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PROLEGOMENA DO ANALIZY RYNKU 
BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE 

Streszczenie 
Artykuł zawiera wstępne rozważania na temat powstającego rynku biogazowni rolniczych w Pol-

sce. Przedstawiono założenia do szczegółowej jego analizy. Scharakteryzowano biogaz oraz energię z 
biogazu, będące przedmiotem wymiany rynkowej. Przedstawiono grupy głównych graczy rynku, któ-
rymi są producenci, odbiorcy oraz dostawcy. Omówiono także siły konkurencyjne oraz stosunki, które 
zachodzą pomiędzy nimi. Odniesiono się także do substytutów oraz możliwości pojawiania się nowych 
uczestników rynku. Artykuł niniejszy stanowi wstępne rozważania do właściwej analizy rynku, która 
jest przedmiotem pracy naukowej autora, mającej na celu m. in. metodologiczne zbadanie wszelkich 
prawidłowości w zachowaniu się konsumentów i reakcji producentów wobec zmiennych informacji 
napływających z rynku. 

WSTĘP 
Rynek biogazowni rolniczych w Polsce jest nowym obszarem prowadzenia działalności 

gospodarczej. Ze względów technologii produktu stanowi on nierozłączny element polskiego 
przemysłu energetycznego. Ta nowa rzeczywistość coraz częściej jest podstawą wielu dysku-
sji i branżowych konferencji. Od pewnego czasu jest to także temat, który znajduje swoje 
odzwierciedlenie w pracach sejmowych komisji. Biogazownie rolnicze oraz produkcja zielo-
nej energii elektrycznej i cieplnej stają się dzisiaj swoistym rozwiązaniem, z jednej strony 
problemów energetycznych, a z drugiej – umożliwiają i warunkują spełnienie określonych 
wymogów Unii Europejskiej w zakresie produkcji „zielonej” energii elektrycznej oraz ochro-
ny środowiska w wymiarze Polski i Europy. Do celowości i słuszności szczegółowego i me-
todologicznego poznania rynku biogazowni rolniczych nie trzeba nikogo przekonywać. Wie-
dza na temat rynku, jego uczestników i procesów tam zachodzących stanowi bardzo często 
podstawę decyzji związanych z zarządzaniem strategicznym organizacji funkcjonujących 
w tej rzeczywistości. Trudno jest wyobrazić sobie profesjonalną analizę strategiczną bez od-
niesienia do analiz rynku, w którym się funkcjonuje. Nie można także umniejszać korzyści 
dla analiz makroekonomicznych całej gospodarki. Rynek biogazowni rolniczych, jak każdy 
inny, w określony sposób wpływa na wskaźniki makroekonomiczne oraz jest pewnego rodza-
ju beneficjentem tego wszystkiego, co oferuje mu samo makrootoczenie. Relacje jakie zacho-
dzą już pomiędzy samym rynkiem biogazowni a makrootoczeniem mogą być odrębnym pro-
blemem badawczym dla ekonomistów. Dla potrzeb niniejszego artykułu wystarczające będzie 
stwierdzenie, że analiza rynku biogazowni rolniczych w Polsce generuje bardzo wymierną 
wartość dodaną dla całego makrootoczenia, ale przede wszystkim dla strefy realnego rynku. 
Ten kontekst stanowi podstawy do poniższych rozważań, w ramach których zostanie przybliżo-
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ny nowo tworzący się rynek biogazowni rolniczych w Polsce oraz jego bezpośrednie otoczenie 
konkurencyjne. 

Przedstawiona w niniejszym artykule prolegomena do analizy biogazowni rolniczych 
w Polsce ma na celu przybliżyć pewnego rodzaju wstępne rozważania na temat nowo tworzą-
cego się rynku w obszarze polskiej gospodarki. W pierwszej kolejności poruszony został klu-
czowy temat rynku jako takiego, a także przedstawione zostały elementy charakterystyczne 
rynku biogazowni rolniczych. Został zdefiniowany rynek, produkt główny oraz czynniki pro-
dukcji rynkowej. Przedstawiono także schemat polskiego rynku biogazowni oraz zarysowano 
jego charakter. W dalszej części, w świetle teorii pięciu sił Portera ukazano główne siły kon-
kurencyjne, które funkcjonują w ramach analizowanego rynku. Zdefiniowano zatem uczestni-
ków rynku oraz ich partnerów biznesowych, a także pokazano pewne cechy charakteryzujące 
wewnętrzną konkurencję rynkową. Syntetycznie przedstawiono groźbę wejścia nowych gra-
czy ryku i pojawienia się ewentualnych substytutów. W świetle teorii porterowskiej omówio-
no także charakterystyczne czynniki kształtujące siły przetargowe dostawców i odbiorców 
w ramach rynku biogazowni rolniczych. Artykuł ten w głównej mierze stawia swoistą tezę, 
w myśl której można powiedzieć, że w Polsce powstał i bardzo dynamicznie rozwija się ry-
nek biogazowni rolniczych. W tym kontekście autor odpowiada na pytania, czym jest rynek 
biogazowni rolniczych, czym się charakteryzuje, jakie zachodzą w nim relacje i w jaki sposób 
koreluje z otoczeniem konkurencyjnym i makrootoczeniem. To wszystko ma być zaledwie 
wprowadzeniem i pobudzeniem do merytorycznej dyskusji na temat polskiego rynku bioga-
zowni rolniczych w Polsce. 

