
 

 

GLOBEnergia 

 

Czy ceny instalacji fotowoltaicznych będą spadać? 

Genialnym surowcem energetycznym jest słońce, bo…. świeci za darmo! Aby pokryć światowe 

zapotrzebowanie na prąd wystarczyłyby moduły o powierzchni 450×450 km. Czas na rozważania 

inwestycji w fotowoltaikę jest bardzo dobry – z jednej strony wsparcie pochodzące z tytułu Ustawy o 

OZE, z drugiej strony liczne programy finansowania inwestycji, malejące ceny komponentów do 

instalacji fotowoltaicznych przyczyniają się do coraz większego zainteresowania tą technologią.  

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że w ciągu 7 lat ceny modułów PV spadły o 80%. Aby zasilić 

dom w czystą energię ze słońca, należy liczyć się z kosztami na poziomie 6-8 tys zł / kWp w 

przypadku najmniejszych instalacji do 3 kW. W przypadku instalacji do 10 kW ten koszt wyniesie 5-6 

tys zł/ kWp. Potrzebny jest nam w tym celu dach lub inna powierzchnia skierowana na południe o 

powierzchni 6,5-8 m2/ kWp. Powierzchnia ta jest oczywiście uzależniona od mocy instalowanych 

modułów.  

Czy trend spadkowy cen utrzyma się?  

Konstrukcje i falowniki to towary, które nie tanieją szybko. Największy potencjał do spadku cen mają 

moduły fotowoltaiczne. Wszystko jednak zależy od ograniczeń spadku cen nałożonych przez 

Komisję Europejską. Ograniczenia te to cła antydumpingowe. Określają one minimalne ceny po 

których produkty fotowoltaiczne pochodzące z Chin mogą być sprzedawane na rynku europejskim.  

W UE cła zostały nałożone na moduły i ogniwa z Chin i mają obowiązywać do końca tego roku.  W 

ostatnim komunikacie Komisji Europejskiej w tej sprawie czytamy, że środki antydumpingowe nie 

wygasają. Import chińskich komponentów fotowoltaicznych zostanie ciągle pod 

nadzorem. Europejskie rynki fotowoltaiczne nie zobaczą niższych cen niż te ustalone przez Komisję 

Europejską w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Obecnie minimalna cena importowa dla modułów 

fotowoltaicznych wynosi € 0.56 /W (US $ 0,61/W). 

Krytycy środków antydumpingowych z minimalną ceną importową (MIP) twierdzą, że globalne ceny 

modułów są znacznie poniżej 0,56 €/W, co powoduje, że koszty opracowania projektów 

słonecznych w Europie są przez ten system sztucznie zawyżane.  

Z punktu widzenia inwestora, im niższe koszty inwestycyjne tym lepiej i łatwiej inwestować w takie 

systemy. Nie można jednak zapomnieć o szerokim wachlarzu dostępnych programów finansujących 

i pomagających w takich inwestycjach.  

Zainteresowanie inwestorów powinno wynikać nie tylko z atrakcyjnych cen, ale też z prawidłowo 

zaprojektowanych i wykonanych inwestycji – do tego potrzebna jest armia wyszkolonych, 

doświadczonych i rzetelnych instalatorów. Jak wybrać tego najlepszego? A może… jak nim zostać?  

Forum Technologiczne redakcji GLOBEnergia 30-31 marca 2015  w Kielcach to okazja do 

przygotowania się na zmieniający się rynek instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach tego 

dwudniowego wydarzenia odbędzie się 30 marca IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA,  31 
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marca VII FORUM FOTOWOLTAICZNE SOLAR+. Przez dwa dni eksperci będą czuwać w ramach 

PASAŻU ENERGETYCZNGO, grupy stoisk redakcji GLOBENERGIA i czekać na pytania od 

zainteresowanych.  

 30 marca 2016, IX Forum POMP CIEPŁA  „Technologie i rynek”,  

Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia, 

Więcej: http://globenergia.pl/forumpompciepla 

 31 marca 2016, VII Forum SOLAR+  „Instalacje i inwestycje 2016”, 

Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia 

Więcej: http://www.globenergia.pl/forumsolar 
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