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Streszczenie
•

Megatrendy to nieodwracalne, długoterminowe procesy definiujące realne pole wyboru polityki publicznej. Ignorowanie lub próby odizolowanego przeciwdziałania im są na dłuższą metę
skazane na porażkę i szkodliwe dla rozwoju gospodarczego, podczas gdy wczesne ich dostrzeżenie oraz dostosowanie się do nowych warunków pozwala uzyskać istotną przewagę
rozwojową.

•

Kolejne dekady przyniosą daleko idące zmiany związane z trzema obszarami: demografią, postępem technologicznym, a także wyzwaniami zasobowymi i środowiskowymi. Obszary te są
wzajemnie sprzężone: w skali globalnej wzrost liczby ludności wzmacnia presję na wykorzystanie zasobów oraz zwielokrotnia skutki kryzysów geopolitycznych; presje zasobowe dają
bodziec do rozwoju nowych, niskoemisyjnych i zasobooszczędnych technologii, które z kolei
dzięki sprawniejszemu zarządzaniu obiegiem surowców oraz nowatorskim sposobom pozyskiwania i wykorzystania energii w gospodarce, korzystają z postępującego boomu w obszarze
technologii informacyjnych.

•

Skuteczne sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym wymaga: 1) ich zrozumienia oraz akceptacji
ich ponadlokalnego charakteru, 2) sformułowania adekwatnej odpowiedzi strategicznej oraz
3) konsekwentnego wdrażania zaplanowanych działań. Polska polityka publiczna – w przeciwieństwie do najlepiej rozwiniętych państw europejskich i azjatyckich – cechuje się słabościami w każdej z tych sfer: od wybiórczego i uproszczonego zdiagnozowania megatrendów,
poprzez unikanie trudnych decyzji strategicznych, aż do braku konsekwencji we wdrażaniu
adekwatnej odpowiedzi na każdy z nich.

•

Głównym powodem tego stanu rzeczy są deficyty w obszarze bazy naukowej, administracyjnej
i politycznej, która nie predysponuje Polski (a w mniejszym stopniu także pozostałych państw
regionu) zarówno do relatywnie wczesnej identyfikacji rodzących się wyzwań, jak i sformułowania strategicznej odpowiedzi na nie oraz przełożenia jej na praktykę działania podmiotów
publicznych i prywatnych poprzez adekwatne ramy regulacyjno-instytucjonalne.

•

Jedną z kluczowych luk w krajowym myśleniu strategicznym jest podejście do polityki klimatycznej, które ignoruje jej długofalowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu Europy.
Pominięcie tego strategicznego wymiaru polityki klimatycznej prowadzi do niezrozumienia
stanowiska pozostałych państw UE (w tym krajów Europy Środkowej) i negowania konieczności zmian lub jedynie ich fragmentarycznej akceptacji przez stronę polską. Przekłada się to na
niemożność sformułowania odpowiedzi strategicznej w kraju i narastanie ryzyka trwałej utraty konkurencyjności przez polskie firmy energetyczne oraz nieefektywne działania na forum
unijnym, na którym polskie stanowisko jest osamotnione.

•

Posługując się językiem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, polska polityka rozwojowa zdaje się być w dużej mierze więźniem pułapek: demograficznej, słabości instytucji oraz przeciętnego produktu. Wobec ograniczonej znajomości natury poszczególnych megatrendów
(w tym zwłaszcza zasobowego i technologicznego) oraz wzajemnych powiązań pomiędzy nimi,
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a także niepełnej gotowości do zmierzenia się z nimi w warstwie strategicznej i regulacyjnej
(polityka klimatyczna) polska gospodarka jest w dużej mierze niegotowa na zderzenie z konsekwencjami wszystkich analizowanych w obecnym opracowaniu procesów.
•
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By to zmienić niezbędne jest większe zaangażowanie polskiej polityki rozwojowej w europejski oraz globalny obieg idei, w tym także znacznie szersze niż do tej pory, a jednocześnie
zinstytucjonalizowane wykorzystanie potencjału polskiej nauki i organizacji pozarządowych
w projektowaniu i tworzeniu konkretnych odpowiedzi na wyzwania technologiczne, demograficzne i zasobowo-klimatyczne.
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1. Wprowadzenie
Skuteczna polityka rozwojowa powinna działać
wyprzedzająco, sprzyjając budowie trwałego fundamentu
dla dobrobytu społecznego. Jest to warunek konieczny
dołączenia do grona państw najbardziej rozwiniętych.
Projekt modernizacyjny nastawiony na kopiowanie
przeszłego modelu rozwoju obecnych liderów
gospodarczych jest skazany na porażkę.

Nawet jeżeli uda się w pełni odtworzyć ich obecne osiągnięcia, w tym czasie punkt odniesienia
się przesunie: liderzy nie stoją w miejscu, tworząc nowe rynki, rozwijając przełomowe technologie
oraz stawiając czoła obserwowanym wyzwaniom społecznym w nowy – dziś nieznany – sposób.
Dlatego też Polska – jako kraj aspirujący do dołączenia do europejskiej i globalnej czołówki – powinna w coraz większym stopniu stawiać na współtworzenie nowych rozwiązań już we wczesnej
fazie oraz wyprzedzająco reagować na zagrożenia rozwojowe dopiero rysujące się na horyzoncie.
Pierwszym krokiem ku temu jest określenie oraz zaakceptowanie tych megatrendów, które w największym stopniu kształtują krajobraz społeczno-gospodarczy współczesnego świata.
Kluczową ich cechą jest nieodwracalność oraz długoterminowy charakter zachodzących
zmian. Nie mogą one zostać zatrzymane przez poszczególne firmy, instytucje czy państwa, chociaż mogą być przez nie przez jakiś czas ignorowane. Będzie to jednak generowało stopniowo narastające problemy wewnętrzne oraz napięcia w relacjach ze światem zewnętrznym. Ostatecznie
napięcia te wymuszą dostosowanie się, jednak stanie się to na niekorzystnych warunkach dla
maruderów: będą oni musieli ponieść koszty szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian, jednocześnie nie korzystając z przewag liderów.
Z kolei odpowiednio wczesne dostrzeżenie zachodzących procesów pozwala przygotować na nie skuteczną odpowiedź, ograniczającą koszty dostosowań i maksymalizującą korzyści.
Akceptacja zewnętrznych warunków brzegowych krajowej polityki rozwojowej nie ogranicza jej
suwerenności; wręcz przeciwnie – pozwala na maksymalne wykorzystanie realnego pola wyboru stojącego przez decydentami. Wyprzedzające podejście pozwala zapewnić możliwie dobre
dopasowanie podejmowanych działań do lokalnej specyfiki, silnych i słabych stron danego kraju, ale też daje szansę na dołączenie do grona liderów współtworzących nowe modele rozwoju
społeczno-gospodarczego.
W niniejszej publikacji przedstawiamy trzy kluczowe megatrendy współkształtujące świat
współczesny: demograficzny, technologiczny i zasobowo-klimatyczny. Żaden z nich nie jest
zjawiskiem nowym – w takiej czy innej formie towarzyszyły one ludzkości od zarania cywilizacji –
jednak obecnie mamy do czynienia z niespotykaną dotąd skalą oraz tempem zmian w każdym ze
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wskazanych obszarów, a także pogłębianiem się ich wzajemnych powiązań. Wiele wskazuje na to,
że najbliższe dekady będą czasem przesilenia procesów rozwojowych, zarówno w skali globalnej,
jak i poszczególnych państw. Nadal pozostaje niejasne, jakie będą tego skutki. Czy uda się w pełni
wykorzystać potencjał postępującej rewolucji ICT, a jednocześnie uniknąć ryzyk, które stwarzają
nowe technologie? Czy unikniemy kryzysu ekologicznego i zasobowego? Jak poradzą sobie z tymi
wyzwaniami starzejące się społeczeństwa państw rozwiniętych oraz nadal dynamicznie rosnące
państwa rozwijające się?
Schemat 1. Megatrendy XXI w. oraz ich wzajemne powiązania
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Wszystkie trzy wymienione megatrendy będą intensywnie oddziaływać na całą Europę, w tym
Polskę, w nadchodzącym półwieczu. W tym kontekście argumentujemy, że krajowa polityka publiczna musi nie tylko zaakceptować ich istnienie i sformułować adekwatną odpowiedź na nie, ale
i efektywnie ją wprowadzić w życie. Szczególną uwagę poświęcamy kwestii gospodarowania zasobami i zmian klimatycznych, jest to bowiem obszar w którym występuje największa luka między
obowiązującym paradygmatem krajowej polityki rozwojowej a otoczeniem zewnętrznym, który
jednocześnie pozostaje pod silnym oddziaływaniem pozostałych dwóch procesów omawianych
w niniejszej publikacji: zmian demograficznych i rewolucji technologicznej w obszarze ICT.
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2. Megatrendy XXI wieku:
demografia, technologia, zasoby
2.1 Demografia
Na początku ery przemysłowej – w roku 1850 – Ziemię zamieszkiwało około 1,3 mld ludzi. W ciągu stu lat ta liczba podwoiła się sięgając 2,5 miliarda, a świat wkroczył w erę spektakularnego
boomu demograficznego drugiej połowy XX wieku. Obecnie liczba mieszkańców naszej planety
przekracza 7 miliardów i nadal rośnie. Wedle przewidywań Organizacji Narodów Zjednoczonych
do połowy stulecia prawdopodobnie przekroczy ona 11 miliardów osób. Tak dużą dynamikę populacji świat zawdzięcza przede wszystkim postępowi technicznemu w rolnictwie (tzw. zielona
rewolucja), medycynie (m.in. szczepienia, antybiotyki, beta blokery) oraz znaczącej poprawie standardów życia, osiągniętej m.in. dzięki upowszechnieniu się dostępu do wody bieżącej i sanitariatów nie tylko w krajach rozwiniętych, ale i rozwijających się. Procesy te zredukowały niemal
do zera – historycznie bardzo wysoką – śmiertelność niemowląt, dzieci oraz matek w okresie
połogu, wydłużając jednocześnie liczbę lat życia w zdrowiu, na którą mogą liczyć osoby dorosłe.
Doprowadziło to do podwojenia, a w niektórych przypadkach nawet potrojenia oczekiwanej długości życia w porównaniu do ery przedprzemysłowej. Obecnie nowo rodzące się dzieci mogą liczyć na 70, a w krajach rozwiniętych nawet na ponad 80 lat życia w zdrowiu. Jednocześnie współczynnik płodności spadł do ok. 2,5 w skali globalnej i 1,3-1,8 w krajach najbogatszych. Spowolniło
to przyrost naturalny, jednak nie na tyle, by zrównoważyć niższą śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych. Ludność Ziemi będzie więc rosła do końca XXI wieku także dlatego, że generacje
wchodzące w najbliższych dekadach w wiek reprodukcyjny będą dużo liczniejsze od generacji
swoich rodziców i dziadków. Przyrost liczby mieszkańców Ziemi w tempie ok. 1% rocznie wywołuje - sam w sobie, a więc bez równoległego procesu wzrostu gospodarczego – presję na środowisko naturalne. Wykładniczo rośnie zużycie surowców mineralnych, metali i węglowodorów,
a naturalnie zróżnicowane ekosystemy ustępują kontrolowanym przez człowieka monokulturom
roślinnym i zwierzęcym. Mimo że postęp techniczny nieustannie poprawia wydajność wykorzystania zasobów naturalnych, obawy o to, czy światowy rozwój gospodarczy ma trwały charakter
pozostają w mocy (por. rozdział 2.3).
Drugą – obok intensywności - ważną cechą globalnych procesów demograficznych jest ich
nierównomierność, tak w czasie, jak i przestrzeni. W wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX
przyrost naturalny dotyczył przede wszystkim krajów półkuli północnej, w tym Europy, Stanów
Zjednoczonych i Chin. W okresie późniejszym w czołówce państw najszybciej zwiększających
liczbę swoich mieszkańców znalazły się przede wszystkim kraje rozwijające się Afryki i Azji
Południowo-Wschodniej. Jednocześnie Europa i Azja Wschodnia stopniowo wkraczały w okres
demograficznej stagnacji. Zgodnie z prognozami ONZ w wieku XXI trend ten będzie kontynuowany: w związku z różnymi poziomami płodności, odmienną wyjściową strukturą demograficzną oraz
zróżnicowanym otwarciem na imigrację, w połowie stulecia tylko co dziesiąty mieszkaniec Ziemi
będzie pochodził z Europy i Ameryki Północnej.

