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Synopsis. Nowym obszarem inwestycji jaki pojawi³ siê w ostatnich latach s¹ inwestycje zwi¹zane z produkcj¹ energii
ze �róde³ odnawialnych. G³ównym celem publikacji jest analiza uwarunkowañ dla podjêcia takich inwestycji w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Analizie poddane zosta³y szczególnie takie elementy jak uwarunkowania rynkowe,
prawne, rolnicze oraz ocena ogólnego poziomu atrakcyjno�ci inwestycyjnej w ramach 7 kategorii: funkcji rolniczej,
kosztów pracy, infrastruktury, rynku zbytu, wsparcia biznesu, kapita³u ludzkiego oraz aktywno�ci w³adz lokalnych.

Wstêp
Wzrost produkcji energii przy wykorzystaniu �róde³ odnawialnych jest wa¿nym elementem roz-

woju regionów z zachowaniem zasad rozwoju zrównowa¿onego. Obok dba³o�ci o stan �rodowiska
jest równie¿ wa¿nym czynnikiem podnosz¹cym konkurencyjno�æ regionów oraz stwarza mo¿liwo�ci
inwestycyjne na obszarach s³abo zagospodarowanych gospodarczo, borykaj¹cych siê z problemami
bezrobocia oraz niewykorzystuj¹cymi potencja³ rolniczy, le�ny oraz grupy odpadów przemys³owych
i komunalnych. Najnowszy projekt ,,Strategii polityki energetycznej Polski do roku 2030� zak³ada
wzrost udzia³u odnawialnych �róde³ energii w finalnym zu¿yciu energii, conajmniej do poziomu 15%
w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wska�nika w latach nastêpnych. Powoduje to, i¿ przy obecnym
poziomie udzia³u tej energii na poziomie 7,5 p.p., w najbli¿szych latach musi nast¹piæ jego podwoje-
nie. Wi¹¿e siê to g³ównie z tworzeniem nowych inwestycji z tego zakresu, których lokalizacja i realiza-
cja uzale¿niona jest od wielu warunków sprzyjaj¹cych tego rodzaju przedsiêwziêciom. W�ród tych
uwarunkowañ najczê�ciej wymienia siê obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, koszty pracy, klimat admini-
stracyjny, dostêpno�æ surowców i lokalny rynek zbytu. Wa¿no�æ poszczególnych czynników mo¿e
ulegaæ zmianie ze wzglêdu na rodzaj planowanej inwestycji, szczególnie inwestycji zwi¹zanych z
odnawialnymi �ród³ami energii OZE, które mog¹ dotyczyæ zarówno produkcji biomasy, jak i jej prze-
twarzania na energiê, produkcji biopaliw i biogazowi, a tak¿e inwestycje zwi¹zane z wykorzystaniem
energii wiatru i wody. Powoduje to, i¿ analizê uwarunkowañ dla rozwoju produkcji energii z OZE
nale¿y wykonywaæ z poziomu ró¿nych poziomów klimatów inwestycyjnych i w zale¿no�ci od do-
stêpno�ci danych na ró¿nych poziomach taksonomicznych. W zwi¹zku z powy¿szym w publikacji
podjêto próbê odpowiedzi na pytanie jak przedstawia siê przestrzenne zró¿nicowanie czynników
sprzyjaj¹cych inwestycjom zwi¹zanych z produkcj¹ energii ze �róde³ odnawialnych.

Uwarunkowania rynkowe
Uwarunkowania rynkowe s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek przemawiaj¹cych za rozpoczê-

ciem dzia³alno�ci gospodarczej, przyjmuj¹c ¿e produkcja bez mo¿liwo�ci sprzeda¿y jest strat¹ cza-
su i pieniêdzy inwestorów. W przypadku energii odnawialnej nale¿y siê spodziewaæ ci¹g³ego
wzrostu zapotrzebowania na t¹ formê energii. Jest to zwi¹zane z dwoma najwa¿niejszymi czynnika-
mi. Przede wszystkim zgodnie z prognoz¹ opublikowan¹ przez Ministerstwo Gospodarki przewidu-

