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ŚWIATOWY TREND 

ŚWIATOWY TREND 
(wg PVPS) 

 

Photovoltaic Power Systems Programme został utworzony w 1993 r. przez 
Międzynarodową Agencję Energetyki (International Energy Association – IEA), 
którego celem jest działalność z zakresu badań i rozwoju technologii 
fotowoltaicznych, ocenia: 

„Rozwój fotowoltaiki przekracza wcześniejsze prognozy” 
 

Rangę oraz wiarygodność PVPS podnosi skład jej członków (łącznie 29): m. in. 
Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego EPIA, Komisja Europejska, 

Amerkańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego SEIA, Kraje G7, etc. 



ŚWIATOWY TREND 

ŚWIATOWY TREND 
(wg BLOOMBER NEW ENERGY) 

 
Aktualna moc wszystkich zainstalowanych instalacji PV na Świecie w 

2014 roku: 
180 GW (+40 GW w 2014r.) 

 
Szacowana moc wszystkich zainstalowanych instalacji PV na Świecie 

w 2015 roku: 
237 GW (+57 GW w 2015r.)    



ŚWIATOWY TREND 

ŚWIATOWY TREND 
(wg Mercom Capital, PV Market Alliance oraz IHS ) 

 
Moc nowy instalacji PV na Świecie, które zainstalowane będą w 

2015 roku wynosić będzie: 
57 GW 

 
Najwięcej zamontują: Chińczycy (17GW), Japończycy (10,4 GW), 

Amerykanie (9,4 GW), Brytyjczycy (3,5 GW), Indie (2 GW), 
Niemcy (2GW) 



ŚWIATOWY TREND 

NAJWIĘKSZE RYNKI NA ŚWIECIE 
(wg Mercom Capital, PV Market Alliance oraz IHS ) 

 
INDIE: Realizowany przez rząd w Delhi plan rozwoju 

energetyki słonecznej przyciąga kolejnych deweloperów 
i producentów paneli fotowoltaicznych. Ambitny cel to 
100 GW (obecnie 4 GW) zainstalowanego potencjału 

w PV do 2022 r. 
 



USA: 
W ubiegłym roku w Stanach 

Zjednoczonych zainstalowano 6,2 
GW systemów fotowoltaicznych, 
czyli o 30% więcej niż w roku 2013.  

 
W tym roku, według amerykańskiego 

stowarzyszenia branży solarnej 
Solar Energy Industries 
Association (SEIA), wzrost 
potencjału PV w USA może być 
jeszcze wyższy. 

ŚWIATOWY TREND 



USA: 
W ubiegłym roku Amerykanie 

zainstalowali ponad 1/3 swojego 
całkowitego potencjału PV, a 
skumulowana moc instalacji 
fotowoltaicznych w USA sięga już ok. 
20 GW. 

 
Liderem w tym zakresie jest Kalifornia, w 

której działa już ponad 8,7 GW 
systemów fotowoltaicznych, z czego 
około 3,55 GW zainstalowano tylko w 
ubiegłym roku. 

ŚWIATOWY TREND 



NIEMCY: 
Obecnie Niemcy posiadają już ponad 

38,2 GW elektrowni 
fotowoltaicznych – najwięcej na 
świecie. 

 
W ubiegłym roku Niemcy 

zainstalowali w sumie 1,89 GW 
systemów fotowoltaicznych. To 
mniej niż zakładał plan 
niemieckiego rządu i dużo mniej niż 
w poprzednich latach. 

ŚWIATOWY TREND 



NIEMCY: 
Rok wcześniej nasi zachodni sąsiedzi 

zainstalowali 3,3 GW elektrowni 
fotowoltaicznych, a w roku 2012 liczba 
nowych instalacji PV osiągnęła w 
Niemczech poziom 7,6 GW.  

 

W latach 2010 i 2011 było to natomiast 
odpowiednio 7,4 GW i 7,5 GW. 

ŚWIATOWY TREND 



WIELKA BRYTANIA: 
 
W pierwszym kwartale br. Brytyjczycy 

zainstalowali aż 2,53 GW systemów 
fotowoltaicznych. To więcej niż 
zainstalował jakikolwiek europejski 
kraj w całym ubiegłym roku. 

ŚWIATOWY TREND 



WIELKA BRYTANIA: 
 

Dzięki rekordowi z I kwartału br., 
całkowity potencjał fotowoltaiki w 
Wielkiej Brytanii wzrósł według 
brytyjskiego Solar Trade 
Association do 8,1 GW. 

ŚWIATOWY TREND 



JAPONIA: 
 

W przypadku Japonii prognozowany 
jest wolumen nowych instalacji 
fotowoltaicznych na ten rok na 
poziomie 9 GW, czyli zbliżonym do 
potencjału zainstalowanego w roku 
ubiegłym (2014). 

