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Kontekst negocjacji: globalne nierówności klimatyczne

Konferencja COP (ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). 
Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja 
emisji gazów cieplarnianych na świecie. Poziom wymaganej redukcji wynika z efektów prac Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w swoich raportach przedstawił naukowy konsensus dot. wpływu 
człowieka na klimat oraz wskazał wyraźną granicę wzrostu temperatury na Ziemi, której nie można przekro-
czyć (2 st. C). Podczas COP w 1997 r. podpisany został Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące 
porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności 
zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nowe, negocjowane od 2011 r., porozumienie klima-
tyczne po raz pierwszy w historii ma objąć zobowiązaniami wszystkie strony Konwencji (194 państwa).

Proces negocjacji klimatycznych jest trudny m.in. ze względu na konflikt pomiędzy krajami rozwiniętymi 
a rozwijającymi się dotyczący podziału kosztów redukcji emisji oraz odpowiedzialności za zmiany klimatu. 

W 2009 r. utworzony został tzw. Zielony Fundusz Klimatyczny, którego zadaniem jest finansowanie działań 
na rzecz redukcji emisji oraz adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Do 2020 roku Fundusz 
powinien dysponować budżetem w wysokości 100 mld dolarów. W tym momencie ponad połowa składek 
zasilających Fundusz pochodzi z Europy. Przy tym kraje europejskie są odpowiedzialne za mniej niż 11 proc. 
obecnych emisji i ponad 20 proc. emisji od czasów rewolucji przemysłowej, podczas gdy udział krajów 
rozwijających się stanowi już więcej niż jedną trzecią skumulowanych historycznych emisji. Ich wkład do 
Funduszu pozostaje na tym etapie symboliczny (mniej niż 1 proc. wszystkich środków).

Chociaż udział bogatych krajów zachodnich w emisji globalnej systematycznie się kurczy, ich wpływ na 
zmiany klimatu w przeliczeniu na mieszkańca nadal pozostaje znacznie wyższy niż większości gospodarek 
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Wykres 1. Globalne emisje gazów cieplarnianych 
w 2012 r.

Wykres 2. Skumulowane globalne emisje 
gazów cieplarnianych od rewolucji 
przemysłowej do 2012 r.
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rozwijających się. Obecnie roczna emisja gazów cieplarnianych z gospodarki amerykańskiej odpowiada 
przeciętnie około 20 ton CO2 na mieszkańca Stanów. W Unii Europejskiej wskaźnik ten jest ponad dwa razy 
niższy i wynosi 9 ton, w Chinach jego wartość wynosi 8 ton, a średnia światowa przekracza 6 ton na miesz-
kańca. Przy tym w ciągu ostatnich dwóch dekad emisje w Europie (w tym Polsce) spadły, a w Chinach 
znacząco wzrosły. Powyższe wartości są oczywiście uśrednione, nie oddają one kolejnej warstwy globalnych 
nierówności związanych z indywidualnym dobrobytem. W tym ujęciu globalne emisje CO2 pozostają wysoce 
skoncentrowane: 10 proc. mieszkańców Ziemi przyczynia się do 45 proc. globalnych emisji. Co ciekawe, żyją 
oni na wszystkich kontynentach, w jednej trzeciej w krajach wschodzących. W ciągu ostatnich 15 lat emisje 
CO2 klasy średniej i wyższej z krajów rozwijających wzrosły więcej niż jakiejkolwiek innej grupy.1

Warto też pamiętać, że emisyjność gospodarek rozwiniętych jest niższa od emisyjności reszty świata, 
pomimo wyższych emisji w przeliczeniu na mieszkańca. Wynika to z wysokiej wydajności gospodarek 
zachodnich oraz ich struktury sektorowej, w której dominującą rolę odgrywają usługi oraz zaawansowa-
ne branże przemysłu cechujące się niską emisyjnością. Chociaż ostatnie dekady przyniosły obniżenie 
emisyjności gospodarki w skali globalnej, w wielu przypadkach przeważało nad nim tempo wzrostu PKB, 
na skutek czego emisje w ujęciu bezwzględnym rosły – szczególnie w Chinach, opierających swój rozwój 
na ekspansywnej industrializacji.

