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Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników 
środowiskowych

Streszczenie

Dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na 
energię, która pochodzi głównie ze spalania węgla w przestarzałych technologicznie elektrowniach. 
To doprowadziło do degradacji środowiska naturalnego i pogorszenia jakości życia w tym kraju.

Celem niniejszych rozważań jest ocena współczesnych zmian zachodzących w polityce energe-
tycznej ChRL pod kątem zmniejszenia presji na środowisko. Przedstawione obserwacje pokazują, że 
skala realizowanych zmian jest olbrzymia, co pozwala na stwierdzenie skuteczności przemian w dłu-
giej perspektywie. Wątpliwości budzi jedynie skala podjętych działań, ponieważ brak wewnętrznej 
zgody odnośnie do kierunków długookresowej polityki gospodarczej powoduje, że trudno jest okre-
ślić bardziej dokładnie kierunki przeobrażeń w energetyce. 

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy krytycznej dostępnej literatury.
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: Chiny, energia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, gospodarka nisko-
emisyjna.

Kody JEL: Q28, Q38, Q40, Q56

Wstęp

Od 1978 r. obserwujemy fenomen rozwoju gospodarczego Chin. W tym okresie, z zaco-
fanego kraju mającego problemy z zapewnieniem pożywienia dla swoich obywateli, prze-
kształciły się one w drugą co do wielkości gospodarkę świata (Prandecki i in. 2013), a na-
wet mają szansę stać się największym mocarstwem globu (Lubowski 2013; O’Neill 2012; 
OECD 2012; PwC 2013; Ward 2012). Trwająca transformacja została okupiona poważnymi 
kosztami. Jednym z nich jest degradacja środowiska naturalnego, która w wyniku gwałtow-
nej industrializacji przyjęła skalę wręcz katastrofalną. Przyczyniła się do tego gwałtowana 
urbanizacja, uprzemysłowienie oraz rabunkowa gospodarka zasobami.

Jednym z sektorów najbardziej wpływających na degradację środowiska naturalnego jest 
szeroko pojęta energetyka. Zapewnienie dostępu do energii dla ciągle rozbudowującego się 
przemysłu oraz zaspokojenie potrzeb bogacącego się społeczeństwa jest jednym z priory-
tetów kraju. To powoduje, że presja na środowisko nie ulega zmniejszeniu. Jej skala jest 
tak duża, że wywołuje problemy globalne. Z tego powodu warto przyjrzeć się zmianom, 
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które zachodzą w chińskiej energetyce, w celu oceny skuteczności stosowania nowocze-
snych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ograniczania zmian kli-
matycznych. Celem opracowania jest określenie znaczenia problemów ochrony środowiska 
w chińskiej polityce energetycznej.

W artykule przedstawiono dane i polityki dotyczące Chin kontynentalnych pomijając 
zagadnienia odnoszące się do terytoriów o nieco odmiennej sytuacji polityczno-gospodar-
czej, tj. Hongkongu i Macao, a w szczególności kwestie Tajwanu. Zagadnienia te nie mają 
większego wpływu na całokształt problematyki opisywanej w tekście. W opracowaniu nie 
uwzględniono również różnic regionalnych między poszczególnymi prowincjami. Jest to 
bardzo duże uproszczenie, które istotnie wpływa na przedstawioną analizę, jednakże zostało 
wprowadzone celowo, aby ułatwić zrozumienie problematyki. Autor chce jednak podkre-
ślić, że ma świadomość niejednorodnego rozwoju gospodarczego Chin kontynentalnych 
oraz poziomu zanieczyszczenia środowiska.

Niniejsze opracowanie zostało oparte na analizie krytycznej międzynarodowej literatury 
i dostępnych danych statystycznych. Te ostatnie należy traktować jedynie w sposób szacun-
kowy, ponieważ niejednokrotnie statystyki dotyczące konsumpcji lub emisji zanieczyszczeń 
w ChRL charakteryzują się dużym poziomem niedokładności.

