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Antonina Kalinichenko, Lidiya Malynska, Volodymyr Kalinichenko, 
Nataliia Sazonova, Olena Kostenko 
Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza

O dnaw ialne źródła energii w Europie fundam entem  
zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach coraz wyraźniej widać oznaki kryzysu energetycznego na 
świecie. Ważnym zagadnieniem jest coroczny wzrost zapotrzebowania świata na 
energię. Rosnące ceny gazu i ropy naftowej zaczynają stawiać pod znakiem zapyta
nia dynamiczny rozwój krajów opierających się na imporcie tego surowca.

Na Ukrainie obserwujemy stały wzrost cen benzyny i gazu, co rzutuje również 
na inne dziedziny życia. Sprawę tę podnoszą światowe raporty ONZ, Światowej 
Rady Energii, Komisji Europejskiej oraz raport Międzyrządowego Panelu Zmian 
Klimatu. Zasadniczym wnioskiem tych raportów jest uświadamianie konieczności 
przestawienia się na energię ze źródeł odnawialnych.

Ukraińska aktywność w dziedzinie odnawialnych źródeł energii wydaje się 
być „uśpiona” bogatymi złożami węgla i dostawami dość taniego gazu rosyjskiego, 
a nieformalne lobby paliw tradycyjnych odsuwa w mglistą przyszłość oparcie się 
na paliwach ze źródeł odnawialnych. Oczywiście zaniechanie to będzie kosztowało 
nas bardzo drogo, w odróżnieniu od Polski, której członkostwo w Unii Europejskiej 
zobowiązuje kraj do zdecydowanego przestawienia się na energię odnawialną, a jej 
udział w 2020 roku ma wynosić około 15% [1]. Wielkość ta wynika zarówno z roz
woju nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak również 
z faktu, że instalacje te finansowane są z funduszy unijnych. Na razie dla Ukrainy 
największym problemem jest brak jakiegokolwiek wsparcia projektów energoosz
czędnych lub energetyki odnawialnej.

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj. energii rzek, wia
tru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej lub biomasy, jest jednym 
z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efek
ty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
paliwowo-energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania 
i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska przez 
redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych od
padów. Obserwujemy również korzyści dla lokalnych społeczności (zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy, promo
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wanie rozwoju regionalnego), jak również korzyści ekologiczne -  przede wszystkim 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Państwa UE zobowiązane są do zmniejszenia 
emisji CO, do 2020 roku o 20%. Obecnie w skutek spalania paliw rocznie do atmo
sfery na Ziemi przedostaje się około 40 mld ton CO, [2].

W 2010 roku globalne wydatki na zadania związane z odnawialnymi źródła
mi energii (OZE) wyniosły około 172 mld dolarów (w 2007 roku około 146 mld 
dolarów). Według Renoble Policy Network for the 21, rozdział tych środków był 
następujący 47% energia wiatrowa, 30% energia fotowoltaiczna i solarna, 23% wy
datków na pozostałe rodzaje energii (OZE). Europejska Rada Energii Odnawialnej 
(EREC) szacuje, że w 2009 roku w UE w sektorze odnawialnych źródeł energii 
zatrudnionych było 450 tys. ludzi i przyniosło to rocznie ponad 45 mld euro przy
chodu. Prognozowano, że w 2020 roku liczba osób zatrudnionych w sektorze OZE 
na świecie wyniesie ponad 9 min osób [3].

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energe
tycznym poszczególnych gmin czy nawet województw. Mogą przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy za
opatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 
Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rol
nictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotknię
tych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości w zakresie 
powstawania miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanie
czyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane 
do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw. Istnieje niemal powszech
na zgoda, że rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych może przyczynić 
się do rozwiązania wielu problemów ekologicznych stwarzanych przez energetykę 
konwencjonalną.