Nowe otwarcie: oddolne deklaracje jako podstawa porozumienia

Negocjatorzy przygotowujący nowe, globalne porozumienie mające wyznaczyć cele klimatyczne po 2020 r. 
wyciągnęli wnioski z poprzednich, nieudanych prób osiągnięcia konsensusu wszystkich stron Konwencji 
Klimatycznej na szczycie w Kopenhadze w 2009 r. Dlatego też odeszli od próby odgórnego ustalenia podzia-
łu wysiłku redukcji emisji miedzy poszczególne państwa (strategia top-down) na rzecz zebrania krajowych 

1  Chancel i Piketty (2015)
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Wykres 3.  Emisje gazów cieplarnianych na 
mieszkańca w 1990 i 2012 r.

Wykres 4. Emisyjność gospodarek na świecie 
w 1990 i 2012 r.

Źródło: opracowanie własne WISE na podstawie danych CAIT
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propozycji działań w jeden wspólny program (podejście bottom-up). W toku negocjacji delegacje przedsta-
wiają zatem propozycje tzw. „wkładów krajowych” (Intented Nationally Determined Contributions – INDC) 
w globalne wysiłki na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

Do połowy listopada deklaracje złożyły 174 kraje (w tym Unia Europejska) odpowiadające wspólnie za około 
95 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. Nie wszystkie kontrybucje wyrażone są jednak wskaźni-
kowo (np. jako procentowa redukcji emisji), część z nich dotyczy wprowadzanie konkretnych instrumentów 
polityki klimatycznej (np. podatek od emisji, system handlu emisjami, rezygnacja z subsydiów dla paliw 
kopalnych), lub też ma charakter strategicznych deklaracji (np. dotyczących rozwoju niskoemisyjnych tech-
nologii, w tym energetyki odnawialnej). Wobec takiego zróżnicowania możliwości deklaracji, propozycja celu 
redukcyjnego UE – obniżenie emisji o 40 proc. do roku 2030 względem 1990 r. – jest wyraźnym sygnałem, 
że Europa nadal pragnie odgrywać przewodnią rolę w negocjacjach i dawać przykład innym stronom.

Swoje propozycje przedstawili także najwięksi światowi emitenci – USA, Rosja i Chiny. Amerykanie pla-
nują ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 26-28 proc. względem 2005 r. do roku 2025, a Rosjanie 
o 25-30 proc. do roku 2030 względem poziomu z 1990 r. Chińczycy zadeklarowali natomiast ograniczenie 
energochłonności gospodarki o 40-45 proc., a emisji o 60-65 proc. względem poziomu z roku 2005 na jed-
nostkę PKB. Państwo Środka deklaruje też, że do 2030 r. osiągnie szczytowy poziom emisji, po czym zacznie 
je redukować2. Powyższe zróżnicowanie rodzajów i ambicji wkładów krajowych może stanowić niemały pro-
blem dla negocjatorów na szczycie klimatycznym w Paryżu.

COP21 w Paryżu – i co dalej?

Ostateczny kształt porozumienia poznamy dopiero po zakończeniu szczytu w Paryżu. O tym, czy będziemy 
mówili o sukcesie, czy kolejnej porażce globalnych negocjacji zadecyduje szereg czynników. Po pierwsze, 
czy porozumienie będzie prawnie wiążące – wzbraniają się przed tym m.in. USA. Po drugie, czy krajowe 
kontrybucje razem „złożą się” na program gwarantujący powstrzymanie globalnego ocieplenia poniżej progu 
2 st.  C. Po trzecie, jak zostanie zaplanowana weryfikacja zobowiązań stron Konwencji. Ta ostatnia kwe-
stia wzbudza kontrowersje, zwłaszcza z uwagi na różne terminy realizacji celów krajowych. Dla przykładu, 
Chińczycy odmawiają możliwości okresowego przeglądu swoich działań, ale Amerykanie sugerują dokony-
wanie rewizji co 5 lat.

Wydaje się jednak, że od przyjętych celów nie będzie już odwrotu, a emisje gazów cieplarnianych będą wią-
zały się z coraz większym kosztem. Nierozstrzygnięte jest jedynie tempo tego procesu, które zależeć będzie 
m.in. od tego, jak szybko będą spadały koszty niskoemisyjnych technologii oraz w jaki sposób ujawnią się 
negatywne skutki zmian klimatu. Jeśli bowiem chcemy ograniczyć wzrost temperatury do 2 st. C musimy, 
według ekspertów IPCC, ograniczyć światowe emisje o 40-70 proc. w latach 2010-2050, a do 2100 emisje 
netto globalnej gospodarki muszą spaść praktycznie do zera. Rozważając długoterminowe perspektywy roz-
woju społeczno-gospodarczego, decydenci powinni więc brać pod uwagę politykę klimatyczną, niezależnie 
od tego, w której części świata działają.