7

Megatrendy. Od akceptacji do działań

Wykres 1. Zmiany liczby ludności na świecie, 1950–2050
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Źródło: opracowanie włane WiseEuropa na podstawie danych i prognoz ONZ

Jednocześnie większość regionów świata dotknie proces intensywnego starzenia się, czyli
wzrostu średniego wieku ich mieszkańców oraz odsetka ludzi starszych w populacji. O ile w latach 1950-2000 liczba zamieszkujących naszą planetę osób po 60 roku życia wzrosła trzykrotnie,
sięgając 600 mln osób, to w kolejnym półwieczu zwiększy się już trzy i półkrotnie, przekraczając
2,1 mld ludzi. Największy udział w tej liczbie będą miały kraje rozwinięte: Unia Europejska (w tym
Europa Środkowa i Wschodnia), Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Korea Południowa, a także
niektóre gospodarki wschodzące na czele z Chinami i Rosją. Wobec wydłużania się oczekiwanej
długości życia nie tylko dzieci, ale i osób starszych jeszcze szybsze będzie tempo wzrostu odsetka
ludzi w wieku podeszłym (80+), których liczba do roku 2050 wzrośnie sześciokrotnie w państwach
rozwiniętych i siedemnastokrotnie w krajach rozwijających się. Tak szybkie tempo starzenia się
ludności będzie prawdopodobnie miało poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne wywołując m.in.:
•

spadek podaży pracy w krajach OECD, co zwiększy presję na daleko idącą automatyzację
głównych branż przemysłowych i usługowych, lub, jeżeli ta okaże się niemożliwa, wywoła
znaczny wzrost płac i spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz konieczność zwiększonej
imigracji z regionów relatywnie młodszych (np. Azji Południowej czy Afryki),

•

wzrost obciążenia demograficznego osób w wieku roboczym osobami starszymi, co spowoduje albo znaczące zwiększenie podatków i składek finansujących wydatki emerytalne
i zdrowotne, albo istotne obniżenie zakresu zabezpieczenia dostarczanego osobom starszym
(niższe emerytury, gorszy dostęp do świadczeń, szybszy wzrost cen dóbr przez nie preferowanych). Alternatywą jest podjęcie reform wydłużających okres aktywności zawodowej i opóźniających moment przejścia na emeryturę co najmniej do 70 roku życia, a także przesunięcie
części ciężaru opodatkowania z pracy na kapitał,
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•

zmianę struktury zachorowalności, w postaci relatywnie większej częstości występowania
przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym zwłaszcza chorób układu krążenia i nowotworów
oraz schorzeń neurodegeneracyjnych (choroby Parkinsona i Alzheimera) i cywilizacyjnych
(m.in. cukrzyca). Zwiększy to presję finansową na systemy opieki zdrowotnej, znacząco podnosząc koszt ich utrzymania oraz wymuszając wewnętrzną restrukturyzację usług oferowanych tak przez system ochrony zdrowia, jak i sektor usługowy sensu largo.

Tempo starzenia ludności jest bardzo zróżnicowane nie tylko między krajami uprzemysłowionymi (włączając Chiny) i rozwijającymi się, lecz także w obrębie tych pierwszych. Powodem są
niższe wskaźniki dzietności na półkuli północnej, a także większa otwartość na imigrację w państwach anglosaskich (USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii) w porównaniu do Europy kontynentalnej oraz Azji Wschodniej (Chin, Japonii, Korei Południowej). W rezultacie tych różnic tzw.
wskaźnik obciążenia ludźmi starszymi (proporcja między populacją w wieku roboczym (15-64)
a populacją powyżej 65 roku życia) w krajach o bardzo niskiej dzietności oraz relatywnie małej
otwartości na imigrację może spaść z ok. 3-5 dziś do ok. 1,5-2,0 w roku 2050. Szczególnie szybkie
starzenie dotknie państwa Europy Południowej (Grecji, Portugalii i Hiszpanii), w których w połowie stulecia na 100 osób w wieku roboczym przypadać może nawet 63-65 osób po 65 roku życia,
a w drugiej kolejności Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polski), w której w roku 2050 na
100 osób pomiędzy 15 a 65 rokiem życia przypadać będzie ok. 51-54 osób starszych. W większości krajów zachodnioeuropejskich (z wyjątkiem Niemiec) starzenie się ludności będzie wolniejsze
przede wszystkim za sprawą wyższej dzietności (wskaźniki płodności ok. 1,7-1,9 wobec ok. 1,31,5 w dawnym bloku wschodnim oraz w Niemczech), a także większej otwartości na imigrację, co
owocuje systematycznym napływem relatywnie młodych osób osłabiając efekt, jaki dla struktury
demograficznej ma rosnąca oczekiwana długość życia osób starszych. W tym miejscu należy podkreślić, że starzenie jest procesem globalnym, a w gospodarkach wschodzących zachodzi jedynie
z opóźnieniem wobec krajów rozwiniętych, przy czym w niektórych wypadkach (Chiny, Europa
Środkowa) jest na tyle szybkie, że w zaledwie 20-50 lat przejdą one drogę, która krajom rozwiniętym zajęła 100 lat. Będą więc one miały także znacznie mniej czasu na adaptację do negatywnych konsekwencji tego procesu. Z drugiej strony w niektórych regionach świata (m.in. w Azji
Południowej i Afryce) jeszcze przynajmniej przez 30-50 lat demografia nie będzie wymagać dostosowań w strukturze gospodarki i finansach publicznych podobnych do tych, jakich doświadczą
w tym czasie państwa europejskie i Azja Wschodnia. Tworzy to okazję do ekspansji gospodarczej
opartej o dużą liczbę relatywnie młodych konsumentów, wspieraną dodatkowo przez postępujące
procesy urbanizacyjne. Z podobnej „renty demograficznej” korzystała Europa Zachodnia, Japonia
i Korea po II wojnie światowej oraz Europa Środkowa i Chiny po upadku komunizmu.
„Dywidenda” ta nie jest jednak gwarantowana, bowiem większość państw cieszących się
młodą populacją nie tylko nie jest bogata, ale także nie jest w stanie zainicjować na tyle wysokiego
i stabilnego wzrostu gospodarczego, by ich nadzieja na konwergencję gospodarczą z rozwiniętym
Zachodem zmieniła się w realistyczne oczekiwanie. Przeciwnie, wobec dystansu geograficznego,
różnic w kapitale ludzkim oraz znaczących deficytów instytucjonalnych i infrastrukturalnych młode społeczeństwo staje się raczej obciążeniem niż przewagą konkurencyjną. Nowe pokolenia zamieniają się wówczas w pokolenia stracone, a szybko rosnące ośrodki miejskie – w mega-slumsy.
Wysokie jawne i ukryte bezrobocie, niski poziom produktywnych inwestycji, duża intensywność
korupcji oraz bardzo znaczne nierówności są dziś udziałem większości państw, w których piramida
demograficzna nie uległa jeszcze odwróceniu.

