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  Wstępne szacunki wskazują, że globalna moc 
turbin wiatrowych zainstalowana w 2014 roku wy-
niosła 52,1 GW, w efekcie osiągając zainstalowa-
ną moc skumulowaną równą 371,2 GW. Zarówno  
w 2013, jak i 2014 roku, Azja stanowiła największy ry-
nek energetyki wiatrowej, opiewający na ponad po-
łowę (50,2%) nowych mocy na świecie. Europa zajęła 
drugą pozycję z jedną czwartą udziału w światowym 
rynku (25,8 %), trzeci zaś w kolejności był rynek pół-
nocnoamerykański z 13,9% udziału. Nowe rynki  
z Ameryki Południowej, Afryki i krajów regionu Pacy-
fiku w 2014 roku objęły wspólnie 10,1% światowego 
rynku. Jeśli chodzi o łączną moc zainstalowaną, Azja 
wyprzedziła Europę i stała się wiodącym regionem 
dla energetyki wiatrowej (38,3%), przewyższając Eu-
ropę o kilka punktów procentowych (36,5% udziału 
w światowym rynku). Ameryka Północna jest nadal 
na trzecim miejscu z udziałem 21%.
Kryzys na europejskim rynku energii elektrycznej nie 
przeszkodził UE w powtórzeniu rekordu z 2012 roku 
w zakresie nowych mocy zainstalowanych w energe-
tyce wiatrowej. Jednak tendencja nie zapowiada dal-
szego stałego wzrostu rynku, który zarówno w 2012, 
jak i w 2014 roku przyjmował wartości na poziomie 
12 GW. EurObserv’ER pozycjonuje nowo zainstalo-
waną moc w UE na poziomie 442,9 MW w 2014 roku 
i 463 MW elektrowni wiatrowych wycofanych z użyt-
kowania. Pod koniec 2014 roku całkowita moc zain-
stalowana w UE przekroczyła 130 GW. Widoczna na 

pierwszy rzut oka stabilność rynku skrywa jednakże 
rozmaite rozbieżności zależnie od kraju. Wzrost na 
rynku niemieckim w roku 2014 maskuje spowolnie-
nie na innych rynkach europejskich. W Europie Środ-
kowej w 2014 roku rynek charakteryzował się umiar-
kowanym wzrostem. W 2013 roku Polska zbliżyła się 
do progu 1 GW mocy zainstalowanej, w 2014 roku in-
stalując 440 MW. 
Udział wiatru w miksie energetycznym UE wzrósł do 
poziomu 7,5% zużycia energii elektrycznej w porów-
naniu do 7,1% w roku 2013. Czołowymi producenta-
mi energii wiatrowej są Niemcy (56 TWh), Hiszpania 
(51,1 TWh) i Wielka Brytania (31,5 TWh).
Całkowita moc zainstalowana instalacji off-shore  
w UE wyniosła 9,2 GW pod koniec 2014 roku, co ozna-
cza 7,1% całkowitej mocy zainstalowanej w elek-
trowniach wiatrowych. Tylko trzy kraje UE – Niemcy, 
Wielka Brytania i Belgia – zainstalowały nowe moce 
wytwórcze off-shore w 2014 roku. 
Przedłużająca się recesja w Unii Europejskiej i brak 
stabilności regulacyjnej w kilku kluczowych krajach 
znalazły odzwierciedlenie w słabnącej dynamice 
wzrostu na rynku energetyki wiatrowej. W związku  
z tym, producenci zostali zmuszeni do podjęcia dzia-
łań zaradczych i rozważają nowe scenariusze wzro-
stu. Zmieniona rzeczywistość gospodarcza skłoniła 
stowarzyszenie EWEA do zaproponowania w lipcu 
2014 roku trzech nowych scenariuszy na rok 2020. 
Najmniej optymistyczny scenariusz, przewiduje znacz-
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nie niższy niż oczekiwano wzrost rynkowy w posta-
ci 165,6 GW zainstalowanej mocy do roku 2020. Za-
kłada się, że wzrost elektrowni wiatrowych off-shore 
będzie ograniczony do 19,5 GW, co stanowi podwo-
jenie obecnej mocy zainstalowanej. „Umiarkowany” 
scenariusz przewiduje, że łączna moc zainstalowa-
na w całej UE wyniesie 192,5 GW w roku 2020, w tym 
23,5 GW w morskich farmach wiatrowych. „Wysoki” 
scenariusz szacuje, że w całej UE moc zainstalowana 
wyniesie aż 217 GW, w tym 28 GW w instalacjach off-
-shore. Ostatni scenariusz zależy od powrotu do sta-
bilnych ram prawnych na większości rynków euro-
pejskich. Opiera się on również na przyjęciu przez UE 
ambitnego pakietu klimatyczno-energetycznego, któ-
ry wyznaczy poziom redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych na poziomie 40% do roku 2030 (rok referencyjny 
1990) i 30% udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Trzeba przyznać, że po upływie sześciu miesięcy od 
momentu, gdy powyższe scenariusze zostały opubli-
kowane, decyzje podejmowane przez instytucje eu-
ropejskie i przez wiele państw członkowskich, nie na-
pawają optymizmem. Mimo, że „wysoki” scenariusz 
jest najbliżej zobowiązań podjętych w Krajowych 
Planach Działań na rzecz OZE (wykres poniżej), jego 
realizacja jest obecnie o wiele mniej prawdopodob-
na. Nowe inwestycje, które mogły być kołem zama-

chowym ambitnego celu wyznaczonego w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym nie zostaną zrealizowa-
ne. W dniu 24 października 2014 roku Rada Europej-
ska, która gromadzi szefów państw i rządów, przyję-
ła nowe cele pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Został przyjęty tylko jeden wiążący cel na rok 2030 
– zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych  
w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Cel 27% udzia-
łu energii odnawialnej nie stał się wiążący dla całej UE. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wkłady państw 
członkowskich, kierujące się potrzebą osiągnięcia celu 
Unii Europejskiej łącznie. Kompromis Rady Europej-
skiej nie będzie łatwy do wprowadzenia, ponieważ 
wiele krajów dąży do zmniejszenia wsparcia dla OZE.
Konsorcjum EurObserv’ER uważa, że obecnie reali-
zowany jest scenariusz „niski”. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę obecne polityki oszczędnościowe w Euro-
pie, likwidację mechanizmów wsparcia i gotowość 
polityków do skonfrontowania OZE z twardymi me-
chanizmami rynkowymi bez odpowiedniego okresu 
przygotowania, europejski rynek energii wiatrowej 
może doznać stagnacji na długi czas. Bardziej opty-
mistyczny scenariusz jest nadal możliwy, ale wyma-
ga politycznej determinacji. 
Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl  
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