Energia w Chinach

Od 1978 r. wzrost gospodarczy w Chinach wynosił ok. 9,9% rocznie, co w tak długim 
okresie stanowi sytuację wyjątkową w skali świata. Głównie był on spowodowany inwe-
stycjami służącymi tworzeniu przedsiębiorstw produkujących przede wszystkim dobra eks-
portowe. To spowodowało rosnące zapotrzebowanie na energię, które w okresie 1978-2007 
wzrosło 4,49 raza. W tym czasie konsumpcja energii w ramach poszczególnych źródeł rosła 
w porównywalnym zakresie, tj. w przypadku: węgla – 4,58; paliw płynnych – 4,03; gazu 
ziemnego – 5,07 oraz wody – 4,86. W przypadku energii nuklearnej wskaźnik ten osiągnął 
wielkość 4,90, ale warto zauważyć, że nastąpiło to w latach 1995-2007, ponieważ wcześniej 
energetyka atomowa w Chinach nie występowała (Zhang i in. 2013).

Dane zawarte w tabeli 1 pokazują, że w kolejnych latach tempo przyrostu zapotrzebo-
wania na energię jest równie wielkie. To spowodowało, że Chiny stały się głównym konsu-
mentem tego dobra na świecie, zużywając go o cztery punkty procentowe więcej niż Stany 
Zjednoczone oraz aż o 8,5 punktu więcej niż Unia Europejska (por. tabela 2).

Jednakże porównując konsumpcję energii warto jeszcze zwrócić uwagę, że Chiny, po-
mimo pozycji największego instytucjonalnego konsumenta energii pierwotnej na świecie, 
zużywają jej stosunkowo mało w porównaniu do innych państw w przeliczeniu na miesz-
kańca (por. rysunek 1). Pomimo ciągłego wzrostu udziału konsumpcji energii per capita 
w Chinach, jeszcze przez wiele lat wskaźnik ten będzie na dużo niższym poziomie niż 
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w krajach wysokorozwiniętych (por. Prandecki 2012). W szczególności jest to istotne w po-
równaniu ze Stanami Zjednoczonymi, które coraz częściej zarzucają Chinom nadmierne 
spożycie energii oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. 

Tabela 1
Popyt na energię pierwotną w Chinach, w wybranych latach (ktoe*) 

Wyszczególnienie 1990 1995 2000 2005 2010

Węgiel i torf 527 594 648 032 690 577 1162 860 1690 059
Ropa 117 622 147 949 213 910 300 965 428 909
Biopaliwa i odpady 200 407 204 883 203 622 203 661 213 621
Gaz ziemny 12 800 14 993 20 750 38 779 88 568
Wodna 10 898 16 390 19 128 34 143 62 107
Nuklearna 0 3 344 4 362 13 835 19 254
Geotermalna, słoneczna itp. 33 1 198 2 552 5 282 16 035
Produkty ropopochodne 1 156 8 129 7 170 16 683 -658
Elektryczna 158 -463 -717 -532 -1162
Razem 870 667 1 044 455 1 161 353 1 775 677 2 516 731

* ktoe – tysiące ton oleju ekwiwalentnego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: IEA (2013a).

Tabela 2
Ranking wybranych obszarów wg poziomu konsumpcji energii pierwotnej  

Lp. Kraj Konsumpcja w 2012 r. (mtoe) Udział w konsumpcji globalnej (%)

1. Chiny 2 735,2 21,9
2. USA 2 208,8 17,7
3. Unia Europejska 1 673,4 13,4
4. Kraje byłego ZSRR 1 029,3 8,2
5. Indie 563,5 4,5
6. Japonia 478,2 3,8
7. Kanada 328,8 2,6
8. Niemcy 311,7 2,5
9. Brazylia 274,7 2,2

10. Korea Południowa 271,1 2,2
11. Francja 245,4 2,0

Źródło: dane BP (2013).
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Ogólna struktura popytu na energię (por. wykres 1) nie odbiega znacząco od występują-
cej w krajach wysoko rozwiniętych, tj. ponad 88% stanowią paliwa kopalne, co daje niecałe 
7 p.p. więcej niż światowa średnia. Jednak bardziej dokładna analiza pokazuje, że prawie 
70% energii pierwotnej stanowi węgiel i torf, co znacząco odbiega od innych regionów 
świata i średniej globalnej. Inną istotną różnicą jest znacznie mniejsza podaż gazu oraz 
ropy. Warte podkreślenia są dane dotyczące wykorzystania energii odnawialnej (bez hy-
droenergii), ponieważ Chiny (8,7%) jedynie w niewielkim stopniu (o 1,3 p.p.) odbiegają od 
światowej średniej (10%). Ponadto, porównanie z wiodącymi gospodarkami świata również 
wypada nie najgorzej. Odpowiedni udział dla Unii Europejskiej (27 państw) wynosi 9,4%, 
OECD – 6,3%, a USA – 5,1%, co powoduje, że Chiny można uznać za państwo o średnim 
udziale OZE w strukturze wykorzystania energii (IEA 2013b).

