 

projektów kształtuje się na poziomie 60 MW [EBRD 2003]. Dużym problemem przy rozwijaniu tego typu 

projektów jest brak środków finansowych oraz sztucznie zaniżane stawki minimalne oferowane przy zaku-

pie energii. Istnieje duże zainteresowanie projektami w Armenii w odniesieniu do produkcji biogazu, wytwa-

rzanego w beztlenowych komorach fermentacyjnych, zlokalizowanych w gospodarstwach, jak i również na 

wysypiskach. Warto również wskazać na potencjał sektora wodnego, gdzie siedem największych projektów 

rozwijanych na terenie Armenii przynosi dodatni bilans energetyczny wynoszący do 250 MW [EBRD 2003]. 

Energia słoneczna oraz energia geotermalna są rzadziej postrzegane jako główne źródło dostaw energii 

dla obszarów gdzie mogą być zlokalizowane inwestycje, tj. obszarów o dużych wartościach nasłonecznie-

nia bądź ze źródłami geotermalnymi. Dzieje się tak dlatego, że pomimo ogromnego potencjału i korzy-

ści geograficznych dla tych dwóch obszarów, projekty są bardzo rzadko finansowane. Projekty które mają  
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za zadanie podnosić poziom produkcji energii z tych źródeł odnawialnych, często jeszcze są w fazie badań 

oraz rozwoju, przez co nie przynoszą jeszcze korzyści finansowych.

3. Rynek biomasy

3.1 Obecna sytuacja Armenii

Biomasa to jedno z najstarszych i najszerzej współcześnie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii. 

Można powiedzieć, że to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia ro-

ślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasę stanowią resztki z produkcji rolnej, pozostałości 

z leśnictwa, odpady przemysłowe i miejskie komunalne. Armenia posiada znaczące obszary leśne oraz tere-

ny do uprawy roślin i hodowli zwierząt. Mogą one być potencjalnym źródłem biomasy. Pozostałości leśne, 

takie jak zręby powstałe podczas ścinki drzew oraz odpady z tarcic również mogą być źródłem do produkcji 

energii. Dodatkowo w skład biomasy wchodzą odpady agrokulturalne powstałe podczas zbiorów zbóż lub 

w trakcie hodowli zwierząt.

W skali świata, roczny przyrost biomasy kształtuje się na poziomie 200 milionów ton, co globalnie stanowi 

10% całego zapotrzebowania na energię. Biomasę można wykorzystać na wiele sposobów, m.in. do produk-

cji ciepła lub energii elektrycznej, produkcji biopaliw (stałych: drewno opałowe, zrębki, granulat; płynnych: 

bio-etanol, bio-diesel; gazowych: biogaz, wodór i innych gazów).

 

Obecnie największym źródłem biomasy jest drewno pochodzące ze ścinki oraz odpady powstałe przy ob-

róbce drewna. Najważniejsze źródła biomasy zlokalizowane na terenie Armenii prezentuje Tabela 2. 

Paliwo Wilgotność % Najniższa wartość grzewcza, kWh/kg Zawartość popiołu (% suchej materii)

Drewno bez kory 50-60 5,1-5,6 0,4-0,5

Kora 45-65 5,1-6,4 2,0-3,0

Pozostałości lasów (liście i igły) 50-60 5,1-5,6 1,0-3,0

Słoma 10-25 4,0-4,2 3,0-5,0

Pellety <10 <4,7 <0,7

Węgiel 6-10 7,2-7,9 8,5-10,9

Tabela 2. Charakterystyka poszczególnych źródeł biomasy. Źródło: Nature-ic.am 2010.

Warto również zwrócić uwagę na surowce, które służą do pozyskiwania energii cieplnej oraz elektrycznej  

z biomasy, które prezentuje Tabela 3. Największe znaczenie mają tu produkty pastewne (średnia produkcja 

w 1999-2001 r. wyniosła 2,5 mln ton), które stanowią ponad połowę całkowitej średniej produkcji (ponad 4,1 

mln ton) biomasy w Armenii.
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źródło biomasy Całkowita produkcja Zagęszczenie produkcji

Produkcja roślinna, tona (śr. 1999-2001, tony) (tona/1000Ha)

Całkowita produkcja 4 101 449

10 najważniejszych roślin

Produkty pastewne 2 513 333 891

Ziemniaki 356 072 126

Kukurydza na paszę 233 833 83

Pszenica 229 984 82

Pomidory 156 301 55

Winogrona 115 698 41

Owoce świeże 82 333 29

Kapusta 69 253 25

Arbuz 65 380 23

Jęczmień 52 291 19

Tabela 3. Źródła biomasy zlokalizowane na terenie Armenii oraz całkowita produkcja biomasy. Źródło: Renewable energy 2007.

 

Różnorodność klimatu w Armenii przyczyniła się do rozwoju wielu typów rolnictwa. Łączna powierzchnia 

gruntów rolnych to 1 391 377 ha terenu, z czego 494 689 ha pod uprawę, 63 766 ha to sady lub wielolet-

nie plantacje, 138 907 ha łąki, 694 015 pastwiska. Użytki zielone wykorzystywane są do karmienia zwierząt  

w zimie, a tereny pastwisk służą do wypasu zwierząt d wczesnej wiosny do późnej jesieni.

 

Obecnie od 170 000 ha do 190 000 ha gruntów ornych jest corocznie przeznaczona pod uprawę zbóż,  

z czego 80-90% pod pszenicę i jęczmień. Pszenica jest stosowana głównie do produkcji chleba, jęczmień  

do produkcji piwa [FAO 2011].

3.2 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Ramy prawne dotyczące rynku biomasy są zawarte w kilku aktach. Głównym źródłem regulacji w tym za-

kresie jest dokument Prawo energetyczne w Republice Armenii (Energy Law of the Republic of Armenia) 

przyjęty przez parlament w marcu 2001 roku, a implementowany w kwietniu tego samego roku. Reguluje  

on zagadnienia sektora energetycznego oraz kwestie związane z wykorzystaniem energii geotermalnej  

i gazu naturalnego. Według tej ustawy (atr 59, pkt 1.c.) “całość energii elektrycznej generowanej w małych 

elektrowniach wodnych, a także z odnawialnych źródeł energii w ciągu najbliższych 15 lat będzie kupowana 

na podstawie regulacji rynku”. 

„Kolejnym aktem zwierający standardy prawne jest ustawa z dnia 9 października 2004 roku O oszczędności 

energii oraz odnawialnych źródłach energii ( The Law of the Republic of Armenia on Energy Saving and Re-

newable Energy). Określa ona kwestie związane z wykorzystaniem technologii oszczędzania energii, a także 
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sposoby wzmocnienia ekonomicznej i energetycznej niezależności Republiki Armenii, zwiększenie gospo-

darczego i energetycznego bezpieczeństwa, rozwoju i pozyskiwania nowej infrastruktury dla przemysłu 

oraz promowanie oszczędności energii i energii odnawialnej. 

Kolejnym dokumentem jest ustawa O ocenie środowiskowej dla Republiki Armenii (The Law of the Republic of 

Armenia on Environmetal Assesment) implementowana dnia 20 listopada 1995 roku, która to określa wpływ 

na środowisko, jaki powoduje rozwój technologii pozyskiwania energii odnawialnej i konwencjonalnej.

3.3 Potencjał na rynku biomasy

Biomasa nie jest szeroko wykorzystywanym źródłem pozyskiwania energii w Armenii. Pomimo tego faktu, 

obserwuje się działania prowadzące do budowy inwestycji, wraz z zagranicznymi partnerami, związanych 

z biogazem, którego dzienna produkcja wynosi nawet 8 000 m3.W ciągu następnych 15 lat przewiduje się 

budowę ośrodków o potencjale produkcyjnym na poziomie 100 000 m3/dzień.

Pomimo faktu, iż źródła pozyskiwania biomasy są powszechnie dostępne, nie są one efektywnie użytkowa-

ne. Jednakże zasoby biomasy przyciągają uwagę zagranicznych korporacji, wśród których można wymienić 

japońską Shimizu Corporation. Umowa z tym zagranicznym partnerem ma skutkować projektem, którego 

celem jest roczna redukcja dwutlenku węgla i ma kształtować się na poziomie 56 000 ton.

Roczny potencjał do pozyskiwania biogazu z biomasy to ok. 135 mln m3 i dopiero rozpoczęto prace  

nad wykorzystaniem tego źródła. Można się spodziewać, że wspólne projekty rozwijane między firmami 

armeńskimi oraz zagranicznymi będą skutkowały popularyzacją tego obszaru.

3.4 Konkurencja krajowa i zagraniczna

Armenia w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje technologie przetwarzające biomasę. Konkurencja  

w tej dziedzinie jest wręcz niezauważalna. Krajowi producenci znajdują się w trudnej sytuacji. Nie mają siły 

przebicia oraz możliwości promocji swoich produktów. Nieliczne technologie używane na rynku, pochodzą 

z innych państw. Badania w tym zakresie prowadzone są bardzo rzadko i maja charakter czysto naukowy. Nie 

wykazuje się wprowadzania projektów na skalę przemysłową, które przynosiłyby dochód firmom z sektora 

prywatnego. Ze względu na bliskość geograficzną Rosji, jest ona wskazana jako największy konkurent dla 

rynku Armenii. 

Największym importerem urządzeń, które wykorzystują proces spalania biomasy jest Euroterm LLC. 

Na dzień dzisiejszy konkurencja wśród producentów brykieciarek na terenie Armenii praktycznie nie istnie-

je. Większość firm związana z tym rynkiem zajmuje się sprowadzaniem tego typu urządzeń z innych krajów. 

Największym konkurentem dla rodzimych firm jest rynek Chin, z którego brykieciarki sprowadza m.in firma 

EYA LLC. Najpopularniejszą w ofercie jest brykieciarka typu JG-1000 o mocy wytwórczej do 22 kW, napędza-

na każdym rodzajem biomasy (słoma, drewno, zboża itp.). Obok Chin, trzeba wspomnieć również o produ-

centach z Indii, między innym o Jay Khodiyar Tools. Oferuje ona cztery rodzaje urządzeń w zależności od 

możliwości produkcyjnych, pojemności surowca. Firma produkuje modele o możliwościach produkcyjnych 

od 650-750 kg/godz., 750-1000 kg/godz., 1100-1200 kg/godz. oraz największy model “Jumbo- Brq 9075”  
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o mocy produkcyjnej 1200-1500 kg/godz. [Jay Khodiar 2007].

3.5 Analiza SWOT 

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

Silne strony
•	 Rynek jest mało rozwinięty co stanowi doskonałą szanse na popyt
•	 Zaawansowane technologie są bardziej rozwinięte od krajowych

Słabe strony
•	 Słaba promocja firm polskich na terenie Armenii
•	 Wyższe koszty produkcji w porównaniu do dostawców z Chin
•	 Wysokie koszty transportu

Zewnętrzne cechy techno-
logiczne 

Szanse
•	 Potencjał dla wprowadzania technologii w szerszym zakresie  

ze względy na potencjał
•	 Rosnące zainteresowanie firmami zagranicznymi 
•	 Brak konkurencji ze strony producentów krajowych

Zagrożenia
•	 Niska świadomość potencjału biomasy
•	 Zagrożenie ze strony konkurencji, szczególnie z Chin.

Tabela 4. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii biomasy w odniesieniu do rynku Armenii. Źródło: Opracowanie własne.

4. Biogaz

4.1 Obecna sytuacja Armenii

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje 

organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% 

substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europej-

skiej składowanie odpadów organicznych może odbywać się jedynie w sposób zabezpieczony przed nie-

kontrolowaną emisją metanu. Odpady organiczne pochodzące z wysypisk muszą być spalane w piecach  

lub w instalacjach energetycznych, a odchody zwierzęce fermentowane.

Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie energii z biogazu np. przez spalanie drewna w elektrowniach  

lub poddawanie słomy fermentacji. 

Wytwarzanie biogazu, nie jest obecnie postrzegane jako nowoczesne źródło energii na obszarze Armenii. 

W połowie lat 90-tych zostało przeprowadzonych kilka niezależnych prób budowy średniej wielkości elek-

trowni zasilanych biogazem. W wyniku jednej z tych prób, w 1994 roku Państwowy Uniwersytet Inżynieryjny, 

Armeńska Akademia Agrokulturalna oraz Instytut Biologiczny przygotowały projekt techniczny oraz plany 

konstrukcyjne do budowy kilku zbiorników metanu. Jednakże z powodu reorganizacji elektrowni oraz braku 

wsparcia technicznego projekt porzucono. Zebrane wówczas dane pokazywały rosnące zainteresowanie 

projektami tego typu  [Renewable Energy Armenia 2007]. Kolejna fala zainteresowania pozyskiwaniem 

energii z biomasy nadeszła w momencie ratyfikowania Protokołu z Kioto w dniu 26 grudnia 2002 roku przez 

Zgromadzenie Narodowe Armenii. Przyjmując ten dokument Armenia spełniła jedno z głównych wymagań 

uczestnictwa w programie – Mechanizmie Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism) – inicjatywie, 

która wzmacnia atrakcyjność implementacji rozwiązań do produkcji energii z biomasy w Armenii. Do takich 

projektów należą między innymi: 
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•	 Lusakert Biogas Plant (LBP), Przechwytywanie metanu i spalanie odpadów z obróbki nawozu 

Lokalizacja: Nor Geghi village, Kotayk region, Armenia; Opis: Projekt polega na prowadzeniu zaawanso-

wanych praktyk mających na celu ulepszenie procesu przetwarzania odpadów z hodowli drobiu, zmniej-

szając znacząco ilość gazów cieplarnianych. Projekt ma również na celu poprawę jakości wód poprze-

mysłowych. Wdrożona technologia opiera się na beztlenowej fermentacji odpadów. Wielkość komory 

fermentacyjnej to 5 000 metrów sześciennych. Istniejące zbiorniki ze stali będą wykorzystane jako maga-

zyn dla wyprodukowanego biogazu [Nature-ic.am 2007].

•	  Nubarashen: Przechwytywanie gazu z wysypisk i generowanie energii. Lokalizacja: Erewań, Armenia 

Opis: Projekt wykorzystania metanu na wysypisku odpadów w Erewaniu został opracowany na wniosek 

NEDO (New Energy and Industrial Technology Organization) w 2002 roku. Projekt jest prowadzony przez 

japońską firmę Shimizu. Wysypisko przyjmuje prawie wszystkie odpady ze stolicy Armenii, która liczy 

około 1,2 mln osób. Większość odpadów jest produkowana przez gospodarstwa domowe. Wysypisko 

jest źródłem wytwarzania metanu oraz stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Projekt przewiduje 

wykorzystanie odpadów i metanu do pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej. Instalacja składa-

jąca się z wyposażenia do zbierania odpadów, segregacji, przygotowania do procesu spalania, turbin 

parowych i generatorów, będzie produkowała energię elektryczną rzędu 89,3 GWh oraz 59,5 GWh energii 

cieplnej [Final RE 2010].

Według szacunków, możliwe jest wybudowanie na terenie Armenii instalacji produkujących biogaz o całko-

witej zdolności produkcyjnej rzędu 100 000 m3/dzień w ciągu następnych 15 lat. Tabela 5 prezentuje pro-

gnozę potencjału Armenii na tym rynku w 2020 roku [Final RE 2010]. Tabela zawiera potencjalną wartość 

produkcji biogazu z inwestycji, które mogą przetwarzać poszczególne źródła biogazu. Dane prezentują 

duży potencjał dla inwestycji zlokalizowanych na wysypisku śmieci Nubarashen oraz tych zlokalizowanych 

na fermach kurzych.

Źródło biogazu 
Wartość inwestycji w 
mln USD

Roczna ilość biogazu w 
mln m3/ rok 

Roczne oszczędności w 
paliwach konwencjo-
nalnych (tyś. ton)

Okres zwrotu inwe-
stycji

Redukcja gazów 
cieplarnianych tyś. ton 
CO2/rok

Nawóz z farm bydła 0,73 1,06 0,83 8 15,57

Nawóz z farm wieprzowych 0,21 0,3 0,24 8 4,41

Nawóz z farm kurzych 16,55 9,79 7,69 8 206,84

Wysypisko odpadów Nubarashen 6,83 9,72 7,62 8 135,0

Wysypiska odpadów z innych miast 3,85 5,47 4,29 8 76,08

Komunalne ścieki 6,01 12,0 9,43 8 106,7

Suma 34,17 38,34 30,10 x 544,6

Tabela 5. Potencjalna produkcja biogazu, którą można osiągnąć przy użyciu źródeł zlokalizowanych na terenie Armenii. Źródło: Final RE 2010.
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4.2 Analiza SWOT 

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej •	 jakość pozwalająca szerokie wykorzystanie produktu
•	 lokalizacja źródeł biogazu w stosunku do potencjal-

nych odbiorców

•	 wysokie koszty przy uruchamianiu miejsc produkcji 
biogazu

•	 brak mechanizmów dystrybucji 
•	 brak doświadczenia w pozyskiwaniu energii w takim 

procesie technologicznym

Zewnętrzne cechy technologiczne •	 potencjał dla wprowadzania technologii w szerszym 
zakresie

•	 rosnące zainteresowanie zagranicznych firm 
•	 brak konkurencji ze strony producentów zagranicz-

nych

•	 inne, dostępne na szersza skalę, źródła energii 

Tabela 6. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii biogazu w odniesieniu do rynku Armenii. Źródło: Opracowanie własne.

5. Rynek kolektorów słonecznych

5.1. Obecna sytuacja Armenii

Kolektory słoneczne dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii, docierającej ze słońca, pozwalają na po-

zyskiwanie energii cieplnej bez zanieczyszczania środowiska. Potencjał wykorzystania technologii pozwala 

na produkcję energii cieplnej służącej do podgrzewania wody. Armenia ma znaczący potencjał wykorzy-

stywania energii słonecznej. Ze średnią wysokością 1 800 m n.p.m. Armenia posiada klimat kontynentalny 

z gorącym latem i chłodną zimą. Skrajne temperatury na poziomie +45o C latem oraz -35o C w zimie nie  

są obecne we wszystkich regionach. Ze względu na warunki geograficzne Armenia posiada znaczący po-

tencjał przekształcania energii słonecznej. Każdego roku notuje się 2 500 godzin słonecznych ze średnią 

radiacją dla tego okresu rzędu 1720 kWh/m2 (Rysunek 2). Średnia liczba dla regionów europejskich to 1000 

kWh/m2. Jedna czwarta kraju charakteryzuje się nasłonecznieniem wynoszącym około 1 820 kWh/m2. Dzięki 

takiemu położeniu geograficznemu, można liczyć na ponad 340 dni słoneczne w ciągu roku. Tabela 7 poka-

zuje obszary gdzie wysokiego nasłonecznie można spodziewać się najczęściej. Są to okolice miasta Erewań, 

prowincja Martuni, a także okolica jeziora Sevan [Development of PV Industry 2008].
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Stacja meteorologiczna

Długość nasłonecznienia
Średnie dzienne 
nasłonecznienie

Pochmurne dni
Wskaźniki Teoretyczne maksimum

godziny/rok % w skali rocznej godziny/rok % w skali rocznej godziny/dzień dni/rok

Martuni 2 689 30,7 4 137 47 7,7 16

Sevan Lake 2 629 30,0 4 045 46 7,5 16

Yerevan 2 599 29,7 4 061 46 7,9 37

Kocbek 2 515 28,7 4 192 48 7,6 36

Gumri 2 499 28,5 4 165 48 7,5 35

Megri 2 377 27,1 3 496 40 7,0 26

Dilijan 2 031 23,2 3 627 41 6,3 42

Tashir 2 016 23,0 4 114 47 6,3 43

Średnia 2419,375 27,6125 3979,625 45,375 7,225 31,375

Maksimum 2689 30,7 4 192 48 7,9 43

Minimum 2016 23,0 3 496 40 6,0 16

Tabela 7. Dane na temat nasłonecznienia z poszczególnych stacji meteo w Armenii. Źródło: Development of PV Industry 2008.

Rysunek 2 prezentuje mapę Republiki Armenii, która wskazuje wartości nasłonecznienia poszczególnych rejonów 

kraju:

Rysunek 2. Okresowe nasłonecznienie w kWh na metr kwadratowy rocznie. Źródło: Development of PV Industry in 2008.

Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. oczekiwane są wyższe natężenia promieniowania słonecznego. Rysunek 
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3 prezentuje obszary gdzie ilość nasłonecznienia przy prostym kącie padania promieni słonecznych jest 

największa i ukazuje największy potencjał w prowincjach Aragatsotn, Ararat, Shirak, Kotayk. Pomimo znacz-

nego potencjału energii słonecznej, liczba projektów zrealizowanych w Armenii jest obecnie mało znacząca. 

Obecnie, jest to ponad 2 000 m2 kolektorów słonecznych [Ministry of Energy and Natural Resources 2010].

Rysunek 3. Bezpośrednie nasłonecznienie (Direct Normal Insolation) dla Armenii. Źródło: EBRD renewables 2010.

Wykorzystanie energii słonecznej do celów termalnych.

Na terenie Armenii kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody, produkowane są w standardowych 

wymiarach 1,38 – 4,12 m2. Dzienna produkcja ciepłej wody przez podgrzewacze o średnich wymiarach 2,75 

m2 to 120 – 160 litrów [Ministry of Energy and Natural Resources 2010].

Jednymi z pierwszych projektów dotyczących instalowania słonecznych podgrzewaczy wody były prowa-

dzone przez nowo powstałe spółki firm armeńskich i zagranicznych typu “joint venture”. W trakcie realizacji 

dwuletniego programu w latach 2000-2001, ARMNEDSUN sponsorowanego przez rząd Holandii, 15 pro-

totypowych słonecznych podgrzewaczy wody (SPW) zostało zainstalowanych nieodpłatnie na terytorium 

Armenii. Ponadto, powstała również spółka joint venture, SunEnergy LLC, stworzona przez firmy ZEN (Ho-

landia) i Technocom LLC (Armenia), zajmująca się produkcją kolektorów słonecznych w Armenii, z budżetem 

w wysokości 600 000 USD.

Kolejne 15 słonecznych podgrzewaczy wody zostało zainstalowanych przez tą spółkę za pół ceny. Standar-

dowy zestaw produkujący ciepłą wodę do kąpieli i mycia, zawierał kolektor słoneczny o powierzchni 2,75 m2 

i zbiornik na wodę o pojemności 140 l. Cena tego systemu wynosiła 1 150 dolarów amerykańskich.
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Kolektory słoneczne firmy SunEnergy LLC zostały także zainstalowane na dachach 7 domów w dzielnicy 

willowej Vahagni, w hotelu Terdjyan (powierzchnia kolektorów- 22m2), w Tsapatakh (30m2) w pobliżu jeziora 

Sevan, w ośrodku wypoczynkowym „Blue Sevan” o łącznej powierzchni 300m2. Standardowy system pozwa-

la zaoszczędzić do 65% zapotrzebowania na energię do podgrzewania wody dla rodziny pięcioosobowej. 

Okres zwrotu inwestycji wynosi 5 lat [Inforse Europe 2008].

Kolejnymi przykładami instalacji grzewczych wykorzystujących energię słoneczną, są te zainstalowane  

na budynkach naukowych i dydaktycznych. Na terenie Amerykańskiego Uniwersytetu w Armenii (Ameri-

can University of Armenia) znajdują się instalacje ogrzewające pomieszczenia i dostarczające gorąca wodę.  

W sumie zainstalowano 32 płaskie kolektory słoneczne, każdy o powierzchni 2 m2. Całkowita powierzchnia 

wyniosła 64 m2 [Inforsee Europe 2011]. 

Kolektory słoneczne zostały także zainstalowane na dachach budynków różnego przeznaczenia, takich 

jak przedszkola, szpitale, domy mieszkalne, centra medyczne. Prace przeprowadzane były przez rodzime, 

armeńskie firmy Shen, Solaren, grecką CRES, przy użyciu narzędzi Unii Europejskiej wspierających rozwój 

gospodarki, takich jak program TACIS, amerykański program rozwoju gospodarki USAID oraz programów 

pozarządowych instytucji badawczych [Solar PV examples from Armenia 2010].

Przykłady zrealizowanych projektów w latach 2007 – 2009, wykorzystujących kolektory słoneczne, pozwa-

lają na dokonanie oceny rynku Armenii, jako wciąż rozwijającego się. W roku 2007 w Centrum Rehabilitacji 

Czerwonego Krzyża w Erewaniu, został zainstalowany system kolektorów słonecznych o powierzchni 150 m2. 

Został on zintegrowany z instalacją ogrzewania wody i pomieszczeń, już obecną w budynku. Kolejnym przy-

kładem jest instalacja systemu kolektorów w klinice leczenia narkomanii w Erewaniu, o łącznej powierzchni 

140 m2. Te dwa projekty zostały zrealizowane w ramach programu pomocy ze strony greckiej (Hellenic Aid 

Programme) na lata 2007-2008. Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych wykorzystanych w obydwu 

projektach wyniosła 290 m2. Instalacją zajęła się jedna z wiodących na rynku armeńskim w tej dziedzinie 

firma SolarEn LLC [SolarEn LLC 2009]. System słonecznego ogrzewania o całkowitej powierzchni kolektorów 

wynoszącej 70 m2 stał się elementem instalacji grzewczej wybudowanego w 2008 roku apartamentowca, 

zlokalizowanego w stolicy kraju, Erewaniu. Projekt ten został współfinansowany przez UNDP (Program Roz-

woju Organizacji Narodów Zjednoczonych) i armeńską firmę ErFrez. W roku 2009 system ogrzewania wy-

korzystujący energię słoneczną został zainstalowany na dachu Instytutu teologicznego w Sevanie. Środku 

pochodziły z Funduszu poprawy efektywności miejskiego ogrzewania i wody UNDP/GEF (Armenia – Impro-

ving the Energy Efficiency of Municipal Heating and Hot Water Supply – UNDP/GEF) oraz Światowej Rady Ko-

ścielnego Okrągłego Stołu w Armenii (World Council of Churches Round Table Armenia). Celem projektu było 

zaspokojenie potrzeb na ciepłą wodę 90 studentów i pracowników instytutu duchowego przez wprowa-

dzenie kolektorów słonecznych. Projekt został zrealizowany przez firmę SolarEn LLC. Łączna powierzchnia 

kolektorów dla tego projektu wyniosła 60 m2. Przykładem systemu kolektorów słonecznych, które zaopatru-

ją dom w gorącą wodę, jest także ten zrealizowany na dachu jednego z domów w prowincji Nork- Marash. 

Całkowita powierzchnia 13 m2 kolektorów pozwala na dostarczenie gorącej wody dla ogrzewania basenów 

(wewnętrznego, jak i zewnętrznego) [SolarEn LLC 2009].
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Podczas gdy przy projektach związanych z instalacją podgrzewaczy wody wykorzystujących energię sło-

neczną, początkowy koszt odgrywa istotną rolę dla konsumentów, co czyni je rzadko wybieraną opcją, roz-

wój rynku kolektorów słonecznych jest ograniczony, głównie ze względu na wysoko rozwiniętą infrastruktu-

rę konwencjonalnych źródeł energii oraz brak stosownych regulacji.

5.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Na dzień dzisiejszy trudno jest mówić o regulacjach odnoszących się bezpośrednio do tego obszaru Brak 

stosownych ram prawnych w kwestii taryfikacji i procedur uzyskiwania pozwoleń, licencji na instalacje sys-

temów kolektorów słonecznych dla potrzeb własnych [TACIS PROJECT 2007]. Uchwalona w roku 2004 przez 

parlament Armenii Ustawa o oszczędzaniu energii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (The 

Law on energy saving and rewenable energy) opisuje priorytet wykorzystania odnawialnych źródeł, w tym 

energii słonecznej, dla potrzeb ogrzewania. Trzeba jednak zauważyć, iż wiele projektów z zakresu kolek-

torów słonecznych jest realizowana we współpracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak UNDP 

(United Nations Development Programme), GEF (Global Environment Facility), czy USAID (United States Agency 

for International Development). Współpraca rodzimych firm armeńskich z zagranicznymi spółkami oraz orga-

nizacjami, z roku na rok jest coraz bardziej widoczna, co w latach przyszłych może zaowocować regulacjami 

prawnymi stricte odnoszącymi się do rynku kolektorów słonecznych oraz produkcji ciepła z tego źródła od-

nawialnego.

5.3. Potencjał na rynku kolektorów słonecznych

Nawiązując do raportu Duńskiego Konsorcjum Zarządzania Energią we współpracy z NNC (Danish ener-

gy management led consortium with NNC) systemy ogrzewania wykorzystujące energię słoneczną (Solar 

Water Heater), ze względu na ich duży potencjał, mogą być zainstalowane na terenie szpitala w mieście 

Gavar. Projekt systemu składa się z kolektorów o powierzchni 224 m2 i został tak zaprojektowany, aby spro-

stać 100% zapotrzebowaniu na gorącą wodę, która wynosi do 10 ton litrów dziennie. Całkowity koszt sys-

temu wyniósł 72 000 euro. Kolejnym projektem prezentowanym w raporcie jest system realizujący 100% 

zapotrzebowania na dostawy gorącej wody dla szkoły położonej w miejscowości Verin Gatashen. Na system 

składają się kolektory o powierzchni 20 m2. Dodatkowo system pokrywa 10% zapotrzebowania grzewczego  

w sezonie grzewczym oraz całkowicie pokrywa zapotrzebowanie na energię poza sezonem grzewczym. 

Koszt realizacji projektu oszacowano na 8 500 euro [TACIS PROJECT 2007]. 

Łącząc istniejącą infrastrukturę (po nieznacznych ulepszeniach lub modyfikacjach) oraz doświadczenia lo-

kalnych instytucji badawczych, Armenia może wypełnić wszystkie wymagania stawiane przez rynek kolek-

torów słonecznych. Rozwój rynku energii słonecznej w Armenii na tym poziomie określany jest mianem 

wyzwania. Technologie produkcji systemów SWH (Solar Water Heater) powinny konkurować z większo-

ścią podobnych form ogrzewania pomieszczeń czy wody z konwencjonalnych źródeł (opartych na gazie 

ziemnym czy węglu) [Development of PV Industry in 2008]. Możliwości rozwoju tych technologii są bardzo 

obiecujące, co potwierdza fakt współpracy organizacji międzynarodowych takich jak USAID, UNDP czy GEF  

z rodzimymi firmami armeńskimi.
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5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Wykorzystanie kolektorów słonecznych zaczyna nabierać dla Armenii znaczenia, nie tylko wewnątrz kraju, 

ale również na rynkach zagranicznych. Firmy armeńskie oferują szereg produktów – technologii, jak rów-

nież specjalizują się w doradztwie w tym zakresie. Pomimo faktu, iż konkurencja na rynku zagranicznym 

jest obecnie zdecydowanie większa, armeński rynek kolektorów również wiele oferuje. Oto najważniejsze 

rodzime firmy zajmujące się dostarczaniem produktów oraz usług związanych z kolektorami słonecznymi: 

•	  SolarEn LLC – firma prywatna zajmująca się produkcją, rozwojem oraz oferująca usługi doradcze w za-

kresie czystej energii. Ponad 35-letnie doświadczenie pracowników w inżynierii wiatrowej i słonecznej 

pozwala na efektywny rozwój i wdrażanie projektów w życie. Firma oferuje projektowane na indywidu-

alne zamówienie kolektorów słonecznych dla systemów zaopatrzenia w ciepłą wodę i ogrzewania (So-

lar Water Heating Systems). Oferuje model płaskiego kolektora SECO, własnej produkcji o powierzchni 

efektywnej 1,95 m2 i wydajności 0,76. Ponadto oferuje technologie opracowane we współpracy z zagra-

nicznymi partnerami, między innymi InterSolarCenter (Rosja), Fraunhofer Solar Institute (Niemcy), INETI 

(Portugalia), AWEA (USA).

•	  EUROTERM Closed Joint-Stock Company – założona w 1998 r., EUROTERM była jedną z pierwszych firm  

w Armenii doradzającą klientom w dokonywaniu dobrych decyzji odnośnie kupna systemów grzewczych, 

zimnej i ciepłej wody oraz kolektorów słonecznych. Posiadając najbardziej zaawansowane technologie  

i metody, eksperci firmy mogą zapewnić efektywną implementację najlepszych instalacji. Głównym ce-

lem 12-letniej pracy było sprostanie współczesnym wymaganiom klientów. W ofercie znajdują się pro-

dukty producentów z Korei, Szwecji, Włoch. W ofercie są między innym produkty szwedzkiej firmy CTC, 

która produkuje płaskie kolektory grzewcze Ctc EcoSol oraz zbiorniki wodne korzystające z tej technolo-

gii. Posiada w ofercie również produkty polskiej firmy Kospel, która produkuje kolektor płaskie.

•	  DHD CONTACT Limited Liability Company – założona w 2002 roku firma specjalizująca się w opracowy-

waniu rozwiązań dotyczących systemów kolektorów słonecznych oraz kwestii zużycia energii i projektów 

wodnych. Kompleksowa obsługa projektów zawiera analizę kosztów oraz dostawę niezbędnego sprzętu. 

Swoje projekty realizowała w Armenii, Rosji, Gruzji, na Ukrainie, w Bułgarii, Albanii, Wietnamie, Kosowie, 

Tajlandii, Mołdawii, Japonii, Indonezji, Pakistanie oraz Rumunii.

•	  TECHNOKOM – została założona w 1995 roku. Specjalizuję się w dziedzinie projektowania i produkcji 

inżynierii ciepłowniczej, ogrzewaczy na energię słoneczną, urządzeń chłodniczych, inżynierii wodnej, 

maszyn do ultradźwiękowej obróbki kamieni. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

specjalistów w wielu dziedzinach. Firma była nagradzana w licznych konkursach dotyczących wykorzy-

stania kolektorów słonecznych oraz chłodniczej inżynierii. We współpracy z holenderską firmą Zen Inter-

national tworzy spółkę produkującą kolektory płaskie dla systemów grzewczych o powierzchni grzew-

czej 1,7 m2 i zbiornikiem na wodę o pojemności 100 litrów. Dzienna produkcja tego modelu to 250 litrów 

o temperaturze do 80o C.
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5.5 Analiza SWOT 

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Zaawansowane standardy technologiczne 
•	 Uznanie dla produktów zagranicznych. 

Słabe strony
•	 Wysokie koszty produkcyjne w porównaniu do 

produktów chińskich 
•	 Wysokie koszty produkcyjne 
•	 Słabo rozwinięta sieć dystrybucji

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Bardzo duży potencjał dla wykorzystania kolektorów
•	 Niski poziom konkurencji
•	 Szybko rozwijający się, dochodowy rynek
•	 Zainteresowanie kolektorami na obszarach położo-

nych poza sieciami przesyłowymi

Zagrożenia
•	 Zagrożenie ze strony konkurencyjnych firm 

światowych 
•	 Rywalizacja przy określaniu cen 

Tabela 8. Analiza SWOT dla firm polskich z sektora kolektorów słonecznych w odniesieniu do rynku Armenii. Źródło: Opracowanie własne.

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Armenii

Stan gospodarki odpadami na terenie Armenii pokazuje, że obok wielu nierozwiązanych dotychczas pro-

blemów takich jak rozwój ciężkiego przemysłu i postępująca urbanizacja bez poświęcania zbytniej uwagi  

na kwestie zarządzania odpadami, które miały swoje początki w czasach istnienia Związku Radzieckiego, 

jest wiele innych współcześnie istniejących kwestii, które powinny zostać rozpatrzone. Warty uwagi jest fakt,  

iż do modernizacji gospodarki odpadami niezbędna jest silna pomoc ze strony władz i instytucji rządowych. 

Najważniejszymi przeszkodami w rozwoju nowoczesnego systemu w tym zakresie są niewątpliwie trudno-

ści ekonomiczne, niska świadomość środowiska oraz niewielka implementacja rozwiązań demokratycznych 

w kraju. Szczególne znaczenie odgrywa tu współzależność pomiędzy samorządami lokalnymi a instytucja-

mi centralnymi. Problem stanowi niejasny podział kompetencji odnośnie zbiórki, wywozu i przetwarzania 

odpadów. Wiele kwestii jest nieopisanych w dokumentach bądź obowiązki tych decydentów się pokrywają, 

przez co, ani samorząd lokalny, ani władze państwowe nie zajmują się tymi zadaniami.

Odnosząc się do danych organizacji pozarządowych pochodzących z 2003 roku, całkowitą ilość odpadów 

komunalnych szacuje się na około 127 000 m3/dzień, z czego 102 000 m3 pochodzi z obszarów miejskich,  

a 25 000 m3 z terenów wiejskich. Innymi słowy na 1 obywatela Armenii przypada 0,04 m3 odpadów dziennie. 

Ponadto około 85% stałych odpadów komunalnych produkowana jest przez gospodarstwa domowe, pozo-

stała część uważana jest za nieszkodliwe odpady przemysłowe. Dane te są bardzo zbliżone do danych na te-

mat odpadów pochodzących z innych krajów post sowieckich [Environmental Outlook for Caucasus 2002].

17 marca 2011 r. został przedstawiony projekt prowadzony przez Amerykańską Agencję Do Spraw Rozwoju 

Międzynarodowego (USAID) oraz Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP). Ma on na celu pro-

mocję i ułatwianie recyklingu plastiku na terenie Armenii. Takie działania zachęcą do prowadzenia polityki 

przyjaznej środowisku, będą promować technologie recyklingu i poprawią gospodarkę odpadami. Ponad-
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to zwiększą zbiórkę plastikowych pojemników w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Według szacunków, 

produkty z politereftalanu etylenu (PET) – głównie plastikowe butelki, opakowania do żywności i torby ce-

lofanowe – stanowią około 5 000 ton odpadów rocznie w Armenii i są głównym źródłem zanieczyszczeń 

gruntów i wód śródlądowych (Arka.am 2011).

6.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Aktami prawnymi, które dotyczą gospodarowania odpadami na terenie Armenii są:

•	  “Ustawa o samorządzie w mieście Erewań”(Law on the Self-Governing in the City of Yerevan dn. 26 grud-

nia 2008 r.) – zawiera regulacje rozwoju miejskiego, w tym normy dotyczące gospodarowania odpadami  

na obszarach miejskich.

•	  “Ustawa o odpadach” (Law on Waste z dn. 24 listopada 2004 r.) – zawiera regulacje dotyczące zbiórki, trans-

portu, składowania, przetwarzania, recyklingu odpadów oraz zbiorki i utylizacji odpadów niebezpiecz-

nych. Reguluje również kwestie związane z wpływem odpadów na środowisko człowieka oraz jego zdro-

wie.

•	  “Ustawa o samorządzie lokalnym” (Law on Local Self-Government z dn. 07 maja 2002 r.) – w szczególności 

artykuł 34 oraz 38 tej ustawy normują kwestie związane z odpowiedzialnością za zbiórkę odpadów ko-

munalnych oraz kwestie finansowania tej zbiórki.

Ponadto prawa i obowiązki dotyczące zbiorki i gospodarowania odpadami oraz konsekwencje nieprzestrze-

gania prawa zawierają następujące ustawy:

•	 “Ustawa o nieruchomościach” (Law on Condominiums z dn. 07 maja 2002 r.) – określa obowiązek usu-

wania odpadów komunalnych, co musi być zapewnione przez podpisanie odpowiednich umów z firmą 

świadczącą usługi w tym zakresie

•	  “Ustawa o oddziaływaniu na środowisko” (Law on Environmental Impact Assessment z dn. 20 listopada 1995 

r.) – zawiera ramy prawne dotyczące wpływu na stan przyrody nowych inwestycji i działań podejmowa-

nych przez człowieka.

•	  “Ustawa o stawkach opłat środowiskowych”(Law on Rates of Nature Protection Fees z dn. 19 kwietnia 2000 

r.) – określa stawki opłat za ochronę przyrody i sposób ich obliczania.

•	  “Ustawa o ochronie przyrody i płatności za korzystanie z przyrody”(Law on Nature Protection and Nature 

Utilization Payments z dn. 28 grudnia 1998 r.) – określa koncepcje ochrony przyrody i opłaty za jej wyko-

rzystywanie, rodzaje płatności, procedury obliczania, odpowiedzialności za naruszenie tego prawa i inne 

relacje związane z płatnościami.

6.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Na terenie stolicy Armenii, zlokalizowanych jest 9 firm zajmujących się przede wszystkim usługami oczysz-

czania pomieszczeń, biur i tym podobnym. Na rynku brakuje firm zajmujących się recyklingiem, bądź spe-

cjalizujących się w zbiórce odpadów niebezpiecznych [Kompass 2011].

Lokalni przedstawiciele rządowi podpisują kontrakty z firmami zbierającymi odpady oraz uprzątającymi 
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śnieg oraz płacą im z budżetu lokalnego. Na rok 2008, 14 firm na terenie stolicy kraju, Erewania, było zatrud-

nionych w celu świadczenia usług oczyszczania miasta. Około połowa firm działających w dziedzinie go-

spodarki odpadami komunalnymi w Erewaniu jest własnością prywatną. Pozostałe 50% firm z tej dziedziny  

to spółki publiczne. Obecnie ze względu na ogólnie niski poziom świadczonych usług, nie jest możliwe 

stwierdzenie, które firmy, prywatne czy komunalne lepiej wypełniają obowiązki. Istnieją różnice w świadcze-

niu usług między dzielnicami, które raczej wynikają z lepszego bądź gorszego sposobu zarządzania. Obec-

nie ze względu na ogólnie niski poziom świadczonych usług, nie jest możliwe stwierdzenie, które firmy, pry-

watne czy komunalne lepiej wypełniają obowiązki. Istnieją różnice w świadczeniu usług między dzielnicami, 

które raczej wynikają z lepszego bądź gorszego sposobu zarządzania [Fichtner 2009].

Wartym uwagi jest fakt, iż brakuje firm, które specjalizowałyby się w zbiórce jednego rodzaju odpadów, 

na przykład radioaktywnych, bądź takich, które mogłyby być ponownie przetworzone. Trzeba zauważyć,  

iż mimo braku firm specjalizujących się w recyclingu, wtórną obróbką interesują się firmy z innych sektorów 

przemysłu. Doskonałym przykładem jest firma Poli-Serv LLC, która do produkcji dóbr AGD oraz maszyn wy-

korzystuje zebrane części z tworzyw sztucznych starych lodówek, pralek, aparatów telefonicznych, Firma,  

na którą również warto zwrócić uwagę, to Ecoprotect LLC, która zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecz-

nych. Z kolei konsorcjum Cleanland LLC nadzoruje budowę zakładu segregacji odpadów, która powstaje  

w Erewniu. Zakład specjalizował się będzie w segregacji papieru i plastiku. Szkło oraz plastik będą kierowa-

ne do innych zakładów w Armenii. Obecnie stacje recyklingowe zlokalizowane są w miastach Gyumir oraz 

Vanadzor, kolejną planuje się wybudować w Hrazdanie. Według umowy, w ciągu kolejnych 5 lat całość od-

padów z tych miast pochodzących z gospodarstw domowych będzie przekazywana firmie Cleanland LLC. 

Po zakończeniu wstępnej selekcji, odpady zostaną poddane recyklingowi w Erewaniu [YerevanReport 2011].

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Kwestia utylizacji niebezpiecznych odpadów przemysłowych jest bardzo istotna w Armenii, biorąc pod uwa-

gę fakt, iż nie ma w tym kraju wielu wyspecjalizowanych firm zajmujących się zbiórką bądź utylizacją tego 

typu odpadów. Mając na uwadze ogromną szkodliwość takich substancji oraz przewidując potrzebę ochro-

ny środowiska, kładzie się coraz większy nacisk na kontrolę tego sektora. Armenia jest stroną Konwencji 

Bazylejskiej ONZ, która traktuje o kontroli transgranicznej odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Jest  

to o tyle istotne, że potrzebna jest prewencja w kwestii wyrzucania odpadów niebezpiecznych, szczególnie  

w rejonach uprzemysłowionych.

Kamieniem milowym w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi było opracowanie i przyjęcie  

w listopadzie 2004 roku Ustawy o odpadach. Ustawa ta określa politykę państwa w dziedzinie wykorzystania 

odpadów, mającej na celu zapobieganie szkodliwemu wpływowi odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, 

przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania jako surowiec wtórny. Ponadto w celu spełnienia wyma-

gań tych aktów prawnych i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, są realizowane działania takie jak 

rejestracja niebezpiecznych odpadów komunalnych, miejsc ich składowania i wytwarzania [Armenia New-

sletter 2011].

Składowisko odpadów

Obecnie około 2 262 000 m2 stałych odpadów municypalnych jest generowanych rocznie w Armenii, włą-
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czając w to odpady komunalne, przemysłowe, konstrukcyjne oraz wszelkie inne. Średnia waga odpadów 

komunalnych zebranych w gospodarstwie domowym waha się w przedziale 0.2-0.3 t/m3. Odpady komu-

nalne w większości są kumulowane na przeznaczonych do tego składowiskach odpadów, lecz 13-15 %  

z nich porzuca się na terenach wiejskich i podmiejskich. Obecnie, znajduje się 58 wysypisk odpadów  

na terenie Armenii, z których 57 jest pod kontrolą niezależnych samorządów, a jedno zlokalizowane w Ere-

waniu kierowane jest przez tamtejszy samorząd komunalny. Obecnie japońska firma Shimizu Corporation  

we współpracy z dwiema innymi japońskimi firmami implementuje projekty generowania biogazu z odpadów  

oraz utylizacji odpadów stałych z okolic Erewania, które to działania są częścią inicjatywy Clean Develope-

ment Mechanism. Projekt jest prowadzony na terenie największego składowiska odpadów komunalnych 

Republiki Armenii, Nubarashen. Całkowity obszar tego składowiska to 60 hektarów, gdzie ilość zebranych 

odpadów w latach 1994- 2002 szacuje się na około 7 mln m3.

Zagrożenie odpadami toksycznymi na terenie składowiska odpadów Nubarashen. 

W niniejszej analizie warto przedstawić obecną, groźną sytuację na terenie składowiska odpadów Nu-

barashen. Składowisko odpadów toksycznych w Nubarashen powstało w 1976 roku. Zlokalizowane jest  

w sąsiedztwie trenów zamieszkałych przez ludzi. Problem stanowi 600 ton toksycznych pestycydów, któ-

re zakopano bezpośrednio w glebie, włączając w to 512 ton odpadów toksycznych pierwszej i drugiej ka-

tegorii poziomu zagrożenia. Cała sytuacja wyszła na jaw w marcu 2010 roku kiedy to nielegalne wykopy  

na terenie składowiska spowodowały wyciek toksycznych substancji. Zagrożenie zostało spotęgowane 

przez strefę osuwisk i przyczyniło się do skażenia pobliskich pól uprawnych. Pestycydy zostały odkryte w wy-

niku naruszenia wierzchniej warstwy gleby przez ciężkie maszyny. Fakt ten został zaprezentowany niczego  

nie świadomej opinii publicznej, równocześnie podnosząc szereg protestów. Pomimo niezadowolenia opinii 

publicznej, długo nie podejmowano żadnych kroków w celu rozwiązania całej sytuacji. Mimo wielu ape-

lacji do rządowych struktur, prowadzone działania ograniczały się do stawiania znaków ostrzegawczych  

oraz grodzenia terenu drutem kolczastym. Po przeprowadzeniu badań przez naukowców z Instytutu Geo-

logii Państwowej Akademii Nauk Armenii okazało się, że pestycydy przedostały się też do wód gruntowych. 

Nad rozwiązaniem całej sytuacji współpracowały ze sobą komórki Ministerstwa Ekologii, Ministerstwa Sytu-

acji Nadzwyczajnych oraz Ministerstwa Agrokultury. 6 maja 2010 roku rząd Armenii ogłosił przeznaczenie 

31 650 mln dramów (AMD), aby problem ten rozwiązać [Arminfo 2011]. W rzeczywistości składowisko ciągle 

stanowi zagrożenie dla otaczającej przyrody oraz mieszkańców. W szczególności, środki zostaną przeznaczo-

ne na opracowanie projektu i oceny dokumentów z pracy na odtworzenie pokrycia terenu, ogrodzenie i sys-

tem odprowadzania wody. Decyzja została podjęta z uwzględnieniem konieczności szybkiego reagowania  

na sytuację. Problem był monitorowany na bieżąco również przez zagraniczne organizacje i firmy zajmujące 

się tego typu zagrożeniami. Swoją pomoc zaoferowały firmy między innymi z Francji i Czech. Najlepszym roz-

wiązaniem okazało się nawiązanie współpracy z polską firma Ecotech Polska Sp. z o.o.. Firma jest laureatem 

pierwszej edycji konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. W grudniu 2010 r. w Erywaniu Pod-

pisano memorandum pomiędzy prezesem spółki Ecotech a Ministrem Spraw Nadzwyczajnych Republiki Ar-

menii. Projekt przewiduje dwa etapy prac. Pierwszy dotyczy utylizacji odpadów toksycznych w Nubarashen, 

drugi likwidacji mogilnika odpadów arsenowych w pobliżu miasta Alaverdi. Z uwagi na nadzwyczajne za-

grożenie środowiskowe pierwszy z tych projektów ma być realizowany w roku 2011 po wcześniejszym roz-

poznaniu skali zanieczyszczenia terenów wokół składowiska odpadów. Na dzień dzisiejszy trwają badania 
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prowadzone przez Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, które mają przedstawić bardziej szczegółowe dane 

o objętości toksycznych odpadów. Następnym krokiem będzie stworzenie harmonogramu prac i prognozy 

finansowej. Ecotech planuje prowadzić prace utylizacyjne na terenie samego składowiska, co zminimalizuje 

koszt transportu odpadów. Cały projekt prowadzony będzie we współpracy z armeńskim partnerem, firmą 

Ecoprotect LLC [Ecotech 2011].

6.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Zaawansowana technologia gospodarowania 

odpadami
•	 Doświadczenie przy przetwarzaniu odpadów 

niebezpiecznych
•	 Technologie Wykorzystywane do zbiórki odpadów  

w celu recyklingu
•	 Szeroka gama usług

Słabe strony
•	 Brak doświadczenia na rynku Armenii
•	 Brak rozwiniętej sieci dystrybucji

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Zainteresowanie nowymi technologiami gospodarki 

odpadami
•	 Rosnące zainteresowanie ze strony władz
•	 Rozwijająca się świadomość społeczna o zagroże-

niach spowodowanych odpadami

Zagrożenia
•	 Trudny proces negocjacji przy projektach zakrojonych 

na szeroką skalę 
•	 Brak niezbędnej infrastruktury na najniższym 

szczeblu gospodarki odpadami

Tabela 9. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii gospodarowania odpadami w odniesieniu do rynku Armenii. Źródło: Opracowanie własne.

7. Rynek technologii oczyszczania ścieków

7.1. Obecna sytuacja Armenii

Mimo zasobności Armenii w wodę, przepisy dotyczące utrzymania czystości wody od dość dawna nie były 

aktualizowane, nie przykładano także zbyt dużej wagi do dobrego stanu utrzymania i wydajności urzą-

dzeń ją dostarczających. Dostarczaniem wody na obszarach miejskich zajmowały się jedynie dwa publicz-

ne przedsiębiorstwa. Jedno z nich, Yerevan Water and Sewerage Enterprise (YWSE), było odpowiedzialne  

za obszar, na którym mieszka około 1,3 mln ludzi w okolicach Erewania. Drugie przedsiębiorstwo to Arme-

nia Water and Sewerage Enterprise (AWSE), którego zadaniem była kontrola terenów w większych gminach 

poza Erewaniem. Pozostałe małe społeczności obsługiwane były przez samodzielne systemy wodno kanali-

zacyjne. Dla niemal wszystkich Ormian, brak wody był chroniczny, a woda była dostępna przez kilka godzin 

dziennie ze słabym ciśnieniem oraz wątpliwą czystością, ze względu na liczne przecieki kanalizacji. W 1998 

roku Projekt Rozwoju Miasta (The Municipal Project Development) poparł wprowadzenie prywatnego mię-

dzynarodowego operatora do zarządzania YWSE (obecnie YWSC). Rezultatem tego działania jest radykalna 

poprawa w dostępie, niezawodności i jakości dostaw wody w Erewaniu, zwłaszcza dla obszarów biednych. 

Na podstawie doświadczeń w ramach MPD, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Projektu Wodociągów 

(MWWP) wzięło za cel powtórzenia tego pozytywnego doświadczenia, poprzez wprowadzenie podobnych 

prywatnych międzynarodowych operatorów w innych organizacjach (AWSE, teraz AWSC), w obszarach 

poza Erewaniem, które obecnie obsługują tereny zamieszkałe przez około 33% populacji. Oczekiwane wy-

niki obejmują zwiększoną niezawodność systemu wodociągowego i zwiększenie godzin pracy, poprawę 
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jakości wody, zwiększenie efektywności pracy oraz poprawę rentowności całego rynku. Takie działania mają 

również pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez niskiej jakości sieci wo-

dociągowe. W początkowej fazie projekt będzie realizowany w Erewaniu i Gegharkunik, Lori, Armavir, Ko-

tayk i regionach Shirak, w pobliżu zbiorników wodnych i obszarów o najwyższym stężeniu odpadów z PET.  

Na podstawie wyników, projekt zostanie rozszerzony docelowo na więcej obszarów w Armenii. Całkowity 

budżet projektu to 540 tyś. $ z czego USAID pokryje 80%, kosztów, a UNDP kolejne 20% [WasteWater 2004].

System oczyszczania ścieków w Armenii w przeszłości był uważany za stosunkowo dobrze rozwinięty, jed-

nakże obecnie stan ten jest krytyczny. Sieć oczyszczania jest obecna w każdym większym mieście jednak, 

nawiązując do opinii lokalnych ekspertów, 75 % produkowanych w Erewaniu ścieków, jest zbierana przez 

system 4000 km rur. 60 % tej sieci jest starsza niż 20 lat, jest więc zniszczona i stara. Generalnie rzecz ujmując, 

18 oczyszczalni ścieków na terenie Armenii, z których nie wszystkie mogą być czynne, nie posiada wystar-

czających zdolności przetwórczych [WasteWater 2004].

Domowe oraz przemysłowe odpady płynne ze wszystkich armeńskich miast są odprowadzane przez sieci 

wodociągowe oraz przepompownie. Istniejąca sieć gromadzi odpady z 60 – 80% terenów miejskich, pod-

czas gdy obszary wiejskie nie posiadają systemów odprowadzania ścieków, a co za tym idzie ścieki trafiają 

bezpośrednio do koryt rzecznych. Całkowita długość sieci odprowadzania ścieków w większych miastach 

Armenii liczy około 4200 km. Taka sieć nie jest w zupełności wystarczająca do przetwarzania wszystkich 

odpadów, co świadczy o niewielkim stopniu rozwoju gospodarki ściekami [WasteWater 2004]. Przykładem 

nierozważnej polityki wodno-ściekowej mogą być dwa ośrodki oczyszczania ścieków we wschodniej części 

Armenii, na terenie obszaru Gegharkunic. Jeden z nich zlokalizowany jest pół kilometra od miasta Vardenis, 

a drugi około pół kilometra od miasta Martuni. Obydwa są obecnie wyłączone z użytkowania, zaś wszyst-

kie ścieki wytwarzane przez pobliskie miasta trafiają bezpośrednio do znajdującego się w okolicy jeziora 

Sevan, bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Najbardziej zagrożone tereny znajdują się w okolicy jeziora Sevan. 

Zanieczyszczenie wód skutkuje drastycznym spadkiem ilości wody zdatnej do picia. Mieszkańcy pobliskich 

terenów muszą zmagać się z trudnym dostępem do wody [WasteWater 2004].

7.2. Potencjał na rynku technologii oczyszczania ścieków

Armenia wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia daleko idących celów rozwoju dla poprawy jakości 

wody i warunków jej oczyszczania do roku 2015. Jednakże, wciąż potrzebne są inwestycje, aby poprawić sła-

bą sytuację w tym sektorze. Takie działania potrzebne są również, aby wspierać obecne próby finansowania 

projektów z tego obszaru. Możliwe jest również rozszerzenie usług wodno-kanalizacyjnych poza obszary 

obsługiwane przez YWSC i AWSC. 

7.3. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Kwestie związane z oczyszczaniem ścieków oraz dostarczaniem wody najpełniej reguluje “Kodeks wodny 

Republiki Armenii” (Water Code of the Republic of Armenia), przyjęty przez parlament w dniu 4 czerwca 2002 

roku. Dokument reguluje między innymi kwestie jakości i ilości dostarczanej wody, niezbędnej do zaspoko-
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jenia obecnych oraz przyszłych potrzeb ludzi, jak również kwestie ochrony ekosystemów wodnych i zapew-

nienia zrównoważonego rozwoju oraz zachowania i poprawy jakości dostarczanej wody. Ponadto kodeks 

stanowi ramy prawne dotyczące kontroli, użytkowania systemów oczyszczania sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Kodeks określa Narodową Radę Wodną (National Water Council) jako organ odpowiedzialny za rozpatrywa-

nie spraw związanych z tym obszarem. 

Kolejnym dokumentem zawierającym ramy prawne dotyczące oczyszczania wody jest Ustawa o ochronie 

środowiska naturalnego (The Law of the RA on Nature Protection and Nature Utilization Payments), który za-

wiera regulacje dotyczące opłat za użytkowanie zasobów naturalnych, w tym wodnych, sankcje związane  

z nieprzestrzeganiem postanowień, bądź zanieczyszczaniem zbiorników wodnych.

 

W opracowywaniu i implementacji regulacji dotyczących gospodarki wodnej, duże znaczenie mają umowy 

międzynarodowe, których Armenia jest stroną. Jedną z istotniejszych są postanowienia wypracowane z GEF 

(Global Environment Facility), które przewidują promowanie zrównoważonego gospodarowania zasobami 

wodnymi oraz eliminację źródeł zanieczyszczeń. Ponadto Krajowy Plan Działania ONZ (UN’s The National 

Action Plan), a zwłaszcza zawarty w nim cel rozwoju nr 7, przewiduje zmniejszenie o połowę do 2015 r. odset-

ku osób bez stałego dostępu do czystej wody i podstawowych urządzeń sanitarnych [Global Environment 

Facility 2010].

7.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna 

W kwestii usuwania zanieczyszczeń z wód można wskazać firmy, które zajmują się dostarczaniem technolo-

gii oczyszczania wody, bądź świadczą usługi doradcze w tym zakresie. 

Firmy krajowe działające na terenie Armenii to:

•	 ARPA-SEVAN Open Joint-Stock Company – najstarsze przedsiębiorstwo budowlane na terenie Armenii, 

założone w 1969 roku. Początkowo zajmowała się budową tuneli, kanałów oraz korzystaniem z zasobów 

wodnych kraju. Główne przedmioty robót dotyczą usuwania zanieczyszczeń z wód, inżynierii lądowej, 

budowy hydroelektrowni i kopalń.

•	  HAEK-I SHINARARUTIUN Closed Joint-Stock Company – firma realizuje projekty w dziedzinach energii 

elektrycznej, budownictwa przemysłowego, budownictwa hydrotechnicznego, miejskiego i komunika-

cyjnych sektorach. Firma wykonuje prace budowlane, w tym również opracowuje i wykonuj systemy ście-

kowe, instalacje do oczyszczania ścieków na różną skalę.

•	  MASIS Co. Ltd – spółka zajmująca się wykonywaniem projektów komercyjnych i projektów obiektów 

sportowych, takich jak pływalnie, baseny, kąpieliska. 

•	  GRIAR Closed Joint-Stock Company – firma oferuje kompleksowe usługi z zakresie wykonania projektów 

inżynierii wodnej, budowy hydroelektrowni, zaopatrzenia w wodę, pływalni. Świadczy również usługi 

konsultacyjne w zakresie planowania i rozwoju tych projektów.

•	  Jinj Ltd.- firma zajmująca się wykrywaniem wad, inwentaryzacją, analizami i ocenami systemów oczysz-

czania ścieków. Oferuje usługi projektowania małych oczyszczalni ścieków, rozwoju projektów odbudo-
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wy i rozwoju systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

•	  Aib Ben Gim – rosyjska firma z przedstawicielstwem w Armenii oferująca rozwiązania z zakresu budo-

wy i projektowania kanalizacji. W swojej ofercie posiadają produkty Sanit do systemów instalacji, HL  

do urządzeń sanitarnych, rury SFA, a także urządzenia firm Coes i Polytron. W ofercie znajdują się urządze-

nia oczyszczające firmy Uponor SAKO. 

•	  HGSN – firma prowadząca projekty na dużą skalę miedzy innymi dotyczące przebudowy sieci kanaliza-

cyjno-wodociągowej w całym mieście (Sharik, Vanadzor). Współpracuje z zagranicznymi organizacjami fi-

nansującymi tego typu projekty na przykład z Niemiec ( KfW, GITEC Consult GmbH). Opracowuje projekty 

budowlane, jak i odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

•	  AquaStandard LLC – firma w swojej ofercie posiada urządzenia czołowych światowych firm takich jak: 

Aqua Arabe, Euraqua, Herco, Pollet Water Group. Urządzenia w swojej technologii różnią się, co umoż-

liwia wybranie technologii w których wykorzystywane jest chlorowanie, oczyszczanie chemiczne  

oraz mechaniczne. 

    
7.5.. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Wysoka jakość produktów i usług
•	 Oferowane technologie na światowym poziomie
•	 Kompleksowa oferta usług 

Słabe strony
•	 Brak doświadczenia na rynku Armenii
•	 Wysokie koszty transportu 
•	 Wyższe koszty produkcji w porównaniu z ofertą 

chińską

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Zainteresowanie nowymi technologiami oczyszcza-

nia, szczególnie na terenach bez sieci kanalizacyjnej
•	 Nowe ramy prawne sprzyjają rozwijaniu technologii 
•	 Niski poziom konkurencji ze strony krajowych 

producentów

Zagrożenia
•	 Dominacja na rynku usług po stronie krajowych 

dostawców 
•	 Konkurencja cenowa z firmami ormiańskimi

Tabela 10. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii oczyszczania ścieków w odniesieniu do rynku Armenii. Źródło: Opracowanie własne.

8. Rynek technologii dla koksownictwa

8.1. Obecna sytuacja Armenii

Mając na uwadze tendencje rozwoju i reformy sektora energetycznego i przemysłowego w Armenii, można 

spodziewać się większego oraz bardziej świadomego wykorzystania zielonych technologii dla rynku kok-

sownictwa. Koks jako paliwo bardzo kaloryczne powstaje w wyniku obróbki fizycznej węgla kamiennego. 

Armenia posiada złoża węgla na obszarze państwa, jednak produkcja koksu jest dość znikoma, zaś zapo-

trzebowanie na tego typu paliwo jest zaspokajane poprzez import z innych krajów np. z Rosji [Ecolur 2011]. 

Obszarem gospodarki, który w największym stopniu wykorzystuje dostawy koksu jest przemysł metalur-

giczny. Według danych armeńskiego urzędu statystycznego, rozwój sektora metalurgicznego nie jest zbyt 

dynamiczny co pokazują dane z Tabeli 11. 
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2005 2006 2007 2008 2009

133,1 104,7 113,9 90,5 120,3

Tabela 11. Dynamika produkcji w sektorze metalurgicznym na terenie Armenii stosunek procentowy do roku poprzedniego). Źródło: Armstat 2011.

Dynamika rozwoju tego sektora była dosyć zmienna i wahała się od wzrostu o 33% (w 2005 r. w stosunku 

do roku poprzedniego), aż po prawie 10% spadek (w 2008 r. w stosunku do roku poprzedniego). Niemniej 

jednak warto zauważyć, iż w ostatnich latach nie jest obserwowany wzrost dla tego sektora gospodarki.  

W latach 2005- 2009 udział procentowy przemysłu metalurgicznego w gospodarce kraju, stale zmniejszał 

się i wynosił odpowiednio 29,7% w roku 2005, 26,1% w 2006 r., 25,6% w 2007 r., 20,6% w 2008 r. oraz 19,9% 

w 2009 r. [Armstat 2011]. Dla potrzeb analizy warto przyjrzeć się rynkowi wydobycia węgla ze złóż zlokalizo-

wanych na terenie Armenii. Zasoby węgla w Armenii szacuje się na 200 do 250 milionów ton. Istnieje sześć 

znanych złóż węgla: na północy w Antaramut Ijevan, Jajur, Shamu, w centrum: Jermanis, na południu: Nor 

Arevik. Nigdy jednak nie prowadzono systematycznie badań nad dokładniejszym określeniem potencjal-

nych zasobów ilości węgla zlokalizowanych na terenie Armenii, w celach wykorzystania gospodarczego.  

Z racji faktu, że w Ijevan położone są dodatkowe złoża węgla, w północno-wschodniej części kraju, oraz Jer-

manis, w zachodnio-centralnej części, planuje się otworzyć przynajmniej jedną państwową kopalnię w tych 

rejonach. Mapę złóż zlokalizowanych na terenie Armenii prezentuje Rysunek 4 [Geni.org 2002]. 

Rysunek 4. Złoża węgla zlokalizowane na terenie Armenii. Źródło: Geni.org 2002.

Złoża węgla zlokalizowane na terenie Armenii.

Złoże Djadjur położone w północno-zachodniej części Armenii – szacuje się, że wielkość złóż to około 260 

000 ton (hipotetyczne złoże 200 000 ton). Szacunki pomijają złoża, których grubość nie przekracza 0,2 m  

i leżących poniżej 2 000 m. Złoża są różnej jakości, wartość popiołu powstającego w wyniku jego spalania 

waha się od 9 do 26%, a kaloryczność jest na poziomie od 3675 do 4601 kcal/kg, zawartość siarki to od 1% 
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do 3%. Według analiz amerykańskiego ośrodka geologicznego U.S. Geological Survey ( USGS), rodzaj węgla 

to dolny poziom subbitumiczny oraz górny poziom skali lignitu.

Złoże Sotsk- szacunki były sformułowane przy wierceniu ponad 40 szybów, 705 m3 wykopów oraz 3 otwo-

rów o łącznej długości 200 metrów. Ilość węgla przewiduje się na ok. 4000 ton.

Złoże Shamut- szacuje się, iż to złoże zawiera 3 623 00 ton gotowych do wydobycia przy całkowitej ilości 

surowca dochodzącej do 5 000 000 ton. Średnia wartość kaloryczna wynosi 6750 kcal/kg. Prawdopodobne 

rodzaje złóż występujących w tym miejscu to węgiel subbitumiczny do dolnych poziomów bitumicznego.

8.2. Potencjał na rynku koksownictwa

Wysiłki zmierzające w stronę restrukturyzacji i finansowej odbudowy sektora energetycznego mają na celu 

poprawę jakości dostaw energii i efektywność ich wykorzystania, poprawę jakości usług, racjonalizacji ta-

ryf, ujednolicenie zasad płatności i zwiększenie przejrzystości w transakcjach handlowych. To wszystko 

będzie miało wpływ na przyszłe dostawy energii. Znajduje to odzwierciedlenie w różnych scenariuszach 

opisujących zachowania konsumentów, w kwestii intensywności wykorzystania energii przez różne sektory 

gospodarki i sposoby ich dostawy. Przedstawia się dwa założenia, niskiej i wysokiej konsumpcji, określają-

ce zapotrzebowanie na energię do 2020 roku przez gospodarkę. Ogólne zapotrzebowanie rynku na ener-

gię ma wzrosnąć o około 5,8 razy w scenariuszu odniesienia oraz o około 4,8 razy przy niskiej konsumpcji.  

Do roku 2020 różnice w przewidywaniach są spowodowane różnymi założeniami społeczno gospodarczymi 

i technologicznymi. Głównym czynnikiem, który będzie tu decydujący jest zmiana w poziomie PKB i zmia-

ny w poziomie udoskonalenia technicznego. Zapotrzebowanie na energię przez sektory gospodarki przy 

dwóch scenariuszach prezentuje Tabela 12.

Sektor
Stopa wzrostu [%] Ilość(Gw rocznie) Podział [%]

2020 1999 2020 1999 2020

Scenariusz podstawowy 7,7 1,30 6,3 100 100

1.Przemysł 8,3 0,44 2,34 32,8 37,0

Agrokuluralny/Konstruk-
cyjny/Wydobywczy

9,5 0,15 0,98 33,7 41,9

Produkcyjny 7,7 0,29 1,36 66,3 58,1

2.Transport 5,8 0,42 1,38 31,9 21,8

3.Gosp. dom/Usługi 8,5 0,47 2,62 35,3 41,3

Scenariusz odniesienia 8,7 1,33 7,67 100 100

1.Przemysł 9,6 0,44 3,02 32,8 39,4

Agrokuluralny/Konstruk-
cyjny/Wydobywczy

10,4 0,15 1,18 33,7 39,2

Produkcyjny 9,2 0,29 1,84 66,3 60,8

2.Transport 6,9 0,42 1,72 31,9 22,4

3.Gosp. dom/Usługi 9,1 0,47 2,92 35,3 38,1

Tabela 12. Zapotrzebowanie na energię przy dwóch scenariuszach rozwoju gospodarczego z podziałem na sektory. Źródło: Peb 2004.
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Według danych zebranych przez EIA (U.S. Energy Information Administration) w roku 2010 rynek Armenii był 

w stanie skonsumować 61 tysięcy ton węgla. Taka wartość spożycia sytuuje ten kraj na poziomie Ukrainy (66 

679 ton), Grecji (61 772 ton), Wielkiej Brytanii (54 437 ton), Czech (56 365 ton). Dla porównania, według ana-

liz tej instytucji, konsumpcja odnotowana w Polsce wyniosła 139 849 ton. W porównaniu z latami poprzed-

nimi nastąpiły wahania w ilości spalanego węgla i tak dla lat 2007-2009 kształtowały się one następująco: 

110 tyś. w 2007 r., 66 tyś. w 2008 r., 66 tyś w roku 2009 [EIA 2010]. Według danych, emisja dwutlenku węgla 

wydzielanego z konsumpcji paliw kopalnych do atmosfery na terenie Armenii w roku 2009 wyniosła ok. 

11,18 mln ton, co daje krajowi 98 pozycję w skali świata [EIA 2011].

Wśród krajów regionu kaukaskiego, zasoby zlokalizowane na terenie Armenii i dla porównania Gruzji pre-

zentuje Tabela 13.

Państwo
Rezerwy ropy (mln 
baryłek)

Rezerwy Gazu 
Naturalnego (mld 
stóp sześciennych)

Złoża węgla (mln 
ton)

Produkcja gazu natu-
ralnego (mld st sz.)

Produkcja węgla 
(mln ton)

Zdolności produkcyj-
ne elektryczności(Gi-
ga Watt)

Armenia 0 0 minimalne 0 0,003 2,7

Gruzja 35 0,3 minimalne 2,1 0,022 4,5

Suma 1,213 4,7 minimalne 202,1 0,025 12,0

Tabela 13. Rezerwy kopalin i zdolności produkcyjne dla krajów Armenii i Gruzji. Źródło: GENI 2010.

Geologiczne badania wykazały złoża paliw kopalnych na terenie Armenii, które niestety nie mają dużej war-

tości przemysłowej, posiadają niską wartość kaloryczną i mogą być stosowane tylko dla zaspokojenia ogra-

niczonego popytu. Obecne dane Amerykańskiego Urzędu Energetyki wskazują na to iż, cała ilość węgla  

i koksu konsumowanego rocznie na terenie Armenii jest importowana z zagranicy. Na rok 2009 wielkość 

tego importu wyniosła około 66 milionów ton (short tones) [EIA 2011]. Ogromnym zagrożeniem związanym 

z wydobyciem odkrywkowym minerałów i paliw kopalnych jest obecnie stan zalesienia niektórych obsza-

rów Armenii. Wycinanie lasów i niszczenie obszarów zielonych zapoczątkowało falę protestów organizacji 

pozarządowych działających w obszarze ochrony przyrody. Zwróciło to uwagę społeczeństwa na politykę 

rządu i jego działanie popierające kontynuowanie wydobycia minerałów i rozwój tego sektora nie zważając 

na skutki dla środowiska naturalnego [Minerals 2009].

W kwestii potencjału rozwoju przemysłu metalurgicznego trzeba wskazać, iż największe rodzime firmy 

(Armenian Cooper Programme) działające na terenie Armenii, prowadzą wydobycie złóż metali zakrojone  

na szeroką skalę. Przykładem tego może być fakt, iż 1 listopada 2007 roku rząd armeński zatwierdził program 

wydobycia złóż metali (m.in. miedzi i molibdenu) zlokalizowanych w okolicy Tekhout, przez następne 30-40 

lat. Wstępne założenia mówią o rudach wielkości 450 milionów ton [Ecolur 2010]. Oznacza to, że Armenia 

stawia na rozwój przemysłu metalurgicznego.

Na potencjał rozwoju istniejących już zakładów metalurgicznych mogą wskazywać dane obrazujące wzrost 

produkcji metali zaraz po rozpoczęciu współpracy z firmami zagranicznymi. Wzrost możliwości produkcyj-

nych, rzędu 25% zanotowano w ośrodku wydobycia rud, w Agarak, w południowej Armenii, po fakcie pry-
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watyzacji przez firmę zagraniczną. Po kryzysie w ostatnich latach oraz kłopotach finansowych, planuje się 

nowe inwestycje na terenie kopalni w Agarak. Armeńska firma Agarak Copper-Molybdenum Combine CJSC 

planuje przeprowadzić restrukturyzację zakładu na kwotę 22 -24 milionów dolarów. Prace przewidziane  

są na lata 2009- 2012. W roku 2010 produkcja węgla wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku po-

przedniego. Taki wzrost przewidywany jest również w roku 2011.

Na potencjał rozwoju sektora metalurgicznego wskazuje także fakt nowych inwestycji na terenie kopalni żelaza  

w Hrazdanie, które pozwolą na zwiększenie wydobycia rud tego metalu [Ecolur 2011]. 

Rosnące zainteresowanie rynkiem metalurgii w Armenii obrazują prowadzone zagraniczne inwestycji, które 

pozwalają na rozwój tego sektora. Najbardziej aktywna w tej kwestii jest Rosja, która przez pierwsze sześć 

miesięcy 2011 roku zainwestowała środki w armeński rynek żelaza i stali, które spowodowały 77% wzrost 

do poziomu 144 milionów dolarów przeznaczonych na ten konkretny dział gospodarki [BakuToday 2011].

8.3. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Rynek koksownictwa reguluje szereg aktów i ustaw odnoszących się w całości do sektora energetycznego. 

Dokumentami tymi są:

•	  Ustawa o energii Republiki Armenii (RA Law on energy), przyjęta przez parlament w dniu 7 marca 2001 

r. Reguluje wzajemne relacje prawne w sektorze energetycznym, elektryczności, ogrzewania oraz wśród 

odbiorców gazu ziemnego.

•	  Ustawa o efektywności energetycznej i energii odnawialnej (RA Law on Energy Efficiency and Renewable 

Energy). Przyjęta w dniu 9 listopada 2004 r. Celem ustawy jest określenie zasad państwa dotyczących 

mechanizmów polityki na rzecz rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii  

oraz mechanizmy ich realizacji, ukierunkowane na wzmocnienie ekonomicznej i energetycznej niezależ-

ności Republiki, rozwój gospodarczy i bezpieczeństwa energetycznego, niezawodności systemu energe-

tycznego.

•	  Narodowy Projekt Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (National Project of Energy Effi-

ciency and Renewable Energy). Narodowy program został sporządzony na podstawie art. 21 Światowego 

Projektu Stabilnego Rozwoju (global project of stabile development activities) opracowanego przez Ko-

mitet Ochrony Środowiska UNDP, określający przepisy sektora rozwoju energetyki, jak również polityki 

państwa odnośnie zasad energetycznych, efektywności energetycznej.

8.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Wiele przedsiębiorstw działających na rynku produkcji stali, wydobycia węgla, czy obróbki minerałów jest 

zarządzana centralnie przez organy w większości kontrolowane przez instytucje państwowe. Fakt ten może 

sprawiać trudność przy rozwoju tej gałęzi gospodarki oraz stanowić barierę do wejścia na rynek dla mniej-

szych firm. Warto jednak zauważyć, iż zagraniczni inwestorzy również posiadają pakiety własnościowe  

w udziałach firm armeńskich, które pozwalają im na zarządzanie całymi przedsiębiorstwami. Przykładem 

takim jest udział rosyjskiej firm RUSAL w akcjach spółki ARMENAL, która zajmuje się wydobyciem minerałów, 

między innymi żelaza. Ponadto firma Yerevan Pure Iron Works 15 % swoich akcji sprzedała zagranicznym 



34 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

inwestorom. Posługując się danymi zawartymi w bazie Kompass, w sektorze metalurgicznym działają firmy 

zajmujące się m.in. wydobyciem rud metali, w tym jedna specjalizuje się w produkcji stali (Armenian Copper 

Programme), dwie produkcją żelaza, stali i ferrostopów (Armenian Titanium Production oraz Armenian Mo-

lybdenum Production). Największymi firmami działającymi w tym obszarze są:

•	  Armenian Titanium Production – założona w 1997 roku firma zajmująca się produkcją żelazostopów, żela-

zotytanu. Wyroby firmy cieszą się powodzeniem w krajach Unii Europejskiej, krajach środkowego wscho-

du oraz USA. Firma ATP ściśle współpracuje z Cronimet Group, międzynarodową kompanią zajmującą się 

produkcją stali wykorzystywaną w przemyśle.

•	  Armenian Molibdenum Production – armeńska firma specjalizująca się w produkcji żelazostopów, w tym 

żelazomolibdenu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, firma spełnia międzynarodowe stan-

dardy produkcji. Odbiorcami produktów AMP są firmy zlokalizowane na terenie Rosji, Japonii, USA. Posia-

da międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000.

•	  Armenian Cooper Programme – spółka jest zarejestrowana w Republice Armenii i działa od 1997 roku. 

Firma działa obecnie pod nazwą ACP. Posiada ośrodki wydobycia w Alaverdi, regionie Lori. ACP zajmuje 

się produkcją niewykończonej surówki oraz stali. 

W zakresie szkolenia specjalistów oraz prowadzenia badań nad rozwojem technologii używanych w sek-

torze metalurgicznym, warto wspomnieć o Państwowym Instytucie Inżynieryjnym RA (State Engineering 

University of Armenia). Prowadzi on badania nad technologiami używanymi w sektorze wydobycia kopalin  

i surowców naturalnych.

W obszarze wydobycia i obróbki kopalin trzeba wymienić firmę Sergey Group, która jest jedną z najwięk-

szych, działających na terenie Armenii. Założona w 1997 roku, obecnie zajmuje duży obszar rynku sprzedaży 

kopalin na skalę przemysłową, m.in węgla i asfaltu. 

8.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Rynek jest mało rozwinięty i mało jest tu konku-

rentów
•	 Zaawansowane technologie zagraniczne są bardziej 

rozwinięte od krajowych

Słabe strony
•	 Mało źródeł finansowania tego sektora gospodarki
•	 Wyższe koszty produkcji w porównaniu do importu 

gazu ziemnego 

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Rosnące zainteresowanie dywersyfikacją dostaw 

energii 
•	 Brak konkurencji ze strony przedsiębiorstw 

krajowych

Zagrożenia
•	 Duże koszty maszyn i sprzętu niezbędnego  

do wydobycia kopalin
•	 Małe złoża kopalin w kraju

Tabela 14. Analiza SWOT dla przedsiębiorców polskich w odniesieniu do technologii koksownictwa na terenie Armenii. Źródło: opracowanie własne.
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9. Podsumowanie

Rynek zielonych technologii na terenie Republiki Armenii jest obecnie w niewielkim stopniu rozwinięty. 

Analiza wskazała na duży potencjał do rozwoju zielonych technologii, zwłaszcza w obszarze kolektorów sło-

necznych, wody i ścieków oraz odpadów. Jako kraj rozwijający się, wprowadzanie nowych rozwiązań wydaje 

się konieczne dla poprawy funkcjonowania gospodarki, zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy 

stanu środowiska naturalnego. W wielu wypadkach brakuje firm krajowych, które sprostałyby wyzwaniom 

środowiskowym z jakimi boryka się Republika Armenii. Istotnym problemem są także bariery finansowe.  

Pomimo rosnącej świadomości na temat potrzeby wprowadzania zielonych technologii, uzyskanie pienię-

dzy na badania i rozwój ekologicznych technologii wciąż jest trudne. 

Mała konkurencja płynąca ze strony ormiańskich firm, tworzy sprzyjające warunki dla wkraczania na rynek 

firm zagranicznych, w tym również polskich. Najlepszym przykładem jest współpraca polskiej firmy Ecotech 

z władzami Armenii, przy gospodarce odpadami niebezpiecznymi.

Warto wspomnieć, iż Armenia jest członkiem licznych konwencji, postanowień, których celem jest ochrona 

środowiska. Stanowi to doskonały przykład na rosnącą świadomość i zainteresowanie kwestiami środowi-

skowymi Armenii wśród krajów świata. Niesie to za sobą szereg innych korzyści, takich jak napływ zagranicz-

nego kapitału.

Zagrożenia środowiskowe, takie jak na przykład niski poziom czystości wody w jeziorze Sevan, czy składo-

wanie niebezpiecznych odpadów za wysypiskach, zmuszają władze do podejmowania stanowczych kroków 

w celu rozwiązywania problemów, a co za tym idzie przeznaczania środków finansowych na realizację pro-

jektów środowiskowych. Podsumowując, rynek Armenii posiada ogromny potencjał do rozwoju technologii 

środowiskowych i dlatego polskie firmy mogą i powinny szukać tam dla siebie szans rynkowych.
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Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej:  
Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie i Zjednoczonych  

Emiratach Arabskich
Agnieszka Rybaczyk

1. Wprowadzenie

Kraje Zatoki Perskiej (ZP) należą do najbogatszych państw na świecie. Trzy z nich znajdują się w światowej 

20 – tce pod względem wielkości PKB na mieszkańca. Najlepszy wynik ma Katar, który wraz ze 121 tys. USD 

per capita zajmuje drugą pozycję w globalnym zestawieniu [CIA Factbook 2010]. Eksperci z Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych również kwalifikują te państwa do grupy krajów o wysokim i bardzo wysokim wskaź-

niku rozwoju społecznego (HDI). 

Źródłem bogactwa Krajów Zatoki Perskiej i ich szybkiego rozwoju gospodarczego są surowce mineralne. 

