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RAPORT Z BADAŃ NAD WPROWADZENIEM 
GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ W EUROPIE 

NA PRZYKŁADZIE POLSKI Z UWZGLĘDNIENIEM
KRYZYSU STREFY EURO

W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego w 2008 r. pojawiło się wiele pro-
blemów gospodarczych i społecznych. Już podczas szczytu klimatycznego w Ko-
penhadze negocjacje klimatyczne były prowadzone w kontekście kryzysu. Kryzys 
finansowy wywołał w Europie wzrost bezrobocia na masową skalę, dlatego też 
europejski ruch związkowy widział konieczność powiązania działań związanych 
z walką ze zmianami klimatu z wyzwaniami, jakie niesie walka z bezrobociem. 
Nadszedł bowiem czas, aby stworzyć plan głębokiej transformacji gospodarczej 
i przemysłowej, z istotnym uwzględnieniem faktu, że zmiany klimatyczne pro-
wadzą do pogłębienia nierówności zarówno pomiędzy poszczególnymi regionami 
świata, jak i wewnątrz nich. 

Europa, aby wejść na drogę zrównoważonego rozwoju, musiała opracować 
własną strategię wewnętrzną, obejmującą udoskonalenie procesów rządzenia euro-
pejskiego. Już wtedy sądzono, że działania prowadzone w kierunku zmian klima-
tycznych mogą stać się siłą napędową stałego wzrostu postępu społecznego. Dzia-
łania te musiały łączyć w sobie dwie kwestie, którymi była z jednej strony walka 
z globalnym ociepleniem, a z drugiej przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom 
społecznym. Problem wymagał podjęcia natychmiastowych działań w ramach 
strategii rozwoju Unii Europejskiej do 2020 r. Mimo jednak wszelkich starań na 
szczycie klimatycznym w Kopenhadze, dialog podczas debaty międzynarodowej 
odniósł klęskę, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i społecznym. 
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Nie znaczy to jednak, że nic nie zostało ustalone. Zasygnalizowano pewne 
problemy związane z wzrostem temperatury ziemskiej i zwrócono uwagę na jej 
źródła, przedstawiono możliwe rozwiązania w postaci ograniczeń emisji, pomocy 
krajom słabszym, wprowadzeniu podatku węglowego czy gospodarki niskoemi-
syjnej. Kryzys klimatyczny nie został potraktowany na równi z innymi proble-
mami, a powinien. Jednak podtrzymywano nadzieję na efekty następnych debat 
podczas szczytów klimatycznych. Gospodarka niskowęglowa stała się jednym  
z elementów, dzięki którym pewne zahamowania związane z wzrostem temperatu-
ry na Ziemi mogą zostać zachowane. Kolejne szczyty klimatyczne nie przyniosły 
jednak większych efektów. Ważna okazała się konferencja w Durbanie, ze względu 
na fakt kończenia się okresu obowiązywania Protokołu z Kioto. W tym miejscu 
miały być podjęte konkretne decyzje w odniesieniu do globalnego ocieplenia.

Z początkiem 2012 r. pojawiły się nowe plany związane z zahamowaniem 
globalnego ocieplenia. Są bardzo ambitne, aczkolwiek trudne do wykonania. Wiele 
raportów podsumowujących poprzednie działania w tej dziedzinie ukazują drogę 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do poprawy warunków klima-
tycznych. Raport ten ma także na celu ukazania możliwej drogi Polski do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz oszacowania jej zysków i strat z tym związanych.

Po okresie prezydencji Polski w 2011 r. oraz po konferencji w Durbanie, po-
jawiło się wiele głosów na temat ochrony klimatu. Nie ma wątpliwości, że polska 
prezydencja w okresie kryzysu finansowego nie była łatwa, ale potrafiła sobie ona 
poradzić z wieloma problemami. „Koalicja klimatyczna” apelowała wówczas do 
Polski i jej rządu, aby podczas prezydencji promowała działania na rzecz zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego Unii poprzez rozwój odnawialnych źródeł 
energii i poprawę efektywności energetycznej. 