9

Megatrendy. Od akceptacji do działań

Wykres 2. Zmiany demograficzne w krajach o wysokim, średnim i niskim dochodzie, 1950–2050

Liczba ludności

mld osób

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1950

2015

2050

1950

Kraje o wysokim
dochodzie

2015

2050

1950

Kraje o średnim
dochodzie
Mieszkańcy miast

2015

2050

Kraje o niskim
dochodzie

Pozostała ludność

Struktura ludności wg wieku
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

2015
Kraje o wysokim
dochodzie

2050

1950

2015

2050

1950

Kraje o średnim
dochodzie
Przedział wiekowy:

0 – 14

2015

2050

Kraje o niskim
dochodzie
15 – 64

65+

Źródło: opracowanie włane WiseEuropa na podstawie danych i prognoz ONZ

Jednocześnie to właśnie te kraje są najsilniej zagrożone negatywnymi konsekwencjami pozostałych megatrendów omawianych w niniejszym opracowaniu. Wywołane globalnym ociepleniem pustynnienie obszarów uprawnych szczególnie silnie zagraża rolnictwu państw afrykańskich
i azjatyckich, pogłębiając ubóstwo najbardziej wrażliwej części populacji. Z kolei wzorce rozwoju
technicznego państw rozwiniętych promują daleko idącą robotyzację. W rezultacie krajom rozwijającym się może być w przyszłości znacznie trudniej niż dotąd skorzystać z klasycznej ścieżki
uprzemysłowienia opartej o napływ kapitału zagranicznego i eksport pracochłonnych wyrobów
do państw wyżej rozwiniętych. Droga awansu gospodarczego, którą jako pierwsze przeszły europejskie i azjatyckie kraje peryferyjne, Hiszpania, Włochy, Japonia i Korea Południowa, a którą
obecnie podążają m.in. Chiny, Malezja i Europa Środkowa, w drugiej połowie XXI wieku może
okazać się być zamknięta dla innych regionów świata.
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Kraje doświadczające największego wzrostu populacji
są jednocześnie najbardziej narażone na negatywne
skutki zmian klimatu, niedobory zasobów oraz
nieudaną adaptację technologii. Połączenie tych
procesów może z kolei wywołać kryzys polityczny
o zasięgu globalnym, zagrażając stabilności
Europy i Chin.
Sytuacja ta tworzy wyzwanie nie tylko dla państw rozwijających się, ale i dla ich otoczenia, w tym
zwłaszcza Unii Europejskiej oraz – w mniejszym stopniu – Chin. Eksplozja demograficzna w Afryce
i Azji Południowej w sytuacji pogłębiającego się kryzysu klimatyczno-zasobowego oraz braku
możliwości zainicjowania endogenicznego rozwoju na własnym terytorium będzie prowadziła do
napięć wewnętrznych, a co za tym idzie – wysokiego ryzyka wybuchu poważnych kryzysów militarnych i humanitarnych. Wobec geograficznej bliskości Europy i Azji Wschodniej, mogą one
stosunkowo łatwo przerodzić się w trudne do akomodacji wielkoskalowe ruchy ludności, destabilizujące sytuację gospodarczą i polityczną nie tylko w Afryce i Azji Południowej, ale i lepiej rozwiniętych częściach Eurazji (m.in. Europie i Chinach). Globalne procesy demograficzne są więc czymś
więcej niż konglomeratem zjawisk lokalnych, odrębnie dotykających każde ze 195 państw świata.
Należy na nie patrzeć raczej jako na jedno zjawisko o ogólnoświatowym znaczeniu, ściśle powiązane z pozostałymi megatrendami omawianymi w niniejszej analizie: zmianami technologicznymi
i kryzysem zasobowo-klimatycznym.

2.2 Technologie
U podłoża większości współczesnych trendów technologicznych leży tzw. „prawo Moore’a”.
Zostało ono sformułowane w połowie lat 60. przez Gordona Moore’a – inżyniera elektronika,
a jednocześnie jednego z założycieli firmy Intel, który dostrzegł, że złożoność układów scalonych
podwaja się co około dwa lata. Mimo swojego heurystycznego charakteru Prawo Moore’a szybko stało się precyzyjnym drogowskazem dla przemysłu elektronicznego, wyznaczającym kierunki
jego rozwoju przez kolejne pół wieku. Skalę jego oddziaływania trudno przecenić. Obecnie najnowocześniejsze procesory są ponad bilion razy bardziej wydajne technicznie i ekonomicznie niż
w latach 50-tych (por. Wykres 3). Rosnące nakłady kapitałowe niezbędne do uruchomienia produkcji kolejnych generacji układów scalonych spowolniły spadek cen wyrobów elektronicznych,
jednak nie na tyle, aby upowszechnianie się komputerów napotkało na barierę ekonomiczną.
Przeciwnie, w odróżnieniu od lat 60. XX wieku komputery przestały być drogimi, wyspecjalizowanymi maszynami wykorzystywanymi wyłącznie w sektorze militarnym, bankowym i ubezpieczeniowym. Dziś są przedmiotami codziennego użytku znajdującymi odbiorców nawet wśród mniej
zamożnych gospodarstw domowych. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów stymulował także
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rozwój algorytmów numerycznych oraz innowacji zmieniających funkcjonowanie firm nie tylko
w przemyśle elektronicznym, ale i całej gospodarce. Przemiany te miały trojaki charakter:
•

Po pierwsze, dzięki wprzęgnięciu komputerów w procesy zarządzania, marketingu, logistyki,
dystrybucji i sprzedaży wzrosła wydajność procesów biznesowych niemal w każdej branży.

•

Po drugie, programowalne układy scalone umożliwiły daleko idącą mechanizację przemysłowych linii produkcyjnych, przy czym proces ten z dekady na dekadę obejmował rosnącą liczbę
ogniw łańcucha wartości, stopniowo przenikając także do sektora usługowego.

•

Po trzecie, coraz tańsze i wydajniejsze komputery znalazły zastosowanie w automatycznym
rejestrowaniu i przetwarzaniu danych, dzięki czemu postęp techniczny stał się łatwiejszy także w sferach, które wymykały się dotąd rygorystycznej analizie ze względu na dużą złożoność.

Obliczenia na sekundę w przeliczeniu na 1000 USD

Wykres 3. Postęp technologiczny i spadek kosztów procesorów
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Wykres 4. Postęp w biotechologii a prawo Moore’a
$100 000 000
$10 000 000
$1 000 000
$100 000
$10 000
$1 000
$100
2001

2003

2005

2007

2009

Koszt sekwencjonowania genomu
Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie Wetterstrand (2016)
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Analogiczne procesy zachodziły także w innych obszarach gospodarki blisko związanych z przemysłem półprzewodnikowym, a zwłaszcza w telekomunikacji (Internet, światłowody, satelity telekomunikacyjne), przetwarzaniu obrazu i emisji światła (detektory CCD, ekrany ciekłokrystaliczne,
diody LED) oraz przechowywaniu danych (pamięci magnetyczne, optyczne). Czerpały one inspirację
z przemian w produkcji procesorów, a jednocześnie je wzmacniały tworząc nowe nisze rynkowe dla
układów scalonych. Wraz z postępem technicznym przyszedł także spadek jednostkowych kosztów produkcji (Nordhaus 2007). W latach 1970-2010 pamięci komputerowe potaniały milion razy
w porównaniu do roku 1970, a przepustowość najlepszych dostępnych łączy telekomunikacyjnych
wzrosła w tym czasie około 100 mln razy bez istotnej zmiany ich cen. Równie szybki postęp zaobserwowano w wypadku źródeł światła (koszt diody LED spadł od roku 1970 ponad 100 tys. razy),
urządzeń służących przetwarzaniu sygnałów świetlnych (liczba pikseli, którą można za jednego dolara zainstalować w kamerze wideo zwiększyła się w latach 1980-2010 tysiąckrotnie), a także metod sekwencjonowania DNA (od roku 1970 koszt odczytania tzw. sekwencji bazowych spadł bilion
razy). W tym ostatnim przypadku postęp w ostatnich kilkunastu latach był znacznie szybszy nawet
od tempa przewidzianego przez prawo Moore’a.
Szczególnym przykładem obszaru technologicznego, który zarówno skorzystał na półprzewodnikowej rewolucji, jak i stanowił jej użyteczne uzupełnienie jest energetyka. Od lat 60. XX wieku postęp
techniczny w branży dotyczył zarówno technologii konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych,
przebiegając jednak według nieco odmiennych wzorców. W wypadku energetyki cieplnej ciąg inkrementalnych innowacji stopniowo podnoszących efektywność przetwarzania węgla i gazu w energię
elektryczną sięga końca XIX wieku. Sprawność pierwszych siłowni termalnych budowanych w Stanach
Zjednoczonych nie przekraczała dwudziestu procent, stopniowo jednak rosła tak, by w połowie poprzedniego stulecia przekroczyć 30%, a pod jego koniec nawet 40%. Obecnie najnowsze, ultra-superkrytyczne konstrukcje oparte o węgiel deklarują sprawność nominalną bliską 47%, co oznacza
zmniejszenie spalania czarnego paliwa w porównaniu do lat 60. o 1/3, a w porównaniu do początków
energetyki węglowej prawie dwuipółkrotnie. Zmiana technologiczna w sektorze była więc stała, ale
jednocześnie wolna, nie przekraczając ok. 0,6% rocznie. Ponieważ jednak podnoszenie sprawności
instalacji energetycznych wymaga dużych nakładów kapitałowych związanych zarówno z samym procesem generacji energii elektrycznej, jak i systemami gwarantującymi bezpieczeństwo jej użytkowania
i przesyłu, postęp techniczny w ograniczonym stopniu przekłada się na redukcję kosztów budowy
elektrowni termalnych. Wręcz przeciwnie – koszty nowych instalacji są wyższe niż ich poprzedników.
Częściowo za ten stan rzeczy odpowiadają coraz wyższe wymagania środowiskowe, których zadaniem
jest ograniczenie emisji niekorzystnych zdrowotnie substancji chemicznych. W rezultacie koszt produkcji energii elektrycznej z nowych, bardziej efektywnych instalacji jest porównywalny z kosztem jej
produkcji przez konstrukcje starsze o niższej sprawności nominalnej.

