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The insurance 
industry of 
tomorrow will look 
nothing like today.

Innovation is the future of the insurance industry. 
From expanding access and reach to creating entirely 
new categories of products, we are at the forefront of 
the trends that will define tomorrow’s industry, while 
protecting the lives and property of people today.
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TEMAT MIESIĄCA
PRZEMYSŁ I ENERGETYKA

L I S T O P A D  2 0 2 1

RRosnące w całej Europie ceny prądu oraz 
zobowiązania wynikające z polityk klima-
tycznych sprawiają, że energetyka zwraca 
się w kierunku energii odnawialnej. Za 
szczególnie perspektywiczne uważa się 
morskie farmy wiatrowe (MFW). Farmy 
na morzu pozwalają na generowanie 
ogromnych mocy z wykorzystaniem 
przestrzeni do tej pory niezagospodaro-
wanych.

Pierwsza morska farma wiatrowa 
powstała w Danii na początku lat 90. 
Dominacja państw europejskich na rynku 
offshore utrzymuje się do dziś. Obecnie 
instalacje na różnych akwenach morskich 
posiada 12 europejskich krajów. Lide-
rem rynku jest Wielka Brytania, w której 
moc zainstalowana przekroczyła 10 GW. 
Kolejne pozycje zajmują Niemcy, Dania, 
Holandia, Belgia. Plany przewidują, 
że w 2040 moc zainstalowana MWF 
w Europie osiągnie 79 GW, a w 2050 r. ma 
to być już 300 GW. Również największa 
obecnie morska farma wiatrowa na świe-
cie zlokalizowana jest w Europie – Horn-
sea 1, która znajduje się na wschodnim 
wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Jest to pierw-
sza na świecie MFW o mocy przekracza-
jącej 1 GW. 

W ocenie Komisji Europejskiej MFW mają stać 
się kluczowym elementem miksu energetycz-
nego UE. Szacuje się, że morska energetyka 
mogłaby zaspokoić nawet 30% popytu na 
energię elektryczną w Europie w 2050 r. 
(aktualnie jest to ok. 15%).Wspomnieć 
również należy o fakcie, że większość 
firm działających w branży morskiej ener-
getyki wiatrowej to podmioty europejskie 
(Ørsted, RWE, Siemens Gamesa). 

Offshore szybko wychodzi poza Morze 
Północne, a jego rozwój staje się 
ogól noeuropejskim trendem. Kolejne 
kraje deklarują zainteresowanie rozwi-
janiem morskiej energetyki wiatrowej. 

Wśród nich są: Polska, Hiszpania, Grecja, 
Irlandia i kraje bałtyckie. Potencjał ener-
getyczny polskiej części Morza Bałtyc-
kiego uznaje się za jeden z największych 
w regionie. Z tego właśnie powodu MFW 
mają stać się kluczowym elementem pol-
skiego systemu energetycznego. Zgodnie 
z założeniami Polityki energetycznej Pol-
ski (PEP 2040), morskie farmy wiatrowe 
mają stanowić filar polskiego systemu 
energetycznego. Plany są ambitne – insta-
lacja 5,9 GW do 2030 r. oraz osiągnięcie 
11 GW do 2040 roku, co pokryć ma około 
20% zapotrzebowania na energię w Pol-
sce. Pierwsze farmy wiatrowe na polskim 
morzu pojawić się mają już w 2024 r. 
Potencjał mocy MFW w basenie Bałtyku 
jest szacowany łącznie na ok. 93 GW, 
a państwa nadbałtyckie wykorzystują 
obecnie ok. 2,2 GW. Zgodnie z szacun-
kami do 2030 r. na Morzu Bałtyckim 
powstaną farmy wiatrowe o mocy zainsta-
lowanej od 9 GW do 14 GW mocy. Opła-
calność wytwarzania energii wiatrowej 
w regionie jest jednak zróżnicowana. Naj-
bardziej atrakcyjne lokalizacje znajdują 
się w południowej części Bałtyku, która 
w sezonie zimowym nie zamarza i jest 
blisko głównych ośrodków popytu na 
energię elektryczną. Na polskie wody ma 
przypadać nawet 30% potencjału całego 
Bałtyku.

UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia projektów morskich 
farm wiatrowych obok obszaru finan-
sowego oraz prawnego są kluczowymi 

elementami stanowiącymi o sukcesie 
danego przedsięwzięcia. Jest to szczegól-
nie widoczne w procesie przygotowania 
budowy oraz późniejszej eksploatacji 
projektów morskich farm wiatrowych. 
Ze względu na swoją unikatowość oraz bardzo 
wysoki stopień skomplikowania każdy z pro-
jektów budowy MFW wymaga odpowiedniego 
rodzaju ochrony ubezpieczeniowej. Standar-
dowe warunki ubezpieczenia dedykowane 
np. budowie lądowych farm wiatrowych 
nie będą w stanie w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć projektu MFW. Transport, 
proces instalacji, wykorzystywane tech-
nologie, w tym fundamenty turbin wia-
trowych czy też okablowanie elektryczne, 
są o wiele bardziej złożone i skompliko-
wane ze względu na środowisko morskie, 
w którym są wykorzystywane. Ubezpie-
czyciele muszą brać pod uwagę znacznie 
większą liczbę potencjalnych ryzyk – 
takich jak np. ryzyko związane z wyko-
rzystaniem statków, ciężkich dźwigów, 
czy np. ryzyko związane z wysokością fal. 
Ze względu na opisane powyżej czynniki, 
rynek ubezpieczeniowy stworzył dedyko-
wane projektom budowy oraz eksploatacji 
farm wiatrowych warunki ubezpieczenia.

Przeciętnie od ostatecznej decyzji finan-
sowej do oddania farmy do użytku mija 
około 2-3 lat, a wcześniej potrzeba od 
5 do 7 lat na przygotowanie inwestycji 
i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Długi 
czas realizacji projektów jest jednym 
z kluczowych wyzwań, którym musi 
sprostać morska energetyka wiatrowa. 
Współpraca z ubezpieczycielami z kolei 
rozpoczyna się mniej więcej 6 do 12 mie-
sięcy przed dokonaniem zamknięcia 
finansowego projektu. Ze względu na 
specyfikę takiego typu umów ubezpie-
czenia, jak również zaangażowanie szero-
kiego grona ubezpieczycieli do każdego 
z projektów, dłuższy czas pozwala zabez-
pieczyć najlepsze możliwe do osiągnięcia 
warunki ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenia projektów 
Morskich Farm Wiatrowych 

Potencjał energetyczny polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się za jeden z największych w regionie. Z tego właśnie powodu 
MFW mają stać się kluczowym elementem polskiego systemu energetycznego. – Michał olszewski

Michał Olszewski,
dyrektor Departamentu 
Energetyki i Górnictwa, 
GrECo.
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ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Oprócz produktów ubezpieczeniowych, 
standardowo wykorzystywanych przy 
aranżacji pokrycia ubezpieczeniowego dla 
MFW istnieją również produkty mniej 
znane, które ze względu na specyficzne 
wymagania kontraktowe czy też handlowe 
również są rozpatrywane przez inwesto-
rów. Należą do nich m.in.:

 ¨ Weather downtime insurance – jednym 
z newralgicznych zagadnień związa-
nych z budową MFW jest wrażliwość 
na zmiany warunków pogodowych 
(prędkość wiatru i wysokość fal). Alo-
kacja ryzyka pogodowego w kontrak-
tach budowlanych jest w dużej mie-
rze wynikiem negocjacji handlowych 
pomiędzy wykonawcą instalacji a zama-
wiającym. Podział ryzyka pogodowego 
może być wspólny, na przykład wyko-
nawca zgadza się na wycenę w kontr-
akcie dla pogody P50, a zleceniodawca 
zgadza się zapłacić za postój związany 
ze złą pogodą powyżej P50. Istnieje 
produkt ubezpieczeniowy, który może 
chronić zarówno wykonawcę, jak i zle-
ceniodawcę przed dodatkowymi kosz-
tami, wynikającymi z niekorzystnych 
warunków pogodowych (np. opłaty 
za gotowość) w oparciu o uzgodniony 
wcześniej indeks pogodowy. 

 ¨ Decommissioning liability insurance  
– modele finansowe przygotowywane 
dla morskich farm obejmują zwykle 
również koszty związane z likwida-
cją farmy po okresie jej użytkowania. 
W wielu krajach instytucje rządowe 
wymagają zdeponowania określo-
nych środków na likwidację MFW na 
rachunku bankowym, aby zagwaranto-
wać demontaż instalacji po zakończeniu 
jej użytkowania. Patrząc przez pryzmat 
kosztów, efektywnym jest zorganizowa-
nie gwarancji ubezpieczeniowej, która 
zabezpieczać będzie demontaż farmy. 