Podnoszono również temat przyśpieszenia procesu redukcji emisji Unii  
z 20% do 30% do roku 20201. W jednym z ostatnich raportów, Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju oceniła, że mimo podjętych przez wspólnotę mię-
dzynarodową inicjatyw, aktualne i planowane działania krajów mające za cel re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 zapewnią jedynie 12% obniżenia 
emisji w stosunku do roku referencyjnego2. W czasie trwania kryzysu strefy euro, 
Europa zajęła proaktywne stanowisko w kwestii zmian klimatu zarówno w wymia-
rze globalnym, jak regionalnym. Już w 2007 r. umieściła ona politykę klimatyczną 
w centrum swojej uwagi, a w marcu Rada Europejska uchwaliła przyjęte przez 
Komisję Europejską cele redukcyjne. Pakiet ten został zaakceptowany i stał się 
regulacją obowiązującą wszystkie kraje członkowskie, a kluczowym elementem 
stał się system handlu emisjami3. 

1 Klimat polskiej prezydencji – ocena przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej  
w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej, Polska Agencja Prasowa, 4 stycznia 2012.

2 Kierunki niskoemisyjnej strategii gospodarczej dla Polski. Energia i klimat pomiędzy Key-
nesem i Hayekiem, Warszawa 2011, s. 14.

3 Ibidem, s. 28.
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Warto także zwrócić uwagę na opinię autorów najnowszego raportu Banku 
Światowego Transition to a Low-emission Economy in Poland, którzy stwierdzili, 
że w ostatnich kilku latach korelacja pomiędzy wzrostem gospodarczym a zmia-
nami w poziomie emisji wykazuje cechy stałości. W przeciwieństwie do wielu 
krajów Unii Europejskiej, Polska nie odczuła redukcyjnych efektów globalnego 
kryzysu finansowego 2007–2010 w stopniu istotnym dla przyszłych emisji. Po-
zytywny wpływ kryzysu został wykorzystany przez komisarza ds. klimatu, jako 
podstawa propozycji zmiany celów redukcyjnych europejskiego pakietu energe-
tyczno-klimatycznego, z 20% do 30%. Polska była jedynym krajem Unii, który 
mimo powolnego wzrostu w 2009 r. uniknął recesji. A w roku 2010 powrócił na 
ścieżkę szybkiego wzrostu, który wyniósł 3,8% – po 1,8% w 2009 r.

Wracając w raporcie w dobie kryzysu do okresu prezydencji Polski, tylko  
z wyjątkiem obszaru energetyki oraz klimatu można uznać go za udany. W przy-
padku Polski, która jest najbardziej uwęgloną gospodarką na kontynencie euro-
pejskim, szczególnie istotne jest ukierunkowanie jej na zmiany w gospodarce. 
Najważniejszym elementem, a jednocześnie niezwykle trudnym, jest odejście od 
przyzwyczajenia z korzystania z węgla. Struktura produkcji energii elektrycznej  
w Polsce aż w 90% jest generowana w elektrowniach zawodowych opalanych wę-
glem, które cechują się bardzo dużą emisyjnością. W wyniku wielu badań oraz 
analiz i raportów, powstało wiele propozycji zmiany gospodarki na niskowęglową, 
mniej szkodliwą, a równocześnie chroniącą klimat w pewnym stopniu przed ocie-
pleniem.