Rysunek 1
Konsumpcja energii pierwotnej per capita w 2012 roku

Źródło: BP (2013).

Dalsze przewidywania dotyczące zapotrzebowania na energię w Chinach (por. tabela 3) 
potwierdzają trwałość istniejącego trendu, tj. ciągły wzrost podaży energii. Skala tego zja-
wiska jest bardzo różna. Zastosowanie polityki sprzyjającej ochronie środowiska i oszczę-
dzaniu energii może zaowocować znacznym zmniejszeniem przewidywanego wzrostu pro-
dukcji, jak również znacząco wpłynąć na strukturę popytu, najprawdopodobniej spowoduje 
jednak tylko spowolnienie trendu, a nie jego zahamowanie.
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Tabela 3
Prognozy popytu na energię pierwotną w Chinach, w wybranych latach (mtoe*) 

Rok 2020 2030 2035

Scenariusz a b c a b c a b c

Węgiel i torf 2 302 1 882 2 118 2 579 1 423 2 166 2 645 1 246 2 135
Ropa 634 580 615 775 558 702 824 520 726
Gaz ziemny 255 261 257 383 402 393 436 442 442
Nuklearna 126 148 136 204 336 222 225 426 248
Wodna 97 106 105 110 121 118 116 125 122
Geotermalna, 
słoneczna itp. 65 80 74 99 176 122 114 249 150

Biopaliwa i odpady 211 219 213 210 276 222 219 316 237
Razem 3 690 3 276 3 519 4 360 3 292 3 945 4 574 3 324 4 060

a) Scenariusz kontynuacji obecnych polityk.
b) Scenariusz ograniczenia emisji CO2 do 450 ppm.
c) Scenariusz nowej polityki energetycznej, uwzględniającej już przyjęte zmiany.
* mtoe – miliony ton oleju ekwiwalentnego.
Źródło: IEA (2013c).

Wykres 1
Udział poszczególnych rodzajów energii pierwotnej w podaży energii w Chinach (2011 r.)*

* Suma poszczególnych pól nie jest równa 100% ze względu na przybliżenia oraz niedokładny pomiar.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: IEA (2013a, 2013b).
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Analizując sytuację energetyczną Chin warto zwrócić uwagę na zagadnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Z jednej strony, kraj ten wciąż cierpi na znaczne niedobory energii, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie od początku stulecia ok. 75% energii pochodzi ze 
źródeł odnawialnych, a z drugiej, ze względu na niską cenę, znaczne ilości tego dobra są 
marnowane (Ma i in. 2009). Ponadto należy podkreślić, że po trzydziestu latach samowy-
starczalności, od 1993 r., Chiny stały się importerem energii, w szczególności ropy naftowej. 
W 2009 r. ponad połowa chińskiej konsumpcji tego surowca (51,3%) pochodziła z importu. 
Wzrostowy trend najprawdopodobniej jeszcze długo będzie się utrzymywał (IEA 2010), 
co wynika z rosnącego zapotrzebowania na surowce ropopochodne, głównie w transporcie 
samochodowym. Warto zwrócić uwagę, że ChRL jest również importerem gazu i uranu. 
Ponadto nadwyżka eksportu nad importem węgla również ulega zmniejszeniu, co powoduje, 
że uzależnienie od importu rośnie (Wang i in. 2011). Przewagą Chin na międzynarodowych 
rynkach jest brak politycznego zaangażowania w konflikty na obszarach bogatych w surow-
ce energetyczne. Z tego powodu kraj ten ma większe możliwości pozyskania surowców, niż 
np. Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska. Jednakże nadal należy pamiętać, że Chiny 
podobnie jak reszta świata są narażone na niebezpieczeństwo przerwania dostaw energii 
pierwotnej spoza kraju. 