2  http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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Wyzwanie zrównoważonego rozwoju dla polskich miast

Od czasu szczytu klimatycznego w Warszawie w 2013 r. w negocjacjach biorą udział także przedstawiciele 
biznesu i samorządów lokalnych. Zwłaszcza gospodarze miast czują współodpowiedzialność za  prze-
ciwdziałanie zmianom klimatu, o czym świadczy m.in. inicjatywa „Porozumienie między burmistrzami” 
(ang. Covenant of Mayors), w której udział bierze prawie 6 tys. miast z całego świata.

Emisja gazów cieplarnianych jest dla miast jednym z wielu wyzwań energetyczno-środowiskowych. Z per-
spektywy mieszkańców najbardziej uciążliwe są lokalne skutki emisji szkodliwych dla zdrowia substancji, 
takich jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, benzopireny czy pyły zawieszone. Jak wynika z rankingu Europejskiej 
Agencji Ochrony Środowiska, w pierwszej dziesiątce miast posiadających najgorszą jakość powietrza 
w Europie jest aż sześć miast z Polski. Coraz częściej przywoływany w debacie publicznej problem smogu 
wywołany jest przede wszystkim przez indywidualne ogrzewanie emisyjnymi paliwami.

Mapa 1. Zanieczyszczenie powietrza w europejskich miastach

Źródło: EEA

Zrównoważone podejście do zapewnienia potrzeb energetycznych polskich miast wymaga jednak spojrzenia 
na szerszy kontekst społeczno-gospodarczy. Z oficjalnych statystyk wyłania się złożony obraz relacji mię-
dzy sytuacją ekonomiczną mieszkańców miast a dbałością o zdrowie i środowisko. Z jednej strony, udział 
wydatków na nośniki energii w całości wydatków gospodarstw domowych w Polsce wynosi obecnie niemal 
10 proc., a więc poziom uznawany za granicę ubóstwa energetycznego. Z drugiej jednak strony, badania wska-
zują na radykalne ograniczenie problemu niedogrzania w ciągu ostatniej dekady: od ok. 1/3 społeczeństwa 

4.
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w 2005 r. do 9 proc. w 2014 r., a więc wskaźnika na poziomie średniej unijnej. Wszystko wskazuje jednak na 
to, że stało się to kosztem akceptacji rosnącego wykorzystania paliw słabej jakości i związanego z tym wzro-
stu problemów środowiskowych i zdrowotnych w polskich miastach. Obserwowane obecnie przesuwanie się 
oczekiwań społecznych w kierunku czystszego środowiska w miastach jest więc naturalną konsekwencją 
ograniczenia najbardziej palących problemów socjalnych, które mogły przesłaniać inne cele polityki miejskiej 
w ubiegłych latach. Obecnie kluczowym wyzwaniem jest więc stopniowe wdrażanie w miastach efektyw-
nych rozwiązań obniżających szkodliwe emisje – tak, by dbając o zdrowie mieszkańców i jakość środowiska 
naturalnego nie doprowadzić do ponownego pogorszenia problemu ubóstwa energetycznego.

Wykres 5. Mieszkańcy Polski i UE niebędący w stanie wystarczająco ogrzać miejsca zamieszkania
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Źródło: Eurostat 

Podejmowanie przez władze samorządowe w Polsce tematów efektywności ekologicznej oraz jakości 
powietrza wpisuje się w europejskie myślenie o znaczeniu i roli miast we współczesnym świecie. Komisja 
Europejska w raporcie „Miasta przyszłości – Wyzwania, wizje, perspektywy” wskazuje, że miasta muszą 
przyjąć całościowy model zrównoważonego rozwoju, aby radzić sobie z wyzwaniami w sposób zintegrowany 
i całościowy. Redukcja emisji CO2, choć korzystna z punktu widzenia wypełniania międzynarodowych zobo-
wiązań, sama w sobie nie przynosi miastom bezpośrednich korzyści – tych należy upatrywać we wzroście 
ich atrakcyjności oraz poprawie zdrowia i dobrobytu mieszkańców. W tym kontekście kwestia ogrzewania jest 
znacząca, ale nie jedyna – istotny jest także dobrej jakości transport publiczny, ułatwienia dla pieszych i ro-
werzystów, rozwój terenów zielonych, efektywna gospodarka odpadami czy energooszczędne budownictwo.