W raporcie pod tytułem: Niskoemisyjne dylematy – jak ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?, za cel postawiono 
sobie ocenę gospodarczych konsekwencji zmniejszenia emisji gazów cieplarnia-
nych w Polsce poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach transfor-
macji polskiej gospodarki w niskowęglową. Praca ta wiąże się z dużą redukcją 
emisji gazów, w związku z tym jest konieczna dogłębna analiza tematu. Ponie-
waż wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost zużycia energii i następnie emisji 
gazów cieplarnianych, to w przypadku bezczynności Polski w zakresie ochrony 
klimatu, emisje wyniosą znacznie więcej. W ostatnim stuleciu świat ocieplił się  
o ok. 0,75 C, a w ciągu ostatnich 25 lat tempo globalnego ocieplenia przyspie-
szyło do 0,18 C na dekadę. Powoduje to zmiany w środowisku naturalnym na ca-
łym globie ziemskim, od topnienia lodowców po podniesienie stanu poziomu wód  
w oceanach i morzach. Wszystkie tego typu wyzwania zmuszają do kooperacji  
w ramach organizacji międzynarodowych, do których należy również Polska. Aby 
ocenić skutki gospodarcze polityki klimatycznej, powstał tzw. pakiet IBS CAST 
(Climate Assessment Simulation Toolbox). Tym zestawem wyspecjalizowanych 
narzędzi modelowych, służących do oceny średniookresowych i długookresowych 
skutków gospodarczych polityki klimatycznej, posłużono się w raporcie o nisko-
emisyjnych dylematach. 
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Raport rozważa tylko działania podejmowane w Polsce, które z natury mają 
znikomy wpływ na siłę efektu cieplarnianego w skali globalnej i europejskiej. Nie 
zajęto się tutaj skutkami przy wdrażaniu agendy klimatycznej. Mimo pominięcia 
paru elementów, autorzy przedstawili ambitny plan 60-procentowej redukcji emi-
sji do 2030 r. Posłużyli się pewnym scenariuszem BAU (Business as usual), któ-
ry jest scenariuszem bazowym, badającym konsekwencje kontynuacji obecnych 
trendów dla populacji, gospodarki, technologii oraz dla zachowań ludzi. Można 
na podstawie tego budować modele projektujące zmiany zachodzące w gospodar-
ce oraz zmiany emisji CO2. Model ten przewidział, że PKB w Polsce wzrośnie,  
a co za tym idzie, zwiększy się energochłonność i emisja gazów. Przy jednocze-
snym szacowaniu kosztów i efektów redukcyjnych nowych technologii w różnych 
dziedzinach aktywności gospodarczej, przyjęto, że obie wielkości będą ulegały 
poprawie z wykorzystaniem technologii niskowęglowych. Jedną z kluczowych 
zmian jest zmniejszenie dużego udziału technik węglowych w wytwarzaniu ener-
gii w Polsce. 

Wskazano również na wariant oparty na biomasie, która jest uważana za 
odnawialne źródło energii w Polsce energii wiatrowej. Biomasa może być w spo-
sób opłacalny używana głównie w niewielkich elektrowniach, które mogą do-
starczać energię małym miastom i wsiom. Wykorzystanie jednak tejże biomasy 
pozwoli na częściowe przechwycenie CO2. W przypadku zaś energii wiatrowej,  
w Polsce nie istnieją dobre warunki do jej wykorzystania. Obok energetyki dużego 
potencjału do zmniejszenia emisji dopatrywać się można w gospodarstwach do-
mowych. Jest to druga część aportu opisująca model zmniejszenia energochłonno-
ści konsumentów. Najwięcej energii jest przeznaczone na ogrzewanie i wentylację 
budynków. Głównym źródłem poprawy efektywności energetycznej gospodarstw 
domowych w Polsce w perspektywie najbliższych 20 lat jest lepsza izolacja ciepl-
na budynków już istniejących i budowanych w przyszłości. W raporcie zostały 
również poruszone kwestie emisji w transporcie oraz codziennych nawykach spo-
łeczeństwa. Autorzy nakłaniają do zmian przyzwyczajeń konsumentów oraz zmian 
w polityce państwa. Jednakże rozwój przemysłowy i technologiczny nie pozwalają 
zbytnio na zahamowanie pewnych procesów, które w sposób ciągły przyczyniają 
się do rozwoju naszego społeczeństwa. Emisje zanieczyszczeń ze spalania paliw 
kopalnych w toku działalności gospodarczej negatywnie wpływają na zdrowie 
wielu przyszłych pokoleń. Ocieplenie klimatu przynosi efekt pozytywny, ale tylko 
na krótki czas. Całkowite jego przetrzymanie takiego stanu oddziałuje negatywnie 
na zdrowie populacji ludzkiej w skali globalnej. W raporcie klarownie ukazana jest 
też aktywna polityka klimatyczna państwa, która pozwoliłaby stopniowo zmniej-
szyć skutki globalnego ocieplenia.