Szacuje się, że na terenie Zatoki znajduje się 45% światowych zasobów ropy naftowej. Największe złoża 

posiada Królestwo Arabii Saudyjskiej (ok. 20% światowych zasobów), którego produkcja jest też najwyższa 

na świecie [EIA 2010]. Drugim, strategicznym dla tego zakątka świata surowcem, jest gaz ziemny. Szcze-

gólne znaczenie ma on dla gospodarki Kataru. Niewielkie, pustynne państewko, wytwarza dziennie 2719 

miliardów stóp sześciennych gazu, a zasoby surowca szacowane są na poziomie 905 trylionów. Jest to 14% 

światowych rezerw i gwarantuje państwu trzecią pozycję na świecie [EIA, CIA Factbook 2010].

Wzrost gospodarczy, który przyspieszył zwłaszcza po kryzysie naftowym w latach ’70, w ostatnim czasie 

uległ spowolnieniu. Wpływ na tę sytuację miał ostatni kryzys finansowy i związany z nim spadek cen su-

rowców i ich produkcji. Gospodarki krajów Zatoki Perskiej są bowiem ściśle uzależnione od produkcji ropy  

i gazu, zatem wszelkie wahania cen, odbijają się, w zależności od kierunku wahań, pozytywnie lub negatyw-

nie na ich kondycji. 

Eksperci Banku Światowego zalecają regionowi MENA (Bliski Wschód i Północna Afryka) trzy posunięcia  

w celu przyspieszenia ich wzrostu gospodarczego. Są to: prywatyzacja, intensyfikacja handlu międzynaro-

dowego i ograniczenie roli ropy naftowej w krajowych gospodarkach [World Bank 2003]. Państwa Zatoki 

Perskiej czynią w tym kierunku wyraźne postępy. Pomimo, iż rola sektora publicznego jest nadal dominu-

jąca, dochodzi do coraz większej liczby prywatnych transakcji. Ciekawym przykładem jest oddanie części 

sektora zarządzania odpadami w ręce prywatnego przedsiębiorcy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 

czy w Arabii Saudyjskiej. Udział prywatnych inwestycji w PKB krajów ZP stale wzrasta, a w porównaniu  

do innych państw MENA jest on najwyższy. 

Choć produkcja i eksport surowców naturalnych nadal pełni kluczową rolę dla gospodarek krajów ZP, pań-

stwa wykazują coraz większe zaangażowanie w handlu międzynarodowym. Wszystkie należą do Światowej 

Organizacji Handlu, gdzie najpóźniej przystąpiła Arabia Saudyjska – 2005 r., a w rankingach Banku Świato-

wego (Doing Business) otrzymują wysokie oceny. Próbowały także inwestycji w Polsce, ale z różnych przy-
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czyn zakończyły się one fiaskiem [Słomiński 2010]. Postępy w dywersyfikacji gospodarczej widoczne są  

w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, w pozostałych państwach są one jeszcze we 

wczesnym etapie [CIA Factbook 2010]. 

Oprócz wzrostu gospodarczego, państwa ZP doświadczyły szybkiego przyrostu populacji. Dziś liczba miesz-

kańców wynosi ok. 34 mln [World Bank 2010]. W odniesieniu do ich powierzchni, nie jest to zbyt wysoka 

wartość, jednak na uwadze należy mieć, że większość terenów to niezdatne do zamieszkania pustynie. Zja-

wisko dynamicznego przyrostu populacji jest następstwem dwóch czynników. Z jednej strony poprawiły się 

warunki mieszkalne i sanitarne krajów oraz dostęp do służby medycznej, z drugiej zaś, w związku z rozwo-

jem przemysłowym i zapotrzebowaniem na pracowników, do państw napływały liczne rzesze imigrantów. 

W nomenklaturze Banku Światowego, państwa ZP nazywane są RRLI, co po rozwinięciu angielskiego skrótu 

oznacza: bogate w zasoby, importujące siłę roboczą kraje.

Rozwój gospodarczy, a wraz z nim postępująca industrializacja, przyrost liczby mieszkańców, intensyfikacja 

handlu i inne czynniki sprawiają, że przed władzami krajów ZP staje wiele wyzwań. Jednym z pierwszych 

jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Priorytetowym źródłem energetycznym są, z natural-

nych przyczyn, surowce mineralne: ropa naftowa i gaz ziemny, ale istnieje wiele czynników przemawiają-

cych za ograniczeniem ich roli. Do najważniejszych należą: zagrożenie wyczerpania zasobów, duża emisja 

dwutlenku węgla podczas spalania, niepewność cen na rynkach. Podejmowane są zatem próby pozyskania 

odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza słonecznej i wiatrowej. Spektakularnym przedsięwzięciem jest Pro-

gram Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Dla ubogich w zasoby wodne państw ZP, woda ma znaczenie strategiczne. Kraje te chętnie inwestują i będą 

inwestować w budowę odsalarni wód morskich, a także praktykują ponowne użycie oczyszczonej wody 

w programach irygacyjnych. Niesprzyjające im prognozy eksperckie na temat dalszego kurczenia się i tak 

skromnych rezerw wodnych, mobilizują władze do intensyfikacji prac badawczych w tym zakresie. Przy-

rastająca liczba populacji generuje większą ilość ścieków i odpadów miejskich. Wymusza to na władzach 

i samorządach lokalnych prowadzenia odpowiedniej polityki w obliczu tego problemu. Dodatkowo indu-

strializacja, badania naukowe, rozwój przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i budowlanego, sprzyja 

kumulowaniu się odpadów niebezpiecznych, wymagających specjalnego traktowania.

Lokalna produkcja krajów ZP jest niewielka w odniesieniu do ich potencjału, zaś duża część zaawansowa-

nych technologii pochodzi od partnerów zagranicznych. Niemniej, państwa te, to bogaty, rozwijający się 

region, otwarty na nowe inwestycje i innowacyjne rozwiązania. Są one także coraz bardziej pozytywnie na-

stawione wobec współpracy międzynarodowej, a założenie własnego biznesu na ich terenie, nie stanowi 

dużego problemu. 

 2. Streszczenie

Raport określa obecną sytuację i możliwe kierunki rozwoju zielonych technologii w czterech krajach Zatoki 

Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W czterech rozdzia-

łach skupia się przede wszystkim na technologiach biomasy, technologii solarno-termicznej, technologii 
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przetwarzania odpadów i technologii oczyszczania ścieków. 

Rolnictwo w krajach ZP ma marginalny charakter. Skutecznym ograniczeniem jest suchy klimat, niewielka 

ilość ziemi zdatnej do uprawy i wody. Do tego doliczyć można brak ludzi do pracy, gdyż większość obywateli 

to mieszkańcy miast. Największą produkcję rolną posiada Arabia Saudyjska, która przez długi okres dąży-

ła do samowystarczalności pod względem żywieniowym, a nawet była liczącym się eksporterem pszenicy.  

W ostatnim czasie jednak, Królestwo zaniechało tego programu. Użytkowanie biomasy jako materiału ener-

getycznego nie należy do powszechnych praktyk. Szansą mogą być najwyżej rolne inwestycje krajów ZP  

w innych państwach. 

Państwa Zatoki Perskiej mają bardzo dobre warunki na pozyskanie energii słonecznej. Ze względu na obec-

ność surowców naturalnych i niskie koszty ich eksploatacji, techniki solarne były wykorzystywane tylko  

w niewielkim zakresie. W odróżnieniu od większości krajów rejonu MENA, nie praktykuje się używania ko-

lektorów słonecznych do podgrzewania wody (SWH) na szeroką skalę. Przeciwnie, lokalne firmy oferują 

elektryczne podgrzewacze. W ostatnich latach jednakże, zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii 

wzrosło. Państwa planują rozwinąć projekty solarnego oświetlenia ulic, budowy wiosek słonecznych i inne 

przedsięwzięcia. Szczególne znaczenie ma Program Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

W związku z kurczącymi się zasobami wodnymi i przyrostem populacji, władze państw ZP dokonują wielu 

inwestycji w tym obszarze. Zauważalny jest udział inwestorów i ekspertów zagranicznych. Ogólna sytuacja 

sanitarna jest dość dobra, aczkolwiek w niektórych rejonach wymaga poprawy i unowocześnienia. Wodę 

przywróconą do użytku w oczyszczalniach stosuje się w rolnictwie, ogrodnictwie i przemyśle.

Przyrost ilości odpadów w ostatnich latach jest następstwem zwiększenia liczby ludności i zmian przy-

zwyczajeń konsumpcyjnych mieszkańców. Oprócz odpadów miejskich, wzrasta także wielkość odpadów 

przemysłowych, w tym w dużym stopniu z przemysłu budowlanego, a także odpadów niebezpiecznych. 

Dodatkową kategorię stanowią odpady powstałe przy wydobyciu i produkcji ropy naftowej oraz odpady 

wylewane przez tankowce. Państwa starają się stawiać czoło problemowi, poprzez angażowanie sektora 

prywatnego, inwestorów zagranicznych i stosowanie nowoczesnych technologii. 

3. Rynek biomasy 

3.1. Obecna sytuacja w Krajach Zatoki Perskiej

Pod pojęciem biomasy rozumiemy materię pochodzenia organicznego, w dużej mierze odpady roślinne  

i zwierzęce, posiadającą pewien potencjał energetyczny.

Pod tym względem kraje Zatoki Perskiej wydają się mało atrakcyjne. Suchy klimat, brak zasobów wodnych, 

niewielki odsetek uprawnej ziemi sprawiają, że rolnictwo ma tam charakter marginalny. We wszystkich pań-

stwach, odsetek ziemi przeznaczonej pod uprawę nie przekracza 2% całej powierzchni. Udział rolnictwa,  

w krajowym PKB jest niski, a zatrudniony jest w nim jedynie niewielki odsetek siły roboczej (najwięcej w ZEA 

– 7%). Społeczeństwo, to przede wszystkim mieszkańcy miast, w Kuwejcie i w Katarze wskaźnik urbanizacji 
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wynosi 95%, w Arabii Saudyjskiej i Emiratach odpowiednio 82% i 78% [CIA Factbook 2010]. W takich warun-

kach, rządy podejmowały, bądź podejmują nadal próby rozwinięcia sektora rolniczego, poprzez inwesty-

cje w systemy irygacyjne, czy subsydiowanie sprzętu rolniczego. Dzięki tym zabiegom przez pewien okres 

Arabia Saudyjska mogła pozwolić sobie na eksport pszenicy, jednak w ostatnich latach uprawa tego zboża 

znacznie zmalała. Obecnie wszystkie kraje są netto importerem żywności. 

Arabia Saudyjska

Kuwejt

Katar

Zjednopczone
Emiraty Arabskie

59,1%

Rolnictwo (% PKB) Przemysł (% PKB) Usługi (% PKB)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

37,9%

0,3%

0,1%

1,1%

48,2%

68,4%

48,5%
50,4%

31,5%

51,5%

3%

Wykres 1. Udział poszczególnych sektorów w PKB krajów Zatoki Perskiej. Źródło: CIA Factbook 2010.

Zasoby biomasy szacowane są na niskim poziomie. W 2003r. eksperci ocenili, że potencjał energetyczny 

tego materiału wynosił w Arabii Saudyjskiej 3 mln jednostek równym tonom ropy, w pozostałych krajach 

było to poniżej 0,5. Dla porównania, w Egipcie wartość ta wyniosła 3,9 w Maroko 4,8, a w nieodległym Iraku 

– 6,3 [Chedid, Chaaban 2003].

Technika brykietowania zapewne nie jest obca na rynku krajów Zatoki Perskiej. Zastosowanie biomasy jako 

materiału energetycznego, niewątpliwie ogranicza się do pojedynczych przypadków i nie jest rozpowszech-

nione w tamtym regionie. Nie udało się jednak odnaleźć raportów ani publikacji co do przetwarzania bio-

masy.

3.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Zarządzaniem sektorem rolniczym w krajach ZP zajmują się odpowiednie ministerstwa i struktury rządowe. 

Ze względu na marginalny charakter rolnictwa w Kuwejcie państwo to nie ma oddzielnego ministerstwa 

wyspecjalizowanego w tym obszarze, a sprawami związanymi z tym sektorem zajmują się inne instytu-

cje państwowe. W Katarze sprawami rolniczymi zajmuje się Ministerstwo Spraw Miejskich i Rolnictwa, zaś  

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddzielny 

resort dla tego działu gospodarki posiada jedynie Arabia Saudyjska [FAO 2010].
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Warto mieć na uwadze, że kraje Zatoki Perskiej cechuje wysoki poziom PKB, szybki wzrost gospodarczy  

i otwartość na innowacje technologiczne oraz to, że chętnie poszukują nowych, odnawialnych źródeł ener-

gii. Ponadto pewien potencjał posiadają rynki Arabii i Emiratów, dla których gospodarek rolnictwo odgrywa 

relatywnie najwyższą rolę. Być może będą one także zainteresowane zużytkowaniem odpadów rolniczych, 

zwłaszcza, że rządy jeszcze subsydiują zakup sprzętu rolniczego. Dodatkowym bodźcem zachęcającym  

do inwestycji w krajach ZP jest ich wysoka pozycja w rankingu Banku Światowego pod względem łatwości 

zakładania i prowadzenia biznesu. Najwyżej plasuje się Arabia Saudyjska – 11 pozycja, najsłabiej Kuwejt – 74. 

Dla porównania, Polska zajmuje w tym zestawieniu miejsce 70 [Bank Światowy 2010].

3.3. Rynek w Krajach Zatoki Perskiej dziś i jutro

Władze poszczególnych państw dążą do rozwoju sektora rolnego, poprzez inwestycje w irygacje, czy od-

salarnie wody morskiej. Wsparcie rządowe przejawia się także w udzielaniu wysokich subsydiów na zakup 

sprzętu, nawozów, prowadzeniu prac irygacyjnych i wykonywaniu ekspertyz. Dzięki takim zabiegom Arabia 

Saudyjska była nawet netto importerem pszenicy, choć produkcja tego zboża jest dużo niższa niż w kilka-

krotnie mniejszej od niej Polsce. 

Arabia Saudyjska, może być rozpatrywana także jako oddzielny przypadek. Władze Królestwa, w wyniku 

kryzysu żywnościowego z 2007r. i perturbacji z nim związanych, zdecydowały się zrezygnować z dotychcza-

sowego planu, bycia samowystarczalnym w produkcji żywności [Lippman 2010]. Zamiast uprawy pszenicy, 

potrzebującej dużych nakładów wody, skupiono się na roślinach mniej wymagających, takich jak kukurydza. 

Jak wykazują statystyki FAO oraz saudyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, zarówno wielkość produkowanego 

zboża, jak i areał ziemi do tego przeznaczonej istotnie zmalał, a zwiększyła się natomiast produkcja roślin 

zasobnych w skrobię. Rząd saudyjski zdecydował się za to inwestować w rolnictwo w krajach posiadających 

odpowiednie warunki i tam zaopatrywać się w zboże. Jako potencjalni partnerzy rozważani są Sudan, Etio-

pia, Wietnam, Filipiny, Mozambik i Ukraina [Lippman 2010]. W 2009 r. Arabia Saudyjska otrzymała dostawę 

ryżu z Etiopii, uprawianego na subsydiowanych przez nie farmach. Rząd zastanawia się nawet nad możliwo-

ścią wycofywanie się z subsydiów dla rodzimy rolników. 

Te praktyki są dopiero w stanie zalążkowym i wzbudzają wiele kontrowersji. Jeżeli jednak upowszechnią się, 

istnieje pewna szansa, że przedsiębiorcy saudyjscy zainteresują się techniką brykietowania w krajach trze-

cich, zwłaszcza, że są to w większości państwa słabo rozwinięte lub rozwijające się, z utrudnionym dostępem 

do konwencjonalnych źródeł energii.

3.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Technologie przetwarzania biomasy są słabo rozpowszechnione na rynkach Zatoki Perskiej. Nie zostały zna-

lezione żadne dane na temat rodzimej produkcji brykieciarek i z bardzo dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że takowa nie istnieje. Jedna z firm azjatyckich wspomina, że dostarcza te urządzenia 

na tamtejsze rynki. Na uwadze mieć należy, że Chiny, Indie, posiadające szeroką ofertę brykieciarek, należą 

do ważnych importerów na rynki krajów Zatoki Perskiej [Europa Regional Survey 2009]. Co więcej, portal 

Gulf Business, znajduje wiele produktów pochodzenia chińskiego i indyjskiego na zadanie w nim zapytanie 
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briquette i jego kolokacji. Pocieszający może być fakt, że odnajduje także kilka polskich produktów i przed-

siębiorstw.

O krajach Zatoki Perskiej wspomina indyjska firma Jay Khodiyar Machine Tools (http://jkbriquettes.com/bri-

quetting_plant.htm). Firma ta została założona w 1994 r. i zajmuje się produkcją szerokiej gamy urządzeń 

do wytwarzania brykietu z biomasy. Swoje technologie dostarcza na rynki różnych krajów z całego świata, 

nie precyzuje na swojej stronie internetowej na czym polegają jej inwestycje i współpraca z rozpatrywanymi 

państwami. 

3.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń,
•	 Rozpoznawalność polskich urządzeń na rynkach 

zagranicznych;
•	 Stosowanie zaawansowanych technologii;
•	 Posiadanie certyfikatów jakości;

Słabe strony
•	 Niska produkcja rolna;
•	 Małe zainteresowanie techniką brykietowania 

 w krajach ZP;

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Inwestycje saudyjskie na rynkach zagranicznych;
•	 Rozwój i subsydiowanie rolnictwa w pozostałych 

krajach ZP;
•	 Otwartość krajów ZP na nowe technologie;
•	 Wysokie notowania w Doing Business

Zagrożenia
•	 Rozwinięte kontakty handlowe z Chinami i Indiami,
•	 Małe zapotrzebowanie na rynku;
•	 Niewielkie kontakty handlowe między Polską,  

a krajami ZP

Tabela 1. Analiza SWOT.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja w Krajach Zatoki Perskiej

Kraje Zatoki Perskiej posiadają doskonałe warunki naturalne, sprzyjające pozyskiwaniu energii słonecznej. 

Przeciętne średnie nasłonecznienie w tym rejonie to ok. 6 kwh/m2 dziennie. W takich warunkach, wydajność 

jednego kolektora może wynieść ok. 9 kg odsolonej wody dziennie [Alnaser 2009].

Zróżnicowanie nasłonecznienia w poszczególnych krajach Zatoki Perskiej przedstawia Tabela 2.

Kraj Całkowite nasłonecznienie (kwh/m2 dziennie) Bezpośrednie nasłonecznienie (kwh/m2 dziennie)

Kuwejt 6,2 6,5

Katar 5,5 5,6

Arabia Saudyjska 7,0 6,5

ZEA 6,5 6,0

Tabela 2. Zróżnicowanie całkowitej i bezpośredniej radiacji słonecznej w poszczególnych krajach ZP. Źródło: E. Alnaser 2009.



47GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

Rysunek 1 natomiast przedstawia roczną średnią ilość godzin słonecznych w przeliczeniu na miesiąc w kra-

jach arabskich. W interesującym nas regionie wynosi ona ok. 9 h. W miesiącach letnich wartość ta może 

wzrosnąć nawet do 12 h, zaś w styczniu nie spada poniżej 6 godzin na północy Arabii Saudyjskiej.

Pomimo tak sprzyjających warunków technika ogrzewania wody przy użyciu kolektorów, na terenie ZP, jest 

mało rozpowszechniona. W Arabii Saudyjskiej są one stosowane w chłodniejszych rejonach górskich [Kor-

dab 2009], tam też zaprojektowano i wytwarzano kilka typów tych urządzeń [Chedid 2003]. Pewną ofertę 

kolektorów posiadają Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednak nie znaleziono informacji potwierdzających, 

że są powszechnie stosowane w tym kraju. Wobec łatwego dostępu do surowców mineralnych i niskich 

kosztów tego paliwa, wysiłki rządów w celu rozwinięcia sektora odnawialnych źródeł energii były niewielkie. 

Poza tym, dużą przeszkodę stanowi kurz i pył pustynny, przez który wydajność energii słonecznej może ob-

niżyć się o 10-20%, i który jest także niebezpieczny dla instrumentów technicznych [Asharqia Chaber 2010].

Rysunek 1. Przeciętna roczna ilość godzin słonecznych w przeliczeniu na miesiąc. Źródło: Al-Naser 2004.

Jednakże wykorzystanie energii słonecznej, jako alternatywnego, wobec węglowodorów, źródła, cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem. Badania w tym zakresie prowadzone są przez lokalne ośrodki naukowe, 

często korzystające z pomocy zagranicznych ekspertów i instytucji. Wśród nich wymienić można saudyjskie 

Miasto Naukowo – Techniczne im. Króla Abdulaziza (King Abdulaziz City for Science and Technology) KACST. 

Nacisk położony jest w głównej mierze na możliwości wytwarzania elektryczności przy użyciu tego źródła, 

zastosowania energii słonecznej w odsalarniach wody morskiej, budowę „wiosek słonecznych” i na inne, cie-

kawe inicjatywy.

Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą pochwalić się przede wszystkim Programem Masdar, ogłoszonym  

w kwietniu 2006 r. [Al-Hayat 2007], promującym rozwój sektora odnawialnych energii w tym kraju, w szcze-

gólności energii słonecznej. Osią programu jest budowa Miasta Masdar, całkowicie zasilanego odnawialny-

mi źródłami energii. Wprawdzie podobne projekty – budowy miejscowości w czystych strefach ekologicz-

nych – były już zrealizowane w innych częściach świata, jednak skala tej inicjatywy w ZEA jest dużo większa 
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i bardziej innowacyjna. Budowa miasta ma zostać zakończona w 2016 r. Jego wielkość przewidziana jest  

na ok. 90 tys. mieszkańców, z czego 40 tys. mieliby być stałymi rezydentami, a 50 tys. codziennie przyjeżdża-

jącymi do pracy. Władze chciałyby również przyciągnąć tam ok. 1500 firm i instytucji zajmującymi się po-

zyskiwaniem bezpiecznych dla środowiska energii. Co więcej, Międzynarodowa Agencja ds. Odnawialnych 

Energii (IRENA), zapowiedziała, że przeniesie do Masdaru swoją siedzibę. W Masdarze ma również rozwinąć 

się Instytut Nauk i Technologii „Masdar” [Reiche 2009]. Cały program realizowany jest przez Abu Dhabi Fu-

ture Energy Company, przy współudziale amerykańskich, brytyjskich i angielskich ośrodków badawczych. 

Koszty programu mierzone są w dziesiątkach miliardów dolarów [Alnasear 2009].

4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kolektory słoneczne SWH nie są powszechnie używane w krajach Za-

toki Perskiej. Państwa raczej skłaniają się ku rozwiązaniom fotowoltaicznym, a na rynkach bardziej dostępne 

są inne urządzenia napędzane tego typu energią, np. baterie, komórki słoneczne itp. Wśród lokalnych pro-

ducentów kolektorów słonecznych znaleziono głównie firmy z Emiratów i pojedyncze z Arabii Saudyjskiej. 

Standardy i normy techniczne kolektorów słonecznych wytwarzanym przez kraje Bliskiego Wschodu, nie 

odbiegają znacznie od Standarów międzynarodowych. Warto przyjrzeć się urządzeniom produkowanym 

w Jordanii, gdyż tamtejsze przedsiębiorstwa także eksportują swoje towary za granicę, na obszar Bliskiego 

Wschodu. Wśród ich odbiorców znalazł się również Katar. Jordańskie SWH to urządzenia o powierzchni ok. 

1,3 m2, wykonane z metalu ze stalowym absorberem. Standardy jordańskie korespondują z międzynarodo-

wymi wytycznymi ISO [Solaterm 2007].

Lokalne przedsiębiorstwa oraz firmy dostarczające swoje rozwiązania na rynki krajów ZP, mogą poszczycić 

się następującymi certyfikatami:

•	 TUV – Technical Inspection Association, Niemcy,

•	 DIN – Deutscher Insdustrie Normenausschuss,

•	 ISO 9000,

•	 ISO 9002,

•	 NCSR Demokritos certification – certyfikat greckiej instytucji zajmującej się prowadzeniem badań nauko-

wych.

4.3. Rynek w Krajach Zatoki Perskiej dziś i jutro

Inicjatywy słoneczne podejmowane w regionie Zatoki Perskiej, w szczególności Masdar Program, mogą być 

ciekawą okazją do inwestycji i promowania polskich technologii. Sektor odnawialnych energii jest jeszcze 

w fazie rozwoju, ale niewątpliwie będzie on bardzo prężnie rozwijany. Kraje Zatoki posiadają duże zasoby 

kapitału i stopniowo otwierają się na współpracę międzynarodową. Są ponadto otwarte na innowacyjne 

technologie i rozwiązania. Obecnie nie używają one powszechnie technologii kolektorów słonecznych,  

do ogrzewania wody, co nie znaczy, że nie spotkają się one z zainteresowaniem w przyszłości. Polskie pro-

dukty cechuje wysoka jakość i konkurencyjna cena, zatem mogą być interesujące w stosunku do rodzimych 

rozwiązań.
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Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

4.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, największa produkcja i dystrybucja kolektorów słonecznych wśród 

krajów ZP, ma miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zapytanie Solar Water Heaters lub Solar Col-

lectors generuje kilkadziesiąt wyników na portalu alibaba.com dla tego państwa. W Arabii Saudyjskiej zna-

leziono tylko pojedyncze, rodzime przedsiębiorstwa, głównie za pomocą portalu list of companies (www.

list-of-companies.org). Na innych, podobnych portalach znaleziono informacje o lokalnych producentach 

lub dostawcach kolektorów, jednak w większości przypadków nie posiadali oni własnej strony internetowej. 

Zagrożeniem dla polskich technologii mogą być produkty azjatyckie. Statystyki potwierdzają, że udział Chin 

i Indii w wymianie handlowej z tamtym rejonem świata wzrósł w ostatnich latach. Te dwa azjatyckie kraje 

posiadają szeroką ofertę tego typu urządzeń, a dzięki nieoszacowanej walucie, mogą konkurować cenowo. 

Jakość chińskich produktów ponadto stale się poprawia. Na niekorzyść dla Polski działa także brak powiązań 

ekonomicznych z tymi krajami oraz to, że utraciliśmy już kilka możliwości współpracy [Płomiński 2010].

Poniżej przedstawiono przedsiębiorstwa produkujące kolektory słoneczne na rynkach krajów Zatoki Per-

skiej.

Fortune CP Ltd
http://www.solar2renewableenergy.com/lang/en/store.php

Brytyjska firma zajmująca się produkcją systemów solarnych. Dostarcza produkty na wiele rynków zagra-

nicznych, także do krajów Bliskiego Wschodu, w tym do Arabii Saudyjskiej, Kataru i Emiratów. Oprócz kolek-

torów słonecznych do podgrzewania wody (SWH), oferuje także panele słoneczne, oświetlenie słoneczne, 

przenośne urządzenia słoneczne (generatory, latarnie), pompy słoneczne, hybrydowe systemy solarne i wia-

trowe, a także inne rozwiązania. 

Produkowane przez nią kolektory, występują w 4 wariantach:

•	  System kompaktowy – najprostsze z rozwiązań, przeznaczone dla domów, hoteli, małych biur, w których 

kolektor i zbiornik na wodę są ze sobą ściśle połączone;

•	  System rozłączny – również przeznaczony dla domów, hoteli i małych biur, różnica polega na tym,  

że zbiornik i kolektor są od siebie oddzielone;

•	  Systemy handlowe i przemysłowe – złożone systemy używane w jednostkach gdzie zapotrzebowanie  

na wodę jest znacznie większe – hotele, fabryki, szpitale;

•	 Kolektory do ogrzewania wody w basenie.

Free Fuel Forever
www.freefuelforever.com 

Firma dostarczająca urządzenia solarne na globalne rynki. Spośród krajów ZP jej odbiorcą i partnerem  

są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Produkty Free Fuel cieszą się długą żywotnością, szybkością reakcji, a ja-

kość potwierdzają certyfikaty i wyróżniania.
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Guangdong Fivestar Solar Energy Co.,Ltd
http://www.fivestarpower.com/

Jedna z wiodących firm chińskich specjalizująca się w technologiach solarnych. Jej produkty charakteryzuje 

wysoka jakość, a ponadto posiada ona liczne certyfikaty jakości (m.in. ISO, TUV, CRCC). O obecności firmy  

na rynkach krajów ZP dowiedzieć się możemy z portalu B2B Tejari.com, gdzie znajdują się oferty jej produk-

tów. Portal tejari.com dostarcza informacji biznesowych obecnie dla 6 państw (Egipt, Chiny, Kuwejt, Oman, 

Pakistan, ZEA), choć jeszcze niedawno obsługiwał 16 krajów [Arabia.pl 2008]. Wśród produktów dostarcza-

nych przez Fivestar, zamieszczonych na tejari.com znajdują się płaskie kolektory typu FP-3.0C, FP-3.0A, FP-

-2.0BP, których dane techniczne można znaleźć na stronie firmy, a także panele słoneczne. 

Dezhou Xinqu Renewable Energy Technology Co.,LTD
http://www.xinqu-energy.com/enweb/news_show.asp?id=60

Chińska firma wytwarzająca technologie dla odnawialnych energii: wietrznej, wodnej i solarnej. Na portalu 

telari.com znajduje się kilka ofert jej kolektorów słonecznych. Charakteryzują się one wysokim współczyn-

nikiem absorpcji (94-96%), zróżnicowaną pojemnością zbiornika (100-300 l), a ich żywotność oceniana jest 

na 15 lat. 

Oman Solar Systems Co. LLC
www.omansolar.com 

Tę firmę również odnaleziono za pomocą portalu tejari.com. Zajmuje się ona produkcją technologii solar-

nych dla przemysłu, w tym branży naftowej, oświetleń solarnych, urządzeń fotowoltaicznych i innych roz-

wiązań. Posiada oddział w Dubaju. Może poszczycić się certyfikatami ISO 9001. 

OSS należy do Al-Bahja, jednego z wiodących stowarzyszeń w Omanie skupiających różne kompanie prze-

mysłowe. Utworzona w 1991 r., zrealizowała dotychczas liczne projekty na terenie Omanu i Emiratów.

SOLEUAE
http://www.soleuae.com/

Firma Sole S.A. założona została w Grecji w roku 1974 i jako jedna z pionierów rozpoczęła produkcję urzą-

dzeń do pozyskania energii słonecznej. Na Bliskim Wschodzie ma swój oddział w Dubaju (ZEA). Posiada 

szeroką ofertę produktów, cechujących się wysoką jakością i posiadających certyfikaty. Dostarcza kolektory 

i inne urządzenia do 35 krajów z całego świata. Jest także jedną z dwóch firm, które posiadają zgodę OBO 

(Overseas building organization), reprezentującą rząd Stanów Zjednoczonych, na dostarczanie systemów 

SWH. 

AUS
http://www.aus-solarsolutions.com/

Firma ta dostarcza technologie pozyskiwania energii słonecznej na terenie Pakistanu i krajów Bliskiego 

Wschodu. Siedziba organizacji znajduje się w Pakistanie, zaś oddział regionalny w Dubaju. Oferuje liczne 

produkty słoneczne, tj.: panele, baterie, kolektory, oświetlenie. 
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Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

4.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy 
technologicznej

Silne strony
•	 Wysokiej jakości technologie;
•	 Innowacyjne techniki i rozwiązania;
•	 Posiadanie certyfikatów jakości;

Słabe strony
•	 Niesprzyjający kurz i pył pustynny;
•	 Mało informacji na temat użycia kolektorów społecznych;
•	 Duże wymagania jakościowe;
•	 Niewielka oferta kolektorów odsalających wodę morską

Zewnętrzne cechy 
technologiczne 

Szanse
•	 Zainteresowanie rządów innowacjami technologicznymi;
•	 Liczne programy słoneczne;
•	 Plany zwiększenia udziału technologii słonecznej w wytwa-

rzaniu energii elektrycznej;
•	 Otwarcie krajów ZP na współpracę zagraniczną;

Zagrożenia
•	 Konkurencja zagraniczna;
•	 Obecność zagranicznych ekspertów;
•	 Brak projektów ściśle skierowanych na inwestycje w SWH;
•	 Wciąż dominujący udział węglowodorów w wytwarzaniu energii;

Tabela 3. Analiza SWOT.

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja w Krajach Zatoki Perskiej

Kraje ZP charakteryzują się bardzo niskimi zasobami wody pitnej w wartościach średnich i w przeliczeniu na 

mieszkańca. W Arabii Saudyjskiej ilość odnawialnych zasobów wodnych per capita to 96 m3, podczas gdy roczne 

zużycie to 782 m3. Najgorzej sytuacja prezentuje się w Kuwejcie, gdzie wielkości te wynoszą odpowiednio 8m3  

i 198 m3. Ponadto, zgodnie z szacunkami Banku Światowego do 2050 r. potencjał zasobów wodnych  

we wszystkich krajach arabskich ma zmniejszyć się o połowę [Górak – Sosnowska 2007].

Nic też dziwnego, że w obliczu takiej sytuacji, rządy krajów ZP prowadzą aktywną politykę wodną. Jednym 

ze stosowanych rozwiązań są odsalarnie wody morskiej, coraz częściej zasilane przez energię słoneczną.  

Do innych należy pozyskiwanie wody ze ścieków i używanie jej w celach niespożywczych np. w ramach 

programów irygacyjnych. 

Infrastruktura wodno-sanitarna prawie w 100% pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców miast [Górak – So-

snowska 2007]. Co do jakości, jest ona zróżnicowana. Najsłabiej spośród grupy 4 krajów wypada Arabia Sau-

dyjska, gdzie w dużej części bazuje ona na niezdrowym systemie zbiornikowym. Nieefektywność rozwiązań 

saudyjskich dała o sobie znać podczas nagłej powodzi w Dżeddzie, w wyniku której śmierć poniosło ok. 100 

osób, a tysiące pozostało bezdomnymi [O’Sullivan 2010]. Lokalne agencje prasowe donoszą także, że jakość 

sieci kanalizacyjnej w jednej z dzielnic stolicy kraju, pozostawia wiele do życzenia, a mieszkańcy uskarżają 

się na niski poziom prac wykonanych przez miejscową firmę obsługującą sieć kanalizacji [Al-Hosni 2010].

W ostatnich latach zauważalna jest duża aktywność rządów i samorządów lokalnych krajów ZP w sektorze 

wodno-sanitarnym. Przejawia się ona inwestycjami na budowę nowych oczyszczalni i rozwój istniejących 

rozwiązań. Widoczne jest też zaangażowanie sektora prywatnego w gospodarkę wodno-ściekową, będą-

cą dotychczas domeną władzy publicznej. Ponadto coraz częściej zawierane są kontrakty z zagranicznymi 

przedsiębiorstwami.
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5.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Gospodarka wodno-ściekowa jest elementem o strategicznym znaczeniu w krajach ZP. Nic też dziwnego, 

że posiadają one dość dobrze rozbudowaną strukturę administracyjną działającą w tym sektorze. Oprócz 

odpowiednich instytucji rządowych istnieją także państwowe lub mieszane przedsiębiorstwa. W Arabii 

Saudyjskiej kluczowe znaczenie ma Narodowe Przedsiębiorstwo Wodne (www.nwc.com.sa) – spółka akcyj-

na w pełni kontrolowana przez rząd. Jej celem jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgodnie  

z międzynarodowymi standardami, a także ochrona odnawialnych zasobów i środowiska naturalnego, za-

rządzanie oczyszczonymi wodami i szkolenie pracowników. Funkcję prezesa przedsiębiorstwa pełni Minister 

Wody i Elektryczności. W ZEA jedną z naczelnych instytucji jest Przedsiębiorstwo Wodne i Elektryczne Abu 

Dhabi (www.adwec.ae/), będące w pełni własnością Zarządu Wody i Elektryczności Abu Dhabi. Podobnie 

jak w przypadku saudyjskiej firmy, zajmuje się ono sprawami gospodarki wodnej. Angażuje się też w mię-

dzynarodowe projekty budowy oczyszczalni i odsalarni. Posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

oraz OHSAS 18001:2007. Pamiętać należy, że ZEA mają formę państwa federacyjnego, zatem każdy emirat 

ma dodatkowo swoją strukturę administracyjną, zajmującą się branżą infrastruktury miejskiej. W Kuwejcie 

największa inicjatywa pozostaje w gestii Ministerstwa Prac Publicznych. Uczestniczyło ono np. w zawarciu 

kontraktu na budowę oczyszczalni w Sulaybija, finansowanej też częściowo przez inne instytucje rządowe.  

W Katarze analogiczną działalność prowadzi Zarząd Prac Publicznych (Ashghal). (www.ashghal.gov.qa).  

Z nim zawierają porozumienia międzynarodowe kompanie, planujące, bądź rozpoczynające inwestycje  

z zakres oczyszczania ścieków w tym państwie. Oprócz tego, w 1990 r. powstało Katarskie Przedsiębiorstwo 

Elektryczności i Wody (QEWC). Jednostka ta posiada i zarządza siecią elektryczną i odsalarniami wodnymi 

oraz jest odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję elektryczności i wody wyprodukowanej w tych obiek-

tach.

5.3. Rynek w Krajach Zatoki Perskiej dziś i jutro

Sektor wodno – sanitarny jest na tyle rozwinięty, by zaspokoić potrzeby mieszkańców, aczkolwiek wymaga 

dalszych inwestycji i modernizacji. Przynajmniej w Arabii Saudyjskiej wyraźne są przykłady niskiej jakości 

rozwiązań, które w obliczu niespodziewanych katastrof mogą mieć bardzo ciężkie konsekwencje. W użyciu 

wciąż znajdują się niebezpieczne dla środowiska azbestowe rurociągi, stopniowo zastępowane przez nowo-

cześniejsze technologie. 

W związku z dużym deficytem i stale rosnącym zapotrzebowaniem na wodę, kraje ZP podejmują liczne 

inicjatywy by odzyskać cenną ciecz. Ta wyprodukowana przez oczyszczalnie przeznaczana jest na potrzeby 

rolnictwa, ogrodnictwa bądź przemysłu. W wielu ośrodkach, jakość oczyszczonej wody przewyższa między-

narodowe standardy. Inną metodą pozyskania wody są odsalarnie, również cieszące się dużym zaintereso-

waniem na terenie krajów ZP, poza tym budowane są jednostki uzdatniające wodę pitną. 

W rozwój sektora wodnego zaangażowane są liczne przedsiębiorstwa zagraniczne. Przejawia się to nie tylko 

w bezpośrednich inwestycjach, ale także w zawieraniu wieloletnich kontraktów na budowę, wyposażenie 

i zarządzanie oczyszczalniami, jednostkami uzdatniającymi i analogicznymi obiektami. Wysoka jakość roz-

wiązań i koszty włożone w te projekty, potwierdzają gotowość rządów do dużych inwestycji w tym zakresie. 
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Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

Dodatkowym bodźcem do podejmowania takich inicjatyw jest to, że kraje te dążą do dużej samowystarczal-

ności w wielu obszarach gospodarczych. Tak strategiczny surowiec jakim jest woda ma dla nich kluczowe 

znaczenie, tym bardziej, że w opiniach coraz większej liczby badaczy, to ona za kilkadziesiąt lat stanie się 

najbardziej cenionym i rzadkim dobrem. 

Kolejnymi, istotnym aspektami w tej dziedzinie są rozwój przemysłowy i przyrost populacji. Wprawdzie 

rodzima produkcja jest mniejsza w porównaniu do potencjału ekonomicznego regionu, niemniej sektor 

przemysłowy zgłasza także zapotrzebowanie na wodę. Niektóre lokalne firmy nawet oferują badanie cieczy 

przed zastosowaniem jej do produkcji. Co więcej, przeróbka ropy naftowej i jej eksport drogą morską, jest 

przyczyną skażenia wód tym węglowodorem. Już w chwili obecnej istnieją firmy dostarczające rozwiązania 

na wypadek wycieków oraz organizacje lokalne promujące czystość morza (więcej w podrozdziale o odpa-

dach). 

Co do przyrostu naturalnego, to pomimo tego, że w ostatnim czasie nieco spowolniło się tempo jego wzro-

stu i tak przyjmuje dodatnie wartości. Obok rodzimych mieszkańców do krajów ZP napływają migranci z Azji 

i z innych państw arabskich, głównie w celach zarobkowych. W związku z tym, zapotrzebowanie na wodę 

pitną będzie stale narastać, podobnie jak wzrośnie problem oczyszczania ścieków komunalnych.

Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody będą 

spotykać się z zainteresowaniem na rynkach krajów ZP. Wyzwaniem mogą być wymogi co do jakości i wydaj-

ności proponowanych rozwiązań. Warto zatem przyjrzeć się obecnym technologiom i konkurentom.

5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

W krajach ZP istotną rolę pełnią międzynarodowe koncerny. Zawierają one bowiem długookresowe transak-

cje na budowę nowych, rozbudowę istniejących oczyszczalni, bądź obsługiwanie oczyszczalni i infrastruktu-

ry wodno – sanitarnej. Współpracują zarówno z organami państwowymi jak i prywatnymi przedsiębiorstwa-

mi. Wśród czołowych partnerów znaleźć można Veolię, General Elecric, Keppel Seghers, CDM, Halcrow i inne. 

Dostarczają one wysokiej jakości rozwiązań, a także cieszą się dużym zaufaniem i prestiżem. 

Oprócz zagranicznych partnerów, na rynkach ZP działają także lokalne przedsiębiorstwa świadczące usługi 

w różnych sektorach, w tym także w wodno – sanitarnym. Firmy specjalizujące się wyłącznie w branży wod-

nej odnaleziono wyłącznie w ZEA (może to wynikać z tego, iż kraj ten przoduje w regionie pod względem 

zdywersyfikowania gospodarki, a także z tego, że posiadanie lokalnego partnera jest jednym z wymogów 

eksportu towarów do Emiratów). Przedsiębiorstwa te mają różne formy działalności, począwszy od instytu-

cji doradczych, poprzez stowarzyszenia inżynieryjne, czy dystrybutorów zagranicznych urządzeń. Oferują 

techniki oczyszczania wody i ścieków, bazujące na zaawansowanych metodach, m.in. ozonowania, odwró-

conej osmozy, separacji membranowej, czy próżniowego oczyszczania. Rozwiązania te stosowane są w pro-

cesie oczyszczania ścieków komunalnych, przemysłowych, wody zanieczyszczonej ropą i uzdatniania wody 

na użytek przemysłowy. 

W Tabeli 4 zaprezentowane zostały firmy lokalne i zagraniczne działające na terenie państw ZP. Międzynaro-
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dowe korporacje są obecne na co najmniej kilku rynkach badanych państw. Najwięcej lokalnych przedsię-

biorstw znajduje się w Emiratach, a ponadto niektóre z nich rozwijają międzynarodową działalność. Przykła-

dem może być firma Metito, która oprócz Abu Dhabi dotarła także do Kataru, Egiptu i Indonezji. Wiele firm 

nie posiada stron internetowych, a informacje o ich istnieniu można odnaleźć na poszczególnych portalach 

internetowych (qatcom.com, zawya.com, alibaba.com). Strony te nie prezentują szczegółów technicznych  

i zakresu działalności. Przy wkraczaniu na rynek, warto mieć je jednakże na uwadze.

Obecność zagranicznych i lokalnych przedsiębiorców w krajach ZP może mieć dla potencjalnych inwesto-

rów z sektora wodno-ściekowego dwojakie znaczenie. Z jednej strony oznacza dużą konkurencję i wymogi  

co do standardów i innowacyjności stosowanych rozwiązań, z drugiej jednak potwierdza wysokie zain-

teresowanie lokalnych odbiorców inwestycjami w sektor wodno – sanitarny. Zauważyć należy, że lokalna 

produkcja jest niewielka, a firmy sprowadzają technologie od zagranicznych dostawców, pochodzących  

z Europy Zachodniej, USA, Chin, a nawet Rosji. Mając na względzie wysoką jakość i innowacyjność polskich 

rozwiązań, mogą one także odnaleźć się na tamtejszych rynkach.
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Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

ARABIA SAUDYJSKA

Inwestorzy lokalni

Saudi Oger Ltd.
www.saudioger.com 
Firma saudyjska o wieloletniej historii i doświadczeniu. Powstała w 1978 r., specjalizowała się początkowo w branży budowlanej, lecz od tamtego momentu rozwinęła 
działalność w innych sektorach, takich jak nieruchomości, telekomunikacja, IT, czy infrastruktura. Oprócz rodzimego rynku jest także obecna w Emiratach (Dubaj i Abu Dhabi), 
Libanie oraz współpracuje z kilkoma państwami europejskimi (Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja). O jakości dostarczanych przez nią usług świadczą liczne nagrody  
i certyfikaty.
Oddział infrastrukturalny obejmuje działalność w obszarze wodnym i ściekowym. Firma obsługuje tu zarówno sektor prywatny jak i publiczny. Zajmuje się działaniami 
operacyjnymi, doradczymi, bądź wspierającymi dla następujących projektów:
•	 odsalarnie wody;
•	 uzdatnialnie wody pitnej;
•	 oczyszczalnie ścieków miejskich i przemysłowych;
•	 sieci kanalizacyjne;
•	 systemy ochładzania wody morskiej;
•	 systemy irygacyjne i im pokrewne;
•	 budowy studni.
Przy odsalarniach wody morskiej stosowana jest technika odwróconej osmozy. Ponadto firma współpracuje z zagranicznymi przedsiębiorstwami w projektach budowy 
elektrowni wodnych. 

Redawater
www.redawater.com 
Redawter należy do REDA industrial materials group (www.redagroup.com), specjalizującej się w wielu dziedzinach przemysłowych. Przedsiębiorstwo to, oprócz Arabii 
Saudyjskiej, obecne jest także w Emiratach, Egipcie i Algierii. Świadczy usługi z zakresu analizy składu chemicznego wody przeznaczonej m.in. do spożycia bezpośredniego, 
gotowania, do basenów, sieci irygacyjnej, jak również bada jakość ścieków przemysłowych. Oprócz tego ocenia ryzyko skażenia wody i gwarantuje wsparcie techniczne  
dla swoich klientów. Jest także dystrybutorem sprzętu i technologii, używanej w tej materii, w tym: urządzeń do zmiękczania twardości wody, demineralizacji, dealkalizatory  
(z ang. dealkalisers), systemów odwróconej osmozy i dezynfekujących, pomp i kontrolerów. Dostarcza również chemikalia do zastosowania w oczyszczalniach, przemyśle  
i na potrzeby indywidualne.
Oprócz Redawater, zarządzaniem ściekami zajmuje się przedsiębiorstwo Redaoilfield (www.redaoifield.com) również należące do grupy REDA. Zasięg działań i technologii 
jest analogiczny, jak w przypadku jego siostrzanej kampanii, natomiast Redaoilfield jest obecna na większej liczbie rynków zagranicznych. 

Inwestorzy zagraniczni

Veolia Water
http://www.veoliawater.com/ 
Veolia Water jest wiodącą, światową firmą, dostarczającą rozwiązania w zakresie techniki wodnej. Na obszarze Zatoki Perskiej prowadzi działalność w Arabii Saudyjskiej, Kata-
rze i w Emiratach. W Królestwie, jako pierwszy prywatny operator wygrała przetarg na produkcję wody i zarządzanie ściekami. Kontrakt ten, dotyczący stolicy kraju – Rijadu, 
został podpisany w 2008 r. na 6 lat. 
W Emiratach Veolia obecna jest od 2006 r. kiedy podpisano 25-letni kontrakt na obsługę oczyszczalni w Ajman. Był to przy okazji pierwszy kontrakt na całym Bliskim Wscho-
dzie z prywatnym przedsiębiorcą. W 2007 r. zawarła kolejną umowę na 12 lat licząc od 2010r., na zarządzanie i zaopatrzenie odsalarni w Qidfa, o mocy przetwórczej 136,5 tys. 
m3 odsolonej wody dziennie. Angażuję się wraz z Halcrow w projekt budowy dwóch nowych oczyszczalni. 
W Katarze dopiero zaczyna swoją działalność. W 2009 r. podpisała 7 – letni kontrakt, z możliwością przedłużenia na dalsze 3 lata, na operowanie dwoma oczyszczalniami 
ścieków w tym państwie. 

General Electric
http://www.ge.com/ 
Firma Genral Electric jest obecna w rejonie Zatoki Perskiej już od kilkudziesięciu lat. Otworzyła oczyszczalnie ścieków w Dubaju, a w zeszłym roku Centrum Technologii Wodnej 
w Dammanie (Arabia Saudyjska) o wartości 10 milionów dolarów amerykańskich, wykorzystujące technikę chemicznego oczyszczania wody i przywracania jej do użytku. 
Poza tym angażuje się w liczne projekty na terenie kraju, wśród nich warto wymienić „Marafiq” – budowę nowoczesnej oczyszczalni i elektrowni wodnej o mocy przetwórczej 
800 tys. m3 odsolonej wody dziennie i produkcji 2,7 GW energii elektrycznej. GE jest też partnerem Conoco Philips, działającą w Katarze w zakresie oczyszczania i doskonale-
nia techniki wodnej [Ameinfo, Argaam 2009].

Aecom
http://www.aecom.com/Where+We+Are/Middle+East
Międzynarodowe przedsiębiorstwo dostarczające wsparcie techniczne i konsultingowe dla odbiorców z całego świata w szerokiej liście specjalizacji, obejmującej transport, 
energię, technologie wodne, sprawy rządowe.
Na Bliskim Wschodzie obecna jest od 1965 r. i dostarcza różnego typu usług działa na terenie Królestwa i Emiratów. Wspierała budowę oczyszczalni i solarni na terenie Arabii 
Saudyjskiej i ZEA.
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KATAR

Inwestorzy lokalni

Nazwy firm oraz opis ich działalności udało odnaleźć się na portalu Qatcom (www.qatcom.com), który ma formę spółki z o.o. między Katarem (51%), a Wielką Brytanią. 
Zarejestrowanych jest na nim ok. 25 tys. przedsiębiorstw działających w różnych branżach na terenie Kataru. Umożliwia dotarcie do potencjalnego partnera, ale utrudnieniem 
jest fakt, że portal nie podaje odnośnika do strony internetowej firmy. Większość z katarskich przedsiębiorstw nie posiada swojej domeny, a informacje o nich znajdują się tylko  
na stronie qatcom.com lub analogicznych portalach. 
Na zapytanie „water” portal znajduje 481 odpowiedzi, a „Sewage treatment” 22 dla Doha Qatar. Niektóre z nich się powtarzają, bądź też nie spełniają wymagań, także wynik 
ten jest w dużej mierze nieadekwatny do stanu faktycznego. Z tej grupy udało nam się wyodrębnić kilka przedsiębiorstw, które faktycznie, w mniejszym lub większym 
zakresie zajmują się branżą oczyszczania i uzdatniania wody.
 
Watermasterqatar
www.watermasterqatar.com
Firma ta została założona w Libanie w 1981 r., natomiast od 2005r. weszła na rynek katarski. Jest akredytowanym członkiem dwóch organizacji międzynarodowych: American 
Water Works Association i Water Quality Association. Watermasterqatar oferuje swe usługi na zasadzie kontraktów i sprzedaży bezpośredniej. W oczyszczalniach ścieków 
stosowane są metody zwiększonej aeracji, RBC (Rotating biological contactor), SBR (Sequencing Batch Reactor) i MBR (Membrane Biological Reactor). Dystrybuuje różnego 
typu sprzęt i chemikalia do uzdatniania wody. 
Do jej dostawców należą przedsiębiorstwa z USA, Indii, Kanady, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Niemiec i Szwajcarii. 

Al Rania Projects Development Company LLC
http://www.raniapro.com/profile.htm
Nazwa tej firmy pojawiła się dla konkretnego zapytania „wastewater treatment plant” zadanego na qatcom.com. Jej strona inter netowa jest jednak bardzo uboga i nie potwier-
dza zaangażowania przedsiębiorstwa w tej konkretnie branży, aczkolwiek nie jest to wykluczone. Nie podaje informacji z jakich technik korzysta, jedynie, że jest dystrybutorem 
rozwiązań z państw Europy Zachodniej, Nowej Zelandii, Japonii, Kanady i Indii. 

AA Enginer Servicess
www.aaes.net 
Jest to prywatna firma, powstała w 1988 r., angażująca się w różnego rodzaju projekty inżynieryjne, posiadająca certyfikat ISO 9001:2000. Prowadzi ekspertyzy techniczne, 
między innymi, w obszarze oczyszczalni ścieków. Reprezentuje także zagranicznych dostawców z Niemiec, Francji, Danii, USA i Wielkiej Brytanii na terenie Kataru. Nie podaje 
jednak szczegółów na temat technologii jakie stosuje. 

SBK Company W. L.L. 
Przedsiębiorstwo to prawdopodobnie nie posiada strony internetowej. Hasłowe informacje na temat zakresu jego działalności znajdują się na qatcom. (http://www.qatcom.
com/yellowpages/view/77376/sbk-company-llc) i Ameinfo (http://www.ameinfo.com/db-998115.html).

Inwestorzy zagraniczni

CDM
www.cdm.com 
Firma konsultingowa, inżynieryjna prowadząca działalność na światową skalę w obszarach takich jak: woda, środowisko, energia, transport. W Katarze CDM rozpoczął współ-
pracę w zakresie budowy i wyposażenia nowoczesnej oczyszczalni ścieków w stolicy kraju. Wartość projektu szacowana jest na 1,35 mld USD, a czas realizacji to 5 lat (od 2007r.). 

Pure Water Technologies WLL (PWT)
(http://www.qatcom.com/yellowpages/view/83908/pure-water-technologies-wll)
Reprezentuje rozwiązania amerykańskiego przedsiębiorstwa Aqua. Na terenie Kataru obecna jest od 2003r. W ciągu tych lat, wypracowała sobie rozpoznawalną pozycję  
na rynku i uważa siebie za wiodącą kompanię działającą w branży uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w tym państwie. Współpracuje również z koreańską grupą Sungil 
(http://www.sung-il.com/). Z jej usług korzystają miasta, hotele, a także rodzina królewska. Niestety, nie udało się odnaleźć jej strony internetowej. 

Veolia Water, General Electric
(por. Arabia Saudyjska)

Halcrow
(por. ZEA)



57GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Rynek zielonych technologii w Krajach Zatoki Perskiej

KUWEJT

Inwestorzy lokalni

Mushrif
http://www.mushrif.com
Mushrif Trading & Contracting Company KSCC jest jedną z wiodących firm budowlanych w Zatoce Perskiej. Założona została w 1968 r. w Kuwejcie, a w przeciągu ostatnich lat 
otworzyła swoje oddziały w Emiratach (w 2003 r. – Mushrif National Construction (MNC)) i w Katarze, gdzie jest zarejestrowana jako filia Mushrif).
Mushrif angażuje się w projekty związane z ochroną środowiska, w tym: budowa oczyszczalni, zarządzanie niebezpiecznymi odpadami i rekultywacja zdegradowanych tere-
nów. W ostatnich latach uczestniczył w projekcie i wybudowaniu oczyszczalni oraz jednostki uzdatniającej wody na terenie tego państwa i poza jego granicami. Współpracował 
przy tym z firmą francuską (Degremont) i japońską (Marubani). Degremont jest znanym przedsiębiorstwem o ponad 100 letniej tradycji dostarczającym wysokiej jakości 
technologie oczyszczania wody i ścieków, bazujących na metodach oczyszczania chemicznego, fizycznego, mechanicznego, biologicznego. Marubeni zaś jest rozpoznawalną  
na rynku światowym firmą działającą w wielu branżach przemysłowych.
Mushrif zatrudnia w oddziale specjalizującym się w technologiach wodnych ok. 450 pracowników i zamierza doskonalić swoje rozwiązania.
Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons Company (MAK Group)
www.makharafi.net 
Kuwejcka firma o międzynarodowym zasięgu, z ponad 100-letnią tradycją, posiadająca szeroką gamę działalności, w tym: budownictwo, projektowanie, zarządzanie, produk-
cja, inwestycje i turystyka. Obecna jest na rynkach kilkunastu krajów Półwyspu Arabskiego, w Afryce, w Belize, Kazachstanie i na Malediwach. W zakresie uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków oferuje budowę sieci kanalizacyjnych, drenaży wodnych, oczyszczalni i jednostek uzdatniających. Realizowała projekty w rodzimym państwie i poza jego 
granicami, głównie na zamówienie instytucji rządowych. Oprócz konstrukcji od podstaw zajmowała się także modernizacją istniejących rozwiązań, np. zastąpienie przestarza-
łej, azbestowej sieci kanalizacyjnej nowoczesnymi wodociągami wykonanymi z UPCV. 
Do najbardziej rozpoznawalnych osiągnięć należy Sulaibiya Wastewater Treatment & Reclamation Plant (2004 – 2006) o wartości 500 mln USD, (szczegóły niżej). Oprócz 
Sulaybiyi firma angażowała się w podobne projekty, o nieco mniejszych rozmiarach w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Emiratach i Egipcie. Do swojego dorobku doliczyć może 
jednostki uzdatniające wodę pitną i odsalarnie zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
Utilities Development Company UDC
www.udcsulaibiya.com/index.html
Firma ta została zawiązana przez Mohammed Abdulmohsin Al Kharafi & Sons Group (MAK) i amerykańską Ionics Inc (obecnie oddział GE), jako jednostka odpowiedzialna  
za budową Oczyszczalni i Fabryki Rekultywacyjnej w Sulaybiya. Koncesja na budowę została podpisana przez kuwejckie struktury rządowe. Budowa tego obiektu była 
przedsięwzięciem na szeroką skalę, a jego koszty szacowane są na 500 mln USD. Dzięki zastosowaniu technologii odwróconej osmozy i BOT, standardy oczyszczonej wody 
przewyższają wymagania WHO. Nadal jednak odzyskana woda stosowana jest na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu i w całości skupowana jest przez rząd.
Projekt Sulaybija został nagrodzony certyfikatami ISO 9001:2008 i GWA (Global Water Awards) w 2005 r.

Inwestorzy zagraniczni

Halcrow
www.halcrow.com/Where-we-work/United-Arab-Emirates/
Jest to wiodąca firma konsultingowa, działająca na całym świecie. Świadczy usługi doradcze w projektach i programach w branży wodnej, środowiskowej, infrastruktury 
transportowej oraz w innych sektorach. 
W rejonie ZP obecna jest w dwóch krajach – Emiratach i Katarze. Pośród licznych przedsięwzięć jakie tam podejmuje znajdują się także projekty związane z zarządzaniem 
gospodarką wodną, np.:
•	 Oczyszczalnia Ścieków w Szarjah. Obecnie oczyszczalnia ma moc przetwórczą do 206 tys. m3 dziennie. Oczyszczone ścieki wykorzystywane są w sieciach irygacyjnych, 

zasilających miejskie parki i ogrody. Charakteryzują się wysoką jakością i są całkiem bezpieczne dla środowiska. Halcrow zaangażowana jest w ten projekt już od lat 60-tych.
•	 Planowane oczyszczalnie w Al Wathba i Alahammah. Rząd Emiratów planuje budowę dwóch nowych oczyszczalni do roku 2030, obsługujących miasto Abu Dhabi i Al Ain. 

Moc przetwórcza przewidziana jest na 300 i 130 tys m3 dziennie, przy zastosowaniu techniki podwójnego oczyszczania. W przedsięwzięciu biorą udział: Halcrow, Veolia, 
Besix i lokalne instytucje rządowe. 

Huber Technology Midle East FZE
www.huberme.com
Huber Middle East jest firmą córką, niemieckiego producenta urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków Huber SE, znanego również na rynku polskim. Huber spe-
cjalizuje się w dziedzinach separacji ciał stałych ze ścieków, przeróbki osadów, separacji piasków, technologii membranowych i dostarczaniu urządzeń. Na Bliskim Wschodzie 
obecna jest w Emiratach i Bahrajnie.
Ningbo HGM Food Machinery Co., Ltd
http://nbshgm.en.china.cn
Produkty tej firmy znajdują się na portalu tejari.com. Jest zatem bardzo możliwe, że jest obecna także na rynkach krajów ZP, zwłaszcza, że Chiny są jednym z większych part-
nerów handlowych w tym regionie. W ofercie urządzeń do oczyszczania wody, znajdują się przyrządy bazujące na technologii odwróconej osmozy, wyposażone w różnego 
typu filtry.
Veolia Water, General Electric, Aecom 
(por. Arabia Saudyjska)
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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Inwestorzy lokalni

Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC)
www.adssc.ae
Początkowo powołana jako publiczne przedsiębiorstwo w pełni kontrolowane i powiązane ze strukturami rządowymi na mocy prawa nr 17 (2005), od 2009 r. działa jako 
oddzielna jednostka. Jej celem jest zarządzanie systemem kanalizacyjnym i oczyszczalniami ścieków w emiracie Abu Dhabi oraz w Al Ain, na potrzeby sektora publicznego 
i prywatnego. Odzyskana woda przeznaczona jest dla ogrodnictwa. ADSSC stosuje zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami: ISO 9001, 
14001 i OHSAS 18001, dzięki któremu jej działania są efektywniejsze. Zajmuje się dystrybucją ścieków miejskich i przemysłowych do odpowiednich jednostek uzdatniających, 
gdzie poddawane są 6 – etapowym oczyszczaniu: przedwstępnemu, pierwszemu czyszczeniu, oczyszczaniu biologicznemu, drugiemu i trzeciemu oczyszczaniu oraz oczysz-
czaniu osadów. Obecnie realizowane są długookresowe projekty mające na celu usprawnić działalność przedsiębiorstwa. 
Water Bird 
www.waterbirdwtc.com 
Firma o ponad 20-letnim doświadczeniu, z siedzibą w Dubaju i oddziale w Abu Dhabi, prowadzi działalność w sekcji wodnej, ścieków, chemikaliów i automatów. Jest pionier-
ską firmą na Bliskim Wschodzie zajmującą się tymi sektorami.
W obszarze uzdatniania wody pitnej, firma dostarcza rozwiązań dla: obniżania poziomu twardości wody, demineralizacji cieczy, odkażania wody przy pomocy chloru, filtro-
wania wody przy użyciu metody mechanicznej, aktywnego węgla i odwróconej osmozy. Proponowane przez nią filtry i inne urządzenia znajdują zastosowanie  
w gospodarstwach domowych, rolnictwie (samoczyszczące się filtry irygacyjne) i w ośrodkach przemysłowych. Przedsiębiorstwo posiada również szeroką gamę instalacji  
do procesowego uzdatniania wody. Oferuje techniki oczyszczania wody z ropy naftowej, w przypadku wycieku; z mikroorganizmów; technologie wody lodowej. Oprócz wyżej 
wymienionych, stosowane są także metody ozonowania, ultrafiltrów i polimeryzacji. 
W sekcji oczyszczania ścieków, Water Bird oferuje systemy aeracji, recyklingu, uzdatniania i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych, w tym także zanieczyszczonych ropą. 
Na przykład proces DAF (Dissolved air flotation) ma zastosowanie w rafineriach, fabrykach chemicznych, petrochemicznych, produkujących gaz ziemny, zakładach papierni-
czych i innych podobnych branżach. Obok tego firma oferuje rozwiązania dla oczyszczalni, bazujące na zróżnicowanych technikach np. MBBR (Moving Bed bioreactor), MBR 
(membrane bio reactor). Zajmuje się także utylizacją odpadów niebezpiecznych, w tym: pochodzących z ośrodków zdrowia, zawierających metale ciężkie, laboratoryjnych, 
nuklearnych i stałych odpadów miejskich. 
Metito
(www.metito.com) 
Jest to międzynarodowa firma o ponad 50 letniej historii, specjalizująca się w uzdatnianiu, odsalaniu wody i oczyszczaniu ścieków. Jej siedziba znajduje się obecnie w Abu 
Dhabi, ale swój oddział posiada także w parku technologicznym w Dubaju, poza tym w Indonezji, Egipcie, Huston i Katarze. 
Stosuje technologie separacji membranowej (MF/UF/NF/RO), MBR (membrane bio reactor), elektro – dejonizacji, chlorowania, ozonowania, powierzchniowego oczyszczania 
wody, aktywnego oczyszczania ścieków i metodę próżniową (vacuum sewerage technology).
Obsługuje ośrodki miejskie, hotele, przenośne kampingi, platformy. Zarządza i oczyszcza ścieki przemysłowe pochodzące z branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceu-
tycznej, medycznej, papierniczej i tekstylnej. Produkuje także wodę na potrzeby przemysłowe, poddając ją różnym procesom, np. demineralizacji. Wśród klientów Metito 
znaleźć można światowe marki: Coca Cola, Hyundai, Sofitel i liczne przedsiębiorstwa regionalne: ADNOC, Sabic. 
O standardzie jej rozwiązań świadczą liczne nagrody, którymi została odznaczona. 
Aqua Engineering
www.aquaengineering.net 
Posiada szerokie portfolio rozwiązań dla uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Oferuje metody biologicznego oczyszczania, w tym: SBR, RBC, oczyszczania beztlenowego; 
metody fizyczne i chemiczne, takie jak filtrowanie, sedymentacja, DAF; systemy oczyszczania stałych odpadów poprzez kompostowanie, techniki tlenowe i beztlenowe i inne; 
także techniki ozonowania, odwróconej osmozy, odkażania i UV. Angażuje się również w aktywności związane z gospodarką stałymi odpadami miejskimi. Jej technologie 
znajdują zastosowanie w zarządzaniu odpadami i ściekami przemysłowymi z gałęzi: papierniczej, tekstylnej, metalurgicznej, medycznej, chemicznej i spożywczej. 
First Water Pro Company 
www.firstwaterpro.com
Przedsiębiorstwo to posiada oddziały w Dubaju i Abu Dhabi. Jego dostawcą jest rosyjska firma SBM, będąca liderem na swym krajowym rynku w kategorii oczyszczania ście-
ków metodą biologiczną. W ofercie produktowej znajdują się urządzenia z serii „Unilos”, szeroko stosowane na rynku rosyjskim: Astra – o pojemności 30m3/dziennie i Mega, 
nawet do 10 tys. m3/dziennie. Unilosy cechuje długa żywotność i jakość rozwiązań, lecz z drugiej strony dostosowane są do chłodniejszych warunków klimatycznych. 
Green Engineering Systems LLC
www.gesys-llc.com
Przedsiębiorstwo handlowe specjalizujące się w dostarczaniu produktów związanych z ochroną środowiska oraz świadczące usługi konsultingowe. Na rynku istnieje od 12 lat, 
a oprócz ZEA działa także w innych państwach Półwyspu Arabskiego i w Pakistanie. Sprzęt do oczyszczania i monitorowania wody dystrybuuje ze Stanów Zjednoczonych, m. in. 
od firmy In-Situ Inc. (www.in-situ.com). W ofercie GES znajdują się produkty do kontrolowania jakości wody pitnej powierzchniowej i podziemnej oraz monitoringu ścieków.
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Inwestorzy zagraniczni

Halcrow
www.halcrow.com/Where-we-work/United-Arab-Emirates/
Jest to wiodąca firma konsultingowa, działająca na całym świecie. Świadczy usługi doradcze w projektach i programach w branży wodnej, środowiskowej, infrastruktury 
transportowej oraz w innych sektorach. 
W rejonie ZP obecna jest w dwóch krajach – Emiratach i Katarze. Pośród licznych przedsięwzięć jakie tam podejmuje znajdują się także projekty związane z zarządzaniem 
gospodarką wodną, np.:
•	 Oczyszczalnia Ścieków w Szarjah. Obecnie oczyszczalnia ma moc przetwórczą do 206 tys. m3 dziennie. Oczyszczone ścieki wykorzystywane są w sieciach irygacyjnych, 

zasilających miejskie parki i ogrody. Charakteryzują się wysoką jakością i są całkiem bezpieczne dla środowiska. Halcrow zaangażowana jest w ten projekt już od lat 60-tych.
•	 Planowane oczyszczalnie w Al Wathba i Alahammah. Rząd Emiratów planuje budowę dwóch nowych oczyszczalni do roku 2030, obsługujących miasto Abu Dhabi i Al Ain. 

Moc przetwórcza przewidziana jest na 300 i 130 tys m3 dziennie, przy zastosowaniu techniki podwójnego oczyszczania. W przedsięwzięciu biorą udział: Halcrow, Veolia, 
Besix i lokalne instytucje rządowe. 

Huber Technology Midle East FZE
www.huberme.com
Huber Middle East jest firmą córką, niemieckiego producenta urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków Huber SE, znanego również na rynku polskim. Huber specjali-
zuje się w dziedzinach separacji ciał stałych ze ścieków, przeróbki osadów, separacji piasków, technologii membranowych i dostarczaniu urządzeń. Na Bliskim Wschodzie obecna 
jest w Emiratach i Bahrajnie.

Ningbo HGM Food Machinery Co., Ltd
http://nbshgm.en.china.cn
Produkty tej firmy znajdują się na portalu tejari.com. Jest zatem bardzo możliwe, że jest obecna także na rynkach krajów ZP, zwłaszcza, że Chiny są jednym z większych partne-
rów handlowych w tym regionie. W ofercie urządzeń do oczyszczania wody, znajdują się przyrządy bazujące na technologii odwróconej osmozy, wyposażone w różnego typu 
filtry.

Veolia Water, General Electric, Aecom 
(por. Arabia Saudyjska)

Tabela 4. Wybrane przedsiębiorstwa lokalne i zagraniczne działające w sektorze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w krajach Zatoki Perskiej. 

5.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy 
grupy technolo-
gicznej

Silne strony
•	 Efektywne, odgrywające istotną rolę technologie;
•	 Wysoki wskaźnik odzysku wody;
•	 Wydajność w stanie wysokiego zanieczyszczenia;
•	 Brak potrzeby stałego nadzoru;

Słabe strony
•	 Duże wymagania co do standardów;
•	 Niska rozpoznawalność polskich technologii na rynkach ZP;
•	 Słabo rozwinięte kontakty handlowe;
•	 Wysokiej jakości technologie konkurencji;
•	 Liczne certyfikaty i nagrody konkurentów;
•	 Zapotrzebowanie na technologie oczyszczania wody z węglowodorów

Zewnętrzne cechy 
technologiczne 

Szanse
•	 Duże zaangażowanie rządów w rozwój sektora wodno – sanitar-

nego;
•	 Wysokie inwestycje;
•	 Wzrastający udział sektora prywatnego;
•	 Jasne struktury rządowe zajmujące się sektorem wodno sanitarnym;
•	 Wzrost zapotrzebowania na czystą wodę;
•	 Nieefektywne systemy sanitarne w Arabii Saudyjskiej;
•	 Prowadzone prace modernizacyjne;
•	 Obecność i dostępność lokalnych partnerów

Zagrożenia
•	 Obecność znanych koncernów międzynarodowych;
•	 Długoletnie kontrakty z zagranicznymi inwestorami;
•	 Duże wymagania co do jakości urządzeń;
•	 Duża ilość urządzeń i rozwiązań zachodnich oraz azjatyckich;

Tabela 5. Analiza SWOT.
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6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja w Krajach Zatoki Perskiej

Wzrastająca ilość odpadów i zarządzanie nimi, to jedno z głównych wyzwań, z jakimi stykają się rządy kra-

jów wysoko rozwiniętych i rozwijających się. W państwach Zatoki Perskiej problem ten nasilił się wskutek 

szybkiego wzrostu demograficznego i zmian przyzwyczajeń konsumpcyjnych mieszkańców. W przeciągu 

ostatnich 30 lat liczba populacji wzrosła tam prawie 3 – krotnie, co też wyraźnie widać na Wykresie 2. 

Intensywne wydobycie ropy i gazu ziemnego, industrializacja gospodarek i inwestycje budowlane, sprzy-

jały zwiększaniu się ilości odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, podobnie jak rozbudowa ośrodków 

zdrowia – odpadów medycznych. W Kuwejcie np. największą część wytwarzanych corocznie odpadów po-

chodzi z sektora budowlanego (ok. 83% z 5,55 mln ton wytwarzanych rocznie) [Alhumoud 2008].
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Wykres 2. Przyrost ludności w krajach ZP w latach 1980-2009 (w mln mieszkańców). Źródło: World Bank 2010. 

W obecnej chwili ilość wytwarzanych odpadów miejskich na mieszkańca jest wysoka. Przeciętnie przypada 

od 1,2 kg do 1,4 kg odpadów per capita [Al-Salem 2009]. Dla porównania, w Austrii jest to 0,89, w Japo-

nii 1,12, a w Stanach Zjednoczonych 2 kg. Pozostałe kraje z regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 

generują również mniejsze ilości odpadów. Jednakże w odróżnieniu od większości państw arabskich, rzą-

dy krajów ZP znacznie bardziej dbają o ogólny porządek i wywóz śmieci w swoich miastach. Potwierdzają  

to relacje osób, które w ostatnich latach podróżowały w tamte strony. Szczególnie dotyczy to ZEA i Kataru.  

W Arabii Saudyjskiej sytuacja może wyglądać nieco gorzej, gdyż ok. 20% społeczeństwa mieszka w slum-

sach, choć w porównaniu do innych państw arabskich, odsetek ten jest niewielki [Górak-Sosnowska 2010]. 

Dodać można, że zgodnie z opinią UNEP, kraje Zatoki Perskiej posiadają efektywne systemy zarządzania  

i składowania odpadów, czego dowodem są spełniające standardy wysypiska [Al-Yousfi].

Powszechnie stosowaną tam techniką utylizacji jest kompostowanie, głównie ze względu na duży udziało-
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wi odpadów pochodzenia organicznego. W związku z tym działa już kilka fabryk produkujących kompost, 

między innymi w Doha, a ponadto istnieją także niewielkie przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem 

materiałów takich jak: szkło, aluminium, papier, czy plastyk. Zwykle są one zarządzane przez sektor prywat-

ny [Al-Yousfi 2010].

Oddzielną kategorię, której należy się przyjrzeć dokładniej stanowią odpady niebezpieczne. Substancje  

te wytwarzane są przez ośrodki medyczne, przedsiębiorstwa (zwłaszcza budowlane), a także rolnictwo  

i ośrodki miejskie. Państwa ZP narażone są dodatkowo na odpady wytworzone podczas wydobycia i rafi-

nacji węglowodorów, które, zgodnie z Konwencją Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania 

i usuwania odpadów niebezpiecznych zaliczane są do tej kategorii odpadów. Jak widać, rozważane kraje 

są światowymi liderami w produkcji oraz eksporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczególnie zagrożony 

jest obszar Zatoki, na którym nie tylko znajdują się liczne platformy wiertnicze, ale przede wszystkim rocz-

nie przepływa przezeń ok. 30 tys. tankowców [Issa 2010]. Stwarza to dodatkowe ryzyko wycieku i skażenia 

ekosystemu morskiego. W latach 1994 – 2001 przy wybrzeżach Emiratów miało miejsce co najmniej 5 takich 

wypadków, z których największy to wypływ ok. 16 tys. ton niebezpiecznych substancji w odległości niespeł-

na 10 mil od emiratu Fujairah (1994) [Issa, 2010]. 

Osady wytworzone przy przetwarzaniu ropy naftowej cechuje wysoka kaloryczność, a ponadto mogą być 

poddane recyklingowi. W rezultacie, w Emiratach firmy, oprócz standardowej aktywności, zajmują się także 

gromadzeniem, recyklingiem i obrotem handlowym tymi materiałami. Ograniczeniem mogą być pewne re-

gulacje prawne, np. w Dubaju zakazany jest obrót tym towarem poza granice Emiratów [Dubai Municipality 

2007]. Ilość wytworzonych odpadów przy rafinacji ropy jest zróżnicowana, w zależności od typu substancji, 

jak i technologii stosowanej przez rafinerię. Bardzo wydajne i ekologiczne techniki stosuje przedsiębiorstwo 

Sasref, należące do Saudi Aramco i Shell. Przy rafinacji 1 tony czystej ropy naftowej, Sasref wytwarza zaled-

wie 0,01 kg odpadów naftowych. Firma ta okazała się najlepsza pod tym względem w grupie 30 rafinerii z ca-

łego świata, badanych przez Shell, podczas gdy najsłabsza rafineria poddana temu szacunkowi, wytwarzała 

nawet 9 kg odpadów na tonę ropy [Al – Ghamadi 2010]. Wyróżnienie to, świadczy, że w krajach ZP są znane 

i stosowane zaawansowane technologie, zmniejszające ryzyko wytworzenia niebezpiecznych substancji. 

Warto mieć także na uwadze, że kraje te (głównie Emiraty) oferowały pomoc wobec ostatniej katastrofy 

ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej.

6.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne 

Sprawami związanymi z utylizacją i zarządzaniem odpadami, zajmują się różne ministerstwa lub instytu-

cje rządowe. W Arabii Saudyjskiej leży to w gestii Ministerialnej Komisji ds. Środowiska oraz, w odniesieniu  

do odpadów medycznych, Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo ds. Środowiska i Wody jest kompetentną  

w tym zakresie instytucją w ZEA. Ponadto w kraju tym działa oddzielna instytucja – Centrum Gospodarki 

Odpadów (The center of waste management – www.cwm.ae), powstała w 2008r. skupiająca się na kwestiach 

prawnych, organizacyjnych i prowadzeniu statystyk w sektorze zarządzania odpadami. W Kuwejcie, w 2001r. 

powołano Kuwejcki Zarząd Ochrony Środowiska (KEPA), jako odrębną jednostkę, planującą i nadzorującą. 

Katar kwestie te zawierzył Ministerstwu Środowiska.
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W ostatnich latach także zwiększyła się ilość regulacji prawnych dotyczących odpadów. W 2002r. Emiraty 

wydały prawo dotyczące kontroli użytkowania substancji radioaktywnych i ochrony przed ich odpadami. 

Dwa lata później wydano regulacje dotyczące zarządzania radioaktywnymi odpadami i ochrony przed joni-

zacją. Od 2009r. rząd ZEA sprawuje pełną kontrolę nad sektorem zarządzania odpadami [Datamonitor 2009].

Arabia Saudyjska przez długi okres wykazywała małą inicjatywę w kwestiach związanych z ochroną środowi-

ska i w tworzeniu norm prawnych. Eksperci z tej dziedziny opowiadają się za potrzebą rozwinięcia krajowej 

legislacji prawnej w tym zakresie i stworzenia bardziej kompetentnych instytucji. Co więcej, prawo saudyj-

skie opiera się na muzułmańskiej tradycji, zgodnie z którą środowisko naturalne jest własnością całego spo-

łeczeństwa i każdy może bez ograniczeń czerpać z niego korzyści [Datamonitor 2009]. 

W Katarze, zgodnie z Konwencją Bazylejską, zakazany jest przywóz do kraju odpadów niebezpiecznych. Za-

bronione jest także grzebanie tego typu substancji w oazach i na pustyniach bez otrzymania zezwolenia  

ze strony SCENR (Supreme Council for Environment and Natural Reserves). [Qatar News Agency 2010]. Pań-

stwo zamierza także w znacznej mierze ograniczyć ilość, a z czasem całkowicie wycofać produkty szkodliwe  

dla powłoki ozonowej [Gulfnews.com 2006].

W Kuwejcie zarządzanie odpadami regulowane jest przez Prawo nr 21/1995 rozszerzone prawem nr 16/1996 

i Decyzję 210/2001, kategoryzujące bezpieczne i niebezpieczne odpady zgodnie z wytycznymi Protokołu 

Bazylejskiego [Kuwait Oil Company 2005]. Szczegółowych informacji co do składowania niebezpiecznych 

odpadów, takich jak typ i kolor, objętość kontenera, dostarcza Kuwejckie Przedsiębiorstwo Naftowe (KOC). 

W 2002r. KEPA wydała kolejną regulację dotyczącą standardów utylizacji odpadów przemysłowych. W na-

stępstwie wybudowane zostało wysypisko w kuwejckim okręgu przemysłowym Shuaiba i obecnie jest  

to jedyna taka jednostka, gdzie dozwolone jest składowanie niebezpiecznych substancji. Przed budową 

tego obiektu, praktyki rozwiązywania problemu niebezpiecznych odpadów były daleko nieprzyjazne dla 

środowiska [Alhumoud 2008]. 

Wszystkie kraje zakazują importu odpadów niebezpiecznych dla środowiska morskiego i starają się zwięk-

szyć kontrolę nad zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez tankowce i wylewanymi do morza. Eksperci 

RESCO (por. niżej) pochodzący z ZEA, starają się wywrzeć nacisk na rządy, by podjął odpowiednie kroki w 

celu ukrócenia precedensu przywozu niebezpiecznych odpadów i wylewaniu ich do Zatoki. Powołują się 

przy tym na Marpol 73/78, czyli Międzynarodową Konwencję Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków 

oraz na prawo nr 24 z 1999r., które zakazuje wwożenia do Emiratów wszelkich odpadów niebezpiecznych  

dla środowiska [Emacs 2008].

6.3. Rynek w Krajach Zatoki Perskiej dziś i jutro

Przyrost naturalny w krajach Zatoki w ostatnich latach nieco osłabł, ale i tak przyjmuje on dodatnie warto-

ści, szczególnie wysokie w Katarze – ok. 10% rocznie. W obliczu tych przemian demograficznych i ciągłej 

migracji zarobkowej, ilości odpadów będą wzrastać, a co za tym idzie, będzie istniała wyraźna potrzeba  

ich składowania, recyklingu bądź utylizacji. 
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Wykres 3. Dynamika przyrostu naturalnego w krajach ZP w latach 2000-2009. Źródło: World Bank 2010.

W samym Kuwejcie, jak zresztą widać na Wykresie 4, ilość odpadów w ostatnich latach przyrastała w błyska-

wicznym tempie. Trend ten niewątpliwie utrzyma się, gdyż zgodnie z przewidywaniami w 2020r. wytwarza-

nych będzie tam ok. 830 tys. ton odpadów organicznych, 209 plastyku, 342 papieru, podczas gdy w chwili 

obecnej szacuje się ja na odpowiednio 662, 167 i 273 [Al-Salem 2009]. 
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Wykres 4. Ilość wytworzonych odpadów stałych w Kuwejcie w latach 2000 – 2005 (w tys. ton rocznie). Źródło: Alhumoud 2008. 

Oprócz wzrostu populacji, problem odpadów nasilać się będzie w związku z postępującą industrializacją  

i większymi inwestycjami budowlanymi w krajach ZP. Ponadto, stosowanie coraz bardziej zaawansowanych 
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technologii, finansowanie badań naukowych może sprzyjać wzrostowi ilości niebezpiecznych odpadów. 