1. RYNEK BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE 
Rynek stanowi najważniejsze pojęcie w ekonomii. Jest to przestrzeń, w ramach której do-

chodzi do najistotniejszych zjawisk i procesów, nad którymi pochylają się od dziesięcioleci 
różni ekonomiści i specjaliści od zarządzania. Jest to w końcu przestrzeń, w której funkcjonu-
ją w sposób realny przedsiębiorcy, realizując swoje działalności operacyjne. Rynek w historii 
ekonomii był i jest w dalszym ciągu definiowany na wiele sposobów. W ujęciu tradycyjnym 
jest uważany za „miejsce, zazwyczaj zorganizowane w sensie instytucjonalnym, gdzie doko-
nują się transakcje kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr i usług. 
(…) Rynek jest to proces, w trakcie którego podmioty (kupujący i sprzedający) ustalają 
przedmiot i warunki wymiany dóbr i usług (rodzaj, ilość i cenę dóbr, formę zapłaty, warunki 
transportu, gwarancji, etc.)”[ 2, s. 29]. Według innej definicji rynek określa się jako ogół sto-
sunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, a kupującymi na przedmioty wymiany a także 
stosunki w poszczególnych grupach uczestników rynku. Gdyby prześledzić jeszcze wiele in-
nych definicji pojęcia rynku, to w gruncie rzeczy otrzymamy zawsze kilka takich samych 
najistotniejszych jego elementów. Mamy zatem do czynienia ze sprzedającymi i kupującymi, 
mamy do czynienia z przedmiotem wymiany a także doświadczamy różnego rodzaju stosun-
ków i relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Tak zdefiniowany rynek będzie 
stanowił swoisty szkielet wstępnych rozważań do analizy rynku biogazowni rolniczych 
w Polsce.  

Polski rynek biogazowni rolniczych jest na etapie tworzenia się. Jest to nowy obszar pro-
wadzenia działalności gospodarczej w ramach przemysłu energetycznego. Głównym produk-
tem jest biogaz rolniczy lub/i energia z biogazu rolniczego. Według najnowszej regulacji bio-
gazem rolniczym jest paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surow-
ców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzę-
cych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolni-
czego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów [8]. Obok zdefiniowania samego produktu, 
należy zdefiniować także podstawowe czynniki produkcji, które są wykorzystywane w rynku 
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biogazowni rolniczych. W klasycznym ujęciu ekonomicznym czynnikiem produkcji jest „do-
bro lub usługa wykorzystywana w procesie produkcji” [1]. Wymienia się trzy główne grupy 
czynników produkcji. Jest to praca, kapitał oraz ziemia, jako dobra pochodzenia naturalnego. 
Szczegółowa i metodologiczna analiza czynników produkcji będzie źródłem istotnej wiedzy 
koniecznej do szerokorozumianego procesu zarządzania organizacjami. Poznanie rynków 
czynników produkcji będzie także istotne dla całej gospodarki. Jak łatwo się już domyślić 
czynniki produkcji w rynku biogazowni rolniczych będą w dużej mierze uzależnione od za-
stosowanej technologii oraz od otoczenia konkurencyjnego i makrootoczenia konkretnych 
inwestycji rynkowych. W perspektywie samego rynku uprawnione może stać się także twier-
dzenie, że to właśnie rynek może kształtować określone czynniki produkcji. Jest to jednak 
jedno z wielu twierdzeń, które będą stanowiły przedmiot przyszłych badań naukowych auto-
ra. Tak zdefiniowany rynek biogazowni rolniczych przedstawiono na rys 1. 