Energia a środowisko

Powyższa analiza dotycząca obecnej i przyszłej struktury konsumpcji energii pierwot-
nej prowadzi do wniosku, że, niezależnie od scenariusza do 2035 r. Chiny będą krajem 
silnie wykorzystującym energię kopalną, w szczególności węgiel. Oznacza to, że nadal 
będą w istotny sposób wpływały na globalną emisję gazów cieplarnianych. Rewolucja 
gospodarcza na rynkach wschodzących powoduje, że w polityce klimatycznej kończy 
się okres odpowiedzialności krajów wysoko rozwiniętych za emisję globalną, ponieważ 
wskaźniki te wyrównują się (por. wykres 2). Takie wyliczenia nie cieszą się popularno-
ścią w krajach rozwijających się, ponieważ do tej pory argumentowały one swój brak 
zaangażowania w ochronę środowiska i politykę klimatyczną kwestiami historycznymi, tj. 
wcześniejszym momentem rozpoczęcia rewolucji przemysłowej w krajach wysoko rozwi-
niętych. Najczęściej stosowanym argumentem było przesunięcie czasowe, co pozwalało 
na podjęcie wymienionych wyzwań w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Chiny, jako największy konsument energii, są również największym emitentem gazów 
cieplarnianych pochodzących z tego sektora. W 2011 r. kraj ten wyemitował 8715,307 mt3 
CO2 (26,75%) (EIA 2013). Do największych trucicieli zaliczają się kolejno: USA – 
5490,631 mt3 CO2 (16,85%), Rosja – 1788,136 mt3 CO2 (5,4%), Indie – 1725,762 mt3 CO2 
(5,29%) i Japonia – 1180,615 mt3 CO2 (3,62%). Warto zwrócić uwagę, że ChRL emituje 
ponad dwa razy więcej CO2 niż kraje europejskie – 4305,170 mt3 CO2 (13,21%). Jednak przed-
stawienie tych danych w układzie per capita zmienia kolejność na liście. Przytaczanie listy 
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krajów, w których emisja w przeliczeniu na mieszkańca jest największa na świecie mija 
się z celem, ponieważ na czele listy zazwyczaj znajdują się małe kraje, o niewielkiej licz-
bie mieszkańców, w których nie występuje efekt skali. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
spośród wcześniej wymienionych krajów największym trucicielem są Stany Zjednoczone 
(17,621 ton sześciennych CO2 na osobę). Następnie w kolejności są: Rosja (12,546), Japonia 
(9,262), Chiny (6,520) oraz Indie (1,451) (EIA 2013). To powoduje, że gęsto zaludnione 
kraje rozwijające argumentują swój brak zaangażowania w zwalczanie problemów klima-
tycznych nie tylko kwestiami historycznymi, ale również sprawiedliwością społeczną.

Postępująca degradacja środowiska naturalnego i wynikające z tego koszty gospodar-
cze i społeczne sprawiają, że te zagadnienia stały się jednym z priorytetów chińskiej po-
lityki. Wiosną 2013 r. na szczeblu rządowym przyjęto przygotowywany przez kilka lat 
raport nt. stanu środowiska w kraju. Niestety, jest on utajniony. Nieoficjalnie członkowie 
Komunistycznej Partii Chin (KPCh), którzy mieli możliwość zapoznania się z nim, stwier-
dzili, że dane zawarte w tym dokumencie są zbyt szokujące, aby mogły przedostać się do 
opinii publicznej. W praktyce podobnie jest z innymi statystykami dotyczącymi tego za-
gadnienia. Zazwyczaj są one niepełne lub niedokładne, co pozwala jedynie szacować skalę 

Wykres 2
Udział krajów rozwiniętych i rozwijających się w emisji gazów cieplarnianych 
w okresie 1900-2035

Źródło: IEA (2013c)
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negatywnych zjawisk. Za przykład może posłużyć konflikt dyplomatyczny między Chinami 
a kilkoma krajami cywilizacji zachodu (m.in. USA), które na terytorium swoich ambasad 
umieściły urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia środowiska i podawały wyniki do pu-
blicznej wiadomości. Kraje te zostały zmuszone do zaprzestania swoich praktyk. O ska-
li zagadnienia mogą świadczyć również informacje związane z Igrzyskami Olimpijskimi 
w Pekinie w 2008 r., kiedy to problem smogu i zanieczyszczenia powietrza pojawiał się 
w notatkach prasowych prawie tak często jak wyniki sportowców.

Najnowsze szacunki wskazują, że z przyczyn złej jakości środowiska przewidywana dłu-
gość życia w Chinach ulega skróceniu zamiast wydłużeniu (Hook 2013). Od lat 90. XX w. 
wskaźnik ten obniżył się o ok. 5,5 roku.