Postęp techniczny zachodzi zarówno w energetyce
konwencjonalnej, jak jądrowej i odnawialnej. Jednak
to technologie OZE najbardziej korzystają z rewolucji
ICT, szybciej redukując koszty produkcji energii
oraz poprawiając zdolność do integracji z systemem
energetycznym.
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Problem ten widoczny jest także w przypadku energetyki jądrowej. W okresie jej „złotego wieku”,
a więc w latach 1950-1980 duża liczba zamawianych na całym świecie nowych instalacji nuklearnych oraz możliwość sięgnięcia po „nisko wiszące owoce” rozwoju technologicznego pozwoliły
na znaczące zredukowanie kosztów jednostkowych uzyskiwanej w ten sposób energii. Energetyka
jądrowa w stosunkowo krótkim czasie stała się środowiskowo najkorzystniejszą, a jednocześnie
ekonomicznie najbardziej konkurencyjną technologią na rynku energetycznym. Poważne awarie
w Three Miles Island w USA (1982) i Czarnobylu w ZSRR (1986) wraz z szeregiem znacznie mniejszych incydentów poderwały jednak zaufanie opinii publicznej do tej technologii, przekładając się
zarówno na spadek zamówień, jak i na znaczący wzrost wymagań technicznych i standardów bezpieczeństwa stawianych nowym instalacjom. W rezultacie koszty kapitałowe inwestycji w energetyce jądrowej w wielu krajach zaczęły rosnąć, a stopień skomplikowania nowych projektów stał
się tak wysoki, że ryzyko inwestycyjne i finansowe wynikające z nieprzewidywanego wydłużenia
procesu budowy znacząco wzrosło. Obecnie powtórzenie ścieżki Francji, która na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat zdołała zastąpić energetykę opartą o spalanie paliw kopalnych energetyką
jądrową stało się dla większości państw świata niemal niemożliwe. Energetyka jądrowa pozostaje
bowiem atrakcyjną kosztowo i środowiskowo opcją inwestycyjną jedynie pod warunkiem wyjątkowo sprzyjającej, skoordynowanej, stabilnej i wiarygodnej polityki państwa. W przeciwnym
wypadku projekty tego rodzaju stają się zbyt ryzykowne, by znaleźć dostatecznie tanie finansowanie rynkowe, by sektor prywatny podjął się ich rozwoju. Rosnące ryzyko regulacyjne, polityczne i inwestycyjne powoduje więc, że współcześnie energetyka nuklearna jest rozwijana głównie
w Azji Wschodniej na czele z Koreą Południową i Chinami, w których – dzięki świadomej polityce
państwa - bariery te odgrywają rolę drugorzędną. W Europie oraz w Stanach Zjednoczonych konkurencja ze strony źródeł odnawialnych lub gazu ziemnego oraz ograniczenia natury politycznej
i regulacyjnej prowadzące do wzrostu kosztów budowy i ryzyka inwestycyjnego, czynią rozwój
projektów nuklearnych znacznie trudniejszym, jeśli w ogóle możliwym.
O ile jednak w latach 70. XX wieku energetyka jądrowa była jedyną opcją techniczną umożliwiającą zmniejszenie zależności systemu energetycznego od paliw kopalnych, przy jednoczesnej
minimalizacji wpływu jaki ma on na środowisko naturalne, to współcześnie tak nie jest. Powodem
jest intensywna zmiana technologiczna zachodząca w energetyce odnawialnej. Jej początek można datować na pierwszą połowę lat 70., kiedy skokowy wzrost cen ropy naftowej wywołany działaniem państw OPEC znacząco podniósł zainteresowanie alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii. Kryzys naftowy był jednak krótkotrwały, a ceny paliw kopalnych szybko powróciły do
poprzedniego poziomu, zmniejszając atrakcyjność komercjalizacji stosunkowo jeszcze niedojrzałych technologii odnawialnych. Nakłady na rozwój wielu z nich cofnięto, jednak w wypadku najbardziej obiecujących z nich – paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych – badania kontynuowano, podtrzymując postęp techniczny. Nowy impuls rozwojowy pojawił się dwie dekady temu,
kiedy część państw rozwiniętych – m.in. Niemcy, Hiszpania i Dania - zaczęła aktywnie wspierać
rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), promując instalowanie źródeł odnawialnych we własnym systemie energetycznym. Dla firm produkujących panele fotowoltaiczne i siłownie wiatrowe
oznaczało to duży impuls popytowy, dzięki któremu znacząco wzrosła zarówno skala produkcji
jak i liczba firm i zespołów badawczych zajmujących się ich rozwojem, a koszt produkcji energii
z wiatru i słońca mógł dalej spadać w przeciętnym tempie o około 3% (wiatr) i 6% (fotowoltaika)
rocznie. Energetyka wiatrowa zyskała przede wszystkim na wzroście średnich rozmiarów instalowanych wirników, zastosowaniu bardziej wytrzymałych materiałów, usprawnieniom w silnikach
oraz coraz bardziej technicznie zaawansowanych komputerowych systemach sterowania. Nie bez
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znaczenia było także wytworzenie się firm wyspecjalizowanych w sprawnej produkcji, instalacji,
konserwacji i obsłudze farm wiatrowych, co pozwoliło zbić nie tylko koszty kapitałowe, ale i operacyjne ich utrzymania. W wypadku fotowoltaiki dużą część redukcji kosztów w latach 1975-2015
należy przypisać ulepszeniom technicznym, poprawiającym efektywność przetwarzania światła
słonecznego na energię elektryczną oraz efektom skali umożliwiającym redukcję kosztów jednostkowych wytwarzania ogniw fotoelektrycznych dzięki znacznemu zwiększeniu produkcji m.in.
w Chinach. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki zastosowaniu sterowanych komputerowo linii produkcyjnych, które nie tylko zwiększyły produktywność pracy w fabrykach wytwarzających moduły
fotowoltaiczne, ale i znacząco podniosły niezawodność oraz żywotność urządzeń w porównaniu
do początków tej branży w latach 70. XX wieku. Równolegle poprawie ulegają również inne urządzenia związane z instalowanymi systemami fotowoltaicznymi (np. falowniki, systemy sterowania
elektronicznego) oraz systemy magazynowania energii, których koszt w ostatniej dekadzie maleje
w tempie porównywalnym do półprzewodników, wzmacniając kosztową konwergencję instalacji
PV i elektrowni termalnych.
Wykres 5. Dynamika kosztów inwestycyjnych dla elektrowni węglowych, jądrowych
i fotowoltaiki
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Co istotne, postęp techniczny nie tylko obniża koszty jednostkowe nowych technologii energetycznych, ale też ułatwia ich integrację z systemem. Wzrost mocy obliczeniowych komputerów,
zdolności przesyłania danych w sieciach telekomunikacyjnych oraz ich zbierania i przetwarzania
przez systemy sztucznej inteligencji pozwala dziś zarządzać rosnącą liczbą rozproszonych źródeł
energii oraz urządzeniami, które ją zużywają i magazynują. Otwiera to nowy rozdział rozwoju
systemu energetycznego: od wyraźnego podziału na poziom sieci przesyłowej (duże elektrownie,
które mogą być kontrolowane przez operatora sieci przesyłowej) oraz dystrybucyjnej (bierni odbiorcy) świat przechodzi w kierunku systemu zintegrowanego, w którym współpracujące ze sobą
scentralizowane i rozporoszone systemy komputerowe zarządzają równolegle największymi jednostkami systemowymi, rozproszonymi źródłami odnawialnymi, a nawet niewielkimi instalacjami prosumenckimi, sterując jednocześnie urządzeniami pobierającymi i magazynującymi energię
u poszczególnych odbiorców i firm świadczących usługi systemowe.
Czynniki te powodują, że już dziś nie tylko indywidualne, ale i systemowe koszty produkcji
energii elektrycznej z wiatru i słońca stały się w wielu krajach porównywalne z nowymi instalacjami w energetyce konwencjonalnej, zmieniając nastawienie regulatorów wobec tych – z natury
niestabilnych – sposobów generacji energii elektrycznej. Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu w elektronice możliwa jest bowiem ich efektywna integracja z innymi elementami systemu energetycznego. Do osiągnięcia pełnej konkurencyjności kosztowej niezbędne jest jednak
– jak na razie - spełnienie co najmniej dwóch z trzech dodatkowych warunków:
•

występowanie korzystnych warunków klimatycznych,

•

niski koszt finansowania kapitałochłonnych inwestycji,

•

regulacje akceptujące rozwój OZE i prowadzące do internalizacji kosztów środowiskowych
generowanych przez elektrownie konwencjonalne (np. podatek od emisji lub system handlu
emisjami).

Rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej jest więc efektywny kosztowo w krajach Europy
Zachodniej łączących niskie koszty finansowania inwestycji z pozytywnymi dla OZE i rygorystycznymi dla paliw kopalnych regulacjami środowiskowymi, a także w Chinach, w których niskim kosztom finansowania przez państwowy system bankowy, towarzyszą dobre warunki klimatyczne oraz
coraz bardziej wymagające regulacje środowiskowe. Podobnie jest także w Stanach Zjednoczonych
w których rozwiniętemu rynkowi finansowemu oferującemu tanie finansowanie projektom inwestycyjnym towarzyszą bardzo dobre warunki klimatyczne oraz przychylna polityka energetyczna
wielu stanów (i w mniejszym stopniu także rządu federalnego), a także w Indiach dysponujących
tak korzystnymi warunkami klimatycznymi, że nawet relatywnie wysokie koszty finansowania nie
stoją na przeszkodzie dla powszechnej akceptacji OZE przez politykę publiczną. Jednocześnie
fotowoltaika czy wiatr rozwijają się wolniej w krajach o mniej korzystnych warunkach klimatycznych, w których koszt finansowania jest wyższy czy to z powodu relatywnie wysokiego ryzyka regulacyjnego (zmienność podejścia państwa do energetyki odnawialnej), czy też ogólnie wysokiego
ryzyka suwerennego (niska wycena wiarygodności kredytowej państwa na rynkach międzynarodowych). Do takich krajów należy obecnie Polska, w której – wbrew tendencjom ogólnoeuropejskim – regulacje prawne przeciwdziałają upowszechnianiu się OZE w systemie energetycznym,
co motywowane jest ich niestabilnością i (rzekomo) wysokim kosztem systemowym. Ponieważ
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jednak postęp techniczny w branży OZE trwa, można oczekiwać, że w horyzoncie roku 2025 również w Polsce inwestycje w instalacje fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe na lądzie (a być może
również na morzu) staną się wyraźnie bardziej opłacalne niż inwestowanie w nowe bloki opalane
węglem, nawet jeśli jakość polityki publicznej (fiskalnej, monetarnej i regulacyjnej) rzutująca na
koszt finansowania inwestycji odnawialnych nie ulegnie znaczącej poprawie. W takiej sytuacji
rozwój źródeł odnawialnych będzie mógł zostać ograniczony tylko przez specyficzne regulacje
dyskryminujące OZE (np. podatkowo) względem innego rodzaju technologii energetycznych, co
pozostawałoby prawdopodobnie w konflikcie z regulacjami UE i jako takie nie powinno być trwałe.

Wykres 6. Prognozowane koszty produkcji energii elektrycznej w nowych elektrowniach
w Polsce
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Scenariusz ten nie wydaje się prawdopodobny, o ile Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej.
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi OZE na terenie UE w latach 2020. będzie zaostrzanie polityki środowiskowej i klimatycznej Wspólnoty. Standardy stawiane nowym instalacjom
mogą być trudne do spełnienia przez instalacje węglowe, a wzrost cen uprawnień EU ETS będzie
sprzyjał źródłom niskoemisyjnym, w tym OZE i energetyce jądrowej. Nie musi on przy tym nastąpić
w latach 20., by trwale pogorszyć konkurencyjność elektrowni konwencjonalnych w tym okresie:
ze względu na długi czas zwrotu z inwestycji, oczekiwany wzrost cen uprawnień w latach 30. czy
nawet 40. będzie negatywnie rzutował na relatywną rentowność inwestycji w różne technologie
z dużym wyprzedzeniem. Podobny efekt przynieść może poprawa jakości krajowej polityki energetycznej (spójna, a jednocześnie zgodna z megatrendami polityka państwa, stabilizacja regulacji
skierowanych do energetyki odnawialnej itp.) oraz polityka makroekonomiczna nakierowana na
obniżenie kosztów finansowania kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych sensu largo (m.in.
rozwój rynku kapitałowego, obniżenie deficytów strukturalnych w sektorze finansów publicznych,
integracja ze strefą euro).
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Stworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji
modernizacyjnych oraz upowszechniania się innowacji
w całej gospodarce będzie również oznaczało
dodatkowy impuls do głębokiej przebudowy
systemu energetycznego.
W średnim horyzoncie czasowym postęp technologiczny połączony z presją regulacji środowiskowych, lepszą polityką makroekonomiczną i strukturalną skutkować powinien zmianą paradygmatu
rozwoju systemu energetycznego także w tych krajach, które – jak Polska - są dziś nastawione
sceptycznie wobec dekarbonizacji systemu energetycznego. Zamiast oparcia go na dużych, pracujących stabilnie elektrowniach konwencjonalnych, bardziej opłacalna stanie się maksymalizacja
udziału w miksie energetycznym niestabilnych, lecz tanich i zeroemisyjnych źródeł odnawialnych,
a następnie uzupełnianie ich rozwiązaniami stabilizującymi system, takimi jak zarządzanie popytem, rozbudowa połączeń transgranicznych, magazynowanie energii, rozwój kogeneracji energii
elektrycznej i ciepła oraz budowa elektrowni szczytowych opartych o gaz. W tak zbudowanym
systemie nie pozostanie wiele miejsca dla dominujących obecnie w wielu systemach energetycznych dużych elektrowni węglowych, tym bardziej jeśli (nadal istniejącą, choć niekoniecznie trwałą)
niszę dla wielkoskalowych źródeł systemowych zajmą elektrownie jądrowe.

2.3 Zasoby
Niemal pół wieku od wydania raportu Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” ryzyka związane
z rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na surowce mineralne oraz zasoby roślinne i zwierzęce,
a także presją, jaką cywilizacja przemysłowa wywiera na środowisko naturalne całej planety i jej
poszczególne ekosystemy, nie tylko nie zmalały, lecz nawet wzrosły. Pomimo uproszczonych założeń przyjętych przez autorów „Granic wzrostu”, przedstawione w raporcie prognozy dość trafnie odzwierciedliły rzeczywisty przebieg wypadków w ostatnim półwieczu (Turner 2014). Wbrew
przywoływanej często w mediach opinii Klub Rzymski nie przewidywał szybkiego załamania gospodarczego, wskazując jedynie, że ok. roku 2020 świat wkroczy w okres poważnych turbulencji mogących zagrozić globalnemu wzrostowi w długim okresie. Konkluzje te znalazły wsparcie
w wielu późniejszych analizach ośrodków naukowych oraz organizacji międzynarodowych (np.
OECD 2012, Steffen et al. 2015), które bazując na znacznie szerszym katalogu zagrożeń środowiskowych i zasobowych od tego jaki rozpatrywali autorzy Raportu Rzymskiego, potwierdziły
realność zagrożeń rozwojowych płynących z emisji zanieczyszczeń oraz nadmiernej eksploatacji
zasobów naturalnych w skali globalnej. Z reguły przewidywały one, że ryzyka te nie zmaterializują
się w postaci gwałtownego załamania cywilizacyjnego, lecz raczej przyniosą stagnację rozwoju,
doprowadzając do pogorszenia wybranych aspektów jakości życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Powodem ich narastania jest negatywne sprzężenie między szybkim wzrostem liczby
mieszkańców Ziemi i rozwojem gospodarczym opartym o eksploatację nieodnawialnych zasobów
naturalnych z jednej strony, a środowiskiem naturalnym, którego zdolność do absorpcji efektów
cywilizacji przemysłowej jest już na wyczerpaniu, z drugiej.
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Związek między postępem technicznym, wzrostem gospodarczym i przyrostem naturalnym
nie jest jednak jednoznaczny. Od początku rewolucji przemysłowej postęp technologiczny pozwalał ludzkości sięgać po coraz więcej zasobów, niezbędnych do zaspokojenia coraz większej
konsumpcji rosnącej populacji. Z drugiej strony dzięki niemu efektywność wykorzystania zasobów
stopniowo rosła. W gospodarce rynkowej bodźce ekonomiczne zachęcają bowiem do rozwijania
coraz bardziej zasobooszczędnych technologii, premiując wyższym zyskiem te firmy, które potrafią wyprodukować „więcej za mniej”. Wraz ze wzrostem zamożności zmieniają się także przyzwyczajenia konsumentów, którzy coraz większą wartość zaczynają przywiązywać do produktów neutralnych środowiskowo, premiując wykorzystanie surowców wtórnych, czy oszczędzanie
energii. Najbardziej znanym przykładem tego zjawiska było rozejście się ścieżek wzrostu PKB
i zużycia energii (oraz emisji CO2) po szokach naftowych w latach 70-tych. Od tego czasu globalna
gospodarka rośnie szybciej niż zużycie energii. Jest to tzw. decoupling względny, obserwowany
również w przypadku większości innych surowców naturalnych. W skali globalnej nie występuje
jednak decoupling absolutny, a więc jednoczesne osiągnięcie wzrostu gospodarczego i spadku
wykorzystania zasobów naturalnych oraz emisji zanieczyszczeń. Nadal więc ze wzrostem gospodarczym i wzrostem populacji wiąże się wzrost zapotrzebowania na zasoby i energię. Istotnym
wyjątkiem jest redukcja emisji substancji zubożających warstwę ozonową na skutek wprowadzenia Protokołu Montrealskiego z 1987 roku.
Wykres 7. Globalna populacja, PKB, zużycie surowców oraz emisje CO 2 od początku XX w.
(1900 = 1)
30