 
Rys. 1. Struktura rynku biogazowni rolniczych w Polsce 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rozwój rynku biogazowni rolniczych w Polsce jest w pewien sposób inspirowany przez 
europejską i krajową sytuację prawną. „W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa oraz Mini-
sterstwo Gospodarki wypracowały szeroko zakrojone programy, w ramach których ma po-
wstać m.in. 2000 biogazowni do roku 2020. Tak więc niemal w każdej gminie ma obligato-
ryjnie funkcjonować biogazownia” [3, s. 2]. Wiadomo już dzisiaj, że tego planu nie można 
traktować dosłownie, jeżeli chodzi o ilość instalacji biogazowych, aczkolwiek pokazuje on 
określone i jasno sformułowane tendencje rozwojowe. Program ten w sposób znaczący wy-
znacza pewien kierunek działań szeroko zakrojonego wachlarza podmiotów zainteresowa-
nych tym zagadnieniem. Jest to dokument, który wyraża stanowisko polskiego rządu „o two-
rzeniu warunków do wykorzystania rolniczego potencjału energetycznego. Opracowane zało-
żenia programu uzasadniają wiele przesłanek, a głównym celem programu rozwoju bioga-
zowni rolniczych jest [m.in.] poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfika-
cję źródeł dostaw i miejsc wytwarzania nośników energii” [12]. Ten nowo tworzący się rynek 
bez wątpienia zaczyna się wpisywać w polski przemysł energetyczny. Rynek biogazowni 
rolniczych, jak każdy inny pozostaje pod wpływem makrootoczenia oraz otoczenia konkuren-
cyjnego. W niniejszym artykule skupiono się wyłącznie na mikrootoczeniu, które jest przed-
miotem wstępnej analizy. Należy w tym miejscu powiedzieć, że „otoczenie konkurencyjne 
tworzą wszystkie podmioty, z którymi przedsiębiorstwo ma powiązania biznesowe, a więc: 
dostawcy, klienci, konkurenci, a także stowarzyszenia i izby branżowe, instytuty naukowe 
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i inne organizacje związane z branżą. Stosunki między uczestnikami mają albo charakter kon-
kurencji, albo kooperacji. Uczestnicy mogą sobie nawzajem szkodzić lub pomagać, a każda 
organizacja ma pewien wpływ na zachowania pozostałych uczestników otoczenia konkuren-
cyjnego – tym większy, im jej pozycja w otoczeniu jest silniejsza” [3, s. 39].  

2. UCZESTNICY RYNKU ORAZ ICH PARTNERZY BIZNESOWI 
Uczestnikami polskiego rynku biogazowni rolniczych są podmioty związane bezpośred-

nio i pośrednio z szeroko pojętą technologią produkcji biogazu. Są nimi producenci i główni 
inwestorzy rynkowi. Można tutaj pokusić się o swoistą typologię. Możliwy będzie dychoto-
miczny podział producentów na podmioty prywatne oraz podmioty sektora publicznego. Wy-
nika to z atrakcyjności ekonomicznej i polityczno-strategicznej produkcji biogazu rolniczego. 
„Bardzo dużym bodźcem dla inwestycji są dostępne aktualnie dopłaty bezpośrednie do inwe-
stycji w projekty związane z energią odnawialną w ramach Europejskich Funduszy Struktu-
ralnych 2001-2013. Dzięki nim możliwe jest otrzymanie do 70% sumy inwestycji w formie 
bezzwrotnych dotacji, a w ramach specjalnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego nawet 
o wiele wyższych kwot. Poza tym można liczyć na wsparcie z programów narodowych, spe-
cjalnych instytucji (…) oraz ulgi podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych” [3, s. 2]. 
W Polsce obecnie powstało i jest eksploatowanych z pozytywnym skutkiem osiem biogazow-
ni rolniczych przez przedsiębiorstwo Poldanor SA. Pierwszą inwestycję zrealizowano w 2005 
roku [13]. Zainteresowanie tym rynkiem jest ogromne. Szacuje się, że w Polsce 12% gmin 
posiada już aktualne plany inwestycyjne i zamierza zainwestować w zakłady wytwarzające 
biogaz. Warto jednocześnie powiedzieć, że aż 82% polskich gmin jest jeszcze przed podję-
ciem takiej decyzji a zaledwie 6% nie zamierza inwestować w biogazownie [6, s. 5]. Ogrom-
ne zainteresowanie takimi inwestycjami można także zaobserwować wśród prywatnych 
przedsiębiorców. Obecnie mamy do czynienia z ośmioma przedsiębiorstwami, które zgodnie 
z prawem energetycznym [9, art. 9, ust. 2] uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorstw energe-
tycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego [10]. 

Obok głównych uczestników rynku biogazowni rolniczych w Polsce należałoby w tym 
miejscu scharakteryzować także te podmioty, które będąc dla nich partnerami biznesowymi, 
współtworzą otoczenie konkurencyjne. Pierwszą grupą partnerów biznesowych dla uczestni-
ków rynku biogazowni rolniczych w Polsce będą wszyscy dostawcy związani głównie z ryn-
kami czynników produkcji. Można się tutaj pokusić o dokonanie podziału na dostawców ma-
teriału wsadowego wykorzystywanego w sposób bezpośredni w produkcji oraz na dostawców 
urządzeń, technologii oraz samych wykonawców, którzy na zlecenie inwestorów – przyszłych 
producentów biogazu – wybudują cały zakład. Istnieje pomiędzy nimi jedna zasadnicza róż-
nica. Charakterystyczną cechą dostawców materiału wsadowego jest ich wieloletnia współ-
praca z producentami biogazu rolniczego. Odmienna sytuacja istnieje pośród dostawców 
urządzeń i technologii. Tutaj współpraca ogranicza się w zasadzie do pojedynczej transakcji 
zakupu/sprzedaży bądź też ewentualnie do wybudowania zakładu. Głównymi partnerami biz-
nesowymi, jako dostawcy inwestycyjnymi dla graczy rynku będą takie firmy jak: Bio Energy 
Projekt Sp. z o.o., Geocentr Sp. z o.o., UZRB Rembud SJ oraz duże koncerny międzynaro-
dowe i przedsiębiorstwa zagraniczne tj. STRABAG Sp. z o.o., Budimex SA, Envitec Biogas 
AG, Mostostal Warszawa SA czy Agraferm Technologies1 oraz inne przedsiębiorstwa bran-
żowe. Taki podział może w praktyce zostać zachwiany. Możliwe są takie sytuacje, kiedy 
główny inwestor – uczestnik rynku, docelowy producent biogazu będzie jednocześnie pełnił 
funkcję dostawcy materiału wsadowego. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w biogazowniach 
wybudowanych i eksploatowanych przez firmę Poldanor SA gdzie podstawową działalnością 