Rządy i organizacje pozarządowe wykazują dużą inicjatywę w zakresie zarządzania odpadami. Arabia Sau-

dyjska np. w zeszłym roku zorganizowała międzynarodową wystawę dotyczącą recyklingu i zarządzania 

odpadami, podczas której zachęcała zagranicznych inwestorów do implementowania swoich rozwiązań. 

W Kuwejcie już trzykrotnie odbyły się konferencje dotyczące gospodarki odpadami w tym kraju, przepro-

wadzane pod patronatem Ministerstwa Robót Publicznych i Państwowego Ministerstwa Spraw Miejskich. 

Sponsorami i uczestnikami tych wydarzeń były liczne firmy i organizacje działające w sektorze zielonych 

technologii [kuwaitwaste.com 2010].

Państwa starają się bronić środowiska morskiego przed zagrożeniem naftowym. Już w latach 70-tych minio-

nego stulecia zawiązała się Regionalna Organizacja Ochrony Morza (Regional Clean Sea Organisation – RE-

SCO), w skład której weszły koncerny naftowe z Zatoki Perskiej. Nadrzędnym celem instytucji jest wizja „Czy-

stej Zatoki”. RESCO dąży do ograniczenia ilości wycieków ropy, poprawy jakości tankowców i zaprzestania 

praktyki wylewania odpadów przemysłowych do morza. Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Istnienie takiej organizacji 

świadczy o tym, że państwa i koncerny zdają sobie sprawę ze szkód wywołanych przez przemysł naftowy, 

dokładają starań i będą to czynić nadal, by zminimalizować zagrożenie z nim związane. Ostatnie inwestycje 

zagranicznych, zdają się potwierdzać rosnące zaangażowanie tamtejszych władz sprawami środowiskowy-

mi. Warto być może rozważyć inwestycje polskich technologii w dziedzinę zarządzania odpadami produko-

wanymi przez statki i platformy wiertnicze. Sektor zarządzania odpadami będzie w najbliższej przyszłości 

przyciągał nowe, także zagraniczne inwestycje. Władze rozpatrywanych państw sprzyjają innowacyjnym 

rozwiązaniom i zachęcają inwestorów do wkroczenia na swoje rynki. Polskie technologie cechują się wyso-

ką jakością rozwiązań, zatem mają szansę odnaleźć się na tamtejszym rynku. Na uwadze jednak mieć trzeba, 

że potencjalni odbiorcy mogą stawiać wysoką poprzeczkę co do ofert swoich partnerów, a koszty odgrywać 

będą drugorzędną rolę.

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Sektor zarządzania odpadami jest dość dobrze rozwinięty w krajach Zatoki Perskiej. W każdym państwie 

znaleziono lokalne firmy dostarczające rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami stałymi i niebez-

piecznymi, choć nie wszystkie posiadają stronę internetową. Obecne są także przedsiębiorstwa, zapewnia-

jące specjalistyczny sprzęt do obrotu odpadami i ich utylizacji, obejmujący m.in.: prasy belujące, ubijarki, 

kontenery i ciężarówki. Na rynkach badanych krajów dostępne są także metody do niwelowania niebez-

piecznych substancji (takich jak materiały radioaktywne, osady węglowodorowe), na potrzeby przemysłów 

rafineryjnych i petrochemicznych. Ich dostawcami są głównie firmy zagraniczne, lub też lokalne, współpra-

cujące z zagranicznymi partnerami (np. saudyjski Risal). Ze względu na kluczowe znaczenie ropy naftowej 

i gazu ziemnego w tym rejonie, duże pole do popisu mają przedsiębiorstwa specjalizujące się w tej dzie-

dzinie. Oferują one rozwiązania w przypadku wycieku ropy, oczyszczania wody skażonej węglowodorami, 

oczyszczania sprzętu w rafineriach i fabrykach, czy zarządzania odpadami naftowymi. Do rozpoznawalnych, 

światowych specjalistów należy amerykańskie przedsiębiorstwo MyCelx i brytyjskie RBG. Również lokalne 

biznesy trudnią się w tej branży, udzielając szkoleń, prowadząc badania i dystrybuując sprzęt z zagranicy. 

Wśród dostawców znaleźć można partnerów z USA (Terrachem), Japonii (Mitsubishi) i Danii (Bramidan). 
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Zainteresowanie inwestycjami w sektorze przetwarzania odpadów zdradzają również Chiny, czego dowo-

dem jest udział 9 chińskich uczonych na konferencji w Dżeddzie (Arabia Saudyjska), podczas której dyskuto-

wano o możliwości utylizacji odpadów stałych i szkodliwych oraz o ewentualnej współpracy w zakresie pro-

dukcji i dystrybucji odpowiedniego sprzętu między obydwoma państwami [Ashraq al-Awsat 2008]. Innym 

przykładem międzynarodowych kontaktów są rozmowy katarskich ministerstw ze Stanami Zjednoczonymi, 

na temat możliwości wprowadzenia innowacji w sektorze zarządzania niebezpiecznymi odpadami [Green – 

clean – now 2009].

Tabela 6 prezentuje wybranych lokalnych i zagranicznych inwestorów. Konkurencję stanowią głównie pro-

dukty znanych, międzynarodowych dostawców. Krajowe przedsiębiorstwa zajmują się z reguły dystrybu-

cją tego sprzętu, bądź oferują usługi przy jego użyciu. W niektórych krajach regionu, posiadanie lokalnego 

wspólnika jest warunkiem eksportu towarów. Ci lokalni biznesmeni mogą zatem być rozważani jako poten-

cjalni partnerzy handlowi.



66 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

ARABIA SAUDYJSKA

Inwestorzy lokalni

Redaoifield
www.redaoilfield.com 
Wspomniana w poprzednim podrozdziale, Redaoifield należy do grupy REDA industrial materials group. Jest ona obecna w Arabii Saudyjskiej, Emiratach, Egipcie, Algierii  
i Libii. Jej działalność skupia się głównie na obsłudze przemysłu gazowego i naftowego. Zapewnia także nadzór nad zachowaniem standardów bezpieczeństwa przy produkcji 
ropy. Nie wspomina o bezpośrednich rozwiązaniach dla zarządzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, jednak mając na uwadze profil działalności jej i jej siostrzanych 
kompani, możliwe jest, że obsługuje również i ten obszar. 

Redland Industrial Services (Arabia) Ltd. – Risal
www.risal.com 
Firma, założona w 1976r., jest członkiem A.A. Turki Group of Companies. Oferuje szeroki zakres usług, w tym zarządzanie odpadami (gdzie zapewnia gromadzenie  
i składowanie odpadów wilgotnych, płynnych i obsługę przenośnych toalet) i inne, bardziej specjalistyczne oferty. Należą do nich rozwiązania dla oczyszczania chemicznego, 
odkażanie NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) i węglowodorów, tamowanie wycieków ropy naftowej. W niektórych obszarach swojej działalności współpracuje 
z zewnętrznymi doradcami i dostawcami. Jednym z jej partnerów jest amerykańskie przedsiębiorstwo Terrachem (www.terrachem.com), wraz z którym proponuje pakiet 
przeznaczony dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego do oczyszczania i odkażania sprzętu z zanieczyszczeń pochodzących od ropy. Formuła TC – 1000, w ramach tej 
usługi, pozwala na efektywne czyszczenie urządzeń stosowanych w tego typu branżach. Jest ona bezpieczna dla metali, w całości ulega biodegradacji, nie wystawia  
na bezpośrednie zagrożenie personelu, redukuje ilość odpadów powstałych podczas procesu, umożliwia powtórne użycie ropy, a przy tym znacznie obniża koszty i czas 
trwania procesu. Oprócz tego Risal dostarcza zaawansowaną maszynerię na potrzeby licznych gałęzi przemysłowych.
Do klientów Risal należą odbiorcy z sektora energetycznego, wodnego, naftowego, petrochemicznego, budowlanego, miejskiego i handlowego z Arabii Saudyjskiej i innych 
państw Zatoki. Wśród najbardziej znanych znajdują się Aramco, Arabian Oil Company, Abu Dhabi National Oil Company i instytucje rządowe, tj. Ministerstwo Obrony i Lotnic-
twa. Posiada Certyfikat ISO 9001.

Al-Khodari Industrial Trading & Services (KITS)
http://kitsgulf.biz 
Saudyjska firma specjalizująca się w dystrybucji i w serwisie sprzętu. Jej rozwiązania znajdują zastosowanie m.in. przy oczyszczaniu wody i piasków z zanieczyszczeń wy-
wołanych ropą naftową oraz w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Do jej dostawców należą rozpoznawalne przedsiębiorstwa międzynarodowe w tym Mitsubishi, 
odpowiedzialne za dostawę sprzętu do rafinerii, fabryk chemicznych, metalurgicznych i innych kluczowych jednostek. 
W chwili obecnej oferuje ponad 200 produktów o różnorodnym przeznaczeniu, a ponadto posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000.

Sab Tech
www.sabtech.com.sa 
Saudyjska firma technologiczna, specjalizująca się w produkcji sprzętu hydraulicznego. Zajmuje się także dostawą urządzeń do zarządzania i recyklingu odpadów. W ofercie 
produktowej posiada prasy stalowe, prasy belujące, śmieciarki wyposażone w kompaktory i ubijarki do odpadów. Jej klientami są lokalne i zagraniczne (np. IKEA) przedsię-
biorstwa obecne na terenie Królestwa, a także organy administracji publicznej.

Inwestorzy zagraniczni

MyCelx
http://mycelx.com
Wiodąca, amerykańska firma specjalizująca się w niwelowaniu szkód spowodowanych przez przemysł naftowy i gazowy. Posługuje się nowoczesną technologią bazującą  
na innowacyjnych rozwiązaniach, która, w odróżnieniu od tradycyjnego systemu filtracji, umożliwia wiązanie krzepnących węglowodorów, zwłaszcza półpłynnych substancji 
oleistych i organicznych, co w rezultacie pozwala na efektywne przechwycenie zanieczyszczeń, bez potrzeby wywierania dodatkowego ciśnienia na filtr. 
Rozwiązania MyCelx posiadają liczne zastosowania. Sprawdzają się w oczyszczalniach wody skażonych ropą, w wypadkach wycieku ropy, w przemyśle stoczniowym  
i w innych przemysłach związanych z wydobyciem i przetwarzaniem ropy i gazu ziemnego. Dotychczas firma wkroczyła na rynki Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, 
RPA, Australii, Azji, Ameryki Południowej, a z interesującego nas obszaru – Arabii Saudyjskiej, Kataru i planuje wejście do ZEA. W pierwszym z trzech państw wybudowała 
oczyszczalnię wody z zanieczyszczeń naftowych (2007 – 2009), przy współpracy z SABIC. W Katarze podpisała kontrakt z Qatar Liquefied Gas Co. Ltd, na wprowadzenie 
systemów odprowadzających ropę. O wizycie ekspertów z firmy w ZEA donosi lokalna firma konsultingowa, (Allied distributors FZC), we wrześniu 2010 r. Oprócz Emiratów 
MyCelx odwiedziła również Bahrajn, Oman i Kuwejt. 
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KATAR

Inwestorzy lokalni

Podobnie jak w przypadku technologii oczyszczania wody, w poszukiwaniach katarskich firm zajmujących się technologią utylizacji odpadów, wykorzystano informacje  
z portalu qatar.com 
Portal wskazał 14 wyników na zapytanie „waste management”, a na inne zapytania o podobnej treści tylko pojedyncze wyniki. Wiele z podanych firm, były to filie zagraniczne 
innych przedsiębiorstw, natomiast krajowe raczej nie miały swoich stron internetowych.

Inwestorzy zagraniczni

Keppel Seghers
(www.keppelseghers.com/ref_qatar)
Międzynarodowa firma o kilkudziesięcioletniej tradycji działająca na kilku kontynentach świata. Na Bliskim Wschodzie posiada oddział w Katarze. W 2006 r. z ramienia ka-
tarskiego Ministerstwa Spraw Miejskich i Rolnictwa otrzymał a zamówienie na budowę nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania odpadami i nadzorowaniem  
go przez 20 lat. Katar jako pierwsze państwo na Bliskim Wschodzie zdecydował się na taką inwestycję. 

RBG
www.rbgltd.com
Brytyjska firma dostarczająca rozwiązań dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego. Na Bliskim Wschodzie obecna jest od ponad 10 lat, posiada oddziały  
w Katarze i w Emiratach. W Doha jej wspólnikiem jest Salam Petroleum Service, a spółka działa pod nazwą Salam RBQ Qatar (SRQ). SRQ obsługuje lokalne przedsiębiorstwa za-
pewniając im wsparcie techniczne i serwisowe. Podobnie jak RBG, bazuje na wysokiej jakości systemu zarządzania zgodnym z międzynarodowymi standardami ISO 9001:2000. 
RBG gwarantuje szeroki zakres usług. Jedną z nich jest specjalistyczne czyszczenie, w tym wywóz i utylizacja materiałów typu NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), 
chemiczna utylizacja, systemy hyperblaster, czy usuwanie odpadów techniką próżniową. Posiada technologie do unieszkodliwiania azbestu, metody sprawdzające się na plat-
formach oraz inne, niezbędne w tej materii rozwiązania.

Mycelx
(por. Arabia Saudyjska)

KUWEJT

Inwestorzy lokalni

ECO
www.ecoconsultant.biz
Kuwejcka firma doradcza, działająca w obszarze ochrony środowiska. Do jej głównych aktywności należy prowadzenie szkoleń i świadczenie usług konsultingowych. Specja-
lizuje się m.in. w gospodarowaniu odpadami, w tym miejskimi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Posiada licznych klientów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. 

Tanzifco 
www.tanzifco.com
Firma specjalizująca się w szeroko pojętych usługach porządkowych, zawiązała się w latach 60 minionego wieku w Kuwejcie, ale od tamtego czasu wkroczyła także do Kataru, 
Egiptu, Abu Dhabi i Bahrajnu. Obsługuje hotele, lotniska, ośrodki przemysłowe, a także zajmuje się gospodarowaniem odpadów miejskich.

West Wind Environmental Services (W.L.L.)
www.westwidenvironmental.com
Przedsiębiorstwo kuwejckie zajmujące się wywożeniem i gospodarką odpadów różnego pochodzenia. Posiada szeroką ofertę sprzętu, począwszy od plastikowych pojemników, 
poprzez kontenery, pompy próżniowe, a skończywszy na dźwigach. Do jej klientów należą hotele i restauracje (w tym McDonald), firmy budowlane, ośrodki przemysłowe  
i militarne. Oprócz typowych odpadów miejskich, specjalizuje się także w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi, takimi jak paliwa, skażona gleba, odpady medyczne  
i chemikalia. Posiada licencję KEPA.
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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Inwestorzy lokalni

W roku 2007 w Dubaju trzy firmy otrzymały pozwolenie ze strony lokalnych władz na gromadzenie, utylizację i recykling odpadów naftowych. Były to Al Ghadban Trading 
Co. L.L.C., Mehboob Scrap Co. LLC oraz Advance Environment Technology Est. Na chwilę obecną nie udało nam się znaleźć ich strony internetowej, a jedynie niewielkie 
informacje dotyczące ich działalności znajdują się na portalach typu yellow pages [Dubai Municipality 2007].

Dulsco 
(www.dulsco.com)
Firma o kilkudziesięcioletniej historii i tradycji. Posiada oddziały w kilku miastach w Emiratach, jeden w Katarze, a także planuje dalszą ekspansję zarówno w regionie, jak  
i poza nim. 
Specjalizuje się w gospodarce odpadów bezpiecznych, niebezpiecznych i ciekłych. Do grupy niebezpiecznych zalicza odpady przemysłowe, stoczniowe i osad naftowy. Pracow-
nicy firmy uczestniczą w szkoleniach dotyczących sposobu obchodzenia się z odpadami. 
Przedsiębiorstwo jest dostawcą pras do odpadów firmy Bramidan, której produkty znane są także na rynku polskim.

Dubai Sport Cargo & Trasport LLC (DSCT)
http://www.dsct-dubai.com/index.asp
Dubajska firma dostarczająca rozwiązań z zakresu zarządzania odpadami. Specjalizuje się głównie w gromadzeniu i składowaniu odpadów miejskich i budowlanych w sto-
licy Emiratu. Uczestniczy także w inicjatywie „Keep Dubai Clean”, w ramach której zajmuje się gromadzeniem i recyklingiem papieru. Zgodnie z opinią samorządu Dubaju,  
jest to jedna z najbardziej konkurencyjnych firm działających w tym zakresie.

Sepidsal Trading Company
Firma mieszcząca się w Dubaju, będąca agentem włoskich przedsiębiorstw (m.in. CMG i Dammer) i dostawcą ich produktów dla różnych branży przemysłowych na terenie 
Emiratów. Informacje o jej istnieniu i oferowanych rozwiązaniach znajdują się głównie na tejari.com oraz alibaba.com. Strona internetowa kompani, podana na tych  
i analogicznych portalach, w chwili obecnej jest niedostępna. Sepidsal specjalizuje się w produkcjach chemicznych, petrochemicznych, farmaceutycznych, a także obsługuje 
zakłady utylizacji odpadów i gorzelnie. W ofercie produktowej znaleźliśmy piece do spalania odpadów przemysłowych i tzw. „farmaceutyczną produkcję” obejmującą m. in. 
rozwiązania dla unieszkodliwiania gazów, techniki kompostowania, absorpcji dwutlenku węgla. 

Mohammed Tayyeb Khoory & Sons
www.mtkhoory.com
Firma ta zajmuje się gospodarowaniem odpadami na wszystkich etapach tego procesu oraz dostarczaniem sprzętu. W ofercie produktowej znajdują się kosze i pojemniki  
na śmieci, kompaktory, prasy belujące i sweepery. Oferuje także urządzenia do zautomatyzowanego recyklingu. Partnerem i dostawcą sprzętu jest firma Wilkinson Hi Rise.
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Inwestorzy zagraniczni

SEACOR
http://www.sesme.ae/index.htm
Seacor Environmental Services Middle East (SESME) jest wiodącą firmą na terenie Bliskiego Wschodu, specjalizującą się w ochronie środowiska. Do usług przez nią świadczo-
nych należy gospodarowanie odpadami, unieszkodliwianie niebezpiecznych materiałów oraz reagowanie na wycieki ropy naftowej i ich zapobieganie. Nie podaje jednakże 
szczegółów co do jakości i specyfiki sprzętu.

Enviroserve
http://www.enviroserve.ae/
Międzynarodowe przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu zielonych technologii. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich skupia się na dwóch sektorach: przywracaniem 
do użytku gazu używanego w przemysłach HVAC-R i utylizacji odpadów elektronicznych.
Wietrzenie gazów z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, jest nie tylko zakazane prawnie, ale także szkodliwe dla atmosfery i środowiska. Po poddaniu go odpowiednim 
proceso, może być on ponownie zastosowany zmniejszając o połowę koszty ewentualnego zakupu gazu na rynku. Enivoserve gwarantuje profesjonalną obsługę swoim 
klientom, wyszkolony personel i wysokiej jakości sprzęt.
W przypadku odpadów elektronicznych, Enviroserve działa z ramienia Zarządu Regulacji Telekomunikacyjnej (Telecommunication Regulations Authority), w ramach narodo-
wego programu recyklingu ZEA tego typu substancji. Jest jedynym przedsiębiorstwem działającym w tym zakresie w Emiratach. 

Zenath
www.zenath.com
Międzynarodowa firma dostarczająca wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, konstrukcji i innych, w Indiach  
i w krajach Zatoki. Szczególnie dużą aktywność wykazuje w Emiratach Arabskich. 
W 1998 r. rozwinęła gałąź zarządzania i recyklingu odpadów. Zajmuje się utylizacją odpadów miejskich, niebezpiecznych i medycznych, a także recyklingiem papieru, metali  
i innych materii. Do największych przedsięwzięć zakończonych sukcesem jest budowa przy współpracy z Mitsubishi i Plantecu nowoczesnej spalarni odpadów medycznych  
w Emiratach, o mocy przetwórczej 19,2 tony dziennie. Zenath zajmuje się także gromadzeniem odpadów papierowych wytwarzanych przez fabryki, redakcje, supermarkety 
w Emiratach, a po przywróceniu ich do użycia rozprowadza produkty na rynki innych krajów arabskich. Firma posiada certyfikat ISO 9001.
RBG
(por. Kata)

Tabela 6. Wybrane przedsiębiorstwa lokalne i zagraniczne działające w sektorze przetwarzania i gospodarowania odpadami w krajach Zatoki Perskiej.

6.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Innowacyjne, efektywne rozwiązania;
•	 Bezpieczna utylizacja szkodliwych materiałów;
•	 Wysoka jakość oferowanych usług;

Słabe strony
•	 Brak jasnych regulacji prawnych;
•	 Rozpowszechnione praktyki wyrzucania odpadów  

w przypadkowe miejsca;
•	 Rozpoznawalność konkurencji;
•	 Wyspecjalizowanie konkurencji w konkretnych dzie-

dzinach, np. niwelowaniu szkód przy przeróbce ropy

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Rosnąca produkcja odpadów stałych;
•	 Duża ilość niebezpiecznych odpadów;
•	 Przyrost populacji;
•	 Szybki rozwój gospodarczy państw;
•	 Duża świadomość społeczna;
•	 Wsparcie rządowe dla technik utylizacji odpadów; 
•	 Niewielka lokalna produkcja;
•	 Duża ilość dystrybutorów i firm konsultingowych;
•	 Możliwość uczestniczenia w konferencjach i spotka-

niach na temat gospodarki odpadów;

Zagrożenia
•	 Duża konkurencja lokalna dostarczająca zachodnie 

technologie;
•	 Obecność zagranicznych inwestorów;
•	 Współpraca z międzynarodowymi ekspertami;
•	 Wysokie wymagania co do jakości technologii;

Tabela 7. Analiza SWOT.
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7. Podsumowanie

Kraje Zatoki Perskiej są na ścieżce rozwoju gospodarczego. Cechuje je wysoki poziom PKB, szybkie tempo 

wzrostu (nie licząc lata ostatniego kryzysu), duży potencjał gospodarczy. Pod względem Wskaźnika Rozwoju 

Społecznego (HDI), zaliczane są do grona państw bardzo wysoko (Katar i Emiraty) oraz wysoko rozwiniętych 

(Arabia Saudyjska i Kuwejt). Ich bogactwo bazuje głównie na pokaźnych zasobach surowców mineralnych 

(ropy naftowej i gazu ziemnego), jednak w ostatnim czasie zaczynają stopniowo stosować się do zaleceń 

Banku Światowego i dywersyfikować swoją gospodarkę.

Państwa te stopniowo otwierają się na handel i współpracę międzynarodową poza – naftowym sektorem. 

Przejawem tego jest ich członkostwo w Światowej Organizacji Handlu. W roku 2010 Arabia Saudyjska wpła-

ciła wysoką dotację na promocję handlu w krajach słabo rozwiniętych. W agencjach ratingowych i w Do-

ing Business otrzymują także wysokie notowania. Charakteryzuje je także niski poziom ceł na większość 

sprowadzanych produktów i coraz większa przejrzystość przepisów prawnych. Pewnym minusem jest ilość 

dokumentów przywozowych. W Emiratach i Arabii Saudyjskiej jest ich 5 – czyli więcej niż średnia w kra-

jach OECD, w Katarze 7, a w Kuwejcie rekordowo dużo – 10. Niepokojący może być także poziom korupcji,  

w szczególności w Arabii i w Kuwejcie, choć nie jest on tak wysoki jak w większości państw arabskich. Ko-

lejnym utrudnieniem jest wymóg posiadania lokalnego partnera biznesowego, aby zacząć eksportować to-

wary. Niemniej nie uniemożliwia to prowadzenia wymiany handlowej z tymi państwami, a ponadto na tle 

rejonu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, kraje ZP prezentują się bardzo dobrze pod względem otwarto-

ści na handel zagraniczny. 

Rozwój gospodarczy i przemysłowy państw ZP niesie za sobą szereg potrzeb inwestycyjnych. Wzrost licz-

by populacji, wymaga większych nakładów na sieć wodno-sanitarną i gospodarkę zarządzania odpadami 

miejskimi. Zarysowuje się też problem utylizacji odpadów niebezpiecznych, pochodzenia medycznego, 

chemicznego, bądź naftowego. Kraje wspierane są tu przez inwestorów zagranicznych, a także rozwijają 

rodzimą produkcję.

W literaturze znaleźć można wiele przepowiedni na temat rychłego wyczerpania się zasobów naturalnych 

na terenie Zatoki, co przyniesie kres jej gospodarczej prospericie. Nie jest to do końca takie pewne, gdyż 

państwa poszukują innych źródeł dochodu. Natura obdarzyła je nie tylko surowcami, ale dobrymi warunka-

mi do pozyskania energii słonecznej. Być może, dzięki zwiększonym nakładom finansowym i badawczym, 

w niedługim okresie będzie ona wypierać węglowodory jako źródło elektryczności, a nawet eksportować ją 

poza granice swego kraju. 

Współpraca między potentatami naftowymi z Zatoki Perskiej, a Polską jest obecnie niewielka. Ostatnie pró-

by zawiązania współpracy zakończyły się fiaskiem. Dotyczy to nie tylko ostatnich rozmów z Katarczykami  

na temat inwestycji w polskich stoczniach, ale także wcześniejszych prób wkroczenia arabskich partnerów 

na nasz rynek. 

Ze względu jednak na szerokie możliwości współpracy gospodarczej, wiarygodność partnerów i ich poten-

cjał gospodarczy, warto zawiązać i rozwijać kontakty handlowe. 
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Rynek zielonych technologii w Republice Czeskiej
Aleksander Kubicki

 1. Wprowadzenie

Republika Czeska jest krajem, który, na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się 

wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia. Ma to podłoże historyczne. Tereny Czech 

już w XIX uchodziły za najbardziej uprzemysłowiony obszar imperium Habsburgów. Po pierwszej wojnie 

światowej industrializacja była kontynuowana. Gdy do władzy doszli komuniści na przełomie lat 40 i 50 

produkcja przemysłowa była absolutnym priorytetem nowych władz. Podobnie działo się w innych krajach 

RWPG, jednak Czechy wyróżniały się stosunkowo wysokim poziomem uprzemysłowienia. Ponadto indu-

strializacja prowadzona była bez żadnego zainteresowania jej wpływem na stan środowiska naturalnego, 

czego efektem był rekordowy w skali europejskiej poziom zanieczyszczenia środowiska.

Niekomunistyczne rządy Czechosłowacji, a potem Republiki Czeskiej stanęły więc przed niełatwym zada-

niem zapewnienia wzrostu gospodarczego w warunkach transformacji gospodarczej i jednocześnie zmniej-

szenia skali zanieczyszczeń w wysoko uprzemysłowionym kraju. Z tego zadania Czechy wywiązały się nad 

wyraz dobrze, przykładowo wspomniany poziom emisji dwutlenku węgla spadł z 154 381 tyś. ton w 1991 

r. do 129 950 tyś. ton w roku 2007, przy jednoczesnym wzroście PKB. W przeliczeniu PKB na 1 dolara Cze-

chy produkowały w 1992 r. 0,9355 kilograma CO2, zaś w 2007 tylko 0,5289 kg (indexmundi.com). Świadczy  

to o rosnących tendencjach proekologicznych w czeskiej gospodarce. Obecnie Republika Czeska stoi u pro-

gu nowych wyzwań związanych z dalszą modernizacją gospodarki, tak aby spełniała ona coraz ostrzejsze 

normy środowiskowe narzucane chociażby przez Unię Europejską. Bez wątpienia kluczowym elementem 

budowania gospodarki przyjaznej środowisku jest implementacja nowoczesnych technologii ekologicz-

nych. 

Zadaniem niniejszego raportu jest przedstawienie obecnego stanu rynku zielonych technologii. Zawiera  

on omówienie pięciu obszarów:

1. Technologie biomasy

2. Technologie solarne

3. Oczyszczanie ścieków

4. Przetwarzanie odpadów (szkodliwych oraz nieszkodliwych)

5. Czyste technologie dla koksownictwa

Raport obejmuje analizę sektorów pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, norm, regu-

lacji prawnych i analiz SWOT dla potencjalnych inwestorów. Uzyskane informacje pozwolą,określić jaki jest 

poziom atrakcyjności omawianego sektora dla przedsiębiorstw zagranicznych.

Każdy z 5 obszarów raportu zawiera:



78 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

•	 Przedstawienie aktualnej sytuacji w danym obszarze

•	 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne w Republice Czeskiej

•	 Konkurencyjność krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw

•	 Analizę SWOT polskich firm, które są dostawcami zielonych technologii i mogą rozważać wejście na rynek 

czeski.

2. Streszczenie

Raport koncentruje się na wymienionych pięciu obszarach technologicznych i ich perspektywach rozwoju. 

Obejmuje analizę obecnej sytuacji stanu środowiska i dotychczasowego rozwoju danego obszaru technolo-

gicznego. Ponadto przedstawiona jest aktualna sytuacja prawna, czyli główne akty prawne regulujące dany 

obszar, a także instytucje zajmujące się ich egzekucją. Jeśli w danym obszarze istnieje możliwość ubiegania 

się o dotacje rządowe bądź unijne, jest to również wspomniane. Każdy rozdział zawiera również krótkie 

omówienie rynku i analizę SWOT.

Biomasa jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów „czystej” energetyki w Czechach. 

Jej ogólny udział w produkcji energii jest co prawda wciąż nieduży, jednak zyskuje na popularności. Już  

w chwili obecnej biomasa zajmuje drugie miejsce wśród odnawialnych źródeł energii (po energetyce wod-

nej). Z biomasy korzysta coraz więcej miast. Jedynym zagrożeniem dla tego sektora wydaje się być oba-

wa polityków przed zabieraniem ziemi uprawnej pod produkcje roślin przeznaczanych tylko do spalenia.  

Ze względu na program dotacji rządowych stało się to opłacalne.

Rynek kolektorów słonecznych od kilku lat przeżywa szybki rozwój. Dzięki rosnącej popularności technolo-

gii solarnych i rządowym subsydiom liczba instalacji tego typu wzrosła pięciokrotnie w latach 2003-2009. 

Rządowe projekty zakładają dalszy rozwój tego sektora i wzrost jego znaczenia w energetyce cieplnej.  

Ze względu na poziom nasłonecznienia, rynek ten powinien rozwijać się najlepiej na południu kraju, gdzie 

nasłonecznienie w ciągu roku jest nawet o 300 godzin dłuższe niż na północy.

Rynek oczyszczania ścieków jest w Czechach bardzo dobrze rozwinięty. Od początku lat 90 priorytetem cze-

skich władz było zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia wód, wówczas jednego z najwyższych w Europie. 

Efekty są widoczne. W kwestii oczyszczalni komunalnych widać z roku na rok duży postęp. Jest to więc rynek 

dobrze rozwinięty i wysoce konkurencyjny. Ze względu na oszczędności w budżetach municypalnych, spo-

wodowane kryzysem finansowym, rozwój tego rynku zostanie prawdopodobnie zahamowany.

Gospodarka odpadami również wygląda korzystnie. Ogólna ilość produkowanych odpadów jest dosyć ni-

ska, podobnie jak ilość odpadów toksycznych. Dodatkowo wysoki jest wskaźnik recyclingu. Cały czas pozo-

staje jednak w tym obszarze wiele do zrobienia, zwłaszcza w świetle wymogów komisji europejskiej. Rów-

nież projekty rządowe zakładają dalszy rozwój i dalsze inwestycje w ten sektor. 

Czechy pozostają jednym z większych producentów węgla i koksu w Europie. Ze względu na wzrost zapo-

trzebowania na węgiel na rynkach światowych można zakładać dalszy rozwój tego sektora. Ponadto cały 
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czas 2/3 energii produkowanej w Czechach pochodzi z węgla. Dlatego priorytetem dla rządu jest wspie-

ranie nowoczesnych metod wydobycia, obróbki i spalania koksu. Jest to szczególnie istotne w kraju, który  

w przeszłości borykał się z częstymi kwaśnymi deszczami których przyczyną była emisja siarki do atmosfery. 

Obecnie czyste technologie dla koksownictwa nie dopuszczają do takiej sytuacji. Ponadto modernizacja 

węglowego sektora energetycznego może się okazać tańsza niż wspieranie bardziej nowoczesnych źródeł 

energii. W Czechach istnieje również dobrze rozwinięty przemysł stalowy generujący duży popyt na nowe 

technologie dla koksownictwa. Dlatego też sektor ten ma bardzo duży potencjał rozwojowy.

3. Rynek biomasy

3.1. Obecna sytuacja na rynku Czech

Rynek biomasy w Czechach rozwija się bardzo prężnie, między innymi ze względu na dobrze rozwinięte 

rolnictwo. Tabela 1 przedstawia najpopularniejsze rośliny uprawne. Jak widać największa produkcja dotyczy 

pszenicy (7832 tyś. ton) i kiszonej kukurydzy (6332 tyś. ton). Niemałe znaczenie ma także uprawa pszenicy 

(4358 tyś. ton).

Produkcja ogółem (tys. ton)

Zboża 7832

Pszenica 4358

Jęczmień 2003

Kukurydza 890

Rośliny przemysłowe 1285

Rzepak 1128

Pastewne 2605

Kiszona kukurydza 6332

  
Tabela 1. Produkcja rolna w Czechach 2009 Źródło: Rocznik Statystyczny Republiki Czeskiej 2010.

Udział energii odnawialnej w produkcji energii w Czechach cały czas rośnie, w dużej mierze ze względu  

na wymogi stawiane przez Unię Europejską (Tabela 2). W 2010 r. udział ten wyniósł niespełna 6 %, należy 

jednak spodziewać się tendencji wzrostowej.
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1995 2000 2005 2008 2009 2010

% % % % % %

Paliwa stałe 55,9 52,4 46,6 42,9 41,2 40,5

Paliwa ciekłe 18,1 18,6 20,4 21,5 22 20,3

Paliwa Gazowe 15,7 18,8 17,5 17,6 17,4 19,2

Energia Nuklearna 7,6 8,7 14 15,3 16,4 16,4

Energia odnawialna 2,2 3,1 3,5 4,6 5,2 5,8

  
Tabela 2. Główne źródła energii w Republice Czeskiej w latach 1995, 2000, 2005, 2008-2010 Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej 2010.

Tabela 3 prezentuje główne źródła, z których wytwarza się energię elektryczną w Czechach. Czołowe miej-

sca zajmują paliwa kopalne i energia jądrowa. Pozostałe źródła, a wśród nich biomasa, są wykorzystywane 

w znikomym stopniu. Z jednej strony pokazuje to małe zróżnicowanie energetyczne tego sektora, jednak  

z drugiej, olbrzymi potencjał rozwojowy alternatywnych źródeł energii, w tym biomasy. 

Źródło: Jednostka elektryczności: GWh Jednostka ciepła: TJ

Węgiel 49823 89017

Ropa naftowa 131 3196

Gaz 2919 22887

Biomasa 1438 2063

Odpady 21 2950

Źródło: Jednostka elektryczności: GWh Jednostka ciepła: TJ

Energia jądrowa 26551 970

Energia wodna 2376 0

Energia słoneczna 13  0

Energia wiatrowa 245 0

Inne 1 1200

Razem 83518 122283

Tabela 3. Główne źródła, z których wytwarza się energię elektryczną w Czechach Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2008.

W produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Czechach najważniejsze miejsce zajmują elektrownie wodne 

z ponad 60% udziałem. Drugie miejsce w produkcji energii zajmuje właśnie biomasa, z ponad 28% udziałem. 

Również biogaz zajmuje wysokie miejsce z 6,3% udziałem.
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Elektrownie
wiatrowe

3,7%

Elektrownie
wodne
61,2%

Biogaz
6,3%

Biomasa
28,4%

Wykres 1. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Republice Czeskiej 2008. Źródło: Raport on the environment of the Czech Republic 2007.

Największe perspektywy rozwoju na rynku czeskim ma produkcja biomasy z odpadów drzewnych, słomy, 

zbóż, nasion oleistych, ale przede wszystkim z tzw. roślin energetycznych (grown energy plants), czyli upraw 

przygotowanych wyłącznie do celów energetycznych (Duchon 2006).

Biomasa Udział % Wartość energii w petadżulach (PJ)

Odpady z drewna 24,8 33,1

Słoma, zboża, rośliny oleiste 11,8 15,7

Rośliny energetyczne 47,2 63

Biomasa Udział % Wartość energii w petadżulach (PJ)

Biogaz 16,3 21,8

Razem 100 133,6 (111,8 bez biogazu)

Tabela 4. Potencjał energetyczny biomasy w Czechach na rok 2010, Źródło: Duchon 2006.

Na czeskim rynku biomasy używa się głównie brykietów i drewna peletyzowanego pochodzenia krajowego. 

Import jest minimalny w stosunku do eksportu, wynoszący zaledwie 6 922 ton przy 47 010 tonach w przy-

padku brykietów i 1 819 ton przy 112 763 ton w przypadku drewna peletyzowanego co świadczy o dużej 

dostępności tych produktów i dużym potencjale tego rynku.
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Brykiety (t) Drewno peletyzowane (t)

Import 6922 1819

Eksport 47010 112763

Konsumpcja krajowa 52241 81293

Tabela 5. Struktura konsumpcji brykietów i drewna peletyzowanego. Źródło: Renewable Energy Sources in Czech Republic 2008.

3.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Konieczność zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii nakłada na Czechy członkostwo 

w Unii Europejskiej. „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 

do 2050 r.” ogłoszony przez Komisję Europejską w marcu 2011 zobowiązuje wszystkie państwa członkow-

skie do drastycznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wytyczne Komisji Europejskiej 

zakładają zmniejszenie wewnętrznej emisji gazów cieplarnianych w UE o 80% w porównaniu z rokiem 1990.

Projekty rządowe

Rządy Czeskie od pewnego czasu wspierają implementacje zielonych technologii za pomocą odpowiednich 

przepisów podatkowych. Ustawa nr 180/2005 o wsparciu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

stwarza ramy dla rządowej pomocy dla zielonych technologii w Czechach. W wyniku tej ustawy od 1.01.2006 

wprowadzony został nowy system wspierania przedsięwzięć podmiotów gospodarczych spełniających na-

stępujące warunki:

•	 podłączenie urządzeń wytwarzających energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych

•	 źródeł do systemu energetycznego,

•	 zapewnienie stałych dostaw energii na okres 15 lat od chwili uruchomienia źródła energii,

•	 możliwość wyboru jednego z dwóch systemów wsparcia finansowego,

•	 zagwarantowanie ceny minimalnej,

•	 stosowanie dodatku do ceny rynkowej,

•	 stosowanie ulg cenowych dla energii używanej do własnych celów,

•	 maksymalny roczny spadek cen zakupu energii od nowo instalowanych urządzeń w wysokości około 5%. 

Inwestorzy zainteresowani wytwarzaniem energii pochodzącej z niekonwencjonalnych źródeł mają możli-

wość korzystania z dofinansowania państwowego programu wspierającego energooszczędną gospodarkę 

oraz wykorzystującego odnawialne źródła energii. Dotacje wynikające z realizacji treści zawartej w punkcie 

A programu (dotacje Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej) mogą stanowić 30 % nakładów 

inwestycyjnych, ale nie więcej niż 3 miliony koron czeskich. Dotacje wynikające z realizacji treści zawartej 

w punkcie B (pochodzące z Ministerstwa Ochrony Środowiska) mogą przy realizacji programów gminnych 

(regionalnych) stanowić nawet do 90% podstawy stanowiącej wartość inwestycji, a w przypadku podmio-

tów gospodarczych do 40%. Wysokość pożyczki dla osób fizycznych może sięgać 35% bez naliczania opro-

centowania, a w przypadku podmiotów gospodarczych do 90% z oprocentowaniem 4% przez okres 12 lat.

(Inżynieria rolnicza, 9(97)/2007)
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Należy zauważyć, że wytwarzanie energii z biomasy rozwija się w Czechach bardzo dynamicznie. 

Już ponad 70 miast posiada elektrociepłownie, w których wykorzystuje się biomasę (Ekologika.pl 2005). 

Duże elektrownie opalane biomasą (powyżej 550 kw) znajdują się np. w Pribysicach i Klucenicach (w oko-

licach Pragi), w Svojsinie i Castkovie (w okolicach Pilzna), W Velky Karlov i Budisovie (w okolicach Brna).  

Z drugiej strony potencjalny dynamiczny rozwój tego sektora budzi niepokój czeskich władz. Pod koniec 

2010 roku Minister Środowiska stwierdził, że wzrost liczby upraw przeznaczonych pod uprawę biomasy 

przeznaczonej wyłącznie do celów energetycznych, może powodować zabieranie żyznych terenów, na któ-

rych wcześniej produkowano żywność. W takim wypadku ceny żywności wzrosną. Przy obecnym systemie 

rządowych dopłat dla energii produkowanej z biomasy mogą wzrosnąć również ceny energii. Czeski Mini-

ster zapowiedział propozycję ograniczenia liczby bloków do spalania biomasy (Malinowski 2010).

3.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek biomasy w Czechach rozwija się dosyć prężnie w związku z czym konkurencja jest duża. Istnieje sze-

reg firm zajmujących się wszystkimi elementami (dostarczaniem paliw, dystrybucją i montażem kotłów, 

opracowaniem i realizacją dużych inwestycji i opracowywaniem nowych technologii) związanymi z produk-

cją energii z biomasy. 

W międzynarodowej bazie firm Kompass wyszczególnionych jest 92 dostawców paliwa, z czego 82 zajmuje 

się dostarczaniem drewna peletyzowanego. 23 firmy oferują granulaty ze zbóż, a 3 firmy – brykiety z ma-

kulatury. Nie ma żadnej firmy działającej na terenie całego kraju, dostawcy działają lokalnie. Przykładem 

może być firma CZK Brik (http://www.czbrik.cz/) działająca w Tumov, niedaleko Pragi. Korzysta z brykiecia-

rek Unha LR 1000, polskiej firmy JUNGET Sp. z o.o.

Działa również kilku dużych graczy zajmujących się budową elektrociepłowni opalanych biomasą. Do-

brym przykładem nowoczesnego przedsiębiorstwa działającego na tym rynku jest firma EKOL (http://

www.ekolbrno.com/). Firma ta jest w stanie opracować i dostarczyć gotową elektrownie opalaną biomasą, 

niezależnie od typu paliwa jakie będzie wykorzystane (słoma, biogaz, wióry drewna, zboża) Firma działa  

na rynku czeskim od 1991 r., eksportuje również swoje technologie na inne rynki. Poza EKOL tylko firma 

Coramexport (http://www.coramexport.cz/) oferuje równie kompleksowe rozwiązania. Firma opracowuje 

stacje biogazowe, stacje oparte na hydrolizie termociśnieniowej, stacje oparte o biomasę. Działa od 1998 r. 

w tym czasie realizowała wiele ważnych inwestycji w Czechach, Polsce, Austrii i innych krajach.

Istnieje również kilka firm oferujących kotły na biomasę. Najważniejsze z nich to:

•	 Step Trutnov (http://www.steptrutnov.cz/en/) – firma produkująca kotły opalane wiórami drewna lub sło-

mą. Firma produkuje również kolektory słoneczne i bojlery wodne. Niedawno realizowała duży projekt 

elektrowni zasilanej biomasą w Desnej, niedaleko Liberca.

•	 Rhiva (http://www.rhiva.eu/) – firma oferująca kotły opalane drewnem, głównie dla użytku domowego. 

Oferuje system WWG 100 Prometheus, nieduży kocioł opalany biomasą, produkujący energię cieplną  

)przeznaczony dla użytku domowego).

•	 Clever Heat (http://www.chytreteplo.cz/) – kolejna firma produkująca kotły dla użytku domowego. Ofe-

ruje kotły, piece, podgrzewacze wody i podgrzewacze powietrza. Są to technologie wykorzystujące spa-
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lanie kukurydzy, pellet drzewnych i zboża.

Wszystkie wymienione firmy oferują nowoczesne, konkurencyjne technologie. Posiadają również bazę dys-

trybucji i markę na czeskim rynku. Stąd konkurowanie z nimi może być bardzo trudnym zadaniem, nawet  

na chłonnym czeskim rynku. 

Wśród zagranicznych producentów działających na tym rynku można wymienić firmy Kohlbach (elektrow-

nia BTH Slavicin, 1,6 MW), R&S Biomass Equipment (elektrownia Bystrice, 2 x 4,5 MW), Kara energy systems 

(Elektrownia Hostetin 0,732 MW), MVV Energie (właściciel elektrowni Iromez w Pelhrimov – 6 MV).

3.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Brak na rynku graczy o pozycji monopolisty
•	 Dobra infrastruktura
•	 Społeczeństwo i samorządy bardzo zainteresowane 

technologiami opartymi na biomasie
•	 Szybki rozwój tej gałęzi energetyki

Słabe strony
•	 Duża konkurencja na rynku
•	 Nowoczesne technologie oferowane przez czeskich 

producentów

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Konieczność zwiększania produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych
•	 Korzystne regulacje prawne i podatkowe

Zagrożenia
•	 Niechęć części czeskich polityków do rozwoju tej 

technologii
•	 Możliwość wejścia w życie regulacji prawnych 

ograniczających rozwój tej technologii

Tabela 6. Analiza SWOT.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja na rynku Czech

Energia słoneczna jest jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii. Technologie oparte na kolekto-

rach słonecznych pozwalają pozyskać energię słoneczną, a następnie przekształcić ją w energię cieplną. 

Energia słoneczna jest wykorzystywana do podgrzewania wody. Czechy są krajem o nasłonecznieniu wy-

starczającym, aby technologie oparte na kolektorach słonecznych mogły być opłacalne.
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Rysunek 2. Poziom nasłonecznienia w poszczególnych regionach Czech. Dane liczbowe w mega dżulach. Źródło: Trans Solar Raport 2009.

Największym nasłonecznieniem charakteryzują się południowo – wschodnie rejony kraju. Według danych 

Rocznika Statystycznego Republiki Czeskiej z 2009 r. najbardziej słonecznym dużym miastem jest Brno  

z 1757 godzinami słonecznymi w roku. Najmniejsze nasłonecznienie występuje w Lysej Horze na północy 

kraju (1444 godzin). Najbardziej słonecznymi miesiącami w roku są maj, lipiec i sierpień, najmniej słoneczne 

to grudzień, styczeń i luty.

W latach 2003 – 2010 energetyka słoneczna przeżywała w Czechach okres bardzo dynamicznego rozwoju, 

ze względu na bardzo korzystne przepisy podatkowe. Sprzedaż technologii słonecznych rosła w tym czasie 

bardzo szybko. Na przykład liczba kolektorów płaskich wzrosła w ciągu sześciu lat z 8 429 do 39 852. Liczba 

kolektorów próżniowych z 1 768 do 11 817. Ogólnie liczba kolektorów słonecznych w Czechach wzrosła 

pięciokrotnie w ciągu zaledwie sześciu lat – z poziomu 10 215 do poziomu 51 669.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kolektory płaskie 8 429 10 212 13 111 17 009 19 122 26 014 39 852

Kolektory próżniowe 1 768 1 965 2 353 3 552 6 555 8 511 11 817

Kolektory skupiające 18 90 60 0 0 25 0

Razem 10 215 12 267 15 524 20 561 25 678 34 550 51 669

Tabela 7. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Czechach. Źródło: Solarni kolektory w roce 2009 – raport Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 2010.

Powyższa tabela pokazuje trend rynkowy, wyjątkowo korzystny dla producentów i dystrybutorów kolekto-

rów słonecznych.
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4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Czeski rynek energii słonecznej rozwijał się bardzo dynamicznie na przestrzeni ostatnich kilku lat, w dużej 

mierze ze względu na programy subsydiów dla inwestorów.

Najważniejszym dokumentem wspominającym o konieczności promocji kolektorów słonecznych jest Na-

rodowy plan działania dla energii odnawialnej w Republice Czeskiej 2010. W przypadku kolektorów plan 

zakłada zwolnienia podatkowe dla gospodarstw domowych używających tą technologię. Zgodnie z pla-

nem montaż kolektorów słonecznych objęty jest uproszczoną procedurą przy pozwoleniach budowlanych 

i nie wymaga posiadania licencji na produkcję energii cieplnej i podgrzewanie wody. Plan zakłada również 

zwiększenie produkcji energii cieplnej z kolektorów z obecnych 273 TJ w 2010 r. do 924 TJ w 2020 r. (Mini-

sterstwo Przemysłu i Handlu 2010).

Duże znaczenie ma również The Green Savings Programme prowadzony przez Ministerstwo Środowiska. 

Jest to program mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez promocję odnawialnych 

źródeł energii, w tym technologii ogrzewania wody za pomocą kolektorów słonecznych. Łączna wartość 

programu może wynieść nawet 1 mld euro (25 mld CZK), a pieniądze te będą rozdysponowane przez Kra-

jowy Fundusz Środowiskowy (State Environmental Fund http://en.sfzp.cz zakładka National Programmes). 

Program rozpoczął się w kwietniu 2009 roku, a do stycznia 2010 roku rozdysponowano ponad 30 mln euro, 

finansując prawie 5 000 wniosków (Kabatek 2010). Program ma trwać do 31 grudnia 2012 roku, natomiast 

aplikacje będą rozpatrywane do 30 czerwca 2012. W programie będą brały udział jedynie technologie i do-

stawcy zatwierdzeni przez Krajowy Fundusz Środowiskowy. Aby zostać zatwierdzonym dostawcą należy za-

rejestrować się on – line na stronie programu (http://registrace.zelenausporam.cz/sod/ ). Pełną listę wyma-

gań stawianych przed dostawcami można również znaleźć na stronie programu The Green Savings (http://

www.zelenausporam.cz/sekce/585/ ).

Zarejestrowanie technologii na liście akceptowanych technologii również nie jest trudne. Należy opisać 

swoje rozwiązanie według parametrów technicznych, korzystając z gotowego formularza (dostępnego na: 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/498/prilohy-zadosti-pro-dodavatele/ ) i skompletować dokumenty 

potwierdzające prawdziwość tych parametrów (najlepiej dokumenty przyznawane urzędowo). Następnym 

krokiem jest zgłoszenie aplikacji (adres: http://registrace.zelenausporam.cz/sod/ ).

4.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Szybki wzrost na rynku technologii solarnych dla domów spowodował, że powstało wiele firm produku-

jących i montujących kolektory słoneczne. Na rynku czeskim można znaleźć dosłownie dziesiątki firm zaj-

mujących się produkcją, dystrybucją i montażem kolektorów słonecznych. W bazie Kompass jest 12 firm 

oferujących kolektory płaskie chłodzone powietrzem i 14 oferujących kolektory płaskie chłodzone cieczą. 

Tylko 3 firmy oferują kolektory próżniowe. Poniżej znajduje się kilka firm, oferujących rozwiązania oparte  

na kolektorach.
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Wśród producentów kolektorów należy zwrócić uwagę na:

•	 Vermos Ltd (www.vermos.cz) – producent i dystrybutor kolektorów. Oferuje kolektory próżniowe w cenie 

17500 – 19990 CZK w zależności od modelu i kolektory płaskie w cenie 9650 – 14200 CZK. Oferuje trzy 

modele kolektorów próżniowych, trzy modele płaskich kolektorów cieczowych. Oferta obejmuje również 

zbiorniki do ogrzewania wody.

•	 Turbo Solar (www.heliostar.cz) – producent i dystrybutor kolektorów słonecznych i całych systemów dla 

domów, opartych na kolektorach. Oferuje kolektory płaskie i próżniowe. 

•	 Ekosolaris (www.ekosolaris.cz) – producent kolektorów i systemów grzewczych działający od 1990 roku. 

W ofercie dwa rodzaje kolektorów płaskich Ekostart Therma i Ekostart Therma Blue. Oba produkty speł-

niają europejskie normy i charakteryzują się wydajnością na poziomie 86%

Istnieją również firmy zajmujące się dystrybucją zagranicznych produktów:

•	 Taush Ltd. (http://taush.webnode.cz/ ) – Wyłączny dystrybutor marek Taush tube (kolektory próżniowe 

produkcji szwajcarskiej), AMK Solac systems AG.. Oferuje wyłącznie kolektory próżniowe.

•	 Solar Power (www.solarpower.cz) – Dystrybutor kolektorów próżniowych i płaskich. Oferuje zarówno ko-

lektory płaskie jak i próżniowe. Oferuje między innymi kolektor płaski SK7000 o podobnych parametrach 

wchłanialności i emisyjności co Neosol 250, w cenie 16200CZK netto.

4.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Bliskość geograficzna, podobieństwa np. w poziomie 

nasłonecznienia
•	 Doświadczenie na innych rynkach
•	 Nowoczesne i wydajne produkty, spełniające wymo-

gi czeskiego prawa i czeskich konsumentów

Słabe strony
•	 Potencjalne problemy z zaistnieniem na nasyconym 

rynku

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Potwierdzona popularność technologii solarnych  

na czeskim rynku
•	 Możliwości dla sprzedaży nowoczesnych, wydajnych 

kolektorów

Zagrożenia
•	 Zmiany w przepisach, zwiastujące koniec dynamicz-

nego wzrostu na tym rynku
•	 Konkurencyjne cenowo produkty z innych państw, 

szczególnie Chin
•	 Duża konkurencja, zarówno wśród producentów  

jak i dystrybutorów

Tabela 8. Analiza SWOT.

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja na rynku Czech

Poziom jakości wód i sprawność oczyszczania ścieków w Czechach poprawiły się znacząco na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat. Od 1992 rządy czeskie inwestują w poprawę jakości wód i efekty są imponujące. 

Nadal jednak poziom zanieczyszczeń wód, zarówno gruntowych jak i powierzchniowych jest relatywnie 

wysoki. Martwić może również wysoki poziom zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. Jak jednak 

pokazują dane czystość rzek i jezior w Czechach uległa ogromnej poprawie, a rząd wydaje się być zdetermi-
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nowany, aby utrzymać tą tendencję.

Zmiany są imponujące, dominująca kilkanaście lat wcześniej na przeważającym obszarze V klasa czystości 

wód właściwie zniknęła. Wzrosła jednocześnie znacznie liczba rzek ocenianych jako czyste bądź słabo zanie-

czyszczone (I i II klasa czystości). 

Według danych za 2009 rok w bieżącą wodę zaopatrzonych jest 9,73 miliona mieszkańców czyli 92,8% po-

pulacji kraju. W 2008 wyprodukowano 653 mln m3 (rok wcześniej 667 mln m3) wody z czego sprzedano 504,6 

mln m3(w tym 328,5 mln m3 gospodarstwom domowym). Straty wyniosły 125 mln m3 czyli 19,3 %. Ogólnie 

rzecz biorąc zapotrzebowanie na wodę pitną nieznacznie zmalało w porównaniu z 2008 rokiem, co może 

świadczyć o rosnącej efektywności gospodarki wodnej. Ta tendencja trwa od wielu lat. Przykładowo w 2003 

roku wyprodukowano o 98 mln m3 wody pitnej więcej niż w 2009. Przy tym wzrósł procent mieszkańców 

zaopatrzonych w wodę z 82,4% do 92,8% (por. Tabela 9).

Wskaźnik
Liczba mieszkańców z dostępem do wody pitnej

Jednostka 1989 2007 2008 2009

Tysiąc mieszkańców 8,54 9,53 9,66 9,73

% 82,4 92,3 92,7 92,8

Wyprodukowana woda
Milion m3 1251 683 667 653

% produkcji z 1989 100 57,20% 55,6 54,3

Straty na jednego zaopatrzonego mieszkańca litr/osoba/dzień 90 36 37 35

Tabela 9. Zaopatrzenie w wodę pitną w Republice Czeskiej. Źródło: Report on Water Management in the Czech Republic 2009.

W 2009 roku 8,53 mln mieszkańców Czech, czyli 81,3% gospodarstwach domowych było podłączonych  

do sieci odprowadzających ścieki. Również ten wskaźnik ulega z roku na rok zauważalnej poprawie Od roku 

1989 wzrósł on z 72,4% do 81,3%.Warto zauważyć, że z roku na rok maleje ilość ścieków doprowadzona  

do oczyszczenia z poziomu 877,8 mln m3 w 1989 r. do poziomu 496,4 mln m3 w 2009 r., a jednocześnie rośnie 

ilość ścieków oczyszczonych, wyrażona w procentach wzrosłą z 71,5% do 95,2% w ciągu 20 lat Świadczy  

to o ciągłej poprawie systemu oczyszczania ścieków w Czechach (por. Tabela 10).

Wskaźnik Jednostka 1989 2007 2008 2009

Mieszkańcy podłączeni do sieci oczyszczania 
ścieków

Tysiąc mieszkańców 7501 8344 8459 8530

% 72,4 80,08 81,1 81,3

Ścieki doprowadzone do oczyszczania 
Milion m3 877,8 519,3 508,8 496,4

% ilości z 1989 100 59,2 58 56,6

Ścieki oczyszczone, wyłączywszy deszczówkę
Milion m3 627,6 497,5 485 472,7

% ilości z 1989 100 79,4 77,3 75,4

% oczyszczonych ścieków, wyłączywszy deszczówkę % 71,5 95,8 95,3 95,2

Tabela 10. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Republice Czeskiej. Źródło: Report on Water Management in the Czech Republic 2009.
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Według danych Ministerstwa Rolnictwa ilość oczyszczalni ścieków działających na terenie Czech stale rośnie 

i wynosi obecnie 2158 zakładów (Pokorny, Roleckova, Nemcova 2009). W tej liczbie 50 to oczyszczalnie me-

chaniczne, natomiast pozostałe to oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne z dodatkowym chemicznym 

oczyszczaniem z azotu (496 oczyszczalni), fosforu (35), lub azotu i fosforu jednocześnie (429) (Rocznik Sta-

tystyczny Republiki Czeskiej 2010). Każde miasto powyżej 10000 mieszkańców posiada przynajmniej jedną 

oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną (Medhurst 2006).

5.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Kwestie związane z wodą i oczyszczaniem ścieków reguluje najpełniej ustawa nr 274/2001 „O zaopatrzeniu 

w wodę i systemach oczyszczania” (Act on Water Supply and Sewage Systems) z 2001 roku. Ustawa zakłada ta-

kie czynności jak planowanie, kontrola i zarządzanie systemami kanalizacji i oczyszczania ścieków. Zgodnie 

z ustawą, kwestiami oczyszczania ścieków zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa.

Istotny jest również „Narodowy plan rozwoju dla systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów oczyszcza-

nia” (Pokorny, Roleckova, Nemcova 2009) opracowany przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rolnic-

twa. Plan powstał w 2006 roku i tworzy ramy rozwoju tego sektora do 2015. Jest to synteza 14 powstałych 

wcześniej planów regionalnych. Plany te istnieją po to, aby identyfikować potrzebne inwestycje i ułatwić 

wydatkowanie środków unijnych w sferze zarządzania systemami wodno- kanalizacyjnymi.

Ministerstwo Rolnictwa prowadzi obecnie projekt „Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę 

i oczyszczania ścieków II”. Jest on zaplanowany na lata 2009 – 2013 i zakłada duże dotacje państwowe  

dla inwestycji w ten sektor. Jest to następca programu „Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia  

w wodę i oczyszczania ścieków I”. Dotacje z tych programów wyniosły w 2009 roku prawie 1,8 mld CZK z cze-

go 1,1 mld przeznaczono na cele związane z oczyszczaniem ścieków. Wsparto w ten sposób 148 projektów 

(Pokorny, Roleckova, Nemcova 2009).

5.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek oczyszczania wody jest w Czechach wysoce konkurencyjny. Baza Kompass wskazuje np. 127 wyko-

nawców wyspecjalizowanych w budowie oczyszczalni ścieków. Najwięksi z nich to: 

•	  Fortex (http://www.fortex.cz/ ) jeden z największych wykonawców budowlanych w Czechach, współpra-

cuje z największymi koncernami w Czechach, m.in. ze Skodą. Opracowuje i wykonuje projekty oczysz-

czalni ścieków, zarówno przydomowych jak i komunalnych. Oferuje budowę kompleksowych oczyszczal-

ni ścieków będących w stanie wykonać oczyszczanie trzeciego stopnia i likwidację osadów. Wykonuje 

również przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

•	  Renoplast (http://www.renoplast.cz) Budowa oczyszczalni ścieków głównie dla gospodarstw domo-

wych, małych przedsiębiorstw, pensjonatów etc. Oferuje mechaniczną oczyszczalnię marki BIOX, sku-

teczność oczyszczania powyżej 93%. 

Warto zauważyć, że właściwie w każdym większym mieście w Czechach można znaleźć wykonawcę mające-

go w swoim portfolio oczyszczalnie ścieków. 
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Istnieje również szereg firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu technologii dla oczyszczania ścieków. Naj-

ważniejsze z nich to:

•	 Veolia Voda Czech (http://www.veoliavoda.cz/ ) – oddział amerykańskiej korporacji Veolia. Obecnie 

największa tego typu firma działająca w Czechach Zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług  

dla jednostek municypalnych i przemysłu. W odprowadzaniu i oczyszczaniu stosuje takie technologie jak: 

filtracja biologiczna, odwrócona osmoza, dezynfekcja promieniami UV, węgiel aktywny, przystosowanie 

wód procesowych metodą ACTIFILO, ciągła dejonizacja i wiele innych. Prawdopodobnie najgroźniejszy 

konkurent dla jakiejkolwiek firmy chcącej zaistnieć na tym rynku.

•	  Ekosystem (http://www.ekosystem.cz ) – założona w 1991 roku firma zajmująca się dostarczaniem tech-

nologii środowiskowych. Prowadzi własne badania naukowe nad nowymi technologiami oczyszcza-

nia ścieków. Dostarcza również gotowe technologie oparte na mikro filtracji, nanofiltracji, odwróconej 

osmozie, ozonowaniu.

•	  Mega (http://www.mega.cz ) – firma zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą technologii z zakresu 

ochrony środowiska. Posiada patenty na szereg technologii z zakresu oczyszczania ścieków. Jest produ-

centem membran RALEX używanych np. w procesie odwróconej osmozy, elektrodializy i elektrodejoni-

zacji.

•	 Asio Ltd. (http://old.asio.cz ) – Firma zajmująca się opracowywaniem, sprzedażą i instalacją oczyszczalni 

ścieków. Najważniejsza to biologiczna oczyszczalnia ścieków AS – VARIOcomp N, dostępna w dwóch wer-

sjach w zależności od zapotrzebowania. Firma wdraża również nowatorską technologię membranową, 

która ma zwiększać efektywność oczyszczania.

 

Ważną rolę na rynku spełnia stowarzyszenie SOVAK CR, skupiające przedsiębiorstwa zajmujące się dostar-

czaniem wody i oczyszczaniem ścieków. Ponad 100 firm jest członkami tej organizacji a następne 130 jest 

stowarzyszone, co czyni SOVAK CR najważniejszą pozarządową organizacją na tym rynku. Lista członków  

tej organizacji może służyć jako lista potencjalnych odbiorców technologii oczyszczania ścieków.

5.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej
Silne strony
•	 Doświadczenie na polskim rynku
•	 Bliskość geograficzna

Słabe strony
•	 Duża konkurencja ze strony czeskich i międzynarodo-

wych przedsiębiorstw

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Konieczność dalszego obniżania poziomu zanieczysz-

czeń wód w Czechach
•	 Duże perspektywy dla wysoce nowoczesnych 

technologii

Zagrożenia
•	 Możliwość zmniejszenia dotacji rządowych na te cele 

w wyniku oszczędności budżetowych

Tabela 11. Analiza SWOT.

 
6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja na rynku Czech

Według danych urzędu statystycznego w 2009 roku Czechy wyprodukowały około 28 milionów ton odpa-
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dów przemysłowych i komunalnych. W tej liczbie znaczna część jest powtórnie wykorzystywana (recycling 

i wykorzystanie jako paliwo). 25% to odpady nie przetwarzane z których 81% jest składowana na wysypi-

skach a 11% jest utylizowane. Na uwagę zasługuje wysoki wskaźnik recyclingu (W 2007 roku papier był wy-

korzystywany powtórnie w 96%, szkło w 68%, metal w 54% a plastik w 52%) (United Nations 2007). Ogólna 

ilość odpadów nie jest duża nawet według standardów europejskich. Według Eurostatu w 27 krajach UE  

w 2008 r. wyprodukowano 2 626 490 tyś. ton z czego zaledwie 25 420 ton (niespełna 1%) w Czechach. Duże 

gospodarki europejskie wytwarzają nawet ponad 2 razy więcej odpadów per capita (Eurostat 2009) Rela-

tywnie mała ilość odpadów to efekt skutecznej polityki rządu począwszy od 1991 roku.

Wskaźnik Razem (t) Odpady zwykłe (t) Odpady niebezpieczne (t)

Wszystkie odpady 27658315 25398346 2259969

Odzyskane (Razem) 8344875 7845140 499735

Recycling 5265016 5115713 149302

Produkcja energii 578189 511635 66554

Wywiezione (Razem) 5562671 4773988 788683

Na wysypiska 4271089 4225988 45102

Obróbka biologiczna 509484 313190 196293

Obróbka mechaniczno – chemiczna 527413 472486 54927

Inne (Razem) 13750770 12779218 971552

Zużycie dla kształtowania krajobrazu 5845867 5632036 213830

Eksport odpadów do państw UE 1518005 1508406 9599

Tabela 12. Gospodarka odpadami w Czechach 2009, Źródło: Rocznik Statystyczny Republiki Czeskiej 2010. 

Wykres 3 dobrze obrazuje ogólną tendencję spadkową w produkcji odpadów. Produkcja odpadów w Cze-

chach się zmniejsza, jednak produkcja odpadów niebezpiecznych pozostaje na niezmienionym poziomie. 

Oznacza to że perspektywy rozwoju rynku utylizacji odpadów niebezpiecznych są cały czas dobre.
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Wykres 3. Produkcja odpadów w Czechach 2002 – 2007. Źródło: Czech Republic: National reporting for CSD-18/19, Thematic Profile: Waste Management. 

Kolejny rysunek (Wykres 4) obrazuje z kolei procent odzyskanych odpadów, według danych za 2007. W tym ob-
szarze panuje tendencja wzrostowa, natomiast odsetek odzyskiwanych odpadów komunalnych jest cały czas ni-
ski, podobnie jak odsetek odpadów przemysłowych. Mogą to być perspektywiczne nisze, gdyby udało się wpro-
wadzić niedrogie i efektywne technologie.
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Wykres 4. Udział procentowy odpadów podlegających recyclingowi 2002 – 2007 Źródło: Czech Republic: National reporting for CSD-18/19, Thematic Profile: 
Waste Management.

Odpady niebezpieczne

Według czeskiego prawa odpady niebezpieczne to takie, które zostały wymienione na Liście Odpadów Niebez-
piecznych lub jakikolwiek inne odpady przejawiające jedną lub więcej niebezpiecznych właściwości wymienio-
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nych w Aneksie nr 2 do ustawy 185/2001 (Ustawa o Odpadach) (Statistical Environmental Yearbook of the Czech 
Republic 2009). Najwięcej odpadów niebezpiecznych (616 029 ton) produkują obecnie oczyszczalnie ścieków. 
Wysoko jest również przemysł metalurgiczny (200 589 ton). Zaskakuje natomiast niewielka ilość odpadów nie-
bezpiecznych produkowanych przez przemysł górniczy (tylko 17 998 ton).

Odpady niebezpieczne wyprodukowane przez przedsiębiorstwa (Razem) (t) 1494765

Przemysł górniczy 17998

Przemysł chemiczny 80605

Przemysł metalurgiczny 200589

Oczyszczanie ścieków 616029

Tabela 13. Produkcja odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwa w 2009. Źródło: Rocznik Statystyczny Republiki Czeskiej 2010.

6.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym gospodarki odpadami jest ustawa nr 185/2001 o odpadach 

(Waste Act) z 2001 roku, razem z załącznikami i aktami wykonawczymi. Ustawa jest zgodna z dyrektywami 

Komisji Europejskiej i reguluje kwestie gospodarki odpadami, z których najważniejsze są działania mające 

na celu ograniczanie wytwarzania odpadów, dążenie do zrównoważonego rozwoju i ochrony zdrowia oby-

wateli.

Cześć odpadów jest wyłączonych spod działania ustawy o odpadach. Istnieją dla nich oddzielne regulacje 

prawne. Ustawa nr 356/2003 o substancjach chemicznych, reguluje utylizację niebezpiecznych odpadów 

chemicznych. Ustawa nr 18/1997 o energii nuklearnej (Nuclear Act) reguluję kwestie związane z odpadami 

radioaktywnymi. Ustawa nr 61/1998 o górnictwie reguluje utylizację odpadów górniczych. 

Istotny jest również Plan gospodarki odpadami na lata 2003 – 2013 opublikowany w 2003 roku przez Mini-

sterstwo Środowiska. Część trzecia tego planu poświęcona jest w głównej mierze odpadom niebezpiecz-

nym i sposobom zmniejszenia ich ilości

Założenia planu:

•	  prowadzenie ewidencji wszystkich instalacji zawierających PCB w ilościach większych niż 5dm3, jak rów-

nież dekontaminacje instalacji zawierających więcej niż 50mg/kg PCB.

•	 w kwestii olei 38% ma być odzyskiwane do 2006, a 50 % do 2012. 

•	  rozwój technologii produkcji energii z odpadów z oczyszczalni ścieków

•	  zmniejszenie emisji tlenku tytanu, i zwiększenie wykorzystania odpadów tlenku tytanu w przemyśle

•	  przeciwdziałanie rozpylaniu się azbestu w środowisku.

Przekazywaniem dotacji dla inwestorów zajmuje się Państwowy Fundusz Środowiskowy Republiki Czeskiej 

(www.sfzp.cz). Przyznaje on zarówno pieniądze w ramach programów krajowych jak i zajmuje się rozdziela-

niem Funduszy Strukturalnych UE. 
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Od kilku lat realizowany jest w Czechach Program Operacyjny Środowisko na lata 2007 – 2013. Jest to dru-

gi największy program, realizowany w Czechach w ramach funduszy strukturalnych UE (fundusz spójności  

i fundusz rozwoju regionalnego). W ww. okresie wartość grantów przyznanych w ramach programu na po-

prawę gospodarki odpadami wyniesie ok. 60 mln euro (http://en.opzp.cz ). 

6.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna 

Czeski rynek odpadów jest wysoce konkurencyjny. Międzynarodowa baza firm Kompass zawiera 135 firm 

zajmujących się produkcją, dystrybucją i montażem instalacji do usuwania i utylizacji odpadów z gospo-

darstw domowych i przemysłu. W tej liczbie ok. 80 zajmuje się dostarczaniem pojemników, usuwaniem  

i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Na rynku działają duże firmy takie jak: 

•	  Sita (http://www.sita.cz ) – Francuska firma będąca jednym z najważniejszych graczy na rynku czeskim. 

Zapewnia pełną obsługę odpadów komunalnych począwszy od zebrania, skończywszy na ich utylizacji. 

Dysponuje również technologiami do usuwania odpadów niebezpiecznych, polegającymi na oddziele-

niu odpadów niebezpiecznych od innych odpadów i neutralizacji.

•	  Remondis (www.remondis.de) – Niemiecka firma działająca intensywnie na rynku środkowoeuropejskim. 

Skupia się na dostarczaniu usług związanych z wywozem odpadów i recyclingiem. Stosuje najnowocze-

śniejsze technologie związane ze zbieraniem i usuwaniem odpadów przemysłowych i komunalnych. 

•	  Diamo (http://www.diamo.cz ) – państwowe przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu utylizacji od-

padów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych np. radioaktywnych. Współpracuje głównie  

z firmami zajmującymi się pracami górniczymi.

•	  Multitec Bohemia (http://www.multitecbohemia.cz ) – Działający od 1991 roku producent systemów 

kontenerowych dla zbierania i przewożenia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wszystkie pro-

dukty posiadają państwowe certyfikaty.

•	  SK Eko (http://www.skeko.cz ) – Firma zajmująca się m.in. usuwaniem odpadów niebezpiecznych. Posia-

da certyfikaty zgodności z normami ISO w dziedzinach zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP

6.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Doświadczenie na polskim rynku
•	 Bliskość geograficzna
•	 Duże perspektywy rozwoju rynku recyclingu odpa-

dów komunalnych

Słabe strony
•	 Niższy poziom polskiego rynku
•	 Duża konkurencja, zarówno ze strony czeskich firm, 

jak i międzynarodowa

Zewnętrzne cechy technologiczne 
Szanse
•	 Nacisk UE i determinacja rządu w zmniejszaniu ilości 

odpadów

Zagrożenia
•	 Światowy kryzys i związane z tym cięcia kosztów 

zarówno na poziomie krajowym jak i samorządo-
wym – mniejsze pieniądze dla rozwoju gospodarki 
odpadami

Tabela 14. Analiza SWOT.
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7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja na rynku Czech

W 2010 roku wyprodukowano w Czechach 2,5 mln ton koksu. Czyni to Czechy jednym z największych pro-

ducentów koksu w UE. Jest to jednak niewiele w porównaniu do produkcji węgla kamiennego (11 mln ton) 

i brunatnego (44 mln ton) (MIT 2010). Od 2005 roku produkcja koksu spadła rocznie o prawie milion ton, 

podobnie zresztą jak cała produkcja węgla. Obecnie wydaje się że popyt na koks na rynkach światowych 

będzie się zwiększał. Rynek koksu bardzo dobrze rokuje na świecie, głównie ze względu na ogromne za-

potrzebowanie z Chin. Koks jest powszechnie wykorzystywany w Czechach przez przedsiębiorstwa branży 

metalurgicznej (http://www.okd.cz/pl/). 

W Czechach czynnych jest obecnie 11 elektrowni opalanych węglem (http://globalenergyobservatory.org/). 

Węgiel jest wykorzystywany do produkcji znacznej części energii elektrycznej używanej w Czechach. Z 82 

tyś. Gwh wyprodukowanych w Czechach w 2009 roku 52 tyś. pochodziło z elektrowni opalanych węglem. 

Zasoby węgla zdatne do wydobycia to ok 1,1 mld ton co daje Czechom 28 miejsce na świecie (World Ener-

gy Counsil 2010). Szacowane zasoby to nawet 10 mld ton (http://www.okd.cz/pl/). Pokłady węgla znajdu-

ją się głównie na północy kraju w regionach górskich. Czechy są jednym z większych eksporterów węgla  

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2009 eksportowały 6.5 mln ton (Rocznik Statystyczny Republiki 

Czeskiej 2010). Zdecydowanie największą część wydobycia węgla jest zużywana do produkcji ciepła i elek-

tryczności (40 z 45 mln ton). Jeśli chodzi o koks to praktycznie cała jego produkcja w całości zużywana jest na 

potrzeby przemysłu stalowego (http://www.okd.cz/pl/). Produkcja koksu w Czechach wyniosła w 2010 roku 

2,5 mln ton, zaś produkcja węgla koksującego to 6 mln ton (Solid Fuels Production 2010). Pod względem 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery Czechy są obecnie na 35 miejscu na świecie, produkując 116 996 tys. 

ton (United Nations Statistics Division 2008). 

Według wytycznych Komisji Europejskiej Czechy mogą w latach 2008 – 2012 emitować 86,8 mln ton rocznie, 

podczas gdy rząd czeski postulował 101,9 mln ton rocznie. Ta dysproporcja powoduje, że wymogi UE będą 

niemożliwe do spełnienia dla czeskiej gospodarki (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreferen-

ce=IP/07/1614&format=HTML&language=EN ).

7.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Kwestie związane z pozyskiwaniem energii z koksu reguluje 458/2000 Ustawa o energii (Energy Act) z 2000 

roku. Ustawa ta była później wielokrotnie nowelizowana, ostatnio w 2009 roku. Jest to ustawa zgodna  

z zaleceniami Unii Europejskich, a w wersji znowelizowanej, z dorobkiem prawnym UE. Ustawa reguluje 

sytuację na rynku europejskim, określa warunki produkcji i dystrybucji energii. Według rządowych planów 

procentowy udział energii produkowanej z węgla powinien się zmniejszać, na korzyść źródeł odnawialnych. 

Jednakże zapotrzebowanie na energię będzie rosnąć, dlatego produkcja energii z węgla powinna utrzymać 

się na tym samym poziomie. Ponadto rosnące zapotrzebowanie na rynkach światowych (głównie chińskim) 

spowodują wzrost eksportu węgla za granicę.
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Baza Kompass wskazuje tylko jedną firmę zajmującą się produkcją i montażem pieców koksowniczych.  

Jest to opisana poniżej firma Teplotechna Ostrava. 

•	  TEPLOTECHNA Ostrava (http://www.tto.cz ) – firma działająca w Ostravie, w pobliżu największych  

w kraju producentów koksu. Zajmuje się między innymi produkcją i dostawą materiałów ogniotrwałych 

dla pieców koksowniczych. 

Najwięksi producenci na czeskim rynku koksu to:

•	 Resorbent (http://www.resorbent.cz/ ) – posiada szeroką ofertę produktów węglowych, głównie do spe-

cjalistycznych zastosowań przemysłowych (korzysta również z technologii spełniających normy unijne). 

Firma oferuje sorbenty, węgiel aktywny, koks aktywny (służący m.in. do oczyszczania wody), antracyt. 

•	 NWR (New World Resources) (http://www.newworldresources.eu ) – Jeden z największych producen-

tów koksu w Europie Środkowej. Firma posiada największą w regionie kopalnię wydobywającą koks od-

lewniczy „OKK Koksovny”. W tym roku firma uruchomiła, nowy piec koksowniczy w zakładzie Svoboda  

w Ostrawie. Nowy piec spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej. Jest to część wartego 63 mln euro 

planu inwestycyjnego. Inwestycja ta pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne do 850 kt koksu odlew-

niczego

Potencjalną grupę nabywców nowych technologii dla koksownictwa stanowią również producenci stali. 

Znakomita większość czeskiej produkcji koksu przeznaczana jest właśnie na ten rynek. Do największych 

producentów stali należą (wg bazy Kompass):

•	  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – przedsiębiorstwo z branży metalurgicznej. W styczniu br. wprowadziło do użyt-

ku nowe instalacje dla obróbki koksu warte ok. 80 mln euro (2 bln CZK). Zdaniem prezesów firmy nowe 

rozwiązania mają zmniejszyć emisję niebezpiecznych gazów do atmosfery ok. dwukrotnie. Jest częścią 

jednej z największych czeskich firm metalurgicznych Moravia Steel

•	  Arcelor Mittal Ostrava (http://www.arcelormittal.com/ostrava/ ) – Część międzynarodowego koncernu 

stalowego. Firma posiada własny zakład obróbki koksu spełniający standardy ISO 9001 2001.

Na rynku czeskim zidentyfikowano zaledwie kilka firm działających przy dostarczaniu rozwiązań dla pieców 

koksowniczych. Są to czeskie firmy:

•	  Dalselv Design (http://www.d-design.cz ) – Firma oferująca kompleksowe rozwiązania inżynieryjne  

w sferze pieców koksowniczych. Zapewnia zarówno projektowanie, dostarczenie i instalacje, jak i później-

szy serwis pieców koksowniczych. Posiada certyfikaty zgodności z normami ISO 9001:2009 i 14001:2005.

•	  ZVU Engineering (http://www.zvuengineering.cz ) – Firma oferująca kompleksowe rozwiązania inży-

nieryjne w sferze pieców koksowniczych. Posiada bogatą bazę referencyjną i doświadczenie w branży 

datowane na 2002 rok. Współpracowała z największymi firmami tego typu w regionie.
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7.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Doświadczenie na dużym i dobrze rozwiniętym 

polskim rynku
•	 Wysoka jakość i energooszczędność produktów
•	 Dobra marka polskich produktów na czeskim rynku, 

ścisła współpraca polskich i czeskich przedsiębiorstw 
w branży górniczej

•	 Podobieństwa między rynkiem polskim a czeskim

Słabe strony
•	 Możliwe pierwszeństwo przy zamówieniach dla firm 

czeskich, konieczność wypracowania dużej przewagi 
jakościowej lub cenowej

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Rozwijający się przemysł wydobywczy
•	 Zapotrzebowanie na nowe technologie
•	 Normy europejskie, nakazujące coraz większe 

ograniczenia emisji gazów

Zagrożenia
•	 Relatywnie mały rozmiar tego rynku

Tabela 15. Analiza SWOT.

8. Podsumowanie

Podsumowując, rynek zielonych technologii w Republice Czeskiej jest relatywnie dobrze rozwinięty, zwłasz-

cza na tle innych krajów regionu. Działalność rządów po 1989 roku spowodowała, że kraj będący jednym  

z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, jest obecnie jednym z liderów regionu Europy Środkowo- 

Wschodniej jeśli chodzi o ochronę środowiska. Wszystkie omówione technologie są wykorzystywane  

w mniejszym lub większym stopniu. Ma to swoje oczywiste wady i zalety.

Wśród tych pierwszych można wymienić fakt, iż nie jest to rynek pierwotny, dopiero czekający na pionierów, 

którzy wprowadzą zupełnie nowe rozwiązania. Przeciwnie, przez ostatnie 20 lat rynek zielonych technologii 

w Czechach stał się uporządkowany i dosyć nasycony. Niektóre gałęzie, jak chociażby energetyka słoneczna, 

zdążyły przeżyć swoisty „boom” i najprawdopodobniej będą nadal się rozwijały. Jest to raczej rynek w któ-

rym, z punktu widzenia polskich firm korzystne może być poszukiwanie nisz lub obszarów niezagospodaro-

wanych przez inwestorów, którzy zaczęli działać wcześniej.

Warto również zauważyć, że wysoki poziom tego rynku ma niewątpliwe zalety. Do najważniejszych należą: 

uporządkowana sytuacja prawna, dająca poczucie pewności inwestorom, dostępność siły roboczej, wyko-

nawców, partnerów biznesowych, infrastruktury. Niewątpliwie rynek czeski jest mniej ryzykowny niż np. 

rynki wschodnie, z drugiej strony potencjalne zyski również są mniejsze. Wysoka konkurencyjność może 

być traktowana jako zaleta. Bez wątpienia firmy oferujące wysoką jakość mogą w Czechach osiągnąć sukces.