Innowacje energetyczne dla polskich miast

Zrównoważony rozwój współczesnego miasta powinien opierać się na efektywnych rozwiązaniach, pozwala-
jących godzić ze sobą cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe. W obszarze energetyki i ciepłownictwa 
istnieją liczne przykłady nowoczesnych technologii służących ograniczeniu emisji i efektywnemu korzysta-
niu z dostępnych zasobów.

5.
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• Sprawdzonym rozwiązaniem energetycznym dla miejskiego systemu energetycznego jest kogeneracja, po-
legająca na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Pozwala to na efektywne wykorzystanie 
paliwa w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych mieszkańców. Dzięki sprawniejszemu procesowi produk-
cji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu możliwe jest uzyskanie nie tylko oszczędności finansowych, ale 
też zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

• Innowacyjnym rozwiązaniem o dużym potencjale rozwojowym jest trigeneracja. Oprócz prądu i ciepła 
( jak w przypadku kogeneracji) umożliwia ona również produkcję chłodu. Nadwyżka ciepła wykorzy-
stywana jest do zasilania urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie wody o odpowiednio niskiej 
temperaturze, tzw. wody lodowej, kierowanej później do systemów klimatyzacyjnych. Ma to szczególne 
znaczenie zwłaszcza w okresach letnich, kiedy obserwowane jest wysokie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną umożliwiającą funkcjonowanie systemów chłodzących. Dzięki zastosowaniu trigeneracji 
możliwe jest uniknięcie niedoborów energii.

• Nowością w świecie energetyki są aplikacje i systemy umożliwiające zdalne, inteligentne sterowanie 
elektrycznością i ogrzewaniem w budynkach. Smart Metering obejmuje system liczników i czujników 
połączonych z centralnym systemem zarządzającym. Dzięki temu odbiorcy energii na bieżąco kontrolują 
koszt zużywanej przez nich energii a także mogą zdalne włączać lub wyłączać zasilanie. System umożli-
wia również automatyczne sterowanie ogrzewaniem w oparciu o czujniki temperatury w pomieszczeniu. 
Smart Metering umożliwia bardziej efektywne zarządzanie energią, generując oszczędności oraz zmniej-
szając negatywny wpływ na środowisko. 

• Smart Metering jest jednym z elementów szerszej, bardziej kompleksowej idei – Smart Grid, czyli inteligent-
nych sieci. Poprzez wykorzystanie nowoczesne technologie IT w zarządzaniu energią. Integruje on procesy 
wytwarzania energii, jej dystrybucji, zarządzania rynkiem energii oraz obsługi klientów. Kluczowym aspektem 
jest w tym umożliwienie obustronnej komunikację między dostawcą usługi a jej odbiorcą. Jednym z rozwiązań 
stosowanych przy Smart Grid jest technologia Power Line Communication, która umożliwia przesyłanie danych 
za pomocą już istniejącej sieci elektrycznej, co pozwala na zminimalizować zapotrzebowanie na nową infrastruk-
turę. Dzięki Smart Grid możliwa jest szybka reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
a w konsekwencji uniknięcie przerw w jej dostawach. Model ten pozwala również na zwiększenie efektywności 
systemu i obniżenie kosztów poprzez bardziej racjonalne zużycie produkowanej energii.

• Kolejną koncepcją opartą na technologiach IT są tzw. wirtualne elektrownie, które łączą rozproszone 
źródła w zintegrowaną sieć kontrolowaną przez lokalny system zarządzania energią. Wirtualne elektrow-
nie mają szczególne znaczenie zwłaszcza przy wykorzystaniu energii odnawialnej pozyskiwanej przez 
instalacje rozproszone. Rozwiązanie to pozwala połączyć ze sobą potencjał małych, indywidualnych 
urządzeń tak, by uzyskać elastyczne i bardziej przewidywalne źródło zapewniające odbiorcom niskoemi-
syjną energię.