                                                 
1 W oparciu o własne obserwacje rynku, uczestnictwo w różnych konferencjach branżowych oraz kontakty biz-
nesowe w środowisku zainteresowanym technologiami produkcji energii z OZE autora 
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przedsiębiorstwa jest hodowla trzody chlewnej. Przedsiębiorstwo to jest bez wątpienia na 
obecną chwilę głównym graczem na rynku biogazowni rozlicznych w Polsce, pełniąc jedno-
cześnie funkcję dostawcy materiału wsadowego do produkcji biogazu. Może zaistnieć też 
taka sytuacja, w której przedsiębiorstwo posiadające własną technologię samodzielnie zain-
westuje w wybudowanie instalacji i będzie ją samodzielnie eksploatować. Są to jednak hipo-
tetyczne plany, które będzie można dopiero skorygować z rzeczywistością polskiego rynku 
biogazowni rolniczych. Co do zasady przyjmujemy zatem istnienie dwóch podgrup dostaw-
ców dla uczestników rynku: 1) dostawcy operacyjni i 2) dostawcy inwestycyjni.  

Drugą grupę partnerów biznesowych dla uczestników rynku biogazowni rolniczych sta-
nowią odbiorcy produktów z produkcji. Rodzaj odbiorców będzie tu uzależniony w sposób 
bezpośredni od rodzaju produktów końcowych procesu produkcji. Głównym produktem ta-
kich instalacji jest biogaz, który dzięki nowoczesnej technologii stanowi półprodukt do dal-
szej produkcji. Stosując technologiczne procesy z wykorzystaniem modułów agregatów ko-
generacyjnych, otrzymujemy, jako produkt ostateczny energię elektryczną oraz energię ciepl-
ną. Dodatkowo dzięki odpowiednim procesom technologicznym z przefermentowanej biomasy 
można uzyskać kolejny produkt – nawóz organiczny. Nie można także w tym miejscu nie 
wspomnieć o dodatkowym źródle przychodu, jakim jest sprzedaż praw majątkowych wynikają-
cych ze świadectw pochodzenia. „Zielone certyfikaty” mogą być traktowane jako swoisty pro-
dukt działalności biogazowni rolniczej, który przyciąga określoną grupę odbiorców. W związku 
z powyższym, odbiorcami określonych produktów mogą być indywidualne gospodarstwa do-
mowe, rolnicy, szkoły i przedszkola gminne, administracje nieruchomości i wspólnoty miesz-
kaniowe, mali i średni przedsiębiorcy działający w danym regionie, ale również duzi operato-
rzy energetyczni, którzy zajmują się transportem i dystrybucją energii elektrycznej. 

3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM WEWNĘTRZNEJ 
KONKURENCJI RYNKOWEJ 
Rynek biogazowni rolniczych w Polsce jest z całą pewnością nowym i młodym obszarem 