ŚWIATOWY TREND 



CHINY: 
 

Liderem globalnego rynku PV w 2015 
r. mają być Chiny.  

 

Niedawno Chińczycy podali, że w tym 
roku chcą zainstalować w sumie 
17,8 GW systemów 
fotowoltaicznych. 

ŚWIATOWY TREND 



CHINY: 
Jeśli tak się stanie, Chiny będą 

największym na świecie rynkiem 
fotowoltaicznym w 2015 r.  

W ubiegłym roku Państwo Środka było 
globalnym liderem w wolumenie 
nowych instalacji fotowoltaicznych. 
W 2014 r. powstało tam około  
10,6 GW systemów PV. 

ŚWIATOWY TREND 



RESZTA ŚWIATA: 
Rosnące znaczenie rynków rozwijających 

się oraz wschodzących.  

IHS wskazuje na RPA i Chile, których 
zainstalowany potencjał PV powinien 
urosnąć w tym roku przekroczyć 1 GW. 
IHS wskazuje w tym punkcie także 
Jordanię, Filipiny , Honduras, Brazylia, 
Turcja oraz Meksyk. 

ŚWIATOWY TREND 



SPADEK KOSZTÓW SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH 
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FOTOWOLTAICZNYCH 

 



SPADEK KOSZTÓW SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH - PRZYKŁAD 

Jak wynika z raportu opublikowanego przez  
Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej  

(International Renewable Energy Agency - IRENA)  
koszt produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych w ostatnich latach  

spadał najszybciej spośród  
wszystkich technologii wytwarzania zielonej energii:  

 
- koszt  produkcji energii z przemysłowych farm fotowoltaicznych spadł  

w latach 2010-2014 przeciętnie o 65%, 
-  w przypadku mniejszych, domowych instalacji fotowoltaicznych ich koszt spadł od 

2008 r. o 70%. 



SPADEK KOSZTÓW SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH - PRZYKŁAD 

Dla przykładu farma PV o mocy 
200MWp w Dubaju pozwala 

wyprodukowana energię sprzedać do 
sieci po rekordowo niskiej stawce. 

 

Cena za sprzedaż energii z PV, wynosi 
0,0585 USD/kWh. Farma fotowoltaiczna o mocy  

200 MWp, która powstaje w Dubaju.     



First Solar 
(amerykański producent / deweloper farm PV) 

 
Zapowiada szybkie obniżenie kosztów dużych farm fotowoltaicznych, a także 

produkowanej przez nie energii. 
 
Przykład:  
W ubiegłym roku operator energetyczny z Teksasu Austin Energy podpisał umowę na 

zakup energii z farmy fotowoltaicznej należącej do firmy SunEdison, w ramach 25-
letniej umowy PPA, po cenie około 0,05 USD/kWh. Rok wcześniej First Solar 
podpisał podobną umowę na sprzedaż energii za 0,0575 USD/kWh. 

 
Osiągalna staje się już nawet cena 0,04 USD/kWh. 

 

SPADEK KOSZTÓW SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH - PRZYKŁAD 



First Solar 
(amerykański producent / deweloper farm PV) 

 
Cytowany przez GreenTechMedia (GTM) prezes First Solar ocenia, że 

w perspektywie 10 lat normą staną się ceny energii z farm 
fotowoltaicznych na poziomie ok. 0,03 USD/kWh. 

 
Szef czołowego amerykańskiego dewelopera i producenta paneli 

fotowoltaicznych ocenia, że już w roku 2017 First Solar zejdzie z 
całkowitym kosztem CAPEX dla farm fotowoltaicznych na 
trackerach poniżej 1 USD/W. 

 

SPADEK KOSZTÓW SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH - PRZYKŁAD 



Google 
 

 Google zapowiedział, że wolumen produkcji zielonej 
energii w jego firmie w ciągu 5 lat będzie 
odpowiadać całemu zapotrzebowaniu na energię 
generowanemu przez Google (aktualnie 35% z OZE). 

 

KORPORACJE 



 
 
 

Przejście na 100% zielonej energii zapowiedziały 
Facebook i Apple, który aktualnie sam produkuje 
już zieloną energię w ilości odpowiadającej jego 
zużyciu w 25-procentach, a na koniec 2016 r. chce 
osiągnąć 40%. 

KORPORACJE 



Przejście na 100% zielonej energii (głównie z PV) 
zapowiedziały także: 

 
 

KORPORACJE 



 
 Energia słoneczna stanie się w końcu tak tania, że prześcignie w tym 

zakresie nowe elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, a nawet 
zacznie konkurować z istniejącymi elektrowniami na węgiel czy gaz. 

(…) Era przemysłowa została zbudowana na węglu.  
 

Kolejne 25 lat będzie końcem jego dominacji – ocenia Bloomberg w 
nowej edycji raportu „New Energy Outlook”. 