Najwięcej mocy spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii w UE wytwa
rza się w elektrowniach wodnych. Pod koniec 2010 roku było to 125,421 GW [3]. 
Zdecydowana większość elektryczności pochodziła z elektrowni dużych i średnich 
(o mocy większej niż 10 MW). To jednak w dużym stopniu oddziałuje na środowi
sko naturalne, dlatego obecnie promowana jest budowa małych elektrowni wodnych 
o mniejszej mocy, ale sytuowanych na mniejszych ciekach wodnych i mających 
znacznie słabszy wpływ na otoczenie. Na Ukrainie elektrownie wodne mogą wy
twarzać moc 53,2 GW (101 generator). Roczna produkcja energii elektrycznej wy
nosi około 11 TWh (1012). Głównymi producentami energii elektrycznej są duże 
elektrownie wodne. Małe elektrownie wodne wytwarzają nie więcej niż 12% energii 
elektrycznej [4].
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Jednym z bardziej znaczących źródeł energii odnawialnej w Unii Europejskiej, 
jak i w świecie jest siła wiatru. Światowe moce wytwórcze osiągnęły poziom po
nad 237 GW, z których aż 40 GW było oddanych do użytku w 2011 roku. Dzięki 
zaangażowaniu 96 krajów z całego świata możliwe było wyprodukowanie energii 
elektrycznej z siły wiatru równej 500 TWh, czyli 3% globalnego popytu [3]. Europa 
jest największym światowym producentem „zielonej” energii z wiatru. Zainstalowa
ne moce wzrosły w 2011 roku z 84 GW (2010 r.) do 94 GW, czyli blisko o 11%. 
Największy wzrost wśród krajów europejskich zanotowały Niemcy, montując 
przeszło 2 GW nowych mocy i osiągając w całości 29 GW. Dalej uplasowały się 
Hiszpania, Francja i Włochy, gdzie ukończono inwestycje o podobnych mocach 
bliskich 1 GW [5]. Na chwilę obecną, Europa pozostaje również prekursorem roz
woju morskiej energetyki wiatrowej i skupia 96% światowych mocy zainstalowa
nych na wodzie.

Prognozowano, że po 2020 roku 107 min domów w UE będzie korzystała z prą
du wytworzonego dzięki sile wiatru. Pozwoli to zaoszczędzić 200 min baryłek ropy 
(po 100 dolarów za baryłkę daje to 20 mld dolarów) i zmniejszyć emisję C 02 o około 
100 min ton (przy cenie 40 dolarów za tonę, to roczny zysk około 10 mld dolarów) 
[6]. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w Polsce stanem na koniec 
2011 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wynosiła 1,6 GW, jednak 
udział energii wiatrowej w ogólnym zużyciu energii w kraju wyniósł 1,5% [5].

Łączna moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych w 2011 roku wzrosła 
o 40,7%, czyli 41,2 MW. Na koniec 2011 roku na Ukrainie łączna moc elektrowni 
wiatrowych wynosiła 133,9 MW [7]. W 2011 roku wraz ze Stowarzyszeniem „Wia
trowy Park Novoazovsky” zainstalowano 10 wiatrogeneratorów (25 MW), również 
ze względu na wprowadzenie nowych wiatraków elektrownia wiatrowa „Vitroener- 
hoprom” zwiększyła swoją moc o 3,7 MW. Niestety moc Donuzlavskaya elektrowni 
wiatrowej (operator -  przedsiębiorstwo państwowe „Energoatom”) zmniejszyła się 
z 17,8 do 11,63 MW. W 2012 roku uruchomiono „Wiatrowy Park Ochakovsky” 
w obwodzie Mykołajowskim, której moc wynosi 12,5 MW. Również energoholding 
DTEK w obwodzie Zaporożskim zaprezentował swoje pierwsze 20 wiatraków na 
Botiyevskiej farmie wiatrowej (całkowita moc 57 MW). Pod koniec roku ma urucho
mić dodatkowe moce i zwiększyć całkowitą moc do 90 MW. Do końca 2014 roku 
prognozowano otrzymanie do 200 MW [8].