Indeks 1900 = 1

25
20

Populacja
PKB

15

Zużycie surowców
Emisje CO2

10
5
0
1900

1925

1950

1975

2000

2010

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie oszacowań Krausmann et al. (2009), WU (2017), WRI (2017) i danych
Banku Światowego

Zdolność gospodarki do dostosowywania się do niedoboru zasobów poprzez innowacje oraz zastępowanie rzadszych z nich bardziej dostępnymi pozwoliła utrzymywać wykładniczy wzrost gospodarczy w skali globalnej dłużej, niż byłoby to prawdopodobnie możliwe bez tego zjawiska.
Coraz więcej obaw budzi jednak występowanie współzależności między poszczególnymi problematycznymi obszarami, w szczególności wykorzystania wody, nośników energii i żywności (WEF
2011). Te trzy rodzaje zasobów – fundamentalne dla zapewnienia przetrwania i rozwoju ludzkości – są przy tym nierozerwalnie ze sobą powiązane (zob. Schemat 2), a czynnikiem dodatkowo
je spajającym są zmiany klimatu. Wzajemne powiązania pogłębiają problem ich niedoborów tak

19

Megatrendy. Od akceptacji do działań

w skali poszczególnych państw jak kontynentów czy całej Ziemi. Przykładowo skokowy wzrost
cen energii przekłada się na rynek żywności prowadząc do wzrostu jej cen w krajach rozwijających
się i większej presji na ekstensywną eksploatację terenów do tej pory nie zajmowanych przez
rolnictwo. Podobnie dużej skali susza może jednocześnie spowodować znaczący spadek produkcji
żywności i wzrost jej cen w krajach rozwiniętych jak i ograniczyć zasoby wody dostępne dla elektrowni termalnych rzutując na przemysł, usługi i wzrost PKB.
Schemat 2. Zmiany klimatu i splot „woda-energia-żywność”
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Związki te powodują, że adresowanie złożonych problemów poprzez działania ograniczone
do wybranego obszaru może być nieskuteczne, a nawet prowadzić do pogorszenia się sytuacji
w innej sferze. Dobrym przykładem jest duże wykorzystanie biomasy w celach energetycznych,
które ogranicza powierzchnię terenów przeznaczonych do uprawy żywności, zmniejszając jednocześnie zasoby wody w dyspozycji rolnictwa nieenergetycznego w kluczowych momentach roku,
a więc zwłaszcza w czasie upałów. Problem ten będzie tym większy, im więcej zasobów wody będzie absorbowanych do celów energetycznych nie tylko poprzez produkcję biomasy, ale i poprzez
samą energetykę termalną (w celu chłodzenia). Ograniczenie ryzyka niedoborów wody i żywności
wymaga więc kompleksowych działań, łączących poprawę efektywności zarządzania zasobami
w rolnictwie i gospodarce wodnej, a także zmniejszenie roli bloków termalnych w sektorze elektroenergetycznym, a zwłaszcza znalezienie dla nich uzupełnienia w okresie letnim. Alternatywą
jest błędne koło: próba rozwiązania problemu niedoboru wody i żywności z wykorzystaniem dotychczasowych technologii będzie prowadzić do wzrostu emisji gazów cieplarnianych i pogłębiać kryzys klimatyczny, który z kolei przełoży się na dalszy wzrost presji na zasoby wodne oraz
rolnictwo zwłaszcza w krajach położonych w strefie międzyzwrotnikowej lub z innych powodów
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doświadczających mniejszych opadów. Problem ten dotyczy także obszarów, które – jak Europa
– z racji swojego położenia wydają się być mniej narażone na kryzys energetyczno-wodno-żywnościowy. Wiele przesłanek wskazuje jednak, że zapewnienie jednocześnie bezpieczeństwa żywnościowego, wodnego, energetycznego i gospodarczego w Europie w połowie XXI wieku będzie
wymagać globalnej transformacji technologicznej. Konsumpcja Europejczyków opiera się bowiem
w znaczącym stopniu na bezpośrednim i pośrednim imporcie zasobów: 60% lądu oraz 45% wody
wykorzystywanych w łańcuchu dostaw dóbr spożywanych w UE pozyskiwana jest bowiem poza
jej granicami (Tukker et al. 2014).
Zależność Europy od (bezpośredniego i pośredniego) importu zasobów dotyczy wielu surowców, przy czym szereg z nich jest niezbędnych dla funkcjonowania europejskiego przetwórstwa
przemysłowego, a jednocześnie ich produkcja jest mocno skoncentrowana – są to tzw. surowce
krytyczne, do których należą m.in. metale ziem rzadkich. Wysokie uzależnienie od ich importu
jest podwójnie niebezpieczne: globalny wzrost zapotrzebowania i coraz trudniejsze pozyskiwanie
ograniczonych zasobów prowadzi do wzrostu konkurencji oraz wzmocnienia pozycji przetargowej największych dostawców, jednocześnie konflikty wynikające z rosnących problemów ekologicznych oraz niedoboru zasobów znacząco podnoszą ryzyko zakłócenia ładu światowego, bez
którego stabilna wymiana handlowa w skali globalnej nie jest możliwa. Poprawa efektywności
zasobowej oraz upowszechnienie się technologii przyjaznych środowisku – nie tylko na Starym
Kontynencie lecz w skali globalnej – leży więc w żywotnym interesie Europy. Jest ona również
istotna dla innych czołowych gospodarek, w tym Chin, które pomimo posiadania bogatej bazy surowcowej są zainteresowane zapewnieniem sobie stabilnych dostaw żywności oraz utrzymaniem
intensywnej globalnej wymiany handlowej.
Wykres 8. Koncentracja wydobycia surowców krytycznych
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Ramka 1. Polityka klimatyczna jako kluczowy element polityki środowiskowej i zasobowej
Od ponad dwóch dekad konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych jest nieodłącznym elementem
dyskusji na temat polityki ochrony środowiska. Kolejne raporty IPCC oparte na badaniach naukowych
nie tylko jednoznacznie potwierdziły decydujący wpływ antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych
– przede wszystkim CO2 – na obserwowany obecnie wzrost globalnej temperatury, ale też ukazały
niespotykane tempo zachodzących zmian oraz ich potencjalną skalę oddziaływania na ekosystem, a także
ryzyka, jakie dla rozwoju społeczno-gospodarczego niesie utrzymanie obecnego emisyjnego modelu
rozwoju gospodarczego. Zagrożenia te nie wynikają z samego faktu występowania zmian klimatu – te
bowiem miały miejsce w przeszłości – lecz ich nadzwyczaj szybkiego tempa, utrudniającego dostosowanie
zarówno naturze, jak i człowiekowi.

Odchylenie od średniej
w latach 1951–1980

Wykres 9. Wzrost globalnej temperatury od XIX w.
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Zmiany klimatu dotykają przy tym obszarów najbardziej newralgicznych nie tylko z perspektywy jakości
życia, ale też fizycznego przetrwania obywateli: dostępu do żywności, wody, narażenia na zagrażające życiu
fale upałów. Problem ten dotyczy w szczególności państw rozwijających się, które ze względu na warunki
naturalne oraz niską zamożność cechują się ograniczonym potencjałem adaptacji do najgroźniejszych zmian
klimatu. Państwa europejskie mogą w znacznym stopniu ograniczyć zagrożenia wynikające ze wzrostu
częstotliwości fal upałów czy powodzi poprzez kosztowne inwestycje w infrastrukturę, podczas gdy
problemy z gospodarką wodną, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy spadkiem wydajności rolnictwa
w najbiedniejszych krajach Azji i Afryki pozostaną destabilizującymi czynnikami nawet przy założeniu
pełnego wdrożenia działań dostosowawczych (co również wymaga wsparcia finansowego, technologicznego
i organizacyjnego ze strony państw rozwiniętych). Jest to pierwszy powód priorytetowego traktowania
problemu zmian klimatu: brak głębokiej redukcji emisji zagraża postępowi osiągniętemu w innych obszarach
polityki środowiskowej, ale też rozwojowej (Bank Światowy 2010).
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cd Ramki 1.