Cel, jaki postawiono, a mianowicie zmniejszenie o 60% emisji, jest do zre-
alizowania pod warunkiem zastosowania pełnego wachlarza instrumentów poli-
tyki klimatycznej, a mianowicie wdrożenia planu inwestycyjnego w gospodarce, 
podniesienia efektywności energetycznej gospodarstw domowych, zwiększenia 
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efektywności energetycznej gospodarstw domowych, zwiększenie efektywno-
ści paliwowej w przedsiębiorstwach, kontroli wzrostu emisji w transporcie, oraz 
wzrostu racjonalności konsumpcji paliw i energii u odbiorców. Cel ten wymaga 
starannej koordynacji oraz czasowej spójności prowadzonej polityki klimatycznej.

Poddając ocenie ten syntetyczny raport można stwierdzić, że głównym 
bodźcem jest nacisk na gospodarkę polską w kierunku ekoinnowacji oraz nisko-
węglowej gospodarki. Problem leży w tym, że Polska nie chce brać pod uwagę 
korzyści związanych ze wzrostem innowacyjności efektywności gospodarki ani 
wpływu redukcji emisji na zdrowie. Aby Polska rozpoczęła działania związane  
z rozwojem alternatywnych źródeł energii, musi zacząć sięgać do nowych techno-
logii. Ze względu na fakt obecnego globalnego ocieplenia oraz stwierdzenie winy 
człowieka w tym przypadku, badacze, organizacje, fundacje oraz instytuty naci-
skają na ekologiczne zmiany w gospodarce, przemyśle, i innych dziedzinach życia. 
Kraj samodzielnie nie jest w stanie zapobiec globalnemu ociepleniu. Jeżeli nacisk 
będzie na każdy z nich po kolei, to jest możliwość w ograniczeniu tejże emisji. 
Polska powinna przede wszystkim poprawić efektywność wykorzystania zasobów 
naturalnych w gospodarce. Duża rola ekoinnowacji i zmian w gospodarce leży  
w rękach państwa i przedsiębiorstw, ale i konsumentów.

Istotne w tym raporcie jest stanowisko Polski po kryzysie z 2011 r. Na pod-
stawie najnowszego raportu Banku Światowego Transition to a Low-emission Eco-
nomy in Poland, polska debata energetyczno-klimatyczna wkroczyła w nową fazę. 
Raport jest pierwszym szczegółowym studium, które oszacowało koszty możliwej 
skali redukcji emisji w Polsce, scenariuszy redukcji i powiązanych z nimi kosztów 
w możliwej transformacji w perspektywie do 2030 r. Plan redukcji emisji oraz 
wejścia Polski w gospodarkę niskoemisyjną jest możliwe, tylko wymaga wdroże-
nia pewnych zasad, które zostały przedstawione powyżej. Analiza każdego raportu 
pozwala na wkroczenie Polski na nową drogę ku redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych. Polska przeszła już jedną transformację gospodarczą w swojej przeszłości  
i wyszła z niej silną, obronną ręką. Reasumując powyższe analizy raportu Polska 
ma szanse niewielkim kosztem stać się silnym krajem opartej na nowej niskowę-
glowej gospodarce. Kryzys strefy euro jest dla Polski bardziej szansą niż zagroże-
niem. Polska znajduje się w korzystnej sytuacji na tle innych krajów europejskich. 
Jest postrzegana jako gospodarka bezpieczna. Dzięki reformom jest więc w stanie 
sobie poradzić w kryzysie.
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