* Badania i publikacja  finansowane z projektu �Bioenergy promotion� w ramach Baltic Sea Region Programme
2007-2013.
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je siê, ¿e do roku 2030 zapotrzebowanie
na energiê wzro�nie o 29%, a zapotrze-
bowanie na energiê odnawialn¹ wzro-
�nie o 55% [Prognoza zapotrzebowa-
nia� 2009]. Szczególne znaczenie
upatruje siê w wykorzystaniu biomasy
sta³ej, biopaliw transportowych oraz
energii wiatru i biogazu (rys. 1). Najwy¿-
szy wzrost zapotrzebowania do roku
2030 bêdzie na produkcjê energii z wia-
tru (wzrost z 0,5 do 1530 ktoe), biogazu
(z 40,9 do 1392,6 ktoe) oraz biopaliw trans-
portowych (96,9 ktoe do 1881,9 ktoe).

Mo¿na przyj¹æ, i¿ wymienione grupy bêd¹ g³ównymi kierunkami prowadzonych inwestycji zwi¹za-
nych z energi¹ odnawialn¹. Dodatkowo pakiet energetyczno-klimatyczny, który przyjê³y pañstwa UE ma
zmusiæ pañstwa cz³onkowskie do ,,zielonej rewolucji�. Odbywaæ siê to bêdzie przy za³o¿eniu, i¿ nast¹pi:
20% redukcji emisji CO2, wzrost udzia³u energii odnawialnej (do 20%) oraz do 20%oszczêdno�ci energii.

Polska w dniu 10 listopada 2009 roku przyjê³a uchwa³ê w sprawie polityki energetycznej Polski do
2030 roku. Dokument ten zawiera d³ugoterminow¹ strategiê rozwoju sektora energetycznego, progno-
zê zapotrzebowania na paliwa i energiê oraz program dzia³añ wykonawczych do 2012 r. Znajduj¹ siê w
nim równie¿ cele zwi¹zane z rozwojem odnawialnych �róde³ energii, które to sprowadzaj¹ siê m.in. do:
� wzrostu udzia³u odnawialnych �róde³ energii w finalnym zu¿yciu energii co najmniej do pozio-

mu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wska�nika w latach nastêpnych,
� osi¹gniêciu w 2020 roku 10% udzia³u biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiêkszenie

wykorzystania biopaliw II generacji,
� zwiêkszeniu stopnia dywersyfikacji �róde³ dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostêpnych surowcach.
Przedstawione powy¿sze prognozy i plany strategiczne polskiej energetyki powoduj¹ pewne

wzmocnienie pozycji rynkowej energii produkowanej z OZE i powinny byæ impulsem zachêcaj¹-
cym dla obecnych i przysz³ych inwestorów.

Uwarunkowania prawne
Du¿¹ przeszkod¹ w produkcji energii z wykorzystaniem OZE zg³aszan¹ przez producentów i

odbiorców energii, s¹ bariery prawne wynikaj¹ce g³ównie z niedostosowania polskiego prawa do
nowej sytuacji na rynku energii i braku jednolitych przepisów prawnych dotycz¹cych przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z produkcj¹ tej energii. Do najczê�ciej przytaczanych barier prawnych mo¿na zaliczyæ:
� problem z przy³¹czeniami nowych mocy i brak jednoznacznego okre�lenia, co do podzia³u

kosztów zwi¹zanych z modernizacj¹ i dostosowaniem sieci elektroenergetycznej, pomiêdzy
inwestora i operatora,

� nieproporcjonalne ró¿nice w kosztach przy³¹czenia na 1 MW mocy w ró¿nych regionach kraju,
� ma³o sprawny i czasoch³onny system ubiegania siê o wydanie warunków przy³¹czenia,
� kwestie definiowania niektórych �róde³ energii, np. odpadów.