Najbardziej interesujący z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw może być rynek technologii dla kok-

sownictwa. Polskie firmy przemysłu górniczego i stalowego współpracują od wielu lat. Ponadto konkuren-

cja nie jest duża, a zapotrzebowanie na nowe, czyste technologie w tym zakresie powinno być wysokie 

ze względu na coraz ostrzejsze normy unijne. Ponadto firmy te mają doświadczenie na dosyć podobnym, 

polskim rynku. 
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Nie można nie wspomnieć o wpływie światowego kryzysu, który co prawda nie uderzył w Czechy wyjątkowo 

mocno, jednak bez wątpienia skłonił rząd i samorządy do szukania oszczędności. To odbija się niekorzystnie 

na inwestycjach w zielone technologie. Rządy Republiki Czeskiej bardzo wspierały rozwój zielonych tech-

nologii w ciągu ostatnich 20 lat i polityka państwa w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Istnieje ryzyko, że bez aktywnego udziału państwa rynek ten będzie rósł wolniej. 

Tym niemniej bez wątpienia nadal obszar zielonych technologii będzie się rozwijał.
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Rynek zielonych technologii w Rumunii
Agnieszka Rybaczyk

 
1. Wprowadzenie

Rumunia, wraz z Bułgarią jest najmłodszym członkiem Unii Europejskiej. Do Unii przystąpiła 1 stycznia 2007 

r., jednakże w wielu obszarach kraj ten odbiega od średniej unijnej. 

Rumunia ulokowana jest w południowo – wschodniej części Europy, u wybrzeży Morza Czarnego mię-

dzy Bułgarią i Ukrainą. Powierzchnia kraju, równa 238 tys. km2, kwalifikuje go do grupy państw o średniej 

wielkości (jest nieco mniejsza od Polski). Liczba ludności wynosi nieco poniżej 22 mln z czego ponad 40%  

to mieszkańcy wsi. Grunty nadające się pod uprawę pokrywają ponad 1/3 państwa, a w rolnictwie znajduje 

zatrudnienie 2,8 mln osób [CIA Factbook 2011].

Produkt Krajowy Brutto, liczony wg parytetu siły nabywczej wyniósł w 2010 254, 2 mld USD, dając w przeli-

czeniu na mieszkańca wartość 11,6 tys. USD rocznie. Jest to prawie trzykrotnie mniej niż średnia unijna [CIA 

Factbook 2011]. 

Rumunia od 1989 r. znajduje się na ścieżce transformacji gospodarczej od systemu centralnie planowane-

go do wolnorynkowego. W chwili przemian ustrojowych, w kraju dominowała nieefektywna, przestarzała 

produkcja przemysłowa, niewystarczająca by zaspokoić lokalne potrzeby. Negatywne skutki poprzedniego 

systemu widoczne są do dnia dzisiejszego, chociażby w poważnych brakach infrastrukturalnych czy w ubo-

gim budownictwie. Poważną barierą wzrostu gospodarczego jest duża korupcja i rozbudowana biurokracja.

Dzięki wzrostowi zapotrzebowania na eksport na rynkach UE, od 2000 r. kraj zaczął odnotowywać szybszy 

wzrost gospodarczy. Krajowa konsumpcja i inwestycje wpłynęły pozytywnie na dynamikę przyrostu PKB, 

jednakże doprowadziły do zachwiania równowagi budżetowej. Ostatni kryzys finansowy także odbił się ne-

gatywnie na gospodarce Rumunii, przyczyniając się do załamania handlu, spowolnienia i skurczenia PKB. 

Wobec tych czynników zwrócono się o pomoc do MFW, UE i u innych międzynarodowych pożyczkodawców 

otrzymując pakiet w wysokości 26 mld USD. Przewiduje się jednak, że w najbliższym czasie nastąpi ponow-

ne ożywienie gospodarcze.

Rumunia prowadzi współpracę gospodarczą głównie z krajami UE. Dwoma największymi eksporterami  

i importerami zarazem są Niemcy oraz Włochy. Ważnym partnerem jest także Francja, Austria i Węgry,  

a prawie 5% krajowego importu pochodzi z Chin. Kraj wysyła za granicę głównie maszynerię, tekstylia, meta-

le i produkty metalo- pochodne, minerały i produkty rolnictwa, sprowadzając towary głównie z tych samych 

kategorii. 

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Rumunia otrzymuje wsparcie finansowe z jej strony. Zo-

stały one rozdzielone w ramach Strukturalnych Programów Operacyjnych do poszczególnych ministerstw. 

Na Program Operacyjny – Środowisko, przeznaczono Fundusze w wysokości 4,512 mld EURO, natomiast 

narodowa kontrybucja wyniosła 1,098 mld EURO. Czas jego trwania to okres 2007 – 2013. Środkami tymi 
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zarządza Ministerstwo Środowiska i Lasów. 

Celem SOP Środowisko jest redukcja przepaści infrastrukturalnej między Rumunią, a krajami UE, w dziedzi-

nie ochrony środowiska. Główne obszary działania Programu obejmują obszary:

Rozkład funduszy na poszczególne obszary prezentuje Wykres 1. 

Woda i ścieki 58%

Centralne ogrzewanie
na obszarach miejskich 8%

Odpady
21%

Ochrona środowiska
naturalnego 4%

Zarządzanie ryzykiem
i łagodzenie ryzyka

na obszarach podatnych 6%

Wsparcie techniczne 3%

Wykres 1. Procentowa dystrybucja funduszy z Sektorowego Programu Operacyjnego – Środowisko na poszczególne obszary. Źródło: Programului Opera-
ţional Sectorial de Mediu.

Polsko – rumuńskie stosunki gospodarcze w znacznej mierze uregulowane są ramami prawnymi obowią-

zującymi w UE oraz poszczególnymi umowami bilateralnymi. Handel zagraniczny między obydwoma pań-

stwami odnotował szybki wzrost po roku 2007. W 2010 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 2730,6 mln 

EURO (dodatnie saldo dla Polski równe 767,2 mln EUR), co zagwarantowało Polsce 10 miejsce pod względem 

rumuńskiego eksportu i 8 pod względem importu. Najważniejsze grupy towarowe obejmowały: produk-

ty mineralne, maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, metale nieszlachetne i ich produkty, 

gumę i produkty z tworzyw, artykuły spożywcze. Do Rumunii docierają także polskie Bezpośrednie Inwesty-

cje Zagraniczne, a współpraca odbywa się także na szczeblu regionalnym [MSZ 2011].

2. Streszczenie

Poniższy raport określa możliwości inwestycyjne na rynku rumuńskim. W pięciu rozdziałach skupia się  

na obszarach zielonych technologii obejmujących kolejno: technologie biomasy, technologie solarno – ter-

miczne, technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej, technologie przetwarzania odpadów 

oraz technologie dla koksownictwa.

Rumunia posiada znaczące zasoby biomasy o wysokim potencjale energetycznym, z których 50% wykorzy-

stywanych jest do produkcji energii. Najczęściej jest ona spalana w tradycyjnych piecach i kominach. Proces 
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ten charakteryzuje się niską efektywnością i wywołuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Wpraw-

dzie produkcja paliw stałych z biomasy (takich jak brykiet, pellet) jest praktykowana, jednakże produkty  

te nie znajdują zbytu na lokalnym rynku, lecz są eksportowane. Rumunia nie posiada także zbyt wielu wła-

snych standardów technicznych i przepisów w tym zakresie, choć istnieje ustawa O odnawialnych źródłach 

energii.

Potencjał energii słonecznej jest wysoki. Średnie roczne nasłonecznieni zawiera się w przedziale od 1000 

– 1300 kWh/m2, a ilość dni słonecznych wynosi 210. Kolektory słoneczne instalowane były już w latach 70  

i 80. Obecna ich powierzchnia jest tylko niewielkim procentem w stosunku do krajowych zasobów. W ra-

mach programów Casa Verde, mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu. Na rynku 

dostępne są instrumenty solarne znanych, zagranicznych producentów.

Gospodarka wodno – sanitarna jest sektorem, który cierpi z powodu poważnych braków technologicznych  

i infrastrukturalnych. Jakość wody pitnej także w wielu przypadkach nie odpowiada standardom unijnym. 

Rumunia realizuje programy operacyjne i otrzymuje wsparcie finansowe ze strony UE na budowę oczysz-

czalni, instalację sieci wodno – kanalizacyjnych i wykonanie pokrewnych projektów. Na rynku działają świa-

towe koncerny, w tym Veolia i Halcrow, a obok nich swoje produkty oferują silne marki zagraniczne. Istnieją 

także lokalne przedsiębiorstwa, które są angażowane w realizację dużych przedsięwzięć.

Zarządzanie odpadami jest bardzo słabo rozwiniętym sektorem. Najczęstszą metodą pozbywania się odpa-

dów jest składowanie ich na wysypiskach. W dodatku, przeważająca część tych obiektów nie spełnia stan-

dardów unijnych. Praktyka sortowania odpadów jest słabo rozpowszechniona, recykling i odzysk odpadów 

również ma marginalne znaczenie. Obecnie Rumunia znajduje się w okresie przejściowym, w trakcie którego 

musi dostosować się do wytycznych UE i poprawić kondycję w tej dziedzinie.

Węgiel odgrywa kluczową rolę jako paliwo energetyczne. Dwutlenek węgla ma największy udział w GHG 

(gazy cieplarniane), emitowanych do atmosfery, te zaś pochodzą głównie z sektora energetycznego. W po-

równaniu do sytuacji sprzed zmiany systemu, poziom produkcji i konsumpcji węgla znacznie spadł, podob-

nie też redukcji uległa emisja GHG. Rumunia ratyfikowała Protokół z Kioto i inne umowy międzynarodowe, 

a przy pomocy funduszy unijnych realizowane są projekty wspierające ochronę atmosfery. Skażenie powie-

trza jest nierównomierne, w stolicy i w okręgach przemysłowych osiąga alarmujące stany.

3. Rynek biomasy

3.1. Obecna sytuacja na rynku Rumunii

Biomasa odgrywa istotną rolę jako materiał energetyczny w Rumunii. Jej źródłem są odpady rolne (46% cał-

kowitych zasobów) oraz drzewne (54%). Wkład rolnictwa do PKB nie jest stosunkowo wysoki – wynosi 12,8%, 

jednak daje zatrudnienie 30% siły roboczej, a ponad 40% społeczeństwa mieszka na wsiach. Powierzchnia 

terenów rolnych wynosi ok. 90 tys. km2, co stanowi blisko 30% powierzchni lądowej, a do głównych upraw 

należą: kukurydza, pszenica, trzcina cukrowa, warzywa. Lasy pokrywają 63 tys. km2 (27% powierzchni), zaś 

zasoby drewna, nadające się do użycia bez szkody dla ekosystemu, wynoszą 20 tys. m3 [CIA Factbook 2011, 
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EBRD 2011].

Potencjał rumuńskiej biomasy szacowany jest na 88 tys. GWh rocznie (2004), a zgodnie z danymi Internatio-

nal Energy Agency udział odnawialnego materiału łatwopalnego i odpadów (z ang. combustible renewable 

& waste) w TPES (Total Primary Energy Supply) wyniósł 10.2%, co jest równe ok. 4 kilotonom oleju ekwiwa-

lentnego.

Gaz 31,2%

Odnawialny materiał
łatwopalny i odpady

10,2%

Węgiel/torf 23,2%

Energia nuklearna 7,4%

Energia wodna 3,7%

Ropa naftowa 24,2%

Energia geoter.,
solarna, wiatrowa

0,1%

Wykres 2. Udział poszczególnych źródeł w TPES w Rumunii w roku 2008 (bez uwzględnienia elektryczności, 100% = 39,38 kiloton oleju ekwiwalentnego). 
Źródło: IEA 2008.

Blisko 50% rumuńskich zasobów biomasy jest spożytkowanych w celach energetycznych. Dominującą me-

todą (dotyczącą ok. 90% wykorzystywanej biomasy) jest bezpośrednie spalanie w tradycyjnych piecach  

i kominach, jako materiał opałowy do produkcji ciepła i gotowania. Sposób ten charakteryzuje się nie tylko 

bardzo niską efektywnością, gdyż pozwala na pozyskanie energii równej 10 – 40% możliwego wykorzysta-

nia, ale także zanieczyszcza atmosferę poprzez wysoką emisję dwutlenku węgla i azotanów. Według ENERO, 

obecnie na terenie Rumunii funkcjonuje 8 mln pieców zasilanych na biomasę (91% wszystkich), głównie  

na terenach wiejskich, inne źródła podają nawet liczbę 14 mln [Pellets – Wood 2008]. 

Niewielki procent rumuńskiej biomasy wykorzystywany jest w przemyśle, w tym w tartakach, jako materiał 

opałowy do podgrzewania wody. Na terenie kraju funkcjonuje 550 bojlerów przemysłowych na drzewo opa-

łowe o przeciętnej mocy 3,3 MW.

Technika wytwarzania brykietu i pelletu jest dopiero od niedawna obecna na rynku rumuńskim. Produkty  

te nie spotykają się z zainteresowaniem i raczej są eksportowane do Europy Zachodniej [ENERO 2009].

3.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

W Rumunii nie ma krajowych standardów dotyczących paliw uzyskanych z biomasy (czyli zrębków drewnia-
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nych, pelletów, brykietów). Jedyna specyfikacja dotyczy drewna do produkcji węgla drzewnego i pochodzi 

z 1980 r. (weszła w życie w 1981): STAS 2340 – 80: Wood cut in steres and branches used for charocal 
preperation as fuel. 

Ponieważ rumuńskie przedsiębiorstwa eksportują swoje produkty, stosują się do standardów międzynaro-

dowych: niemieckich DIN 51731 i DIN Plus lub austriackiego ÖNORM M 7135. W użyciu, aczkolwiek niezbyt 

powszechnym, jest także standard europejski CEN: 14961 [ENERO 2009].

Jako państwo członkowskie, Rumunia dostosowuje swój system prawny do unijnego. Już będąc państwem 

kandydującym, podporządkowała się Dyrektywie 2001//77/EC (na jej podstawie uchwalono Dekret Rzą-

dowy 443/2005 wraz z modyfikacją – Dekret Rządowy nr 958/2005), dotyczącą pozyskiwania elektryczności 

z odnawialnych źródeł (Electricity Renewable Energy Sources – ERES), stawiając za cel osiągnięcie poziomu 

33% ERES w całkowitej produkcji elektryczności do 2010 r. [ENERO 2009]. 

Ważnym graczem na rynku energii odnawialnych w Rumunii jest Krajowy Organ Regulacyjny ds. Energii, 
odpowiedzialny m.in. za wydawanie zielonych certyfikatów. W przypadku biomasy i biogazu przewidziane 

są 3 certyfikaty i 1 dla efektywnej Kogeneracji na 1 MWh [Sandulescu 2010]. Dużą rolę w prawodawstwie 

energetycznym odgrywa Rumuńska Agencja Utrzymania Energii (Romanian Agency for Energy Conse-

rvation), nadzorująca nad prawidłowym przebiegiem wprowadzania praw energetycznych, a także poszcze-

gólne ministerstwa i ośrodki badawczo – rozwojowe [ENERO 2009].

3.3. Rynek rumuński dziś i jutro

Udział odnawialnych energii w ostatecznej konsumpcji w Rumunii w roku 2009 wyniósł 20,3%, prawie dwu-

krotnie więcej niż przeciętna unijna, a do 2020 r. poziom ten ma przyrosnąć o dalsze 3,7%. Biomasa (w tym 

także biopaliwa używane w transporcie), ma wówczas stanowić 65% RES, wytwarzając 4,691 kiloton oleju 

ekwiwalentnego (ktoe) (w porównaniu do obecnej wartości – 3,350 ktoe). Zmianie ma ulec także przezna-

czenie biomasy. W przypadku użycia biomasy jako paliwa do pieców i kominków na obszarach wiejskich, 

potencjał energetyczny niewiele zmaleje z 2,84 tys. ktoe w 2009, do 2,794 w 2020 r., (choć nadal będzie 

stanowić główne przeznaczenie biomasy, por. Wykres 2). Wzrost da się zauważyć w odniesieniu do zastoso-

wania tego materiału w lokalnych bojlerach i domowych systemach grzewczych z 56 do 478 ktoe, a także  

w produkcji elektryczności i ciepła CHP odpowiednio z 2,4 i 2,6 do 146 i 175 ktoe [ENERO 2009]. 



108 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Transport 12%

Energia 6%

Ogrzewanie 82%

Wykres 3. Planowane przeznaczenie biomasy w 2020 r. (100% = 4,691 ktoe). Źródło: ENERO 2009.

Planowane projekty na użytkowanie biomasy w przeciągu najbliższych lat obejmą:

•	  częściową substytucję paliw kopalnych w systemach ciepłowniczych przez zrębki (wood chips);

•	 większe użycie biomasy jako paliwa przemysłowego (zrębki do bojlerów na ciepłą wodę i parę) w miejsce 

ropy naftowej;

•	 użycie biomasy w nowych systemach ciepłowniczych na wsiach i w małych miastach, gdzie mieszkańcy 

nie mają podłączenia do infrastruktury gazowej;

•	  użycie słomy i innych produktów ubocznych z rolnictwa w odpowiednio przystosowanych bojlerach  

na biomasę, w celu wytwarzania ciepła w małych wioskach i farmach (projekt średniookresowy) [Energy 

Investments & Finance 2011].

Rynek biomasy, przynajmniej w planach będzie się rozwijał, a jej zastosowanie wymagać będzie zastoso-

wania lepszych technik i rozwiązań. Na uwadze jednak trzeba mieć, że obecne zainteresowanie paliwem  

z biomasy w Rumunii jest niewielkie. Już lokalni producenci nie znajdują zbytu na swoje produkty w kraju.  

W dodatku Rumunia nie ma własnych standardów technicznych. Zatem inwestycje w tym kraju mogą wią-

zać się z pewnym ryzykiem.

3.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Produkcja brykietu i pelletu w Rumunii przewyższa krajowe zapotrzebowanie, dlatego też towary ekspor-

towane są zagranicę. Sprzęt i maszyneria są dostępne na rynku rumuńskim, oferują go przedsiębiorstwa 

krajowe i zagraniczne, choć w przypadku większości znalezionych firm, jest on importowany.

Lokalny portal B2B www.bizoo.ro, po wpisaniu zapytania „brichete maşină” (brykieciarki) generuje 13 wyni-

ków (stan na 20 lipca 2011). Dostawców urządzeń do przetwórstwa biomasy można także odnaleźć dzięki 
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portalowi www.clubafeceri.ro. Clubafeceri jest platformą typu B2C, na której lokalni i zagraniczni producenci 

oraz eksporterzy oferują swoje produkty i zamieszczają informacje o swojej działalności.

Krajowym producentem jest firma Sheba Industrial Ltd. http://www.sebaenergy.ro/ Założona w 1994 r. 

specjalizuje się w produkcji maszynerii do obróbki drewna i do przekształcania biomasy. Posiada szero-

ką ofertę ok. 150 produktów, które obejmują maszyny do produkcji pelletu, brykieciarki, kotły i kominki  

na pellety oraz inne towary. Posiada certyfikat ISO 9001 – 2000 oraz TUV CERT TUV. Jest to wiodące przed-

siębiorstwo na rynku rumuńskim, ale także zyskuje międzynarodowe uznanie. Jego technologie cechuje 

duża innowacyjność, pozwalające na brykietowanie materiałów o wysokiej wilgotności w sposób przyjazny  

dla środowiska. 

Euro Party Group SRL (http://xoomer.virgilio.it/brichete/Home.html) oferuje technologie dla alternatyw-

nych źródeł energii. Misją firmy jest produkcja sprzętu w Rumunii, spełniającego normy Wspólnoty Europej-

skiej, cechującego się wysoką jakością i przystępnymi cenami. W jej ofercie produktowej znajdują się brykie-

ciarki mechaniczne do trocin i słomy (dwa modele na stronie), sprzęt do pakowania i suszenia. Większą ilość 

produktów znaleźć można na www.clubafeceri.ro. Firma nie podaje informacji o certyfikatach ani o żadnych 

odznaczeniach.

TMC Wood Invest SRL http://www.tmclemninvest.ro/index.php specjalizuje się w sprzedaży maszynerii  

do przetwarzania odpadów drzewnych, drewna i biomasy. W ofercie produktowej posiada suszarki, brykie-

ciarki, parowary i inną maszynerię. Jest dystrybutorem produktów włoskich firm tj. De Nardi srl., Bongioanni 

SpA., Pezzolato SpA., B.F.B. SNC., Mion Ventoltermica Dep. SpA., Di-Piu srl., Miller srl., GEM Matthews Interna-

tional srl., Turboden srl., Nuova Valmaggi srl., Sicar SpA., Cosmec srl. I rumuńskiej firmy Sistem Grup srl.

Za pomocą wspomnianych portali można odnaleźć nazwy mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw, które  

w większości nie posiadają własnych stron internetowych.

Wśród inwestorów na rumuńskim rynku jest także polska firma Comerc (http://comerc.pl/home,PL). Firma 

ta posiada kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji kompleksowych linii do produkcji brykie-

tów i pelletów, kostki z trocin oraz do produkcji europalet. Na rynku Rumunii działa od 2003 r., początkowo 

zajmowała się produkcją brykietów w mieście Gheorgheni. Posiada Certyfikat „Rzetelna Firma”, referencje 

AMECO i z Gheorgheni. Na portalu clubafeceri.ro oferuje ok. 40 produktów, które obejmują brykieciarki, linie 

produkcyjne, rębaki do drewna, szlifierki i inne produkty. W ramach maszynerii do produkcji brykietu oferuje 

brykieciarki automatyczne i mechaniczne oraz linie technologiczne do produkcji brykietów. 
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3.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Możliwość wykorzystania do materiału o większej 

wilgotności;
•	 Konkurencyjność cenowa;
•	 Certyfikaty i odznaczenia

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Brak rumuńskich standardów

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Wysokie użycie biomasy;
•	 Plany na rozwój biomasy i wprowadzenia nowych 

rozwiązań;
•	 Stosunkowo niewielka konkurencja;
•	 Eksport produktów otrzymanych z biomasy  

za granicę;

Zagrożenia
•	 Obecność produktów włoskich;
•	 Małe zainteresowanie brykietami i pelletami  

na lokalnym rynku

Tabela 1. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii dla biomasy w odniesieniu do rynku rumuńskiego. Źródło: opracowanie własne.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja Rumunii

Energia słoneczna może być stosowana do podgrzewania/chłodzenia wody przy użyciu kolektorów sło-

necznych (SWH) oraz do produkcji elektryczności dzięki systemom fotowoltaicznym.

Rumunia posiada bardzo dobre warunki przyrodnicze do pozyskiwania tego rodzaju energii. Przeciętny, 

roczny poziom promieniowania słonecznego wynosi tam 1000 – 1300 kWh/m2, a na południu kraju sięga 

poziomu 1600 kWh/m2 (Wybrzeże Morza Czarnego, Dobrogea, Oltenia). Liczba dni słonecznych wynosi 210, 

co pozwala na stosowanie kolektorów w okresie od marca do października, uzyskując 600 – 800 kWh/m2 

rocznie, przy efektywności 40 – 90% urządzenia. Mogą to być układy hybrydowe łączące konwencjonalne  

i niekonwencjonalne systemy termalne. Przy założeniu, że każdy metr kwadratowy kolektora produkuje ok. 

440 kWh energii elektrycznej i 1440 MJ ciepła rocznie, potrzeba 43 km2 powierzchni kolektora by wymienić 

sumaryczną energię cieplną (62000 MJ) [Terra Mileniul III 2007].

Rozkład nasłonecznienia na terenie Rumunii prezentuje poniższy rysunek:

Rysunek 1. Poziom promieniowania słonecznego na terenie Rumunii. Źródło: Balan 2007. 
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Potencjał Rumunii dla systemów fotowoltaicznych szacowany jest na poziomie 1200 GWh rocznie, czyli uwzględ-
niając powierzchnię kraju (ok. 238 tys. km2), teoretyczny potencjał energii słonecznej w kraju wynosi 330 mln 
GWh rocznie [Terra Mileniul III 2007].

Rumunia ma już długie doświadczenie w pozyskiwaniu energii elektrycznej. W latach 70 i 80 XX wieku zainsta-
lowano na terenie państwa ok. 800 m2 kolektorów słonecznych, jednakże były to urządzenia o niskiej jakości. 
Na chwilę obecną, na terenie kraju zainstalowanych jest jedynie 0,1 km2 kolektorów słonecznych (0,045% po-
wierzchni użytkowej). Roczny potencjał z tego źródła wynosi 60 PJ (ciepło) i 1,2 TWh (elektryczność). Dostępna 
pojemność to 0,088 MW.

Pomimo sprzyjających warunków, energia słoneczna nie odgrywa istotnej roli w produkcji energii w Rumunii. 
Powołując się na dane IEA, udział energii solarnej, geotermalnej i wiatrowej w TPES wyniósł zaledwie łącznie 0,1% 
(por. wykres 1) [IEA 2008].

4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Podobnie jak w przypadku biomasy, kluczową rolę na rynku elektrycznym w Rumunii pełni Krajowy Organ 
Regulacyjny ds. Energii. Prawo 220/2008 – dotyczące promocji produkcji energii z odnawialnych źródeł 

– określa liczbę i warunki uzyskania zielonych certyfikatów. W przypadku technologii solarnych, ilość certy-

fikatów dla nominału 1 MWh wynosi 6 [Sandulescu 2010]. 

Rozwój energii w Rumunii, a w tym także tej pochodzącej z odnawialnych źródeł, zawarty jest w Strategii 

Rozwoju Energii w Rumunii na lata 2007 – 2020. Przyjęta ona została Dekretem Rządowym 1069/2007, kore-

spondująca z wymaganiami unijnymi.

Poniższa mapa przedstawia geograficzną dystrybucję odnawialnych źródeł energii w Rumunii. Jak widać,  

w co najmniej trzech regionach, energia słoneczna ma strategiczne znaczenie. 

Rysunek 2. Podział geograficzny Rumunii ze względu na odnawialne źródła energii. Źródło: Sandulescu 2010.
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I. Delta Dunaju (energia solarna)

II. Dobrogea (energia solarna i wiatrowa)

III. Moldova (microhydro, biomasa, energia wiatrowa)

IV. Karpaty (biomasa, microhydro)

V. Transylwania (microhydro)

VI. Nizina Cisańska (geotermalna)

VII. Przedgórze Karpackie (biomasa, microhydro)

VIII. Nizina Południowa (biomasa, energia geotermalna, solarna)

Mieszkańcy mogą się również starać o dofinansowanie do instalacji solarnych. W 2010 r. przeprowadzony został 
program Casa Verde 2010, umożliwiający zyskanie dotacji Ministerstwa Środowiska i Lasów na instalację pane-
li słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących odnawialne energie przez osoby fizyczne [ENESTEC 2010].  
W 2011 r. Ministerstwo zgodziło się na kontynuację tego przedsięwzięcia [JETRUN 2011]. Takie inicjatywy po-
twierdzają aktywne zaangażowanie rządowe w sektor zielonych energii.

4.3. Rynek rumuński dziś i jutro

Rumunia, jako państwo członkowskie, zobowiązana jest do wspierania i promocji odnawialnych źródeł ener-

gii. Na lokalnych portalach internetowych odnaleźć można informacje o najbliższych planach związanych  

z wytworzeniem energii słonecznej. 

Już w obecnej chwili trwa instalacja paneli słonecznych lokalnych firm rumuńskich do podgrzewania wody  

i produkcji elektryczności. Na uwagę zasługuje budowa Covaci Solar Park – jednej z największych na świe-

cie elektrowni słonecznej, stosującej nowoczesną technologię thin film. Obiekt ten mieści się na północ 

od Timiszoary, zajmując powierzchnię blisko 60 ha. Planowana jest instalacja 480 tys. paneli słonecznych. 

Przedsięwzięcie ma zostać ukończone do końca 2011r., a jego koszty szacowane są na 180 mln EURO [Jacobs 

2011].

4.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Oferta kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych w Rumunii jest dość szeroka. Zapytanie „co-

lector solar” (kolektor słoneczny) na portalu www.bizoo.ro generuje 82 wyniki, a www.clubafaceri.ro aż 261 

wyniki (stan na 25 lipca 2011). Wyszukane firmy przeważnie zajmują się dystrybucją sprzętu z zagranicy.  

Na rynku znajdują się produkty słowackiej firmy Grunpower, których dystrybucją zajmuje się Acquatem 
SRL (http://www.aquatermarad.bizoo.ro/despre). Urządzenia te posiadają 2 lata gwarancji. Chińska firma 

Himim reprezentowana jest przez Panouri Solare Eco (http://www.panourisolareeco.ro/), która także pro-

dukuje kolektory pod własną marką. Dystrybutorem firmy Kingspansolar (http://www.kingspansolar.com/

default.aspx), posiadającej liczne oddziały na całym świecie, jest w Rumunii firma Jetrun EnergoEco. (http://

www.jetrun.ro/continut/1-despre-noi). 

Często przedsiębiorstwa dystrybuujące technologie solarne poszerzają swoją ofertę produktową o urządze-

nia z innych kategorii. Firma usługowa Vera Instalterm SRL, oferuje oprócz systemów solarnych także kotły 
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na pellety, kominki, piece, pompy i klimatyzację (http://www.verainstalatii.bizoo.ro/profil), a Instal Geo SRL 
SC (http://www.solarbayer.ro), poza produktami solarnymi niemieckiej firmy SOLARBAYER, dostarcza także 

systemy wody pitnej.

Wśród ofert na rumuńskim rynku znajdują się jeszcze takie marki jak ARISTON, BOSCH, VIESSMANN, SIE-
MENS, VAILLANT.

O lokalnej produkcji nie znaleziono dużej liczby danych. Firma DataS SRL zajmuje się sprzedażą urządzeń 

pod marką SUNERGIZER (www.sunergizer.ro ), ale nie podaje informacji, czy urządzenia te są wytwarzane  

w Rumunii. W ofercie SUNERGIZER znajdują się kolektory płaskie, próżniowe, systemy fotowoltaiczne i róż-

ne systemy solarne. Firma nie posiada certyfikatów.

Kolektory słoneczne dostarcza także firma FestEco (więcej na temat firmy w rozd. 5). Jej urządzenia mogą 

być stosowane przez cały rok. Do produkcji użyty został glikol propylenowy odporny na niskie temperatury 

ujemne, do -28ºC. Oferuje kolektory płaskie i modułowe kolektory próżniowe.

Rynek rumuński jest ubogi jeżeli chodzi o lokalną produkcję. W ofercie znajdują się mniej lub bardziej rozpo-

znawalne produkty zagraniczne, rozprowadzane przez lokalnych dystrybutorów. 

W związku z planowanym rozwojem rynku, dotacjami i promowaniem odnawialnych źródeł energetycz-

nych, w tym również programami wspieranymi przez Ministerstwo Środowiska i Lasów, zapotrzebowanie 

na panele słoneczne może wzrosnąć. Brak dostatecznej produkcji krajowej będzie prowadził do większego 

zapotrzebowania na towary z zagranicy. Polskie produkty, które cechuje porównywalna jakość i niższa cena 

od zachodnich odpowiedników, mogą spotkać się z zainteresowaniem rumuńskich nabywców.

4.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Długoletnia gwarancja;
•	 Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur;
•	 Innowacyjność;
•	 Certyfikaty i rekomendacje

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Wysokie koszty urządzenia w stosunku do poziomu 

zamożności;

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Programy Casa Verde, promujące użycie zielonych 

źródeł energii;
•	 Wsparcie rządowe dla sektora RES;
•	 Niewielka ilość zainstalowanych urządzeń w stosun-

ku do potencjału energetycznego;
•	 Długa tradycja używania kolektorów słonecznych

Zagrożenia
•	 Duża ilość konkurentów zachodnich;
•	 Wysokie koszty urządzenia, 
•	 Nowoczesne i zaawansowane technologie używane 

przy budowie elektrowni słonecznych;
•	 Wysoka korupcja i przerośnięta biurokracja

Tabela 2. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii kolektorów słonecznych w odniesieniu do rynku rumuńskiego. Źródło: opracowanie własne.
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5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja Rumunii

Gospodarka wodna w Rumunii również zalicza się do sektorów wymagających inwestycji i modernizacji. 

Wprawdzie w przeciągu ostatnich lat i dzięki wsparci Unii Europejskiej, nastąpiła pewna poprawa, jednakże 

kondycja tego sektora w dalszym ciągu odbiega od podstawowych standardów i norm.

Jak podają krajowi analitycy, dostęp do wody pitnej za pośrednictwem sieci wodociągowej, ma 91% miesz-

kańców miast i zaledwie 21% ludności wiejskiej. Oznacza to, że ok. 8,6 mln osób (ok. 39%) nie ma w domu 

kranu, w tym ponad milion w miastach (obliczenia dokonano na podstawie danych z raportu FRD Center 

2011 oraz przyjmując dane z CIA Factbook – ludność Rumunii 22 mln, poziom urbanizacji – 57%). Sieć sani-

tarna jest jeszcze słabiej rozwinięta, tylko 43% mieszkańców ma do niej połączenie, a zaledwie 3,9 mln (18%) 

jest obsługiwanych przez efektywne oczyszczalnie ścieków. W wyniku tego produkowanych jest ok. 18m3/s 

ścieków [FRD Center 2011]. 

Woda w Rumunii pochodzi zarówno z zasobów powierzchniowych jak i podziemnych. Kraj niemal w całości 

położony jest w Dolinie Dunaju. Jakość wód prezentuje jednakże niski poziom, nieprzystający do wymogów 

Unii Europejskiej. System ochrony zasobów wodnych także charakteryzuje się daleko idącą nieefektywno-

ścią. Szczególne zagrożenie stanowią azotany pochodzące z odpadów rolniczych. Zgodnie z przeliczenia-

mi ekspertów z Komisji Europejskiej (raport za lata 2004-2007), badających stan wprowadzania dyrektywy 

91/676/EEC (dotyczącej tego rodzaju skażeń) uznano, że podatne lub potencjalne na skażenia tymi substan-

cjami 1,963 tys. rejonów o łącznej powierzchni 137,5 tys. km2 [FRD Center 2011]. 

Fundusze unijne są ważnym źródłem finansowania projektów związanych z rozwojem sektora wodnego  

i ściekowego. Warto zwrócić uwagę, że „woda i ścieki” to pierwszy obszar priorytetowy SOP Środowisko,  

na rozwój którego przeznaczonych jest ok. 60% wszystkich środków.

Jako przykład wykorzystania ww. funduszy można przytoczyć budowę oczyszczalni wód w Craiova. Obiekt 

ten ma być największym tego typu w Rumunii o mocy przetwórczej 136 tys. m3/ dzień. Koszty przedsięwzię-

cia wynoszą 70,38 mln EURO, z czego aż 75% pokrywa Unia [FRD Center 2010].

5.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Nadrzędną instytucją zarządzającą gospodarką wodną w Rumunii jest Ministerstwo Środowiska i Lasów. 

Organem powołanym specjalnie do tego sektora, podlegającym bezpośrednio Ministerstwu jest National 
Administration „Romanian Waters” (www.rowaters.ro). Odpowiedzialny jest on za zarządzaniem zasoba-

mi wodnymi, zadania administracyjne związane z systemem hydraulicznym, ochronę wód przed zanieczysz-

czeniami, ochronę przeciwpowodziową, koordynację inwestycji w rozwój sektora wodnego oraz implemen-

tację dyrektyw unijnych związanych z tym sektorem. 
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Jakość rumuńskich wód ocenia się na podstawie Zintegrowanego Systemu Monitoringu w Rumunii (SMIAR), 

korespondującego z wymaganiami unijnymi. 

Rumunia, jako państwo unijne dostosowuje swój system prawny do standardów UE. Obecnie na stronie 

Ministerstwa Środowiska i Lasów można znaleźć długą listę ustaw mniej lub bardziej związanych z sektorem 

wodnym i kontrolą jakości wód, jednak kluczowe znaczenie mają dwa akta. Są to: Dyrektywa 2000/60/EC 

oraz Prawo Wodne 107/1996. Pierwsze z nich dotyczy zagadnień związanych z gospodarką wodną i dosto-

sowaniem obecnej sytuacji do norm unijnych. Drugie określa podstawowe definicje i statusy. Dużą rolę od-

grywają także Dyrektywa Rady 91/676/EEC dotycząca ochrony wód przed skażeniami wywołanymi przez 

azotany pochodzące z rolnictwa, Dyrektywa Rady 98/83 EC na temat jakości wody pitnej oraz Dyrektywa 
Rady 76/464/ EEC odnosząca się do zanieczyszczeń wywołanych przez pewne substancje niebezpieczne 

zrzucane do środowisk wodnych [FRD Center 2010, 2011].

5.3. Rynek rumuński dziś i jutro

Przed Rumunią stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z rozwojem gospodarki wodno -sanitarnej. Niewątpli-

wie, fundusze uzyskane z Unii Europejskiej mają bazowe znaczenie. Strategia i plany dystrybucji funduszy na 

potrzeby ochrony środowiska zawarte są we wspomnianym Sektorowym Planie Operacyjnym na rzecz 
Środowiska (Sector Operational Programme Environment – SOP). Na pierwszym miejscu nacisk kładzio-

ny jest na rozbudowę i modernizację istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej. Do 2015 r. ma ona dotrzeć  

do większości mieszkańców terenów miejskich. 

W 2010 r. rząd uchwalił decyzję dotyczącą implementacji kolejnego programu związanego z rozbudową  

i naprawą dróg, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni na terenach wiejskich. Koor-

dynacja tego przedsięwzięcia została powierzona Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Turystyki. 

Obecnie trwa realizacja i są planowane kolejne przedsięwzięcia z omawianego sektora, obejmujące m.in. 

budowę oczyszczalni wód i ścieków, czy też rozbudowę infrastruktury. Jako przykład można wymienić 

wspomnianą oczyszczalnię w Craiova, oczyszczalnie w Bukareszcie, czy też rozbudowę i modernizację sieci 

kanalizacyjnych w Timisora. Uczestniczą w nich zarówno krajowi jak i zagraniczni gracze, a fundusze pocho-

dzą od lokalnych zarządów i z UE [FRD Center 2010].

5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na rynku rumuńskim obecne są zagraniczne oraz krajowe przedsiębiorstwa świadczące swoje usługi z za-

kresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Do najbardziej rozpoznawalnych zaliczyć należy Veolię, 
Halcrow, Neyserv, FastEco. Lokalne firmy są wykonawcami większych projektów budowy oczyszczalni  

i podobnych obiektów, finansowanych z Unii i krajowego budżetu. Comapania de Apa Oradea (http://

www.apaterm.ro/) na przykład, współpracowała przy rozbudowie infrastruktury wodno – sanitarnej w Bihor, 

a Aquabis (http://www.aquabis.ro/) – przy oczyszczalni w Beclean.
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Zapytanie o sprzęt i filtry do oczyszczania wody wpisane na portalu www.clubafaceri.ro generuje liczne 

wyniki. Wśród ofert znaleźć można technologie odwróconej osmozy, destylatory, pompy i inne produkty.  

W dużej mierze jest to sprzęt importowany z zagranicy, w tym z Francji, Włoch, Austrii i innych. 

Firma Tool & IT Distribution (http://www.tool-it.ro/) sprowadza wyselekcjonowane, sprawdzone i udosko-

nalone rozwiązania włoskie, francuskie i austriackie (pompy, hydrofory, oczyszczanie ścieków). KNIPL SRL 

(http://www.clubafaceri.ro/44279/statii-de-tratare-apa-reziduala%2c-industriala-1354137.html) oferuje 

rozwiązanie niemieckie i węgierskie dla ścieków przemysłowych i neutralizacji substancji. Espavo Clean 
Center natomiast reprezentuje na rumuńskim rynku niemiecką firmę Kracher, oferując stacje do oczysz-

czanie wody i ścieków przemysłowych, w których stosowane są filtry UV. Wśród innych, rozpoznawalnych 

producentów można jeszcze wyliczyć: Siemens, Grundfos i inne. 

Gospodarka wodna i ściekowa jest zatem obszarem, który obecnie i w najbliższych latach może spodziewać 

się dużych inwestycji. Dla polskich firm jest to duża szansa, tym bardziej, że oferują one innowacyjne tech-

nologie, jak choćby oczyszczanie techniką ozonową po konkurencyjnych cenach. Obecność zagranicznych 

konkurentów, a zwłaszcza ich zaangażowanie w duże projekty może jednak stanowić zagrożenie.

Poniżej przedstawiono profile wybranych firm lokalnych.

Eco Avangard (http://www.ecoavangard.ro)

Firma z siedzibą w stolicy, posiadająca kompleksowe rozwiązania dla uzdatniania wód i oczyszczania ście-

ków. Oferuje zbiorniki na wodę o dużych pojemnościach wykonane z metalu, stali nierdzewnej bądź poliety-

lenu. Przeznaczone są one do przechowywania wody pitnej, deszczowej, odcieków i ścieków. Jako metody 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oferuje odwróconą osmozę, pompy głębinowe, filtry UV, chloro-

wanie, stacje pompowania, dmuchawy i inne. Nie podaje informacji o ewentualnych certyfikatach i wyróż-

nieniach.

NeyServ (http://www.neyserv.com/ro)

Firma prowadząca działalność w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności w uzdatnianiu wody  

i oczyszczaniu ścieków. Oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków opierające się na technologii MBBR, 

osadu czynnego, SBR i rozszerzonego napowietrzania. Specjalizuje się w oczyszczaniu ścieków przemysło-

wych dostosowując oczyszczanie w zależności od potrzeb. W przypadku wody pitnej oferuje filtry węgla ak-

tywnego, zmiękczanie oraz inny sprzęt mechaniczny (aeratory, filtry ciśnieniowe, zagęszczacze osadów itp.)

FastEco (http://www.fasteco.ro/despre-noi.php)

Firma ta ma formę spółki akcyjnej z kapitałem prywatnym. Została założona w roku 1978 jako przedsiębior-

stwo państwowe, a w 1994 r. została sprywatyzowana. Prowadzi szerokie spektrum działalności obejmujące 

takie sektory jak: centralne ogrzewanie, elektryka i automatyka, dystrybucja wody pitnej, sieć kanalizacyjna, 

systemy pomiarowe i kontrolne do wody zimnej i ciepłej. Współpracuje z renomowanymi producentami, w 

tym z: Wilo, Alfa Laval, Siemens, Schneider Electric Moeller. Posiada Certyfikat Społeczeństwa Rumuńskiego 

ds. Jakości (SRAC), Certification Network International (IQNet), ISO 9001:2001 oraz ISO 14001:2005; Certyfi-
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kat OHSAS 18001: 1999. W ofercie dla oczyszczania wody posiada produkty firmy EcoWater, które obejmują: 

systemy dozujące, systemy zmiękczania, filtry przemysłowe, Dystrybuuje także pompy i stacje pompujące 

firmy Wilo i Grundfos. Obroty firmy w roku 2009 wyniosły 3,6 mln EURO, a zysk 0,1 mln EURO.

Crisana Danex SRL (http://www.clubafaceri.ro/47159/sc-danex-crisana-srl.html)

Firma prawdopodobnie nie posiada własnej strony internetowej. Zajmuje się dostawą sprzętu do uzdatnia-

nia wody, oferuje także panele słoneczne, posiada certyfikat ISO: 9001:2008. 

Veolia Water Company (http://www.vws.ro/en/)

Wiodąca firma francuska, będąca światowym liderem na rynku technologii dla oczyszczania ścieków i uzdat-

niania wody. W Rumunii świadczy usługi na potrzeby przemysłu oraz miast i wiosek. Należą do nich projekty 

i budowa oczyszczalni ścieków miejskich i przemysłowych, chemiczne i biologiczne uzdatnianie wody pit-

nej. Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 1,8 mln EURO, a zysk netto: -0,9 mln EURO.

5.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Nowoczesne metody ozonowania;
•	 Trwałe i żywotne technologie;
•	 Certyfikaty i odznaczenia

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Niewielka ilość anglojęzycznych stron interneto-

wych;

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Planowana rozbudowa sieci wodno – sanitarnej;
•	 Fundusze unijne na poprawę gospodarki wodnej;
•	 Rozwinięta współpraca zagraniczna;

Zagrożenia
•	 Niska świadomość społeczna;
•	 Inwestycje z udziałem lokalnych przedsiębiorstw;
•	 Obecność międzynarodowych koncernów;
•	 Rozwinięta współpraca lokalna z zagranicznymi 

dostawcami

Tabela 3. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii oczyszczania ścieków w odniesieniu do rynku rumuńskiego. Źródło: opracowanie własne.

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Rumunii

Gospodarka odpadami należy do wschodzących sektorów w Rumunii, który wymaga znacznych nakładów 

finansowych i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Dotyczy to wszystkich elementów tego sektora po-

cząwszy od zbiórki odpadów przez transport i skończywszy na utylizacji i składowaniu. 

W 2006 r. ogólna ilość odpadów wyprodukowanych w Rumunii (wraz z odpadami z górnictwa) wyniosła 

ok. 320 mln ton, z czego 8,8 stanowiły odpady miejskie, a 112,5 – przemysłowe (nie licząc przemysłu górni-

czego) [Atudorei 2008]. Średnio wytwarza się 0,9 kg na głowę w miastach i 0,4 kg na wsiach dziennie. Ilość 

generowanych odpadów per capita niewiele wzrasta od 364 kg rocznie (2003) do 412 (2007) [ONZ 2010]. 

Odpady niebezpieczne stanowią ok. 0,33%, co jest równe ok. 1 mln ton (497 tys. z górnictwa, 555,3 tys. ton 

z pozostałego przemysłu).
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Wykres 4. Podział odpadów w Rumunii ze względu na pochodzenie (2006) w tysiącach ton rocznie. Źródło: Atudorei 2008.

Jak wynika z ostatnich danych EUROSTATU, 99% odpadów miejskich w Rumunii jest składowanych na wy-

sypiskach, podczas gdy średnia unijna wynosi 38%. Recykling jest tam w stanie zalążkowym – dotyczy  

on ok. jednej czwartej procenta generowanych śmieci (w Unii jest to ok. 18%) [UK Trade & Investment 2010; 

Act Media 2011]. Zawodzi także system zbierania odpadów. Szacuje się, że w 2008 r. aż 42% populacji nie 

było nim objętych, szczególnie na terenach wiejskich. Kolejnym mankamentem jest jakość wysypisk miej-

skich. Powalająca większość, bo aż 236 z 251 nie spełnia standardów unijnych. Powszechne jest także zjawi-

sko nielegalnych wysypisk. Spośród odpadów przemysłowych ogółem, odzyskiwanych jest zaledwie 12,5 

mln ton. Największy odsetek odzysku cechuje przemysł metalurgiczny i drzewny [Atudorei 2008]. 

Wśród odpadów miejskich, największy udział mają odpady organiczne, stanowiące ok. 46% wszystkich od-

padów. Znaczny odsetek stanowią także papier i szkło. 

6.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Kluczową instytucją rządową w sektorze gospodarowania odpadami jest Ministerstwo Środowiska i La-
sów. Odpowiada ono za wydawanie przepisów prawnych i nadzór nad prawidłowym wykonaniem strategii. 

Innymi ważnymi organami są: Narodowa Agencja Ochrony Środowiska, Narodowy Zarząd Regulacyjny 
ds. Usług Miejskich oraz Stróż Narodowy ds. Ochrony Środowiska.

Zbiórka, transport i utylizacja odpadów miejskich należy do kompetencji lokalnych zarządów, recyklingiem 

natomiast zajmują się prywatne przedsiębiorstwa. 

Jako kraj członkowski Rumunia musi spełnić standardy określane przez UE. Przed przystąpieniem do Unii 
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rozpoczął się proces dostosowywania prawa krajowego do wymogów unijnych i trwa on nadal. Obecnie 

realizowana jest Narodowa Strategia Gospodarowania Odpadami 2003 – 2013, zatwierdzona Decyzją 
Rządową 1470/2004, podlegająca rewizji co 5 lat. W strategii zawarte są analizy obecnej sytuacji w sektorze 

gospodarowania odpadami i podane propozycje rozwiązań. Rozpisane są także prawa związane ze środowi-

skiem i odpadami, zarówno unijne, jak i krajowe korespondujące z unijnymi [UK Trade & Investment 2010]. 

Dla odpadów niebezpiecznych przeznaczona jest dyrektywa nr 91/689/EEC.

Kwestie gospodarowania odpadami ustalane są przez Ordynację Nadzwyczajną 78/2000. Nie obejmuje 

ona jednakże odpadów z górnictwa. Dla tego rodzaju materiałów, ma zostać wdrożone specjalne ustawo-

dawstwo. 

6.3. Rynek rumuński dziś i jutro

W ciągu najbliższych lat dobiegnie końca okres przejściowy dla Rumunii, w którym powinna dostosować się 

do wytycznych stawianych przez Unię Europejską.

W przypadku Dyrektywy nr 1999/31/EC, państwo zobowiązało się, że dostosuje się do jej zaleceń w okre-

sie:

•	  2017 r. – odnośnie wysypisk miejskich;

•	  2009 r. – odnośnie wysypisk dla odpadów niebezpiecznych;

•	  2013 r. – odnośnie wysypisk przemysłowych, nie klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zgodnie z Narodową Strategią Zarządzania Odpadami 2003 – 2013, główny nacisk kładziony będzie 

na zapobieganie i minimalizację ilości generowanych odpadów. Następnie promowany ma być recykling, 

dalej produkcja energii. Ilość odpadów składowanych na wysypiskach ma zostać zredukowana [UK Trade  

& Investment].

Szczegółowy plan dostosowania się do norm unijnych obejmuje następujące elementy.

6.  Odnośnie wysypisk śmieci:

•	  do 2013 r. – zamknięcie 238 wysypisk, które nie spełniają standardów unijnych;

•	  budowa 65 wysypisk miejskich, spełniających regulacje unijne (min. pojemność – 100 tys. ton rocznie);

•	  do 2016 r. – redukcja ilości odpadów stałych składowanych w 101 wysypiskach odpadów bez piecznych, 

które nie spełniają standardów unijnych;

•	  do 2013 r. – redukcja ilości odpadów płynnych składowanych w 23 obiektach, które nie spełnia ją standar-

dów unijnych;

•	  2006 – 2011 – redukcja ilości odpadów płynnych w 5 basenach sedymentacyjnych, które nie spełniają 

standardów unijnych.

7.  Odnośnie zarządzania odpadami ulegającymi biodegradacji. Zakłada się stopniowe ograniczenie składo-

wania na wysypiskach jako metody pozbywania się tego typu odpadów w wymiarze:
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•	  o 25% do 2011r.

•	  o 50% do 2015r.

•	  o 65% do 2016r.

w porównaniu do ilości wygenerowanych w roku 1995.

8.  Odnośnie pakowania odpadów. Wyznaczone są kolory kontenerów zawierających konkretny typ odpa-

dów (np. czerwony dla odpadów niebezpiecznych).

9.  Odnośnie spalania odpadów. Budowa 8 spalarni odpadów medycznych oraz spalarni odpadów niebez-

piecznych (o pojemności 62 tys. ton rocznie), spalarni dla odpadów miejskich (min. pojemność – 150 tys. 

rocznie) [Atudorei 2008].

Projekty związane z gospodarką odpadami w Rumunii są powoli wdrażane. Sektor ten jest na tyle słabo 

rozwinięty, że przez najbliższe lata rynek rumuński będzie bogatym celem inwestycji. Naciski ze strony Unii 

dodatkowo będą stymulować rozwój sektora, a wsparcie finansowe będzie stanowić kluczową rolę.

Gospodarka odpadami jest drugim obszarem priorytetowym w ramach SOP Środowisko, a na jego rozwój 

przeznaczonych jest 21% środków finansowych (por. Wykres 1).

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek rumuński posiada szeroką liczbę dostawców technologii i rozwiązań do składowania, kolekcjono-

wania i przetwarzania odpadów. W bazie www.clubafaceri.ro zarejestrowanych jest 40 firm w kategorii: 

„Zbieranie i odzysk odpadów przemysłowych”, a łączna ilość oferowanych produktów wyniosła ponad 150 

jednostek (stan na 25 lipca 2011). W ofercie znajdują się przeważnie specjalistyczne sprzęty importowane  

z zagranicy, w tym z Niemiec, Szwecji i innych państw. Wiele firm krajowych nie posiada stron internetowych. 

Nie znaleziono wielu ofert dla odpadów niebezpiecznych. Wśród rozpoznawalnych przedsiębiorstw warto 

wspomnieć A.S.A Group, która także na terenie Rumunii świadczy swoje usługi z zakresu kolekcjonowania, 

recyklingu i kompostowania odpadów.

Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to zarówno konkurencję ze strony silnych dostawców, z drugiej moż-

liwość nawiązania współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Poniżej przedstawiono profile wybranych 

firm i ich produktów.

EURITEH SRL (www.euriteh.ro)

Firma zajmująca się dystrybucją oraz marketingiem sprzętu do przetwarzania odpadów. Oferuje prasy  

do odpadów, rębaki, prasy stacjonarne, pojazdy do zbierania i transportu odpadów oraz ścieków, mycia ulic 

i inne. Posiada certyfikat ISO 9001:2000.

PRO AIR CLEAN (http://www.proairclean.ro)

Firma świadcząca szeroki zakres usług w zakresie spalania różnego typu odpadów i inne usługi w zakresie 
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zarządzania odpadami. Posiada rozwiązania dla odpadów organicznych, toksycznych, medycznych i prze-

mysłowych. Współpracuje z lokalnymi partnerami. Posiada certyfikaty i wyróżnienia jakości.

HIDROM FLEX (http://www.hidromflex.ro/)

Firma obecna na rynku rumuńskim i węgierskim. Oferuje urządzenia wykorzystywane w przemyśle, w tym 

myjki i pralki przemysłowe. Częściowo są to produkty sprowadzane z Włoszech i Niemiec.

C. GEANGU consulting s.r.l. (http://www.deseuri-online.ro/geangu/)

Firma zajmująca się dystrybucją sprzętu do recyklingu PET, szkła, metali, separatorów. Posiada także rozwią-

zania dla odpadów organicznych w zakresie kompostowania. Jej dostawcami są znane firmy z Europy Za-

chodniej: Retech Recycling Technology (Szwecja), Glass Aggregate Systems S.U.A., Kason Corporation S.U.A. 

(Wielka Brytania), BACKHUS (technologie kompostowania), Hamos GmbH (recykling) (Niemcy).

ELKOPLAST ROMANIA (http://www.elkoplast.cz/?lang=RO)

Czeska firma obecna na rynku rumuńskim od 1991 r. Oferuje sprzęt do transportu, magazynowania i gospo-

darowania odpadami. 

AYMAS Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. (http://www.clubafaceri.ro/47256/aymas-makina-sanayi-ve-ti-

caret-ltd.-sti..html)

Międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu do przetwórstwa złomu. Oddział pro-

dukcyjny sprzętu na Rumunię znajduje się w Turcji. Obecna jest także na rynkach norweskim, argentyńskim, 

kanadyjskim i innych. W ofercie posiada separatory magnetyczne, maszyny brykietujące złom, różnego ro-

dzaju prasy.

6.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Rozwiązania dla odpadów niebezpiecznych;
•	 Certyfikaty i odznaczenia

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Współpraca z lokalnymi partnerami;
•	 Wsparcie unijne i rządowe na sektor zarządzania 

odpadami;
•	 Niewielka oferta rodzimych produktów

Zagrożenia
•	 Obecność firm zagranicznych;
•	 Rozbudowane kontakty z zagranicznymi partnerami 

i dostawcami;
•	 Wysoki odsetek odpadów składanych na wysypi-

skach

Tabela 4. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii przetwarzania odpadów w odniesieniu do rynku rumuńskiego. Źródło: opracowanie własne.
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7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja Rumunii

Węgiel ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Rumunii. Elektrownie, zasilane tym surowcem w 2008 r. 

wytworzyły prawie 26 tys. GWh elektryczności, czyli blisko 40% krajowej produkcji. Ciepło uzyskane ze spa-

lania węgla wyniosło w tym samym roku 26 091 PJ. Poniższe wykresy prezentują procentową dystrybucję 

elektryczności i energii cieplnej w Rumunii, ze względu na źródło:

Węgiel
39,85%

Energia nuklearna 17,28%

Gaz 15,28%

Ropa naftowa 1,08%

Energia wodna 26,47%

Biomasa i energia
wiatrowa 0,04%

Wykres 5. Produkcja elektryczności w Rumunii w 2008 r. ze względu na źródło (100% = 64 956 GWh). Źródło: IEA 2008.

Węgiel 25,91%

Ropa naftowa 7,54%
Biomasa 0,76%

Gaz 65,73%

Odpady, en. geotermalna,
en. słoneczna 0,06%

Wykres 6. Produkcja ciepła w Rumunii w 2008 r. ze względu na źródło (100% = 100 695). Źródła: IEA 2008.
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Zasoby węgla szacowane są na 420 milionów ton, stawiając Rumunię na 24 miejscu w rankingu świato-

wym. Rocznie produkuje się tam 35,8 mln ton węgla (17 pozycja na świecie). Jest to głównie lignit bądź 

sub – bitumin. Dzięki sprzyjającym warunkom geologicznym większość pokładów może być wydobywa-

na metodą odkrywkową, podczas gdy 1/5 wymaga górnictwa głębinowego. Zasoby surowca rozlokowane  

są w 4 strefach (Południowe Karpaty, Przedgórze Karpackie między rzekami Olt i Buzaului, Subkarpaty 

Getyckie między rzekami Olt i Dunaj, Panonia w Północnej Transylwanii) Największe pokłady znajdują się  

w Strefie II, znajdującej się Rejonie Otleni [Global Methane Initiative 2010].

Pod względem węgla koksującego Rumunia jest uzależniona od importu z zagranicy. W 2008 r. do kraju 

wpłynęło 1956 kilo ton tego materiału, w przeważającej większości użyto w procesie transformacji [IEA 

2008]. Warto zwrócić uwagę, że Polska jest głównym dostawcą jeżeli chodzi o węgiel retortowy, semi – koks, 

lignit i torf do Rumunii. W 2009 r. prawie 90% dostaw pochodziło z naszego kraju, a wartość polskiego eks-

portu wyniosła 106,68 mln USD. Plasująca się na drugim miejscu Ukraina dostarczyła materiał o 10 krotnie 

niższej wartości [Parker 2009].

Przemysł metalurgiczny odgrywa dość istotną rolę w rumuńskiej gospodarce. W 2007 r. stanowił on 9,7% 

całkowitej produkcji przemysłowej w Rumunii, 14,7% eksportu i dając zatrudnienie 3,6% siły roboczej.  

Pod względem surowcowym kraj nie jest samowystarczalny i musi polegać na dostawach zarówno surów-

ki, jak i koksu z zagranicy, Ponieważ kraj jest jednym z kluczowych graczy, jeżeli chodzi o produkcję stali  

na rynku europejskim, władze starają się dostosować do wymogów unijnych. Wielkość rumuńskiego eks-

portu żelaza i stali zawiera się w przedziale 3,2 – 3,7 mln ton rocznie, z czego 60% trafia do krajów UE. Fabryki  

są rozlokowane w całym kraju, jednakże najważniejsze klastry znajdują się w: Hunedoara, Galaţi, Caraş-Severin,  

i Târgovişte. W przypadku hutnictwa nieżelaznego największe znaczenie ma aluminium, którego wielkość 

w roku 2006 wyniosła 277 tys. ton, dalej miedź (22 tys. ton), cynk (44 tys. ton) i ołów (20 tys. ton) [Romanian 

Trends Promotion Center 2009].

Sektor energetyczny jest najpoważniejszym źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych. W 2008 r. emisja ga-

zów cieplarnianych w Rumunii wyniosła 145,9 mln ton CO2 ekwiwalentnego, co w przeliczeniu na mieszkań-

ca daje 6,8 ton. W porównaniu do rozwiniętych krajów Unii wartości te nie wydają się wielkie – w tym samym 

roku emisja per capita wyniosła: w Niemczech 11,7; w Austrii 10,4; we Francji 8,2, a w Polsce 10,4 ton CO2 

ekw. [EEA 2009]. Niemniej emisja gazów jest nierównomierna na terenie Rumunii, a w okolicach elektrowni 

i w większych miastach przekracza poważnie dopuszczalne normy, co potwierdzają doniesienia lokalnych 

portali [Ecomagazin 2009; Dan 2011]. 

Największy udział w GHG ma dwutlenek węgla, stanowiący ok. 71% wszystkich gazów, następnie metan 

(17,6%) i podtlenki azotu (10,9%) [EEA 2009]. Po sektorze energetycznym, kolejnym źródłem emisji GHG 

jest transport, dalej przemysł (zwłaszcza przemysł ciężki) rolnictwo i odpady. Największa emisja siarczanów 

pochodzi z tzw. wielkich spalarni (large burning installation – LBI). W 2009 r. na terenie Rumunii było 174 

obiektów zaliczanych do tej kategorii, głównie elektrowni i ciepłowni o mocy ponad 50 MW, używających 

paliw kopalnych [Radulescu, Ioan 2011].
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7.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza również leży w gestii Ministerstwa Środowiska i Lasów. 

Decyzją rządową 586/2004 ustanowiona została Narodowa Strategia Ochrony Atmosfery, której za-

daniem jest zapewnienie ram organizacyjnych, instytucjonalnych oraz prawnych dla współpracy między 

właściwymi organami i instytucjami publicznymi w zakresie oceny jakości powietrza. Nadrzędnym celem 

działalności jest przede wszystkim ochrona zdrowia ludzkiego, poprzez:

•	  utrzymanie jakości powietrza w strefach i aglomeracjach, jeżeli mieści się on w granicach obowiązują-

cych przepisów wskaźników jakości;

•	  poprawę jakości powietrza w strefach i aglomeracjach, jeżeli nie mieści się on w granicach obowiązują-

cych przepisów;

•	  przeciwdziałanie wobec negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym transgranicznych);

•	  przestrzeganie zobowiązań podjętych w ramach umów międzynarodowych i traktatów, których Rumu-

nia jest stroną i uczestniczenie w międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.

Strategia zakłada rozwój działań różnych organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska, działających 

na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Obok Strategii, Decyzją Rządową 738/2004 ustanowiono Krajowy Plan Działań na Rzecz Atmosfery. Pre-

cyzuje on konkretne działania w celu realizacji założeń Strategii. SNEGICA (system ocen krajowych i zinte-

growanego zarządzania jakością powietrza) zapewnia ramy prawne, organizacyjne i instytucjonalne współ-

pracy między organami publicznymi, a instytucjami specjalizującymi się w zakresie ochrony, oceny jakości  

i zarządzania powietrzem.

Rumunia przystąpiła do Konwencji w sprawie trans granicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie od-

ległości, sporządzonej w Genewie 13 listopada 1979 r. Do swojego prawodawstwa przyjęła także następu-

jące dyrektywy unijne:

•	  Dyrektywa Rady. 1996/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością (dyrektywa ramowa);

•	  Dyrektywa Rady. 1999/30/WE w sprawie dopuszczalnych wartości dla dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu i tlenków azotu, pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (jest to pochodna Dyrektywy z 1996 r.);

•	  Dyrektywa 2000/69/WE w sprawie dopuszczalnych wartości dla benzenu i tlenku węgla w otaczającym 

powietrzu (jest to pochodna Dyrektywy z 1999 r.); 

•	  Dyrektywy 2002/3/WE odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu (jest to pochodna Dyrektywy 

z 2000 r.);

•	  Dyrektywa 2004/107/WE dotycząca arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w otaczającym powietrzu (jest to pochodna Dyrektywy z 2002 r.) [Ministry of Environ-

ment and Forests 2011].
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7.3. Rynek rumuński dziś i jutro

Emisja gazów cieplarnianych w Rumunii spada. W porównaniu z rokiem 1990 jest ona aż o 40% niższa [EEA 

2009]. Przebieg i dynamikę zmian w emisji gazów prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 7. Emisja gazów cieplarnianych w Rumunii (bez LULCUF). Źródło: UNFCCC 2009.

Wyraźna redukcja notowana od początku lat 90 jest następstwem zmiany w systemie polityczno-ekono-

micznym, spadku aktywności ekonomicznej w skali krajowej oraz zmniejszeniem konsumpcji i produkcji 

węgla. 

Rumunia ratyfikowała Protokół z Kioto, dotyczący emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do 2017 r. powinna 

zostać odnotowana znaczna redukcja emisji siarczanów, podtlenku azotu i innych gazów pochodzących 

z dużych instalacji służących do spalania (large burning installations – LBI). Wiąże się to z czterokrotnym 

zmniejszeniem emisji w okresie 2007 – 2013 (od 540 tys. do 148 tys. ton). Do roku 2013, czyli w pierwszej 

części okresu przejściowego całkowita liczba LBI ma wynieść 77 [Radulescu, Ioan 2011]. 

Warto też wspomnieć o wsparciu finansowym ze strony UE. Na lata 2007 – 2013 Rumunia otrzymała fundu-

sze w ramach polityki kohezji, które zostały rozlokowane pomiędzy różne programy operacyjne. Redukcja 

emisji gazów cieplarnianych dotowana jest przez Sektorowy Program Operacyjny na rzecz Środowiska 

(Programului Operaţional Sectorial de Mediu) oraz Program Operacyjny na rzecz Konkurencyjności Go-
spodarki i Innowacji (w tym eko-innowacji) (Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare (CIP) 

componenta de Eco-inovare). 

W założeniach poszczególnych Programów Operacyjnych znajdują się takie elementy jak: ograniczenie 

efektów zmian klimatycznych i zanieczyszczeń pochodzących z miejskich systemów cieplarnianych, popra-
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wa minimum przewidywanych zanieczyszczeń w osiedlach ludzkich, poprawa stanu zdrowia w osiedlach 

dotkniętych zanieczyszczeniami i inne [Radulescu, Ioan 2011]. 

Jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny, wciąż odgrywa on istotną rolę w rumuńskiej gospodarce. W warto-

ściach liczbowych wielkość tej gałęzi zdaje się wzrastać. Wartość produkcji hutniczej w 2002 r. szacowano 

na 15,254 mld LEI, a w 2007 r. 25,714 mld LEI, jednakże udział w całkowitej produkcji spadł z 11% do 9,7%. 

Z drugiej strony produkcja metali nieżelaznych odnotowała wyraźny wzrost. W przypadku aluminium i jego 

stopów o 56% w 2007 r. w porównaniu z 2002, ołowiu o 47,8%, cynku – 52,6% natomiast w przypadku mie-

dzi – spadek o ok. 5%.

7.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań omawianych w tym raporcie, rynek rumuński przyjmuje wie-

le ofert zagranicznych, podczas gdy lokalne firmy zajmują się ich dystrybucją i marketingiem. Na porta-

lach B2B znaleziono tylko informacje o produktach włoskiej firmy, oferującej rozwiązania dla redukcji spalin  

oraz informacje o lokalnych instytucjach doradczych.

Na uwadze jednak trzeba mieć, że już od 2007 r. Rumunia otrzymuje wsparcie unijne w ramach Programów 

Operacyjnych. Ich cel ma zostać osiągnięty przez podjęcie różnorodnych działań, obejmujących:

•	  implementację najlepszych dostępnych technologii (BAT) w celu ograniczenia emisji siarczanów, pod-

tlenku azotu i innej materii;

•	  naprawę, bądź wymianę bojlerów i turbin;

•	  wprowadzenie sprawnego systemu monitoringu zanieczyszczeń;

•	  budowę nowej i naprawa istniejącej sieci dystrybucji ciepłej wody;

•	  wsparcie techniczne dla: przygotowywania projektów, zarządzania, nadzoru nad wykonaniem;

•	  współpracę z odpowiednimi obiektami przemysłowymi w celu efektywnego wykorzystania energii;

•	  modernizację fabryk i zakładów przemysłowych.

Ponieważ przemysł metalurgiczny odgrywa znaczną rolę w gospodarce rumuńskiej na rynku dostępne 

są różne rozwiązania dla tej gałęzi. Kilka lokalnych firm dostarcza także piece hutnicze, informacje o nich 

można znaleźć na lokalnych portalach B2B, choć nie wszystkie posiadają własną stronę internetową. Wśród 

dostawców znajduje się firma UZINSIDER TECHNO (http://www.uzinsidertechno.ro/). W swojej ofercie pro-

duktowej posiada rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego (w tym części do pieców hutniczych, systemy 

odpylania pieców, wieże chłodnicze), dla elektrowni (filtry, nawiewniki, amortyzatory i przełączniki), ochro-

ny środowiska (filtry i elektrofiltry, spalarnie odpadów itp.) oraz dla innych działalności. Firma ta jest ekspor-

terem, a do jej partnerów należą SIEMENS-VAI – Austria, VAI CLECIM – France, SMS – DEMAG Germany 

i inni.

Ważną rolę odgrywa także firma UZINEXPORT (http://www.uzinexport.ro). Posiadająca 40 lat doświadcze-

nia w dziedzinie przemysłu międzynarodowego, świadczy usługi doradcze i inżynieryjne. Jej działalność 
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obejmuje 3 specjalizacje: fabryki cementu i materiałów budowlanych, metalurgia, inżynieria ciężka. Realizo-

wała projekty zarówno w kraju jak i za granicą.

Kolejnym przedsiębiorstwem, o którym należy wspomnieć jest FORTPRES CUG S.A. (http://www.fortpres.

ro). Firma ta posiada wieloletnią historię działalności i może poszczycić się certyfikatami DIN 18800-7, DIN 

18801; DIN 15018, DIN 4132, DIN 4133; AD 2000 – Merkblatt HPO / TRD 201; EN – DIN 729-2. Posiada szeroką 

ofertę produktową, która obejmuje różnego rodzaju maszynerię. 

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działalności i duże zapotrzebowanie na nowoczesne i efektywne tech-

nologie, polskie przedsiębiorstwa mogą zaproponować swoje rozwiązania. Jednakże należy pamiętać, że na 

rynku rumuńskim działalność prowadzą rozpoznawalni gracze z Europy Zachodniej co potwierdzają wcze-

śniejsze analizy poszczególnych sektorów. Uwzględniając zatem powyższe czynniki, czyli: trwający od kilku 

lat operacyjny program poprawy stanu atmosfery, widoczne efekty w redukcji GHG, obecność zagranicz-

nych przedsiębiorstw w Rumunii; spotkanie z silną konkurencją jest wysoce prawdopodobne i może stano-

wić zagrożenie.

7.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Duże doświadczenie w działalności;
•	 Efektywne rozwiązania;

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Efektywna działalność konkurencji;

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Rozwinięta działalność rządu w celu poprawy 

atmosfery;
•	 Przystąpienie do Protokołu Kioto, zobowiązanie  

do przestrzegania dyrektyw unijnych;
•	 Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej;
•	 Plany związane z instalacją BAT, modernizacją 

przemysłu, ograniczeniem emisji GHG

Zagrożenia
•	 Plany redukcji LBI;
•	 Fluktuacja w produkcji i konsumpcji węgla;
•	 Osłabienie aktywności ekonomicznej;

Tabela 8. Analiza SWOT dla polskich firm z sektora technologii dla koksownictwa w odniesieniu do rynku rumuńskiego. Źródło: opracowanie własne.

8. Podsumowanie

Przynależność do Unii Europejskiej ma niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny 

Rumunii oraz wzmocnienie jej współpracy z innymi członkami Wspólnoty. Przede wszystkim UE wyznacza 

kierunek polityki kraju, zwłaszcza prośrodowiskowej, kładąc nacisk na rozwój sektora odnawialnych energii, 

efektywne i bezpieczne dla atmosfery zarządzanie odpadami, poprawę jakości infrastruktury wodno – sa-

nitarnej oraz ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami wywołanymi emisją GHG. Wsparcie finansowe 

ze strony funduszy unijnych umożliwia realizację kosztownych projektów, do których zalicza się budowa 

oczyszczalni, elektrowni i innych obiektów, implementacja nowoczesnego sprzętu oraz pomniejsze przed-

sięwzięcia. Obok finansowej, Unia udziela także pomocy technicznej, obejmującą rozpisywanie strategii, alo-

kację funduszy itp.
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Przynależność do Wspólnoty przynosi także inne, wymierne korzyści. Z racji braku ceł i limitów na ilość to-

warów, wymiana handlowa jest znacznie ułatwiona. Dostosowywanie standardów do wymogów unijnych 

redukuje bariery techniczne, a przystosowanie praw gwarantuje większą transparentność. 

Polscy przedsiębiorcy mają duże szanse na rozwinięcie owocnej działalności na terenie Rumunii. Oba pań-

stwa są członkami UE, co już na wstępie redukuje liczne bariery taryfowe i pozataryfowe. Wiele obszarów 

gospodarczych wymaga modernizacji, tym bardziej, że Unia stawia wymagania w tym zakresie, dzięki cze-

mu inwestycje i oferty mogą spotkać się z dużym zainteresowaniem. Wsparcie finansowe i techniczne jest tu 

kluczowym bodźcem do inwestowania.

Istotne zagrożenie stanowi konkurencja zagraniczna. Jak wykazały analizy, zachodni gracze zaistnieli w każ-

dym z sektorów. Polskie produkty mogą konkurować z nimi dzięki niższym cenom, zwłaszcza, że ich jakość 

jest porównywalna. 

Warto też podkreślić, że współpraca polsko – rumuńska rozwija się w ostatnich latach. Kryzys finansowy miał 

negatywny wpływ na kondycję gospodarczą Rumunii, przyczyniając się do załamania eksportu i importu, 

jednakże kraj obecnie wychodzi z recesji wstępując w fazę ożywienia. 
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Rynek zielonych technologii na Słowacji
Aleksander Kubicki

1. Wprowadzenie

Republika Słowacji to państwo młode, powstałe w obecnym kształcie w 1993 r. w wyniku podziału Cze-

chosłowacji. Będąc w związku z Czechami, Słowacja zawsze była częścią mniej rozwiniętą gospodarczo  

i relatywnie biedniejszą. Rozwinięty przemysł zawsze koncentrował się na zachodzie kraju. Dzisiaj również 

PKB Słowacji, wynoszące 87,5 mld $ (16 436$ per capita), jest znacznie niższe niż u zachodniego sąsiada. 

Dynamiczny rozwój w ostatnich latach sprawił jednak, że pod względem PKB per capita Słowacja wyprze-

dziła inne kraje postkomunistyczne, takie jak Węgry i Polska. Słowacja również jako pierwsza z krajów Grupy 

Wyszehradzkiej spełniła kryteria konwergencji i przyjęła walutę euro w 2009 roku (CIA Factbook 2011). 

W obszarze środowiska naturalnego Słowacja, na tle innych krajów regionu, wypada bardzo dobrze. Emisja 

niebezpiecznych substancji do atmosfery jest tu ponad trzykrotnie niższa niż w Czechach. Poziom emisji 

dwutlenku węgla ma tendencję spadkową (spadek w latach 2005 – 2007 o 2,8%, gdzie w całej UE poziom 

emisji wzrósł o 1,9%) (Komisja Europejska 2007). Jeszcze bardziej imponujący jest spadek emisji dwutlenku 

węgla w relacji do PKB od chwili powstania państwa w 1993 roku. W 1993 roku na każdego dolara PKB Sło-

wacja produkowała 0,8 kg CO2. W 2008 roku było to tylko 0,3 kg. Ogólny poziom emisji CO2 spadł z 48 414 tys. 

ton w 1993 r. do 39 858 tys. ton w 2008 r., co oznacza, że udało się pogodzić większą dbałość o środowisko 

naturalne ze wzrostem gospodarczym (Indexmundi 2011).

Obecnie, szczególnie za sprawą reform gospodarczych przeprowadzonych przez rząd Mikulasa Dzurindy  

w latach 2002 – 2006, Słowacja jest wskazywana jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kra-

jów regionu. Wzrost PKB w przededniu kryzysu światowego osiągał nawet wartości dwucyfrowe (ok. 10%  

w 2007 roku). Kluczowe dla szybkiego rozwoju okazały się: dobre położenie geograficzne, tania siła robocza, 

niskie koszty pracy, niskie podatki i przyjazna dla biznesu polityka rządu. Najważniejszym problemem tego 

kraju jest obecnie wysokie bezrobocie (CIA Factbook 2011). 

Obecnie Republika Słowacji stoi u progu nowych wyzwań związanych z dalszą modernizacją gospodarki, 

tak aby spełniała ona coraz ostrzejsze normy środowiskowe wprowadzane w ramach Unii Europejskiej. Bez 

wątpienia kluczowym elementem budowania gospodarki przyjaznej środowisku jest implementacja nowo-

czesnych technologii ekologicznych. Zadaniem niniejszego raportu jest przedstawienie obecnego stanu 

rynku zielonych technologii. Zawiera on omówienie pięciu obszarów:

1. Technologie biomasy

2. Technologie solarne

3. Oczyszczanie ścieków

4. Przetwarzanie odpadów (szkodliwych oraz nieszkodliwych)

5. Czyste technologie dla koksownictwa
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Raport obejmuje analizę sektorów pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, norm, regu-

lacji prawnych i analiz SWOT dla potencjalnych inwestorów. Uzyskane informacje pozwolą, określić jaki jest 

poziom atrakcyjności omawianego sektora dla przedsiębiorstw zagranicznych.

Każdy z 5 obszarów raportu zawiera:

•	 Przedstawienie aktualnej sytuacji w danym obszarze

•	 Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne na Słowacji

•	 Omówienie najważniejszych firm krajowych i zagranicznych działających na danym rynku

•	 Analizę SWOT dla polskich firm, które są dostawcami zielonych technologii i mogą rozważać wejście  

na rynek słowacki

2. Streszczenie

Rynek biomasy na Słowacji ma przed sobą znakomite perspektywy rozwoju. Rośnie zapotrzebowanie  

na czystą energię, a Słowacja posiada ogromne zasoby drewna, które mogą być wykorzystywane jako pa-

liwo energetyczne. Eliminuje to konieczność importu innej postaci biomasy. W produkcji ciepła biomasa  

już teraz jest najpopularniejszym źródłem odnawialnym na Słowacji. Wykorzystanie biomasy cieszy się rów-

nież zainteresowaniem polityków, czego efektem są prowadzone programy subsydiarne i wyższe od rynko-

wych ceny, po jakich dystrybutorzy zakupują energię z tego źródła.

Rynek kolektorów słonecznych od kilku lat przeżywa szybki rozwój. Według prognoz ilość ciepła produ-

kowanego przez kolektory słoneczne, może wzrosnąć nawet trzykrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat.  

O rosnącej popularności kolektorów na Słowacji świadczy duża liczba wniosków o dofinansowanie, złożonych  

w ramach rządowego programu Zielone Oszczędności (Green Savings) prowadzonego przez Słowacką 

Agencję Innowacji i Energii. Również badania rynku pt. „Czy chcesz zakupić kolektor słoneczny” z roku 2010 

prowadzone na zlecenie firmy Thermosolar – największego producenta kolektorów na Słowacji, wskazują na 

duże zainteresowanie odbiorców (Adamenkova 2011).

Jakość oczyszczania ścieków na Słowacji systematycznie się podnosi. Nie zmienia to jednak faktu, że tylko 

57% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci odprowadzania nieczystości. Może to oznaczać 

duży rynek dla producentów małych, przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni, jednak już teraz 

działa stosunkowo wiele firm oferujących takie produkty. Większość oczyszczalni ścieków to oczyszczalnie 

mechaniczno – biologiczne (które stanowiły 86% w 2006 r.). Z pewnością istnieje więc zapotrzebowanie  

na bardziej nowoczesne technologie oczyszczania ścieków.

Produkcja odpadów na Słowacji ulega wahaniom, wg danych w 2009 r. wytworzono łącznie prawie 3 mln 

ton mniej odpadów niż w 2008 r. W 2007 ilość odpadów z kolei była większa niż w 2008 r. Ogólna tendencja 

od 2005 roku jest jednak spadkowa. Ilość odpadów niebezpiecznych spada w sposób mniej dynamiczny 

(w 2005 r. wyniosła 561 247 ton natomiast w 2009 r. 484 678 ton), a tendencja ta utrzymuje się od kilku 

lat. Zapotrzebowanie na nowe technologie z zakresu gospodarki odpadami powinno być duże, ze względu  

na ambitne programy ograniczenia liczby składowisk odpadów i wprowadzane unowocześnienia w syste-
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mie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Rynek ten jest jednak mocno rozwinięty i zagospodarowany przez 

obecne na nim wyspecjalizowane przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe.

Słowacja nie jest dużym producentem węgla i koksu. Posiada jednak dobrze rozwinięty przemysł metalur-

giczny, który może być odbiorcą nowoczesnych technologii. Na rynku działa wiele firm oferujących stal, żela-

zo, aluminium i różnego rodzaju stopy metali. Właściwie każda z tych firm może być potencjalnym odbiorcą 

technologii. Restrykcyjne normy emisji narzucane przez Unię Europejską sprawiają, że rynek ten powinien 

się rozwijać. 

3. Rynek biomasy

3.1. Obecna sytuacja Słowacji

Rynek biomasy na Słowacji rozwija się stosunkowo dynamicznie. Rząd jest zobowiązany przez UE do zwięk-

szania udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. Na Słowacji istnieje dobrze rozwinięte rolnictwo, 

będące dostarczycielem zboża, które może być wykorzystane jako biomasa. Jak wskazuje Tabela 1 najpopu-

larniejsze rośliny uprawne na Słowacji to pszenica (1 819 tys. ton), kukurydza (1 261 tys. ton) i jęczmień (891 

tys. ton) (Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2009).

2006 2007 2008

Zboża ogółem (tys. ton) 2929 2793 4137

Pszenica 1343 1380 1819

Jęczmień 642 660 891

Kukurydza 838 624 1261

Rośliny oleiste ogółem 515 468 633

Rzepak 260 321 424

Słonecznik 229 133 192

Soja 21 11 11

Ziemniaki 263 288 245

Burak Cukrowy 1371 846 679

Tabela 1. Produkcja rolna na Słowacji w latach 2006 – 2008. Źródło: Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2009.