Trzecim niewyczerpalnym źródłem energii jest słońce. Pochodzącą z niego 
energię można wykorzystywać zarówno do produkcji elektryczności, jak i ciepła. 
Na terenie krajów unijnych łączna moc z energetyki słonecznej w 2010 roku wyno
siła 29,6 GW. Z tego zdecydowana większość wytwarzana była za pomocą ogniw 
fotowoltaicznych (inaczej: baterii słonecznych, paneli PV), a jedynie 0,635 GW
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-  w elektrowniach typu CSP (Concentrated Solar Power; elektrownie te działają 
na zasadzie luster ogniskujących ogromne ilości energii słonecznej na niewielkim 
obszarze) [3].

Według danych EPIA (European Photovoltaic Industry Association), pod ko
niec 2009 roku na świecie moc zainstalowanych paneli PV (Photovoltaic) sięgała 
23 GW. Rok później wielkość ta wzrosła do 40 GW, natomiast do końca 2011 roku 
na świecie zostało zainstalowanych ponad 69 GW produkujących rocznie 85 TWh 
energii elektrycznej. Jest to wielkość, która pokrywa zapotrzebowanie około 20 mi
lionów gospodarstw domowych. Pod względem zainstalowanej mocy, technologia 
PV jest obecnie trzecim, co do wielkości odnawialnym źródłem energii elektrycznej 
po energetyce wiatrowej oraz hydroenergetyce. Tym niemniej zanotowany w 2011 
roku wzrost mocy PV na świecie wynoszący około 70% jest pośród technologii od
nawialnych źródeł energii poziomem niezwykle wysokim [9].

W ostatnich latach światowe tempo rozwoju energii słonecznej znacznie wzro
sło. Największym rynkiem energetyki PVjest Europa, w której do końca 2011 roku 
było zainstalowanych ponad 51GW mocy, co stanowi około 75% światowej zain
stalowanej mocy PV. Kolejnymi najważniejszymi rynkami są: Japonia (5GW zain
stalowanej mocy), USA (4,4 GW) oraz Chiny (3,1 G W), gdzie pierwszy GW mocy 
osiągnięto dopiero w 2011 roku. Wiele rynków poza Europą, szczególnie Chiny, 
USA, Japonia, ale również Australia czy Indie zagospodarowały jedynie małą część 
swojego ogromnego potencjału; ponadto kraje z regionów silnie nasłonecznionych 
jak Afryka, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia czy Ameryka Łacińska do
piero rozpoczynają rozwój technologii PV. Pomimo to moc zainstalowanych jedno
stek PV podwoiła się w latach 2010-2011.

Na Ukrainie w ostatnich latach rynek energii słonecznej zaczął się rozwijać 
dość szybko. W ubiegłym roku zakończono instalację trzech potężnych elektrow
ni fotowoltaicznych. Największym graczem na tym rynku jest firma Activ Solar 
-jesienią ubiegłego roku uruchomiła elektrownię słoneczną „Ohotnikovo” o mocy 
80 MW, a w grudniu elektrownię słoneczną„Perovo” o mocy 100 MW, która obecnie 
jest największą funkcjonującą elektrownią fotowoltaiczną w Europie [10]. Rozwój 
energii słonecznej na Ukrainie teraz jest ograniczony wysoką ceną urządzeń, długim 
terminem zwrotu inwestycji i brakiem jakiegokolwiek dofinansowania lub wsparcia 
takich projektów. W ciągu paru ostatnich lat bardzo aktywne solary są montowane 
na Krymie i na południu Ukrainy na budynkach prywatnych i obiektach małego biz
nesu. Niestety oficjalna statystyka na temat ich liczby praktycznie nie istnieje.

W Unii Europejskiej z biomasy w 2010 roku wyprodukowano 80,123 Mtoe 
energii. Największymi producentami energii z biomasy były Niemcy, Francja, 
Szwecja. Spalanie biomasy jest kolejnym przyszłościowym sposobem wytwarzania
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energii elektrycznej lub cieplnej. W Unii Europejskiej elektrownie spalające bioma
sę mają obecnie moc 5,9 GW [3].