Bariery mog¹ mocno zniechêciæ potencjalnych inwestorów, którzy planuj¹c inwestycje ocze-
kuj¹ stabilnego prawa i jasnych zasad jego interpretacji. Dodatkowo dochodzi bardzo wa¿na spra-
wa zwi¹zana z dop³atami do produkcji dla OZE. Czêste zmiany w systemie dop³at i warunków ich
przyznawania, stawiaj¹ pod znakiem zapytania op³acalno�æ takich inwestycji. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
bez tego wsparcia inwestycje s¹ nierentowne, gdy¿ musz¹ konkurowaæ z tradycyjnymi znacznie
tañszymi paliwami kopalnianymi.

Uwarunkowania rolnicze
Zasoby biomasy rolniczej w województwie zachodniopomorskim mog¹ byæ wykorzystane do

celów energetycznych w zakresie:
� produkcji bioetanolu ze zbo¿a, ziemniaków oraz buraków cukrowych,
� produkcji estrów metylowych (biodiesla), z rzepaku,
� produkcji biogazu w biogazowniach fermentacyjnych  z odpadów ro�linnych i zwierzêcych
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Rysunek 1. Zapotrzebowanie na energiê finaln¹ brutto z
OZE w podziale na rodzaje energii � udzia³ procentowy
�ród³o: Prognoza zapotrzebowania � 2009.
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oraz odpadów �ciekowych, a tak-
¿e niewykorzystywanej biomasy
z ³¹k, obszarów przydro¿nych i  rol-
niczych nieu¿ytków,

� tworzenia wieloletnich upraw ener-
getycznych takich ro�lin, jak: �lazo-
wiec pensylwañskim, wierzba wicio-
wa, rdest sachaliñski, miskant,
mozga trzcinowata, topinambur (tzw.
s³onecznik bulwiasty), ró¿a wielo-
kwiatowa, paulownia puszysta.
Potencja³ rolniczy województwa

(tab. 1) wskazuje, i¿ przedstawione
warianty produkcji energii s¹ mo¿li-
we do zrealizowania, z t¹ jednak
uwag¹, ¿e produkcja energii nie po-
winna stanowiæ elementu konkuren-
cyjnego w stosunku do produkcji
¿ywno�ci. Nale¿y raczej za³o¿yæ, ¿e na
cele energetyczne przeznaczona zo-
stanie ta czê�æ produkcji, która trak-
towana jest jako nadwy¿ka oraz która
stanowi odpad.

Wa¿ne s¹ równie¿ ziemie, które nie
nadaj¹ siê dla produkcji ¿ywno�ci, a
nadaj¹ siê dla wieloletnich upraw ener-
getycznych, np. wierzby energetycz-
nej lub innych ro�lin.

Syntetyczny miernik
atrakcyjno�ci inwestycyjnej
gmin dla produkcji energii

odnawialnych
Rozwa¿ania dotycz¹ g³ównie

ogólnego potencja³u produkcyjne-
go i jego uwarunkowañ na poziomie
województwa. Dla potencjalnego in-
westora s¹ równie¿ wa¿ne informa-
cje dotycz¹ce: kosztów pracy, sta-
nu infrastruktury, rynków zbytu
wsparcia biznesu oraz aktywno�ci
w³adz lokalnych w ujêciu przestrzen-
nym na ni¿szych poziomach takso-
nomicznych. Wymienione elementy
zebrano w 7 g³ównych kategorii
wraz 16 cechami cz¹stkowymi, któ-
rym przypisano odpowiednie wagi
(tab. 2) i które da³y podstawê do wy-
znaczenia syntetycznego miernika
atrakcyjno�ci inwestycyjnej. Lista
czynników determinuj¹cych atrak-
cyjno�æ mo¿e ulegaæ zmianie w za-
le¿no�ci od charakteru zamierzo-
nych inwestycji, jak i dostêpno�ci
informacji na dany temat.
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Do obliczeñ syntetycznego mier-
nika atrakcyjno�ci inwestycyjnej wy-
korzystano metodê sum standaryzo-
wanych oraz algorytm stosowany
przy wyznaczaniu wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów [Zarêbski 2007].
Analizie poddano wszystkie gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z
uwzglêdnieniem danych za rok 2008.
Wyniki obliczeñ zaprezentowano na
rysunku 2 oraz tabeli 3. Na podsta-
wie odchylenia standardowego dla
grupy wyników stworzono klasy od
1 do 5, przy czym klasa 1 oznacza
najgorsze warunki inwestycyjne na-
tomiast klasa 5 najkorzystniejsze.
Oznaczenia od A do G na rysunku 2
ukazuj¹ kategorie, które przyjmuj¹
ponadprzeciêtne warto�ci w woje-
wództwie.