Teoretyczne kierunki transformacji chińskiej energetyki

Z powyższych opisów wynika, że Chiny muszą podjąć decyzję dotyczącą kierunku 
reformy polityki energetycznej. Na świecie obecnie zauważa się dwa podstawowe trendy 
w tym zakresie. Jednym z nich jest budowa zrównoważonej energetyki, a drugim energetyki 
niskowęglowej, nazywanej również niskoemisyjną. Pozornie te dwa pojęcia są ze sobą toż-
same, ale zarówno w teorii, jak i praktyce istnieją różnice między nimi.

Pojęcie zrównoważonej energetyki wywodzi się z koncepcji trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Zakłada się, że ewolucja cywilizacji ludzkiej powinna być rozumiana jako „rozwój 
zgodny z potrzebami obecnych pokoleń, nie umniejszający możliwości przyszłych pokoleń 
do zaspokajania swoich potrzeb” (WCED 1987, s. 43). Zazwyczaj rozwój ten jest analizo-
wany w trzech podstawowych obszarach, tj. środowiskowym, społecznym i gospodarczym. 
W dużym uproszczeniu oznacza to, że podejmowanie decyzji w jednym z tych zbiorów 
powinno uwzględniać konsekwencje dla innych, np. wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów powinno być powiązane z analizą ich społecznej przydatności oraz szkodliwości dla 
środowiska (Prandecki, Sadowski 2010). W ramach tej koncepcji energia i jej przetwarzanie 
powinny być traktowane podobnie, tj. definiuje się je jako „zużycie i podaż energii, które za-
spokaja nasze potrzeby bez narażania zdolności naszych dzieci do zaspokojenia ich potrzeb” 
(Patterson 2009, s. 19). Ponadto warto zwrócić uwagę, że nie tylko procesy pozyskiwania 
i przetwarzania energii pierwotnej, ale również systemy dystrybucji powinny być objęte ideą 
zrównoważenia. Z tego powodu oprócz energetyki powinno następować zrównoważenie 
całego systemu, który: „powinien być oparty na kombinacji odnawialnych technologii po-
zyskiwania energii, odnawialnego transportu paliw, odnawialnego ciepła, redukcji popytu, 
efektywności wykorzystania, a także kogeneracji produkcji energii.” (Mitchel 2010, s. 9). 
W praktyce jednak oba pojęcia są stosowane zamiennie, tj. pod nazwą zrównoważonej ener-
gii często kryje się cały system.
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Zrównoważona energia często jest utożsamiana z odnawialną, jednak jest to nieprawi-
dłowe, zbyt duże uproszczenie. Za zrównoważone mogą być uznawane wszystkie źródła 
(Boyle i in. 2004, s. 6): 
 - które nie są znacząco uszczuplone przez dalsze użytkowanie;
 - których stosowanie nie powoduje emisji zanieczyszczeń lub innych substancji niebez-

piecznych dla środowiska w znacznej skali;
 - których stosowanie nie wiąże się z utrwalaniem istotnych zagrożeń dla zdrowia lub nie-

sprawiedliwości społecznej.
W praktyce nie istnieją technologie spełniające powyższe kryteria. Dlatego też za zrów-

noważone traktuje się te rozwiązania, które są zbliżone do ideału. Przede wszystkim zalicza 
się do nich technologie odnawialne, ponadto wielu autorów sugeruje, że do tej grupy powin-
ny być zaliczone również rozwiązania wodorowe i nuklearne. W skrajnych przypadkach, np. 
w polityce energetycznej Unii Europejskiej, za czasowo zrównoważone uznaje się wykorzy-
stanie gazu. Jednak jest to rozwiązanie przejściowe do czasu, kiedy inne, lepsze technologie 
będą bardziej dostępne (European Commission 2011).

Z kolei koncepcja niskowęglowej energii wywodzi się z niskoemisyjnej gospodarki. Jej 
celem jest zmniejszenie presji na środowisko poprzez redukcję emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, aby ograniczyć tempo zmian klimatycznych. Ponadto koncepcja ta, podob-
nie jak trwała i zrównoważona energia, zakłada wdrażanie inicjatyw na rzecz oszczędza-
nia energii (Liu i in. 2011). W efekcie pojęcie to jest znacznie węższe niż zrównoważona 
energetyka. Z tego powodu jest ono łatwiejsze do zastosowania, ponieważ opiera się na 
mniejszej liczbie kryteriów do zastosowania. Przykładowo, niskowęglowa gospodarka nie 
musi uwzględniać kwestii społecznych, ani częściowo wyzwań związanych z przyszłymi 
pokoleniami, tj. nie musi martwić się problemami wyczerpywania zasobów naturalnych tak 
długo, jak długo nie wpływa to na bezpieczeństwo podaży energii finalnej. 