działalności gospodarczej. W związku z tym, czynniki wpływające na wewnętrzną konkuren-
cję będą charakterystyczne dla młodych rynków. Analizując obecny rynek biogazowy do-
strzega się obecność w zasadzie jednego głównego gracza posiadającego 47,23% udziału 
w rynku, który jest już w posiadaniu sześciu instalacji biogazowych i produkuje w sposób 
efektywny energię elektryczną i cieplną. Istnieje także kilku mniejszych graczy, którzy łącz-
nie posiadają 52,77% udziału w rynku. Przedstawiane wartości udziału w rynku zostały obli-
czone na podstawie wielkości wyprodukowanego biogazu rolniczego. Nie można jednak za-
ryzykować stwierdzenia, że jest to rynek monopolistyczny z punktu widzenia producenta. 
Główny produkt i technologia jest w stadium koncepcji konstrukcyjnej i rozwijania produkcji. 
Polski rynek biogazowni jest bardzo chłonny na uczestników posiadających już określoną 
technologię i funkcjonujących skutecznie na rynkach zagranicznych. Duże zainteresowanie 
bezpośrednimi inwestycjami w Polsce, tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym sprawia 
wrażenie wysokiego wzrostu rynku i stosunkowo niskich barier wejścia. Liczba konkurentów 
podobnie nie jest znacząca. Można zaryzykować także stwierdzenie, że popyt na biogazownie 
rolnicze znacząco przewyższa ich podaż. W dużej mierze powyższe stwierdzenia wynikają 
z charakterystyki produktu i samej technologii. „Program Innowacyjna Energetyka – Rolnic-
two Energetyczne”[5] przewiduje powstanie w Polsce 2000 biogazowni rolniczych do 2020 
roku o łącznej mocy około 2000 MWe. Z drugiej strony nie można stwierdzić, że jest to rynek 
dla nieskończonej ilości graczy jak to bywa na rynkach o charakterystyce konkurencji dosko-
nałej. Wynika to z technologicznej logiki produkcji biogazu i energii oraz polityki rolnej pol-
skiego rządu, co przekłada się na osiągniecie określonego punktu nasycenia rynku. Istnieje 
granica zapełnienia się rynku poszczególnymi jego uczestnikami oraz oferowanymi produk-
tami. Upraszczając, można powiedzieć, że rynek biogazowni rolniczych zapełni się graczami 
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w momencie powstania maksymalnej – optymalnej liczby tychże instalacji w Polsce generu-
jącymi optymalny wolumen energii elektrycznej. Od tego momentu powstawanie nowych 
instalacji nie będzie miało sensu tak ekonomicznego, technologicznego, jak i rynkowego. 

Na etapie eksploatowania biogazowni będzie mogło dochodzić do pewnych fluktuacji na 
poziomie dostawców operacyjnych, którzy dostarczają materiał wsadowy do produkcji bio-
masy. Na podstawie doświadczeń niemieckich można stwierdzić, że te zmiany będą miały 
miejsce jedynie w bliskim terytorialnie obszarze, co jest podyktowane głównie kosztami 
transportu. Dodatkowo argumentem potwierdzającym tą prawidłowość jest fakt wysokich 
kosztów wyjścia dla dostawców. Najczęściej dostawy materiałów wsadowych do produkcji 
biogazowej są dostarczane w oparciu o długookresowe kontrakty pomiędzy producentami 
i dostawcami operacyjnymi. Ponadto może zdarzyć się, że jednostką formalnie organizującą 
te stosunki będzie jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której funkcjonuje bioga-
zownia. Jest to także istotny czynnik dla producentów. Tworzy on źródło stosunkowo wyso-
kich kosztów zmiany dostawców. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na poziom kon-
kurencyjności rynku biogazowni rolniczych w Polsce. W związku z tym, że jest to bardzo 
młody rynek przemysłu energetycznego, trudno jeszcze ostatecznie ocenić jego charakter, 
poza tym, że jest on bardzo mocno rozwijający się i podlegający nieustannym fluktuacjom i 
zmianom, co dodatkowo wzmacnia celowość szczegółowych badań rynku. 

Tab. 1. Struktura rynku biogazowni rolniczych w Polsce 

Lp. Przedsiębiorstwo 

Roczna wydajność 
instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego 

Roczna wydajność 
instalacji do wytwarzania 

energii elektrycznej 

Roczna wydajność 
instalacji do wytwarzania 

energii cieplnej 
m3/rok % (MWhe/rok) % (MWht/rok) % 

1 Poldanor S.A. 23 013 855 47,23 47 382,844 47,02 50 772,960 51,37
2 Biogas Agri Sp. z o.o. 631 000 1,29 1 300,000 1,29 1 500,000 1,52
3 Spółka Rolna Kalsk sp. z o.o. 4 500 000 9,23 9 000,000 8,93 8 200,000 8,30
4 Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 7 400 000 15,19 14 400,000 14,29 8 100,000 8,20
5 Biogas Zeneris Sp. z o.o. 2 080 000 4,27 4 208,000 4,18 4 040,000 4,09
6 Eko – Energia Grzmiąca Sp. z o.o. 6 000 000 12,31 12 800,000 12,70 12 800,000 12,95
7 BIO-WAT Sp. z o.o. 4 000 000 8,21 7 200,000 7,15 8 800,000 8,90
8 BIO-BUT Sp. z o.o. 1 106 683 2,27 4 471,000 4,44 4 625,000 4,68

Razem 48 731 538 100 100 761,840 100 98 837,960 100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwa-

rzaniem biogazu rolniczego Agencji Rynku Rolnego z dnia 23.09.2011 roku. 