Z analizy warto�ci wska�nika
syntetycznego oraz jego poszczegól-
nych kategorii mo¿na wyró¿niæ kilka
charakterystycznych uk³adów prze-
strzennych. Gminy o najwy¿szych
walorach atrakcyjno�ci inwestycyj-
nej zgrupowane s¹ w po³udniowo-
zachodniej czê�ci województwa i s¹

Rysunek 2. Atrakcyjno�æ in-
westycyjna obszarów wiej-
skich województwa zachod-
niopomorskiego
�ród³o: opracowanie w³asne na
podstawie wyliczonych wska�-
ników za 2008 roku.
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to: gmina Pyrzyce oraz gminy s¹siaduj¹ce, czyli My�libórz, Lipiany, Przelewice, Pe³czyce, Choszcz-
no oraz gmina Moryñ. S¹ to gminy o dominuj¹cej funkcji rolniczej, przy jednoczesnych wysokich
wska�nikach kategorii rynku zbytu oraz wsparcia biznesu.

Druga grupa gmin, do której przede wszystkim zaliczymy: Karlino, Ustronie Morskie, Biesiekierz,
Dygowo, Bêdzino i Trzebiatów, po³o¿ona jest w pó³nocno-�rodkowej czê�ci województwa. Grupa ta
podobnie jak pierwsza charakteryzuje siê wysok¹ funkcj¹ rolnicz¹ na jednak znacznie lepiej rozwi-
niêt¹ infrastrukturê i wy¿szy poziom aktywno�ci w³adz lokalnych. W tabeli 3 zaprezentowano gminy
o najwy¿szych warto�ciach wska�nika atrakcyjno�ci wraz z dominuj¹cymi w nich kategoriami.

Podsumowanie
Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej zró¿nicowanych wewnêtrznie re-

gionów w Polsce. Decyduje o tym wiele czynników takich, jak: renta po³o¿enia, dziêki której rozwija
siê funkcja turystyczna w gminach nadmorskich po³o¿onych na pó³nocy województwa oraz przygra-
niczne po³o¿enie, które determinuje rozwój gospodarczy gmin zachodniego pasa granicznego. Jed-
nak nie wszystkie gminy charakteryzuj¹ siê takim wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, a ich
sytuacja spo³eczno-gospodarcza kontrastuje z pozosta³ymi obszarami. Dotyczy to g³ównie obsza-
rów, na których do 1989 roku dominowa³y pañstwowe gospodarstwa rolne. Szans¹ na ich aktywiza-
cjê gospodarcz¹ jest mo¿liwo�æ podnoszenia atrakcyjno�ci inwestycyjnej i przyci¹ganie potencjal-
nych inwestorów, którzy zasil¹ region w inwestycje, np. w odnawialne �ród³a energii, przez co przyczyni¹
siê do spadku bezrobocia i wzrostu stopy ¿yciowej mieszkañców. Wyniki badañ pokazuj¹, i¿ wystê-
puj¹ du¿e mo¿liwo�ci inwestycyjne w tym zakresie, a dodatkowym impulsem dla podjêcia tych
inwestycji s¹ z pewno�ci¹ niskie koszty pracy oraz mo¿liwo�æ zagospodarowania grupy osób
bezrobotnych zlokalizowane.
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Summary
The new area of investment what appeared in recent years are investments connected with production of energy

from renewable sources. The main aim of the paper is to analyze the conditions for investment in Zachodniopomor-
skie province. There are two groups of communes which are the most attractive for production energy from renewable
sources. The communes are located in south-western and northern parts of the region. The overall assessment can be
concluded that zachodniopomorskie province has a high potential for energy production from renewable sources.
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