Z podobnych powodów niskoemisyjna energetyka nie jest związana ograniczeniami 
i dylematami dotyczącymi wyboru technologii. Wiodącym kryterium jest poziom emisji ga-
zów cieplarnianych, co powoduje, że dyskusje nt. wykorzystania energii atomowej przestają 
być zasadne.

W Chinach nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie kierunku rozwoju sektora energetycz-
nego. W dyskusjach równie często pojawiają się hasła dotyczące obu koncepcji. Nie jest 
to złym rozwiązaniem, ponieważ w większości przypadków idee te są tożsame. Różnią się 
jedynie wspomnianymi szczegółami. To powoduje, że niezależnie od wyboru wizji rozwoju, 
w chińskiej energetyce należy spodziewać się daleko idących przemian w kierunku zmniej-
szenia presji na środowisko. Z pewnością będzie się to wiązało z rozwojem odnawialnych 
źródeł energii.

Warto jednak podkreślić, że chińskie władze są zdeterminowane do przeprowadzenia 
zmian. Przedstawiciele instytucji zarządzających polityką energetyczną zdecydowanie 
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stwierdzają, że ze względu na narastający konflikt między wzrostem gospodarczym a emisją 
gazów cieplarnianych, konieczne jest wdrożenie gospodarki niskowęglowej, która dawałaby 
bodziec do innowacyjności, zmniejszała emisję gazów cieplarnianych pochodzących z ener-
getyki, przekształcała trendy w zakresie wzrostu gospodarczego oraz zmieniała wzorce spo-
łecznej konsumpcji (Jiang i in. 2010). Takie podejście nie zawsze jest oczywiste w innych 
krajach, nawet uznawanych za wysoko rozwinięte.

 

Inicjatywy Chin na rzecz zmniejszenia szkodliwości sektora 
energetycznego

Struktura chińskiej energetyki, tj. jej oparcie na spalaniu węgla, powoduje, że poziom 
zanieczyszczenia atmosfery jest duży. Wiąże się to nie tylko z emisją gazów cieplarnianych, 
ale również zapyleniem powietrza. Inicjatywy na rzecz ograniczenia szkodliwości sektora 
są podejmowane od dawna. Pierwsze próby były dość ograniczone. Podejmowano je w spo-
sób jak najmniej uciążliwy dla głównego celu polityki gospodarczej, tj. zapewnienia jak 
najwyższego wskaźnika wzrostu PKB. Z tego powodu w sektorze energetyki zawsze priory-
tetem była kwestia zapewnienia bezpieczeństwa podaży, a ochrona środowiska zajmowała 
dalsze miejsca. Jednakże od początku stulecia można zaobserwować wzrost zainteresowania 
problematyką efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Za pierwszą inicjatywę tego rodzaju należy uznać wprowadzenie, w 2001 r. ulgi podat-
kowej na produkcję wiatrowej energii elektrycznej oraz pochodzącej ze stałych odpadów 
miejskich. W 2003 r. przepis ten został zaktualizowany przez wprowadzenie zredukowanej 
stawki na biogaz (IEA 2012a). Z pierwszych dokumentów warto wymienić jeszcze Średnio 
i długookresowy plan oszczędzania energii z 2004 r., który swoim działaniem obejmował 
dwa okresy tj. lata 2005-2010 i 2011-2020. Był on pierwszym elementem przygotowującym 
do wdrożenia problemów środowiskowo-energetycznych w podstawowych dokumentach 
strategicznych państwa, co miało miejsce w ramach jedenastego planu pięcioletniego, reali-
zowanego w latach 2006-2010. Wdrożenie programów efektywności energetycznej miało 
nastąpić w dziesięciu podstawowych obszarach (IEA 2012b):
 - pieców węglowych i systemów silników elektrycznych,
 - regionalnej kogeneracji,
 - zamiany źródeł wytwarzania energii,
 - sektorowej efektywności energetycznej,
 - wykorzystania ciepła resztkowego i ciśnienia (ponowne użycie energii niezbędnej 

