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Jakie rodzą się nowe 
możliwości w wyniku 

obu kryzysów?



Supply chain



Kryzys 
energetyczno-gazowy



2021/2022 - koszt frachtów (w USD) z Azji na indeksie
FBX11 między Azją a północną Europą



Global Average Delays for Late Vessel Arrivals by Sea Intelligence (R)



Global Schedule Reliability by Sea Intelligence (L)



Ceny gazu



Europe’s Energy Crunch



Energy prices



Coal prices



Koszty wyprodukowania 1MWh energii elektrycznej  



Złudne 
poczucie 
bezpieczeństwa

Przed nami

- Sezon zimowy 22/23 

- Sezon zimowy 23/24



Kryzys Nord Stream



Where European Energy Infrastructure Is Vulnerable to Attack? Bloomberg, Listopad 2022

„ After explosions on the Nord Stream system, the region is seeking to bolster security on 
pipelines and other undersea networks”





Satellite cyber 
attack paralyzes 
11GW of German 
wind turbines -
Reuters



Germany's Enercon on Monday said a "massive disruption" of 
satellite connections in Europe was affecting the operations of 

5,800 wind turbines in central Europe.
It said the satellite connections stopped working on Thursday, 

knocking out remote monitoring and control of the wind turbines, 
which have a total capacity of 11 gigawatt (GW).



Kryzys - Kijów/Berlin - 15.11 w całej Ukrainie - uszkodzenie 15 obiektów 
infrastruktury energetycznej; 10 mln ludzi bez prądu



BERLIN



Produkcja baterii - 40 

gigafactories w Europie 

do 2035 r.

Trend samowystarczalności



Produkcja baterii - 40 gigafactories w Europie do 2035 r.

NorthVolt



VW - zapowiedział budowę 6 gigafactory bateryjnych w Europie oraz 
45.000 szybkich stacji ładowania; pierwsze fabryki powstaną w 2025 r. 
W Saltzgitter, kolejne w Hiszpanii, Szwecji oraz wschodniej Europie



Famur w Polsce - Impact Clean Power Technologies



BMW - 6x Battery cell factories in China, Europe and USMCA – each with 
total capacity of up to 20 GWh per year;





2022: $78,032

2021: $17,000

2020: $6,800

2019: $11,310

2018: $14,660

2017: $12,070

2016: $8,840

2015: $5,110

2014: $4,680

2013: $4,750

2012: $4,450

The rise of electric vehicles 

has prompted concern among 

carmakers and battery makers 

about securing supplies of raw 

materials such as cobalt, 

lithium and nickel that are 

needed to manufacture 

batteries

Financial Times, 31th October 
2022;



A domestic raw material supply chain is essential 
for Europe’s battery 

ambition - European Commision; EIT InnoEnerg (lithium, manganese, 
graphite, nickel, cobalt)



BerlinKyiv



Produkcja części 
dla Tesli w 
Europie





Semiconductor Crisis “EU 

launches €43bn push for chip 

factories as shortages hit 

manufacturing” 

Financial Times



Fabryka semiconductors

Dresden, Germany



Budowy terminali
LNG 

nowe projekty



Niemcy

i LNG 200 dni!



Trend sustainability

Źródło: exmetrix.com



Źródło: exmetrix.com



Green Energy production in Europe 2022



Green Energy production in Europe 2022



Green 
Energy 
production in 
Europe 2022



Trend zazieleniania 
produkcji 
przemysłowej



H2Greensteel; Boden, Szwecja - H2 Green Steel

Produkcja zielonej stali od 2025 r.; 5 mln Mt/rocznej produkcji;





H2Greensteel; Boden, Szwecja - H2 Green Steel



Elektryfikacja transportu

W 2023 przewiduje się sprzedaż około 10.8 mln aut 
elektrycznych; wzrost 25% YoY; (źródło Economist 
Unit Intelligence);



Volkswagen brand will only produce electric cars in Europe from 2033 brand chief

Reuters 22 October 2022



2022 Annual Meeting of Tesla Stockholders



Rywalizacja



Rywalizacja



Trend regulacyjny

Dotacje rządów do energetyki - jakie skutki?

Pakiet 200 mld Euro dla przemysłu niemieckiego w 2023 r.

Inflation Reduction Act - USA (przykład: Nothvolt może dostać na budowę fabryki 

w Niemczech dotację na poziomie 155 mln Euro, versus dotacja z IRA na poziomie 

600/800 mln $)

Niemcy wprowadzają 75 Euro CAP na gaz oraz 130 Euro na energię elektryczną

Polska - wprowadza 785 zł./MWh, ale tylko dla MŚP; gaz bez wsparcia regulacyjnego;









Cena surowców po dotacji rządu niemieckiego;

Skutki dla przemysłu - niskie ceny, możliwość rozwoju i szybkiego wyjścia z sytuacji kryzysowej;



Nowy okręg
przemysłowy
zielonej
produkcji

w Polsce?



Polska na tle Europy - budowa elektrowni 

jądrowej na północy Polski;

Szansa - budowa nowego, czystego przemysłu 
chemicznego; produkcji aluminium i baterii;



Dziękuje za uwagę mikolaj.budzanowski@boryszew.com