4. GROŹBY WEJŚCIA NOWYCH UCZESTNIKÓW 
Groźba nowych wejść na rynek biogazowni rolniczych stanowi kolejną grupę czynników 

kształtujących jego otoczenie konkurencyjne. W kontekście technologicznym możemy z całą 
pewnością powiedzieć, że jest to rynek, który charakteryzuje się stosunkowo dużą kapitało-
chłonnością. Inwestycje związane z budową instalacji biogazowych należą do tych, które 
wymagają stosunkowo dużych nakładów kapitałowych. Można przyjąć, że średni koszt wy-
budowania instalacji o mocy 1 MWe wynosi około 6 mln PLN ± 30%. Pojawiają się jednak co 
raz nowsze technologie, które pozwalają na obniżenie kosztów lub poprawę wskaźników wy-
dajności. W tym obszarze analiz efektywności procesu technologicznego również istnieje 
duża ilość badań, które mogą generować z jednej strony bariery wejścia, a z drugiej strony 
czynniki zachęcające dla nowych inwestorów. Jest to najczęściej uzależnione od dostępności 
określonych czynników produkcji. Jak pokazują liczne badania, wskaźniki opłacalności i efek-
tywności inwestycji biogazowych mogą różnić się diametralnie przy wykorzystaniu, np. róż-
nych substratów podstawowych [4, s. 152]. Biorąc pod uwagę, że jest to wciąż rynek nieroz-
poznany i pełen niejasności legislacyjnych, takie nakłady inwestycyjne są naznaczone dużym 
ryzykiem. Ważnym czynnikiem warunkującym poziom trudności wejścia na rynek jest tu bez 
wątpienia specjalistyczna wiedza i cały bagaż know-how. W całym biznesie biogazowym bar-
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dzo ważny jest aspekt technologiczny. Fachowa wiedza i doświadczenie inżynieryjne jest 
bardzo w cenie. Dodatkowo, technologie odgazowania materii organicznej bardzo często są 
opatentowane i nowi uczestnicy tego rynku, nie tylko na poziomie gospodarki polskiej, muszą 
inwestować ogromne nakłady na tworzenie własnych technologii. Co ciekawe, zdarza się to 
coraz częściej, także na naszym polskim gruncie. W związku z powyższym, dodając szeroki 
wachlarz problemów związanych z brakiem jednoznacznej legislacji, polski rynek biogazow-
ni jest bardzo trudny a jednocześnie bardzo interesujący dla nowych graczy. Można spodzie-
wać się w najbliższym czasie tendencji wzrostowej ilości uczestników rynku. 

5. GROŹBY POJAWIENIA SIĘ SUBSTYTUTÓW 
Fachowa literatura tematu podaje, że kolejnym elementem w analizie otoczenia konku-

rencyjnego „jest określenie obecnych i spodziewanych substytutów oraz ich wpływu na ren-
towność i rozwój sektora (lub rynku). Substytuty są to produkty i usługi, które pochodzą 
z innego sektora, a w odczuciu klienta mogą zastąpić wyroby analizowanego sektora. (…) 
Substytuty pojawiają się w późniejszych fazach życia sektora, kiedy konsumenci są znudzeni 
dotychczasowymi produktami, oraz w sektorach, gdzie klienci są niezadowoleni z oferty ce-
nowej lub jakości produktów i usług” [7, s.46]. W tym kontekście można powiedzieć, że rynek 
biogazowni rolniczych nie jest obarczony groźbami pojawienia się substytutów. Na tym rynku 
nie można mówić w tej chwili o obecności zastępczych substytutów przynajmniej ze względów 
technologicznych. Istnieje pewna grupa technologii różnego pochodzenia, które w gruncie rze-
czy sprowadzają się do procesu odgazowania wsadu biologicznego i prowadzą do wytworze-
nia takiej samej energii elektrycznej i cieplnej. Jest to rynek bardzo jednorodny ze względu na 
główny produkt i usługę, gdzie nie ma zagrożenia pojawiania się na tym etapie substytutów. 
Nie można jednak wykluczyć chociażby tylko hipotetycznej możliwości pojawienia się sub-
stytutów, co powinno być przedmiotem szczegółowej analizy. Jakby nie patrzeć na rynek 
biogazowni rolniczych w Polsce, to on właśnie powstał na bazie innowacyjnej substytucyjnej 
technologii produkcji biogazu a przede wszystkim energii elektrycznej. 

6. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SIŁĘ PRZETARGOWĄ 
DOSTAWCÓW 
Analizując rynek biogazowni rolniczych w Polsce, należy wziąć także pod uwagę szereg 