 ¨ Lack of wind insurance – w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy w wielu częściach 
Europy odnotowano niskie prędkości 
wiatru na morzu, co doprowadziło 
do tego, że niektórzy operatorzy 
MFW obawiają się o zyski z operowa-
nia MFW. Ubezpieczyciele są w sta-
nie zapewnić parametryczne rozwiąza-
nia, oparte na wcześniej uzgodnionych 
indeksach wiatrowych, aby złagodzić te 
wahania.

 ¨ Cyber wraps – tradycyjny rynek CAR 
i OAR stopniowo zmniejsza swoją 

ekspozycję na ryzyka cybernetyczne 
ponieważ globalna powszechność ata-
ków cybernetycznych wpływa na wiele 
branż, w tym energetykę. W rezul-
tacie, na tym rynku większość ubez-
pieczycieli wycofała się z ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk 
cybernetycznych w ramach umów 
WIND CAR i WINDOP. 

SZKODY
Projekty budowy morskich farm wia-
trowych narażone są na różnego rodzaju 
zagrożenia. Do najczęściej występujących 
zdarzeń szkodowych zaliczyć należy szkody 
związane z uszkodzeniem kabli (zarówno 
wewnętrznych, jak i eksportowych). 
Ok. 40% szkód ilościowo oraz 83% 
wartościowo związanych jest właśnie 
z kablami. Kolejnym rodzajem najczę-
ściej pojawiających się szkód są zdarzenia 
związane z fundamentami (w zależności 
od głębokości oraz wielkości turbiny 
możemy mieć do czynienia z następu-
jącymi typami fundamentów – mono-
pale, grawitacyjne, trójnóg, kratownica; 
poszczególne rodzaje fundamentów cha-
rakteryzują się różnym stopniem ryzyka 
ubezpieczeniowego). W dalszej kolejności 
przyczynami szkód są szkody mecha-
niczne głównych maszyn i urządzeń 
(problemy projektowe/wykonawcze) oraz 
szkody spowodowane uderzeniem pio-
runa, pojawieniem się ognia.

Zwrócić należy uwagę, że główne koszty 
związane z naprawą szkody, która wystąpiła 
na MFW związane są z kosztami wynajmu 
statku. W najgorszym scenariuszu koszty 
te przekroczyć mogą 20 mln GBP mie-
sięcznie; częstokroć zdarza się, że ze 

względu na pogodę prace naprawcze 
muszą być wstrzymane, a koszty wynajmu 
nie ulegają zmniejszeniu. 

RYNEK UBEZPIECZENIOWY 
Rynek ubezpieczeń morskich farm 
wiatrowych w niedalekiej przeszłości 
był rynkiem bardzo konkurencyjnym. 
Pojemności ubezpieczeniowe były od 
wielu lat wysokie ze względu na wciąż 
wysoki poziom podaży kapitału na glo-
balnych rynkach finansowych. W latach 
2010-2018 składki ubezpieczeniowe ule-
gły obniżeniu o ok. 60-70%. Jednocześnie 
wysokości składek przypisanych były 
niewystarczające względem poniesionych 
przez ubezpieczycieli szkód. Szkody, 
szczególnie występujące podczas procesu 
budowy nowych farm utrzymują się na 
wysokim poziomie. Przeważają szkody 
związane z błędnym projektowaniem lub 
też błędnym wykonawstwem. Znaczący 
odsetek szkód dotyczy kabli eksporto-
wych. Lata 2018-2019 to również lata, 
w których pojawiły się szkody o dużej 
wartości wynikające z błędów podczas 
projektowania fundamentów W mię-
dzyczasie z powodu tzw. „miękkiej fazy 
rynku” część ubezpieczycieli dotychczas 
wspierających takiego typu projekty 
wycofała się z tego segmentu rynku 
(CNA, Pioneer, Ascot i Delta Lloyd). 

Opisane powyżej przyczyny spowodo-
wały, że począwszy od roku 2019 nastąpił 
gwałtowny wzrost ceny oferowanego pokrycia 
ubezpieczeniowego oraz znacznemu zaostrzeniu 
uległy warunki oferowanego pokrycia (znaczący 
wzrost poziomu franszyz redukcyjnych, 
brak możliwości uzyskania określonego 
rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego). q

Ochrona ubezpieczeniowa

Faza Zakres pokrycia

Rozwojowa
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ochrona ubezpieczeniowa dla szkód rzeczowych podczas fazy 
rozwojowej, np. ochrona dla prac przygotowawczych

Budowlano-montażowa

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji (DSU)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Operacyjna

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w fazie operacyjnej 

Ubezpieczenie utraty zysku w fazie operacyjnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
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