Udział energii z biomasy wśród źródeł energii odnawialnej na Słowacji od kilku lat rośnie. Obecnie w 2011r. 

jest to 11% produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2005 r. było to tylko niespełna 1%, natomiast pro-

gnozowany udział biomasy w 2020 roku to aż 21,5% (Beurskens 2011). W produkcji ciepła biomasa zajmuje 

już teraz bardzo wysokie miejsce. W 2005 r. produkcja ciepła z biomasy wyniosła 1673 TJ, czyli 85% produkcji 

ciepła ze źródeł odnawialnych (EREC 2009). Jak widać biomasa na Słowacji zyskuje na popularności. Ta ten-

dencja powinna się utrzymać ze względu na zobowiązanie, wynikające z członkostwa w UE, do osiągania 
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minimum 14% końcowej konsumpcji energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. W 2010 roku konsumpcja 

energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 9,5% (Beurskens 2011).

Energia
geotermalna 7%

Biogaz 6% Energia słoneczna 2%

Biomasa 85%

Wykres 1. Udział w produkcji energii cieplnej na Słowacji wśród źródeł odnawialnych w 2005 roku. Źródło: EREC 2009.

Słowacja posiada duże tereny leśne, jak również dobrze rozwinięte rolnictwo, co powinno zapewnić pokry-

cie zwiększającego się zapotrzebowania na biomasę bez konieczności importu. Tabela 2 prezentuje prze-

widywaną w 2015 r. i 2020 r. dostępność biomasy na terenie Słowacji, w dwóch przypadkach: w scenariu-

szu podstawowym, nastawionym jedynie na wypełnienie kryteriów unijnych i w scenariuszu zakładającym 

zwiększone wsparcie dla rozwoju biomasy ze strony rządu. Wartość energetyczna wykorzystania biomasy 

przedstawiona jest w kilotonach oleju ekwiwalentnego (ktoe). 1 ktoe odpowiada 42 TJ (International Energy 

Agency 2011). Z tych danych wynika, że ilość biomasy na Słowacji będzie wystarczająca, aby zaspokoić za-

potrzebowanie kraju na energię odnawianą, bez konieczności importu (Resh 2010).

Scenariusz podstawowy (ktoe) Scenariusz zakładający zwiększone wsparcie (ktoe)

2015 2020 2015 2020

Krajowe Import Krajowe Import Krajowe Import Krajowe Import

Produkty Rolne 150 14 296 26 185 14 585 26

Pozostałości Rolne 400 0 515 0 544 0 627 0

Produkty Leśne 457 0 604 0 503 0 621 0

Pozostałości Leśne 361 16 417 37 400 24 417 37

Bioodpady 146 0 147 0 159 0 159 0

Razem 1543 2042 1829 2472

Tabela 2. Przewidywana dostępność biomasy na Słowacji. Źródło: Resh 2010.
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Rynek zielonych technologii na Słowacji

Rynek drewna peletyzowanego na Słowacji posiada duże możliwości rozwoju, aczkolwiek obecnie jest re-

latywnie mały. Szacuje się, że istniejące zasoby biomasy z drewna wystarczyłyby dla wyprodukowania 15% 

energii zużywanej na Słowacji. Obecnie te możliwości nie są w pełni wykorzystywane. Na rynku działa tylko 

14 firm produkujących pellety. Roczna produkcja pellet to 117 tys. ton, z czego zaledwie 15% jest zużywane 

na rynku krajowym, a reszta jest eksportowana. Możliwości produkcyjne są szacowane nawet na 1 mln ton 

rocznie (Bastian 2009).

3.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Obowiązek zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w konsumpcji energii do 14% w 2020 roku został na-

łożony na Słowację w ramach dyrektywy Komisji Europejskiej 2009/28/EC z 23 kwietnia 2009 r. o Promocji 

Używania Odnawialnych Źródeł Energii. Kwestie promocji odnawialnych źródeł energii są przede wszystkim 

ujęte w Ustawie o Energii nr 656/2004 (The Energy Act) i Ustawie o Promocji Odnawialnych Źródeł Energii nr 

309/2009 (The Promotion Act) (Toth, Urbanek 2011). 

Istotny jest również Program dla Zwiększenia Użycia Biomasy i Energii Słonecznej w Gospodarstwach Domo-

wych (Programme for Promotion of Biomass and Solar Energy Use in Households) funkcjonujący od kwietnia 

2009 r. administrowany przez Słowacką Agencję Innowacji i Energii (informacji na temat programu należy 

szukać na stronie: http://www.siea.sk/granty-a-dotacie-slnecne-kolektory-a-kotly-pre-domacnosti/c-68/do-

tacie-na-slnecne-kolektory-a-kotly-na-biomasu/). W ramach tego programu rząd zamierza rozdysponować 

subsydia o łącznej wysokości 8 mln euro. Do stycznia 2011 r. zgłoszono 730 wniosków o dofinansowanie 

domowych kotłów na biomasę. Program będzie działał do końca 2011 r.

Po ostatnich zmianach w ustawodawstwie biomasa uzyskała pozycję uprzywilejowaną wśród odnawialnych 

źródeł energii. Jednocześnie spada poparcie polityczne dla energii wiatrowej i solarnej. Poprawki wprowa-

dzone z dniem 1 kwietnia do Ustawy o Promocji Odnawialnych Źródeł Energii nr 309/2009 sprawiają, że 

inwestowanie w energetykę wiatrową i słoneczną stanie się mniej opłacalne i prawdopodobnie spowoduje 

wzrost inwestycji w technologie oparte na biomasie. Produkcja energii z biomasy wspierana jest w następu-

jący sposób:

•	 prawo do priorytetowego podłączenia elektrowni opalanej biomasą do regionalnej sieci dystrybucji 

energii;

•	 prawo do dostępu do sieci dystrybucyjnej i zbierania energii – nakłada na dystrybutora obowiązek zare-

zerwowania części mocy przesyłowych dla elektrowni opalanych biomasą;

•	 prawo do sprzedaży energii po „cenie straty” – producent energii ma prawo sprzedać całość wyproduko-

wanej przez siebie energii po „cenie straty”. „Cena straty” jest ustalana przez Urząd Regulacji Sieci Przemy-

słowych (RONI) (http://www.urso.gov.sk/en/ ) i jest to średnia arytmetyczna cen płaconych przez regio-

nalnych dystrybutorów w celu pokrycia strat;

•	 prawo do „dodatkowej zapłaty” płaconej przez dystrybutora energii, odpowiadającej różnicy między re-

gulowaną ceną elektryczności (ustalana przez RONI), a ceną straty;

•	 prawo do należności za straty, wypłacanej przez dystrybutora energii – tylko dla elektrowni do 1 MW.
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Ceny energii z biomasy ustalane są przez RONI i w 2010 roku wynosiły:

•	  dla energii z celowo stworzonej biomasy – 113,10 euro/MWh, dla biomasy z odpadów – 127,98 euro/

MWh

•	  dla energii z biomasy spalanej razem z odpadami i paliwami stałymi – 126,14 euro/MWh

•	  dla energii ze sfermentowanej biomasy – 144,88 euro/MWh (Parker, Togelova 2009).

3.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek biomasy na Słowacji rozwija się coraz prężniej. Konkurencja nie jest póki co bardzo duża, ale szyb-

ko może się to zmienić. Istnieje szereg firm zajmujących się wszystkimi elementami (dostarczaniem paliw, 

dystrybucją i montażem kotłów, opracowaniem i realizacją dużych inwestycji i opracowywaniem nowych 

technologii) związanymi z produkcją energii z biomasy. 

Najwięcej jest firm zajmujących się produkcją i dystrybucją drewna peletyzowanego. Baza Kompass wskazu-

je 24 podmioty. 3 firmy dostarczają granulaty ze słomy. 

Firmą oferującą kompleksowe usługi dla gospodarstw domowych jest AVS Plus (http://www.avsplus.sk/?lan-

guage=en ). Firma jest dystrybutorem maszyn dla produkcji pellet (system Eco Tre), jak również dostawcą 

drewna peletyzowanego. Firma jest dystrybutorem kotłów na biomasę produkcji włoskiej firmy Thermorossi 

(modele Ecotherm 3000, Ecoherm 6000 i Ecotherm 8000). Firma oferuje również ewaluację kosztów i mon-

taż instalacji do spalania biomasy.

Wśród firm specjalizujących się we wspieraniu inwestycji wykorzystujących biomasę można wyróżnić firmę 

PMP Energy (http://www.pmp-energy.sk/en/ ). Firma oferuje usługi consultingowe – wybór lokalizacji, po-

zwolenia na budowę, negocjację z władzami miejskimi, zgodność z planami zagospodarowania, finansowa-

nie, zapewnienie wykonawców i wreszcie realizację projektu przetwarzającego biomasę.

SES Tlmace (http://www.ses.sk/en/index.php ) – to kolejna firma dostarczająca gotowe technologie dla spa-

lania biomasy, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla dużych elektrowni. Dostarcza ona kotły spa-

lające biomasę (wióry drewna, korę, pył z drewna) dla elektrowni w Bucina Zvolen. Działa na całym świecie,  

na stronie internetowej w zakładce References znajduje się imponująca baza referencyjna. 

W kilku miastach funkcjonują już duże elektrownie opalane biomasą. Przykładem może być Elektrownia 

Badejov (http://www.bioenergybardejov.sk/index_EN.html) – wykorzystuje technologie dostarczone przez 

austriacką firmę RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH. Opalana jest wiórami drewna, dostarcza elektryczność  

dla 7 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia produkuje energię cieplną o wartości 200 000 – 250 000 GJ 

rocznie i energię elektryczną o wartości 65 000 MWh. Spala przy tym ok. 100 000 m3 wiórów drewna.
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Rynek zielonych technologii na Słowacji

3.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Polskie produkty nie odstają standardami od rozwią-

zań obecnych na rynku Słowackim
•	 Możliwość konkurowania ceną z producentami  

z krajów zachodnich

Słabe strony
•	 Międzynarodowe firmy oferujące nowoczesne 

technologie

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Dyrektywy unijne zmuszające do zwiększania udzia-

łu odnawialnych źródeł w produkcji energii
•	 Rosnąca popularność biomasy wśród polityków
•	 Korzystne rozwiązania legislacyjne
•	 Duży, niewykorzystany potencjał na Słowacji
•	 Prognozowany dynamiczny rozwój tego rynku

Zagrożenia
•	 Ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych  

(w przeszłości zdarzały się takie sytuacje)
•	 Nieduża wielkość Słowackiego rynku

Tabela 3. Analiza SWOT.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja Słowacji

Energia słoneczna jest na całym świecie coraz popularniejszym źródłem czystej energii. Słowacja nie jest 

pod tym względem wyjątkiem, zwłaszcza, że warunki klimatyczne ku temu sprzyjające. Jeśli chodzi o sto-

pień nasłonecznienia kraju to najbardziej słoneczne są południowe jego tereny, niedaleko granicy z Wę-

grami. Tam też znajduje się najbardziej słoneczna miejscowość kraju Hurbanovo z 2190 godzinami słońca  

w ciągu roku. Najmniej nasłoneczniona jest położona na północy kraju Trzciana (Trstena) – tylko 1052 go-

dzin słońca (http://www.slovak-republic.org/weather/ 2011).

W ostatnich latach kolektory słoneczne cieszyły się na Słowacji dużą popularnością, jednak scenariusze roz-

woju alternatywnych źródeł energii na Słowacji zakładają raczej przewagę innych źródeł energii. W 2005 

roku udział kolektorów słonecznych w produkcji ciepła wyniósł 50 TJ tzn. 2% ciepła wyprodukowanego  

ze źródeł odnawialnych (EREC 2009). Według prognoz w 2020 roku udział ten wyniesie 3,7% (Beurskens 

2011). Inne źródła podają prognozy ukazujące nawet bardziej dynamiczny wzrost. Wg EREC w 2010 roku 

produkcja ciepła z kolektorów słonecznych wyniosła 300 TJ, zaś w 2015 powinna wynieść 1000 TJ, aby speł-

nić wymagania stawiane przez UE.

2005 2010 2015

Produkcja ciepła z kolektorów słonecznych 50 TJ 300 TJ 1000 TJ

Tabela 4. Produkcja ciepła z kolektorów słonecznych 2005, 2010, 2015. Źródło: EREC 2009.

Według danych Słowackiej Agencji Innowacji i Energii na Słowacji zainstalowano już 25 000 systemów opar-

tych na kolektorach słonecznych (Adamenkova 2011). Według danych firmy Thermosolar, największego pro-

ducenta kolektorów w tym kraju, jest to liczba 28 000. Według badań rynku przeprowadzonych w połowie 

2010 roku 5% właścicieli domków jednorodzinnych planowało zakup systemu opartego na kolektorach sło-
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necznych w ciągu kilku najbliższych lat, zaś 26% jest zainteresowana jego zakupem, ale nie potrafi podać 

dokładnego przedziału czasowego w jakim to nastąpi. Jednocześnie większość badanych (35 % właścicieli 

mieszkań i 40 % właścicieli domów) utrzymuje, że nie jest zainteresowana nabyciem kolektora słonecznego. 

Badanie dzieliło respondentów na właścicieli domków jednorodzinnych i mieszkań. Właściciele domków 

jednorodzinnych byli znacznie bardziej entuzjastycznie nastawieni do tego typu technologii. Jeśli te wyniki 

będą się sprawdzać w praktyce, to możliwy jest dalszy wzrost sprzedaży na rynku kolektorów (Adamenkova 

2011).

Chcę zakupić
w ciągu 5 lat

Chcę zakupić
ale nie wiem kiedy

Nie chcę kupić

Właściciele mieszkań Właściciele domów

0 10 20 30 40 50

Wykres 2. Wyniki badania pt.. „Czy chcesz zakupić kolektor słoneczny” z roku 2010, przeprowadzona na grupie reprezentatywnej 1 464 osób, w %. Źródło: 
Adamenkova 2011.

4.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Podobnie jak w przypadku biomasy istotną rolę w kwestii regulacji tego rynku odgrywają Ustawy o Energii 

nr 656/2004 (The Energy Act) i o Promocji Odnawialnych Źródeł Energii nr 309/2009 (The Promotion Act) 

(Toth, Urbanek 2011). 

Istotniejsze dla konsumentów są jednak programy subsydiów prowadzone przez rząd. Od kwietnia 2009 

roku działa program dla zwiększenia użycia biomasy i energii słonecznej w gospodarstwach domowych. 

Cieszy się on dużym zainteresowaniem, gdyż do stycznia 2011 r. złożono aż 3 183 wnioski o dofinansowanie 

systemów opartych na kolektorach, przy zaledwie 730 wnioskach o dofinansowanie kotłów na biomasę 

(Adamenkova 2011). Obecny program subsydiów zostanie zakończony w listopadzie 2011 r. Program jest 

koordynowany przez Słowacką Agencję Innowacji i Energii (http://www.siea.sk).

4.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na Słowacji działa kilku producentów kolektorów słonecznych, jak również szereg firm zajmujących się ich 

dystrybucją i montażem. Baza Kompass wskazuje 40 firm specjalizujących się w produkcji energii słonecznej. 

Najsilniejszym graczem wydaje się być firma Thermosolar (http://www.thermosolar.sk/ ), największy krajo-
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Rynek zielonych technologii na Słowacji

wy producent kolektorów słonecznych. Jest to firma działająca międzynarodowo, w swojej bazie referencyj-

nej posiada m.in. inwestycje prowadzone na Malcie, na Węgrzech, czy w Omanie. Oferuje zarówno kolektory 

płaskie (modele TS 300, 310, 330, 350), jak i próżniowe (TS 400, RS10), a także systemy podgrzewania wody 

złożone z kotła i kolektora. Specyfikacja techniczna wszystkich modeli znajduje się na stronie producenta 

(zakładka Produkty – Kolektory). Za dystrybucję odpowiada sieć 57 firm – partnerów handlowych na terenie 

całego kraju (lista – http://www.thermosolar.sk/?run=content&id=81 ).

Inną firmą działającą na tym rynku jest Solarus (http://solarus.sk/). Jest to znacznie mniejsze przedsiębior-

stwo zajmujące się dystrybucją kolektorów próżniowych YYJ – C01 (dostępne od 599 euro/sztuka). Firma 

oferuje również systemy podgrzewania wody oparte na kolektorach próżniowych YYJ – S01 (od 1990 euro/

zestaw). 

Firma Enbra (http://www.enbra.sk/solarni-systemy-1/ ) to czeska firma dystrybucyjna działająca na terenie 

kilku krajów europy środkowej i wschodniej, w tym na Słowacji. Zajmuje się dystrybucją kolektorów płaskich 

i próżniowych pod własną marką ENBRA Solar (specyfikacje techniczne http://www.enbra.pl/files/ulotka_

solary[1].pdf ), jak również dystrybucją gotowych systemów ogrzewania wody opartych na kolektorach nie-

mieckiej firmy Rotex.

4.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Bliskość geograficzna, podobieństwa np. w poziomie 

nasłonecznienia
•	 Nowoczesne i wydajne produkty
•	 Wspólne członkostwo w UE, ułatwiające wejście  

na ten rynek

Słabe strony
•	 Potencjalnie trudna konkurencja z silnym, krajowym 

potentatem jakim jest Thermosolar

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Duże zainteresowanie kolektorami wśród właścicieli 

gospodarstw domowych – potencjalnie rosnący 
popyt

•	 Proekologiczna polityka rządu

Zagrożenia
•	 Nie wiadomo jak będzie wyglądała polityka dotacji 

dla technologii słonecznych

Tabela 5. Analiza SWOT.

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja Słowacji

Od połowy lat 90 (czyli od początku istnienia Republiki Słowacji) systematycznie podnosi się zarówno po-

ziom zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę, jak i skuteczność systemu odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. Między rokiem 1995 a 2006 liczba osób zaopatrzonych w bieżącą wodę wzrosła z 4 256 tys. do 4 653 

tys., co oznacza wzrost z 79.4% do 86.3% (Tabela 6).
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1995 2000 2003 2004 2005 2006

Liczba mieszkańców (w tys.) 5 363,7 5 400,6 5 380,1 5 384,8 5 386,7 5 390,4

Liczba mieszkańców zaopatrzonych w 
bieżącą wodę (w tys.)

4 256,8 4 479,2 4 535,1 4 569,1 4 594,1 4 653,4

Liczba mieszkańców zaopatrzonych w 
bieżącą wodę (w %)

79,4 82,9 84,3 84,9 85,3 86,3

Tabela 6. Poziom zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę na Słowacji w latach 1995, 2000 i 2003 – 2006. Źródło: Water Research Institute Bratislava 
2007.

Jednocześnie zmniejsza się zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 1990 wynosiło ono 

192,2 litra, natomiast w 2008 roku jedynie 88 litrów (Water Research Institute Bratislava 2007).
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Wykres 3. Zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca rocznie w 1990, 1995, 2000 i 2004-2006. Źródło: Water Research Institute Bratislava 2007.

Gwałtowny spadek zużycia wody mógłby spowodować spadek zapotrzebowania na nowe oczyszczalnie 

ścieków, jednakże w przypadku Słowacji nie powinno tak się stać. Przede wszystkim system oczyszczania 

ścieków jest znacznie słabiej rozwinięty, niż system zaopatrzenia w wodę. W 2006 roku 57% mieszkańców 

było podłączonych do systemu oczyszczania ścieków. Było to niewiele mniej niż w Polsce.

Najważniejszym podmiotem zajmującym się na Słowacji odprowadzaniem ścieków jest Water & Sewage 

Works (WSW). Jest to instytucja państwowa, słowacki odpowiednik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji. Odpowiada ono za odprowadzanie ścieków od 52% populacji. Dla porównania jednostki 

municypalne odprowadzają ścieki od 4,2% ludności, zaś pozostały 1% obsługują inne firmy.

W 2008 roku ogólna liczba oczyszczalni ścieków działających na terenie kraju osiągnęła 612. Jeszcze w 2004 

roku było ich tylko 406 co pokazuje bardzo znaczący wzrost. W samym 2008 r. liczba oczyszczalni wzrosła  

o 112 w porównaniu z rokiem poprzednim (Statistical office of the Slovakia Republic 2010).
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2004 2005 2006

Liczba mieszkańców podłączonych do systemu oczyszczania ścieków (w tys) 3 039,9 3 075,5 3 100,5

W tym: do systemów z oczyszczalniami ścieków (w tys) 2 913,4 2 971,4 3 031,1

Długość systemu oczyszczania ścieków (w km) 7 218,0 7 690,0 8 016,1

Woda odprowadzona (w mln m3) 442,3 443,3 452,6

W tym: oczyszczone ścieki (w mln m3) 426,8 428,2 439,4

Ilość odprowadzonych ścieków (w mln m3) 216,9 240,6 212,2

W tym: z systemów kanalizacyjnych (w mln m3) 126,3 122,9 128,4

Ścieki przemysłowe i inne (w mln m3) 90,6 117,7 83,8

Tabela 7. Oczyszczanie ścieków w latach 2004 – 2006. Źródło: Water Research Institute Bratislava 2007.

W 2006 roku na terenie kraju działało 14 firm odpowiadających za zapewnienie wody pitnej i odbiór nie-

czystości. System zapewniania wody pitnej i odprowadzania nieczystości jest stale rozbudowywany o czym 

może świadczyć zwiększanie się długości systemu odprowadzania ścieków z 7 018 km w 2004 do 9399 km 

w 2008 (Statistical office of the Slovakia Republic 2010)

5.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Zgodnie z Ustawą o Wodzie nr 364/2004 (The Water Act), za gospodarkę wodną na Słowacji odpowiadają 

Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowacji. Oczyszczanie ścieków należy do kom-

petencji Ministerstwa Środowiska (Bandlerova, Huska, Jurik 2008). Najważniejszym aktem prawnym mówią-

cym bezpośrednio o oczyszczaniu ścieków jest Ustawa nr 442/2002 o dostarczaniu wody i oczyszczaniu ście-

ków (Act on public water supply and public sewage). W celu zarządzania gospodarką wodną Ministerstwo 

Środowiska utworzyło kilka państwowych przedsiębiorstw. Są to:

•	 Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej (http://www.svp.sk ) – Zajmuje się gospodarką wodną 

głównie regulacją rzek i kontrolą stanu wód gruntowych.

•	 Hydroconsult – zajmuje się doradztwem w sprawach gospodarki wodnej

•	 Przedsiębiorstwo Budowlane Gospodarki Wodnej (Water Management Construction) – zajmuje się pro-

wadzeniem państwowych inwestycji, a także nadzorem budowlanym z zakresu gospodarki wodnej

•	 Instytut Badania Wody w Bratysławie (http://www.vuvh.sk/ ) – jest to jedyny podmiot na Słowacji wyko-

nujący kompleksowe badania z zakresu gospodarki wodnej, w tym oczyszczania ścieków.

Inwestycje z zakresu oczyszczania ścieków są współfinansowane z funduszy strukturalnych UE. W 2006 roku 

dotacje wyniosły łącznie 191 917 mln koron słowackich z czego 83 366 mln koron wykorzystały przedsię-

biorstwa wodne, zaś pozostałe 108 551 mln koron – jednostki municypalne. Rozdysponowaniem tych fun-

duszy zajmuje się Ministerstwo Środowiska (Water Research Institute Bratislava 2007). 



144 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

5.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Baza Kompass wskazuje 41 firm specjalizujących się w budowie oczyszczalni ścieków. Najważniejsze z nich 

to:

•	  OSP (http://www.osp.sk ) – duża firma budowlana zajmująca się głównie budową mieszkań. Posiada jed-

nak w swoim portfolio realizacje oczyszczalni ścieków, wymianę systemów doprowadzania wody i kana-

lizacyjnych, a także stacji podgrzewania wody. Ostatnią tego typu inwestycją byłą oczyszczalnia ścieków 

w Bystricanach.

•	  Aquastav (http://www.aquastav.sk/ ) – firma z siedzibą w Bratysławie, specjalizująca się w budowie i re-

moncie systemów kanalizacyjnych i sieci wodociągowych. W swojej bazie referencyjnej posiada inwesty-

cje na terenie całego kraju, zlecane głównie przez jednostki municypalne. 

•	  Ekoform (http://www.ekoform.sk ) – firma działająca na terenie całego kraju. Posiada w swoim portfolio 

realizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych.

Baza Kompass wskazuje również 19 firm zajmujących się oczyszczaniem ścieków. Najważniejsze z nich to:

•	  BB Aquex (http://www.bbaqex.sk ) – firma zajmująca się produkcją, dystrybucją i wykonaniem przydo-

mowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych. Wielkość, w zależności 

od zapotrzebowania waha się od oczyszczalni obsługujących domki jednorodzinne, po oczyszczalnie 

zdolne obsługiwać do 270 ludzi. Jakość wody oczyszczonej spełnia normę określoną przez rząd Repu-

bliki Słowacji w rozporządzeniu 296/2005, ustanawiającym normy jakości dla wód powierzchniowych  

i oczyszczonych.

•	 WTC Makro U-Plast (http://www.wtc-macrouplast.sk ) – firma produkująca i dystrybuująca oczyszczalnie 

ścieków typu SX – P na potrzeby domów, małych przedsiębiorstw, restauracji itd. Ma w swojej ofercie 

również oczyszczalnie kontenerowe, które łatwo można dostarczyć w dowolne miejsce. Oferuje także 

większe oczyszczalnie przemysłowe.

Rynek oczyszczalni ścieków jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. Wydaje się być dobrym kierun-

kiem ekspansji dla polskich przedsiębiorstw.

5.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej
Silne strony
•	 Doświadczenie na dosyć podobnym, polskim rynku
•	 Bliskość geograficzna

Słabe strony
•	 Kilka przedsiębiorstw państwowych o relatywnie 

silnej pozycji

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Potencjalnie duże zapotrzebowanie na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, ze względu na niski procent 
domów podłączonych do oczyszczania ścieków

•	 Niezbyt nowoczesna infrastruktura (mała liczba 
nowoczesnych oczyszczalni chemicznych)

Zagrożenia
•	 Mały rynek
•	 Ciężko powiedzieć jak będzie kształtował się popyt 

na nowoczesne technologie z zakresu oczyszczania 
ścieków

Tabela 8. Analiza SWOT.
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6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Słowacji

Według danych urzędu statystycznego Słowacja w roku 2008 wyprodukowała łącznie 1 790 691 ton od-

padów. W 2005 roku było to tylko nieco ponad 1,5 mln ton,co oznacza szybki wzrost w ciągu ostatnich lat 

(Tabela 9).

2005 2006 2007 2008 2009

Odpady komunalne razem (tony) 1558263 1623306 1668648 1790691 1745494

W tym: Segregowane 84692 86 208 109 888 132 911 bd.

Tabela 9. Odpady komunalne na Słowacji w latach 2005 – 2009. Źródło: Statistical office of the Slovakia Republic 2010, Slovak Environmental Agency

2005 2006 2007 2008 2009

Odpady Razem 9 371 175 12 884 133 9 265 848 9 701 382 6 293 035

W tym: 

Rolnictwo 661 911 741 963 650 169 783 182 bd

Górnictwo 203 966 331 866 248 145 143 917 bd

Produkcja przemysłowa 4 324 689 5 615 986 3 339 639 4 620 409 bd

Dostarczenie elektryczności, gazu i wody 1 519 554 1 577 183 1 165 562 1 404 368 bd

Budownictwo 950 926 916 230 2 039 422 1 003 669 bd

Odpady Niebezpieczne 561 247 535 068 525 165 523 928 484 678

Tabela 10. Odpady przemysłowe na Słowacji w latach 2005 – 2009. Źródło: Statistical office of the Slovakia Republic 2010, Slovak Environmental Agency 

2010.

Ilość odpadów produkowanych przez przemysł ulegała w ostatnich latach dużym wahaniom. Widać to po-

równując rok 2005 i 2007, kiedy w przemyśle wyprodukowano podobną ilość odpadów, wynoszącą nieco 

ponad 9 mln ton, a w 2006 r. kiedy wytworzono prawie 13 mln ton. W związku z tym ciężko ocenić, czy mniej-

sza ilość wyprodukowanych odpadów w roku 2009 to początek nowej tendencji, czy też kolejna fluktuacja.

Produkcja odpadów niebezpiecznych systematycznie spada. Jest to na pewno częściowo efekt prowadzo-

nej polityki rządu, jednak do przytoczonych danych należy podchodzić z dużą ostrożnością. Przykładowo 

w 2002 roku produkcja odpadów wyniosła aż 1,4 mln ton, natomiast już rok później zaledwie 0,6 mln ton. 

Oznacza to ponad dwukrotny spadek na rok przed akcesją Słowacji do UE. W 2004 roku według danych rzą-

dowych wyprodukowano już tylko 432 tys. ton, czyli mniej niż trzecią część tego co dwa lata wcześniej. Tym 

niemniej w późniejszych latach również można zauważyć tendencję spadkową ilości odpadów niebezpiecz-

nych (Slovak Environmental Agency 2010). 
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Wśród innych rodzajów odpadów widoczna jest tendencja wzrostowa (odpady komunalne z 1558263  

w 2005 do 1745494 w 2009) lub bardzo duża zmienność (przykładowo ilość produkowanych odpadów prze-

mysłowych zwykłych, między rokiem 2008 a 2009 spadła o ponad 3 mln ton). Ze względu na dyrektywy UE 

i inne akty prawne (które zostaną opisane poniżej) zapotrzebowanie na technologie utylizujące odpady jest 

wciąż na wysokim poziomie.
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Wykres 4. Produkcja odpadów w Republice Słowacji w latach 2002 – 2009, w milionach ton. Źródło: Slovak Environmental Agency 2010. 

6.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Kwestie gospodarki odpadami na Słowacji reguluje tzw. Waste Act czyli Ustawa o odpadach nr 223/2001. 

Pełen tekst ustawy został opublikowany w roku 2006, natomiast od 2001 roku tekst aktu prawnego był do-

stosowywany do standardów UE. Ustawa zawiera szereg regulacji zgodnych ze standardami UE, m.in. po-

wstanie funduszu zajmującego się zamykaniem wysypisk śmieci, wpisanie nowych możliwości nakładania 

kar, które umożliwiają jednostkom municypalnym lepszą gospodarkę odpadami i powstanie funduszu re-

cyclingu, zajmującego się wspieraniem gospodarki odpadami (Office of the Slovak Republic 2010).

W 2006 roku rząd przyjął Narodowy Program Gospodarki Odpadami na lata 2006 – 2010. Plan miał być ca-

łościowym opracowaniem regulującym ten obszar. Niestety program nie został opublikowany w dzienniku 

ustaw i nie wszedł w życie (Office of the Slovak Republic 2010).

Dokumentem mającym istotne znacznie jest europejski Program Operacyjny Środowisko na lata 2007 – 

2013, który jako czwarty ważny obszar wymienia gospodarkę odpadami. Główne cele programu to:

•	  pełne dostosowanie infrastruktury do przepisów UE i regulacji krajowych

•	  eliminacja negatywnych skutków odpadów (a przede wszystkim wysypisk śmieci) na środowisko i zdro-

wie obywateli

•	  zwiększenie segregacji odpadów komunalnych

•	  oddzielne zbieranie odpadów niebezpiecznych
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•	  przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów niebezpiecznych, poprzez wykorzystywanie najlepszych 

dostępnych technologii

•	  budowa nowych i przebudowa istniejących zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych (do 2015 roku 

na terenie Słowacji ma się znajdować 15 tego typu zakładów. W 2005 roku były zaledwie 3)

•	  zamykanie składowisk odpadów (do 2015 roku 64 składowiska mają zostać zamknięte) (Ministerstwo 

Środowiska Republiki Słowacji 2007)

6.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek wywozu i składowania odpadów w Republice Słowacji jest w niewielkim stopniu rozwinięty. Baza 

Kompass wskazuje 47 firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i montażem instalacji do usuwania i utyli-

zacji odpadów z gospodarstw domowych i przemysłu (dla porównania w sąsiednich Czechach jest to aż 137 

firm, czyli prawie trzykrotnie więcej przy dwukrotnie większej liczbie ludności). Najważniejsze firmy zajmu-

jące się utylizacją odpadów na Słowacji to:

•	 Agruss (http://www.arguss.sk ) – Firma zajmująca się zbieraniem, składowaniem, recyclingiem lub uty-

lizacją odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym odpadów niebezpiecznych). Oferta obejmuje 

odprowadzanie odpadów zawierających rtęć za darmo (wg informacji na stronie www). Firma usuwa 

szlam, osady, odpady z urządzeń elektronicznych, oferuje również dekontaminacje gleby. Posiada atest 

Ministerstwa Środowiska.

•	 VODS (http://www.vods.sk/ ) – członek międzynarodowej grupy AVE. Oferuje odprowadzanie i utylizację 

odpadów przemysłowych, elektronicznych, zużytych opon i gumy. Firma zajmuje się również consultin-

giem z zakresu gospodarki odpadami i recyclingu.

•	 Elektro recycling (http://www.elektrorecycling.sk/ ) – Specjalizuje się w utylizacji odpadów elektronicz-

nych. Posiada własny zakład utylizacji na terenie Banskiej Bystrzycy. Zakład utylizuje urządzenia elektro-

niczne zawierające rtęć i inne metale ciężkie. 

•	 Taval (http://www.taval.sk ) – Firma, której specjalnością jest usuwanie i utylizacja złomu, a także prze-

tapianie złomu aluminiowego na gotowe do wykorzystania bryły. Firma spełnia standardy jakości ISO 

9001:2000.

•	 Detox (www.detox.sk) – Firma posiada dwa zakłady utylizacyjne, w Banskiej Bystrzycy (możliwości prze-

robowe: 37 000 t/rok) i w Rimskej Svobodzie (oleje odpadowe 15000 t/rok i odpady z rozpuszczalników 

4000 t/rok). Zajmuje się usuwaniem pełnego katalogu odpadów, m.in. odpadów z górnictwa, odpadów 

elektrycznych, olejowych, fluorescencyjnych, toksycznych, odpadów zawierających PCB i PCT. 

•	 Fecupral (http://www.fecupral.sk/ ) – Firma specjalizująca się w zbieraniu i usuwaniu odpadów niebez-

piecznych. Od 2000 roku posiada własną spalarnię odpadów. Posiada certyfikat na spalanie odpadów 

zawierających PCB.
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6.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Doświadczenie na polskim rynku
•	 Bliskość geograficzna
•	 Duże perspektywy rozwoju rynku recyclingu odpa-

dów komunalnych

Słabe strony
•	 Kilka wyspecjalizowanych firm, posiadających dobrą 

markę

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Nacisk UE i determinacja rządu w zmniejszaniu ilości 

odpadów
•	 Duże zapotrzebowanie ze względu na plany zamy-

kania wysypisk śmieci, przy jednoczesnym wzroście 
liczby odpadów komunalnych i planowane zmiany  
w gospodarce odpadami

Zagrożenia
•	 Brak jednolitego planu gospodarki odpadami na 

Słowacji
•	 Stosunkowo niewielki rynek

Tabela 11. Analiza SWOT.

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja Słowacji

Słowacja nie jest liderem w kwestii wydobycia węgla i produkcji koksu. Pomimo tego w 2008 r. wydobyto  

2 423 471 ton węgla brunatnego, czyli 300 tys. ton więcej niż rok wcześniej (Statistical office of the Slovakia 

Republic 2010). 

Ze względu na obecność jednego z największych zakładów metalurgicznych w tej części Europy (zakła-

du US Steel w Koszycach) Słowacja produkuje znaczne ilości stali, stopów stalowych, i innych materiałów,  

do produkcji których niezbędny jest koks. 

2006 2007 2008

Stal surowa (tys. ton) 4 848 4 800 Brak danych

Stopy żelaza (tony) 121 372 Brak danych 117 318

Aluminium i stopy aluminium (tony) 340 019 350 699 352 421

Tabela 12. Produkcja stali i stopów w Republice Słowacji w latach 2006 – 2008. Źródło: Statistical office of the Slovakia Republic 2010.

Przy produkcji stali emitowane są do atmosfery szkodliwe zanieczyszczenia. W zależności od rodzaju 

substancji niebezpiecznej jest to od 7% (cząstki stałe), do ponad 38% (tlenek węgla). Słowacji potrzebne  

są nowoczesne czyste technologie, które będą mogły być wykorzystane w branży metalurgicznej. Tabela 

13 prezentuje całościową emisję poszczególnych substancji do atmosfery i udział przemysłu stalowego  

w tej emisji.
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2005 2006 2007

Emisja cząstek stałych (w tys. ton) 60,9 54,2 46,4

W tym: przemysł stalowy (w tys. ton) 4,0 4,0 3,2

Emisja dwutlenku siarki (w tys. ton) 89 87,8 70,6

W tym: przemysł stalowy (w tys. ton) 10,9 10,8 9,1

Emisja tlenków azotu (w tys. ton) 98 86,1 82,8

W tym: przemysł stalowy (w tys. ton) 9,2 10,6 8,3

Emisja tlenku węgla (w tys. ton) 299,4 281,9 268,7

W tym przemysł stalowy (w tys. ton) 95,2 111,4 104,1

Tabela 13. Emisja szkodliwych substancji do atmosfery w latach 2005 – 2007. Źródło: Statistical Office of the Slovakia Republic 2010.

Nie jest również zaskoczeniem, że właśnie region koszycki odpowiada za emisję największej ilości niebez-

piecznych substancji. Przykładowo region ten wyemitował aż 102 tys. ton tlenków węgla z ogólnej liczby 

268 tys. ton. W przeliczeniu na km2 są to aż 402 tony rocznie. Żaden z pozostałych regionów nie przekracza 

nawet 50 ton. Sprawia to, że jest zdecydowanie najbardziej obiecującym miejscem dla firm oferujących czy-

ste technologie dla koksownictwa (Statistical office of the Slovakia Republic 2010).

7.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Ze względu na przepisy unijne nakazujące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, sło-

wackie firmy są zobligowane do inwestowania w technologie ograniczające emisję CO2. Zgodnie z mechani-

zmem handlu poziomem emisji (EU Emission Trading Scheme), Słowacja powinna wyemitować w latach 2008 

– 2012 nie więcej niż 30,9 mln ton dwutlenku węgla. W samym 2007 roku emisja CO2 wyniosła 24,5 mln ton, 

tak więc pomimo tendencji spadkowej w ostatnich latach, Słowacja nie będzie w stanie utrzymać tych norm 

bez poważnych inwestycji w technologie ograniczające emisję (Komisja Europejska 2007).

7.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek technologii dla koksownictwa w Republice Słowacji nie jest duży ze względu na niskie krajowe wydo-

bycie koksu i jego relatywnie niskie zużycie. Istnieje kilka firm zajmujących się handlem węglem i koksem, 

jak również firm z branży metalurgicznej, zużywających koks. Najważniejsze z tych firm to:

•	  Riedera Slovakia (http://www.rideraslovakia.sk ) – firma wielobranżowa zajmująca się m.in. handlem wę-

glem i koksem. Jej dostawcami koksu są głównie firmy z Polski.

•	  Slovenergo (http://www.slovenergo.sk/ ) – przedsiębiorstwo handlowe, oferujące swoim klientom różne 

rodzaje węgla, koksu i antracytu a także gotowe produkty metalurgiczne. 

•	  Be Group (http://www.begroup.com/sk/BE-Group-Slovakia/ ) – słowacki oddział międzynarodowej firmy 

oferującej produkty ze stali.

•	  Fepos (http://www.fepos.sk ) – przedsiębiorstwo zajmujące się handlem stalą, oferuje m.in. stal węglową, 
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stal manganową, niklową, chromowaną etc. 

Potencjalnym partnerem handlowym dla firm oferujących czyste technologie dla koksownictwa mogą być 

przedsiębiorstwa metalurgiczne i stalowe. Na rynku słowackim działa wiele takich firm, najważniejsze z nich 

to:

•	  US Steel Kosice (http://www.usske.sk ) – część potężnego, międzynarodowego koncernu stalowego  

US Steel. Jest to duże przedsiębiorstwo metalurgiczne, będące spadkobiercą słynnych zakładów stalo-

wych VSZ w Koszycach. Problemem może być to, że jest ono częścią międzynarodowej korporacji i umo-

wy dotyczące zakupu technologii dla fabryk mogą być podejmowane przez międzynarodowe kierownic-

two..

•	  Metalurg Steel (http://www.metalurg.com/ ) – Przedsiębiorstwo metalurgiczne oferujące stal węglową  

i stopy stali. Posiada odlewnie i piece stalowe, więc może być potencjalnym odbiorcą dla nowoczesnych 

technologii.

•	  Kovohuty (http://www.kovohuty.sk ) – przedsiębiorstwo metalurgiczne, specjalizujące się w przetwarza-

niu miedzi.

•	  Lana (http://www.lana.sk ) – przedsiębiorstwo metalurgiczne, wyspecjalizowane w produkcji stopów alu-

minium.

•	  OFZ (http://www.ofz.sk ) – największy w europie środkowo – wschodniej producent stopów żelaza

•	  ZSNP (http://www.zsnp.sk ) – zakład metalurgiczny specjalizujący się w produkcji stopów aluminium

•	  Slovakia Steel Mill (http://www.ssmst.sk ) – duża firma metalurgiczna zatrudniająca blisko 400 pracowni-

ków i produkująca 600 000 ton stali rocznie. Planowane jest zwiększenie produkcji do 800 000 tys. ton

Warto również skontaktować się z największym na Słowacji stowarzyszeniem, skupiającym firmy górnicze  

i metalurgiczne (Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR – związek hutnictwa, górnictwa i geolo-

gii Republiki Słowacji – http://www.zhtpg.sk). Skupia ono firmy zajmujące się produkcją stali, żelaza, metali 

kolorowych, węgla, rudy, a także firmy zajmujące się wydobyciem minerałów. 

Baza Kompass wskazuje jedną firmę, która produkuje i dystrybuuje rozwiązania dla pieców koksowniczych. 

Jest to: 

•	 Termostav – Mraz (http://www.termostav-mraz.sk/en ) – firma produkująca piece koksownicze i inne 

urządzenia dla przemysłu stalowego. Jest spadkobierczynią zakładu założonego w 1962 roku. W swojej 

bazie referencyjnej posiada projekty wykonywane dla największych firm metalurgicznych na Słowacji,  

w tym dla US Steel i w wielu innych krajach.
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Rynek zielonych technologii na Słowacji

7.4. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Doświadczenie na polskim rynku
•	 Wysoka jakość i energooszczędność produktów
•	 Istniejąca współpraca między polskimi a słowackimi 

firmami w dziedzinie handlu koksem

Słabe strony
•	 Silny konkurent w postaci Termostav – Mraz

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Normy europejskie, nakazujące coraz większe 

ograniczenia emisji gazów

Zagrożenia
•	 Mały rozmiar tego rynku

Tabela 14. Analiza SWOT.

8. Podsumowanie

Słowacja jest krajem o dosyć niskim zanieczyszczeniu środowiska, przynajmniej w porównaniu do innych 

krajów regionu. Ciężko wskazać poważne problemy środowiskowe. Technologie we wszystkich obszarach 

branych pod uwagę przy tworzeniu raportu są na Słowacji wykorzystywane w pewnym stopniu, jednak  

w wielu miejscach można dostrzec możliwości dla rozwoju zielonych technologii. 

Wydaje się, że ciekawa perspektywy otwiera się przed rynkiem biomasy. Rząd jest zdeterminowany  

aby zwiększyć udział technologii z tego obszaru w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Kraj posiada 

ogromne zasoby drewna, które może wykorzystać jako paliwo. Również produkcja rolna może zapewnić 

stałe dostaw źródła paliwa bez konieczności importu. Co ważne, rozwiązania prawne są bardzo sprzyjające 

dla inwestorów. System cen za energię produkowaną z biomasy pozwala na dosyć szybki zwrot kosztów.  

To wszystko sprawia, że ta gałąź energetyki powinna się rozwijać bardzo dynamicznie w najbliższych latach.

Kolektory słoneczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów i przychylnością polityków. Spra-

wia to, że ich liczba zwiększa się z roku na rok i ten wzrost powinien się utrzymać przez kilka najbliższych lat. 

Konkurencja na tym rynku jest duża, ale posiadając wysoki jakościowo produkt można liczyć na zyski.

Oczyszczanie ścieków rozwija się na Słowacji bardzo dynamicznie. Liczba oczyszczalni wzrasta z roku na rok. 

Również liczba mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego jest coraz większa, chociaż wciąż 

jest to znacznie mniej (procentowo) niż w sąsiednich Czechach. Dla firm chcących wejść na ten rynek inte-

resujące może być zapotrzebowanie na oczyszczalnie przydomowe i przyzakładowe. Również nowoczesne 

technologie oczyszczania chemicznego dla oczyszczalni ścieków mogłyby znaleźć odbiorców.

Gospodarka odpadami to jeden z priorytetów całej UE i znajduje to swoje odbicie również na Słowacji.  

Na Słowacji rośnie ilość odpadów komunalnych. Stwarza to ciekawe perspektywy dla producentów urzą-

dzeń do recyclingu lub spalania takich odpadów. Spada natomiast ilość odpadów niebezpiecznych, jednak-

że rośnie zapotrzebowanie (wynikające z członkostwa Słowacji w UE) na przyjazne środowisku metody ich 

utylizacji. 
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Interesujący może być rynek czystych technologii dla koksownictwa. Na Słowacji działa wiele dobrze pro-

sperujących przedsiębiorstw metalurgicznych i stalowych. Muszą one spełniać coraz bardziej rygorystyczne 

normy środowiskowe, dlatego mogą być potencjalnie zainteresowane takimi technologiami.

Kluczowym problemem na rynku słowackim może być rosnąca konkurencja. Słowacja jest krajem należą-

cym do Unii Europejskiej, który coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na gospodarczej mapie świata. 

To oznacza napływ inwestorów, know – how i technologii z krajów o wyższym poziomie technologii śro-

dowiskowych, jak chociażby kraje skandynawskie. Jednak jest to rynek otwarty na nowe inwestycje także  

od producentów polskich.
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Rynek zielonych technologii na Ukrainie
Anton Koval

 
 
1. Wprowadzenie

Ukraina to państwo znajdujące się w zachodniej części Europy Wschodniej. Graniczy ono od północy z Bia-

łorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym 

i Morzem Azowskim, a ze wschodu z Rosją. Niegdyś Ukraina była częścią ZSRR, zaś od sierpnia 1991, wraz  

z podpisaniem deklaracji niepodległości stała się suwerennym państwem.

Ukraina jest republiką parlamentarną i zgodnie z konstytucją na czele państwa stoi prezydent, który jest wy-

bierany na 5-letnią kadencję. Najwyższym organem władzy państwowej jest jednoizbowy parlament – Rada 

Najwyższa Ukrainy. Sytuacja polityczna Ukrainy jest niestabilna, od czasu odejścia od władzy prezydenta 

Leonida Kuchmy. Ważną rolę w państwie odgrywają dwie siły polityczne. Pierwszą stanowią tzw. ”poma-

rańczowi”, zadaniem których jest integracja kraju z Unią Europejską i państwami zachodnimi, drugą są tzw. 

„niebiesko-biali”, którzy widzą przyszłość kraju w bliskim związku z byłymi państwami członkowskimi ZSSR., 

w tym głównie z Rosją. Ze względu na taki podział sił politycznych w państwie i dochodzenia do władzy raz 

jednej, raz drugiej strony, niemożliwe jest budowanie stabilnej sytuacji politycznej kraju, która umożliwiłaby 

tworzenie i konsekwentne realizowanie planów rozwoju długoterminowego.

W czasie istnienia Związku Radzieckiego, Ukraina była drugim po Rosji największym pod względem liczby 

ludności i potencjału gospodarczego krajem ZSRR. Wartość jej produkcji czterokrotnie przewyższała obecną 

produkcję gospodarki Ukrainy. Ukraińskie czarnoziemy (regiony znajdujące się na wschodzie kraju z bardzo 

dobrą jakością i żyznością ziemi) dawały ponad 25% produkcji rolnej całego Związku Radzieckiego. 

Ukraina ma duży potencjał do wzrostu ekonomicznego. Gospodarka kraju głównie opiera się na przemyśle 

metalurgicznym (ok. 23% produkcji przemysłowej), spożywczym (18%), maszynowym (ok. 12%) i wydobyw-

czym (ok. 11%). Ukraina w większości zajmuje się eksportem surowców o niskim poziomie przetworzenia co 

zapewnia do 70% wpływów do budżetu. Państwo jest mocnym światowym graczem na rynku spożywczym 

(to drugi największy producent oleju słonecznikowego na świecie). Kraj może poszczycić się dużą produkcją 

wydobywczo-metalurgiczną, która jest skoncentrowana w południowo-wschodniej części kraju. Produkcja 

ta zagraża sytuacji ekologicznej państwa. Polska jest ważnym partnerem handlowym Ukrainy. Znajduje się 

ona wśród państw na 7 miejscu, do którego odbywa się eksport kraju (ok. 3,5%) i na 3 miejscu pod wzglę-

dem importu (0k. 3,2%). Nakłady inwestycyjne na rzecz Ukrainy wyniosły w Polsce ponad 153 mln USD, zaś 

ukraińskie inwestycje opiewają w Polsce na ponad 300 mln USD.

Terytorium Ukrainy zamieszkuje 48 milionów obywateli, z czego 77% to Ukraińcy, zaś 17% to Rosjanie. Po-

zostałe grupy etniczne stanowią mniej niż 1 %. Oficjalnym językiem kraju jest ukraiński, chociaż rosyjski jest 

też powszechnie używany.

Stolicą kraju jest Kijów, który ma około 2,6 mln mieszkańców, zaś do największych miast można zaliczyć: 
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Charkowo (Kharkiv), Donieck (Doneck), Odessę, Lwów i Dniepropietrowsk (Dnipropetrovsk).

2. Streszczenie

Raport przedstawia sytuację i perspektywy rozwoju rynku zielonych technologii na Ukrainie. Skupia się  

on na pięciu obszarach technologicznych dotyczących biomasy, kolektorów słonecznych, oczyszczania ście-

ków, przetwarzania odpadów oraz koksownictwa.

Sektor biomasy na Ukrainie stanowi część rynku o bardzo dużych możliwościach rozwoju, ze względu  

na znaczną produkcję rolną w tym kraju. Dodatkowo kraj charakteryzuje się dużym procentem zalesienia, 

co zwiększa jego zasoby biomasy. Większość wyprodukowanych w kraju pelletów i brykietów jest eksporto-

wana do krajów europejskich. Sam popyt krajowy na tego typu rozwiązania jest jeszcze stosunkowo niski, 

ale z uwagi na wzrastające ceny gazu, pozyskiwanie ciepła z biomasy staje się coraz bardziej popularne.  

W najbliższych latach planowane jest zwiększenie użycia tego typu rozwiązań, nie tylko w prywatnych go-

spodarstwach domowych, ale i w instytucjach komunalnych.

Ukraina posiada dobre warunki nasłonecznienia. Jednak technologie kolektorów słonecznych służące  

do produkcji energii, nie są jeszcze powszechnie wykorzystywane. Powolny rozwój kraju nie daje możliwości 

szybkiego wzrostu na znaczeniu tego rynku. Ze względu na niskie zarobki obywateli i jednocześnie wysokie, 

europejskie ceny kolektorów, czas zwrotu inwestycji pojedynczego kolektora słonecznego jest długi. Jest  

to powód, z którego Ukraińcy powstrzymują się od zakupu takich systemów na dużą skalę. Innym czynni-

kiem ograniczającym wzrost na znaczeniu kolektorów są ceny gazu będące na relatywnie niskim poziomie.

Oczyszczenie ścieków w kraju stanowi poważny problem. Dużo zanieczyszczeń wody pochodzi z rożnego 

rodzaju fabryk i elektrowni. Obecny stan infrastruktury do oczyszczania ścieków jest niezadowalający. Urzą-

dzenia i technologie są bardzo przestarzałe i mało wydajne. Tego problemu z jakim boryka się Ukraina nie da 

się rozwiązać w krótkim czasie, dlatego krajowe władze będą zmuszone do długofalowych inwestycji w ten 

obszar. Dodatkowo szacuje się, że będzie wzrastać popyt na nieduże, lokalne systemy oczyszczania.

Odpady również stanowią bardzo duży problem, bo z roku na rok ich ilość niebezpiecznie się zwiększa, 

a nadal brakuje rozwiązań w obszarze utylizacji śmieci. W kraju niema długoterminowego planu rozwoju 

technologii gospodarowania odpadami. Istniejące rozwiązania dotyczą w większości wywozu śmieci. Pro-

blemem jest bardzo niski koszt wytwarzania śmieci, co doprowadziło do sytuacji, w której wszystkie projekty 

dotyczące rozwoju systemów utylizacji stają się nierentowne. 

Bardzo ważnym sektorem gospodarki Ukrainy jest przemysł metalurgiczny. Ze względu na ten fakt rozwój 

technologii dla koksownictwa jest w ścisłym kręgu zainteresowania zarówno ze strony firm prywatnych, 

jak i instytucji badawczych. Produkcja koksu w kraju jest znacząca, gdyż jest on używany dla produkcji stali. 

Większość badań koncentruje się na zwiększeniu wydajności oraz zmniejszeniu strat energetycznych przy 

produkcji tego stopu. Jednak rozwijanie czystych, ekologicznych technologii koksownictwa nie jest priory-

tetem.
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3. Rynek biomasy

3.1. Obecna sytuacja Ukrainy

Biomasą nazywamy materię organiczną, która niesie ze sobą pewną wartość kaloryczną, dzięki czemu może 

być spalona z uzyskiem energii. Są to przede wszystkim materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

Energia pozyskana w procesie spalania biomasy, jest wytwarzana w postaci ciepła, które dodatkowo może 

zostać przekształcone na energię elektryczną. Do pozyskania energii z biomasy najczęściej wykorzystuje 

się drewno niskiej jakości, opady drewniane, odchody zwierząt oraz odpady z przemysłu rolniczego (słomę, 

łodygi kukurydzy, łodygi słonecznika, otręby).

Typy biomasy Potencjał energetyczny

milion ton/rok

Łodygi zbóż 5,6

Łodygi kukurydzy 2,4

Łodygi i łuska słonecznika 2,3

Biogaz z nawozów 1,6

Gaz ściekowy 0,2

Gaz ze składowisk 0,3

Odpady drewniane 2,0

Paliwo z twardych odpadów komunalnych 1,9

Paliwo ciekłe z biomasy (biodiesel, bioetanol i inne) 2,2

Rośliny energetyczne (topole, wierzby) 5,1

Torf 0,6

Razem 24,2

Tabela 1. Potencjał rynku biomasy na Ukrainie. Źródło: Geletukha, 2006. 

Żeby określić sytuację na rynku energetycznym Ukrainy, ważny jest opis jego struktury. Ukraina jest jednym 

z największych konsumentów energii w Europie. W przeliczeniu na jednostkę PKB – kraj zużywa dwukrotnie 

więcej energii niż Niemcy. W 2007 roku 47,7 % wyprodukowanej energii pochodziło z ropy i gazu (z czego 

około 20% stanowił gaz), 47,5 % pochodziło ze stacji jądrowych i 5% stanowiła hydroenergia (Nuclear Power 

in Ukraine, 2007.). Dlatego poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak energetycznie uniezależnić się od Rosji 

skąd pochodzi większość gazu i ropy, jest dla Ukrainy tak ważne.
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Z danych dotyczących zużycia energii widać, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest na etapie 

zarodkowym, chociaż potencjał kraju jest ogromny. Ukraina obecnie jest jednym z największych producen-

tów biomasy w Europie. Sprzyjają temu dogodne czynniki geograficzne. Pierwszym najbardziej oczywi-

stym z nich jest duża powierzchnia kraju, gdzie przeważającą jego część zajmują równiny (góry znajdują się  

na zachodzie i południu kraju). Większość powierzchni kraju (58%) nadaje się do prowadzenia rolnictwa, 

jednak obecnie tylko 15 % obszarów jest w tym celu wykorzystywana. Panujący w przeważającej części kra-

ju klimat umiarkowany oraz bardzo dobrej jakości gleby (czarnoziemy, zajmujące ok. 60% kraju, co stanowi 

niemalże 40% światowych zasobów tego typu gleb), dodatkowo sprzyjają produkcji dużej ilości biomasy. 

Zalesienie kraju jest na poziomie 16 %. Z potencjalnie dostępnych 2 milionów ton surowca organicznego, 

zużywana jest połowa, głownie w gospodarstwach domowych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się 

przetwórstwem drewna [Zhovmir 2002]. 

Na dzień dzisiejszy energia odnawialna zaspakaja około 0,5 % wszystkich potrzeb energetycznych kraju. 

Jest to bardzo niski procent. Dostępna ilość biomasy byłaby wstanie zaspokoić 10 – 15% tych potrzeb.  

Z powodu występowania tych ogromnych różnic rząd przyjął „Strategię Energetyczną Ukrainy do roku 2030” 

przygotowaną przez Ministerstwo Paliw i Energetyki Ukrainy, który zakłada, że w perspektywie 20 lat bioma-

sa ma odegrać największą rolę ze wszystkich źródeł energii odnawialnej. Problemem są dwa ważne czynniki 

wpływające na słabe wykorzystanie potencjału biomasy. Pierwszy dotyczy ceny gazu, który jest tak ważnym 

źródłem energii dla Ukrainy. Gaz jest stosunkowo tani, więc ani prywatnym, ani państwowym przedsiębior-

stwom nie opłaca się AK na razie inwestować w technologie wykorzystujące energię odnawialną. Z niedaw-

nym wzrostem cen gazu, kraj zaczął oszczędzać i szukać alternatywnych rozwiązań, stawiając na zmniejsze-

nie konsumpcji gazu oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Prognozy wskazują, że ceny gazu 

będą systematycznie rosły, co może spowodować, że niekonwencjonalne źródła energii będą zyskiwały  

na popularności. Drugim ważnym czynnikiem jest wiek i stan kotłów, służących do produkcji energii ciepl-

nej, służącej do ogrzewania gospodarstw domowych. W niektórych wypadkach sprzęt jest zużyty w 70%,  

co powoduje straty rzędu 50% przy spalaniu biomasy. Dodatkowo duża część kotłów jest wyłącznie przysto-

sowana do spalania gazu, co uniemożliwia w ogóle spalanie biomasy.

Paradoksem na Ukrainie jest fakt, że 90% wyprodukowanych w kraju brykietów z drewna i odpadów rol-

niczych jest eksportowana do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do Polski, Niemiec i Włoch. W ciągu zaledwie  

9 miesięcy w 2010 roku eksport pellet i brykietów do Europy wzrósł aż o 163% (Fuel Alternative raport, 2010), 

czyli o 427 tysiecy ton. Taka ilość stanowi 91% całego, wyprodukowanego stałego biopaliwa na Ukrainie. 

3.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Od strony regulacji i standardów rynek ukraiński boryka się z wieloma problemami. Do najpoważniejszych  

z nich należy duża biurokracja oraz korupcja występująca we wszystkich organizacjach rządowych. 

Pomimo tych problemów podjęto pewne kroki mające na celu wspieranie rozwoju bioenergetyki. Powo-

łano do istnienia ustawę „O alternatywnych rodzajach paliwa” (Про альтернативні види палива, Ustawa  

Nr 1391-XIV z 14.01.2000 z poz. zm) oraz ustawę „O wniesieniu zmian do prawa dla sprzyjania produkcji i wy-
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korzystania biologicznych rodzajów paliwa” (Программа развития производства дизельного биотоплива, 

Program rozwój produkcji biodiesla, Nr 1774 z 22.12.2006 z poz. zm.). Przewidują one dodatkowe ulgi po-

datkowe oraz uproszczenie procedur prowadzenia działalności mającej na celu produkcję i wykorzystanie 

biopaliwa w kraju. Do tej pory wszystkie nowe produkty wwożone do kraju musiały przejść certyfikację  

w DSTU (Urzędzie Standardów Kraju). Jest to nadal duży problem, bo wyznaczone standardy w większości 

są stare i pochodzą jeszcze z czasów Związku Radzieckiego (GOST), a zatem często nie przystają do obec-

nej rzeczywistości. Proces standaryzacji wynosi od paru miesięcy do nawet paru lat. Dodatkowo w trak-

cie postępowania certyfikacyjnego niewykluczona jest potrzeba wręczenia łapówek osobom decyzyjnym,  

co stanowi poważną barierę w przebiegu procesu.

Z uwagi na to, że biopaliwo dla kraju jest nowością, obecnie niema standardów dotyczących ich produkcji. 

Większość produkcji pelletów idzie na eksport, a producenci tego biopaliwa opierają swą produkcję na nie-

mieckich standardach DIN i DIN +. Dodatkowo niektórzy producenci starają się też zastosować standard EN 

14961-2.

3.3. Rynek ukraiński dziś i jutro

Sytuacja w jakiej znajduje się Ukraina wskazuje na to, że zużycie oraz produkcja biomasy będzie wzrastać. 

Pojawia się jednak pytanie w jakim tempie będzie się to odbywało. Jest to pytanie bardzo ściśle związane  

z prowadzoną polityką, która jest w tym kraju bardzo niestabilna. Kluczową rolę będzie odgrywało kształto-

wanie się cen gazu. Jeśli rządowi uda się obniżyć cenę tego surowca w trakcie negocjacji z Rosją, to automa-

tycznie kwestia wykorzystania alternatywnych źródeł energii zejdą na drugi plan. Dlatego rozwój bioener-

getyki jest ściśle związany z wykorzystaniem gazu. Ważną kwestią jest też poparcie ze strony rządu Ukrainy  

dla rozwijania ustawodawstwa mającego na celu ułatwienie rozwijania rynku biomasy. Inny problem doty-

ka też technologii uprawiania roślin. Wydajność ukraińskich zbiorów przy żniwach jest bardzo mała w po-

równaniu do krajów Unii Europejskiej. Polepszenie jakości technologii w obszarze uprawiania roślin, będzie 

wypływało nie tylko na wzrost ilości produkowanej żywności, ale i wzrost ilości powstających odpadów 

organicznych. W obowiązującej „Strategii Energetycznej Ukrainy do roku 2030” głównym zadaniem będzie 

zwiększenie udziału biomasy do poziomu 12%-15% udziału w energetycznym zapotrzebowaniu kraju.

W 2009 roku na terenie Ukrainy działało 13 producentów pelletów ze słomy i 51 z drewna, z czego istniało 

około 30 producentów pelletów i brykietów, którzy pracowali cały czas. Połowa z nich sprzedawała pellety 

na rynek wewnętrzny, a inni pracowali zgodnie z kontraktami międzynarodowymi, gdzie dostarczali biopa-

liwo do zagranicznych kontrahentów. Ogólna produkcja pelletów i brykietów na Ukrainie stanowi około 250 

tysięcy ton na rok. 50% tej ilości stanowią pellety i brykiety ze słomy i łodyg słonecznika. Coroczny wzrost 

rynku jest szacowany na poziomie 15-20%.
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Wykres 1. Produkcja pelletów w tyś. ton. Źródło: http://ecotech.zenako.ua/products_mar.htm.

Standardowa średnica rozmiaru pellet to 6 lub 8mm. Poziom wilgoci pelletów wynosi ok. 10%. Największym 

problemem przy produkcji pelletów na Ukrainie jest wysoki procent popiołu.

Zauważalnym zjawiskiem na Ukrainie jest stosowanie przez producentów pallet mało wydajnych technolo-

gii, zamiast budowy jednego dużego zakładu, o odpowiednio wysokiej jakości, ale i wysokiej cenie. Mając 

poważne problemy z otrzymaniem kredytów, producenci często wybierają najtańsze urządzenia.

Jakość produkowanych pelletów nie w pełni zadowala odbiorców z Unii Europejskiej. Z uwagi na niską ja-

kość dostępnej słomy, producenci nie zawsze mogą zapewnić dobrą i stabilną jakość pelletów. Starają się 

natomiast kontrolować rozmiary i wilgotność wytwarzanych pelletów.

3.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na Ukrainie można zauważyć dość dużą konkurencję wśród producentów brykieciarek. Na rynku są obecni 

zarówno zagraniczni, jak i rodzimi producenci. Zagraniczne technologie można tu podzielić na dwie grupy 

pochodzenia: te z obszaru Unii Europejskiej (głównie z Niemiec, Francji, Danii i Polski) oraz te pochodzące 

z krajów należących do byłego związku radzieckiego (głównie z Białorusi i Rosji). Technologie pochodzące 

z krajów Unii Europejskiej charakteryzują się wysoką wydajnością, jakością oraz niezawodnością. Jednocze-

śnie rozwiązania te cechuje bardzo wysoka cena, zwłaszcza obecnie po wystąpieniu kryzysu finansowe-

go i związanego z tym 30% wzrostem kursu euro. Z drugiej strony maszyny pochodzące z Rosji i Białorusi  

są niższej jakości, ale dostępne po bardziej przystępnych cenach. Ukraiński portal all-biz.info wskazuje około 

100 firm, które zajmują się produkcją różnego rodzaju brykieciarek. W większości nadają się one do uniwer-

salnego zastosowania tzn. przetwarzają od odpadów z drewna po słomę. Wśród ukraińskich producentów 

można wyróżnić: średnio-duże oraz małe przedsiębiorstwa. Technologie oferowane przez małych produ-

centów są niskiej jakości i w większości są oni wstanie konkurować tylko cenowo. Do produkcji urządzeń 
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używają podzespołów i krajowych części, a produkcja koncentruje się wyłącznie na rynku wewnętrznym. 

Średnio-duże firmy produkują maszyny lepszej jakości, poprzez wykorzystanie podzespołów i części wytwa-

rzanych w Niemczech i Francji. Czasem prowadzą także własne badania, co podnosi jakość i cenę oferowa-

nych technologii.

Presmash to zakład zajmujący się produkcją brykietów, który w ostatnich latach zajął się też produkcją bry-

kieciarek. Zakład był wybudowany jeszcze za czasu istnienia Związku Radzieckiego w 1978 roku. Zakład 

znajduje się na Zachodzie kraju. Średnioroczna sprzedaż wynosi 3 miliony hrywien. Obecnie w firmie pra-

cuje 180 pracowników. 30% zamówień pochodzi z zagranicy. Firma produkuje jeden model brykieciarki  

o nazwie B-80. Jest on przystosowany dla produkcji brykietów ze słomy i nasion słonecznika.

Parametry
Model

B-80

Wydajność 600-900kg/godzina

Średnica brykietu 80 mm

Wilgotność materiału 12-17%

Materiał do brykietowania Wszystkie rodzaje słomy i siana

Zasilanie Elektryczne

Tabela 2. Parametry brykieciarek produkowanych przez firmę Presmash.

Przykładem dużego przedsiębiorstwa działającego w tej dziedzinie jest firma „Mogilev- Podolsky Mashy-

nostroitelnyj Zavod”. Dana firma działa jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Firma zajmuje się produk-

cją szerokiej gamy urządzeń: młynów do mielenia zbóż, maszyn dla produkcji paszy dla zwierząt, kotłów, 

urządzeń do transportu zbóż oraz brykieciarek. Fabryka posiada certyfikat jakości ISO 9001:2001. Produkcja 

firmy jest eksportowana do 25 krajów. 

Parametry
Model

R6-LBS-50 R6-LBS-100

Wydajność 40-50kg/godzina 80-100kg/godzina

Średnica brykietu 70 mm

Wilgotność materiału 15-30%

Materiał do brykietowania Wszystkie rodzaje słomy i siana

Zasilanie Elektryczne

Tabela 3. Parametry brykieciarek produkowanych przez firmę „Mogilev- Podolsky Mashynostroitelnyj Zavod”. 

Powyżej przedstawione maszyny (Tabela 3), składają się z dwóch bazowych części: rozdrabniacza słomy  
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i właściwej brykieciarka. Parametry są wystandaryzowany w stosunku do innych, podobnych producentów.

Atagos (http://atagos.com.ua) jest to firma, która stanowi przedstawicielstwo holenderskiego producenta 

kombajnów i maszyn rolniczych Ploeger. W związku z zainteresowaniem liniami produkcyjnymi do brykie-

tów ze słomy, firma oferuje także linie brykietujące angielskiego producenta. Linia oferowana przez Atagos 

ma moc przerobową 1000kg/godz. Moc zużywana przy produkcji brykietów to 150 kWat. Słoma używana 

do produkcji brykietów może mieć wilgotność max 12%. Dla zastosowania danej linii jest potrzebna po-

wierzchnia hali około 2000m2 i o wysokości 6m. Produkcja linii w Anglii zajmuje około 10-12 tygodni. 

Zenako (http://zenako.ua) to grupa firm zajmująca się szerokim zakresem działań. Jeden z oddziałów gru-

py ”Zenako Ekotech” zajmuje się nie tylko produkcją maszyn do brykietowania, ale dodatkowo też same-

go brykietu (firma posiada fabrykę koło Kijowa). Technologie używane przy produkcji maszyn są pocho-

dzenia radzieckiego, ale zostały dopracowane w czasach niepodległości. Firma zajmuje się, urządzeniami  

do produkcji pellet oraz produkcją i sprzedażą pellet. Koszt linii produkcyjnej wynosi 200 000 Euro co zawiera  

w sobie koszt projektowania, budowy hali produkcyjnej i produkcji sprzętu dla wytwarzania pellet

UOMI (http://uomi.com.ua) to firma pochodząca z zachodniej części kraju. Zajmuje się produkcją i rozwija-

niem technologii służących oszczędzaniu energii i produkcji energii. Produkcja jest skierowana praktycznie 

do wszystkich sektorów gospodarki. Firma zajmuje się produkcją kotłów dla ogrzewania, spalania odpadów 

komunalnych oraz urządzeń do paletyzacji. Urządzenie ТТ 70/95-30/5 jest przeznaczone do produkcji bry-

kietów z odpadów roślinnych. Parametry maszyn są bardzo zbliżone do konkurencji. Czymś co odróżnia 

produkty UOMI od innych jest wykorzystanie systemów automatycznego kierowania na bazie kontrolerów 

firmy Siemens, co zabezpiecza wysoką jakość produkcji.

3.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Duża ilość niewykorzystanych zasobów biomasy
•	 Wzrost zainteresowania wykorzystania biomasy
•	 Stosunkowo niska jakość maszyn

Słabe strony
•	 Duża konkurencja z lokalnymi producentami
•	 Ciężko dotrzeć do odbiorców

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Jeden z największych rynków biomasy w Europie.
•	 Rynek się rozwija dlatego zakupy brykieciarek będą 

wzrastać

Zagrożenia
•	 Spadek ceny gazu
•	 Zmiana sytuacji politycznej

Tabela 3. Analiza SWOT.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja Ukrainy

Technologia kolektorów słonecznych znana jest od prawie stu lat. Z uwagi jednak na tani dostęp w tym cza-

sie do gazu i węgla, powszechnie były używane kotły gazowe i węglowe, stosowane do ogrzewania wody. 

Wraz ze wzrostem cen na surowce energetyczne, popyt na kolektory wzrasta. Na Ukrainie rozmowy na temat 
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wykorzystania w szerszym zakresie kolektorów słonecznych, zaczęły się intensyfikować po wystąpieniu kry-

zysów gazowych. Kwestia pozyskiwania energii odnawialnej z kolektorów słonecznych znajduje się w fazie 

początkowej. Warunki klimatyczne sprzyjają skutecznemu wykorzystywaniu kolektorów na terenie Ukrainy. 

Roczne nasłonecznienie kraju stanowi od 1070 kWgod/m^2 w północnej części kraju i do 1400 kWgod/

m2 na południu kraju. Ukraina realizuje kilkadziesiąt projektów pilotażowych wykorzystania kolektorów sło-

necznych w różnych sektorach gospodarki. Wśród nich są te dotyczące produkcji ciepłej wody użytkowej, 

dostarczanej do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, 

wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii cieplnej używanej w przemyśle, rolnictwie, małych  

i średnich firmach. Według szacunków dokonanych przez ukraińskich specjalistów, okres spłaty projektu 

instalacji słonecznej do ogrzewania wody i produkcji ciepła wynosi od pięciu do dziesięciu lat.

Rysunek 2. Mapa poziomu nasłonecznienia na Ukrainie. Źródło: http://naub.org.ua.

4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Firmy ukraińskie produkujące kolektory słoneczne w większości nie posiadają europejskich specjalistycznych 

certyfikatów tj. ISO, TUV czy Keymark, gdyż główna ich produkcja koncentruje się na rynku wewnętrznym. 

Wśród tych firm, które posiadają certyfikaty, najczęściej spotykanym typem certyfikatu jest ISO 9001:2000. 

Wszystkie kolektory są jednak przetestowane i dopuszczone do handlu przez rządowe laboratoria i zweryfi-

kowane przez DSTU (Krajowy System Standardów).

Dodatkowo do importu kolektorów są wymagane certyfikaty UkrSePro. Są one niezbędne do sprzedaży 

kolektorów na terenie Ukrainy. W kraju istnieje dużo centrów certyfikacji i można przeprowadzić analizę 

produktu. Jednym z nich jest centrum „Tysk” (http://tysk.com.ua). Certyfikacja kolektorów musi być przepro-

wadzana co każde 2 lata. Jednym z klientów „Tysk” jest firma Viessmann.
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4.3. Rynek ukraiński dziś i jutro

Obecnie gospodarstwa komunalne na Ukrainie zużywają rocznie około 74 mln ton ekwiwalentu paliwa 

(TEP). Co roku zapotrzebowanie na energię cieplną wzrasta o 1,5-2%. Prognozuje się, że wraz z ożywieniem 

gospodarki, może wzrosnąć poziom konsumpcji energii. Z drugiej strony są planowane oszczędności w zu-

życiu energii na poziomie 50%. W takim przypadku wzrost zużycia energii może okazać się nie aż tak duży.

Rząd przyjął ustawę odnośnie „Wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii i małych odnawialnych 

źródeł energii cieplnej”, która mówi o wspieraniu miedzy innymi rozwoju technologii kolektorów słonecz-

nych. Jednak żadne faktyczne działania ze strony władzy nie zostały podjęte. Największym problemem  

na rynku kolektorów jest stosunkowo długi czas zwrotu inwestycji, wynoszący do 10 lat.

4.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Rynek kolektorów słonecznych jest stosunkowo mały. Obecnie około dziesięciu firm, w różnych regionach 

kraju zajmuje się produkcją kolektorów słonecznych różnych konstrukcji. Całkowita produkcja energii ciepl-

nej ukraińskich kolektorów nie przekracza kilkuset metrów kwadratowych rocznie. W roku 2008 łączna po-

wierzchnia kolektorów słonecznych wyniosła około 10 tyś. m2. Następne 20 firm jest albo przedstawicielami 

firm zagranicznych takich jak: Junkers, Vailliant, Buderus, którzy eksportują swoją produkcję do Ukrainy, albo 

są to firmy ukraińskie wykorzystujące podzespoły zagranicznych firm. Najmocniejsze pozycje rynkowe zaj-

mują na Ukrainie firmy w całości produkujące kolektory (Afros, Sintech, Sintsolar oraz Krymskaja Teplovaja 

Kompanija).

Afros (http://www.afros.com.ua) jest jednym z producentów kolektorów słonecznych w kraju. Jego siedziba 

znajduje się na Krymie. Firma produkuje kolektory płaskie miedziane rurowe oraz próżniowe. W portfolio 

firmy znajdują się zarówno proste i tanie modułowe konstrukcje, jak i skomplikowane produkty posiadające 

elementy automatycznego sterowania. W katalogu płaskich kolektorów słonecznych znajdują się 3 modele. 

Próżniowe kolektory są podzielone na dwa typy: kolektor rurowe służące ogrzewaniu oraz kolektory z rura-

mi typu U. Kolektory są opatentowane na Ukrainie oraz pasują do standardu „Standard License Corporation 

„Broadway Technology”.

Sintsolar (http://www.sintsolar.com.ua) firma pochodzi z Odessy i zajmuje się produkcją kolektorów oraz 

pomp ciepła. Firma istnieje już 9 lat na rynku w dotyczącym energooszczędności. Sinsolar, jak i Afros zaj-

muje się produkcją płaskich kolektorów słonecznych. Pośród kolektorów płaskich firma oferuje SintSolar CS  

i SintSolar CB, gdzie SintSolar CB jest przeznaczony do sezonowego używania latem. Firma oferuje też im-

portowane kolektory próżniowe HEWALEX KSR10 (Polska-Niemcy). Aby móc zaoferować klientom pełen za-

kres usług, firma dodatkowo produkuje kontrolery cyfrowe (K-4M i K5M), które pobierając dane z czujników 

regulujących pracę kolektora i modułów pomp używanych w zarządzaniu przymusową cyrkulacją wody.

Krymskaja Teplovaja Kompanija (http://www.sevktk.com) została założona w 2001 roku v Sewastopolu. 

Firma zajmuje się produkcją kolektorów oraz systemów grzewczych do podgrzewania wody. Firma pro-
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dukuje kolektory różnego rodzaju: małe dla domów o mocy 5-15kWt i duże dla hoteli, basenów o mocy  

do 0,4 mWt. Od początku istnienia firma wyprodukowała 1800m2 kolektorów. Firma posiada certyfikaty 

takie jak ISO 9001 i niemiecki №02-328-126 DIN. Konstrukcja kolektorów jest opatentowana na Ukrainie  

i zgodna z wymaganiami GOST 28310-89 Kolektory słoneczne. Firma daje 10-letnie gwarancje, a kolektory 

maja służyć około 25 lat. 

4.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej
Silne strony
•	 Duży potencjał do wzrostu rynku.
•	 Niedoskonałe technologie obecnych graczy na rynku.

Słabe strony
•	 Duża konkurencja z lokalnymi producentami 
•	 Ciężko dotrzeć do odbiorców
•	 Stosunkowo mały rynek

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Możliwość zbudowania marki na nierozwiniętym 

rynku.
•	 Jeden z największych krajów pod względem ludności

Zagrożenia
•	 Spadek ceny gazu
•	 Aktywne rozwijanie technologii przez firmy krajowe.
•	 Wysoka cena

Tabela 4. Analiza SWOT.

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja Ukrainy

Zgodnie z międzynarodowymi standardami Ukraina należy do krajów z ograniczonymi zapasami słodkiej 

wody: ponad 200 ukraińskich miast ma poważne problemy z dostarczeniem wody, a ponad 1000 wsi może 

przetrwać tylko dzięki dowozom wody zdatnej do picia. Ukraińcy znacznie wyprzedzają kraje rozwinięte 

w spożyciu wody na jedną osobę. Praktycznie 80% mieszkańców korzysta z wody pobieranej ze źródeł po-

wierzchniowych, które gromadzą wodę oczyszczoną ze ścieków.

2/3 Ukraińców zużywa wodę pochodzącą z rzek, jezior i zbiorników wodnych, a 1 / 3 otrzymuje wodę  

ze źródeł podziemnych. Zdaniem ukraińskiego Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego „UkrVOD-

GEO”, 69% całej wody pitnej, która jest dostarczana do domów Ukraińców, nie spełnia norm sanitarnych.

Na Ukrainie zasoby wody pitnej są rozmieszczone nierównomiernie w regionach. 

W Doniecku, Zaporożu, Dniepropietrowsku, Nikolaevie, Chersoniu i Odessie (zlokalizowanych w południo-

wo-wschodniej części kraju) na 1 km2 powierzchni przypada od 5-10 do 40 tysięcy metrów sześciennych 

wody, w tym wód podziemnych, czyli 120-400m3 wody na osobę. To jest 15-20 razy mniej niż w zachodnich 

regionach Ukrainy (Lwów, Równe, Iwano-Frankowsk, Tarnopol). Istnieje również nierównomierne dopro-

wadzanie wody pitnej w obszarach miejskich i wiejskich. W dużych miastach (Odessa, Donieck, Charków)  

na osobę średnio przypada 400 litrów dziennie, ze średnią Ukrainy – 250 litrów [Prokopom, Tarabarova, Te-

teneva, Myronets 2008]. Na wsi – 35-40 litrów/dzień. Nie wszystkie regiony Ukrainy mają taką samą jakość 

wody pitnej. Jakość wody ze względu na stan chemiczny i bakterii jest sklasyfikowany jako skażony i za-

nieczyszczony (IV-V klasa jakości wody). Najbardziej zanieczyszczonymi obszarami w zakresie wody pitnej  

są następujące regiony: Basen Dniepru, dopływy morza Azowskiego, niektóre dopływy Dniestru i Zachod-
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niego Bugu. Do najbardziej krytycznych obszarów należą: Odessa, Donieck, Charków, Dniepropietrowsk, Za-

poroże, Chersonu i Nikolaev. Na tych obszarach, jakość wody jest klasyfikowana jako bardzo brudna (VI klasa 

jakości wody). W tych regionach, z powodu zanieczyszczeń antropogenicznych (przemysłowych, ścieków),  

a także ze względu na bardzo zły stan oczyszczalni ścieków, często ludzie piją wodę techniczną z odchylenia-

mi od normy, które czasami wynoszą do 80 % różnicy od normy. 

Najczystsze regiony pod względem wody pitnej, są zachodnie regiony Ukrainy (z wyjątkiem Lwowa): Równe, 

Tarnopol, Iwano-Frankowsk, Volyn i inne. Dopuszczalna do normy woda znajduje się w Sumach, Połtawie  

i Czernihowie.

5.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Na Ukrainie przyjęto prawo ”O ochronie środowiska”, które reguluje sposób odbioru ścieków od gospo-

darstw domowych oraz przedsiębiorstw. Dodatkowo funkcjonują rożnego rodzaju programy takie jak 

”Czysta woda” i „Ekonomia wody”, zadaniem których jest ochrona zasobów wodnych kraju, propagowanie 

oczyszczania ścieków w odniesieniu do międzynarodowych standardów i rozwinięcie centralnego systemu 

dostarczania wody. 

Ważnym aspektem na Ukrainie jest zmiana starych standardów, z czasów istnienia Związku Radzieckiego 

(GOST) na nowe standardy ukraińskie (DSTU), które byłyby zgodne z europejskimi wytycznymi. Dotychcza-

sową normą dotyczącą analizy czystości wody była norma GOST 2874-82 „Woda pitna”, która została przeba-

dana przy użyciu 28 wskaźników sanitarno-chemicznych. Dla porównania w Unii Europejskiej w 1993 roku 

woda była badana przy użyciu aż 95 wskaźników. W nowym krajowym standardzie będzie wykorzystywa-

nych juz 54 wskaźników i dodatkowo poziomy niektórych wskaźników będą bardziej zaostrzone.