czynników określających siłę przetargową dostawców. Nie można jednocześnie zapomnieć 
o dokonanym już wcześniej podziale dychotomicznym dostawców na operacyjnych i inwe-
stycyjnych. Należy brać pod uwagę odrębnie czynniki dla obu tych grup dostawców. Po-
szczególne grupy zostały podzielone ze względu na rodzaj dostarczanych towarów i usług. 
Pierwsza grupa dostawców operacyjnych w kontekście czynników kształtujących ich siłę 
przetargową na rynku charakteryzuje się dużą ilością i stosunkowo dużym rozdrobnieniem. 
Będą to najczęściej rolnicy bądź przedsiębiorstwa produkcji rolnej skąd pochodzą główne 
składniki wsadowe do produkcji biogazu rolniczego. Dodatkowo te czynniki produkcji są 
naznaczone wymaganiem jednolitości. Jest to wymóg technologiczny, który domaga się od 
dostawców określonej jakości i składu morfologicznego substratów, który musi być nie-
zmienny. Siła przetargowa dostawców operacyjnych jest dodatkowo osłabiana faktem, że 
producenci biogazu są w stanie, przy odpowiednim zorganizowaniu działalności swoich 
przedsiębiorstw samodzielnie wytworzyć dostarczane substraty. Przykładem może tu być 
firma Poldanor SA, której główny profil działalności operacyjnej sprowadza się do produkcji 
trzody chlewnej, gdzie substrat do produkcji biogazu jest w zasadzie odpadem poprodukcyj-
nym w postaci, np. gnojowicy.  

Druga grupa dostawców określanych mianem dostawców inwestycyjnych posiada w tym 
kontekście zupełnie inną pozycję. W głównej mierze są to gracze dostarczający urządzenia 
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i technologię do instalacji biogazowych. Liczba tych przedsiębiorstw na rynku polskim i eu-
ropejskim, jest niewielka. Jest to bez wątpienia czynnik bardzo mocno wzmacniający ich po-
zycję przetargową. Dodatkowo wzmocnieniem tejże pozycji jest możliwość bezpośredniego 
wejścia tychże dostawców na rynek, jako głównych inwestorów i producentów biogazu. To 
sprawia, że obecni inwestorzy muszą funkcjonować na tym rynku na stosunkowo niskich 
marżach, aby dostawcom inwestycyjnym nie opłacało się podejmować bezpośrednio tych 
inwestycji. Wstępna analiza czynników kształtujących siły przetargowe dostawców jest zróż-
nicowana ze względu na rodzaj dostarczanych produktów i usług. 

W kontekście wspomnianych wcześniej czynników produkcji wykorzystywanych na ryn-
ku biogazowni rolniczych należy także wspomnieć o dostawcach kapitału. Jest to bardzo cha-
rakterystyczna grupa dostawców, dlatego, że sam proces finansowania jest już pewnego ro-
dzaju beneficjentem polityki gospodarczej polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. Płaszczy-
zna ta sama w sobie może stanowić przedmiot odrębnych badań i analiz. 

7. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SIŁĘ PRZETARGOWĄ ODBIORCÓW 
Ostatnim elementem poddawanym analizie otoczenia konkurencyjnego jest siła przetar-

gowa odbiorców. W sytuacji, gdy siła przetargowa nabywców jest duża, są oni w stanie nego-
cjować atrakcyjne dla siebie warunki, np. cenowe. „Dużą siłę oddziaływania na sektor mają 
klienci duzi, markowi oraz tacy, którzy mogą pominąć nasz sektor i kupować bezpośrednio u 
naszych dostawców.” [7, s. 46] Patrząc w tym kontekście na tworzący się rynek biogazowni 
rolniczych w Polsce należy dostrzegać pewne fakty przez pryzmat samej technologii i swoi-
stej logiki takich instalacji. Głównym produktem finalnym produkcji jest biogaz oraz energia 
z biogazu. Nie można zapominać również o pozostałościach pofermentacyjnych, które po 
odpowiedniej przeróbce mogą stanowić nawóz rolniczy. Dodatkowo można brać pod uwagę 
sprzedaż tzw. „zielonych certyfikatów”. Z różnych źródeł słyszy się także o nowych możli-
wościach ulepszania finalnych produktów. W tym świetle można powiedzieć, że ostateczny 
produkt, bądź też grupa produktów z produkcji biogazowni rolniczych w Polsce ulega nieu-
stannie fluktuacjom. Co warto podkreślić, zmiany te są bardzo szybkie i dynamiczne. W tym 
świetle można zaryzykować stwierdzenie o pewnego rodzaju segmentacji produktowej w ra-
mach rynku biogazowni rolniczych. Przymierzając się do analizy czynników kształtujących 
siłę przetargową odbiorców, należy bardzo precyzyjnie określić finalne produkty, co pozwoli 
na odnalezienie wszystkich grup odbiorców. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że głów-
nym produktem jest energia. W tej sytuacji głównymi odbiorcami będą przedsiębiorstwa bez-
pośrednio związane z przemysłem energetycznym w Polsce. Mamy na myśli tutaj przedsię-
biorstwa dystrybuujące energię systemową. W Polsce istnieje obecnie, już po przekształce-
niach działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych zakładów energetycznych, 
czterech głównych graczy określanych mianem spółek obrotu. Są to ENERGA, ENEA, PGE 
oraz TAURON Polska Energia [11]. Przedsiębiorstwa te mają znaczący wpływ na cały prze-
mysł, ale i także na rynek biogazowni rolniczych, z dwóch podstawowych względów. Ich licz-
ba jest bardzo mała, są bardzo dobrze zorganizowani na płaszczyźnie polskiej gospodarki (po-
dział terytorialny). Drugim czynnikiem wzmacniającym ich pozycję odbiorcy jest kwestia 
technologiczna. Energia elektryczna, aby mogła być sprzedana odbiorcom musi zostać prze-
słana, a mówiąc językiem inżynierii, przyłączona do systemu sieci energetycznej odbiorcy. 
Jest to istotny element stanowiący stosunkowo dużą barierę w polskiej rzeczywistości. Dodat-
kowym czynnikiem wzmacniającym pozycję przetargową tych odbiorców jest jednorodność 
produktu. Z drugiej jednak strony, co wynika z unijnych wymogów energetycznych, do 2020 
roku powinniśmy produkować w Polsce energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na 
poziomie min. 20% w stosunku do całej produkcji energetycznej. Obecnie są to śladowe ilości. 
W tym świetle powyższa bariera i jednocześnie czynnik wzmacniający siłę przetargową od-
biorców osłabia się trochę. Należy jednak powiedzieć o widocznym już zainteresowaniu spó-
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łek obrotu inwestycjami związanymi z produkcją biogazową. To sprawia, że z bardzo mocnej 
pozycji rynkowej odbiorcy stają się swoistymi stymulatorami rozwoju rynku biogazowni rol-
niczych w Polsce. 