Ukraina posiada jeden z największych potencjałów biomasy w Europie, tylko 
Francja ma więcej. Według obecnych prognoz jej spalanie może zamienić do 2,6 mi
liardów gazu ziemnego. Zakłada się, że do 2020 roku ilość wytwarzanej energii elek
trycznej będzie porównywalna do 7,7 mld m3 gazu, faktycznie wzrośnie o 3,5 razy. 
A dzisiaj ten potencjał jest praktycznie nieużywany. Na Ukrainie działa tylko 10 bio- 
gazowni [11].

Głównym problemem do 2012 roku był brak zielonej taryfy. Uchwalona została 
dopiero w czerwcu 2012 roku, drugą po uchwale taryfy na systemy fotowoltaiczne. 
Teraz rentowność biogazowni na Ukrainie będzie wynosić 7-10 lat (wcześniej wy
nosiła od 25 do 50 lat). Problem jednak polega na tym, że w ustawie istnieje wyma
ganie, że w projektach trzeba założyć 30% kosztów na urządzenia produkowane na 
Ukrainie z 2013 roku i 50% z 2014 roku. Niestety urządzeń do energetyki odnawial
nej na Ukrainie praktycznie nie produkuje się, dlatego nie będzie łatwo uruchomić 
projekt w celu otrzymania zielonej taryfy.

Dużym potencjałem charakteryzuje się energia pochodząca z biogazu pozyski
wanego z odpadów. W Unii Europejskiej w elektrowniach na biogaz nominalna moc 
wynosi 3,703 GW [3]. Na Ukrainie według danych Europejskiej i Ukraińskiej Agen
cji Energetycznej jest ponad 2 tysiące składowisk przemysłowych i komunalnych 
odpadów, z których prawie połowa jest nielegalna. Faktycznie do 4% powierzchni 
kraju zaśmiecono. Te śmieci wynoszą ponad 35 ton. Każda tona przetwarzania tych 
odpadów mogłaby przynieść około 3,5 tysiąca kWh energii elektrycznej. Na razie 
nie istnieje system wytwarzania energii z odpadów [11].

Z kolei energia geotermalna wykorzystywana jest do wytwarzania głównie 
ciepła, a w mniejszym stopniu energii elektrycznej. W całej Unii moc elektrowni 
geotermalnych wynosi 1,466 GW [12]. Na Ukrainie są trzy lokalizacje, w których 
mamy dość potężny potencjał energii geotermalnej. To zachodnia część, południo
wa i część leżąca w czterech obwodach: połtawskim, charkowskim, ługańskim 
i czernihowskim. W obrębie tych czterech obwodów jest zużywana największa ilość 
energii cieplarnianej, ponieważ jest tam kopalnia. Potencjał ogólny składa się z oko
ło 340 miliardów ton paliwa lub blisko 230 MW energii cieplarnianej [4]. Co do 
możliwości wykorzystania tego potencjału, sytuacja jest taka, że większość źródeł 
geotermalnych odnaleziono praktycznie przypadkiem przy poszukiwaniu gazu czy 
ropy naftowej. Nie można powiedzieć, żebyśmy dużo korzystali z geotermii. Istnieją 
dobre przykłady wykorzystania źródła geotermalnego w regionie karpackim na za
chodniej Ukrainie i na Krymie. Tutaj uzyskana energia jest przeznaczana najczęściej 
na ogrzewanie szklarni lub ogrzewanie budynków socjalnych i administracji lokal
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nej, czasem może być też wykorzystana do ogrzewania budynków. Na Krymie jest 
to wykorzystane w największym stopniu i można powiedzieć, że istnieje kilka dość 
potężnych elektrociepłowni, które osiągają do 4,5 MW.