5.3. Rynek ukraiński dziś i jutro

Na dzień dzisiejszy sytuacja w sferze oczyszczania wody na Ukrainie wygląda bardzo źle. Jedna czwarta 

oczyszczalni ścieków i co piąta stacja przepompowywania wody zakończyła swój okres amortyzacji. Zamor-

tyzowanych została także połowa pomp, z których 40% wymaga natychmiastowej wymiany. Ogólna długość 

kanałów ściekowych wynosi 50756,5 km, z czego 17269,2 km systemu (34%) jest w stanie awarii. Z uwagi 

na przestarzałość urządzeń do oczyszczania ścieków straty energii elektrycznej na oczyszczalniach w kraju 

wynoszą 25%. Do oczyszczania ścieków na Ukrainie próbuje się wykorzystywać różnorakie technologie.

Oczyszczanie mechaniczne odbywa się przy wykorzystaniu siatek, ekranów, piaskowników i innych urzą-

dzeń. Ta metoda może być używana do oddzielania osadów, szlamu i oleju ze ścieków.

Oczyszczanie biologiczne jest metodą wykorzystującą zdolność mikroorganizmów do rozkładu substancji 

zawartych w ściekach. Jednak organizmy te nie radzą sobie z przetwarzaniem jonów metali ciężkich i związ-

ków toksycznych zawartych w ściekach. Wcześniej do biologicznego oczyszczania ścieków były stosowane 

rożnego rodzaju filtry biologiczne. Teraz wykorzystuje się bardziej doskonałe urządzenia.

Oczyszczanie fizykochemiczne to typ oczyszczania ścieków, w którym wykorzystuje się różne metody re-
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agentowe np. używające chlor, metodę elektrolizy oraz metodę wchłaniającą szkodliwe substancje za po-

mocą sorbentów.

Przewiduje się, że popyt na systemy oczyszczania ścieków będzie rósł. Sytuacja ekologiczna kraju pogar-

sza się, gdyż z każdym rokiem systemy kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków starzeją się coraz bardziej  

i jakość wody również ulega pogorszeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że problem ten nie może być rozwiązany 

w krótkim czasie, konieczne będzie inwestowanie w nowoczesne technologie wodno-ściekowe. Ze względu 

na fakt, w którym rząd nie jest na razie w stanie rozpocząć modernizacji sieci kanalizacyjnych, wzrasta moż-

liwość powstawania systemów zdecentralizowanych i lokalnych. Według szacunków zwiększy się coroczny 

popyt na takie systemy na około 15-20%.

5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na obecnie istniejącym rynku dostawców sprzętu do oczyszczania ścieków na Ukrainie działa aktywnie 

około kilkuset firm. Wyraźnie spośród rynkowych graczy wyróżniają się firmy, które dostarczają niemieckie 

technologie. Na rynku działają także firmy z Czech, Słowacji i Austrii, które łącznie z firmami niemieckimi 

stanowią jedną czwartą wszystkich dostawców. Drugą grupą firm są przedsiębiorstwa rosyjskie, posiadające 

udziały w rynku na poziomie 10%. Następną grupę stanowią firmy polskie (5% rynku). W znacznie mniejszo-

ści są reprezentanci firm z takich krajów jak Włochy, Belgia, Holandia i Francja.

Jednak w obszarze oczyszczania ścieków największe znaczenie maja producenci krajowi. Pod ich kontro-

lą znajduje się niemal połowa całego rynku. Produkcja specjalistycznych urządzeń i materiałów z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej skoncentrowana jest głównie w regionie Kijowa (gdzie znajduje się prawie 

połowa krajowych firm produkcyjnych) oraz w Charkowie (15% firm). W regionach tych zlokalizowana jest 

nie tylko produkcja, ale też innowacyjne przedsiębiorstwa, publiczne instytuty badawcze oraz organy wy-

znaczające normy i standardy. Kolejnym co do wielkości regionem posiadającym udział w obszarze oczysz-

czania ścieków jest Lwów (do 6% firm) i Czerniwiec (kilka firm). Aktywność wykazują niektórzy producenci  

z regionów Rivna, Zaporoża i Ługańska. Renomowane firmy znajdują się także w Odessie, Połtawie, Nikolaev 

i Cherkassy. Nieliczne firmy są zlokalizowane także w Doniecku i Dniepropietrowsku, choć właśnie w tym re-

gionie istnieje wiele problemów związanych z uzdatnianiem wody dla odbiorców i do celów przemysłowych 

[Bojko 2003:29-31]. 

Kijowska firma Ekovod, zajmująca się zarówno badaniami, jak i produkcją urządzeń, produkuje 15 modeli 

urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i magnetyczne aktywatory wody, zapobiegające korozji 

i gromadzeniu się kamienia. Dostawę i montaż systemów oczyszczania wody zapewniają firmy Aqua-Lux, 

Rifle i Ekologia wody. Zakres prac obejmuje projektowanie, instalację i konserwację oczyszczalni ścieków, 

modernizację istniejących urządzeń. Firma Potencial 4 przygotowuje i wdraża projekty lokalnych urządzeń 

do oczyszczania ścieków, wytwarzanych dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarstw domowych. Rozwiąza-

nia zaprojektowane przez te firmy są chronione ukraińskim prawem autorskim, są także konkurencyjne nie 

tylko na rynku wewnętrznym, ale też i zagranicą. 

Projektowanie, wytwarzanie, montaż, uruchomienie, utrzymanie i dezynfekcja oczyszczalni ścieków  
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są głównymi działaniami podejmowanymi przez firmę Promtehvod. Klientami spółki jest ponad 100 zna-

nych organizacji na Ukrainie, w tym Kyjivodokanal (główna jednostka odpowiadająca za dostarczanie wody 

w Kijowie). 

Produkcja instalacji i sprzętu do oczyszczania, utylizacji i przetwarzania wody toksycznej jest domeną fir-

my Alfa Stevia. W regionie Kijowa istnieje też firma inżynieryjna Jurby-Water, która opracowuje i realizuje  

dla przemysłu technologie uzdatniania wody „pod klucz”. Dodatkowo firma ta posiada własne zakłady pro-

dukcji akcesoriów i części zamiennych.

Silną pozycję na rynku zajmują też regionalnie działające firmy. Są to m.in. Polymer Mechanika (Charków), 

produkująca systemy głębokiego oczyszczania biologicznego do prywatnych domów i hoteli, Charkow-

ska elektrotehnichna kompanija opracowująca i produkująca różne urządzenia do czyszczenia i odkażania 

wody pitnej, ścieków i wód kopalnianych. Należy zauważyć, że w Kijowie i Charkowie znajdują się kluczowe 

instytuty badawcze, które proponują zaawansowane technologie oczyszczania ścieków.

Najważniejsi producenci urządzeń wodno-ściekowych znajdują się w zachodnich regionach Ukrainy, gdzie 

jakość wody jest stosunkowo niska. W większości są oni zlokalizowani we Lwowie i Rivnym. Lwowska korpo-

racja „Energoresurs-Invest” produkuje i zajmuje się instalacją zautomatyzowanych systemów biologicznego 

oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Z kolei TM-Konstrukcja produkuje urządzenia do za-

stosowania w instalacjach aeroflotacji i oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu enzymów (katalizatora po-

chodzenia biologicznego, szybko rozpuszczającego różne tłuszcze i oleje). Firma Energotech w Riwnym pro-

jektuje i buduje stancje oczyszczalnia ścieków, neutralizuje odpady galwaniczne i inne odpady produkcyjne. 

Na wschodzie kraju w Połtawie firma PE Ekologia produkuje oczyszczalnie ścieków używając krajowych roz-

wiązań z dziedziny biotechnologii. Zajmuje się ona dostarczaniem kompleksowych instalacji do oczyszcza-

nia ścieków komunalnych, przemysłowych i ropy naftowej (obecnie obsługuje ponad 500 miejsc). Krymska 

tehnologichna kompanija to z kolei firma oferująca produkcję, instalację, uruchomienie i obsługę nie tylko 

stałych, ale i mobilnych stacji dla oczyszczenia wody morskiej.

Ekologia wody (http://www.watecol.kiev.ua)

Potencial 4 (http://potential4.com.ua)

Promtehvod (http://promtehvod.com.ua)

Polymer Mechanika (http://polimer-meh.com.ua)

Charkovska elektrotehnichna kompanija (http://www.helco.com.ua)

Energoresurs-Invest (http://en.energoresurs.com)
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5.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Polskie firmy zajmują 3 miejsce na rynku pośród 

zagranicznych dostawców.
•	 Zagraniczne technologie są postrzegane jako 

bardziej zaawansowane.
•	 Patentowanie technologii, odróżnia Polskie firmy 

od innych

Słabe strony
•	 Bardzo duża konkurencja z lokalnymi producentami.
•	 Rząd nie przeznacza znacznych kosztów na przebu-

dowę oczyszczalni.
•	 Korupcja może przeszkadzać w otrzymaniu nowych 

zamówień.

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Obecnie bardzo slaby stan infrastruktury daje duże 

możliwości do rozwoju rynku 
•	 Inwestycje w oczyszczalnie będą się zwiększać

Zagrożenia
•	 Konkurencja cenowa
•	 Potrzeba korzystania z usług dystrybutorów

Tabela 5. Analiza SWOT.

6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Ukrainy

Obecna sytuacja Ukrainy w obszarze gospodarki odpadami jest na niskim poziomie. Problem odpadów  

na Ukrainie jest spowodowany przez wysokie natężenie pracy fabryk i działający przemysł ciężki, produku-

jące dużo toksycznych odpadów. Dodatkowo na terenie kraju znajdują się elektrownie atomowe, emitujące 

odpady radioaktywne.

Do roku 1991, 17 miliardów ton odpadów było rozlokowanych na terytorium 53 tysięcy hektarów. W roku 

2000 ilość odpadów już przewyższała 25 miliardów ton, zaś w 2005 roku w kraju znajdowało się już 30 mi-

liardów ton rozmieszczonych na 160 tysiącach hektarów. Przy stabilnym rozwoju gospodarki szacuje się,  

że co roku ilość odpadów będzie się zwiększała o 1 miliard ton. Największą produkcją odpadów charakte-

ryzują się sektory przemysłu ciężkiego i hutniczy, które są odpowiedzialne za powstawanie 88% wszystkich 

odpadów w kraju. W 2002 roku szacowano, że na terytorium kraju znajduje się około 2.9 miliarda ton odpa-

dów toksycznych [Isaev 2001].

Na Ukrainie znajdują się liczne źródła minerałów, które mogą być wykorzystane w różnych procesach prze-

mysłowych. Zgodnie z szacunkami wartość złóż w takich miejscach może sięgnąć setek milionów dolarów. 

Niskie opłaty pobierane za wyprodukowane odpady, brak zainteresowania problemem nieracjonalnego go-

spodarowania odpadami oraz niska kultura technologiczna blokują rozwiązanie problemu odpadów. Bar-

dzo mało przedsiębiorstw prowadzi działalność przestrzegając środowiskowych standardów ISO. Rocznie 

ukraińskie miasta i miasteczka wytwarzają około 40 mln m3 stałych odpadów. Są one składowane na 770 

wysypiskach śmieci [Sytnyk 2000]. Większość tych wysypisk osiągnęła 90% swoich możliwości zapełnienia 

i nie spełnia wymogów ekologicznych związanych z ochroną wód podziemnych czy ochroną powietrza. 

Dodatkowo ze względu na brak regulacji systemu zbierania odpadów, gospodarstwa domowe generują 

3,3 tyś. odpadów, które nie podlegają żadnym sankcjom i nie trafiają na wysypiska. Tylko 2% odpadów z 

gospodarstw domowych jest neutralizowana w dwóch spalarniach śmieci, które dodatkowo są przestarzałe 
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i nie spełniają nowoczesnych wymogów. Większość wysypisk (95%) gromadzi zarówno odpady komunalne, 

jak i przemysłowe. Całkowita separacja śmieci jest dokonywana tylko w kilku zakładach. Odpady pozostają  

nie separowane praktycznie na wszystkich wysypiskach w kraju [Isaev 2001].

6.2. Regulacje i standardy ekonomiczno-prawne

Na Ukrainie zarządzanie odpadami leży w rękach władz państwowych. Odpady są zbierane zarówno przez 

firmy państwowe, jak i prywatne. Firmy państwowe zajmują się w większości gospodarką odpadami w ma-

łych miejscowości, a firmy prywatne działają w dużych miastach. Pomimo tego, że firmy prywatne charak-

teryzują się większą skutecznością niż firmy państwowe, to są one zmuszone z nimi współpracować na róż-

nych etapach gospodarki odpadami tj. zbieranie, składowanie i przetwarzanie odpadów (na Ukrainie niema 

prywatnych wysypisk). 

Istnieje szereg praw i przepisów, które regulują zarządzanie odpadami na Ukrainie:

•	 Prawo „O odpadach” (1998) – zawiera ogólne regulacje w kwestii gospodarki odpadami.

•	 Prawo „O postępowaniu z materiałami radioaktywnymi” (1995) – zawiera wszystkie przepisy związane  

z postępowaniem z odpadami radioaktywnymi, ich składowaniem i utylizacją.

•	 Prawo „O odpadach metalowych”(1999) – reguluje kwestie zarządzania odpadami zawierającymi metale.

•	 Prawo „O pestycydach i agrochemikaliach” – dotyczy używania, składowania środków wykorzystywanych 

w rolnictwie.

•	 Prawo „O ochronie powietrza” (1992) – reguluje utrzymania standardów dotyczących ochrony powietrza.

•	 Postanowienie „O stanie wykorzystania prawa odnośnie postępowania z odpadami na Ukrainie i sposo-

bami jego polepszenia” (2005). Pokazuje plan działań odnośnie utylizacji odpadów w krótkim i długim 

okresie oraz plany inwestycyjne.

6.3. Rynek ukraiński dziś i jutro

Rynek przetwarzania odpadów jest na Ukrainie rentowny. Istnieje duże zainteresowanie wśród firm tym 

sektorem gospodarki. Aby jednak zacząć poważnie mówić o technologiach służących przetwarzaniu od-

padów, należy przede wszystkim zacząć od wprowadzenia standardu sortowania śmieci na podstawowym 

poziomie. Pozwali to później na skuteczne przerabianie odpadów nawet w 70%. Problem jest głęboko zako-

rzeniony w mentalności ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do sortowania śmieci. Dlatego dużo firm próbuje 

wpłynąć na zmianę priorytetów w społeczeństwie. Przede wszystkim zaczynają powstawać sortownie śmie-

ci, co pozwala na wprowadzanie technologii służących przetwarzaniu odpadów. Największym problemem 

pozostaje bardzo niski koszt tworzenia śmieci. Jest to związane przede wszystkim z prowadzoną polityką 

kraju. Rząd nie inwestuje w nowe składowiska śmieci i technologie ich przetwarzania, a z drugiej strony 

utrzymuje koszt wytwarzania śmieci na tak niskim poziome, który nie umożliwia przedsiębiorcom na opła-

calne wprowadzanie technologii służącym gospodarowaniu odpadami. 

Wartą uwagi kwestią jest budowanie prywatnych składowisk śmieci. Wiąże się to z występowaniem dużego 
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ryzyka oraz ponoszeniem dużej odpowiedzialności za stan środowiska. Według ekspertów firmy SULO (firmy 

pracującej w sferze przerabiania odpadów) wyliczono, że wartość utylizacji 1 m3 odpadów składowanych 

na nowo wybudowanym wysypisku zgodnie z europejskimi standardami to średnio 15 hrywien (okolo 5,3 

zł), gdzie w szczególności koszt składowania śmieci na rynku kijowskim wynosi 10,5 hrywien, a w innych 

regionach kraju wynosi od 0,84 do 3 hrywien [Ignatenko 2003, 115-120]. Taka sytuacja wskazuje, że dopóki 

koszt odpadów nie zostanie podwyższony przez rząd, to rozwój technologii do gospodarowania odpadami 

będzie ograniczony. 

Potencjalne szanse rozwoju w kraju mają projekty finansowane przez Unię Europejską. Jednym z takich pro-

jektów jest „Waste Management – ENPI East” zapoczątkowany w 2010 roku, który koncentruje się na odpa-

dach komunalnych. Zaczynają działać także projekty na terenie zachodniej Ukrainy. Rząd podpisał także 

umowy na temat rozbudowy 14 stacji spalania odpadów i przerabiania ich na energię cieplną, elektryczną  

i biogaz. Projekty będzie obsługiwała szwedzka firma EcoEnergy, która posiada duże doświadczenie w pla-

nowaniu i budowie jednych z największych spalarni na terenie Szwecji.

Ukraina w zasadzie nie posiada technologii przetwarzania odpadów toksycznych. Są one umieszczane  

na składowiskach odpadów toksycznych. Część tych odpadów jest wysyłana zagranicę w celu utylizacji 

(Polska, Niemcy i Anglija). Zagrożenie w kraju stanowi teren, na którym składowane są odpady toksyczne  

na zachodzie Ukrainy, koło miejscowości Kalusz. Znajduje się tam największy poligon odpadów toksycznych 

w Europie z około 11,5 tysiącami ton hexachlorbenzolu. Rząd kraju planuje budowę zakładu do przetwarza-

nia odpadów toksycznych.

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Największymi graczami na rynku odpadów są firmy które zajmują się zbieraniem i składowaniem odpadów 

komunalnych. Większość firm krajowych jest bardzo blisko powiązanych z rządem, a niektórzy z pracowni-

ków zajmują nawet pozycje we władzach lokalnych. Informacje o nich są słabo dostępne, bo działają głów-

nie w oparciu o wygrane przetargi krajowe na wywóz i utylizację odpadów. Dodatkowo nie są one zaintere-

sowane budowaniem swojego wizerunku w społeczeństwie. Przetargi na wywóz śmieci organizuje rządowa 

kompania „Ukrkomekoresurs”. Dana firma rozdziela kwoty między firmami, które uczestniczą w przetargu.

Największą firmą w kraju, która zajmuje się wywozem śmieci jest firma „Greenco”. Ma ona swoje oddziały  

w 8 regionach kraju. Firma posiada sortownie śmieci i aktywnie rozwija technologie przetwarzania od-

padów. W przetargach z 2010 roku duże kontrakty zostały podpisane z czterema firmami, z których dwie  

są własnością „Greenco”. Łączna wartość kontraktów wyniosła 57 milionów hrywien, z których „Greenco” do-

stała 35,4 miliona. Warto zaznaczyć, że dyrektor „Ukrkomekoresurs” jest jednocześnie właścicielem „Green-

co”. Jest to przykład, który pokazuje jak blisko na rynku funkcjonują firmy z rządem ukraińskim w sektorze 

odpadów. Dwie pozostałe firmy to „Alternativa-Trast” z zachodniej Ukrainy i „Jug Recycling” z południa kraju, 

z którymi zostały podpisane kontrakty odpowiednio o wartości 13,1 mln i 8,6 mln hrywien. 

Coraz większe zainteresowanie odpadami ukraińskimi wykazują firmy z Unii Europejskiej. Posiadają one po-
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trzebne technologie oraz duże zasoby kapitałowe do rozwoju tychże technologii służących m.in.: składo-

waniu i przerabianiu odpadów. W zachodniej części Ukrainy, z siedzibą we Lwowie, działa austriacka firma 

AVE, która posiada podobne zakłady do przetwarzania odpadów na terenie Austrii, Niemiec (Bawarii), Moł-

dawii, Węgier, Słowacji i Czech. Firma działa na rynku ukraińskim od paru lat i dodatkowo podpisała umowę  

o współpracy z władzami Lwowa, na obsługę wywozu odpadów w trakcie trwania mistrzostw EURO-2012. 

Następną firmą z kapitałem europejskim jest niemiecka korporacja Remondis. Firma prowadzi działalność 

na południu kraju, w Odessie. Ma ona oddziały praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jej zada-

niem jest rozwijanie technologii do gospodarowania odpadami na południu Ukrainy. 

Graczem na rynku odpadów, na którego warto także zwrócić uwagę jest firma „Veolia Enviroment”. Jest  

to największa firma w Europie zajmująca się odpadami. Zapewnia ona szeroki zakres usług. Firma zajmuje się 

zbieraniem odpadów komunalnych i przemysłowych i oczyszczeniem miast. Posiada ona zakłady sortujące, 

przerabiające oraz w niektórych zakładach spalające odpady (z odzyskiem energii). Odpady pochodzenia 

organicznego są z kolei kompostowane i z nich jest pozyskiwana ziemia wykorzystywana m.in. w ogrodnic-

twie.

6.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Ogromna ilość nieprzetworzonych śmieci, które 

można zagospodarować
•	 Brak rodzimych technologii do gospodarowania 

odpadami

Słabe strony
•	 Nie ma kultury i świadomości w społeczeństwie 

związanej z sortowaniem śmieci
•	 Istnieją preferencje dla firm krajowych i poparcie  

ze strony władz
•	 Brak rządowych inwestycji w dziedzinie przetwarza-

nia odpadów 
•	 Niskie ceny pobierane za powstające odpady

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Podwyższenie ceny pobieranej za powstające śmieci 

może spowodować podniesienie rentowności projek-
tów związanych z tworzeniem technologii  
do gospodarki odpadami

•	 Zwiększona aktywność ze strony zachodnich firm 
może wpłynąć na ograniczenie korupcji na rynku.

Zagrożenia
•	 Niedopuszczenie zagranicznych firm
•	 Brak planów rozwoju sektora gospodarki odpadami

Tabela 6. Analiza SWOT.

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja Ukrainy

Koks jest produkowany z węgla kamiennego i jest cennym zasobem energetycznym. Szacuje się, że dziesiąta 

część z wydobywanego na świecie węgla kamiennego przechodzi proces przetwarzania w koks. Produkcja 

koksu na Ukrainie jest bardzo ważna ze względu na jego wykorzystanie w sektorze metalurgicznym, gdyż 

jest on używany przy produkcji stali. W 2009 roku na Ukrainie wydobyto 72 mln ton węgla, co było wydoby-

ciem o 14% większym w porównaniu z poprzednim rokiem. Ilość węgla, który jest używany dla koksowania 
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wynosi 25 mln ton [Ministerstwo przemysłu węglowego 2010].

elektrociepłownie 55,7%

koksownictwo 12,4%

inne zużycie 23,7%

eksport 4,5%

kopalnie węgla
kamiennego 3,6%

administracja rządowa 0,1%

Rysunek 4. Wykorzystanie węgla na Ukrainie. Źródło: Ministerstwo przemysłu węglowego 2010.

Koks na Ukrainie jest produkowany przez wyspecjalizowane zakłady kokso-chemiczne tzw. KCF, których  

w kraju jest 14. W 2010 przez krajowe KCF-y zostało wyprodukowanych 17 mln ton węgla koksowniczego. 

Jednak zapotrzebowanie dla przemysłu metalurgicznego jest znacznie większe niż możliwości produkcji. 

Stąd też dodatkowo importowano 5,5 mln ton koksu z Rosji, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Ważną tendencją, która ma swoje przełożenie na zużycie koksu w przemyśle, są też zmiany w procesach 

technologicznych zachodzące w zakładach metalurgicznych. Z powodu tego, że cena gazu cały czas rośnie, 

juz trzech dużych producentów stali „Zaporozstal”, „Doneckstal” i „Alchevskij Metkombinat” zaczęło korzy-

stać z instalacji zasilanych pyłem węglowym. Pozwalają one kompletnie wyeliminować gaz przy produkcji 

stali. Jednak wiąże się to ze zwiększonym zużyciem koksu oraz potrzebą używania koksu wyższej jakości, 

którego krajowi producenci koksu nie są w stanie dostarczyć w wystarczających ilościach.

7.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Jak juz zostało wspomniane na Ukrainie istnieje 14 zakładów zajmujących się produkcją koksu. Od czasu 

uzyskania przez Ukrainę niepodległości, nie powstały nowe zakłady, jak również nie ma planu zwiększenia 

ich ilości. Przede wszystkim zakłady kokso-chemiczne (KFC) nie mogą zwiększać ilości zanieczyszczeń emi-

towanych do atmosfery, co reguluje ustawa „O ochronie atmosfery”. Jednostką odpowiedzialną za kontrolę 

procesów pracy tych zakładów ze strony państwa jest komitet „Derzgirkomnagliad”. Dany komitet oprócz 

kontroli procesów, zajmuje się także: tworzeniem dokumentów, zawierających reguły i zasady ochrony pra-

cy, kontrolą zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i wody oraz tworzeniem reguł dotyczących bezpie-

czeństwa pracy w zakładach koksowniczych. Dodatkowo w kraju działa naukowo-produkcyjna instytucja 
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„Ukrkoks”, do której należą wszyscy producenci krajowi. Jednostka ta także zajmuje się kontrolą zanieczysz-

czeń oraz reprezentuje producentów koksu w trakcie prowadzenia negocjacji z rządem.

7.3. Rynek ukraiński dziś i jutro

Prognozy rynkowe wskazują, że zapotrzebowanie na koks w najbliższych latach będzie wzrastało. W więk-

szości jednak rosnący popyt będzie dotyczył koksu wysokiej jakości. W przeważającej części koksowni po-

ziom techniczny urządzeń jest niezadowalający. Istniejące baterie koksownicze są już w eksploatacji przez 

30-40 lat i przez cały ten czas nie wprowadzono zbyt wielu zmian modernizacyjnych służących poprawie ich 

pracy.

Żaden z zakładów produkujących koks nie posiada sprzętu służącego do głębokiego oczyszczenia gazu kok-

sowniczego z siarkowodoru. Planowane są projekty, których celem ma być zwiększenie wydajności zakła-

dów, polepszenie jakości procesu produkcji oraz zwiększenie energooszczędności.

7.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Prognozy rynkowe wskazują, że zapotrzebowanie na koks w najbliższych latach będzie wzrastało. W więk-

szości

Dostarczaniem technologii dla koksownictwa w kraju zajmują się róźne firmy i instytuty badawcze. Z uwagi 

na fakt, że przemysł metalurgiczny i wszystkie sektory z nim związane stanowią od dziesięcioleci ważną gałąź 

gospodarki kraju, Ukraina jest rynkiem który ma duży potencjał do tworzenia i wdrażania tam technologii.

Giprokoks jest największą i najbardziej technologicznie zaawansowaną firmą na rynku w obszarze kok-

sownictwa. Zajmuje się tworzeniem projektów dotyczących budownictwa, modernizacji i przebudowy 

zakładów koksochemicznych, jak również tworzeniem analiz produkcji i dostarczaniem rekomendacji  

po wdrożeniu nowych technologii oraz przygotowaniem biznesplanów budowy zakładów koksochemicz-

nych. Firma prowadzi projekty w 25 krajach świata, posiada certyfikaty ISO 9001:2008 oraz Lloyd’s Register 

Quality Assurance. Posiada licencję obowiązującą na terenie Ukrainy, Rosji i Kazachstanu, która uprawnia  

ją do pracy w dziedzinie koksownictwa.

Metalrugautomatika to instytut badawczy, który zajmuje się produkcją systemów automatyzacji dla sekto-

rów: chemicznego, maszynowego, koksochemicznego i metalurgicznego. Systemy automatyzacji przy pro-

dukcji koksochemicznej pozwalają na kontrolę, regulowanie i pokazywanie różnych parametrów wszystkich 

zautomatyzowanych obiektów znajdujących się na terenie zakładu.

UHIN jest jednym z pierwszych instytutów technologii koksochemicznej w kraju. Zajmuje się badaniem wę-

gla (składu, budowy i termochemicznych właściwości), technologii koksownictwa (polepszania procesu wy-

twarzania koksu, sortowania i zwiększania czasu pracy baterii koksowniczych), obróbką gazu koksownicze-

go i wytwarzaniem chemicznych produktów koksowniczych. Instytut posiada podstawowy certyfikat ISO 



177GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Rynek zielonych technologii na Ukrainie

9001:2008 oraz ISO/IES 17025:2005 (certyfikat pozwalający na robienie testów i różnego rodzaju kalibracji).

Energostal jest to krajowe centrum naukowo-technologiczne. Centrum zajmuje się projektowaniem, re-

konstrukcją i wdrażaniem nowych technologii w zakładach przemysłu hutniczo-metalurgicznego i maszyn 

budowlanych. Specjalizuje się w branży koksochemicznej, gdzie projektuje i dostarcza efektywne filtry ręka-

wowe służące do oczyszczania zanieczyszczeń technologicznych powstających na każdym etapie produkcji 

koksu.

Jak widać w większości prowadzeniem prac nad nowymi technologiami dla koksownictwa zajmują się rzą-

dowe centra badawcze. Mają one dużo zamówień nie tylko od prywatnych firm krajowych, ale też od firm 

zagranicznych.

7.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Duże zapotrzebowanie na koks wysokiej jakości
•	 Właściciele koksowni chcą wprowadzać i rozwijać 

nowe technologie
•	 Duży rynek węgla

Słabe strony
•	 Stosunkowo mocna baza naukowa w kraju 
•	 Krajowe technologie są tańsze od zachodnich
•	 Zakłady koksochemiczne nie przejmują się emisją 

zanieczyszczeń do atmosfery

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Duża ilość potencjalnych klientów z branży metalur-

gicznej i produkcji stali

Zagrożenia
•	 Potencjalne problemy z wewnętrznie ustalonymi 

standardami produkcji.

Tabela 7. Analiza SWOT.
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Rynek zielonych technologii na Węgrzech
Agnieszka Rybaczyk

 
 
1. Wprowadzenie

Węgry są krajem bez dostępu do morza, położonym w środkowej części kontynentu europejskiego, o po-

wierzchni ok. 93 tys. km2 i liczbie ludności blisko 10 mln. Państwo graniczy z Austrią, Chorwacją, Rumunią, 

Serbią, Słowacją, Słowenią i Ukrainą. Pod względem administracyjnym dzieli się ono na 19 województw 

(komitatów), stolica mieści się w Budapeszcie (komitat Pest). Jednostką monetarną jest forint – HUF, (ok. 1,48 

zł), a językiem urzędowym węgierski – należący do ugro – fińskiej grupy językowej.

Węgry są szybko rozwijającą się gospodarką, która od ostatnich dwóch dekad z powodzeniem przecho-

dzi transformację z systemu centralnie planowanego do wolnorynkowego. Obecnie poziom PKB per capi-

ta wynosi 2/3 średniego poziomu unijnego i, pomimo ostatniego spadku w wyniku kryzysu finansowego, 

wykazuje tendencję wzrostową. Na skutek przemian polityczno – gospodarczych zwiększyła się rola sek-

tora prywatnego w gospodarce, którego wkład w krajowe PKB sięga 80%. Kraj jest atrakcyjnym miejscem  

dla zagranicznych inwestorów – wartość BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) przewyższa 70 mld 

USD. Dzięki restrykcyjnej polityce rządu, prowadzonej od 2006 r. deficyt budżetowy spadł z poziomu 9% 

do 3,2 % PKB w 2010 i planuje się dalszą redukcję do poziomu 3%. Na skutek kryzysu finansowego, Węgry 

doświadczyły poważnej stagnacji gospodarczej, odnotowały spadek PKB o 6,3%, załamaniu uległ eksport  

i współpraca międzynarodowa, a z powodu zadłużenia, którego nie były w stanie obsłużyć, otrzymały wspar-

cie finansowe od Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej o łącz-

nej wartości 25 mld USD. W 2010 r. po zażegnaniu kryzysu, gospodarka węgierska weszła w fazę ożywienia, 

szczególnie w dziedzinie eksportu [CIA Factbook 2011].

W 2004 r. Węgry przystąpiły do Unii Europejskiej, co w dużym stopniu rzutuje na kierunek ich rozwoju.  

Na lata 2007 – 2013 otrzymały dotacje z Funduszy Unijnych o wysokości 22,5 mld EURO, w ramach realizacji 

„Nowego Narodowego Planu Rozwoju”, skupiającego się na 6 priorytetowych obszarach:

•	  Rozwój ekonomiczny;

•	  Rozwój transportu;

•	  Odnowa społeczna;

•	  Rozwój energii i środowiska;

•	  Rozwój regionalny;

•	  Reformy państwowe.

Przynależność do UE przynosi państwu, oprócz dostępu do Funduszy, wiele wymiernych korzyści. Obejmują 

one redukcję barier zarówno taryfowych, jak i poza taryfowych. Do pierwszej grupy należą cła oraz limity 

towarowe, do drugiej zaś: przejrzystość i standaryzacja praw, świadectw pochodzenia, certyfikatów, stan-

dardów itp. 
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Handel zagraniczny odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce węgierskiej. Eksport Węgier za rok 2010 wy-

niósł 93,74 mld USD. Głównym partnerem są Niemcy (ok. ¼ całkowitego eksportu), a podstawowym pro-

duktem eksportowym jest maszyneria i wyroby przemysłowe [CIA Factbook 2010]. Import w tym samym 

roku sięgnął 87,44 mld USD i tu podobnie największym partnerem są Niemcy, a podstawowym towarem 

importowym – maszyneria, a następnie paliwa i elektryczność. Polska importuje 4,3% węgierskich towarów, 

niemal na równi z Holandią (4,4%) i Włochami (4,2%). Ważnymi partnerami dla Węgier jest także Rosja (7,7%), 

Chiny (6,8%) i Austria (5,9%).

Pod względem surowcowym Węgry nie są samowystarczalne. Ok. 80% ropy naftowej i gazu ziemnego im-

portowanych jest z Rosji, a krajowe zasoby są na wyczerpaniu. Te dwa paliwa są podstawowym źródłem 

energii na Węgrzech. Ponadto, przed wprowadzeniem rządów demokratycznych, Węgry przyzwyczajone 

były do taniej i powszechnie dostępnej energii.. Jak widać na poniższym wykresie, konsumpcja całkowi-

tej energii i elektryczności jest proporcjonalnie związana z przyrostem PKB. Biorąc pod uwagę te czynniki,  

jak również wymagania Unii związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, zainteresowanie alter-

natywnymi źródłami energii jest coraz większe.
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Wykres 1. Zmiany w PKB, konsumpcja elektryczności i całkowitej energii na Węgrzech w latach 1990 – 2009 [NREAP 2010 – 2020].

Przynależność Polski i Węgier do UE pozytywnie wpływa na rozwój współpracy gospodarczej między oby-

dwoma państwami. Warto mieć na uwadze, że jeszcze przed przystąpieniem obydwu krajów do UE zawią-

zano kilka umów i traktatów między obydwoma państwami Brak barier celnych, standaryzacja przepisów 

na temat otwartego rynku, niewątpliwie stymulują wzrost wymiany towarowej i wzajemnych inwestycji, 

zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Zgodnie z danymi GUS, eksport Polski na Węgry wyniósł 

3.272,9 mln EUR, a importu 2.256,0 EUR (2010). Obrót obejmuje głównie urządzenia mechaniczne i elektro-

niczne. W 2010 r. Węgry były na 14 miejscu w ogólnych obrotach handlowych z Polską [MSZ 2011].

Węgry są krajem otwartym na inwestycje i modernizację. Na terenie państwa działają liczne firmy doradcze, 

które mogą być potencjalnym partnerem dla zagranicznych przedsiębiorstw. Dzięki przynależności do Unii, 
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Rynek zielonych technologii na Węgrzech

Węgry dostosowują swój system prawny i standardy do norm unijnych, co też znacznie ułatwia współpracę 

handlową z tym państwem.

2. Streszczenie

Poniższy raport określa możliwości inwestycyjne na rynku węgierskim. W pięciu podrozdziałach skupia się 

na obszarach zielonych technologii, obejmujących kolejno: technologie biomasy, technologie solarno – ter-

miczne, technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej, technologie przetwarzania odpadów 

oraz technologie dla koksownictwa.

Rola odnawialnych źródeł energii w TPES (Total primary energy sources) i do wytwarzania elektryczności, 

z każdym rokiem coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. W 2008 r. ok. 6% całkowitej energii TPES i 3,8% elek-

tryczność pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Największy udział w RES (renewable energy sources), ok. 80% posiada biomasa. Do celów energetycznych 

używane są pellety drzewne oraz inne odpady rolne. Obecnie działa już 7 elektrowni zasilanych na to pa-

liwo energetyczne i planowana jest budowa następnych [ITD Hungary 2010], przy udziale zagranicznych 

inwestorów. Na rynku dostępne są urządzenia do produkcji brykietów i pellet. Są to produkty krajowe, bądź 

importowane.

Energia słoneczna jest źródłem o najwyższym potencjale na terenie Węgier, jednakże jej wykorzystanie jest 

niewielkie (ok. 0,2% TPES). Zgodnie z polityką promującą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, należy 

się spodziewać wzrostu inwestycji w rym sektorze. Obecnie na rynku działa kilku producentów i dostawców 

kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Gospodarka wodno-ściekowa jest niewątpliwie obszarem wymagającym znacznych inwestycji. Chociaż sieć 

wodociągowa dociera do prawie wszystkich mieszkańców kraju, jakość dostarczanej wody w znacznym pro-

cencie nie spełnia wymagań unijnych. W przypadku ścieków i oczyszczalni sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż 

występują poważne braki w infrastrukturze sanitarnej. Poza tym zastosowanie nowoczesnych technologii 

oczyszczania jest ograniczone. Ważną rolę odgrywają zagraniczne koncerny, które posiadają udziały w klu-

czowych przedsiębiorstwach zarządzającymi omawianym sektorem (np. Budapest Work Sewage).

Odpady to także obszar wymagający innowacji i inwestycji. Wprawdzie ich całkowita ilość wytwarzana  

z roku na rok jest coraz mniejsza, jednakże zmienia się ich struktura. Rozwój ekonomiczny kraju i większa świa-

domość potrzeby ochrony środowiska naturalnego, prowadzi do ograniczenia liczby odpadów wytwarza-

nych w przemyśle. Ponadto tradycyjne, ciężkie i uciążliwe dla środowiska gałęzie przemysłowe (takie jak gór-

nictwo, kopalnictwo), stopniowo tracą na znaczeniu. Z drugiej jednak strony zmiany konsumpcyjne ludności  

i ogólna poprawa jej sytuacji ekonomicznej determinują większy wolumen odpadów miejskich. Z racji po-

siadania elektrowni jądrowej, generowane są odpady radioaktywne. Ze względu na brak odpowiedniej in-

frastruktury i technologii do unieszkodliwiania tego typu odpadów, stanowią one poważny problem. Obec-

nie składowane są na terenie Batapaati, a nadzór nad nimi sprawuje państwowe przedsiębiorstwo PURAM.
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Węgiel na Węgrzech traci na znaczeniu, zarówno jako surowiec energetyczny, jak i używany w przemyśle. 

Jego udział w produkcji elektryczności maleje i przewidywany jest dalszy spadek. Pod względem emisji ga-

zów cieplarnianych do atmosfery Węgry spełniają międzynarodowe standardy, a elektrownie i fabryki stosu-

ją mechanizmy zapobiegające tym zagrożeniom. 

3. Rynek biomasy

3.1. Obecna sytuacja Węgier

Pod pojęciem biomasy należy rozumieć materiał pochodzenia organicznego, w tym łodygi i szypułki roślin, 

odchody zwierzęce, trociny i odpady drzewne, posiadające pewien potencjał energetyczny (nie uwzględnia 

się natomiast odpadów i ścieków miejskich). 

Węgry posiadają znaczne zasoby biomasy, szacowane na 350 mln – 360 mln ton rocznie, ale tylko 10% uży-

wanych jest do wytwarzania energii. Potencjał energetyczny węgierskiej biomasy nie jest jednoznacznie 

określony. W zależności od instytucji szacowany jest on w zakresie 58 – 223 PJ rocznie przez Energy Club 

(2006), a Hungarian Academy of Science jako największą wartość podaje 328 PJ [Dubaczi, Hujber 2010]. Jest 

ona najważniejszym odnawialnym źródłem energetycznym na Węgrzech. W 2008 r. całkowita energia po-

chodząca z RES wyniosła 68,4 PJ – 6,1% krajowej konsumpcji – z czego ok. 80% pochodzi z biomasy. Poniższy 

wykres prezentuje udział poszczególnych, odnawialnych źródeł na Węgrzech:

Pozostała
biomasa
43,94%

Pelety
40,84%

Energia
geotermalna

6,31%

Spalanie odpadów 4,00%

Biopaliwa 1,50%

Energia wodna 1,30% Biogaz 1,20%

Kolektory słoneczne 0,20%

Kolektory fotowoltaiczne 0,00%

Energia wiatrowa 0,70%

Wykres 2. Odnawialne energie na Węgrzech (2008). Źródło: ITD. Hungary 2010].

Znaczną część biomasy stanowią pellety drzewne, pozostała zaś to tzw. biomasa stała. Rolnictwo na Wę-

grzech stanowi 3,3% krajowego PKB i zatrudnia ok. 5% siły roboczej. Grunty przeznaczone pod uprawę zaj-

mują blisko 50% powierzchni kraju, a do głównych upraw należą pszenica, kukurydza, jęczmień, słonecznik 

i warzywa. Wielkość i wartość produkcji rolnej prezentuje poniższa tabela.
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Uprawa Wielkość produkcji (MT) Wartość produkcji ($)
Pozycja na świecie pod względem 

wielkości produkcji

Kukurydza 8 897 140 685 763 12

Pszenica 5 630 830 677 917 bd

Słonecznik 1 468 100 341 554 7

Jęczmień 1 467 060 74 524 19

Ziemniaki 683 935 89 776 bd

Rzepak 654 706 181 095 14

Burak cukrowy 573 160 26 382 bd

Tabela 1. Najważniejsze uprawy na Węgrzech w 2009 r.). Źródło: FAOSTAT 2011.

Lasy pokrywają 21% powierzchni Węgier. W roku 2009 zasoby drewna szacowane były na poziomie 332 mln 

m3, z czego ok. 9mogło zostać zużyte, bez szkody dla lasów. Dotychczas jednak rocznie zużywano od 6,8 – 

7,7 mln m3 drewna, z czego 52,6% wykorzystywano jako materiał opałowy, a pozostałą część na potrzeby 

przemysłowe. Szacuje się ponadto, że zapasy drewna mogą pokryć 5,6% pierwotnej energii konsumowanej 

na Węgrzech [Dibaczi, Hujber 2010].

Biomasa znajduje zastosowanie w wytwarzaniu elektryczności. Warto zauważyć, że pod tym względem Wę-

gry nie są samowystarczalne. Zapotrzebowanie na energię elektryczną przewyższa krajową produkcję, toteż 

sprowadzanych jest ok. 10 mld kWh (2010), by pokryć różnicę między popytem, a podażą pomniejszoną  

o dodatkowy import energii [CIA Factbook 2011]. Dostawcami elektryczności są głównie Słowacja i Ukraina 

[MVM 2008] 

Na Węgrzech działa 182 elektrowni o łącznej pojemności 8836 MW (2008), z czego 7 na biomasę, które zo-

stały przekształcone z elektrowni węglowych. Ich łączna pojemność wynosi 22 MW. 

Są one rozlokowane w następujących miastach: Tata (5MW), Szombathely (5MW), Körmend (5 MW), Szige-

tvár (2 MW), Mátészalka (5MW), Salgótarján (600 kW) oraz Pornóapáti (0,5 MW) [Dibaczi, Hujber 2008].

3.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Węgry posiadają liczne uregulowania prawne, dotyczące zastosowania odnawialnych energii. Do jednych 

z najważniejszych należy Akt z 2007 r. (Act LXXVI of 2007 on electricity) regulujący wytwarzanie elektrycz-

ności i użycie źródeł odnawialnych do tego celu. Wprowadza on także system taryfy gwarantowanej, pod 

warunkiem posiadania licencji Węgierskiego Urzędu Energetycznego. W związku z przystąpieniem do Unii 

Europejskiej Węgry przyjęły także dyrektywę 2001/77/EC dotyczącą udziału RES w produkcji elektryczności.

Nowy Narodowy Plan Rozwoju (2007 – 2013), przewiduje zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

w krajowej produkcji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach Programu Operacyjnego Ener-

gia i Środowisko (EEOP) Węgry otrzymały kilka tysięcy HUF na inwestycje w omawianym sektorze. 
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Ważnymi instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za rozwój energii są:

•	  Węgierski Urząd Energetyczny (www.eh.gov.hu) 

•	  Ministerstwo Rozwoju Narodowego (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development)

•	  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior)

•	  Ministerstwo Gospodarki Narodowej (http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy)

•	  Ministerstwo Rozwoju Terenów Wiejskich (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-rural-develop-

ment)

3.3. Rynek węgierski dziś i jutro

Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii na Węgrzech zaczął wzrastać intensywnie, po 2004 r., czyli 

po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Banku Światowego, w 2003 wynosił on ok. 3%, 

a w 2009 już ok. 7%. Wynika to w dużej części z polityki UE promującej rozwój zielonych technologii. Poza 

tym warto zauważyć, że stosowanie alternatywnych źródeł przynosi Węgrom wielostronne korzyści. Pozwa-

la bowiem na poprawę samowystarczalności państwa pod względem energetycznym, umożliwia kreację 

nowych miejsc pracy, sprzyja ochronie środowiska i redukcji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto Węgry 

zyskują także znaczne fundusze unijne na tego rodzaju inwestycje. 

Działania rządu promujące rozwój tego sektora, obejmują także wprowadzenie systemu taryfy gwarantowa-

nej (feed – in – tariffs) dla małych i średnich przedsiębiorstw, przewidzianą do roku 2020, przy obecnej cenie 

0,11 EURO/kWh, uwzględniającą wahania inflacyjne. Ich udział w całkowitych pierwotnych źródłach energii 

ma w roku 2015 osiągnąć 15%. Produkcja elektryczności wówczas ma wynieść 9470 GWh, czyli prawie sze-

ściokrotnie więcej niż w 2008 (1630 GWh) [NREAP 2010 – 2020].

Plan Rozwoju Odnawialnych Energii na (NREAP) na lata 2010 – 2020 r. przewiduje większe wykorzystanie 

alternatywnych źródeł energii. W 2020 r. proporcje przedstawione na Wykresie 2 będą wyglądać nieco ina-

czej – udział biomasy spadnie do ok. 70% na korzyść głównie energii wiatrowej i solarnej. Wolumen bioma-

sy jednak wzrośnie, znajdując zastosowanie w elektrowniach i w gospodarstwach domowych jako paliwo 

energetyczne i chłodnicze. Poniższa tabela prezentuje obecne dane na temat produkcji energii z biomasy  

i szacunkowe zmiany na rok 2020:
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2015 2020

Szacowane zasoby
Produkcja energii pierwot-

nej (PJ/rok)
Szacowane zasoby

Produkcja energii pierwot-
nej (PJ/rok)

BIOMASA DRZEWNA

Bezpośrednia podaż biomasy drzewnej  
z lasów i innych ośrodków wykorzystanych 
do tworzenia energii

3 100 000 m3 (szacowane) 22,32 3 300 000 m3 23,74

Pośrednia podaż biomasy drzewnej  
do produkcji energii

400 000 m3 2,14 500 000 m3 2,9

BIOMASA Z ROLNICTWA

Produkty z rolnictwa i rybołówstwa bezpo-
średnio przeznaczone na produkcję energii

1 500 000 m3 15,1 3 000 000 t 30,14

Produkty uboczne z rolnictwa i rybołówstwa 
przeznaczone do celów energetycznych

2 100 000 m3 12,14 2 850 000 t 17,17

Tabela 2. Planowana produkcja energii z biomasy [NREAP 2010 – 2020].

W planach jest także budowa 4 kolejnych elektrowni na biomasę i pellety przy udziale partnerów krajowych 

i zagranicznych. Są to kolejno:

•	 Elektrownia w Bátonyterenye (północne Węgry) o pojemności 49,9 MW, zużywająca pellety i produkty 

rolne. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 50 mld HUF, przewiduje się zatrudnienie od 100 – 120 

osób. Jest to inwestycja niemiecka,

•	 Tohoku Electric Power (Japonia) – budowa obiektu w Szakoly (wschodnie Węgry), na produkty rolne  

i pellety,

•	 EVA zrt – obiekt zużywający biomasę, o pojemności 12 MW, w Egar. Prace planowane są na lato 2011,  

a koszty szacuje się na 1,4 mld HUF,

•	 Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft. Elektrownia biomasy o pojemności 3 MW, planowana na terenie Mi-
skolc, koszty szacowane są na 680 mln HUF. [ITD Hungary 2010]

Zasoby biomasy przeznaczonej bezpośrednio do celów energetycznych będą wzrastać. W przypadku bio-

masy rolniczej produkcja energii w przeciągu 5 lat ma się podwoić (por. Tabela 2). Planowane jest także 

zwiększenie areału, zatem niewątpliwie będzie to sektor rozwijający się i otwarty na nowe inwestycje.

3.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Inwestycje zagraniczne w sektor odnawialnej energii są znaczące. Warto zwrócić uwagę, że już w budowie 

wspomnianych elektrowni na pellety i biomasę uczestniczą gracze zagraniczni. 

Praktyka wytwarzania brykietu i pellet jest dość dobrze znana na rynku węgierskim. Lokalne firmy raczej nie 

posiadają anglojęzycznych stron internetowych. Nie są także zarejestrowane na międzynarodowych por-

talach B2B (np. Kompass). Informacje o nich można znaleźć za pomocą portalu startlap (www.startlap.hu).  

Po zapytaniu „brikettalo” ( z węg. brykieciarka), portal generuje kilka firm wytwarzających, bądź importują-

cych brykieciarki hydrauliczne, mechaniczne i śrubowe. 
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Wśród lokalnych producentów znaleziono firmę Ferol – Technik Ltd. (http://bio-fabrikett.hu), oferującą pe-

leciarki prasowe o mocy silnika od 7,5 do 15 kW oraz urządzenia do linii produkcji brykietów, w tym: zbiorniki 

buforowe o pojemności 400 l, kruszarki młotkowe do kruszenia ziarna, słomy, trzciny i odpadów drewna, 

kanały śruby, wkręty brykietowe. Urządzenia tej firmy obsługują materiał o wilgotności od 8 – 12%, zatem 

wymagane może być wcześniejsze suszenie materiału. 

Innym, lokalnym producentem jest firma Pelletexpert (www.pelletexpert.hu), rozwijająca działalność w ob-

szarze biomasy drzewnej. W jej bogatej ofercie produktowej znajdują się kominki, kotły i wkłady kominkowe.

Do firm zajmujących się importem i dystrybucją należy firma Formance (www.formance.hu ), oferująca 

m.in. znane także na rynku polskim urządzenia Comafer. Brikettalo.hu proponuje rozwiązania firmy CF Nie-

lsen, posiadającej liczne oddziały na całym świecie, a także oferuje brykieciarki hydrauliczne oraz pelleciarki. 

Hunduna natomiast zajmuje się rozprowadzaniem sprzętu włoskiego (www.hunduna.hu). Wśród impor-

towanych urządzeń znajdują się także produkty z Czech (firma BrikStar CS). Zainteresowaniem cieszą się 

także urządzenia z Niemiec, firmy Schuko oraz Spanex, a ich produkty są wystawiane na węgierskim portalu 

aukcyjnym (www.olx.hu).

Fakt, że zagraniczne produkty są oferowane na portalach aukcyjnych potwierdza krajowe zapotrzebowanie. 

Obecność urządzeń niemieckich, czeskich czy włoskich z jednej strony może stanowić zagrożenie konkuren-

cyjne dla polskich producentów. Z drugiej jednak, świadczy, o tym, że rodzima produkcja nie jest w stanie 

pokryć całkowitego popytu lub też jakość nie spełnia oczekiwań. Polskie produkty cechują się wysokimi 

standardami technicznymi, oferują rozwiązania w warunkach większej wilgotności i mogą konkurować ce-

nowo z urządzeniami niemieckimi, czy szwajcarskimi. 

3.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Możliwość wykorzystania do materiału o większej 

wilgotności;
•	 Konkurencyjność cenowa

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Promocja sektora odnawialnych energii;
•	 Fundusze unijne na rozwój zielonych energii;
•	 Współpraca z lokalnymi firmami;
•	 Niewielka konkurencja krajowa

Zagrożenia
•	 Konkurencja zagraniczna;
•	 Niewielkie wykorzystanie biomasy w stosunku  

do potencjału;
•	 Trudności w znalezieniu partnera ze względu na brak 

stron anglojęzycznych

Tabela 3. Analiza SWOT.

4. Rynek kolektorów słonecznych

4.1. Obecna sytuacja Węgier 

Kolektory słoneczne są to urządzenia służące do podgrzewania wody przy wykorzystaniu energii słonecz-
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nej. Ich wydajność jest zależna od warunków przyrodniczych i jakości urządzenia.

Węgry posiadają wysoki potencjał do zastosowania tego typu rozwiązania. Ilość godzin słonecznych rocznie 

wynosi od 1950 do 2150 rocznie [InfoRse – Europe 2011].

Poziom promieniowania słonecznego na terenie Węgier zawiera się w przedziale 1220 – 1325 kWh/m2. Ozna-

cza to, że różnice pomiędzy skrajnymi wartościami nie przekraczają 8%. Większą radiację otrzymują tereny 

południowe, co prezentuje poniższy rysunek:

Rysunek 1. Poziom promieniowania słonecznego na Węgrzech. Źródło: Naplopo 2011.

Poniższy rysunek przedstawia średnią ilość godzin słonecznych na terenie kraju:

Rysunek 2. Przeciętna roczna liczba godzin słonecznych w roku na Węgrzech. Źródło: solartisnapkollektor 2011.
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Dzięki tym warunkom, przy użyciu energii słonecznej w okresie od wiosny do jesieni można podgrzewać 

wodę do temperatury 30 – 70 ºC, pokrywając ok. 60 – 70% krajowego zapotrzebowania na ciepłą wodę 

[InfoRse – Europe 2011].

Pomimo tak dużego potencjału, energia słoneczna jest obecnie tylko w niewielkim stopniu wykorzystywa-

na. Jak wynika z Rysunek 2, energia wytworzona przez kolektory słoneczne to tylko 0,2% energii uzyskanej 

z odnawialnych źródeł, zaś systemy fotowoltaiczne stanowią zaledwie 0,002%. 

4.2. Regulacje i standardy prawno-ekonomiczne

Wytyczne techniczne co do procesu instalacji i specyfikacji kolektorów słonecznych zawarte są w Narodo-

wym Planie Odnawialnych Energii na Węgrzech [NREAP 2010 – 2020]. Zgodnie z nimi, urządzenia:

1.  Muszą posiadać oznaczenie CE;

2.  Muszą spełniać wymagania normy EN 12975-1 i 2 przejść testy standaryzacyjne;

3.  Muszą posiadać certyfikaty Solar Keymark i/lub DIN – CERTCO;

4.  Muszą posiadać co najmniej 5 letnią gwarancję;

5.  Autoryzowane ciśnienie robocze musi wynosić co najmniej 5 barów;

6.  Powinny być wykonane z materiałów zdatnych do recyklingu oraz zawierać instrukcję demontażu i recy-

klingu;

7.  Płyny odprowadzające ciepło muszą spełniać wytyczne UE;

8.  Muszą operować w temperaturach z przedziału -30 do 120ºC;

9.  Roczna wydajność słoneczna musi być większa niż 600kWh/m2;

10.  Muszą posiadać certyfikat jakości MSZ EN729 – 2 oraz certyfikat spawalniczy MSZ EN287 – 1.

4.3. Rynek węgierski dziś i jutro

Energia słoneczna stanowi odnawialne źródło energii o największym potencjale na Węgrzech. Jak widać wy-

raźnie na poniższym wykresie, prezentującym szacunki poszczególnych instytucji dot. potencjału zielonych 

źródeł energii, potencjał energii słonecznej szacowany jest w okolicach 1700 PJ rocznie. Jest to kilkakrotnie 

więcej niż w przypadku biomasy, która obecnie jest najważniejszym źródłem energetycznym.
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Wykres 3. Potencjał odnawialnych źródeł energii według różnych instytucji na Węgrzech. Źródło: EMPRES 2009.

Rozwój odnawialnych energii należy do jednych z priorytetowych zadań zawartych w Programie EEOP. Na-

cisk jest również położony na rozwój energii słonecznej. Co więcej, do roku 2020 wielkość produkowanej 

energii słonecznej ma wzrosnąć i osiągnąć 0,9% w RES [EMPRES 2009].

4.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Pomimo niewielkiego użytkowania energii słonecznej w porównaniu do jej potencjału, na rynku węgierskim 

działa kilka większych przedsiębiorstw, produkujących, bądź importujących instrumenty solarne.

Naplopo
http://www.naplopo.hu/index.html

Firma oferująca szeroką gamę produktów kolektorów słonecznych i innych systemów solarnych. Pojemność 

bojlera, w zależności od modelu wynosi 100 – 1000 l. Stosuje elementy firmy Grundfos, a na produkty daje 

10 lat gwarancji. Do budowy urządzenia użyto przyjaznego dla środowiska glikolu propylenowego. Przed-

siębiorstwo angażowało się w kilka dużych projektów, w tym: instalacja kolektorów w szkole w Nyiregyhaza 

(powierzchnia kolektora – 32 m2) lub w jednym z hoteli w Budapeszcie (100 m2).

KLNsys
http://www.klnsys.hu/

Jedna z wiodących firm na Węgrzech zajmujących się dystrybucją urządzeń do pozyskiwania energii z od-

nawialnych źródeł, ich implementacją i serwisem. Oferuje produkty znanych, zagranicznych producentów: 

Kyocera (Japonia), SMA (Niemcy), Steca (Niemcy) oraz z Korei. 
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SOLtec 
http://www.soltec.hu

Firma powstała w 1997 r., jest jednym z kluczowych dostawców kolektorów na rynku węgierskim. Dotych-

czas zainstalowała ponad 3000 m2 systemów solarnych, a od 2006 r. jest partnerem firmy Sonnenkraft. Fir-

ma posiada szeroką ofertę produktową, obejmującą kolektory płaskie, próżniowe, kolektory do ogrzewania 

wody w basenie, systemy fotowoltaiczne. Firma posiada rozbudowaną sieć dealerów na terenie Węgier, a jej 

produkty znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, w obiektach hotelowych i kempingowych, 

obiektach sportowych i użyteczności publicznej.

GAIASOLAR
http://www.gaiasolar.com/

Wiodąca firma działająca w obszarze odnawialnych energii, zwłaszcza słonecznej i wiatrowej. Posiada Na-

grody Energy Solar 2004 i 2005.

4.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Długi okres gwarancji i certyfikaty;
•	 Trwały materiał, spełnione standardy unijne

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Duże wymagania co do jakości urządzeń;

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Promocja sektora odnawialnych energii;
•	 Fundusze unijne na rozwój zielonych energii;
•	 Planowany rozwój 

Zagrożenia
•	 Konkurencja zagraniczna;
•	 Niewielkie wykorzystanie energii słonecznej  

w porównaniu do potencjału;

Tabela 4. Analiza SWOT.

5. Rynek technologii oczyszczania ścieków

5.1. Obecna sytuacja Węgier

Dostęp do wody pitnej na Węgrzech jest powszechny. Niemalże w całości pochodzi ona z zasobów pod-

ziemnych (ok. 97%). Krajowa infrastruktura wodna dociera do 97% wszystkich mieszkańców [Kovacs 2009].

Problemem jest jakość istniejącej infrastruktury wodnej, która w dużym stopniu nie spełnia wymagań  

i standardów Unii Europejskiej. Dla zobrazowania – szacuje się, że ok. 2,5 mln mieszkańców (25,1% społe-

czeństwa) zaopatrywanych jest w wodę o bardzo niskiej jakości, która może być skażona arsenem, fluorem, 

azotanami, bądź amonem [EnviroDesk 2009]. Ok. 70% obecnej infrastruktury wodnej wybudowano w prze-

ciągu ostatnich 20 lat. Proces rekonstrukcji jest jednakże bardzo powolny, zaledwie 3% wodociągów zostało 

odnowionych wostatnich 10 latach.

Znacznie gorzej prezentuje się to w przypadku infrastruktury do odprowadzania ścieków. Do sieci kanaliza-

cyjnej podłączonych jest ok. 60% mieszkańców. System oczyszczania ścieków jest również słabo zaawanso-

wany, często ogranicza się jedynie do oczyszczania mechanicznego.
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5.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Usługi z zakresu dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków leżą w gestii jednostek rządowych, miej-

skich oraz spółek. Najważniejszymi ramami prawnymi regulującymi te kwestie są Akt LVII z 1995 r. na temat 

gospodarki wodnej oraz Dekret Rządowy nr 72/1996 (V.22.) na temat działalności organów gospodarki 

wodnej. 

Zwierzchnią instytucją rządową jest Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, które przejęło kompetencje 

dawnego Ministerstwa Ochrony Zasobów Wodnych i Środowiska. Warto także przyjrzeć się organom, odgry-

wającym znaczną rolę w sektorze gospodarki wodnej:

•	 Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (http://www.kormany.hu.) – instytucja ta odpowiada  

za rozwój rolnictwa, zarządzanie łańcuchem żywności i rolnictwa, rozwój terenów wiejskich, ochronę śro-

dowiska i gospodarkę wodną. W ramach tego ostatniego sektora realizowany jest plan działania na rzecz 

wody pitnej, mający na celu poprawę jakości wody, tak by spełniała ona standardy UE;

•	 Centralna Dyrekcja do Spraw Wody i Środowiska (http://www.vkki.hu/) – instytucja powołana przez 

odpowiednie struktury rządowe, zrzesza ok. 100 specjalistów, w tym inżynierów, ekonomistów, specja-

listów IT i innych. Zaopatrzenie ludności w wodę i gospodarowanie ściekami należy do jednego z wielu 

zadań VKKI. Pozostałe obejmują ochronę przed powodziami, rekultywację środowiska, gospodarowanie 

wodami w dorzeczach itp.; 

•	 Instytut Ochrony Środowiska i Badań nad Gospodarką Wodną VITUKI (http://www.vituki.hu) – insty-

tucja naukowa z ponad półwieczną tradycją, skupia się na prowadzeniu badań z zakresu jakości wody;

•	 Węgierskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Wodnej MAVIZ (http://www.maviz.org), 

unikalna instytucja na Węgrzech, prowadząca działalność z zakresu gospodarki wodnej, reprezentująca 

interesy przedsiębiorstw z tego sektora. W skład stowarzyszenia wchodzi ok. 100 członków. Stowarzysze-

nie należy do European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services (EURAU).

•	  Węgierskie Stowarzyszenie ds. Gospodarki Ściekami (http://www.maszesz.hu) instytucja zajmująca 

się profesjonalnym doradztwem, sporządzająca ekspertyzy i udzielająca konsultacji z zakresu gospodarki 

ściekami.

5.3. Rynek węgierski dziś i jutro

Gospodarka wodna jest sektorem wymagającym rozbudowy i modernizacji. Pomimo, że prawie całe spo-

łeczeństwo ma dostęp do wody pitnej, w dużym stopniu jej jakość nie spełnia podstawowych wymagań. 

Rozwój tego sektora, w dużej mierze jest możliwy dzięki środkom uzyskanym z Unii Europejskiej. Narodowy 
Program Rozwoju Węgier (2007 – 2013) przewiduje inwestycje w wielkości 1,2 mld USD w tym obszarze. 

Ważne założenia strategiczne zawiera Narodowy Program Poprawy Jakości Wody Pitnej, które obejmują 

następujące elementy: a) poprawę jakości wody pitnej, b) likwidowanie regionalnych różnic w jakości wody 

pitnej, c) nadzór, by woda spełniała podstawowe standardy. 

Jego dalsza realizacje zakłada pojawienie się nowych inwestycji. Do kluczowych przedsięwzięć należeć będą 

indywidualne projekty, rozwój technologii oczyszczania wody i ścieków, rozbudowa systemu wodociągów 
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i odnowa istniejących.

Rozpisany został także Narodowy Program Gromadzenia i Oczyszczania Ścieków Miejskich, przewidu-

jący budowę oczyszczalni ścieków i odpadów płynnych oraz rozbudowy systemów recyklingu cieczy. Warto 

zauważyć, że inwestycje w sektor wodny pochłaniają 43% funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę 

środowiska. Ponadto, wg szacunków firmy Datamonitor, przemysł wodny na Węgrzech osiągnął w 2006 r. 

zysk o wartości 3,2 mld USD, notując poprawę o 3,8 % w okresie 2002 – 2006. 

Program Operacyjny Energia i Środowisko (EEOP) 2007 – 2013 również przewiduje poprawę istniejącej 

sytuacji w gospodarce wodnej. Niewątpliwie zatem sektor ten będzie wymagał nowych inwestycji i nowo-

czesnych technologii.

5.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Na rynku węgierskim działają liczne przedsiębiorstwa oferujące swoje usługi z zakresu gospodarki wod-

no-ściekowej. W bazie Kompass w kategorii „dostawa wody” zarejestrowanych jest 80 przedsiębiorstw,  

a w kategorii „instalacje i wyposażenie do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków kanalizacyjnych i prze-

mysłowych” – 19 firm. Maviz jednak wspomina, że może być ok. 400 firm zajmujących się tą branżą. Podobne 

dane podają także inne źródła [Envirodesk 2009]. Znakomita większość z nich jest nieefektywna i odnosi 

straty. Poza tym zwykle zajmują się tylko jednym obszarem działalności – albo dostawą wody albo oczysz-

czaniem ścieków. Oprócz tego działalność prowadzą firmy konsultingowe oferujące usługi doradcze w za-

kresie gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków, audytu środowiskowego itp.

Na rynku węgierskim obecne są także zagraniczne przedsiębiorstwa, odgrywające kluczową rolę w sektorze 

wodnym. Należą do nich: Veolia, Suez Environment (Francja), RWE, Berlinwasser (Niemcy), Purator (Au-

stria).

Poniżej przedstawiono wybrane firmy działające w sektorze wodnym:

Budapest Sewage Works
http://www.fcsm.hu 

Jest to największa firma na Węgrzech działająca w obszarze ochrony środowiska. Założona w 1946r. począt-

kowo jako przedsiębiorstwo państwowe, w latach 90 przyjęła formę spółki z. o. o. Do jej właścicieli należą: 

władze miejskie Budapesztu, Berlinwasser Holding AG, Veolia, Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. I dwóch 

mniejszych inwestorów. Posiada także 4 filie.

Przedsiębiorstwo prowadzi szerokie spektrum działalności, które obejmuje:

•	  Drenaż ścieków i wód deszczowych;

•	  Oczyszczanie ścieków;

•	  Zarządzanie odpadami organicznymi;

•	  Pozyskiwanie energii wodnej;

•	  Ochronę przeciwpowodziową;

•	  Odchwaszczanie;

•	  Inne.
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Firma posiada dwie oczyszczalnie ścieków (North – Pest i Sputh – Pest), które odpowiadają za oczyszczanie 

51% ścieków wytwarzanych w Budapeszcie, o łącznej sile przetwórczej ok. 235 tys. m3 dziennie.

UTB Envirotec
http://www.utb-enviro.com/

Firma założona w Szwajcarii, ale prowadząca rozwiniętą działalność na Węgrzech. Świadczy usługi konsul-

tingowe, inżynieryjne, kontraktowe i operacyjne w takich obszarach jak: oczyszczanie ścieków i szlamów 

oraz wytwarzania energii. Obsługuje różne gałęzie przemysłowe, w tym: farmaceutyczny, papierniczy, spo-

żywczy oraz świadczy usługi komunalne. Oferuje oczyszczanie tlenowe, beztlenowe i fizyko – chemiczne.

Veolia Water
http://www.veoliawater.com/about/locations/hungary.htm

Wiodąca firma międzynarodowa działająca w sektorze wody i ścieków. Na Węgrzech obecna jest od roku 

1994 i współpracuje z najważniejszymi, krajowymi graczami. Dotychczas angażowała się w projekty związa-

ne z budową sieci wodnych i kanalizacyjnych, projektowaniem oczyszczalni i uzdatnianie wody pitnej.

Berlinwasser Management Consult
http://www.bmc.berlinwasser.com

Niemiecka firma zajmująca się dostarczaniem tanich I przyjaznych dla środowiska usług komunalnych.  

Na Węgrzech zaangażowana jest w co najmniej dwa duże projekty:

•	 25 letnia koncesja (1997 – 2022) na usuwanie ścieków w Budapeszcie. Firma zarządza 2 oczyszczalniami 

i obsługuje 1,7 mln mieszkańców. Tworzy konsorcjum z innymi firmami (m.in. Veolią i Budapest Seage 

Works)

•	 20 letnia koncesja (1997 – 2006) na usługi z zakresu dostarczania wody i usuwanie ścieków w Hodme-

zovasarhely. Współpraca zakończyła się sprzedażą akcji Berlinwasser z powodu dramatycznych zmian 

politycznych z powrotem do gminy w 2006 roku.

5.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Innowacyjne rozwiązania i technologie;
•	 Posiadanie certyfikatów

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Wymagania Unii względem sektora gospodarki 

wodnej;
•	 Znaczne inwestycje w sektor ścieków;
•	 Plany modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej;
•	 Możliwość współpracy z lokalnymi firmami 

doradczymi;
•	 Niska efektywność lokalnych przedsiębiorstw

Zagrożenia
•	 Obecność silnych, zagranicznych koncernów  

na rynku;
•	 Udziały konkurencji w ważniejszych przedsiębior-

stwach krajowych;
•	 Duża ilość mniejszych, krajowych przedsiębiorstw

Tabela 5. Analiza SWOT.
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6. Rynek technologii przetwarzania odpadów

6.1. Obecna sytuacja Węgier

Gospodarka odpadami na Węgrzech zdecydowanie wymaga wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań  

i technologii. Zgodnie z raportem Eurostatu (2009), Węgry należą do grona państw, charakteryzujących się 

niską efektywnością w tym obszarze. Ok. 75% generowanych odpadów trafia na wysypiska, bez uprzednie-

go poddania odpowiednim procesom. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy  

czy Austria, wartość ta wynosi od 0 do kilku procent [Davis 2011]. 

Bazując na danych Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej, przytaczanych przez specjalistów  

z ONZ, ilość odpadów wytworzonych na Węgrzech w roku 2008 wyniosła ok. 25 mln ton. W porównaniu do 

roku 2000 jest to spadek o ok. 38%. Wynika on głównie z wprowadzonej polityki wobec gospodarki odpada-

mi, promującej innowacje i rozwój przemysłowy. Poza tym tracą na znaczeniu tradycyjne sektory, odpowie-

dzialne za wytwarzanie największych ilości odpadów (np. metalurgia, kopalnictwo), a rozwija się przemysł 

stosujący materiały lekkie i wymagające wysokich kwalifikacji (elektronika, produkcja samochodów) [ONZ 

2009].

Miejskie Odpady Stałe (MOS)

Pomimo ogólnego spadku ilości wytwarzanych odpadów, w przypadku MOS, tendencja ta przybiera prze-

ciwny kierunek. Obecnie wytwarzanych jest ok. 4,7 mln ton tego rodzaju odpadów, co oznacza niewielki 

wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Przyczyny należy szukać w zwiększeniu zarobków i wzroście kon-

sumpcji Węgrów [ONZ 2009].

Z geograficznego punktu widzenia, największa ilość (ok. 26% wszystkich odpadów), wytwarzanych jest  

w Regionie Centralnym, gdzie znajduje się stolica kraju. Pod względem kompozycyjnym, największą część 

stanowią odpady organiczne:
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Organiczme
37,50%

Szkło
25,50%

Metal 3,70%

Plastik 12,10%

Tekstylne 3,10%

Papier
14,50%

Tekstylne 3,10%

Wykres 4. Skład odpadów miejskich na Węgrzech. Źródło: Orosz, Fazekas 2008.

Większość tych odpadów (ok. 85%) trafia bezpośrednio na składowiska, co jest jednym z najwyższych od-

setków pośród krajów Unii. W ramach narodowych strategii zarządzania odpadami odbudowano Spalarnię 

Odpadów w Budapeszcie w 2005 r., (w rezultacie ok. 8% odpadów poddanych zostało odzyskowi termicz-

nemu). Ze względu jednak na zmiany w polityce UE, dotyczących zarządzania środowiskiem, zrezygnowano  

z budowy 6 innych podobnych obiektów. Energia elektryczna, wytwarzana dzięki spalaniu odpadów nie jest 

klasyfikowana do kategorii zielonych, zatem ten typ utylizacji może tracić na znaczeniu.

Sortowanie odpadów jest na Węgrzech słabo upowszechnioną praktyką, tylko 2-3% śmieci jest poddawa-

nych domowej selekcji. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Austria, Szwajcaria), war-

tości te sięgają rzędu 25 – 30%. Podstawowym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury i niska 

świadomość społeczna o znaczeniu tych czynności [Orosz, Fazekas 2008].

Odpady radioaktywne

Odpady radioaktywne pochodzą głównie z elektrowni jądrowej Paks (Paks Nuclear Power Plant), która jest 

jedyną tego typu elektrownią na Węgrzech. Wytwarza 15,761 GWh energii elektrycznej, a jej udział w ogól-

nej produkcji elektryczności wynosi ok. 40% [http://paksnuclearpowerplant.com/about-us].

W latach 70 powstała oczyszczalnia i wysypisko w Püspökszilágy, gdzie składowane są odpady radioaktyw-

ne pochodzenia medycznego oraz z instytucji badawczo – naukowych. Do roku 1998 obiekt ten zarządzany 

był przez instytucje rządowe, a obecnie przez PURAM (Public Limited Company for Radioactive Waste Mana-

gement). Odpady, które trafiają do tego obiektu klasyfikowane są do kategorii niskiego i średniego poziomu 

pod względem niebezpieczności.

W 2008 r. otwarto składowisko odpadów radioaktywnych w Batapaati (180 km od Budapesztu). Miejsce  
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to zostało wybrane spośród 300 innych propozycji, a mieszkańcy okolicy wyrazili zgodę na jego utworze-

nie podczas referendum w 2005 r. Po oficjalnym otwarciu złożono pierwsze odpady nuklearne pochodzące  

z elektrowni. W obecnej, pierwszej fazie działalności składowiska testowane są odpady niskiego i średniego 

poziomu pod względem niebezpiecznoći [World Nuclear News 2008]. 

6.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

Węgry, jako członek Unii Europejskiej, stosują się do jej zaleceń i harmonizują swoje ustawy. Ramy prawne 

dotyczące gospodarowania odpadami opierają się na Akcie Nr 53 z 2000 r., który zweryfikowano później 

pod względem zgodności z Dyrektywą UE 2006/12/EC dotyczącą odpadów. W latach 2003 – 2008 zrealizo-

wano pierwszy, sześcioletni program Narodowych Planów Gospodarowania Odpadami (NPGO), omawiają-

cy strategię zarządzania odpadami. Obecnie trwa realizacja drugiego cyklu NPGO [ONZ 2009].

Osobne ustawodawstwo posiadają odpady radioaktywne. Regulacje prawne zawarte są w Akcie o Energii 

Atomowej i powiązanych ustawach (Akt CXVI z 1996, poprawki wniesione Akt CLI z 2005, Dekret Rzą-
dowy 240/1997 (XII.18). Zgodnie z tymi wytycznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie tego 

typu odpadami są Węgierski Zarząd nad Energią Atomową (Hungarian Atomic Energy Authority – HAEA) 

oraz węgierskie służby medyczne (National Public Health and Medical Officer’s Service). W 1998 r. powstał 

Centralny Fundusz Nuklearny, przeznaczony na pokrycie kosztów utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, 

zarządzany przez HAEA. W tym samym roku Agencja powołała także osobną instytucję do tego segmentu 

– Public Agency for Radioactive Waste Management (PURAM), zajmującą się zarządzaniem tego typu odpa-

dami [Vari, Ferencz 2007].

6.3. Rynek węgierski dziś i jutro

W miarę rozwoju ekonomicznego Węgier tradycyjne, obciążające naturalne środowisko przemysły będą 

upadać, ustępując miejsca nowoczesnym gałęziom przemysłowym. Ponadto, w związku z coraz większą 

świadomością lokalnych władz z zakresu ochrony środowiska, niewątpliwie wzrośnie użycie komponentów 

i opakowań nadających się do powtórnego użycia, a co za tym idzie – ilość generowanych odpadów ogółem 

będzie wykazywać tendencje spadkową.

W przypadku odpadów miejskich, sytuacja wygląda inaczej. Dotychczas nie udowodniono ścisłego związku 

między wzrostem PKB, a ilością powstających odpadów, jednakże w miarę bogacenia się społeczeństwa 

i zmiany jego przyzwyczajeń konsumpcyjnych, co roku produkuje się coraz więcej odpadów [ONZ 2009]. 

Zgodnie z przewidywaniami NWMP ilość ta będzie stale wzrastać i niebawem sięgnie rzędu 5,2 mln ton.

Węgry nie posiadają wystarczającej ilości rozwiązań do zarządzania odpadami. Druzgocąca większość jest 

składowana na wysypiskach, często nie spełniających standardów i stanowiących zagrożenie dla środowiska. 

Jako członek Unii Europejskiej, państwo będzie musiało dostosować się do wymagań przez nią stawianych, 

dotyczących recyklingu i ponownego użycia opakowań, standardów na wysypiskach, spalania odpadów itp.

Wytyczne strategii na gospodarowanie odpadami znajdują się w NPGO na lata 2009 – 2014. Do najważniej-
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szych założeń należą:

•	 Zmniejszenie ilości odpadów oraz stosunku ilości odpadów do wielkości produkcji;

•	 Zwiększenie stopy odzysku odpadów, stosowanie bardziej ekonomicznych materiałów, promocja odzy-

sku energii;

•	 Mniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach, w przypadku MSW – spadek z 85% do 60%;

•	 Stopniowa likwidacja wysypisk niebezpiecznych dla środowiska;

•	 Promocja rozwiązań przyjaznych dla środowiska, w tym stosowania nowoczesnych systemów zarządza-

nia odpadami, technologii i badań;

•	 Wzmocnienie współpracy między sektorem publicznym, a prywatnym;

•	 Zwiększenie świadomości społecznej, wprowadzenie większej liczby treningów i warsztatów [ONZ 2009].

6.4. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Usługi z zakresu gospodarowania odpadami dostarczają liczne przedsiębiorstwa. W światowej bazie Kom-

pass, w kategorii „zbieranie i składowanie śmieci i odpadów” zarejestrowanych jest 74 pozycji. Jak oceniają 

specjaliści z PWC, do najważniejszych graczy w tym obszarze należą następujące firmy:

•	  FKF Zrt. (covers Budapest);

•	  A.S.A. Group;

•	  AVE Group;

•	  Saubermacher Group;

•	  Remondis Group [PWC 2011]. 

Tylko pierwsza z nich jest węgierska, pozostałe zaś są filiami zagranicznych przedsiębiorstw, posiadającymi 

swe oddziały w kilku krajach. Do zakresu ich usług należy zbiórka i transport odpadów. 

AVE Group (firma niemiecka) na terenie Węgier zatrudnia ok. 1700 pracowników i jest obecna w dziewięciu 

okręgach. Prowadzi także działalność z zakresu składowania i transportu odpadów niebezpiecznych. A.S.A 

(obecna także w Polsce), oprócz zbierania odpadów oferuje także różne metody utylizacji tj.: kompostowa-

nie, rozdrabnianie, a także obsługuje wysypiska odpadów. 

Wszystkie przedsiębiorstwa mają kilka oddziałów na Węgrzech, są poza tym obecne na rynkach krajów eu-

ropejskich (oprócz FKF Zrt.) i cieszą się zaufaniem i dobrą opinią. Mogą zatem stanowić poważną konkuren-

cję na węgierskim rynku.

Lokalne firmy również świadczą usługi z zakresu zarządzania i transportu odpadami, w tym także niebez-

piecznymi. Jedną z ważniejszych jest firma LTV TRANS (www.ltvtrans.hu). Założona w 1996 r. specjalizuje 

się w transporcie i gospodarowaniu różnego typu odpadami, w tym także odpadami szkodliwymi. Oferuje 

metody separacji oleju, osadnika, a wśród produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwo znajdują się 

pojemniki na odpady i śmieci. Firma posiada certyfikaty ISO 14001:2004 oraz 9001:2008. Z jej usług korzy-

stają znane marki takie jak: Praktiker, Sony, Dr. Oetker, General Electric i inne.

Obok LV TRANS wśród lokalnych przedsiębiorstw wymienić można Farkas – transz (www.farkastransz.hu). 

Powstała w 1996 r. zajmuje się transportem stałych i ciekłych odpadów niebezpiecznych na terenie całego 
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kraju. Posiada certyfikaty ISO 14001:2005.

6.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej
Silne strony
•	 Innowacyjne technologie;
•	 Wysoka jakość urządzeń;

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Zapotrzebowanie na nowoczesne technologie;
•	 Dostosowywanie się do wytycznych Unii;
•	 Duże wyzwania w sektorze gospodarowania odpa-

dami, w tym także niebezpiecznymi;
•	 Bliskość geograficzna i przynależność do UE

Zagrożenia
•	 Obecność silnych zagranicznych partnerów dzia-

łających na terenie całego kraju oraz w państwach 
sąsiednich;

•	 Rosnąca konkurencja krajowa;
•	 Duże powiązania gospodarcze z Niemcami i Austrią

Tabela 6. Analiza SWOT.

7. Rynek technologii dla koksownictwa

7.1. Obecna sytuacja Węgier

Na obszarze Węgier występują zasoby 3 rodzajów węgla: węgla kamiennego, brunatnego i lignitu. Dostęp-

ność surowców mineralnych na obszarze kraju prezentuje poniższy rysunek:

Rysunek 3. Surowce energetyczne na Węgrzech. Źródło: Global Methane Initiative 2011.

Rola węgla w gospodarce węgierskiej znacznie zmalała od czasów Upadku Związku Radzieckiego. Obecnie 

wydobywany jest jedynie na potrzeby energetyczne i odpowiada za produkcję ok. 25 % energii elektrycz-

nej [IEA 2006]. Jego udział w przemyśle i użycie do bezpośredniego ogrzewania wynosi odpowiednio 8,2  

i 2% TFC (Total Financial Consumption). Większość małych kopalni zostało zamkniętych na skutek przemian 

politycznych, a pozostałe były sprywatyzowane. Wydobycie węgla maleje z roku na rok i trend ten będzie na-

dal się utrzymywał. IEA przewiduje, że w 2020 r. krajowa konsumpcja energii wytworzonej z węgla spadnie  
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do poziomu 2,52 mln ton oleju ekwiwalentnego (w 2004 r. wyniosła ona 3,5 MTOE), a zapotrzebowanie  

na surowiec będzie zaspakajane importem [IEA 2006]. 