Tabela 1. Wybrane długookresowe ryzyka związane ze zmianami klimatu
Skala zagrożenia w długim okresie
(od 1 do 5)
Region

Europa

Afryka
Azja
Ameryka
Północna

Rodzaj ryzyka

Brak
działań

Adaptacja
do zmian
klimatu

Adaptacja
i redukcja
emisji

Powodzie w dolinach rzek oraz zniszczenia wybrzeży

4

2

1

Ograniczenie dostępu do wody

5

3

3

Fale upałów

5

3

3

Niedobór wody

5

4

3

Spadek produktywności rolnictwa, niedobór żywności

5+

5

3

Wzrost zagrożenia powodziowego

5

4

3

Wzrost śmiertelności ze względu na wysokie temperatury

5+

5

3

Wzrost śmiertelności ze względu na wysokie temperatury

5

3

2

Wzrost kosztów pożarów

5+

5

4

Źródło: opracowanie WiseEuropa na podstawie IPCC (2014)

Drugim powodem jest skala, tempo i złożoność zmian niezbędnych do osiągnięcia stabilizacji klimatu: transformacja musi zajść w perspektywie 1-2 cykli inwestycyjnych na całym świecie nie tylko w energetyce, ale
też budownictwie, transporcie, przemyśle, rolnictwie, gospodarce odpadami oraz leśnictwie. Warto przy
tym pamiętać, że osiągnięcie neutralności węglowej („net zero”) jest trudniejsze niż unijnego celu 80%
redukcji emisji, wymaga bowiem jednoczesnego rozwoju nie tylko niemal zeroemisyjnej energetyki, ale też
ogrzewania i mobilności (opartych na elektryfikacji lub syntetycznych paliwach produkowanych z wykorzystaniem zeroemisyjnej energii elektrycznej), a także redukcji emisji procesowych w przemyśle (obecnie
możliwe jedynie poprzez energochłonne instalacje CCS) oraz zmian organizacyjnych i technicznych w rolnictwie oraz leśnictwie. Chociaż długookresowy efekt netto transformacji w skali całej gospodarki będzie
ograniczony, restrukturyzacja w ramach poszczególnych sektorów będzie złożonym i czasochłonnym procesem, tworzącym – jak każda zmiana strukturalna – licznych zwycięzców i przegranych.

MtCO2e

Wykres 11. Emisje netto gazów cieplarnianych w Polsce w 2015 r.
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Źródło: opracowanie WiseEuropa na podstawie danych KOBiZE

Skala wyzwań związanych z niskoemisyjną transformacją oraz koszty zaniechania działań sprawiają więc,
że walka ze zmianami klimatu zajmuje trwałe miejsce w agendzie polityki publicznej XXI w. Przekonanie
to rozpowszechnione jest nie tylko wśród klimatologów, ale też czołowych ekonomistów zajmujących się
szerszymi zagadnieniami polityki rozwojowej (Palacios-Huerta 2015).
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Rosnące przekonanie światowych liderów politycznych i gospodarczych o braku możliwości utrzymania obecnego modelu rozwoju przekłada się na zainteresowanie koncepcjami takimi jak gospodarka o obiegu zamkniętym, które mają pozwolić na radykalne ograniczenie zapotrzebowania na
import surowców mineralnych, redukując jednocześnie niemal do zera ilość wytwarzanych odpadów oraz obniżając emisję gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji chemicznych
bez jednoczesnego obniżania jakości życia i perspektyw wzrostu gospodarczego tak w krajach
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Cechą charakterystyczną nowego myślenia o gospodarowaniu zasobami jest odejście od inkrementalnych usprawnień na rzecz systemowych zmian mających obejmować nie tylko wdrożenie nowych technologii, ale też pojawienie się nowych modeli
biznesowych oraz stymulowanie zmian zachowań konsumentów. Debata publiczna przesuwa się
przy tym od konieczności ponoszenia kosztów ochrony środowiska oraz oszczędzania zasobów
na rzecz przyszłych pokoleń w kierunku podkreślania nowych szans gospodarczych związanych
z transformacją.
Warto podkreślić, że ze względu na występowanie efektów zewnętrznych oraz wyjątkowo
dużą skalę niezbędnych zmian nie będą one prawdopodobnie możliwe bez wdrożenia – przynajmniej w głównych regionach świata odpowiadających za większą część globalnego PKB – spójnych ram regulacyjnych silnie promujących wśród gospodarstw domowych i firm przemysłowych
zasobooszczędny model produkcji i konsumpcji. Jednocześnie jednak – pomimo konieczności
transformacji w skali globalnej – niezwykle trudno jest powtórzyć sukces na miarę Protokołu
Montrealskiego. Wynika to zarówno z większej skali dostosowań, jak i zmian na globalnej arenie
politycznej: kraje rozwinięte nie są już w stanie narzucać rozwiązań gospodarkom wschodzącym,
a żadne państwo lub blok regionalny nie jest też w stanie samodzielnie animować działań w skali
globalnej (Bremmer i Roubini 2011). Problem ten – ale też wyłaniające się rozwiązanie – są najlepiej widoczne w przypadku ochrony klimatu. Niepowodzenie Protokołu z Kioto oraz szczytu klimatycznego w Kopenhadze w 2009 roku pokazały brak możliwości odgórnego narzucania limitów
emisji wszystkim państwom świata. W ratyfikowanym w roku 2016 porozumieniu paryskim przyjęto więc podejście oddolne, które opiera się na celach klimatycznych zgłaszanych przez poszczególne kraje. Cele te mają być stopniowo zaostrzane w ramach regularnych przeglądów, tak by
łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych odpowiadała wartościom niezbędnym do utrzymania
wzrostu globalnych temperatur względem poziomu historycznego poniżej 2°C. Przy tym nawet
nie tak daleko idące cele klimatyczne wymagają przyspieszenia redukcji emisji. Warto pamiętać,
że obecne plany jej ograniczenia nawet w relatywnie najbardziej zaawansowanej pod tym względem Unii Europejskiej nie wystarczają do wypełnienia zapisów porozumienia paryskiego (tabela
2). Wynika z tego, że pogłębienie ambicji redukcyjnych Europy, wychodzących poza agendę 2030
jest prawdopodobne. Podobnie będzie prawdopodobnie także w wypadku innych państw świata,
w tym w Chin.
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Tabela 2. Cele klimatyczne, budżet węglowy i wynikające z niego tempo redukcji emisji w skali
globalnej
Cel (ograniczenie wzrostu globalnych
temperatur)

< 1,5 st. C

< 2 st. C

< 3 st. C

Prawdopodobieństwo osiągnięcia celu

50%

33%

66%

50%

33%

66%

50%

33%

Pozostały budżet węglowy, GtCO2 emisji

312

612

762

1062

1262

2162

2562

3012

8

15

19

27

32

54

64

75

11%

6%

5%

4%

3%

1,8%

1,5%

1,2%

Pozostałe lata przy obecnych emisjach
Niezbędne roczne tempo redukcji emisji

Tempo redukcji emisji
spójne z celami
Porozumienia Paryskiego

Tempo redukcji emisji
w UE do roku 2030
wg obecnych celów

Uwaga: przyjęto brak możliwości osiągnięcia ujemnych emisji netto i wykorzystanie budżetu węglowego do 2250 r.
Źródło: obliczenia własne WiseEuropa na podstawie IPCC (2014) oraz Carbon Brief (2017)