• Stosunkowo nowym modelem jest także długoterminowe magazynowanie energii wykorzystywane 
w sieciach ciepłowniczych. Nadmiar ciepła z okresu letniego może być magazynowany w gruncie w celu 
późniejszego wykorzystania, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną będzie większe. Rozwiązanie to 
umożliwia uniknięcie marnowania nadwyżek energii.

• Jednym z przykładów nowatorskich rozwiązań organizacyjnych stosowanych przy dostarczaniu ciepła 
mieszkańcom miast są otwarte sieci ciepłownicze. Model ten wdrażany jest w krajach nordyckich 
i opiera się na upowszechnieniu możliwości sprzedaży nadwyżek ciepła do sieci. Oznacza, to że niezużyta 
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energia cieplna, która byłaby zmarnowana może być ponownie przetworzona, zapewniając tym samym 
większą efektywność systemu. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy między odbiorcami i dostaw-
cami ciepła, którzy łączą podmioty posiadające nadmiar energii cieplnej z tymi, którzy mają jej zbyt 
mało. Zastosowanie takiego modelu umożliwia ograniczenie kosztów produkcji energii oraz redukcję 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Wykres 6. Ilość ciepła sieciowego zużywanego w gospodarstwach domowych oraz jego udział w ich 
całkowitym zużyciu energii w państwach UE w 2013 r.
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Źródło: opracowanie WISE na podstawie danych Eurostatu

Czy zrównoważone, innowacyjne rozwiązania energetyczne dla miast mogą się stać Polską specjalnością? 
Wiele wskazuje na to, że jest to możliwe. Nasz kraj jest w absolutnej czołówce krajów Unii Europejskiej pod 
względem dostaw energii z sieci ciepłowniczych. Co drugi Polak kupuje energię cieplną od systemowych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych. Łączna długość sieci ciepłowniczych w Polsce wynosiła w 2014 r. ponad 
20 tys. km. Jednak z uwagi na zaawansowany wiek i wysoką emisyjność, znaczna część polskiej infrastruk-
tury ciepłowniczej wymaga modernizacji lub zastąpienia nowymi urządzeniami o niskiej emisyjności. Jest 
to zarówno wyzwanie, jak i szansa modernizacyjna. Dzięki możliwości zaangażowania doświadczonych 
partnerów zagranicznych, m.in. ze Skandynawii, a także z uwagi na duży rynek wewnętrzny i znaczny poten-
cjał gospodarczy, to właśnie w polskich miastach mogą być wypracowywane i wdrażane przy współudziale 
krajowych dostawców najnowocześniejsze niskoemisyjne rozwiązania. Skuteczne wdrożenie przyjaznych 
środowisku, efektywnych technologii łączących sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i innowacje IT 
może stanowić atrakcyjny wzorzec dla innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, tym samym otwiera-
jąc możliwości dla eksportu wypracowanych w Polsce innowacji do całego regionu.
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Wytwarzając energię, Fortum przyczynia się do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

Specjalizujemy się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i wolny od emisji 

dwutlenku węgla. Oferujemy również szeroki wachlarz produktów i specjalistycznych usług z obszaru 

energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jesteśmy obecni głównie 

w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2014 roku łączne przychody Fortum (wyłączając 

sprzedane aktywa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej) osiągnęły poziom 4,1 mld EUR, a zysk 

operacyjny wyniósł 1,1 mld EUR. Firma zatrudnia około 8 000 pracowników. Akcje Fortum notowane są na 

giełdzie Nasdaq Helsinki. 

www.fortum.pl

WISE to niezależny, nowoczesny think-tank specjalizujący się  w doradztwie strategicznym, analizach eko-

nomicznych i instytucjonalnych, a także w prognozach oddziaływania polityki publicznej na gospodarkę. 

W obszarze badań WISE znajdują się: energetyka, polityka przemysłowa, rynek pracy i zabezpieczenie spo-

łeczne, rozwój regionalny i zarządzanie. Nasi eksperci posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w branży.

Program Energia i klimat

Działalność w tym obszarze obejmuje przygotowanie i publikację materiałów analitycznych opartych 

o własny zestaw narzędzi badawczych, a także organizację seminariów i warsztatów mających stymulo-

wać opartą o dowody debatę.
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Jak optymalnie wykorzystać fundusz modernizacyjny?, FAE, Warszawa 2015

Energia elektryczna a konkurencyjność przemysłu, FAE, Warszawa 2015

www.wise-institute.org.pl
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