Węgiel węgierski zawiera duże ilości siarki. Szacuje się, że ok. 75% całkowitej emisji tlenku siarki pochodzi  

z sektora energetycznego. Dzięki odpowiedniej polityce emisja tego gazu uległa wyraźnej redukcji i w roku 

2002 wyniosła 359 kt/rok, podczas gdy w 1980 – 1 633 kt/rok [IEA, 2006]. Znaczna redukcja SO2 nastąpiła  

w przeciągu ostatniego 10 – lecia. Elektrownia Oszalony (opalana węglem), w latach 2000 – 2005 zdołała ob-

niżyć emisję SO2 prawie o 94%. Sektor energetyczny odpowiada za największą emisję gazów cieplarnianych 

do atmosfery. Na drugim miejscu jest transport, dalej rolnictwo. Z produkcji przemysłowej pochodzi 6,5 % 

GHG (Greenhouse gas) [EEA 2011].

Koks stosowany na Węgrzech w całości pochodzi z importu. W 2008 r. do kraju sprowadzono 1440 kt tego 

surowca [IEA 2008]. Najważniejszym dostawcą koksu i semi – kosu, lignitu, torfu i węgla retortowego jest 

Polska (65% całkowitego importu) [Parker 2009].

Przemysł metalurgiczny traci na znaczeniu dla gospodarki węgierskiej. Trend ten będzie się utrzymywał  

w związku z rozwojem ekonomicznym państwa i promocją lekkiego, nowoczesnego przemysłu. Produkcja 

stali w kraju odnotowała w ostatnich latach niewielki wzrost i w 2007 r. wyniosła 2227 tys. ton metrycznych, 

natomiast w przypadku surówki hutniczej zauważalny jest wyraźny spadek. W 2009 r. wyprodukowano jej 

1050 tys. ton metrycznych, czyli o 18% mniej niż w roku 2008.

7.2. Regulacje i standardy prawno – ekonomiczne

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz zatwierdzeniem przez Węgry protokołu z Kyoto, Wę-

gry zobowiązały się ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. By spełnić wymagania Unii przygo-

towano strategię Narodowego Planu Rozwoju (2007 – 2013), w ramach, której wdrażany jest Program 

Operacyjny Energii i Środowiska. Do ważniejszych dokumentów prawnych, dotyczących energii i ochrony 

środowiska należą:

•	  Wspólne Zarządzenie Ministrów 12/2003 na temat ograniczenia ilości siarki w pewnych paliwach energe-

tycznych;

•	  Dekret Rządowy 143/2005 na temat specjalnych zasad emisji gazów cieplarnianych;

•	  Dekret Rządowy 314/2005 (XII.25.) w sprawie procedury licencjonowania dotyczącej oceny oddziaływa-

nia na środowisko (EIA) i zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;

•	  Akt XV z 2005 r., w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

7.3. Konkurencja krajowa i zagraniczna

Emisja gazów cieplarnianych na Węgrzech jest niższa niż wymaga tego Unia Europejska, przynajmniej  

w przypadku tlenków siarki nastąpiła znaczna redukcja w przeciągu ostatnich dwóch dekad.

Jest to następstwem kilku czynników. Przede wszystkim rola węgla w gospodarce maleje, zarówno jako pali-

wa energetycznego do produkcji elektryczności, jak i w przypadku jego zastosowania w przemyśle. Siedem 

elektrowni zasilanych węglem przekształcono na biomasę. Zauważyć należy także, że rola ciężkiego, trady-
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cyjnego przemysłu poważnie traci na znaczeniu. Oprócz tego firmy i elektrownie stosują metody i zabez-

pieczenia przyjazne środowisku. Dla zilustrowania, w 2000 r. emisja tlenku siarki na GWh we wspomnianej 

elektrowni wynosiła aż 73,6 ton a w 2005 r. już tylko 6,1 ton.

Kluczowym graczem na rynku energii elektrycznej na Węgrzech jest MVM Group – przedsiębiorstwo pań-

stwowe, kontrolujące ok. 80% elektryczności wytwarzanej w tym kraju. Jego działalność obejmuje obszary 

wytwarzania, transferu i handlu elektrycznością. W skład grupy wchodzą firmy zarządzające elektrowniami, 

odpowiadające za przesył energii i sprawy handlowe. Elektrownie zasilane na węgiel na swoich stronach 

internetowych komunikują o działalności sprzyjającej ochronie środowiska oraz o stosowaniu systemów 

zapobiegających emisji gazów.

W przypadku przemysłu stalowego, czołowi gracze w tym sektorze tworzą Węgierskie Stowarzyszenie Prze-

mysłu Stalowego (http://www.mvae.hu/), reprezentujące krajowych producentów stali. Stowarzyszenie 

wspiera swoich członków w rozwiązywaniu bieżących problemów i promocji ich produktów na rynkach 

UE. W skład organizacji wchodzą czołowi producenci stali na rynku węgierskim, w tym m.in.: ISD Dunafer 

(www.dunaferr.hu). Grupę DUNAFER tworzy kilka stowarzyszonych instytucji działających w różnych sekto-

rach, obejmujących produkcję, usługi, wsparcie techniczne. W ramach grupy działalność prowadzi firma ISD 

Kokszolo KFT. Spółka ta powstała w 1956 r. i specjalizuje się w technologiach związanych z koksownictwem. 

Oferuje produkty przyjazne dla środowiska. Posiada certyfikat ISO 9001: 2000. Dunafer bierze też udział  

w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, pt. Koksownia w dziedzinie ochrony środowiska, 

który rozpoczął się we wrześniu 2008 r. 

Zainteresowanie ochroną środowiska w przemyśle metalurgicznym potwierdzają także konferencje organi-

zowane dla czystych technologii. Obecnie trwają pracę nad przygotowaniem kolejnej wspomnianego edycji 

projektu.

Na terenie kraju działa także 59 automatycznych stacji pomiarowych (w tym 11 w Budapeszcie), kontrolu-

jących jakość i skażenie powietrza. Poza tym na rynku węgierskim działa co najmniej kilkanaście firm bada-

jących emisję powietrza. W bazie firm świadczących usługi związanye z ochroną środowiska KÖRNYEZE-
TVÉDELMI SZAKMAI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉT (http://www.kszgysz.hu/xir.htm), w kategorii Immisszió 

mérése (pomiar emisji), znajduje się kilkanaście odpowiedzi. Często bazują one na sprzęcie sprowadzanym  

z zagranicy. Rynek węgierski posiada zatem dostęp do technologii zapobiegających nadmiernej emisji szko-

dliwych gazów oraz służących ich pomiarowi. 

Wkraczając na rynek należy się liczyć z możliwością spotkania konkurencji, zarówno krajowej jak i zagranicz-

nej. Zmniejszająca się emisja gazów świadczy o skuteczności stosowanych rozwiązań, jednak zapotrzebo-

wanie na te rozwiązania występuje, zatem polskie firmy mogą liczyć na zainteresowanie.
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7.5. Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej

Silne strony
•	 Innowacyjne technologie;
•	 Wysoka jakość urządzeń;
•	 Doświadczenie na rynku krajowym

Słabe strony
•	 Niska rozpoznawalność na rynku;
•	 Konkurencja zagraniczna

Zewnętrzne cechy technologiczne 

Szanse
•	 Wciąż istotna rola węgla w produkcji elektryczności;
•	 Polityka zapobiegania emisji gazów cieplarnianych;
•	 Ciągła kontrola powierza;
•	 Fundusze unijne na ochronę środowiska

Zagrożenia
•	 Malejąca rola węgla w gospodarce;
•	 Duża ilość dostępnych technologii;
•	 Emisja gazów poniżej średniej unijnej;
•	 Tendencja do zamykania elektrowni węglowych  

i przemysłów ciężkich;

Tabela 7. Analiza SWOT.

8. Podsumowanie

Rozwój Węgier niewątpliwie przyspieszył po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Dzięki jej zaleceniom  

i wymaganiom istotnej zmianie uległ dotychczasowy kierunek polityki kraju. Na znaczeniu zyskują zwłasz-

cza odnawialne źródła energii, których udział w TPES wzrasta, jak również wolumen elektryczności produ-

kowanej przy ich użyciu. Powoli spada rola tradycyjnych źródeł energii, zwłaszcza węgla, tradycyjnych prze-

mysłów ciężkich obciążających środowisko, dzięki czemu emisja gazów cieplarnianych maleje z roku na rok  

i jest poniżej średniej unijnej. Niewątpliwie, inwestycji wymagają sektory odpadów i ścieków. Węgry bowiem 

są dość daleko w tyle za Europą, jeżeli chodzi o technologie przetwarzania odpadów, gdyż większość z nich 

jest składowana bez poddawania odpowiednim metodom utylizacji. Jakość wody pitnej w dużym procencie 

nie spełnia podstawowych standardów, a sieć sanitarna nie dociera do ok. 30% mieszkańców. 

W latach 2007 – 2013 realizowany jest Narodowy Program Rozwoju, na który Węgry zyskały fundusze unijne 

w wysokości 22,5 mld EURO. Główny nacisk kładziony jest tu na sprawy związane z ochroną środowiska,  

a w szczególności na rozwój gospodarki wodnej. 

W dziedzinie ochrony środowiska Węgry wykazały w ostatnich latach duże postępy, zwłaszcza w obsza-

rze redukcji emisji gazów szkodliwych i rozwoju OZE. Niewątpliwie trend ten będzie utrzymywany, co też 

potwierdzają założenia poszczególnych planów i programów realizowanych w kraju. Węgry są otwarte  

na kontakty zagraniczne i zachęcają do inwestycji na swym terenie, zwłaszcza kraje członkowskie. W prze-

ciągu ostatnich lat liczba FDI znacznie wzrosła, poza tym produkty zagranicznych firm rozprowadzane  

są za pośrednictwem lokalnych partnerów. Światowi gracze na rynkach odpadów, ścieków, czy odna-

wialnych technologii inwestują w rozbudowę infrastruktury i obiektów. Dodatkowym bodźcem jest fakt,  

że zgodnie z wytycznymi Unii dąży się do dostosowania norm prawnych i technicznych do unijnych standar-

dów, co może obniżyć koszty związane z potencjalnym dostosowaniem produktów.

Wiele firm nie posiada niestety anglojęzycznych stron internetowych, co może trochę wydłużyć poszukiwa-

nie potencjalnych partnerów. Jednakże przedsiębiorstwa rejestrują swoje usługi w międzynarodowej bazie 

B2B Kompass, a informacje o nich można znaleźć za pomocą lokalnych portali, których przykłady wymienia-
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ne były w raporcie. Poza tym partnerów można także znaleźć dzięki lokalnym izbom handlowym i struktu-

rom rządowym.

Węgry są prężnie rozwijającym się państwem, świadomym polityki ekologicznej i otwartym na współpracę 

zagraniczną. Wciąż jest wiele obszarów, w które należy zainwestować i zadbać o rozwój. Jest to także pań-

stwo otwarte na kontakty zagraniczne i wspierające zagranicznych partnerów. Dzięki przynależności do Unii 

dąży do standaryzacji swoich ustaw, co też ułatwia inwestycje krajów przynależących do UE.

9. Podsumowująca Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Wewnętrzne cechy grupy technologicznej Silne strony
•	 Innowacyjne technologie,
•	 Certyfikaty i standardy jakości,
•	 Dostosowanie do wymogów unijnych;
•	 Zaawansowane rozwiązania;

Słabe strony
•	 Niezbyt wysokie kontakty gospodarcze;
•	 Potrzeba dostosowania do standardów unijnych;
•	 Inna polityka energetyczna i struktura źródeł 

energetycznych

Zewnętrzne cechy technologiczne Szanse
•	 Braki na rynkach przetwarzania odpadów i gospo-

darki ścieków;
•	 Fundusze Unijne na rozwój środowiska;
•	 Dostosowywanie norm technicznych;
•	 Stosowanie standardów unijnych;
•	 Brak barier celnych;
•	 Obecność polskich produktów na rynku;
•	 Tradycyjne, historyczne pozytywne stosunki między 

obydwoma państwami

Zagrożenia
•	 Załamanie handlu międzynarodowego pod wpły-

wem ostatniego kryzysu;
•	 Duże bezrobocie;
•	 Konkurencja zagraniczna;
•	 Obecność światowych koncernów na rynkach 

zielonej technologii

Tabela 8. Analiza SWOT.
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Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych - ETV (Environmental Technology Verification Programme)

Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych – ETV 
(Environmental Technology Verification Programme)

Martyna Czerniakowska

1. Streszczenie

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). 

Zarówno w Europie, jak i na świecie funkcjonują pełne programy, jak i programy pilotażowe pod nazwą 

ETV, choć są to odrębnie działające programy. We wstępie rozdział pokazuje czym jest program weryfikacji 

ETV oraz jego cel. Następnie opisuje zainteresowanie inicjatywą ETV, jaką cieszy się ona na świecie oraz 

cele istnienia Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. ETV. Dalsza część opracowania dostarcza argumentów  

na temat wyjątkowości oferty, jaką stanowi projekt weryfikacji technologii środowiskowych. W kolejnym 

punkcie jest przedstawiony utworzony i prowadzony pilotażowy program ETV w Europie – EU ETV. W dalszej 

części rozdział wskazuje na trzy obszary technologiczne w jakich prowadzona jest weryfikacja oraz opisuje 

poszczególne fazy procedury weryfikacji ETV w Europie. Dodatkowym elementem opracowania są wypunk-

towane korzyści wynikające z udziału w pilotażowym programie EU ETV. Na sam koniec pojawia się także 

informacja na temat kosztów poddania się procedurze weryfikacji. Całość wieńczy pakiet informacji i kon-

taktów do inicjatyw ETV w Europie, jak i odrębnych programów weryfikacji technologii środowiskowych 

prowadzonych na świecie.

2. Wstęp

Programy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) służą badaniu i sprawdzaniu innowacyjnych tech-

nologii, które mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Pierwszy ETV został stworzony w 1995 

r. przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency), aby przyspie-

szyć wejście nowych technologii środowiskowych, zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. Ce-

lem jego było zweryfikowanie danych na temat sprawności ekologicznej gotowych do komercjalizacji tech-

nologii z obszaru ochrony środowiska (Ratman-Kłosińska, Michaliszyn 2010:189). Udział firm w programie  

jest dobrowolny, co oznacza, że firmy posiadające technologie z obszaru ochrony środowiska, które zgłoszą 

je do weryfikacji, otrzymają obiektywne świadectwo o przejściu procesu weryfikacji. Weryfikacja ETV służy 

potwierdzeniu określonych parametrów technologii, według wcześniej określonych i ustalonych procedur 

lub protokołów, a także wyznaczników systemu zarządzania jakością. Technologie objęte tak kompleksową 

analizą stają się zatem bardziej wiarygodne na rynku dla potencjalnych odbiorców, czy partnerów bizneso-

wych. Weryfikacja dotyczy technologii związanych ze wszystkimi aspektami środowiska – powietrzem, wodą 

i ziemią. ETV jest zatem narzędziem rynkowym, przy użyciu którego jest badana i weryfikowana sprawność 

technologii oraz to czy przy wykorzystaniu tej technologii można osiągnąć korzyści środowiskowe. ETV  

jest zatem narzędziem do realizacji systemu wdrażania ekoinnowacji.
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Celem ETV jest wspieranie procesu wdrażania ekoinnowacji, poprzez dostarczenie na rynek wiary-

godnych danych na temat technologii środowiskowych gotowych do komercjalizacji, co przyczynia 

się do przyspieszenia ich implementacji i osiągnięcia korzyści przez nabywców, decydentów, dostaw-

ców, instytucje finansowe i całe społeczeństwo.

Program ETV nie służy natomiast poparciu, certyfikacji lub zatwierdzeniu technologii. Świadectwa weryfika-

cji na temat technologii są publikowane na stronach instytucji zajmujących się programem ETV w poszcze-

gólnych krajach [EPA 2011, Calleja, Delgado, Laurent, Merkourakis, Oçafrain 2007].

ETV jest to więc narzędzie, które:

•	 dostarcza kompleksowej informacji o technologii: 

•	 jest elastyczne i znajduje zastosowanie do innowacyjnych rozwiązań i różnych potrzeb użytkowników,

•	 jest powszechnie akceptowane,

•	 jest sprawdzone, rzetelne i wiarygodne,

•	 jest ogólnie dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

•	 umożliwia skuteczną komercjalizację technologii lub transfer technologii zagranicę (Ratman-Kłosińska I. 

2011).

3. Międzynarodowe zainteresowanie programem ETV.

Zainteresowanie wprowadzenie własnych programów weryfikacji technologii środowiskowych na całym 

świecie rośnie. Na wzór amerykańskiego ETV podobne programy weryfikacji, bądź to w formie pilotażo-

wej, bądź w pełni funkcjonujące, wprowadziły takie kraje jak Kanada, kraje Unii Europejskiej, Japonia, Korea, 

kraje skandynawskie i Filipiny. Harmonizacja programów ETV funkcjonujących na rynkach różnych krajów, 

umożliwi bardziej efektywną weryfikację dostawców prowadzących działalność na międzynarodową skalę 

[EPA 2011].

Komisja Europejska prowadzi obecnie pilotażowy program Europejskiej Weryfikacji Technologii Środowi-

skowych (European Environmental Technology Verification – EU ETV).

Dodatkowo Komisja Europejska jest członkiem Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. ETV (International 

Working Group on ETV), w skład której wchodzą USA, Kanada i Filipiny.

Grupa ma za zadanie wypełnienie następujących celów:

•	  Wzajemne uznawanie i harmonizacja programów ETV w krajach uczestniczących w Grupie Roboczej,  

w celu przyspieszenia rozwoju i wdrażania zielonych technologii dla radzenia sobie z wyzwaniami ochro-

ny środowiska i osiągnięcia wyższej sprawności ekologicznej
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•	  Wspólne opracowanie procedur weryfikacji, a następnie wspólne prowadzenie procesu weryfikacji tech-

nologii, zmierzającego do identyfikacji rozwiązań odpowiadających na międzynarodowe wyzwania śro-

dowiskowe 

•	  Zbadanie możliwości zastosowania i/lub rozwoju standardu Międzynarodowej Organizacji Standardów 

– ISO (International Standards Organisation – ISO), który byłby stworzony do weryfikacji technologii śro-

dowiskowych i raportowania o ich sprawności ekologicznej (Ratman-Kłosińska, Michaliszyn 2010: 189), 

włączając w to proces akredytacji i certyfikowania organizacji weryfikującej.

•	  Zapewnienie środków do zaangażowania interesariuszy i ułatwienie współpracy międzynarodowej  

na rzecz zachowania transparentności prowadzonego procesu weryfikacji i raportowania

•	  Organizowanie międzynarodowych spotkań, warsztatów i forów w celu: dzielenia się doświadczeniami 

i wynikami prowadzonych programów ETV, budowania sojuszy, tworzenia ścieżek i zasad dla transferu 

technologii pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się [European Commission 2011a].

4. Co wyjątkowego oferuje program weryfikacji ETV?

Program ETV zaczyna w momencie, w którym przedsiębiorca zgłasza swoją technologię do weryfikacji i skła-

da deklarację na temat innowacyjnych wyróżników (sprawności ekologicznej) swojego rozwiązania, które 

będą stanowiły przedmiot weryfikacji. Nie jest to więc system, w którym istnieją z góry zdefiniowane kryteria 

czy standardy, według których jest sprawdzana technologia, jak to ma miejsce w procesie certyfikacji.

Niewątpliwą zaletą ETV jest to, że procedura weryfikacji nie kończy się na przyznaniu etykiety, czy „logo”, po-

twierdzającego pozytywne przejście ścieżki oceny, ale proces ETV kończy się opublikowaniem Świadectwa 

weryfikacji (Statement of Verification). Jest to dokument, który szczegółowo opisuje zweryfikowane elemen-

ty technologii i który może być używany jako wiarygodne źródło informacji w relacjach B2B.

Dodatkową korzyścią poddania się programowi ETV jest to, że jego ukończenie jest równoznaczne ze speł-

nieniem przez technologię wszystkich odpowiednich przepisów, co czyni technologię wiarygodną w mo-

mencie złożenia oferty w publicznym przetargu. ETV stanowi więc poświadczenie prawdziwości wyróżni-

ków technologii, które deklaruje inwestorom czy klientom przedsiębiorca. Przejście weryfikacji ETV oznacza 

przyznanie gwarancji, że sprawność ekologiczna technologii jest uzasadniona, rzetelna i poparta szeregiem 

danych zgromadzonych z ośrodków badawczych i laboratoriów (Ratman-Kłosińska, Michaliszyn 2010: 191). 

Dysponując zatem Świadectwem weryfikacji ETV, przedsiębiorca nie musi za każdym razem udowadniać 

niezawodności swego rozwiązania oddzielnie przed każdym klientem. Pozwala to mu zaoszczędzić więc 

czas oraz pieniądze [European Commission 2010].

 Tak więc jeżeli dany przedsiębiorca deklaruje na przykład, że jego technologia X potrafi zredukować 

o 30% ilość emitowanych szkodliwych gazów do atmosfery tj. CO, CO2, NOx oraz SOx, powstających w wyniku 

procesu spalania odpadów komunalnych, to może zgłosić taką technologię o wskazanej cesze do weryfika-

cji. Składa w tym celu deklarację o posiadaniu przez technologię wspomnianego wyróżnika. Następnie taka 

deklaracja przechodzi ścieżkę formalną, w trakcie której technologia zostaje zweryfikowana, jest poddana 

szeregowi testów i badaniu pod względem tego czy faktycznie w wyniku jej zastosowania odbiorca może 

zredukować o 30% ilość emitowanych trujących gazów (patrz podrozdział 7), tzn. czy dzięki niej można 
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osiągnąć korzyści środowiskowe. Jeśli proces weryfikacji przebiegnie pozytywnie i zostanie dowiedziona 

prawdziwość zadeklarowanej cechy, a tym samym sprawność ekologiczna rozwiązania, wówczas następuje 

zarejestrowanie i publikacja Świadectwa weryfikacji technologii X na stronie www programu ETV.

5. Europejska Weryfikacja Technologii Środowiskowych (EU ETV) – informacje ogólne.

Jednym z głównych zadań Unii Europejskiej jest podnoszenia konkurencyjności i dążenie do rozwoju go-

spodarczego krajów należących do tej wspólnoty. W wypełnianiu tego celu z pewnością mogą pomóc po-

wstające zielone technologie-ekoinnowacje, które stanowią odpowiedź na wyzwania środowiskowe. Często 

jednak nawet najlepsze rozwiązania napotykają na trudności w momencie wejścia ich na rynek i dotarcia  

do potencjalnych odbiorców. Konsumenci chętniej wybierają technologie, które są już sprawdzone na rynku  

i cieszą się dobrą renomą oraz marką. Decyzja o zakupie nowej technologii jest obarczona dość wysokim ry-

zykiem, gdyż brakuje rzetelnych, potwierdzonych informacji o produkcie, jego działaniu i korzyściach jakich 

dostarcza. Zniechęca to potencjalnych inwestorów i klientów do zakupu wchodzących na rynek nowocze-

snych technologii.

Komisja Europejska zauważając tą niekorzystną sytuację, w jakiej znajdują się nowatorskie rozwiązania 

wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, postanowiła wprowadzić własny pilotażowy program Weryfika-

cji Technologii Środowiskowych (EU Environmental Technologies Verification – EU ETV). Pilotaż będzie pro-

wadzony z udziałem dobrowolnie zgłaszających się uczestników/dostawców, których technologie środo-

wiskowe będą poddane obiektywnej weryfikacji. W ten sposób, na bazie dokumentacji zadeklarowanej  

do weryfikacji przez twórców rozwiązań, zostaną wygenerowane niezależne i wiarygodne informacje,  

na temat sprawności ekologicznej nowopowstałych zielonych technologii [European Commission 2011c].

Do końca września 2010 r. w europejskim programie pilotażowym ETV uczestniczyły następujące kraje: Bel-

gia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Polska i Wielka Brytania [European Commission 2010].

6. Pilotażowy program Europejskiej Weryfikacji Technologii Środowiskowych.

Pilotażowy program EU ETV dostarcza możliwości dla producentów technologii środowiskowych, przepro-

wadzenia badania i weryfikacji technologii oraz otrzymania wiarygodnego świadectwa o dokonanej wery-

fikacji przez niezależną stronę. Program znajduje się obecnie na etapie wewnętrznych konsultacji w Komisji 

Europejskiej. Wdrożenie systemu ETV przewidziane jest na 2012r. Celem wprowadzenia programu ma być 

wzajemna uznawalność, a nawet harmonizacja z systemami weryfikacji prowadzonymi w różnych krajach. 

Cel pilotażowego programu EU ETV dzieli się na trzy zadania:

1.  Pomoc twórcom i wynalazcom, zwłaszcza z sektora MŚP, w dostarczeniu im obiektywnych i wiarygod-

nych dowodów, potwierdzających sprawność ekologiczną nowych eko-technologii, dopiero co wcho-

dzących na rynek, co ma przekonać pierwszych inwestorów, a później konsumentów o zaletach tychże 

rozwiązań.

2.  Wsparcie nabywców technologii (publicznych oraz prywatnych) w podjęciu przez nich decyzji, doty-

czących zakupu nowych technologii, poprzez dostarczenie im potwierdzonych, powszechnie uznanych  

i naukowo uzasadnionych informacji na temat nowatorskich rozwiązań, które mogą być brane pod uwa-

gę w trakcie postępowania przetargowego (zielonych zamówień publicznych) oraz trwania procedur 
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zakupowych.

3.  Ułatwienie tworzenia i realizacji nowych polityk i regulacji, przez zapewnienie obywatelom, instytu-

cjom regulacyjnym oraz właściwym decydentom solidnego dostępu do informacji, na temat możliwego  

do osiągnięcia poziomu wydajności i sprawności ekologicznej przez nowe, zielone technologie gotowe 

do wejścia na rynek.

Program pilotażowy EU ETV jest zatem otwarty dla wszystkich technologii, które są gotowe do komercja-

lizacji na danym rynku, które będzie wyróżniał potencjał w zakresie innowacyjności i osiągnięcia korzyści 

dostarczanych dla środowiska. 

Początkowo ten pilotażowy program będzie realizowany w trzech obszarach technologicznych:

1.  Gospodarka wodna i monitoring wody (kontrola jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i uzdatnianie 

ścieków);

2.  Materiały, odpady i zasoby (separacja i sortowanie odpadów stałych, recykling: materiałów, zużytych 

produktów i chemikaliów, produkty powstające z biomasy);

3. Technologie dla energetyki (odnawialne źródła energii, energia z odpadów, technologie efektywne 

energetycznie).

Usługi ETV będą świadczone przez Jednostki Weryfikacji (Verification Bodies), specjalnie akredytowane  

do przeprowadzenia weryfikacji ETV w danym obszarze technologicznym. Jednostkami Weryfikacji mogą 

zostać organizacje, które zgłoszą się do krajowej jednostki akredytacyjnej, których dane kontaktowe można 

znaleźć na stronie www Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (European Co-operation for Accre-

ditation). 

W proces weryfikacji może zostać zaangażowana także jednostka badawcza przeprowadzająca specjali-

styczne testy lub laboratorium analityczne, w przypadku gdy zajdzie potrzeba dalszego, bardziej szczegóło-

wego sprawdzenia technologii [European Commission 2011a].

7. Procedura prowadzenia Weryfikacji Technologii Środowiskowych w pilotażowym programie EU 
ETV.

Pilotażowy program Weryfikacji Technologii Środowiskowych – EU ETV jest prowadzony według ściśle okre-

ślonej procedury postępowania. Istnieje tzw. ogólny protokół weryfikacji ETV, który opisuje zasady funk-

cjonowania systemu, uwzględniający procedury kontroli i zarządzania jakością. Dzięki temu możliwe jest 

powszechne uznanie Świadectw ETV w Europie, a także na świecie poprzez harmonizację systemu euro-

pejskiego z podobnymi systemami funkcjonującymi w innych krajach (Ratman-Kłosińska 2011). Procedura 

weryfikacji przebiega w pięciu lub sześciu fazach:

1. Faza kontaktu – jest to faza, w której następuje pierwszy kontakt Jednostki Weryfikacji bezpośrednio  

z firmą zgłaszającą swoją technologię do weryfikacji lub też kontakt ten następuje pośrednio przez 

punkt kontaktowy, w którym spotykają się obie strony. W tej fazie technologia jest sprawdzana pod 
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względem zadeklarowanych parametrów sprawności technologii i innowacyjności oraz tego czy tech-

nologia kwalifikuje się do weryfikacji czy też nie tzn. czy jest technologią z obszaru ochrony środowiska.

2. Faza aplikacji – w tym czasie zgłaszający technologię dostarcza wszystkie odpowiednie informacje,  

w tym zawierające wyniki przeprowadzonych w przeszłości testów (jeśli takowe były wcześniej robione) 

oraz pierwotne stwierdzenie-deklarację sprawności ekologicznej technologii.

3. Faza przygotowania właściwego protokołu – tu Jednostka Weryfikacji sprawdza gruntownie kwalifi-

kowaność, dopuszczalność technologii do weryfikacji, recenzuje deklarację efektywności ekologicznej 

technologii złożonej przez firmę, weryfikuje dostępne dane zawarte w deklaracji i decyduje czy wyma-

gane są dalsze testy – jeśli nie są, wówczas spisuje właściwy protokół ze wszystkich przeprowadzonych 

czynności, kończy postępowanie i przekazuje weryfikację technologii do Fazy oceny i weryfikacji. Jeżeli 

jednak Jednostka Weryfikacji stwierdzi, że do dokonania pełnej, obiektywnej weryfikacji technologii nie-

zbędne jest przeprowadzenie dalszych badań, wówczas wnioskodawca ma za zadanie wybranie jedno-

stek testujących lub laboratorium badawczego i przekazanie technologii do Fazy testowania. 

4. Faza testowania – następuje w niej opracowanie planu testów, jakim zostanie poddana technologia. 

Następnie powołana w tym celu wyspecjalizowana jednostka testująca lub laboratorium analityczne 

przeprowadza serię badań i prób. Fazę kończy sporządzany szczegółowy raport z testów. 

5. Faza oceny i weryfikacji – jest to czas, w którym ma miejsce ostateczne podsumowanie zgromadzo-

nych danych. Później następuje opracowanie i zestawienie informacji zebranych w trakcie Fazy 3 i cza-

sem przeprowadzanej dodatkowo Fazy 4. Na sam koniec Jednostka Weryfikacji sporządza ostateczny 

raport z dokonanej weryfikacji.

6. Faza publikacji – to ostatnia faza, w której następuje zarejestrowanie i publikacja Świadectwa  

o dokonanej weryfikacji (Statement of Verification) na ogólnodostępnej stronie www pre-programu EU 

ETV [European Commission 2011a].

Faza kontaktu

Faza aplikacji  

Faza przygotowania 
właściwego protokołu Faza testowania

Faza oceny i wery�kacji

Faza publikacji

Rysunek 1. Procedura Weryfikacji Technologii Środowiskowych w pilotażowym programie EU ETV. Źródło: European Commission 2011a.
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8. Korzyści z udziału w programie EU ETV

Niewątpliwie poddanie przez firmy technologii programowi weryfikacji EU ETV niesie ze sobą wiele korzyści. 

Po pierwsze jest to kompleksowy system badawczy, który dostarcza nabywcom obiektywnych i jednocze-

śnie wiarygodnych danych o poziomie sprawności ekologicznej danej technologii i dostarczanych przez nią 

korzyści środowiskowych. Po drugie tak sprawdzonej technologii łatwiej jest otrzymać akceptację i pozwo-

lenie na jej wprowadzenie na rynek, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Łatwiejsza 

jest więc jej komercjalizacja. Po trzecie zweryfikowana technologia niesie ze sobą mniejsze ryzyko dla in-

westorów i instytucji finansowych, którzy dzięki temu będą bardziej skłonni do inwestowania w zakup, czy 

rozwój danego rozwiązania. Po czwarte ETV wyznacza pewien równy poziom warunków w jakich odbywa 

się konkurencja, poprzez ustanowienie określonych testów i obiektywnego systemu raportowania o wydaj-

ności, sprawności ekologicznej i wiarygodności technologii.

Po piąte program weryfikacji ETV przyczynia się także do ułatwienia eksportu rozwiązań prośrodowisko-

wych, gdyż niejako swoją marką gwarantuje bezpieczeństwo zastosowania technologii, które pozytywnie 

przeszły proces weryfikacji i otrzymały pozytywne rekomendacje w postaci Świadectwa weryfikacji.

Dostarcza obiektywnych danych o sprawności ekologicznej

Ułatwia akceptację technologii i komercjalizację na rynku

Zmniejsza ryzyko dla inwestorów

Wyznacza jednakowe warunki do prowadzenia konkurencji 

Ułatwia transfer technologii za granicę 

Rysunek 2. Korzyści z przystąpienia do programu EU ETV. Źródło: Opracowanie własne na podstawie EPA 2011.

9. Ile kosztuje proces weryfikacji ETV?

Koszt przeprowadzenia weryfikacji EU ETV może się różnić w zależności od rodzaju technologii oraz jakości 

dostępnych danych na jej temat. Na przykład weryfikacja prostych urządzeń monitorujących zużycie energii 

może kosztować mniej niż 5000 EUR, podczas gdy weryfikacja wszystkich parametrów w jakich zachodzą 

technologiczne procesy oczyszczania ścieków lub gospodarowania odpadami, może wynieść więcej niż 10 

000 EUR. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że prowadzony przez Unię Europejską program pilotażowy ETV 

jest wspierany z unijnego budżetu i przez uczestniczące w inicjatywie ETV kraje. Ma to na celu umożliwienie 

udziału w programie małych i średnich przedsiębiorstw, których wkład własny w weryfikację może mak-

symalnie wynieść do 20 000 EUR. Autorzy technologii będą także zachęcani do objęcia swoich rozwiązań 

programem weryfikacji już na wczesnym etapie tworzenia projektu, czy trochę później na etapie tworzenia 

rozwiązań pilotażowych. Oczywiście w takich przypadkach małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać 

się o dodatkowe wsparcie ze strony UE, czy krajowych funduszy ds. innowacji [European Commission 2010]. 
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W czasie trwania programu pilotażowego Komisja Europejska planuje stworzyć system grantów dla Jed-

nostek weryfikujących, w celu pokrycia części kosztów (np. pomocy technicznej realizowanej dla małych  

i średnich przedsiębiorstw). Wysokość grantów o jakie będzie można się ubiegać od Komisji Europejskiej  

ma wynosić między 100 000 a 200 000 EUR (IETU 2010).

10. Kontakty do programów ETV realizowanych w Europie, w tym w Polsce.

•	 Europejski Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (EU Environment Technology 

Verification) – http://ec.europa.eu/environment/etv/index.htm

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można wysłać zapytanie na adres podmiotu odpowie-

dzialnego za ETV w danym kraju europejskim:

Komisja Europejska ENV-ETV@ec.europa.eu

Belgia (Federal Public Service for Health and Environment) Jean-roger.dreze@health.fgov.be

Czechy (Ministry of Environment) Evzen.Ondracek@mzp.cz

Dania (Danish Environmental Protection Agency) kadir@mst.dk

Finlandia (Ministry of Environment) Merja.Saarnilehto@ymparisto.fi

Francja (Ministry of Economy, Industry and Employment)
(Ministry of Ecology, Energy, Sustainable development and Sea)

Annie.larribet@finances.gouv.fr,
Michel-louis.pasquier@developpementdurable.gouv.fr

Polska (Ministry of Environment) grazyna.sztandera@mos.gov.pl

Wielka Brytania (Department for Environment, Food and Rural Affairs) Jerome.Moulin@defra.gsi.gov.uk

Dodatkowych informacji o programie pilotażowym ETV realizowanym w Polsce udziela:
Izabela Ratman-Kłosińska
Sekretarz Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ul. Kossutha 6

40-844 Katowice

tel.: +48 32 254 60 31 ext. 243

fax:+48 32 254 17 17

e-mail: rat@ietu.katowice.pl

11. Kontakty do innych programów weryfikacji technologii środowiskowych w krajach na całym 
świecie

Kompleksowo prowadzone programy weryfikacji technologii środowiskowych:

•	 Amerykański Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (US Environment Technology Verification 

programme) – http://www.epa.gov/etv/

•	 Kanadyjski Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Canadian Environmental Technology Veri-

fication programme) – http://www.etvcanada.ca/English/Default.aspx

•	 Filipiński Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Philippine Environmental Technology Verifi-

cation programme) – http://etvphilippines.ph/
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Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych - ETV (Environmental Technology Verification Programme)

•	 Japoński Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Japanese pilot project of Environmental 

Technology Verification) – http://www.env.go.jp/policy/etv/en/index.html

•	 Koreański Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Korean New Excellent Technology (NET) 

&Environmental Technology Verification (ETV) Project) – http://koetv.or.kr/engpage.do?mode=engguid

Programy weryfikacji technologii środowiskowych prowadzone w formie pilotażowej:

•	 Skandynawski projekt Centrów Weryfikacji Technologii Wodnych (the Nordic project on Water Techno-

logy Verification Centres) – NOWATECH – http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-201

•	 Duńskie Centrum Weryfikacji Technologii Klimatycznych i Środowiskowych – DanETV center (Danish 

Center for Verification of Climate and Environmental Technologies – DanETV center) – http://www.etv-

-denmark.com/

•	 VERA Projekt – holendersko-duńsko-niemiecki Projekt Weryfikacji Technologii Środowiskowych dla Pro-

dukcji Rolnej (Verification of environmental technologies for agricultural production) – VERA project –

http://www.ecoinnovation.dk/English/Topics/Verification_of_ecoefficient_agro_technologies/ [Europe-

an Commission 2011b, Calleja, Delgado, Laurent, Merkourakis, Oçafrain 2007].
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw  
z branży zielonych technologii

Łukasz Alwast, Adam Liwiński

1. Wstęp.

Raport został przygotowany w celu (i) przeprowadzenia analizy publicznych instrumentów wsparcia  

dla przedsiębiorstw z branży Zielonych Technologii wykorzystywanych w Polsce, (ii) porównania ich z instru-

mentami dostępnymi za granicą oraz (iii) wyprowadzenia na tej podstawie rekomendacji zmian w systemie.

Część (i) opiera się na ogólnodostępnych informacjach pochodzących z dokumentów administracji publicz-

nej oraz stron internetowych. Ze względu na niewielką ilość instrumentów dedykowanych wyłącznie branży 

ZT, analizie poddano szersze spektrum działań, inicjatyw i projektów mających na celu pomoc przedsiębior-

com (głównie małym i średnim) niezależnie od typu prowadzonej przez nich działalności. Szczególny nacisk 

w raporcie został położony na instrumenty skierowane do firm już funkcjonujących na rynku. Stanowią one 

jednak tylko część większej całości, na którą składają się również instrumenty, których bezpośrednimi bene-

ficjentami są dopiero zakładane przedsiębiorstwa bądź też Instytucje Otoczenia Biznesu. W wypadku tych 

ostatnich, finalnymi beneficjentami są również firmy. Z niektórych instrumentów poddanych analizie w cza-

sie prac nad raportem nie można już korzystać – wyczerpane zostały przeznaczone na nie fundusze bądź też 

zakończył się przewidziany okres ich realizacji. Mają one jednak znaczenie poznawcze i są przydatne szcze-

gólnie dla części (iii). Opisy zawarte w raporcie nie przedstawiają kompletu instrumentów. Ich wybór służy 

przekazaniu Czytelnikom możliwie szerokiego oglądu sytuacji bez wdrażania w tematykę przedstawioną  

w innych opracowaniach. Autorzy szczególną wagę przywiązywali do zwięzłości i istotności przekazywa-

nych informacji. Pełną listę instrumentów poddanych analizie można znaleźć w załączniku A.

Część (ii) została oparta o raport „Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii” autor-

stwa Dariusza Babrzyńskiego, Katarzyny Parzysz i Michała Swarabowicza. Zawarte w nim opisy obejmują 

tematycznie 14 państw oraz programy ramowe Unii Europejskiej dostępne na takich samych zasadach dla 

wszystkich przedsiębiorców z całego jej obszaru. Porównania znajdujące się na końcu każdego z rozdziałów 

opisowych oparte są o raport „Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii”. Zawierają 

one podstawowe informacje o analogicznych rozwiązaniach stosowanych w wybranych krajach świata.

Część (iii) raportu pokrywa się z rozdziałem VI (Wnioski i rekomendacje). Poprzednie dwie części rozloko-

wane są w logiczny sposób w pierwszych pięciu rozdziałach (zasady i struktura tego podziału – patrz niżej). 

Rekomendacje oparte są na trzech źródłach:

•	 analizie porównawczej instrumentów dostępnych w Polsce z instrumentami zagranicznymi przedstawio-

nymi w raporcie „Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii”,

•	 wywiadzie przeprowadzonym pośród beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających,

•	 wnioskach własnych Autorów osadzonych w realiach przedstawionych w postaci uproszczonej analizy 

SWOT państwa i instytucji państwowych oraz danych OECD dotyczących rozmiaru oraz struktury wydat-

ków na B+R wybranych krajów.
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Zastosowany w raporcie podział na poszczególne rozdziały jest uzasadniony różnymi rodzajami potrzeb,  

na które odpowiadają instrumenty w nich omawiane lub podejmowaną w nich szczegółową tematyką.  

Na tej podstawie wyszczególniono 5 obszarów:

i. Wsparcie działalności B+R i rozwoju technologii,

ii. Wsparcie promocji, sprzedaży i dyfuzji technologii,

iii. Finansowe narzędzia wsparcia działalności innowacyjnej,

iv. Instrumenty dla przedsiębiorstw Zielonych Technologii,

v. Instrumenty dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podstawowymi kryteriami używanymi w kwalifikowaniu instrumentów do poszczególnych kategorii były: 

(1) przeznaczenie szczególne dla ZT oraz (2) realizacja w ramach RPO. Jeśli instrument nie spełniał kryterium 

(1) lub (2), następował przydział zgodny z jego celem.

Załączniki do raportu stanowią:

A. Zestawienie instrumentów wsparcia,

B. Lista IOB udzielających wsparcia MŚP,

C. Wykres „Poziom PKB per capita a procentowy udział wydatków na B+R w PKB”.

2. Wsparcie działalności B+R i rozwoju technologii

Zdolności kapitałowe większości firm MŚP sprawiają, że wprowadzanie innowacji będących rezultatem wła-

snych prac B+R stanowi dla nich poważne wyzwanie. Badanie przeprowadzone wśród mikroprzedsiębior-

ców (stanowią one 94% firm w Polsce [REGON 2007]) wykazało, że prawie 97% z nich w ogóle nie prowadzi 

takich prac [Juchniewicz, Grzybowska 2010] skłaniając do konkluzji, że B+R nie jest uzasadnione ekonomicz-

nie przy tym rozmiarze działalności. Większość mikroprzedsiębiorstw preferuje bezpośrednie instrumenty 

wsparcia na rozwój zaplecza infrastrukturalnego (zakup gotowych produktów i usług technologicznych)  

od własnych inicjatyw B+R. Dla pozostałych 6% (małych, średnich i dużych firm) są przeznaczone są bardziej 

złożone instrumenty, przedstawione na łamach tego rozdziału.

NCN NCBIR PARP MG

Rozwój Technologii

Badania i Rozwój Zakup Technologii

RPO

Rysunek 1. Schemat instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju technologii. Źródło: opracowanie własne.
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Zachowawcze nastawienie Polskich przedsiębiorców do podejmowania prac B+R nie jest niczym niezwy-

kłym i charakteryzuje państwa mniej zaawansowane technologicznie, do grupy których Polska jest za-

liczana. Z raportu OECD wynika, że Polska wraz z Węgrami i Hiszpanią są niechlubnymi liderami państw,  

w których oddziaływanie cyklu koniunkturalnego na wydatki na B+R jest największe, w szczególności  

ze środków prywatnych [OECD 2009]. Oznacza to, że w okresie dekoniunktury jako pierwsze ograniczane są 

zasoby przeznaczane na B+R. Poziom B+R/PKB jest jednym z głównych wskaźników rozwoju państwa w dro-

dze do gospodarki opartej na wiedzy, a wysokość wydatków na B+R jest wyraźnie skorelowana ze stanem 

produktu krajowego brutto i jego wahania znacząco przewyższają nominalny poziom jego zmian podczas 

cyklu koniunkturalnego.

Istnieją dwie strategie w długofalowym rozwoju technologicznym kraju. Pierwsza opiera się w znacznej mie-

rze na lokalnych pracach B+R, druga natomiast na przejmowaniu zagranicznych rozwiązań i produktów. 

Technologiczny bilans płatniczy Polski – prezentujący wskaźniki dotyczące międzynarodowych transferów 

technologii, cen licencji, patentów, know-how etc. wykazuje, że Polska należy do grupy krajów będących im-

porterami netto (wraz z m. in. Irlandią, Grecją, Słowacją). Polskie przedsiębiorstwa oceniają, że najefektyw-

niejszym sposobem na wzrost innowacyjności firmy jest zakup rozwiązań zagranicznych. Rezultatem czego 

w istocie jest poprawa konkurencyjności technologicznej Polskich przedsiębiorstw, ale nie idąca w parze  

ze stymulowaniem polskiego rynku usług i produktów technologicznych.

Szanse na zmianę tego stanu rzeczy, można upatrywać na rynku ZT. Dla firm działających na tej płaszczyźnie 

realia gospodarcze wykazują szczególnie perspektywiczne trendy. Technologie środowiskowe, obejmujące 

m. in. patenty w dziedzinach odnawialnych źródeł energii i kontroli zanieczyszczeń powietrza są najbar-

dziej dynamicznie rozwijającą się grupą technologii środowiskowych. W latach 1996-2006, opatentowane 

innowacje w odnawialne źródła energii wzrosły o 20% OECD 2009], przy uśrednionej wartości dla pozosta-

łych technologii 11%. Podczas gdy dla gospodarki jako ogółu, Polska może przyjąć strategię wyrównywania 

luki technologicznej z pozycji importera netto, o tyle dla rynku ZT są wyraźne przesłanki wskazujące na 

szansę zajęcia wyspecjalizowanej pozycji eksportera technologicznego dla np. odnawialnych źródeł energii  

czy technologii oczyszczania wód i gruntu.

Oferta dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-badawczych nie 

należy do ubogich. Oprócz standardowych działań pomocowych na B+R, konsekwentnie wprowadzane  

są również nowe instrumenty precyzyjnie odpowiadające na zapotrzebowanie rynkowe (IniTech, KadTech). 

W dużej mierze obowiązki, które dotychczas spoczywały w gestii MNiSW przekazane zostały niedawno po-

wstałej instytucji (2007r.) – Naukowemu Centrum Badań i Rozwoju. Te dwie instytucje w dniu dzisiejszym  

w głównej mierze odpowiadają za wspieranie aktywnej polityki na płaszczyźnie B+R, a w szczególności  

w odniesieniu do ośrodków naukowych i akademickich. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielają również 

PARP i MG – odpowiedzialne za wdrażanie programów pomocowych w ramach PO IG oraz własnych instru-

mentów. Warto pamiętać, że prace B+R to jedynie punkt wyjścia do złożonego procesu jakim jest stworze-

nie, rozwój i sprzedaż technologii.

Rozdział I dedykowany jest głównie instrumentom wspierającym B+R na poziomie podstawowym (kosz-



218 GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

ta prac, kadr, własności intelektualnej). Prace te są dla przedsiębiorców często równoznaczne z podjęciem 

znacznego ryzyka inwestycyjnego (wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich), dlatego istotna jest 

możliwość konsultacji i doradztwa udzielanego przez kompetentne instytucje. Do tych zaliczane są Krajowa 

Sieć Innowacji, Krajowa Sieć Usług dla MŚP oraz liczne IOB, które nawet jeśli nie będą w stanie udzielić ocze-

kiwanej informacji, winne być w stanie odesłać do odpowiednich jednostek.

Intrumeny wsparcia

Fundusze europejskie Fundusze publiczne Fundusze prywatne

Centralne Programy Operacyjne Centralne ministerialne Inkubatory / Aniołowie Biznesu

Regionalne Programy Operacyjne
Programy Państowych

Osób Prawnych
Venture Capital / Private Equity

Pozostałe
Programy Państwowych

Instytucji Otoczenia
Biznesu

Bank / New Connect / GPW

Rysunek 2. Struktura dostępnych instrumentów wsparcia ze względu na źródło pochodzenia pomocy.

2.1. Wybrane instrumenty wsparcia dla B+R i rozwoju technologii.

INSTRUMENTY OFEROWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki ma za zadanie finansowanie badań podstawowych (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. 

a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W tym 

celu NCN organizuje różnego rodzaju konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia apa-
ratury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Konkurs jest przeznaczony dla:

•	 jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP

•	 osób fizycznych

•	 przedsiębiorców prowadzących badania naukowe

Projekt zgłoszony do konkursu powinien spełniać następujące kryteria:

•	 dotyczyć badań podstawowych czyli oryginalnych prac badawczych eksperymentalnych lub teoretycz-

nych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i ob-

serwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, 

•	 dotyczyć jednej z istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN dostępnych na 

stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

•	 czas jego realizacji nie powinien przekroczyć 36 miesięcy, 

•	 zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł. 

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt 

zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 

zł. dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 000 zł. w grupie nauk humani-

stycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej (art. 20 ust 2, w związku z art. 

5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U.  

z 2010 r. Nr 96 poz. 615). 

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosz-

tów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 

Do rozdysponowania na projekty realizowane w ramach konkursu NCN przeznaczyło środki finansowe  

w wysokości 180 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia 2011r. Planowany termin zamknięcia 

konkursu to 30 czerwca 2012r. 

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ogolny-15-09-2011.

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować 

podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 

poz. 615), w tym:

•	 jednostki naukowe,

•	 konsorcja naukowe,

•	 sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,

•	 centra naukowo-przemysłowe,

•	 centra naukowe PAN,

•	 biblioteki naukowe,

•	 przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego
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•	 jednostki organizacyjnych posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP,

•	 osoby fizyczne,

•	 przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe.

Do konkursu może być zgłoszony podmiot, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

•	 posiada zgłoszony na lata (2010-2011, 2011-2012, 2013) temat, w ramach programów lub inicjatyw mię-

dzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej lub projektów badawczych realizo-

wanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń, 

•	 posiada inną umowę międzynarodową (między uczelniami), w ramach której będzie realizowany projekt, 

•	 dołączy do wniosku porozumienie pomiędzy stronami (list intencyjny) o współpracy w realizacji projektu. 

•	 Projekt zgłoszony do konkursu powinien spełniać następujące kryteria:

•	 dotyczyć badań podstawowych czyli oryginalnych prac badawczych eksperymentalnych lub teoretycz-

nych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i ob-

serwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, 

•	 dotyczyć jednej z istniejących dziedzin naukowych, według wykazu Paneli Dyscyplin NCN dostępnych  

na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

•	 czas jego realizacji nie powinien przekroczyć 36 miesięcy, 

•	 zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł. 

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 czerwca 2012.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy. 

INSTRUMENTY OFEROWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR)

Projekty celowe i projekty rozwojowe 

Projekty celowe i projekty rozwojowe są obecnie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

które przejęło prawa i obowiązki związane z tymi projektami od MNiSW.z dniem 25.03.2011r.

Projekty są jednak nadal realizowane na zasadach zdefiniowanych przez dwa rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego:

•	 Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1241 (projekty celowe)

•	 Dz. U. z 2009r. Nr 28 poz. 178 (projekty rozwojowe)

gdzie określony jest zakres wsparcia dla przedsiębiorstw i konsorcjów NB w dziedzinie wsparcia programów 

badawczo-rozwojowych. Projekty celowe i rozwojowe przeznaczone są na finansowanie części nakładów  

na badania stosowane (do 80% kosztów kwalifikowanych dla MŚP) oraz na prace rozwojowe (60% MP, 50% 

ŚP). 

Przykładowe projekty celowe dla Zielonych Technologii:

•	 Opracowanie i uruchomienie produkcji typoszeregu siłowni wiatrowych. Budowa technologicznej linii 

utylizacji odpadów organicznych i osadów ściekowych
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

•	 Instalacja do współspalania gazu z odpadów z węglem w kotłach rusztowych

Przykłady projektów rozwojowych:

•	 Opracowanie technologii bioutylizacji stałych odpadów ze śmietników komunalnych

•	 Badanie nad wytworzeniem pełnowartościowych wyrobów z spalanych odpadów włókninowych

•	 Prace nad zintegrowaną technologią biologicznego unieszkodliwiania rtęci

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/projekty-badawcze-rozwojowe/materialy-do-pobrania/

oraz http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/projekty-celowe/aktualnosci/. 

BroTech

Program BroTech, który jest realizowany przez NCBiR od września 2010r. ma za zadanie poprawie efektywno-

ści i skuteczności transferu technologii, dzięki dofinansowaniu usług doradczych świadczonych przez tzw. 

brokerów technologii na rzecz jednostek sektora MŚP oraz jednostek naukowych. Warunkiem jest realizowa-

nie przez te podmioty przedsięwzięć mających na celu komercjalizację wyników prac naukowo-badawczych 

i chęć ich transferu.

W ramach Programu BroTech, są realizowane projekty, których celem jest doprowadzenie przez podmiot 

zgłaszający się do programu:

•	 bądź do zawarcia umowy transferu technologii 

•	 bądź do podpisania umowy określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdro-

żenia innowacji technologicznej.

Programu BroTech pokrywa koszty usług doradczych, takich jak:

•	  usługi związane z transferem technologii, 

•	  doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, 

•	  doradztwo w zakresie umów licencyjnych. 

Brokerem technologii, jest dostawca usług doradczych, którego Wnioskodawca zgłosi we Wniosku o dofi-

nansowanie. Broker musi spełniać określone wymagania tj.:

•	  prowadzić działalność minimum 2 lat, 

•	  posiadać udokumentowane kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych objętych 

dofinansowaniem w ramach Programu, 

•	  wykazać się zrealizowaniem usług doradczych na rzecz jednostki naukowej lub MŚP, wspierających re-

alizację co najmniej 2 przedsięwzięć dotyczących komercjalizacji i transferu technologii, zakończonych 

zawarciem umów transferu technologii, 

•	  nie być powiązanym organizacyjnie ani finansowo z Wnioskodawcą. 

Wysokość dofinansowania w ramach Programu BroTech wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych brutto 

usług doradczych, zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca jak i jednostka naukowa. 
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Dofinansowanie nie może przekroczyć 30 000 zł, przypadające na jedno przedsięwzięcie, trwające nie dłu-

żej niż 12 miesięcy, które będzie realizowane przez Wnioskodawcę w roli dostawcy/odbiorcy, odpowiednio 

oferowanej technologii lub poszukiwanej technologii opisanej we wniosku o dofinansowanie.

Obecnie zakończył się I Konkurs w Programie BroTech.

Więcej informacji o kolejnych konkursach w ramach BroTech można szukać na stronie:

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/brotech/aktualnosci/

INNOTECH
Jest to horyzontalny, kompleksowy program wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność badawczą, 

wdrażających innowacyjne rozwiązania (technologiczne, produktowe) przyczyniające się do podniesienia 

konkurencyjności polskiej gospodarki. W programie wyróżnione zostały dwie ścieżki:

•	 In-Tech (konsorcja, centra naukowo-przemysłowe, przedsiębiorcy)     

Ścieżka In-Tech jest to zmodyfikowana kontynuacja projektu „InTech”. Zakładany budżet: 90 mln zł, a mak-

symalna pomoc jaką może uzyskać przedsiębiorstwo to 10 ml zł.

•	 Hi-Tech (przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność  

w obszarze zaawansowanych technologii).         

Zakładany budżet: 40 mln zł, maksymalne do uzyskania wsparcie dla jednego przedsiębiorstwa – 5 mln 

zł.

Wnioskujący przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości :

•	  do 100% kosztów kwalifikowanych na badania podstawowe

•	  od 50% do 80% (MŚP) na badania przemysłowe

•	  od 25% do 60%(MŚP) na badania rozwojowe. 

Do kosztów podlegających dofinansowaniu mogą należeć koszty personelu, amortyzacji aparatury nauko-

wo-badawczej, koszty gruntów i nieruchomości oraz kosztów badań, ekspertyz i opinii, wartości niemate-

rialnych i prawnych.

Planowany przebieg realizacji programu:

lata 2011 – 2013 – organizacja konkursów; 

2011-2016 – finansowanie projektów,

Do 2018 r. – monitoring wdrożonych wyników projektu.

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/innotech/opis_programu_innotech.pdf

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Konkurs „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” to strategiczny projekt ba-

dawczy NCBiR. Budżet projektu wynosi łącznie 50 mln zł. Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty 

określone w art. 17 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, 
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

poz.789).

Od 04 listopada 2011r. Wnioskodawcy mogą zgłaszać się do konkursu na wykonanie następujących zadań 

badawczych:

•	 Zadanie badawcze nr 1 pt: Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych.

•	 Zadanie badawcze nr 7 pt: Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie nor-

malnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa jądrowego

•	 Zadanie badawcze nr 8 pt: Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wod-

nych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

jądrowego 

•	 Zadanie badawcze nr 9 pt: Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorów jądro-

wych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła w warunkach ciężkich awarii 

•	 Zadanie badawcze nr 10 pt: Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy 

bloku jądrowego z reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu.

Oferty na wykonanie zadań badawczych należy składać w terminie do 5 stycznia 2012 r.za pomocą systemu 

informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl/.

Więcej informacji o Programie dostępne na stronie:

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/technologie-wspomagajace-rozwoj-bezpiecznej-energetyki-

jadrowej/aktualnosci/art,558,konkursy-na-wykonanie-zadan-badawczych-w-ramach-strategicznego-proje

ktu-badawczego.html

Patent PLUS

Od 30 września 2011r. program „Patent PLUS – wsparcie patentowania wynalazków”, który był realizowany 

przez MNiSW, został przejęty przez NCBiR. Obecnie trwają prace nad powstaniem programu pod nazwą 

Patent Plus, który ma stanowić kontynuację programu „PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków”. 

Program Patent Plus ma na celu wsparcie uzyskania ochrony patentowej wynalazków powstających w jed-

nostkach naukowych i transfer innowacyjnych technologii z jednostek naukowych do gospodarki. 

Program dotyczy zgłoszeń krajowych, regionalnych (w tym europejskich), a także procedury międzynarodo-

wej. Tak szeroki zakres współfinansowania zgłoszeń patentowych jest związany z potrzebą wprowadzenia 

jak najszerszej ochrony patentowej na krajowe wynalazki. Dodatkowo program ma na celu podniesienie 

świadomości kadry B+R w temacie potrzeby ochrony własności przemysłowej na drodze komercjalizacji no-

woczesnych rozwiązań. 

Z Programu Patent PLUS mogą skorzystać:

•	 uczelnie

•	  akademickie inkubatory przedsiębiorczości;

•	  centra transferu technologii;

•	  jednostki naukowe;
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•	  parki technologiczne;

•	  konsorcja badawczo-rozwojowe;

•	  podmioty działające na rzecz nauki;

•	  centra doskonałości;

•	  fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczości, posiadające siedzibę w RP.

Zadania, które będą realizowane z Programu Patent PLUS to:
1. dofinansowane lub refundowane koszty niezbędne do przygotowania zgłoszenia patentowego w Urzę-

dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w procedurze Międzynarodowej, procedurach regio-

nalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, 

w tym również czynności rzecznika patentowego;

2. finansowane zadania związane z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków 

oraz dofinansowanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej

Dofinansowanie z budżetu państwa może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu (z za-

strzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej de minimis). 

Wnioski należy składać w systemie OSF, który jest obsługiwany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji  

oraz przesyłać w jednym wydrukowanym z generatora egzemplarzu (wraz z obowiązującymi załącznikami) 

do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

Więcej informacji na temat Programu Patent PLUS prowadzonego w nowej formie przez NCBiR można uzy-

skać na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/.

Inicjatywa Technologiczna I

Program MNiSW realizowany przez NCBiR ukierunkowany na rozwój nowych technologii i produktów  

w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Na program składają się 2 moduły skierowane  

do przedsiębiorców i jednostek wspierających współpracę nauki z gospodarką.

Moduł 1 – skierowany jest do przedsiębiorstw, uczelni oraz jednostek naukowych na realizację projektów 

badawczych, projektów celowych i przedsięwzięć innowacyjnych z wykorzystaniem badań naukowych 

bądź prac rozwojowych. Maksymalny okres realizacji projektu to 5 lat i składa się z dwóch objętych wspar-

ciem faz projektu:

A. badawczego (do 3 lat) – obejmującego koszta osobowe, rzeczowe i materialne badań

B. przygotowań do wdrożenia wyników badań (do 2 lat) – obejmującego koszta opracowania procedur ryn-

kowych produktu, postępowania normalizacyjnego, dokumentacji technicznej, uzyskania praw własności 

oraz technicznej weryfikacji prototypu.

Poziom intensywności pomocy publicznej przewiduje wsparcie w wysokości od 45% (badania przedkonku-

rencyjne) do 100% (badania podstawowe) kwalifikowanych kosztów projektu.

Moduł 2 – skierowany jest do jednostek działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką. Wsparcie 

udzielane jest na przygotowanie analiz biznesowych projektu B+R oraz w razie potrzeby na wyszukiwanie 
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

przedsiębiorcy gotowego do wdrażania i sprzedaży wyników projektu B+R. Wysokość wparcia w ramach 

modułu wynosi jednorazowo 10 000 złotych na realizację jednej umowy, a dla MŚP 50% maksymalnych 

kosztów analizy biznesowej projektu (do 5 000zł).

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=86

(ostatnia aktualizacja w 2008).

KadTech
Jest programem realizowanym przez NCBiR adresowanym do MŚP. Głównym celem programu jest wsparcie 

procesów komercjalizacji technologii polegających na opracowaniu lub wdrożeniu innowacji technologicz-

nych w oparciu o komercyjne wykorzystanie wyników badań. 

Dofinansowaniu podlegają

•	 koszty zatrudnienia u przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu wykonującego zadania 

związane z prowadzeniem badań naukowych (do 50% na okres maksymalnie 3 lat) 

•	 dofinansowanie usług dotyczących wsparcia innowacji (do 75% w przeciągu 3 lat na maksymalną kwotę 

100 000 zł.)

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=758&Itemid=360

Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju
Konkurs prowadzony jest w ramach współpracy prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w Polsce (reprezentowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz Ministerstwo Edukacji  

i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec (przy wsparciu Project Management Agency at the Ger-

man Aerospace Centre (PT-DLR)). Celem inicjatywy jest udzielenie wsparcia dla badawczych projektów pol-

sko-niemieckich umożliwiających realizację założeń polityki zrównoważonego rozwoju (aspekt środowisko-

wy, ekonomiczny oraz społeczny). 

W konkursie startować mogą polsko-niemieckie konsorcja, złożone do 2 do 5 podmiotów (w tym co naj-

mniej jeden polski i jeden niemiecki).

Tematy projektów w konkursie muszą mieścić się w następujących obszarach:

1.  Klimat i energia 

(np. Technologie chroniące klimat w celu zwiększenia efektywności energetycznej

2. Zrównoważona gospodarka oraz surowce 

(np. technologie środowiskowe, gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, technologie podwyższające 

efektywność wykorzystania surowców)

3. Zrównoważone zarządzanie gruntami 

(np. zrównoważone leśnictwo i konserwacja gleb, zrównoważone użytkowanie gruntów)
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Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=1

INSTRUMENTY OFEROWANE PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

Bon na innowacje
Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,  

w ramach którego mogą one współpracować przy wdrożeniu lub rozwoju nowego produktu lub technologii 

(na podstawie usług świadczonych przez jednostkę naukową). Program realizowany przez PARP finansowa-

ny jest ze środków budżetu państwa.

W ramach programu jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 PLN  

(do 100% wydatków kwalifikowanych), a głównym warunkiem umożliwiającym dostęp do programu jest 

brak wcześniejszego korzystania z usług jednostki naukowej (w zakresie B+R) w przeciągu 3 lat poprzedza-

jących wniosek.

W roku 2011, w ramach IV edycji programu nabór został już zamknięty.

Więcej informacji: 

http://www.parp.gov.pl/index/index/1415

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac (PO IG 1.4-4.1)
Program prowadzony przez PARP, skierowany do przedsiębiorców, składający się z dwóch etapów:

•	  Etap I (Działanie 1.4) – wsparcie dla przeprowadzenia projektów badawczych (technicznych, technolo-

gicznych, organizacyjnych). Projekty te mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców bądź 

też przy współpracy z jednostkami naukowymi. Wsparcie dotyczy procesów badawczych, aż do stworze-

nia prototypu.

•	  Etap II (Działanie 4.1) – wsparcie procesu przygotowawczego do wdrożenia, jak również samego wdro-

żenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach I etapu.  

Intensywność wsparcia dla MŚP w przypadku badań przemysłowych wynosi 70% natomiast dla prac rozwo-

jowych 45%. Wysokość oferowanego wsparcia zależna jest od lokalizacji geograficznej projektu, a maksy-

malna kwota wsparcia na wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekro-

czyć 20 mln zł (a łączna wartość projektu 50 mln euro).

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/588

Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach (PO IG 4.2)
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Program realizowany przez PARP, przeznaczony jest na projekty dotyczące wzmocnienia działalności przed-

siębiorców w zakresie prowadzonych przez nich prac B+R, w tym: opracowywanie i aktualizację oprogra-

mowania, wprowadzenie innowacji, opracowywanie wzorów przemysłowych i użytkowych (OWPiU) oraz 

strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 PO IG wynosi  

186 mln € (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład krajowy). Informacja o kwocie 

przeznaczonej na daną rundę zawarta jest w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie: 

www.parp.gov.pl, w dziale Dofinansowanie/POIG/Działanie 4.2/Nabór wniosków. 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa 

przemysłowego może wynieść do 21 PLN, a w zakresie wsparcia na zwiększenie potencjały badawczo-roz-

wojowego od 0,1 do 14 mln PLN. Dla części inwestycyjnych, dla typów projektów minimalna wartość kosz-

tów kwalifikujących się do objęcia wsparciem musi wynieść 0,4 mln PLN.

Więcej informacji:

http://www.parp.gov.pl/index/index/591

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (PO IG 4.4)
Program realizowany przez PARP, którego celem jest wsparcie projektów inwestycyjnych z zastosowaniem 

nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych oraz organizacyjnych.

Zgłoszone rozwiązanie nie może być na rynku dłużej niż 3 lata. Wsparcie przeznaczone jest w głównej mie-

rze na inwestycje początkowe (utworzenie/rozbudowa przedsiębiorstwa, dywersyfikację portfela produk-

towego, ulepszenie procesu produkcyjnego). Ponadto działanie 4.4. umożliwia dofinansowanie projektów 

szkoleniowych oraz doradczych niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych oraz tworzenie no-

wych miejsc pracy. 

Maksymalny udział dofinansowania (w zależności od regionu) wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw  

do 70% kosztów (dla średnich 60%, dla dużych 50%)

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/592

Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej (PO IG 5.4.1)
Program realizowany przez PARP adresowany głównie do MŚP, ma na celu wykorzystywanie możliwości 

ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysło-

wych) ze szczególnym przeznaczeniem na rynki zagraniczne.

Wsparcie udzielane jest na refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszenio-

wej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związa-
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nych z uzyskaniem praw własności przemysłowej i realizacją ochrony własności przemysłowej.

W roku 2011 nabór do konkursu rozpoczął się 14 lutego i potrwa do 31 grudnia. Budżet Poddziałania 5.4.1 

wynosi 35 100 000 euro. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2011 roku wynosi 

10 800 000 PLN. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż  

2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Więcej informacji: 

http://poig.parp.gov.pl/index/index/636

INSTRUMENTY OFEROWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI (MG)

Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (PO IG 4.5)
Program realizowany przez Departament Wdrażania Programów Operacyjnych MG ma na celu podniesienie 

innowacyjności polskich przedsiębiorstw, poprzez wspieranie realizacji innowacyjnych projektów inwesty-

cyjnych o dużej wartości, generujących znaczną ilość nowych miejsc pracy. Program podzielony na dwa 

poddziałania realizuje odrębne zadania inwestycyjne.

Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym (4.5.1) obejmuje zakup lub wdrożenie rozwiązania techno-

logicznego, nie stosowanego na świecie dłużej niż 3 lata, lub którego wartość produktów sprzedanych na 

bazie tej technologii nie przekracza 15% sprzedaży w danej branży. Projekt musi przyczynić się do wzrostu 

zatrudnienia netto nie mniejszego niż 150 osób i spełniać warunek sumy kwalifikowanych kosztów projektu 

na co najmniej 160 mln PLN.

Wsparcie inwestycji w sektorze nowoczesnych usług (4.5.2) przygotowane jest z przeznaczeniem na inwe-

stycje w zakresie zakupu wartości trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla Centrów Usług Wspól-

nych (CUW) i Centrów IT (CIT). Projekt musi przyczynić się do wzrostu zatrudnienia netto o co najmniej  

100 osób lub powołania Centrum Badawczo-Rozwojowego o wartości kosztów kwalifikowanych co najmniej  

2 mln zł i wzroście zatrudnienia co najmniej 10 pracowników B+R.

Dla poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 (CUW,CIT) maksymalna intensywność wsparcia może wynieść 30% kosztów 

kwalifikowanych, natomiast dla Centrów Badawczo-Rozwojowych pomiędzy 30% a 70%. Z zastrzeżeniem, 

że na część szkoleniową nie więcej niż 1 mln zł (do 45%) i część doradczą nie więcej niż 600 tyś zł. (do 50% 

wartości usług).

Więcej informacji: 

http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+45

2.2. Porówanie z instrumentami zagranicznymi

Najszerzej rozpowszechnionym typem instrumentów wsparcia przyjętym przez kraje aktywnie rozwijające 

sektor B+R, jest program opierający się na amerykańskim wzorcu – Small Business Innovation Research Pro-
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

gram (SBIR). Program ma za zadanie wspierać rozwój B+R w zakresie innowacyjnych technologii, w oparciu 

o listę projektów zamawianych przez ministerstwa i agencje rządowe. Te przeznaczają ~2,8% swojego bu-

dżetu badawczego na stymulowanie projektów podejmowanych przez MŚP i podczas dwóch faz projektu 

(B+R, rozwoju technologii) są one wspierane finansowo i merytorycznie przez instytucje publiczne. W fa-

zie trzeciej (komercjalizacji) zakłada się, że proces powinien odbywać się ze środków prywatnych. Podobny  

do amerykańskiego system wsparcia postanowiły wprowadzić Indie, Japonia i Holandia. 

Grantowy system wspierania B+R to kolejne popularne narzędzie wykorzystywane przez poszczególne 

Państwa. W tej mierze Wielka Brytania proponuje najwięcej tego typu instrumentów i to one tworzą trzon 

lokalnego systemu wsparcia innowacyjności. Dla przedsiębiorców przeznaczone są między innymi granty 

na inwestycje w biznesie (Grant for Business Innvestment) pozwalające zmodernizować i poprawić pozycję 

konkurencyjną przedsiębiorstwa, granty na badania i rozwój (Grant for R&D), od 20 do 500 tysięcy funtów na 

mikroprojekty, projekty badawcze, rozwojowe i nadzwyczajne, oraz bony na innowacje (Innovation Voucher) 

do 7 tysięcy funtów na pozyskiwanie profesjonalnej wiedzy od lokalnych instytucji badawczych. 

W realiach gospodarczych, w których znacznemu skróceniu uległ okres żywotności technologii, czas jako 

determinanta okresu i momentu, należy do kluczowych zasobów przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw 

temu wyzwaniu w Korei wprowadzono program przyśpieszonej procedury patentowej, dotyczący uprzy-

wilejowanych branż nowych technologii (m. in. farmaceutycznej, zbrojeniowej, zielonych technologii).  

W ten sposób skrócono okres certyfikacji z 18 miesięcy do kwartału, a koszt wniosku patentowego ustalono  

na poziomie 200 USD. Do jedynych restrykcji dostępnych w programie należy fakt, że przyśpieszona ścieżka 

patentowa może dotyczyć wyłącznie technologii które nie uzyskały żadnego wsparcia rządowego w obcym 

państwie (preferowane są rozwiązania koreańskie) oraz, że nie dotyczą one substancji chemicznych.

Wartym uwagi jest również koreański program Green Companies, polegający na utworzeniu systemu ran-

kingowego przedsiębiorstw wdrażających przyjazne dla środowiska technologie. Pro-ekologiczne przed-

siębiorstwa są następnie preferencyjnie uwzględniane w procesie ubiegania o zamówienia publiczne  

lub programy pomocy rozwojowej. W ten sposób wprowadzono skuteczny system motywacyjny dla przed-

siębiorstw bez wykorzystania (bezpośredniej) zachęty finansowej.

3. Wsparcie promocji, sprzedaży i dyfuzji technologii. 

Działania mające na celu wzrost sprzedaży oraz rozpowszechnienie ZT na rynku są prowadzone przez szereg 

instytucji państwowych i przedsiębiorstw prywatnych korzystających z funduszy publicznych: krajowych  

i europejskich. Można pośród nich wyróżnić ministerstwa (Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Spraw Zagra-

nicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Zarządy województw 

realizujące Regionalne Programy Operacyjne oraz wiele tzw. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Zakresy 

działań podejmowanych przez poszczególne typy instytucji niejednokrotnie się pokrywają (np. eksport,  

w którym przedsiębiorstwa wspierane są przez MSZ, MG, PARP i pojedyncze z działań w ramach RPO; wysoce 

prawdopodobne, że również niektóre IOB realizują projekty mieszczące się w drugiej kategorii, informacje  

w tym zakresie są jednak rozproszone), strategiczna koordynacja nie istnieje.
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Pośród przebadanych instrumentów wyszczególniono 92 w II kategorii, pośród nich 22 dotyczyło dyfuzji 

technologii, 14 promocji, 12 doradztwa różnego typu, 5 wsparcia eksportu. Pozostałe to m.in. szkolenia 

oraz aż 33 instrumenty w postaci dofinansowania do inwestycji mających na celu polepszenie stanu in-

frastruktury (głównie publicznej). Zostały one zakwalifikowane do tej kategorii jako spełniające warunek 

bezpośredniego wpływu na wzrost sprzedaży. Część z instrumentów ma zakres uzasadniający przydzielenie  

ich do więcej niż jednej kategorii i podkategorii, szczególnie wsparcie związane z promocją i eksportem  

oraz dyfuzją technologii często powiązaną ze sferą B+R.

59 spośród omawianych instrumentów jest realizowana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, 

w tym 26 związanych jest z wyżej opisanymi typami inwestycji. Nie powinno to dziwić – jednym z celów 

wprowadzenia RPO miała być właśnie poprawa infrastruktury lokalnej. 

Pomoc publiczna często przybiera formę pośrednictwa, doradztwa i wsparcia informacyjnego, a nie finan-

sową. Rolę taką spełnia szereg portali (prowadzonych m.in. przez MG), instrumentów kierowanych do IOB 

oraz placówki dyplomatyczne, w których można ubiegać się o pomoc. MSZ planuje również stworzenie sieci 

stanowisk ds. technologicznych przy ambasadach i konsulatach mającej wspierać przedsiębiorców w eks-

pansji na rynki zagraniczne.

Portale
internetowe

Kooperacja Wsparcie eksportu Inne

Sprzedaż

Promocja i eksport Dyfuzja technologii

RPO

Rysunek 3. Schemat instrumentów wsparcia w zakresie dyfuzji technologii. Źródło: opracowanie własne.

3.1. Opis wybranych instrumentów kategorii II

Przegląd instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów oraz przedsiębiorstw innowacyjnych został opra-

cowany przez MG w dokumencie „Instrumenty umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorców”. Poniż-

szy opis zawiera jedynie wybrane ogólnodostępne instrumenty dotyczące wsparcia sprzedaży, promocji  

i dyfuzji technologii mogące być obiektem zainteresowań branży ZT, co do zasady jednak nie są one skiero-

wane szczególnie do niej. Instrumenty stworzone z myślą o ZT przedstawiono w rozdziale IV.
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

W kategorii II przeważają działania związane z dofinansowaniem inwestycji opierających się na rozbudowie 

lub modernizacji (głównie publicznej) infrastruktury. Ze względu na niską przydatność dla rozwoju techno-

logii, nie będą one szczegółowo omówione. Jeden przykład obrazujący całą grupę przedstawiono w roz-

dziale V (patrz RPO 4.1 Energia Odnawialna i Zarządzanie Energią).

PORTALE INTERNETOWE

Informator ekonomiczny o krajach świata
MSZ prowadzi regularnie aktualizowany serwis przedstawiający dane makroekonomiczne i informacje 

prawno-instytucjonalne o rynkach zagranicznych. Jest on tworzony z udziałem pracowników placówek dy-

plomatycznych.

Więcej informacji: 

http://www.msz.gov.pl/Wybor,kraju,23217.html

Przykłady podobnych instrumentów:

Portal Promocji Eksportu
Serwis Ministerstwa Gospodarki udostępnia nie tylko dane o rynkach zagranicznych, ale również informacje 

o przetargach i zapytaniach ofertowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych (matchmaking), co może 

być bardzo pomocne szczególnie dla firm rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji: 

http://www.eksporter.gov.pl/

Baza Wiedzy o Nowych Technologiach
Drugi portal prowadzony przez MG mający wspierać polskie przedsiębiorstwa. Posiada funkcjonalności zbli-

żone do Portalu Promocji Eksportu, jego głównym celem jest jednak wspieranie produktów innowacyjnych, 

a nie eksportu. Posiada również bazę linków do podobnych i komplementarnych serwisów krajowych i re-

gionalnych.

Więcej informacji: 

http://www.innowacje.gov.pl

KOOPERACJA

Enterprise Europe Network
EEN jest ogólnoeuropejską siecią kooperującą przedsiębiorstwa, powołaną do życia 1 stycznia 2008r. w miej-

sce Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Posiada ona w Polsce 30 ośrodków, do których zadań należą 

m.in.:
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•	 działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności 

gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w progra-

mach ramowych UE;

•	 pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii;

•	 organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez 

Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami.

Więcej informacji: 

 http://www.een.org.pl/

Innovation Express
Program wdrażany w Polsce przez PARP, w ramach którego można było otrzymać od 120 do 600 tys. PLN dofi-

nansowania stanowiącego nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektów służących nawiązywaniu współ-

pracy (kooperacji) międzynarodowej celem inicjowania prac B+R i tworzenia innowacyjnych produktów. 

Więcej informacji: 

http://www.parp.gov.pl/index/index/780

LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP
Celem tego ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą jest stworzenie 

elektronicznej platformy usługowej o charakterze społecznościowym, świadczącej wsparcie dla przedsię-

biorców, instytucji naukowych oraz IOB ułatwiającej ich wzajemne kooperacje na płaszczyźnie biznesowej  

lub technologicznej. Strategicznym zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez IOB dostępu  

do wysokiej jakości usług oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowa-

cyjnego.

Więcej informacji: 

http://www.kig.pl/index.php/lem---dyfuzja-innowacji-wsrod-msp

WSPARCIE EKSPORTU

Paszport do eksportu (PO IG 6.1)
Instrument mający przyczynić się do wzrostu eksportu MŚP jest realizowany w następujących etapach:

•	 przygotowanie planu rozwoju eksportu – dofinansowanie do 10 tys. PLN, nie może ono przekroczyć 80% 

wydatków kwalifikowanych.

•	  wdrożenie planu rozwoju eksportu – dofinansowanie do 200 tys. PLN, nie może ono przekroczyć 50% 

wydatków kwalifikowanych. 

Z instrumentu mogą skorzystać MŚP, których wysokość sprzedaży na eksport nie przekroczyław poprzed-

nim roku obrotowym 30% całkowitych przychodów. 

Więcej informacji: 

http://paszportdoeksportu.pl/
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Centra Obsługi Importerów i Eksporterów (COIE)
Celem ogólnym projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie 

przedsiębiorcom dostępu do nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, 

organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Ma się to przyczynić m.in. do:

•	 podniesienia stopnia koncentracji informacji o rynkach zagranicznych;

•	 wzrostu dostępności do bezpłatnych informacji w zakresie eksportu i inwestycji;

•	 wzrost poziomu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw i wzrost konkurencyj-

ności ich oferty eksportowo-inwestycyjnej.

Będzie to następowało poprzez nieodpłatne udostępnianie informacji w zakresie:

•	 eksportu i kierowania inwestycji poza granice kraju dla polskich przedsiębiorców,

•	 warunków podejmowania działalności gospodarczej w Polsce oraz instrumentach wsparcia dla inwesto-

rów zagranicznych.

Więcej informacji: 

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Siec+Centrow+Obslugi+Inwestorow+i+Eksporterow

Pomoc na przedsięwzięcia promocyjne i wspierające eksport
Instrument MG dofinansowujący do 50% kosztów kwalifikowanych różnego rodzaju projektów promocyj-

nych organizowanych przez polskie przedsiębiorstwa celem wzrostu stopnia konkurencyjności i umiędzy-

naradawiania działalności.

Więcej informacji: 

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/pomoc

INNE INSTRUMENTY

Wdrożenie wyników prac B+R (PO IG 4.1)
II etap działania powiązanego z poprzedzającym je PO IG 1.4 – pracami nad prototypem innowacyjnego 

urządzenia. 4.1 ma za zadanie przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowa-

nych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych  

lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w 

ramach I etapu.

MŚP mogą uzyskać maksymalnie 20 mln PLN stanowiące do 75% wydatków kwalifikowanych prac wdroże-

niowych.

Więcej informacji: 

www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=9693
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Usługi doradcze w zakresie audytu technologicznego i transferu technologii
Celem projektu Krajowej Sieci Innowacji przedsiębiorcom dostępu do bezpłatnych usług doradczych o cha-

rakterze proinnowacyjnym, w tym:

•	 przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicz-

nych przedsiębiorcy oraz rozwoju wytwarzanych produktów lub usług;

•	 przeprowadzenie procesu transferu technologii. 

Więcej informacji: 

http://www.parp.gov.pl/index/index/588

PO IG 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
Działanie skierowane do IOB ma za zadnie wspierać innowacyjność wśród przedsiębiorstw znajdujących się 

na obszarach o wysokim potencjale rozwoju poprzez umożliwienie im oraz środowisku naukowemu dostę-

pu do kompleksowych usług, w szczególności tworzenia parków naukowo-technologicznych.