w przemyśle),
 - optymalizacji zużycia energii w podstawowych sektorach gospodarczych,
 - standardów oszczędzania energii w budynkach,
 - promocji oszczędzania energii w agencjach rządowych,
 - monitoringu i wsparcia technicznego,
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 - zielonego oświetlenia (wymianę klasycznych energochłonnych żarówek na ich bardziej 
efektywne zamienniki).
 Uogólniając należy podkreślić, że zainteresowanie problematyką środowiskową w ener-

getyce skupia się na trzech podstawowych zagadnieniach, tj. zmian klimatycznych, od-
nawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Corocznie chiński parlament 
przyjmuje co najmniej kilka (5-7) dokumentów dotyczących tych zagadnień. W szczególno-
ści warto zwrócić uwagę na lata 2006 i 2012 kiedy to każdorazowo przyjęto ponad 15 aktów 
prawnych.

Zmiany zachodzące w sektorze energetycznym tego kraju były tak znaczące, że już 
w 2006 r. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zauważyła, że kraj ten przyjął rozwią-
zania wybiegające dalej w przód niż wiele krajów OECD (IEA 2006). Jednocześnie, w cy-
towanym raporcie podkreślono, że chińska energetyka jest wciąż mocno opóźniona w sto-
sunku do rozwiązań wykorzystywanych w krajach wysoko rozwiniętych i z tego powodu jej 
wpływ na środowisko naturalne jest bardzo niepożądany.

Współcześnie za najważniejszy dokument dotyczący przyjaznych środowisku zmian 
w energetyce należy uznać dwunasty plan pięcioletni obejmujący okres 2011-2015 (NPC, 
NDRC 2011). Jest to najważniejsza strategia rozwoju ChRL w bieżącym okresie. Oprócz 
zagadnień dotyczących wzrostu gospodarczego, innowacji, konkurencyjności oraz rozwo-
ju społecznego, znalazły się w niej również zapisy dotyczące reformy sektora energetyki. 
W szczególności należy podkreślić uchwalenie trzech ogólnych, wiążących celów energe-
tycznych, tj.:
 - redukcję energochłonności o 16% (konsumpcja energii na jednostkę PKB); 
 - zwiększenie udziału niekopalnych źródeł energii pierwotnej do poziomu 11,4%;
 - zmniejszenie o 17% emisji CO2 na jednostkę PKB.

Ponadto dokument ten zawiera konkretne zobowiązania, m.in. zbudowanie instalacji 
wodnych o mocy 120 GW, wiatrowych o mocy 70 GW oraz słonecznych o mocy 5 GW. 
W dokumencie zawarto również miękkie zobowiązania, m.in. wsparcie dla rozwoju nowych 
technologii przemysłu odnawialnych źródeł energii (dużych jednostek wiatrowych, instala-
cji słonecznych oraz technologii konwersji biomasy).

O skali zmian zaplanowanych przez Chiny mogą świadczyć słowa amerykańskiego eks-
perta T. Housera, który stwierdził, że chińskie plany w zakresie rozwoju odnawialnych źró-
deł energii są tak ambitne, że ich realizacja w 50% wystarcza, aby zmienić ceny energii nie 
tylko w Chinach, ale na wielu innych międzynarodowych rynkach (Houser 2011).

Warto również podkreślić, że oba ostatnie plany wprowadziły nową jakość do chińskiej 
polityki, tj. zmieniły jej orientację z nastawionej głównie na wzrost, na rzecz uwzględnienia 
innych zagadnień, w tym środowiskowych. Planowane cele nie zawsze są w 100% reali-
zowane, ale należy podkreślić, że w zakresie ochrony środowiska od początku jedenastego 
programu można zaobserwować znaczące postępy, zwłaszcza w obszarze energetyki i re-
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dukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie oznacza to, że sytuacja jest dobra, a jedynie, 
że znacząco się poprawiła. Przed Chinami jest jeszcze długa droga do osiągnięcia standar-
dów zbliżonych do obowiązujących w Unii Europejskiej.