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANACE 



 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), który przygotował raport, 

ocenia, że dzięki dalszemu spadkowi cen paneli fotowoltaicznych, 
fotowoltaika stanie się najtańszym sposobem produkcji energii. 

 
 BNEF ocenia, że do 2026 r. produkcja energii na dużych farmach 
fotowoltaicznych stanie się konkurencyjna cenowo w większej części 

świata, a w ciągu najbliższych 25 lat koszt farm PV spadnie o połowę. 

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANACE 



 
Bloomberg ocenia ponadto, że w kolejnych latach kluczową rolę w 

rozwoju nowych mocy w energetyce odegra energetyka 
zdecentralizowana.  

 
 

– Największa rewolucja solarna będzie mieć miejsce na dachach – 
ocenia BNEF, prognozując, że rozwojowi dachowych instalacji PV 
będzie sprzyjać drożejąca energia dla odbiorców końcowych oraz 

taniejące domowe magazyny energii. 

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANACE 



ZDECENTRALIZOWANIE WYTWARZANIA 
ENERGII 



 
Według BNEF, na skutek rozwoju sektora dachowych instalacji 

fotowoltaicznych, do 2040 r. tego produkowana przez nie 
energia będzie tańsza niż energia z sieci w większości 

gospodarek, a prawie 13% generowanej na świecie energii 
będzie pochodzić z tego rodzaju instalacji. 

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANACE 



PARYTET SIECI 

 



PARYTET SIECI 



POLSKI TREND 

POLSKI TREND 
(wg URZĘDU REGULACJI ENREGETYKI) 

 

W ubiegłym roku całkowita moc nowych mikroinstalacji 
PROSUMENCKICH (do 40 kWp) wzrosła w naszym kraju niemal  

o 2,6 MW. Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce zdominowała 
fotowoltaika. 

 
W 2014r. o 535 wzrosła liczba instalacji PV z 41 (koniec 2013r.)  

do 576 (koniec 2014r.) 
Przyczyna: Nowelizacja Prawa Energetycznego 



POLSKI TREND 

W sumie całkowita moc mikroinstalacji prosumenckich na koniec 
2014 r. wzrosła do 2832,8 kW, z czego 2596,58 kW podłączono 

do sieci tylko w ubiegłym roku. 
 

W całkowitym potencjale mikroinstalacji posiadanych przez 
gospodarstwa domowe w Polsce na koniec ubiegłego roku aż 
2797,3 kW stanowiły systemy fotowoltaiczne (98,75 %). 



POLSKI TREND 

Grzegorz Wiśniewski (Prezes Instytutu Energetyki 
Odnawialnej) ocenił, że przyjęcie poprawki prosumenckiej 

(w nowej Ustawie o OZE) będzie oznaczać rozwój rynku 
małych instalacji OZE, co przełoży się na obniżenie kosztów 

produkcji energii.  
 

Jego zdaniem, dzięki wpisaniu do Ustawy o OZE  
taryf gwarantowanych może powstać  
ok. 200-300 tys. mikroinstalacji OZE. 



TECHNOLOGIA – moduły PV 

Wysokowydajne cienkowarstwowe ogniwa PV o sprawności: 

            25% w technologii CIGS 

 



TECHNOLOGIA – moduły PV 

Celem nowego europejskiego projektu badawczego o nazwie „Sharc25” 
jest opracowanie cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych  

o sprawności 25%. 

 

Program Sharc25 zakłada opracowanie ogniw CIGS, których sprawność 
w warunkach produkcyjnych wyniesie 25%, a przy rocznym wolumenie 

produkcji co najmniej 100 MW ich koszt uda się obniżyć do  
0,35 EUR/Wp. 

 

 



TECHNOLOGIA – magazynowanie energii 
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TECHNOLOGIA – magazynowanie energii 



TECHNOLOGIA – magazynowanie energii 



TECHNOLOGIA – magazynowanie energii 

Cena za domową baterię Tesli 
wyniesie od 3 do 3,5 tysiąca dolarów, 
a jej pojemność w zależności od wersji 
wyniesie ok. 10 kWh. 
Tesla zapewnia, że wykorzystanie jej 
baterii może obniżyć rachunki za 
energię przeciętnie o 25%. 



TECHNOLOGIA – magazynowanie energii 

Niemiecki potentat motoryzacyjny zaoferuje 
rozwiązania z zakresu magazynowania energii 
przeznaczone do zastosowania w gospodarstwach 
domowych posiadających własne instalacje 
fotowoltaiczne. Daimler chce rozpocząć sprzedaż 
domowych magazynów energii już jesienią tego 
roku.



TECHNOLOGIA – system montażowy 



TECHNOLOGIA – system montażowy 

Na zbiornikach wodnych w 
japońskim mieście Kato, w 
prefekturze Hyogo, 
powstały dwie pływające 
farmy fotowoltaiczne o 
łącznej mocy 2,9 MW. Ich 
budowa zajęła około  
6 miesięcy. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! 