Więcej informacji: 

http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94543.asp

Certyfikaty eksportowe
Pomoc MG dla MŚP w uzyskaniu certyfikatu wyrobu lub przedłużeniu ważności certyfikatów, świadectw  

i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych. Wsparcie (maksymalnie  

50 tys. PLN/rok) może zostać wykorzystane m.in. na: usługi doradcze, przygotowanie i tłumaczenie doku-

mentacji technicznej, przeprowadzenie badań certyfikacyjnych.

Więcej informacji: 

http://www.eksporter.gov.pl/ppe/informacje/podglad?akcja=wyswietl&idWersjiJezykowej=36214

3.2. Porównanie z instrumentami zagranicznymi

W krajach przeanalizowanych pod kątem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw prywatnych w rapor-

cie „Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii”, istnieją rozwiązania zbliżone do sto-

sowanych w Polsce. Można jednak spośród nich wyróżnić przynajmniej dwa państwa:

•	 Holandię, za szeroką popularyzację wsparcia dla nawiązywania współpracy pomiędzy grupami firm oraz 

firmami i instytutami badawczymi; źródeł tych rozwiązań można się doszukiwać w charakterze narodo-

wym, 

•	 Niemcy, za doskonale przemyślane i szeroko zakrojone działania promocyjne, szkoleniowe i match-

makingowe na rzecz wspierania eksporterów prowadzone m.in. przy udziale Ministerstwa Gospodarki  

i Technologii oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Często spotykanym rozwiązaniem jest prowadzenie przez instytucje rządowe informacyjnych serwisów in-

ternetowych ułatwiających poszukiwanie partnerów gospodarczych oraz danych na temat rynków ekspor-

towych.
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Bardzo popularne są również zabezpieczenia transakcji międzynarodowych poprzez ich ubezpieczenie. Za-

leżnie od kraju, ma to miejsce na warunkach preferencyjnych albo czysto rynkowych.

Zamiast bezpośrednich dofinansowań, niektóre kraje stosują rozmaite bony wspomagające dyfuzję techno-

logii czy doradztwo specjalistyczne. W ten sposób zmniejsza się możliwości nadużyć powiązanych z transfe-

rami pieniędzy oraz uzyskuje się niższe ceny dzięki skali zamówień nieosiągalnych dla pojedynczych przed-

siębiorstw.

4. Finansowe narzędzia wsparcia działalności innowacyjnej 

Działalność innowacyjna, jako specyficzny rodzaj prowadzenia aktywności biznesowej, wymaga specjali-

stycznych narzędzi i programów wsparcia. Finansowanie tego typu działalności jest możliwe, dzięki korzy-

staniu z coraz szerszej oferty dedykowanych instrumentów pomocowych, zarówno prywatnych, jak i pu-

blicznych, krajowych, jak i zagranicznych. 

Wybór odpowiedniego finansowego instrumentu wsparcia należy znacząc od określenia potrzeb firmy  

w tym zakresie i wskazania celu jaki ma zostać osiągnięty przy wykorzystaniu pozyskanych funduszy. Punkt 

wyjścia do zdefiniowania tego celu musi wynikać ze świadomości firmy, na jakim stopniu rozwoju znajduje 

się jej technologia. W przypadku niedojrzałej technologii środki finansowe mają służyć jej rozwojowi, zaś  

w przypadku dojrzałej technologii fundusze mogą zostać przeznaczone na wsparcie ekspansji zagranicznej. 

RPOPoręczenia
i pożyczki 

Rozwój technologii Eksport

Kredyty
Inwestycje

�nansowe NCBIR
UbezpieczeniaUlgi

Niedojrzała technologia Dojrzała technologia 

Finansowe instrumenty wsparcia

Rysunek 4. Schemat instrumentów pomocowych w zakresie wsparcia finansowego.

Badania przeprowadzone wśród MŚP wykazują, że przedsiębiorcy stosunkowo rzadko decydują się na ko-

rzystanie z zewnętrznych form pozyskiwania kapitału i wykorzystania instrumentu dźwigni finansowej. Naj-

ważniejszym czynnikiem determinującym ten stan, jest awersja przedsiębiorców do podjęcia ryzyka zwią-

zanego z korzystaniem ze środków obcych. Fakt, że większość firm MŚP [Starczewska-Krzysztoszek 2008] 

jest oparta na kapitale rodzinnym, uzasadnia wstrzemięźliwość w podejmowaniu decyzji, które wystawiają 

firmy na dodatkowe ryzyko. Korzystanie z instrumentów dźwigni finansowej jest uzasadnione wtedy, gdy 

dofinansowanie podmiotu kapitałem obcym pozwala wypracować zyski, przynajmniej w stopniu umożli-
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wiającym spłatę kosztów pozyskania przychodu. Do prawidłowego oszacowania dostępnych możliwości 

zalecana jest wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem – często trudno dostępna dla przedsiębiorców.

Łatwo dostępne Umiarkowanie dostępne Trudno dostępne

•	 środki własne
•	 kredyty od dostawców
•	 poręczenia kredytowe 
•	 środki unijne
•	 pożyczki z sektora pozabankowego
•	 dotacje budżetowe

•	 kredyty bankowe krótkoterminowe
•	 leasing
•	 kredyty od odbiorców
•	 factoring
•	 emisje na rynku pozagiełdowym

•	 emisje obligacji
•	 emisje na rynku giełdowym
•	 kredyty bankowe długoterminowe
•	 fundusze venture capital
•	 franchising

Tabela 1. Sposoby uzyskania środkó•w finansowych w zależności od stopnia dostępności.

Przedsiębiorcy w dużej mierze preferują korzystanie ze środków własnych, zarówno jako źródło finan-

sowania działalności bieżącej, jak i działalności inwestycyjnej. Przedsiębiorstwa małe i średnie często  

nie dysponują aktywami o wysokiej wartości, mają tym samym trudności z ustanowieniem zabezpieczenia  

dla zaciąganych przez nie kredyty. Wysokie koszty kredytu są jednym z głównych czynników zniechęcających  

do korzystania z kapitału obcego.

Na łamach Rozdziału III przedstawione są dostępne w Polsce narzędzia umożliwiające MŚP zarówno odcią-

żenia finansowe (np. w postaci ulg podatkowych) jak i preferencyjne kredyty, gwarancje i poręczenia finan-

sowe. Wbrew powszechnej opinii, głównych źródeł pomocy nie należy szukać tylko w dużych instytucjach 

jak BGK czy KFK, gdyż znacząca ilość środków pomocowych jest transferowana również do lokalnych insty-

tucji, dostępnych przez KSU. Wsparcie eksperckie w ramach pozyskiwania kapitału obcego, udzielać mogą 

lokalne Izby Handlowe, w ramach systemowego wsparcia innowacji KIGNET.

Przedstawione zostały również krótkie informację, dotyczące możliwości pozyskania kapitału obcego  

w wyniku współpracy z inwestorem zewnętrznym reprezentowanym przez fundusze inwestycyjne, bądź sie-

ci aniołów biznesu. Za pomocą tego instrumentu, przedsiębiorcy mają szansę pozyskać dodatkowe źródło 

przychodu finansowego, zwiększając kapitał obrotowy firmy i jej zdolności inwestycyjne. 
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Finansowe
instrumenty wsparcia

Ulgi podatkowe Pożyczki, kredyty, poręczenia Inwestycje kapitałowe

Rysunek 5. Schemat finansowych instrumentów wsparcia dla MŚP.

4.1. Wybrane finansowe instrumenty wsparcia.

ULGI FINANSOWE

Ulga innowacyjna na nowe technologie

Od 2006 roku według ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.), przedsiębiorcy 

mogą korzystać ze specjalnej ulgi innowacyjnej na zakup nowych technologii. Polega ona na możliwości 

odliczenia od podstawy opodatkowania (od dochodu), wydatków poniesionych na nabycie nowych tech-

nologii. Przez nowe technologie rozumie się nabyte przez firmy wartości niematerialne i prawne. Wydatki 

w szczególności dotyczą wyników badań i prac rozwojowych, umożliwiających wytwarzanie nowych pro-

duktów lub usług, a także wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie licencji niewyłącznej, czyli tzw. 

sublicencji oraz prawa do programów komputerowych, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know-how. 

O ulgę mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.  

Nie ma zatem ograniczenia w wielkości firmy, która może skorzystać z tego rodzaju ulgi (od mikro przedsię-

biorców po korporacje) [Ministerstwo Gospodarki 2011].

Odliczenie od dochodu nie może przekroczyć wartości dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku 

podatkowym. Nowe technologie to takie, które nie są wykorzystywane na świecie dłużej niż 5 lat, co może 

zostać potwierdzone opinią eksperta z niezależnej jednostki naukowej. Ulga przysługuje wyłącznie pod-

miotom uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie przysługu-

je przedsiębiorcom rozliczającym się ryczałtem, opodatkowanych podatkiem liniowym oraz działających  

w specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawę odliczenia stanowią dowody poniesienia wydatków  

oraz wspomniana opinia niezależnej jednostki naukowej.
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Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w 2009 r. przeciętna kwota uzyskanej ulgi dla osób fizycznych 

wyniosła 1,7 tys. zł, zaś dla osób prawnych: 802 tys. zł. Przeraża natomiast fakt, że w 2009 r. z tej formy obni-

żenia podatku skorzystało jedynie 40 podmiotów [Ministerstwo Finansów 2011]!

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego

Status CBR (Centrum badawczo-rozwojowego) przyznawany jest przez Ministerstwo Gospodarki przedsię-

biorcom świadczącym innowacyjną działalność, w szczególności w obszarze usług badawczo-rozwojowych. 

Takie możliwości daje znowelizowana ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia-

łalności innowacyjnej. Głównym zadaniem CBR jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 

w specjalnie wydzielonych i przystosowanych w tym celu pomieszczeniach, zawierających infrastrukturę 

techniczną i wyspecjalizowaną kadrę. 

Przedsiębiorcy, którzy uzyskają status CBR mogą korzystać z pomocy na zasadach de minimis, będąc zwol-

nionym z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. W sumie ulga może wynieść nawet 

200 tys. EUR w przeciągu trzech kolejnych lat. Istnieje również możliwość odliczenia od podstawy opodatko-

wania kwoty przeznaczonej na fundusz innowacyjności,. Fundusz innowacyjny jest tworzony z comiesięcz-

nego odpisu, nie przekraczającego 20 proc. przychodów uzyskanych przez CBR w danym miesiącu.

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR musi osiągać przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok w wysokości co najmniej 1,2 mln EUR zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w ustawie o rachunkowości. Co najmniej 20 proc. tej kwoty powinny stanowić przychody netto  

ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Dodatkowo firma powinna złożyć oświadczenie  

o niezaleganiu z zapłatą podatków i oraz składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne.

Oprócz tego przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku do Ministra Gospodarki, zawierającego dane 

firmy: jaj nazwę siedzibę i adres, formę prawną, numery NIP i REGON oraz dane dotyczące przychodów 

netto. Ponad to firma powinna dostarczyć opis prowadzonych w ostatnim roku obrotowym badań lub prac 

badawczo-rozwojowych, wraz z osiągniętymi wynikami z tych prac. Wniosek powinien być również uzupeł-

niony o uzyskane patenty, akredytacje i praktyczne zastosowania.

Do października 2009 r. status CBR został nadany 20 firmom, które prowadzą prace badawczo-rozwojo-

we w różnych dziedzinach m.in. w górnictwie, biotechnologii, informatyce, telekomunikacji, medycynie  

oraz przemyśle budowlanym. Znalazły się tam także 4 skomercjalizowane jednostki badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji na stronie:

http://www.mg.gov.pl/



239GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

PORĘCZENIA I POŻYCZKI

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Krajowego Systemu Usług dla MŚP

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe należące do KSU są wyodrębnionymi jednostkami, których działal-

nością jest świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek i poręczeń dla przedsię-

biorstw. Celem działania Funduszy jest ułatwienie MŚP dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału w postaci 

pożyczek i poręczeń. O pożyczki i poręczenia mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy  

nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania kredytem bankowym lub mają ograniczony do niego do-

stęp.

Finansowanie w zakresie udzielania pożyczek dotyczy uzyskania środków zewnętrznych przez mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub osobom, które planują założe-

nie takiego rodzaju działalności. W ramach KSU działa 48 funduszy pożyczkowych, z czego 34 fundusze mają 

podpisane porozumienia o stałej współpracy.

O udzielenie pożyczki może starać się przedsiębiorca który: 

1. jest z definicji mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

2. posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność gospodarczą na terenie obsługiwanym przez dany 

fundusz, o którego środki przedsiębiorca się stara

3. terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa

4. nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszecnie uzna-

wana za nieetyczną

Pożyczka może być udzielana na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe i może wynosić 

maksymalnie 120 tys. PLN na jeden cel. Minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę musi wynieść 

co najmniej 20% wartości przedsięwzięcia, a maksymalny okres spłaty pożyczki to 36 miesięcy, przy dopusz-

czalnym 6 miesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych  

i jest nie niższe niż stopa referencyjna. Oprócz tego od udzielonej pożyczki pobierana jest opłata manipula-

cyjna, wynosząca między 1-3%, w zależności od poszczególnych funduszy, stopnia ryzyka i branży w jakiej 

działa firma. Co więcej spłata pożyczki musi być zabezpieczona wekslem In blanco oraz dodatkowo w innej 

formie tj. hipoteka, cesja wierzytelności z umowy, poręczenie przez osoby trzecie, poręczenie przez fundusz 

doręczeniowy, przewłaszczenia itp.

W 2010 r. w ramach KSU współpracowało 31 funduszy pożyczkowych, które udzieliły 2155 pożyczek na łącz-

ną kwotę 193.546.000 zł. (z dostępnego, łącznego kapitału funduszy wynoszącego 660.240.700 zł.).

Finansowanie w zakresie udzielania poręczeń dotyczy z kolei pozyskania dodatkowego zabezpieczenia kre-

dytów lub pożyczek przez przedsiębiorców, którzy nie posiadają wystarczającego własnego zabezpieczenia 

takiego zobowiązania. W ramach KSU działają 32 fundusze poręczeniowe. 
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O poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:

1. jest z definicji mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

2. złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej (banku lub funduszu pożyczkowym), z którą 

dany fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę o współpracy

3. posiada zdolność kredytową.

Poręczenia są udzielane jedynie wobec zobowiązań instytucji, z którymi fundusz ma podpisaną umowę  

o współpracy. Poręczenia nie są udzielane do uruchomionych już kredytów lub pożyczek i są one jedynie 

dostępne w polskich złotych. Poręczenie jest udzielane na czas trwania kredytu. Może być ono jednak prze-

dłużone o maksymalnie 3 miesiące, wraz z wydłużeniem terminu spłaty zobowiązania. Wartość poręcze-

nia indywidualnego może wynieść maksymalnie 80% kwoty udzielanego kredytu lub pożyczki, na okres  

nie dłuższy niż 60 miesięcy (w przypadku poręczeń indywidualnych) i 36 miesięcy (w przypadku poręczenia 

portfela transakcji wystandaryzowanych). Za udzielenie poręczenia pobierane są opłąty i prowizje w okresie 

ważności poręczenia. Jako zabezpieczenie poręczenia jest wymagany weksel własny in blanco, wraz z dekla-

racją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe.

W 2010 r. z KSU współpracowało 21 funduszy poręczeniowych, które udzieliły 4368 poręczeń o wartości 

573.948.000 zł. ( z dostępnej puli 592.241.220 zł.). 

Więcej informacji na stronach:

 http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki?first=Y 

oraz 

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/poreczenia?first=Y

Pożyczka na realizacje inwestycji o charakterze innowacyjnym
Pożyczka na realizacje inwestycji o charakterze innowacyjnym jest realizowany w ramach programu „Po-

życzka na innowacje”. Jest to instrument wsparcia finansowego dla polskich MŚP udzielany przez PARP  

na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, przeznaczonych na:

•	  zakup i wdrożenie wyników prac B+R,

•	  zakup licencji krajowych lub zagranicznych, do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych 

oraz doświadczeń produkcyjnych,

•	  zakup i montaż maszyn, urządzeń,

•	  budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowa-

cji,

•	  zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, wdrażania innowacji lub nowych tech-

nologii, dotyczących:

•	  opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,

•	  oceny wpływu inwestycji na środowisko,

•	  opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

•	  zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących: 



241GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

•	  opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub roz-

wiązania innowacyjne,

•	 opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności 

planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,

•	 przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Wielkość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożycz-

ką, a wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się  

do objęcia pożyczką. Maksymalna kwota udzielonej pożyczki to 2 mln PLN. Pożyczka jest udzielna na okres 

nie dłuższy niż 10 lat, a wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu i odsetek, na okres nie prze-

kraczający 2 lat. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od stopy referencyjnej, którą wyznacza Komisja 

Europejska i nie może być od niej niższe.

Wnioski są przyjmowane stale, w siedzibie PARP w czasie trwania programu „Pożyczka na innowacje”.

Więcej informacji na stronie: 

http://www.parp.gov.pl/index/more/295

INWESTYCJE FINANSOWE

Inwestycje Kapitałowe
Po kryzysie finansowym, który szczególnie dotkliwie odcisnął się na sektorze inwestorów prywatnych  

na rynkach inwestycyjnych, pojawiają się sygnały pozytywnych zmian, będących w dużej mierze konse-

kwencją poprawy koniunktury gospodarczej oraz uruchomienia i realizacji programów unijnych. W ciągu 

ostatnich trzech latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poddziałania 3.1, 3.2 

oraz 3.3.1 powstało wiele nowych projektów oferujących szeroki wachlarz usług inwestycyjnych dla przed-

siębiorców, takich jak inkubatory przedsiębiorczości, sieci aniołów biznesu i fundusze inwestycyjne (Private 

Equity/Venture Capital). 

Instytucją reprezentującą stronę państwową na rynku kapitałowym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A-

.należący do grupy BGK. KFK jest „matką” w stosunku do innych funduszy („funds of funds”), którego dzia-

łalność polega na inwestowaniu w fundusze VC, zasilające kapitałowo MŚP. Z założenia ten typ funduszy 

ma finansować w szczególności działalność innowacyjnych przedsiębiorstw (prowadzących działalność ba-

dawczo-rozwojową) oraz MSP wyróżniające się wysokim potencjałem rozwoju. KFK został utworzony przez 

rząd polski, w celu ograniczenia zjawiska tzw. luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży kapitału VC  

w segmencie MŚP. Ze względu na fakt, że koszty przygotowania i monitorowania małego projektu inwesty-

cyjnego (np. w granicach 1 mln EUR), są porównywalne z kosztami ponoszonymi przy dużych inwestycjach, 

rentowność małych projektów przy jednocześnie podwyższonym ryzyku, jest niższa. Co za tym idzie małe 

projekty stają się więc mniej atrakcyjne dla prywatnych inwestorów PE/VC. KFK inwestuje w inne fundusze 

kapitałowe, a jego rolą jest wybór najlepszych zarządzających, którzy są w stanie rozwinąć przedsiębiorstwa 

i wygenerować wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Na chwilę obecną KFK zainwestował w 7 funduszy inwe-

stycyjnych (BBI Seedfund, Helix Ventures Partners, Skyline Ventures, Venture Capital Satus, Internet Ventures, 
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Assets Management Black Lion Sp z o.o., Opera Venture Capital FIZ). których lista dostępna jest w Załączniku 

B.

Więcej informacji na stronie: 

http://www.kfk.org.pl/

Aniołowie Biznesu/ Prywatne fundusze VC/PE
Aniołowie Biznesu i fundusze Venture Capital/Privete Equity są jednym z dostępnych źródeł pozyskania kapi-

tału średnio i długoterminowego na działalność przedsiębiorstwa z sektora MSP. Inwestycje mają zazwyczaj 

kilkuletnią perspektywę rozwoju, a kapitał pozostaje w spółce zwykle od 3 do 7 lat. Zazwyczaj umożliwiają 

one pozyskanie funduszy od kilkuset tysięcy złotych (z funduszy Aniołów Biznesu) do kilkudziesięciu milio-

nów (z funduszy VC/PE). Do głównych Polskich instytucji zrzeszających inwestorów zewnętrznych należą: 

•	  PolBAN Business Angels Club

•	  Lewiatan Business Angels

•	  Sieć Aniołów Biznesu Amber

•	  Gildia Aniołów Biznesu

•	  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

•	  Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Aniołowie Biznesu (ang. Business Angel) to szczególny typ inwestora prywatnego, który własne nadwyżki 

finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy (start-up), które rozpoczynają działalnośc biznesową i na-

potykają na problem luki kapitałowej. Spółki te dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu  

2-5 lat) rozwinąć skrzydła, dając wysoką stopę zwrotu z udziałów wszystkim swoim właścicielom.

Venture Capital to średnio i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem 

ryzyka, mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski dla inwestora. Jest to jedna z form finansowania inno-

wacyjnych projektów inwestycyjnych, firm będących na wczesnym etapie rozwoju Poprzez przekazany ka-

pitał VC finansują ryzykowne projekty, za które biorą odpowiedzialność, a także udzielają wsparcia w postaci 

dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, siecią kontaktów i myślenia długofalowego o dobru firmy. W zamian 

partycypują w osiąganych zyskach, bądź obejmują udziały w przedsiębiorstwie. Kapitał uzyskany z Venture 

Capital nie jest obciążony odsetkami.

Kroki jakie trzeba podjąć by uzyskać fundusz VC/PE trwają zazwyczaj kilka miesięcy i obejmują:

•	 Przygotowanie opisu firmy i planowanego przedsięwzięcia (najlepiej w formie biznesplanu), w szczegól-

ności precyzyjne wskazanie potencjału firmy, warunków w jakich firma funkcjonuje na rynku i określenie 

zapotrzebowania na kapitał

•	 Udzielenie odpowiedzi na pytania i przekazanie dodatkowych informacji na życzenie inwestora

•	 Spotkanie przedstawicieli inwestora VC z zarządem spółki i wspólne dopracowanie projektu

•	 Przeprowadzenie pogłębionej analizy/badania firmy przez inwestora VC (zwane due dilligence), które 

obejmuje: analizę biznesową, audyt finansowy i prawny, analizę organizacyjną, dodatkowo czasem ana-

lizy dotyczące technologii czy ochrony środowiska.

•	 Negocjacje dotyczące warunków inwestycji, w tym: udziałów stron, ich praw i obowiązków, reprezentacji 
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w radzie nadzorczej, zasady ewentualnego systemu opcji menedżerskich oraz ustalenia ceny nabycia 

udziałów w spółce przez inwestora

•	 Podpisanie umowy o inwestycji, na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, będącego specjalnym 

organem funduszu VC, ostatecznie podejmującym decyzję w tej sprawie.

W krajach zaawansowanych gospodarczo jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy fundusze te 

odgrywają jedną z kluczowych ról w rozwijaniu nowatorskich, dobrze rokujących firm technologicznych.  

W Polsce rynek VC/PE funkcjonuje już od prawie 20 lat, natomiast skala i poziom inwestycji odbiegają jeszcze 

od zachodnich standardów. 

Więcej informacji: 

http://www.psik.org.pl/new/index.php

KREDYTY

Kredyt Technologiczny 
Kredyt technologiczny to instrument wsparcia finansowego dla Polskich MŚP posiadających zdolność kre-

dytową, na realizację inwestycji technologicznych, przy użyciu środków unijnych i nie tylko. Jest to więc 

forma kredytu inwestycyjnego. Zasady na jakich ma być udzielany kredyt, reguluje ustawa z 29 lipca 2005 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn.zm.). 

Kredyt przyznawany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu zakupu i wdrożenia własnej lub nowej 

technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat. BGK powołuje do istnienia Fundusz Gospodarstwa 

Krajowego, który zajmuje się obsługą premii kredytowej. 

Warunkiem przyznania kredytu technologicznego jest uruchomienie z wykorzystaniem nowej technologii 

nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Przedmiotem kredytu może być zakup 

lub modernizacja środków trwałych, czy wykonanie ekspertyz lub projektów. Kredyt nie może być nato-

miast przyznany na realizowanie bardzo dużych inwestycji, gdzie wydatki kwalifikujące przekraczają rów-

nowartość w złotówkach 50 mln EUR netto lub inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syn-

tetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa, a także na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem  

i wprowadzaniem do obrotu produktów. Wielkość udzielanej premii technologicznej nie może przekroczyć 

od 40% do 70% kwalifikowanych wydatków projektu (w zależności od regionu) i w kwocie odpowiadającej 

wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług wyprodukowanych/świadczonych w wyniku inwe-

stycji technologicznej nie przekraczającej 4 mln PLN. 

Warunkiem przyznania kredytu technologicznego jest wkład własny, wynoszący 25 proc. wartości inwesty-

cji. Firma musi więc posiadać znaczną płynność finansową. Wysokość przyznanego kredytu technologiczne-

go nie może przekroczyć 2 mln EUR.

Więcej informacji na stronach: 

http://www.kredyttechnologiczny.pl/ oraz 

http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego.
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Kredyty dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług
Ten typ kredytów jest instrumentem wsparcia kredytowo-gwarancyjnego dla polskich przedsiębiorstw 

eksportowych i jest przeznaczony do finansowania zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, do-

konywanych na podstawie kontraktów eksportowych z polskimi eksporterami. Finansowanie kontraktów 

eksportowych odbywa się przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eks-

portowych S.A umożliwiając:

•	 uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera,

•	 wzrost konkurencyjności w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy po-

siadają instrumenty wsparcia w postaci polisy eksportowych agencji kredytowych,

•	 przeniesienie ryzyka politycznego i handlowego zapłaty za towar na BGK i KUKE.

Środki kredytowe są przekazywane bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni kontrahenci po do-

starczeniu towaru lub usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyt może finansować maksymalnie 85% war-

tości eksportowanych towarów. Okres spłaty w zależności od sektora i kraju eksportera może wynosić od 2  

do 12 lat, a płatność pierwszej raty może przypaść do 6 miesięcy po wypełnieniu zobowiązań kontrakto-

wych przez eksportera.

Dodatkowym rozwiązaniem, dla eksporterów prowadzących ekspansję na rynki zagraniczne – Angoli, Azer-

bejdżanu, Indonezji, Iraku, Kazachstanu, Libii, Turkmenistanu, Wenezueli, Wietnamu i Zjednoczonych Emi-

ratów Arabskich – jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i KUKE S.A program dotyczący 

aktywizacji działań na istotnych z punktu widzenia polskiej polityki gospodarczej rozwijających się rynkach 

międzynarodowych. Umożliwia on poprzez KUKE uzyskanie atrakcyjnych usług w zakresie ubezpieczeń na-

leżności handlowych i gwarancji ubezpieczeniowych dla firm zainteresowanych działalnością eksportową 

lub inwestycjami zagranicznymi.

Więcej informacji na stronach: 

http://www.kuke.com.pl/programy_rzadowe_i_resortowe.php 

oraz 

http://www.bgk.com.pl/finansowanie-eksportu

Specjalna infolinia KUKE: 801 805 853

UBEZPIECZENIA

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. (KUKE)
KUKE, obok BGK jest instytucją, której powierzono realizację przyjętego przez Radę Ministrów programu 

„Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla za-

granicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową”. 

KUKE oferuje na zasadach komercyjnych i w ramach programów rządowych, następujące usługi :

•	  Ubezpieczeń należności handlowych
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•	  Gwarancji ubezpieczeniowych

•	  Ubezpieczenie strat finansowych z tytułu ryzyka kursowego 

•	  Postfinansowanie akredytyw dokumentowych

•	  Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych

Więcej szczegółów informacji dotyczących ubezpieczeń można uzyskać na stronie: 

http://www.kuke.com.pl/srednie_i_duze_przedsiebiorstwa.php.

Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dodatkowym rozwiązaniem, dla eksporterów prowadzących ekspansję na rynki zagraniczne – Angoli, Azer-

bejdżanu, Indonezji, Iraku, Kazachstanu, Libii, Turkmenistanu, Wenezueli, Wietnamu i Zjednoczonych Emira-

tów Arabskich – jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i KUKE S.A program dotyczący ak-

tywizacji działań na istotnych z punktu widzenia polskiej polityki gospodarczej rynkach międzynarodowych. 

Umożliwia on poprzez KUKE uzyskanie atrakcyjnych usług w zakresie ubezpieczeń handlowych i gwarancji 

ubezpieczeniowych.

Dostępna jest specjalna infolinia informacyjna 801 805 853.

4.2. Porównanie z programami zagranicznymi

Główne różnice pomiędzy stosowanymi w Polsce instrumentami wsparcia finansowego dla MŚP, a rozwią-

zaniami zagranicznymi, dotyczą czynnika stymulującego podjęcie nowych projektów biznesowych. O ile 

dostępność instrumentów wsparcia jest podobna do rozwiązań stosowanych za granicą, o tyle różnicą jest 

fakt, że w Polsce ciężar inicjatywy w dużej mierze spoczywa na przedsiębiorcach, nie zaś na instytucjach 

udzielających wsparcia. Przykładem takiego działania jest ulga na nowe technologie, wprowadzająca na 

tyle rozbudowany system restrykcji i wymagań, które kwestionują jej proinnowacyjny charakter. W krajach 

zachodnich wychodzi się z założenia, że przedsiębiorca sam najlepiej wie jak wykorzystać środki, które  

ma do dyspozycji. Dlatego programy wsparcia innowacji opierają się w dużej mierze na systemach ulg, kre-

dytów i bonów, które spełniają funkcję stymulatora działań w zakresie B+R, rozwoju i dyfuzji technologii.  

Do krajów które posiadają najbardziej rozbudowane systemy ulg należą Francja, Wielka Brytania i Korea, a 

kraje skandynawskie z kolei proponują liczna kredyty, poręczenia i gwarancje.

Rozwiązania podatkowe

Rząd francuski poprzez instytucję wsparcia handlu i przedsiębiorczości OSEO (odpowiednik polskiego PARP) 

proponuje przedsiębiorcom liczne ulgi na wydatki związane z prowadzeniem badań naukowych, amorty-

zację dóbr B+R, utrzymanie personelu technicznego oraz zgłaszania i ochronę patentów. Gdy przedsiębior-

stwo klasyfikuje się do ulgi, w pierwszym roku uzyskuje zwrot do 50% kwalifikowanych wydatków (w drugim 

40%, w każdym kolejnym 30%), a powyżej 100 mln EUR następuje już jedynie 5%-owa rekompensata. 

 

W Wielkiej Brytanii przyjęto rozwiązania stymulujące rozwój badań wśród MŚP poprzez możliwość odlicze-

nia wydatków na badania i rozwój do 175% kwalifikowanych kosztów projektów, co oznacza, że redukcja 
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podatkowa przewyższa o 75% koszt prowadzonych badań. Decydującym warunkiem o możliwości objęcia 

ulgą jest prowadzenie przełomowych w swojej dziedzinie badań naukowych (ulgą nie zostają objęte prace 

polegające na modernizacji lub uzupełnieniu dotychczasowego stanu wiedzy przedsiębiorstwa). W ten spo-

sób stymuluje się przedsiębiorców do podejmowania prac B+R (często ryzykownych) przy założeniu, że re-

zultat tych prac może przynieść przełomowe wyniki. W Korei z kolei dąży się do uproszczeń i w konsekwen-

cji tego wprowadzono jednolitą ulgę podatkowa z tytułu wydatków na B+R, w wysokości 30% dla małych  

i średnich firm (dla pozostałych 20%). Ulgi podatkowe są komplementarne z innymi instrumentami wsparcia 

i nie wykluczają ich np. dodatkowe przywileje wynikające z przynależności do stref ekonomicznych.

Pożyczki na transfer technologii do krajów rozwijających
Interesującym instrumentem zastosowanym w Szwecji jest program pożyczek dla szwedzkich firm opierają-

cy się na transferze technologii do ~40 rozwijających się Państw. Pożyczka umożliwia pokrycie 40% kosztów 

projektu, wśród których 40% musi być ściśle powiązane z transferem technologii do państwa przyjmującego 

pomoc. Jeśli projekt zostaje zrealizowany, pożyczka jest umarzana, a w wypadku niezrealizowania projektu 

przedsiębiorca musi zwrócić przyznaną pożyczkę z 6 miesięcznym okresem karencji. Za pomocą tego instru-

menty osiąga się efektywny sposób budowania świadomości produktowej danego kraju, wpływając pozy-

tywnie na zjawisko dyfuzji technologii w danym regionie. W każdym przypadku, wsparcie dotyczy jedynie 

produktów eksportowych stworzonych w oparciu o szwedzkie technologie.

Rządowe fundusze inwestycyjne
W Dani powołano instytucję nazywaną Funduszem Wzrostu (Vaeksfonden), która będąc w całości wła-

snością Skarbu Państwa jest instytucją inwestującą w innowacyjne przedsiębiorstwa na zasadzie „kapitał  

za udziały”. Jest to państwowy fundusz inwestycyjny, spełniający również funkcję gwarancyjne i poręcze-

niowe dla kluczowych projektów technologicznych kraju. Fundamentalnym założeniem jest umożliwienie 

przedsiębiorstwom „zastrzyku finansowego” na inwestycje, przy jednoczesnym udziale finansowaniu ka-

pitału prywatnego i publicznego. Co ważne FW zawiera osobne podfundusze dla firm młodych (do 3 lat)  

i osobne dla firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Wsparcie finansowe, w zależności od przedsiębiorstwa 

umożliwia pozyskanie od ok. 5 mln do 40 mln PLN. 

5. Instrumenty dla przedsiębiorstw zielonych technologii

Wzrost znaczenia inwestycji w zielone technologie jest konsekwencją licznych zmian zachodzących w po-

lityce gospodarczej i środowiskowej ostatniej dekady. W wyniku rosnącego zapotrzebowania na energię 

oraz nerwowej reakcji rynków międzynarodowych na manipulowanie podażą paliw nieodnawialnych, rządy 

wielu krajów postanowiły zastosować rozwiązania umożliwiające uniezależnienie od dotychczasowych – 

zewnętrznych – dostawców energii. W ten sposób, zarówno na poziomie lokalnym (regionów, państw) jak  

i poziomie ponadregionalnym (UE, G20) powstały liczne programy wsparcia dla podmiotów aktywnie zaj-

mujących się pracą nad odnawialnymi źródłami energii. 

Państwo Polskie zmuszone do nadrabiania zaległości, wynikających z zaniedbań lat 80-tych i 90-tych, kon-

sekwentnie wprowadzało rozwiązania prawne i administracyjne definiujące sektor gospodarki zielonych 

technologii (Prawo ochrony środowiska). Jako rezultat zobowiązań przyjętych po wstąpieniu do Unii Euro-

pejskiej – na podstawie Traktatu Akcesyjnego, założeń Strategii Lizbońskiej oraz licznych dyrektywy Komisji 



247GREENEVO – RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

Europejskiej podjęte zostały działania inicjujące rozwój zielonych technologii (m. in. OZE) do standardów 

przyjętych w gremium wspólnotowym. Decyzje administracyjne wiązały się również z decyzjami finansowy-

mi, w wyniku czego Polska otrzymała znaczący program pomocowy w zakresie Infrastruktury i Środowiska.

Środki europejskie przeznaczone na realizowanie programów wsparcia w zakresie rozwoju zielonych tech-

nologii pochodzą głównie z Funduszu Spójności, Funduszy Norweskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Oferującym najbardziej rozbudowany finansowo poziom pomocy jest Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko.

Programy operacyjne, powstałe w oparciu o Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), odpowia-

dają za realizację na terytorium RP polityki spójności Unii Europejskiej. Alokacja środków przeznaczona na 

Infrastrukturę i Środowisko stanowi ok. 36% całości finansowania przeznaczonej Polsce w perspektywie fi-

nansowej 2007-2013, a kwota dotychczas przyznanego wsparcia ze środków UE wykorzystujących alokację 

POIŚ wynosi 34% [PO IiŚ 2011].

Instytucjami oferującymi wsparcie dla MSP w ramach PO IiŚ są NFOŚiGW oraz MG.

•	  Działania 4.5 i 9.1 są realizowane przez NFOŚiGW

•	 Działania 9.4, 9.5 oraz 10.3 realizowane przez Departament Funduszy Europejskich MG

Oś systemowego finansowania instrumentów wsparcia dla ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł 

energii, tworzą w Polsce podlegający Ministerstwu Środowiska – NFOŚiGW oraz 16 WFOŚiGW podległe za-

rządom właściwych województw. Do końca 2009 roku pełniły one funkcję funduszy celowych, odpowiednio 

na poziomie ogólnokrajowym jak i wojewódzkim. Od 1 stycznia 2010, NFOŚiGW stał się państwową osobą 

prawną i odpowiada za zarządzanie strumieniami przedsięwzięć służących ochronie środowiska w Polsce, 

zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Na lata 2007-2013 powierzono mu odpowiedzialność  

za wykorzystanie 5mld euro w ramach wsparcia zielonych inwestycji.

Realizację pozostałych programów dostępnych w ramach PO IŚW w lipcu 2010 roku, od Instytutu Paliw  

i Energii Odnawialnej przejął Departament Fundusz Europejskich MG, doprowadzając do konsolidacji nie-

których instrumentów pomocowych w ramach jednej instytucji.

Oprócz programów wsparcia realizowanych ze środków unijnych na poziomie centralnym, istnieją także 

programy krajowe i regionalne proponowane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Znacząca alokacja środków 

finansowych jest dostępna w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (patrz rozdział V).

Z punktu widzenia informacji o źródłach finansowania, ważnym elementem są instytucje, które dzisiaj już 

nie oferują żadnych świadczeń, a przez długie lata stanowiły istotny impuls pomocowy zarówno dla samo-

rządów terytorialnych jak i przedsiębiorców. Wśród nich są powiatowe i gminne fundusze ochrony środo-

wiska zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2010 – zobowiązania ich przejęły organy samorządowe miast, gmin  

i powiatów. Niedostępne od kilku lat są programy pomocowe PHARE oraz ZPORR, ze względu na fakt, że ich 

działalność została zakończona. 
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Na szczególną uwagę zasługuję unikalna w skai światowej instytucja finansowa – Ekofundusz – która  

w latach 1992-2010 na działania pro-środowiskowe przeznaczyła około 2,5 mld PLN, będące ekokonwersją 

(odpisaniem od sumy zadłużenia danego państwa wydatków poniesionych na przeprowadzenie inwestycji) 

polskiego długu publicznego przed Klubem Paryskim. Po 18 latach działalności środki zostały wykorzystane, 

a program zakończony.

OZE
Produkty

�nansowe
BOŚ

Infrastruktura
i Środowisko

GIS
i inne

Zielone Technologie

Środki Krajowe Środki Unijne

RPO

Rysunek 6. Struktura instrumentów wsparcia dla MŚP w zakresie wspierania zielonych technologii.

5.1. Wybrane instrumenty wsparcia dla „zielonych inwestycji”

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (OZE 1 i OZE 2)

To jeden z głównych polskich programów OZE, ustanowiony w celu rozwinięcia w Polsce produkcji OZE  

i wysokosprawnej kogeneracji. Na program składają się trzy tryby konkursowe, jednak dla przedsiębiorców 

są przeznaczone pierwsze dwa – popularnie zwane OZE 1 i OZE 2. Celem programu jest dofinansowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie:

•	 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, przy użyciu biomasy lub dzięki wykorzystaniu biogazu rolni-

czego,

•	 budowy elektrowni wiatrowych o mocy nie przekraczającej 10MW

•	 pozyskiwanie energii ze źródeł geotermalnych lub budowę elektrowni wodnych

•	 wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji bez użycia biomasy.

Program OZE 1 to bezpośrednie finansowanie w postaci preferencyjnej pożyczki udzielanej przez NFO-

ŚiGW pozwalający na pozyskanie 15-letnich niskooprocentowanych pożyczek w wysokości do 75% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji, których koszt wynosi minimalnie 10 mln zł. W sumie w ramach programu jest  

do rozdysponowania jeszcze 1400 mln zł. w latach 2011-2012. Wnioski do OZE 1 były przyjmowane w trzech 
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Instrumenty wsparcia publicznego dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii

zorganizowanych konkursach. Ostatni nabór trwał od 6 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011r.

Program OZE 2 to pośrednie finansowanie przez 10 wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW) oferujących 10-let-

nie pożyczki o stałym (3%) oprocentowaniu do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których koszt wy-

nosi od 0,5 do 10 mln zł. W sumie w ramach programu do rozdysponowania jest jeszcze 322 mln zł. w latach 

2011-2014.

Więcej informacji:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/oze-i-kogeneracja/

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Program realizujący przedsięwzięcia w zakresie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i roz-

poznawaniem złóż wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji, umożliwiającej dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projek-

tu, w wysokości 70% dla mikro i małych, 60% dla średnich oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw, do mak-

symalnej kwoty w wysokości 12 mln złotych. Budżet jaki jest przeznaczony na realizację tego programu  

do końca 2013 r. wynosi 103.100 tyś. zł. W roku 2011 nabór wniosków już się zakończył w dniu 30 kwietnia.

Więcej informacji: 

http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/geotermia/

Produkty finansowe Banku Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska to profesjonalny i posiadający ponad 20-letnie doświadczenie partner obsługują-

cy kredyty na projekty proekologiczne. 

Kredyt z Dobrą Energią to to kredyt dostępny dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, 

dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP. Kredyt może być przyznany na realizację przedsięwzięć  

z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. z przeznaczeniem na finansowanie projektów polega-

jących na budowie biogazowni, farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, innych 

projektów z zakresu energetyki odnawialnej, a także pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku 

VAT związanego z projektem i sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu. Zaletami tego 

kredytu są fakty, że jest on w złotówkach, można sfinansować przy jego pomocy do 80% kosztu netto in-

westycji, a w przypadku gdy jednym ze źródeł finansowania są środki dotacji UE – do 90% kosztów netto 

inwestycji. Dodatkowo okres kredytowania dostosowany jest do założeń biznesplanu (nie dłuższy niż 15 

lat), przy dopuszczalnym okresie karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy. Kredyt podlega zmiennemu 

oprocentowaniu, opartemu o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku, zaś prowizje pobierane są  

wg tabeli opłat i prowizji.
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Więcej informacji na stronie: 

http://www.bosbank.pl/?page=3243.

Kredyt z Klimatem jest udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengrup-

pe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu  

jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku. Kredyt z Klimatem w Pro-
gramie Efektywności Energetycznej w Budynkach przeznaczony jest między innymi dla MSP.  

Za przedmiot kredytowania w tym programie przyjmuje się:

•	  termomodernizację budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych i przemysłowych,

•	  instalację kolektorów słonecznych,

•	  instalację pomp ciepła,

•	  instalację i modernizację indywidualnych systemów grzewczych.

Kredyt udzielany jest w złotówkach lub euro, do 85% kosztów realizowanego projektu. Okres kre-

dytowania musi zawierać się w przedziale 4-10 lat, przy możliwości karencji w spłacie kredytu  

do 2 lat. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tyś. Euro, bądź ekwiwalent tej kwoty w złotówkach. 

Więcej informacji na stronie:

http://www.bosbank.pl/?page=3234

Kredyt z 5 linii KfW na długoterminowe inwestycje to instrument finansowy dofinansowany przez Council 

of Europe Development Bank (CEB), przy wsparciu Komisji Europejskiej. Jest on przeznaczony na realizo-

wanie przez klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego, poprzez 

realizację inwestycji przyjaznych środowisku, w tym: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomo-

dernizację obiektów usługowych i przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawieraj cych azbest oraz 

pozostałe projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym.

Kredyt z dopłatami NFOŚiGW to instrument finansowy przeznaczony na dopłaty do oprocentowania  

kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresuochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych. 

Programy te określają także szczegółowo budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków 

oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Dopłaty do tego typu kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż  

10 lat.

Więcej informacji: 

http://www.bosbank.pl/?page=kredyt_z_doplatami_nfosigw

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Programy organizowane z Funduszu Spójności Infrastruktura i Środowisko są realizowane przez Narodowy 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa 

Gospodarki.

Wysokosprawne wytwarzanie energii (PO IiŚ działanie 9.1)
Projekt jest prowadzony przez NFOŚiGW. Celem projektu są inwestycje w zakresie przebudowy i budowy 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokospraw-

nej kogeneracji. W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii  

ze źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych, nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł 

wytwarzania ciepła w ciepłowniach.

Projekt zakłada dofinansowanie w postaci dotacji rozwojowej na przeprowadzenie inwestycji. Wysokość do-

tacji wynosi od 10 – 30 mln złotych, a minimalny wkład własny jest zgodny z przeznaczonym dla projektu 

programem pomocy publicznej. Obecnie nie planuje się kolejnego naboru wniosków, aczkolwiek brak infor-

macji na temat wyczerpania się alokacji środków.

Więcej informacji:

http://www.paiz.gov.pl/index/?id=b151ce4935a3c2807e1dd9963eda16d8

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (PO IiŚ 9.4) 
Celem projektu jest udzielenie pomocy publicznej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie budowy  

lub rozbudowy jednostek wytwarzających :

•	  energię elektryczną, wykorzystujących wiatr, wodę, biogaz, biomasę bądź źródła odnawialne w kogene-

racji (w układach nie spełniających wymogów wysokosprawnej kogeneracji)

•	  ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej

Projekt zakłada dotację inwestycyjną w wysokości od 10 do 40 mln złotych, w zależności od specyfiki pro-

jektu. O dotację ubiegać mogą się zarówno przedsiębiorcy jak i jednostki samorządu terytorialnego. Prefe-

rencyjne warunki pomocy zostały przygotowane dla mikro i małych przedsiębiorstw, umożliwiając im uzy-

skanie pomocy do 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw, limity  

te wynoszą odpowiednio 55% i 45%.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie: 

http://beta.mg.gov.pl/node/10158

Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych (PO IiŚ 9.5)
Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania biokomponentów i biopaliw, jako efektywnego wykorzysta-

nia źródeł odnawialnych. Wsparciu podlegać będą inwestycje w zakresie produkcji biokomponentów i bio-

paliw. Dodatkowo działanie obejmuje także budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. 

Natomiast wyłączone z programu są działania w dziedzinie produkcji bioetanolu, czystego oleju roślinnego 

oraz mieszanek z paliwami ropopochodnymi. 
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Projekt zakłada dotację rozwojową w postaci refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów  

lub w postaci zaliczki na poczet przyszłych wydatków. Wysokość dotacji wynosi od 20 – 30 mln złotych  

i w zależności od specyfiki projektu jak i statusu podmiotu, może wynosić od 30% do 70% kwalifikowanych 

kosztów projektu. Budżet przeznaczony na realizację projektów w obrębie działania 9.5 wynosi 166 mln PLN.

Więcej informacji: 

http://www.mg.gov.pl/taxonomy/term/1051

Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (PO IŚ 10.3)
Celem projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki jest ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii 

oraz rozwój energetyki odnawialnej, poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wy-

twarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może dotyczyć budowy zakładu produkującego 

urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym:

•	  energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy.

•	  ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej.

•	  energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermal-

nej.

•	  biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń  

do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego 

oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych.

•	  budowa zakładu / instalacji do produkcji biokomponentów tj. estru metylowego kwasów tłuszczowych.

Projekt zakłada dotację rozwojową w postaci refundacji poniesionych i udokumentowanych kosztów  

lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków. Wysokość dotacji wynosi od 8 – 30 mln złotych i w zależno-

ści od specyfiki projektu jak i statusu podmiotu, może wynosić od 30% do 70% kosztów projektu.

Więcej informacji: 

http://www.mg.gov.pl/node/10140

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI (GIF) I INNE
Green Investment Scheme (GIS), czyli System Zielonych Inwestycji to mechanizm pozwalający Polsce  

na sprzedaż na rynku międzynarodowym nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych jej w systemie ONZ 

w ramach Protokołu z Kioto. Uzyskane w ten sposób środki gromadzone są na Rachunku Klimatycznym  

i przeznaczane na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony klimatu oraz wdrażanie pakietu energetyczno–kli-

matycznego.

Przyjęte programy priorytetowe zakładają inwestycję w:

•	  zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,

•	  sieci elektroenergetyczne,

•	  elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę,

•	  biogazownie rolnicze.
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Dostępne dla przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii są dwa ostatnie 

instrumenty – dt. biomasy i biogazowni. W ramach obu programów, możliwe jest uzyskanie od GIS, dotacji 

lub pożyczki na projekty których wartość przekracza 2 mln złotych. W formie dotacji, przewidzana jest mak-

symalny poziom pomocy w wysokości 30% kwalifikowanych wydatków.

Więcej informacji: 

http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/gis/

Projekt efektywności energetycznej (GEF) Global Environmental Fund
Projekt efektywności energetycznej to mechanizm finansowy zarządzany przez BGK, w ramach którego 

będą udzielane są poręczenia kredytów na przedsięwzięcia energooszczędne (w wysokości od 50% do 70%) 

oraz dotacje do audytów energetycznych. Do przedsięwzięć energooszczędnych zalicza się modernizację 

źródeł ciepła (systemów i instalacji grzewczych w budynkach), jak również wykorzystanie OZE służących 

przede wszystkim zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb w zakresie dostaw energii do budynku lub grupy 

budynków.

Poręczenia skierowane są do podmiotów, które planują realizację dużych inwestycji energooszczędnych wy-

magających przygotowania obszernej i kosztownej dokumentacji, a jednocześnie nie mogą przedłożyć ban-

kom odpowiednich zabezpieczeń (np. spółki celowe) Łączna wysokość poręczeń dla jednego kredytobiorcy 

nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Program realizowanym za pośrednictwem Agencja Rynki Rolnego w związku z wdrożeniem Krajowego Pro-

gramu Restrukturyzacji (KPR), którego głównym celem jest finansowe wsparcie rozwiązań alternatywnych  

w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru.

W ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” ARR zaoferowa-

ła przedsiębiorcom dopłaty na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne, w ramach których 

mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 7,5 mln zł),  

a mali średni przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 25% kosztów kwalifikowanych, do 4 mln zł.

Więcej informacji: 

http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00097

Instytucje inicjujące działalność innowacyjną (PO IG 3.1)

Kapitał dla Energii – Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Celem projektu jest utworzenie i wsparcie kilkunastu nowych przedsiębiorstw działających na bazie inno-

wacyjnych pomysłów w dziedzinie poszanowania energii w budynkach, gdzie oprócz pomocy eksperckiej  

i doradczej zapewniony będzie kapitał na inwestycje oraz partnerzy do współpracy.
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Projekt skierowany jest głównie do przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska naukowego i akade-

mickiego, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań oraz właścicieli młodych firm wdrażają-

cych innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Niestety nie ma możliwości wsparcia  

w ramach projektu osób prawnych rozwijających własne technologie. Szansa taka istnieje, jeśli jest to osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a zgłaszany przez nią projekt nie jest związany z dotychczas 

prowadzoną działalnością.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie do kwoty 200.000 EUR, z założeniem, że wkład uczestnika 

projektu w przyszłe przedsięwzięcie powinien wynieść 50%+1 udział.

Więcej informacji można uzykać na stronie: 

http://www.euro-centrum.com.pl/park-naukowo-technologiczny.

5.2. Porównanie z instrumentami zagranicznymi

Analiza polskich instrumentów wsparcia dla zielonych technologii wykazała, że dostępne w kraju fundusze 

pomocowe w głównej mierze skierowane są na działania inwestycyjne w oparciu o dotacje i kredyty. W ten 

sposób stymulowany jest co prawda rozwój rynku, natomiast nie jest jasne czy następuje to przy znaczą-

cym wykorzystaniu polskich rozwiązań technologicznych. Brak jest instrumentów wsparcia jednoznacznie 

ukierunkowanych na prace badawczo-rozwojowe i dyfuzję w zakresie ZT. Poza dostępnością wielu ogólnych 

programów B+R (patrz rozdział I), zielone technologie powinny być wspierane przez programy wyłącznie im 

dedykowane. W szczególności odnosi się to do technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, które 

według badań OECD wykazują największą dynamikę rozwojową. Wśród stosowanych za granicą rozwiązań 

postanowiono wyszczególnić te najbardziej interesujące i perspektywiczne z poziomu instytucji i poszcze-

gólnych instrumentów wsparcia. 

W Holandii zaproponowano rozwiązanie polegające na powołaniu specjalnej instytucji wspierania rozwo-

ju nowych technologii „Agencję NL” – powstałą wskutek przejęcia kompetencji kilku powiązanych agencji 

i urzędów, Agencji Handlu Zagranicznego, Urzędu Patentowego i Agencji Wsparcia Innowacji przy Mini-

sterstwie Gospodarki. Powstały w ten sposób punkt kontaktowy, prowadzi spójne działania informacyjne, 

doradcze, wsparcia finansowo-prawnego oraz networkingowego dla holenderskich przedsiębiorstw. Insty-

tucja skupia swoje działania na utrzymywaniu długofalowych rezultatów rozwoju innowacyjności w oparciu 

o krajową i zagraniczną współpracę handlową. Działalność Agencji NL uzupełnia instytucja odpowiedzialna 

za budowanie na szczeblu międzynarodowym świadomości o holenderskim sektorze zielonych technologii 

Cleantech Holland. Podobnymi instytucjami spełniającymi funkcję zbliżone do Agencji NL są w Japonii – 

Organizacja Nowej Energii i Technologicznego Rozwoju Przemysłowego (NEDO) oraz w Korei – Koreański 

Instytut Przemysłu i Technologii Środowiskowych (KETI).

W Danii rozwiązaniem przyjętym dla wspierania ZT są granty dla Eko-Technologii przyznawane przez Agen-

cje Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska. W ich ramach można uzyskać środki finansowe  

z wyłącznym przeznaczeniem na projekty badawcze, pilotażowe i demonstracyjne dla zielonych technolo-

gii – w dziedzinach np. zarządzania ściekami, gospodarki odpadami czy kontrola zanieczyszczeń powietrza  
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i wody. W Niemczech wprowadzono program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Badań – „Next Ge-

neration for Solar Energy Technology” – polegający na udzielaniu grantów na badania nad innowacyjnymi 

technologiami pozyskiwania energii słonecznej. W Wielkiej Brytanii z kolei funkcjonuje wiele programów 

krajowych i lokalnych wspierające badania nad rozwojem konkretnych dziedzin technologicznych (i) rozwo-

ju i demonstracji technologii środowiskowych (gospodarki odpadami, regeneracją gruntów, urządzeniami 

do wzrostu efektywności energii) (ii) rozwoju i komercjalizacji technologii niskoemisyjnych etc.

6. Instrumenty dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla każdego z 16 województw zastąpiły Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizowany w latach 2004-2006. Jest on bezpośrednio powiązany z unij-

ną perspektywą budżetową 2007-2013. Obydwie inicjatywy różnią się w niemal każdym istotnym aspekcie:

•	  ilości dostępnych środków;

•	  instytucji zarządzających;

•	  trybu kwalifikacji projektów;

•	  priorytetów.

Stan faktyczny przedstawiony w niniejszym rozdziale jest zgodny z najnowszymi Szczegółowymi opisa-

mi priorytetów (Uszczegółowieniami) poszczególnych RPO. Dane pochodzą w przeważającej większości  

z czerwca 2010r. Uszczegółowienia, dla zachowania jednolitości, są tworzone zgodnie z Wytycznymi Mi-

nistra Rozwoju Regionalnego nr 2 z dnia 13.03.2007r. Mimo to, osoby chcące znaleźć w nich informacje 

spotkają się z różnym standardem przygotowania dokumentów. Ilość oraz układ danych często utrudniają 

wyszukiwanie.

Na publiczny wkład finansowy w przeważającej liczbie działań składa się 85% kapitału Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego (funduszy wspólnotowych) oraz 15% środków krajowych. Podział pieniędzy 

ze źródeł Unii Europejskiej na województwa przedstawia Tabela 2. Rozdysponowanie to przekłada się bez-

pośrednio na ilość funduszydostępnych w kolejnych rundach poszczególnych RPO.
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Województwo mld € udział

dolnośląskie 1,213 7,33%

kujawsko-pomorskie 0,951 5,75%

lubelskie 1,155 6,98%

lubuskie 0,439 2,65%

łódzkie 1,006 6,08%

małopolskie 1,290 7,79%

mazowieckie 1,831 11,06%

opolskie 0,427 2,58%

podkarpackie 1,136 6,86%

podlaskie 0,636 3,84%

pomorskie 0,885 5,35%

śląskie 1,713 10,35%

świętokrzyskie 0,726 4,39%

warmińsko-mazurskie 1,036 6,26%

wielkopolskie 1,273 7,69%

zachodniopomorskie 0,835 5,04%

Razem 16,55 100%

Tabela 2. Podział środków EFRR na województwa w ramach RPO. Źródło: opracowania własne na podstawie Uszczegółowień RPO.

Zarządzanie RPO zostało powierzone Zarządom Województw. Najczęściej delegują one obowiązki związane 

z wdrażaniem programów departamentom odpowiedzialnym za finanse bądź też wyspecjalizowanym jed-

nostkom organizacyjnym.

Negocjacjom z Komisją Europejską podlegają jedynie ogólne priorytety RPO określane również mianem osi 

priorytetowych. Część z realizowanych priorytetów jest związana ze Strategią Lizbońską. Pomimo różnego 

nazewnictwa i podziałów zastosowanych w poszczególnych Uszczegółowieniach, opisane działania wyka-

zują bardzo duże podobieństwa we wszystkich RPO. Spośród najczęściej występujących obszarów, branża 

ZT może być szczególnie zainteresowana instrumentami z następujących:

•	  przedsiębiorczość

•	  innowacyjność

•	  ochrona środowiska

•	 infrastrukturaenergetyczna
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Poza instrumentami spotykanymi niezależnie od województwa, istnieją również priorytety charakterystycz-

ne dla konkretnego obszaru, np. ratownictwo w wypadku obszarów nadmorskich. Tylko nieznaczna liczba 

instrumentów jest skierowana bezpośrednio do branży ZT. W ramach wymienionych wyżej czterech zakre-

sów tematycznych wyszczególniono 109 instrumentów, z których w różnym stopniu korzyści mogą czer-

pać przedsiębiorstwa ZT. 60 z nich zostało uznanych za wyjątkowo interesujące. 49 spośród stu dziewięciu 

skupia się na sferze B+R i wspieraniu rozwoju firm, 61 na wsparciu promocji, sprzedaży (w tym inwestycji 

infrastrukturalnych) i dyfuzji technologii oraz doradztwa w tych obszarach. Ponadto 8 instrumentów doty-

czy wsparcia finansowego. Są one najczęściej kierowane do Instytucji Otoczenia Biznesu. Ostry podział jest  

w kilku wypadkach niemożliwy, stąd przydzielenie niektórych działań do dwóch kategorii; wyjaśnienie: 

patrz niżej. Wyszczególnienie wszystkich przeanalizowanych instrumentów: patrz załącznik A.

Każde z działań jest szeroko opisane w Uszczegółowieniach. Informacje dotyczą m.in.:

•	 pełnego nazewnictwa

•	 instytucji zaangażowanych

•	 celowości i uzasadnienia

•	 powiązania z innymi priorytetami

•	 przykładowych projektów

•	 formy finansowania

•	 wydatków kwalifikowanych

•	 beneficjentów

•	 trybu wyboru projektów

•	 dostępnych środków

•	 poziomu dofinansowania

•	 wkładu własnego 

Pomimo tak szczegółowej specyfikacji, zakwalifikowanie konkretnego instrumentu do kategorii „B+R”  

czy „dyfuzja technologii” może być kłopotliwe. Wynika to z niejednokrotnie szerokiego zakresu inicjatyw 

wspieranych przez pojedyncze działania.

Dotacje są przyznawane w ramach cyklicznych trybów konkursowych. Wszystkie projekty ubiegające się  

o dofinansowanie z funduszy rozdysponowanych na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych muszą być 

realizowane na terenie właściwych dla nich województw. Dodatkowo, w wypadku niektórych instrumentów 

istnieją również obostrzenia dotyczące lokalizacji siedziby przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc.

6.1. Opis wybranych instrumentów RPO

Poniżej przedstawione zostały w formie skróconej wybrane, najbardziej charakterystyczne i zarazem naj-

ważniejsze działania mogące być w obszarze zainteresowań branży ZT. Ze względu na podobieństwo instru-

mentów występujących we wszystkich RPO, zamieszczanie w raporcie opisu każdego z nich jest bezcelowe. 

Różnią się one przede wszystkim ilością dostępnych środków. Istnieją województwa, w których nie wystę-

pują odpowiedniki opisanych niżej działań. Dokładne informacje w tym zakresie można znaleźć w załączni-
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ku A, w Uszczegółowieniach RPO dla danego województwa bądź też na stronach internetowych każdego  

z Programów. Ze względu na regularne aktualizacje Uszczegółowień dostępnych w Internecie dokumenty 

te są szczególnie polecane.

RPO WL 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Działanie o bardzo szerokiej grupie potencjalnych beneficjentów. Ma na celu poprawę konkurencyjności 

MŚP realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na obszarze województwa lubelskiego. Przykładowo:

•	  budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa;

•	  rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej; 

•	  zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

•	  innowacyjność produktowa, procesowa lub organizacyjna;

•	  zastosowanie nowoczesnych technologii.

Instrument umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości od 85 tys. do 2 mln PLN stanowiące 60-70% 

wydatków kwalifikowanych, zależnie od typu przedsiębiorstwa. Wartość projektów musi mieścić się w prze-

dziale 143 tys. – 8 mln PLN.

Więcej informacji: 

http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/184/

Przykłady podobnych instrumentów:

RPO WD 1.1 Inwestycje dla Przedsiębiorców

RPO WKP 5.2.1/5.2.2 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw/przedsiębiorstw

RPO L 2.2 Poprawa konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje

RPO WŁ III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

RPO M 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

RPO WŁ III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Działania wspiera działalność typu B+R w MŚP oraz partnerstwach: pomiędzy nimi oraz z instytucjami ba-

dawczymi. Ma to podnieść ich konkurencyjność i potencjał innowacyjny. 

Przykładowe projekty:

•	  zakup i wdrożenie wyników prac B+R;

•	  zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R;

•	  wdrożenie innowacyjnych procesów produkcyjnych;

•	  tworzenie innowacyjnych produktów;

•	  certyfikacja.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 85% kwoty wydatków kwalifikowanych projektów o warto-

ści nieprzekraczającej 400 tys. PLN. 
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Więcej informacji: 

http://www.rpo.lodzkie.pl/

Przykłady podobnych instrumentów:

RPO WO 1.3.1 Wsparcie Sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

RPO WP 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

RPO WPM 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

RPO WSL 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

RPO WZ 1.1.3 Inwestycje w MŚP w nowe technologie

RPO WZ 4.1 Energia Odnawialna i Zarządzanie Energią
Instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw energetycznych mający na celu zwiększenie wykorzystania 

OZE. W jego ramach można uzyskać dotację w wysokości 40-60% wydatków kwalifikowanych na dwa typy 

inwestycji:

•	 budowę lub przebudowę infrastruktury i urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej lub ciepl-

nej z OZE;

•	 zakup lub modernizację urządzeń służących do produkcji i/lub przetwarzania energii elektrycznej  

lub cieplnej z OZE.

Maksymalna wartość projektu: 20 mln PLN. Minimalne dofinansowanie: 3 mln PLN. 

Więcej informacji: 

http://www.rpo.wzp.pl/

Przykłady podobnych instrumentów:

RPO WŁ 2.9 OZE

RPO M 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE

RPO WSL 5.3 Czyste powietrze i OZE

RPO WiM 6.2.1 Wykorzystanie OZE

RPO WLK 3.7 Zwiększenie wykorzystania OZE

RPO M 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Celem instrumentu jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnie-

nie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych 

oraz transferu technologii na terenie małopolski. Jest on realizowany poprzez dwa schematy:

A. Projekty badawcze

Przy realizacji:

•	  badań realizowanych przez jednostki naukowo–badawcze (JNB) na rzecz MŚP,

•	  badań przedkonkurencyjnych realizowanych w MŚP we współpracy z JNB
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można uzyskać dofinansowanie do 60% (ii) lub 80% (i) kosztów kwalifikowanych nie wyższych od 400 tys. 

PLN.

B. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

MŚP inwestujące w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań B+R w przed-

siębiorstwach mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 60-70% wydatków kwalifikowanych. Nie mogą 

one przekroczyć 400 tys. PLN

Więcej informacji: 

http://www.mcp.malopolska.pl/

Przykłady podobnych instrumentów:

RPO WL 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i wsparcia transferu wiedzy

RPO L 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii ze świata nauki do przedsiębiorstw

RPO WPM 1.5.2 Wsparcie Regionalnych procesów proinnowacyjnych

RPO WSL 1.3 Transfer technologii i innowacji

RPO WŚ 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

RPO WiM 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
Instrument służy wzrostowi konkurencyjności MŚP poprzez promocję rozwiązań przyjaznych dla środo-

wiska, podniesienie zdolności inwestycyjnych oraz dotacje na rozwój. Projekty muszą należeć do jednego  

z dwóch rodzajów:

•	  budowy lub przebudowy instalacji lub urządzeń zmniejszających zużycie wody, paliw, odpadów i zanie-

czyszczeń

•	  dotacji inwestycyjnych dla MŚP z zakresu zasadniczych zmian w procesach związanych z ochroną środo-

wiska lub zakupu urządzeń niezbędnych do unowocześniania i rozwoju takiej działalności

W ramach dofinansowania można uzyskać 20 tys. – 2 mln PLN. Suma ta może stanowić maksymalnie 50% 

wydatków kwalifikowanych. Koszt projektu nie może przekroczyć 8 mln PLN.

Więcej informacji: 

http://www.rswi-olsztyn.pl/

Przykłady podobnych instrumentów:

RPO L 2.3 Poprawa konkurencyjności poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych

RPO WKP 5.3 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

RPO WM 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik

RPO WLK 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

RPO WSL 1.1.2 Promocja inwestycyjna
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6.2. Porównanie z instrumentami zagranicznymi

Zróżnicowanie instrumentów zgodne z podziałem administracyjnym występuje najczęściej w krajach  

o strukturze federacyjnej (Kanada, USA, Szwajcaria), ale również np. w Wielkiej Brytanii. Uzasadnienia takie-

go systemu można się doszukiwać m.in. w:

•	  niższych kosztach (istnienie tylko jednego szczebla administracji odpowiedzialnego za zbieranie podat-

ków oraz przyznawanie funduszy; obniżenie wydatków na obsługę),

•	  dostosowaniu do lokalnych potrzeb (dobra znajomość specyficznych uwarunkowań na stosunkowo ma-

łym obszarze),

•	  nietypowych planach rozwoju dotyczących danego obszaru (wynikających np. ze strategii przyjętej 

przez państwo).

Na podstawie raportu „Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii” trudno o wyszcze-

gólnienie konkretnych instrumentów zagranicznych spełniających kryterium (2) czy (3), co nie wyklucza 

jednak ich istnienia. Przedstawione w nim działania dostępne jedynie na wybranym obszarze państwa nie 

różnią się w znaczący sposób od ogólnokrajowych. Omawiane rozwiązanie często wynika wprost z natural-

nych kompetencji poszczególnych poziomów organów administracji. Można przypuszczać, że w niektórych 

wypadkach zróżnicowanie takie jest podyktowane względami niemerytorycznymi.

W wypadku RPO można mówić o częściowym spełnieniu kryterium (2) – pojedyncze działania są uwarunko-

wane kontekstem otoczenia lokalnego. Nie mają one jednak większego znaczenia z punktu widzenia branży 

ZT. Kryterium (1) jest niespełnione z oczywistych względów – instytucje wdrażające stanowią jeden z wielu 

szczebli administracji zaangażowanych w działania związane z pomocą świadczoną w ramach RPO. Ostat-

niemu kryterium w znacznie większym stopniu odpowiada Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. 

Doświadczenia krajów zachodnich, jak Niemcy czy Włochy, wykazują wysoką kapitałochłonność tego typu 

odgórnie planowanych przedsięwzięć i niezadowalające efekty.

Wdrażanie RPO na poziomie województw należy więc uznać przede wszystkim za przejaw realizacji zasady 

pomocniczości oraz decentralizacji podziału funduszy i polityki rozwoju.

7. Wnioski i rekomendacje

Przedstawione w dalszej części tego rozdziału wnioski i rekomendacje dla polskich instytucji rządowych  

i samorządowych muszą być osadzone w szerszej rzeczywistości, częściowo bezpośrednio od tych instytucji 

zależnej. W tym celu poddano analizie:

•	  o poziomem PKB per capita a procentowy udział wydatków na B+R w PKB,

•	 o udział poszczególnych typów podmiotów w wydatkach na B+R w krajach objętych raportem „Zagra-

niczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii”,

•	 o główne siły oraz słabości instytucji państwowych oraz szanse i zagrożenia dla Polski.
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Wykres obrazujący (a) stanowi załącznik C do niniejszego raportu. Ukazuje on stan na rok 2007 – ostat-

ni, dla którego OECD udostępnia niemal pełne dane w omawianym zakresie. Dzięki takiemu umiejscowie-

niu czasowemu unika się zaburzeń związanych z kryzysem finansowym. Na wykresie dla przejrzystości  

nie uwzględniono dwóch krajów odbiegających w znaczący sposób od normy pomimo dostępności da-

nych. Są to Luksemburg oraz Izrael. W pierwszym wypadku za ponadprzeciętnie wysokim PBK per capita 

nie idą równie wysokie wydatki na B+R, w drugim natomiast wyjątkowo duży procentowy udział wydatków  

na B+R w PKB kraju nie wiąże się z bardzo wysokim poziomem PKB per capita.

Załącznik C wykazuje wyraźną korelację pomiędzy poziomem (i) PKB per capita oraz (ii) procentem PKB 

przeznaczanym na B+R – obrazuje ją linia regresji. Średni poziom wzrostu (ii) w odniesieniu do (i) wynosi 

około 0,4% PKB na każde kolejna 10 tys. USD PKB. Istnieją państwa zawdzięczające swoje bogactwo zło-

żom surowców naturalnych (Norwegia). Można również wyszczególnić kraje zawdzięczające swoją pozycję 

szybkiemu wzrostowi branż high-tech (Korea Płd.). Na podstawie tych danych nie można jednak wyciągać 

żadnych wniosków na temat powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami.

Polska wypada bardzo słabo, nawet na tle swoich sąsiadów (za wyjątkiem Słowacji). Jeśli mielibyśmy wyrów-

nać (ii) do średniej krajów naszego regionu z podobnym poziomem PKB, powinny one wyraźnie wzrosnąć. 

Dotrzymanie tempa najszybciej rozwijającym się krajom wymagałoby nawet ponad dwukrotnego zwięk-

szenia nakładów na ten cel.

Warto zauważyć, że dane pochodzą tylko z jednego źródła. Pomimo dużego uznania, jakim się ono cie-

szy, możliwe są stosunkowo duże rozbieżności pomiędzy często trudno mierzalnym stanem faktycznym,  

a przedstawianymi informacjami. Nie powinny one jednak wpływać w znaczący sposób na główny przebieg 

argumentacji.

Aby móc wydać jakiekolwiek rekomendacje w zakresie wsparcia dla B+R, należy poznać strukturę podmio-

tów zaangażowanych w finansowanie tych przedsięwzięć. Wykres 1.1 przedstawia te właśnie dane w odnie-

sieniu do krajów przedstawionych w raporcie Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych techno-

logii. Są one uszeregowane rosnąco zgodnie z PKB per capita.

Polska charakteryzuje się wyjątkowo wysokim procentowym udziałem wydatków rządowych na B+R 

(GERD). Jedynie Indie posiadają ten wskaźnik na wyższym poziomie. Porównywanie obu krajów ze względu 

na ogromne dzielące je różnice mija się jednak z celem. W krajach rozwiniętych główny ciężar finansowy 

związany z B+R ponoszą przedsiębiorstwa prywatne (BERD). Zróżnicowane, z reguły jednak nieznaczne, 

udziały w wydatkach posiada szkolnictwo wyższe (HERD). Próba budowania innej struktury zakończyłaby 

się zapewne niepowodzeniem. Władze publiczne wspierają co prawda sferę B+R, niejednokrotnie w istotny 

sposób, właściwie nigdy jednak nie biorą na siebie więcej niż 30% związanych z tym wydatków. Polska ad-

ministracja finansuje niemal dwukrotność tego udziału.
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Wykres 1.1. Udział różnych typów podmiotów w wydatkach na B+R; źródło: OECD, dane za 2007 rok.
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Wykres 1.2. Udział różnych typów podmiotów w wydatkach na B+R; źródło: OECD, dane za 2007 rok.

Niezależnie od tego, w jaki sposób władze pozyskują środki na swoje działania, płacą za to obywatele w po-

staci podatków bądź też inflacji. 

Do kategorii „inne” zaliczają się wydatki organizacji non-profit oraz podmiotów zagranicznych. Ich udział  

w wydatkach na B+R w poszczególnych krajach przedstawia wykres wykres 1.2. Udział organizacji non-profit 

nie przekracza 5%. Natomiast inwestycje podmiotów zagranicznych wynoszą najczęściej niespełna 10%. 

Wyjątkiem jest Wielka Brytania. Zgodnie z danymi OECD, dla Indii jest on w obu wypadkach równy 0%.

Lepsze zrozumienie wydanych rekomendacji umożliwi poniższa analiza SWOT instytucji państwa głównie 
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w kontekście wpływu na przedsiębiorców. Praktycznie we wszystkich kategoriach można znaleźć uwagi  

o charakterze ogólnym oraz takie, które odnoszą się szczególnie do Polski – są one oznaczone znakiem PL.

SIŁY SŁABOŚCI

•	 rozmiar (skala działalności)
•	 wiarygodność i reputacja (dzięki stosunkowo bezbolesnemu przejściu przez 

kryzys) PL
•	 dostępne informacje (prowadzone statystyki, planowanie budżetu, działalność 

międzynarodowa)
•	 możliwości regulacyjne, przymus prawny (wpływ na otoczenia w zakresie makro 

i mikro)

•	 niskie przywiązanie pracowników do jakości wykonywanej pracy (skutek niskich 
płac, upolitycznienia administracji przez partie)

•	 niskie zdolności kontroli wykonania wysoce specjalistycznych zadań (niemożność 
zatrudnienia odpowiednich osób)

•	 nakładające się kompetencje (brak jasnego, funkcjonalnego podziału władzy) PL

SZANSE ZAGROŻENIA

•	 prezydencja w Radzie UE PL
•	 stopniowy wzrost świadomości obywateli w kwestii przedsiębiorczości
•	 zagrożenie wypłacalności państwa i bliskie wybory parlamentarne jako pretekst 

do poważnych zmian regulacyjnych sprzyjających przedsiębiorcom PL

•	 tyrania status quo
•	 spadek dochodów budżetowych PL
•	 spadek i starzenie się populacji, niewypłacalność systemu emerytalnego PL
•	 niestabilne rządy PL
•	 rosnąca konkurencja ze strony krajów azjatyckich

Tabela 3. Analiza SWOT.

Wnioski
Dostępne w Polsce publiczne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców nie odbiegają od instrumentów 

dostępnych w innych krajach pod względem zakresu udzielanej pomocy. Polskie firmy, podobnie jak ich 

konkurenci za granicą, mogą korzystać z różnych typów dofinansowań, gwarancji, poręczeń, ulg, doradztwa 

oraz pomocy przy dyfuzji technologii, certyfikacji i eksporcie.

Niewątpliwą przewagą instytucji publicznych działających w krajach rozwiniętych nad instytucjami polski-

mi jest znacznie dłuższy okres funkcjonowania w systemie charakteryzującym się dużo większą liczbą cech 

rynkowych. Jedną z istotnych różnić w tym zakresie pomiędzy Polską oraz krajami najskuteczniej wspiera-

jącymi swych przedsiębiorców jest istnienie wyspecjalizowanych podmiotów o unikalnych kompetencjach. 

W Polsce istnieje szereg instytucji publicznych oferujących podobne instrumenty. Skutkuje to problemami 

z dotarciem do przydatnych informacji i pomocy oraz rozdrobnieniem efektów pomimo stosunkowo wyso-

kich nakładów.

Poza większym rozpowszechnieniem bonów na usługi doradcze oraz ulg podatkowych na podstawie rapor-

tu Zagraniczne instrumenty wsparcia dla firm zielonych technologii można zaobserwować rozpowszech-

nienie instrumentów podobnych do rozwiązania zastosowane w USA pod nazwą Small Business Innovation 

Research Program (SBIR). Skopiowano je w wielu krajach (w trzech krajach – Indiach, Japonii i Holandii – 

nawet nazwa jest niemal identyczna), co może świadczyć o jego wysokiej skuteczności. W Polsce pewnym 

odpowiednikiem SBIR jest działanie 1.4-4.1.

Dotacje, wbrew oczekiwaniom i intuicji, często okazują się mieć skutki w postaci przeciwdziałania działaniom 

innowacyjnym i rozwijaniu przedsiębiorczości. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest długi 

czas weryfikacji wniosków i przedłużające się okresy oczekiwania na odpowiedź w kwestiach związanych  

z płatnościami. Niejednokrotnie sięgają one kilku miesięcy. Opóźnienie tej skali w wypadku rozpoczęcia 
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bądź też rozwijania działalności, szczególnie o charakterze innowacyjnym, ma ogromny wpływ na sensow-

ność przedsięwzięcia. Jeśli rozpoczęcie projektu jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania, oczeki-

wanie na decyzję może przyczynić się nawet do dezaktualizacji potrzeb.

Należy stwierdzić, że rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw, w tym branży ZT, wymaga nie tyle pomocy wy-

branym podmiotom w ograniczonym zakresie, ale zmian systemowych (np. powrotu do tzw. ustawy Wilczka 

czy jednolitej wykładni prawa podatkowego) i mentalnościowych. Dane wykazują, że finansowanie w du-

żym stopniu B+R przez państwa nie jest skuteczne. Należy raczej tworzyć warunki, w których przedsiębior-

stwa prywatne zobaczą w tej działalności korzyści.

Rekomendacje2

Przedstawiona poniżej tabela odbiega w dużej mierze od wyników prac Zespołu do spraw uproszczeń sys-

temu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej czy opracowania „Innowacyjność mikroprzedsię-

biorstw w Polsce” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Juchniewicz i dr Barbary Grzybowskiej (PARP, Warszawa 

2010). Porządkuje ona rekomendacje tematycznie w trzech głównych osiach i dzieli je na poziomy realizacji. 

Możliwość ich wdrożenia waha się od natychmiastowej do kilkuletniego oczekiwania uwarunkowanego ze-

wnętrznie.

Przewidywane skutki:

•	 zmniejszenie wydatków publicznych na pomoc przedsiębiorcom przy jednoczesnym wzroście jej efek-

tywności,

•	 budowa strategicznej przewagi polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

2 Przedstawione rekomendacje nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, a jedynie opiniami autorów raportu
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STRATEGICZNE
(kierunki rozwoju)

OPERACYJNE
(typy instrumentów)

TAKTYCZNE
(wykonanie)

B+R i dyfuzja technologii •	 ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność B+R
•	 bony na wysoko specjalistyczne doradztwo
•	 kilkuetapowe instrumenty wsparcia B+R (na wzór 

SBIR, działania 1.4-4.1 PARP)

•	 zlecanie weryfikacji fragmentów wniosków dotyczących tematyki specjali-
stycznej jednostkom kompetentnym

•	 w danym zakresie
•	 podawanie do publicznej informacji ich danych przed odwołaniami; możli-

wość prośby o zmianę jednostki rozpatrującej
•	 większe wykorzystanie wskaźników jakościowych
•	 w miejsce ilościowych i szybkości wydatkowania

Większa
elastyczność

•	 rezerwy wykonania
•	 dofinansowania przy udziale kapitału prywatnego

•	 popularyzacja dwuetapowych procedur wyboru wspieranych podmiotów 
(krótkie zgłoszenia umożliwiające preselekcję, następnie dłuższe formularze 
bez limitów znaków w częściach merytorycznych)

•	 zwiększenie częstotliwości naborów/przy niektórych typach projektów 
(wysoki przewidywany zwrot z inwestycji) nabór ciągły (współpraca  
z kapitałem prywatnym w ocenie wniosków oraz finansowaniu)

•	 zwiększenie mocy przerobowych poprzez uproszczenie oraz możliwie dużą 
automatyzację obsługi naborów, wniosków o płatność i sprawozdawczości

•	 uproszczenie procedur wydatkowania środków niezgodnego z pierwotnymi 
założeniami struktury

•	 i czasu
•	 zwiększenie środków dostępnych w rezerwach wykonania

Wykorzystanie przewagi
konkurencyjnej państwa

•	 regularne, skonsolidowane zakupy standardowych 
materiałów biurowych

•	 i środków trwałych dla MŚP
•	 ułatwienie dostępu do informacji i matchmakingu
•	 pomoc eksporterom przez placówki dyplomatyczne  

(na wzór rozwiązań niemieckich)
•	 konkursy zwiększające wiarygodność zwycięzców
•	 działania na rzecz zwiększenia przyjazności procedur 

dla przedsiębiorstw

•	 agregacja danych i informacji z zakresu instrumentów wsparcia oraz współ-
pracy w oparciu o istniejące portale, np. www.innowacje.gov.pl

•	 ostry podział kompetencji pomiędzy instytucje
•	 stosowanie zasady domniemania niewinności oraz szerokie przyzwolenie 

na oświadczenia w praktyce
•	 zmiana zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego  

z chwili wystawienia faktury na faktyczny wpływ należności
•	 ujednolicenie interpretacji prawa podatkowego

Tabela 4. Rekomendacje tematycznie w trzech głównych osiach
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Załącznik 1. Skróty i definicje

SKRÓT ROZWINIĘCIE

B+R Badania i rozwój

BERD Nakłady sektora prywatnego na B+R jako % PKB

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

CBR Centrum Badawczo-Rozwojowe

GERD Nakłady krajowe brutto na B+R jako % PKB

HERD Nakłady szkolnictwa wyższego na B+R jako % PKB

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu

KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy

KIGNET Izbowy System Wsparcia Innowacyjności Przedsiębiorstw

KSI Krajowa Sieć Innowacji

KSU Krajowy System Usług dla MŚP

KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

MG Ministerstwo Gospodarki

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OZE Odnawialne źródła energii

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PHARE Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies

PKB Produkt Krajowy Brutto

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

RPO Regionalne Programy Operacyjne

SBIR Small Business Innovation Research Program

VC/PE Venture Capital / Private Equity

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

ZT Zielone Technologie
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