PODSUMOWANIE 
Otoczenie konkurencyjne rynku biogazowni rolniczych w Polsce tworzą przede wszyst-

kim producenci i główni inwestorzy instalacji biogazowych a także dostawcy materiałów do 
bezpośredniej produkcji, dostawcy technologii i urządzeń oraz odbiorcy produktów finalnych. 
Stosunki i relacje pomiędzy nimi mogą przyjmować różne formy, od konkurencji do koopera-
cji i kooperencji. Ten kontekst był przedmiotem powyższych rozważań, które wprowadziły 
do analizy samego rynku biogazowni rolniczych oraz czynników kształtujących jego otocze-
nie konkurencyjne. Nie było zamiarem tutaj dokonanie szczegółowej analizy otoczenia kon-
kurencyjnego, lecz zaprezentowanie swoistego wprowadzenia w oparciu o logikę analizy we-
dług teorii pięciu sił Portera. Przedstawiono rynek, jego charakterystykę i granice. Pokazano 
główne grupy graczy, którzy w nim partycypują. Zostały także przedstawione różne zależno-
ści i związki pomiędzy samymi uczestnikami rynku biogazowni polskich. 

Można sformułować wniosek, że rynek biogazowni rolniczych w Polsce okazuje się bar-
dzo rozwojową przestrzenią gospodarczą, która ulega nieustannym i bardzo dynamicznym 
zmianom. To wpływa znacząco na układ sił rynkowych. Wszelkie przesłanki zewnętrzne po-
zwalają na dość optymistyczne postrzeganie przyszłości. Wynika to z szerokiego wachlarza 
korzyści, które wzmacniają atrakcyjność rynku. Produkcja energii w procesie fermentacji 
metanowej oprócz bezpośrednich korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa stanowi pod-
stawy do wypełnienia obowiązków Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie produkcji 
energii z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo jest to źródło realnych korzyści operacyj-
nych, np. dla rolników z regionu, gdzie powstaje biogazownia, którzy mogą stać się strate-
gicznymi dostawcami operacyjnymi. Budowa instalacji w określonej gminie będzie stanowiła 
kolejne miejsca pracy dla miejscowej ludności – wynikają z tego korzyści natury socjologicz-
nej. W tym świetle wartość polityczna gminy znacząco wzrasta przynajmniej w oczach 
mieszkańców. Istnieje przekonanie ekspertów branżowych, że analiza strategiczna rynku bio-
gazowego powinna zmierzać do takiej komplementarności. Zachodzi coraz więcej przesłanek, 
które podkreślają funkcjonowanie niezależnego mechanizmu wzajemnego oddziaływania na 
siebie nabywców i sprzedawców, w wyniku czego dochodzi do kształtowania się ceny, oraz 
kształtowania się określonych relacji pomiędzy nimi. To już w formie bardzo szczegółowej 
i metodologicznej będzie stanowiło przedmiot odrębnych badań naukowych. 

PROLEGOMENA TO ANALYSIS 
OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS 

MARKET IN POLAND 

Abstract 
This article is a very general discussion of formed market for biogas plants in Poland. The author 

presents some guidelines for the detailed analysis of the market. Shows the characteristic elements of 
the market for agricultural biogas plants, which is primarily a product: biogas and energy from bio-
gas. It presents the major market players, who are producers, customers and suppliers. It also dis-
cusses the competitive forces and the relations which exist between them. Speech is also about possi-
ble substitutes, and the potential emergence of new entrants. This article provides preliminary consid-
erations for a proper analysis of the market, which is the subject of scientific work of the author, and 
which aims to examine the methodological any regularity in the behavior of consumers and producers' 
reactions to changing information coming from the market. 
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