Trudno jest również ocenić perspektywy dalszych zmian w chińskiej polityce energetycz-
nej. W tym kraju dominują trzy grupy reformatorów: marzyciele, tradycjonaliści oraz realiści. 
Każda z nich nieco inaczej patrzy na cele i możliwości rozwojowe Chin (Góralczyk 2013). 
Od dominacji jednej z nich będzie zależeć dalszy kierunek rozwoju ChRL. Przełomowych 
rozwiązań spodziewano się po zjeździe KPCh z listopada 2013 r., ale decyzje podjęte pod-
czas tego spotkania nie przyniosły podpowiedzi, w jakim kierunku będą rozwijać się Chiny 
w najbliższym dziesięcioleciu. W przypadku energetyki zdecydowanie należy spodziewać 
się dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. Z pewnością nadal będzie kontynuowana po-
lityka rozwoju energetyki atomowej. Istotnym jej elementem będą małe reaktory, które na 
całym świecie są dopiero w fazie testowania, ale już wiadomo, że Chiny mogą być jednym 
z liderów tej technologii (Sun, Zhang 2011). Ważną niewiadomą jest nastawienie ChRL do 
technologii pozyskiwania gazu i ropy z łupków. Wstępne badania geologiczne dają nadzieję 
na duże możliwości wydobycia tych zasobów na terytorium Chin. Wstępnie kraj ten wyraził 
chęć współpracy z amerykańskimi przedsiębiorstwami w zakresie wspólnego wydobycia, 
ale postęp prac jest niewielki. 

Podsumowanie

Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia presji sektora energii na środowisko jest 
w Chinach równie istotne jak w krajach cywilizacji Zachodu. Być może nawet jeszcze bar-
dziej, ponieważ współczesne Chiny w sposób namacalny stykają się ze skutkami degradacji 
środowiska i rozwoju z pominięciem uwarunkowań naturalnych. W Europie takie problemy 
były zauważalne w latach 60. i 70. XX w., jednak na mniejszą skalę. Ze względu na różne 
krajowe i międzynarodowe inicjatywy stan środowiska się poprawił tak bardzo, że mimo 
wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństw, problemy środowiskowe nie są bezpo-
średnio obserwowane w krajach wysoko rozwiniętych.

Powyższa analiza pokazuje, że decyzje, które zapadną w Chinach będą miały skutki nie 
tylko krajowe, ale również globalne. Dotychczasowe inicjatywy utwierdzają w przekona-
niu, że podejmowane działania mają słuszny kierunek. Biorąc pod uwagę zaangażowanie 
w inne, strategiczne obszary rozwoju, można przyjąć, że w najbliższych latach w energetyce 
reformy będą kontynuowane. Niewiadomą jest dalsza wizja strategii rozwoju chińskiego 
państwa. Zjazd KPCh, który odbył się w listopadzie 2013 r., mimo dużych oczekiwań, nie 
przyniósł odpowiedzi. To powoduje, że skala zmian w chińskiej energetyce jest trudna do 
przewidzenia. Z pewnością można jedynie stwierdzić, że sektor ten podlega gwałtownym 
zmianom, które mają na celu zapewnienie konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym 
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zmniejszeniu presji na środowisko. Te działania są podejmowane niezależnie od międzyna-
rodowych inicjatyw, np. Konwencji klimatycznej, ponieważ Chiny nie są skłonne do przy-
jęcia międzynarodowych zobowiązań, które ograniczałyby ich zdolność do suwerennego 
podejmowania decyzji.

Analizując kierunki przeobrażeń w chińskiej energetyce warto podkreślić, że planowane 
i realizowane reformy są tak skonstruowane, aby oprócz jednoczesnego rozwiązania pro-
blemów środowiskowych, zapewniały możliwość dalszego rozwoju kraju przez badania 
naukowe i innowacyjne technologie. W ten sposób idee zrównoważonej, a w szczególności 
niskoemisyjnej energii służą nie tylko społeczeństwu, ale również tradycyjnie pojmowanej 
gospodarce.
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Changes of the China’s Energy Policy under the Influence of 
Environmental Factors

Summary

The dynamic development of the Chinese economy has caused a sharp increase in demand for 
energy which comes mainly from coal combustion in power plants technologically obsolete. This has 
led to degradation of the environment and quality of life in this country.

The purpose of this article is to evaluate the research of contemporary developments in the PRC 
energy policy in terms of reducing the pressure on the environment. The observations show that the 
scale of ongoing change is enormous, allowing to determine the effectiveness of changes in the long 
term. Doubts arise only the scale of transformations taken as lack of internal consensus on the long-
term direction of economic policy makes it difficult to determine more precisely the directions of 
change in the energy sector.

The study was conducted based on a critical analysis of the available literature.
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