Na rysunku 1 widać, jak jest podzielone wykorzystanie różnych źródeł energii 
na Ukrainie i że na alternatywne źródła energii przypada teraz blisko 4% z czego 
3,5% to energia z wody. Wynika to z faktu, iż Ukraina posiada dużą liczbę elek
trowni wodnych, które zostały po Związku Radzieckim. Są one nadal utrzymywane, 
pracują dobrze, a co za tym idzie dają krajowi większą niezależność.

Odnawialnie; 4%

Rysunek 1. Wykorzystanie różnych źródeł energii na Ukrainie [13].

Potencjał energii odnawialnej mamy praktycznie w każdym regionie. W środ
kowej części Ukrainy, gdzie jest część rolnicza, jest dość dużo odpadów z rolnictwa, 
które można wykorzystać jako biomasę. W części zachodniej i północnej dość dużo 
mamy bioodpadów, a na zachodzie i na południu źródła geotermalne.

1 na koniec parę słów o regionie, w którym mieszkamy -  Obwodzie Połtaw- 
skim. Reprezentuję Połtawską Państwową Akademię Rolniczą, która jest uczelnią 
wyższą. Kształcimy corocznie około 18 tysięcy studentów praktycznie ze wszyst
kich gałęzi rolnictwa.

Na Połtawszczyźnie mamy gaz i ropę naftową, a każdy zrobiony otwór ma dość 
dużą ilość mineralizowanej wody, która ma temperaturę mniej więcej 40°C, czasem 
50°C. Tylko w naszym obwodzie w ciągu roku wypływa 1 min 200 tys. metrów 
sześciennych tej wody i musimy ponosić duże koszty, żeby wtłoczyć ją  z powrotem, 
a jeżeli chcemy korzystać z tej wody w rolnictwie, musimy ją  jakoś chłodzić. Istnie
je kilka ciekawych projektów, w których przedstawiona jest możliwość chłodzenia 
i wykorzystania tej energii z wody.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że niestety nie jesteśmy przyzwyczajeni 
do tego, by korzystać z energii odnawialnej, ponieważ przez dość długi czas mie
liśmy tani gaz. Jednak przez ostatnich parę lat cena za gaz, który mamy z Rosji,
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wzrosła 55 razy i cena ta oraz warunki ekonomiczne zwróciły nas w stronę działań, 
by z jednej strony nie mieć takiej zależności energetycznej, a z drugiej -  coś jeszcze 
opłacalnego z tego uzyskać. Problemem jest jednak to, że duża liczba ludzie nie ma 
zaufania do korzystania z takich źródeł i nikt nie wie, co to jest. Nie ma wielu specja
listów, którzy mogliby coś zorganizować. Jest dość dużo firm europejskich, które te
raz wchodzą na rynek Ukrainy i poszukują partnerów na miejscu. Dlatego kształcimy 
na uczelni specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Był realizowany 
polsko-ukraiński projekt, w ramach którego tworzyliśmy u siebie laboratorium odna
wialnych źródeł energii. Ma on dwie części, praktyczną i merytoryczną. Praktyczna 
część daje studentom ciepłą wodę do akademików. Inne urządzenia przeznaczane są 
do badań naukowych. A w części merytorycznej studenci mogą ćwiczyć montaż insta
lacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni polskim kolegom, bo wszystko, co się u nas odbyło 
w ostatnich dwóch latach, dzieje się dzięki polskim partnerom. Projekty były współfi
nansowane przez polskie MSZ przy wsparciu Ambasady RP na Ukrainie.

Sektor energii alternatywnej naszym zdaniem ma doskonałą wieloletnią przy
szłość. Nie tylko ze względu na potrzebę dbania o czystość środowiska, ale i progno
zowany wzrost zapotrzebowania na energię w ogóle. Żywimy nadzieję, że również 
Ukraina dołączy w ciągu kilku lat do grona państw rozwijających swą gospodarkę 
m.in. dzięki sektorowi energetyki odnawialnej.
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