Nowym, a jednocześnie coraz częściej poruszanym we współczesnych publikacjach (DoD 2015,
CCS 2017) zagadnieniem, jest wpływ problemów zasobowych na rozwój świata poprzez wzrost
niestabilności politycznej w regionach najbardziej dotkniętych katastrofami środowiskowymi, niedoborem zasobów i eksplozją demograficzną oraz rozlaniem się tych problemów (m.in. konflikty
zbrojne, katastrofy humanitarne) poprzez masowe ruchy migracyjne, kryzysy zasobowe i polityczne, na regiony zamożniejsze – przede wszystkim Europę i Azję Wschodnią. Jest on jednym
z powodów dla którego wraz ze wzrostem temperatur globalnych i nasileniem się negatywnych
zjawisk z tym związanych należy się spodziewać coraz mocniejszej presji politycznej na przyspieszenie niskoemisyjnej transformacji. Dotyczy to zarówno Europy jak Chin, a także innych kluczowych gospodarek azjatyckich (Japonii, Korei Południowej, Indii), które już obecnie uznają niskoemisyjny, zasobooszczędny „zielony wzrost” za jeden z priorytetów rozwojowych. Sprzyjać temu
będą też megatrendy demograficzne oraz technologiczne: liczba ludności w kolejnych dekadach
będzie najszybciej rosnąć w regionach najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, a jednocześnie położonych relatywnie blisko Europy lub znajdujących się w granicach takich mocarstw
swiatowych jak Indie czy Chiny. Jednocześnie postępujący wzrost konkurencyjności niskoemisyjnych technologii umożliwia rozpoczęcie transformacji w coraz większej liczbie krajów. Istotnym
czynnikiem spowalniającym zmiany pozostają jednak wysokie koszty utopione oraz silna pozycja
firm uzależnionych od technologii opartych na paliwach kopalnych (szczególnie w energetyce oraz
motoryzacji).
Warto jednak zauważyć, że stopniowo wzrasta znaczenie dostawców niskoemisyjnych technologii dla poszczególnych gospodarek, nie tylko w UE czy Chinach, ale również w USA (w 2016 r.
zatrudnienie w energetyce wiatrowej i solarnej było tam trzykrotnie wyższe niż w górnictwie
i energetyce węglowej i o 1/3 – niż w górnictwie i energetyce gazowej (DoE 2017)). Jednocześnie
dostawcy konwencjonalnych rozwiązań (koncerny energetyczne, motoryzacyjne) podejmują próby
dywersyfikacji i przesunięcia w kierunku modeli biznesowych opartych na nowych technologiach.
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Z czasem można się więc spodziewać przesilenia w dyskusji o kształcie polityki klimatycznej w kolejnych państwach oraz branżach: zdobycia trwałej przewagi beneficjentów transformacji nad jej
przegranymi i przyspieszenia tempa redukcji emisji.
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3. Polityka publiczna
wobec megatrendów
Czy polityka publiczna dostrzega trendy globalne? Czy patrzy na nie w bezstronny sposób, czy
też raczej przez pryzmat bieżących potrzeb przetargu politycznego? Czy wreszcie nowe regulacje
tworzy się w sposób wychodzący naprzeciw zmianom demograficznym, technologicznym i zasobowym, czy też raczej reaguje się na nie z dużym opóźnieniem, przez długi czas przyjmując postawę wyczekującą? Odpowiedź na te pytania musi być niejednoznaczna, tak jak niejednoznaczne
i zmienne są priorytety partii politycznych, państw i organizacji międzynarodowych. Zanim jednak
megatrendy zostaną przetworzone na język idei muszą stać się przedmiotem badań naukowych.
Jest to zazwyczaj warunek wstępny do tego, aby instytucje z obrzeża nauki i polityki – think
tanki – mogły wydestylować z debaty naukowej te elementy, które będą szczególnie interesujące dla opinii publicznej oraz elit politycznych. Dopiero po wytworzeniu języka zrozumiałego dla
szerokiego grona odbiorców wiedza o megatrendach może być przetwarzana w hasła polityczne,
zmieniając zarówno formę, jak i treść debaty publicznej.

Efektywny transfer wiedzy naukowej do debaty
publicznej i polityki za pośrednictwem uniwersytetów,
instytutów naukowych, think tanków oraz innych
ośrodków analitycznych pozwala na sprawne
reagowanie państwa oraz sektora prywatnego
na megatrendy.
Przykładu stopniowego transferu idei naukowych do polityki dostarcza problematyka starzenia
się ludności. Zjawisko to zostało przewidziane przez demografów (por. Laundry (1934) i Netestein
(1953)) i przeanalizowane przez ekonomistów (por. Weil (1997)) na długo przed tym nim stało się
przedmiotem zainteresowania mediów i dyskusji publicznej. Kiedy tak się jednak stało, a w debatę
zaangażowały się czołowe europejskie i amerykańskie think tanki oraz duże organizacje międzynarodowe takie jak Bank Światowy, ONZ i Komisja Europejska, kolejne kraje zaczęły podejmować
próby ograniczania negatywnych skutków starzenia się dla swoich gospodarek i finansów publicznych. Polegano przy tym na instrumentach zachęcających ludzi starszych do wydłużenia okresu
aktywności zawodowej, a osoby młode do posiadania większej liczby dzieci i łączenia ich wychowywania z pracą zarobkową. Dzięki ograniczaniu przywilejów emerytalnych i rentowych, stopniowemu podnoszeniu wieku emerytalnego, rozszerzaniu zakresu opieki instytucjonalnej nad dziećmi oraz zmianom kodeksowym ułatwiającym pracę na część etatu, w wielu krajach zredukowano
ryzyko, jakie zmiany demograficzne niosły dla krajów rozwiniętych. Stało się tak jednak w sposób
nierównomierny. Europa Północno-Zachodnia, Kanada i Japonia, które przeprowadziły najdalej
idące reformy dotychczasowego modelu państwa dobrobytu relatywnie dobrze przygotowały
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swoje gospodarki na okres, w którym powojenny wyż demograficzny wkroczy w wiek emerytalny.
Z kolei podobne reformy podjęte w Europie Południowej i Środkowej były albo spóźnione, albo nie
w pełni konsekwentne, zaś ich wpływ na gospodarkę był mniejszy niż w krajach skandynawskich
czy Niemczech. Różnorodne zaawansowanie reform wynika nie z różnej percepcji ustaleń debaty
publicznej o skutkach społecznych i gospodarczych starzenia się ludności, lecz raczej z odmiennej
logiki procesu politycznego, który na południu i wschodzie Europy ma większą niż na Zachodzie
tendencję do hamowania lub częściowego odwracania podjętych już zmian nie tylko w przypadku
rynku pracy, lecz także w innych obszarach gospodarki. Paradoksalnie więc kraje, w których problem szybkości i głębokości niekorzystnych zmian demograficznych jest największy, są także do
niego najgorzej przygotowane. Powodem jest ich relatywna (na tle Europy Północno-Zachodniej
czy Japonii) słabość instytucjonalna, utrudniająca projektowanie, wdrażanie oraz zapewnienie ciągłości reform strukturalnych nie tylko w obszarze rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, lecz
także innych sferach aktywności państwa.
Problem ten na bardziej fundamentalnym poziomie widoczny jest także w przypadku pozostałych megatrendów, w tym zwłaszcza w przypadku zmian technologicznych. W odróżnieniu od
procesów demograficznych technologia rzadko kiedy wymaga rewizji wrażliwej społecznie domeny polityki publicznej. Jest więc ona także mniej kontrowersyjna dla decydentów nawet w krajach
o mniej rozwiniętych instytucjach politycznych i naukowych. Z drugiej strony sposoby zaangażowania rządów w rozwój technologii są bardzo zróżnicowane tak w warstwie strategicznej jak
implementacyjnej, przy czym zróżnicowanie to w dużej mierze oddaje instytucjonalny potencjał
poszczególnych krajów i sterujących ich polityką biurokracji. Zainteresowanie polityki publicznej
sferą technologiczną może przy tym wynikać z wielu powodów. Najważniejsze z nich są dwa. Po
pierwsze, część krajów stara się prowadzić aktywną politykę przemysłową w nadziei na szybszy
wzrost i konwergencję z krajami lepiej rozwiniętymi. Zdolność do adaptacji technologicznej jest
dla tego procesu kluczowa a dyskusje wokół tzw. pułapki średniego dochodu koncentrują się
zwykle na obawach o możliwości przestawienia lokalnej gospodarki na rozwój oparty na innowacjach. Po drugie, pozycja międzynarodowa poszczególnych państw zależy od ich siły militarnej
i gospodarczej (ang. hard power) oraz kulturowej (ang. soft power), a więc pośrednio także od ich
zdolności do uczestnictwa w globalnej awangardzie technologicznej. Dlatego współfinansowanie
badań naukowych, preferencje podatkowe dla inwestycji w maszyny, urządzenia i prace rozwojowe, a także dbanie o lokalny rynek kapitałowy oraz inne platformy współpracy między nauką
a biznesem, wchodzą w skład repertuaru działań państw starających się utrzymać lub wzmocnić
swoją pozycję międzynarodową.
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Tabela 3. Główne megatrendy globalne i pułapki polityki publicznej w krajach OECD

Zrozumienie problematyki

Umiejętność sformułowania

Wdrożenie operacyjne

w dyskursie publicznym

właściwej odpowiedzi

instrumentów polityki

strategicznej

publicznej

Dostępna niewielu krajom
o dużym potencjale
kadrowym, instytucjonalnym
i organizacyjnym. W pozostałych
utrudniona: reformy
wspomagające tworzenie
i absorpcję technologii
w gospodarce są bardzo złożone
koncepcyjnie i przedmiotowo
(obejmują sfery niekojarzące
się wprost z innowacjami
technologicznymi np. rynek
kapitałowy, oświatę, ochronę
zdrowia itp.).

Politycznie niekontrowersyjne, ale
trudne operacyjnie ze względu na
długofalowy charakter procesu,
jego dużą złożoność koncepcyjną,
istnienie pilniejszych potrzeb
fiskalnych oraz to, że budowa
potencjału technologicznego jest
długotrwała i wpływa pozytywnie
na gospodarkę pod warunkiem
wieloletniej ciągłości polityki
publicznej.

Zróżnicowana pomiędzy
krajami: wymaga połączenia
specjalistycznej wiedzy z wielu
dziedzin (zagadnień prawnych,
ekonomicznych, finansowych,
energetycznych, inżynieryjnych
itp.) a od państwa umiejętności
planowania strategicznego
w horyzoncie wieloletnim
godzącego w sprzeczne
interesy branżowe i społeczne,
w tym zdolności do myślenia
i długofalowego działania
geopolitycznego wykraczającego
ponad podziały polityczne.

Trudne politycznie ze względu
na globalny wymiar wyzwań,
odłożenie w czasie pozytywnych
skutków regulacji przy istotnych
kosztach w krótkim okresie,
konieczność przeobrażenia
zastanej struktury gospodarczej
(zmiana status quo rodzi
„wygranych” i „przegranych”
transformacji). W krajach,
w których ochrona środowiska
jest przedmiotem konsensusu
politycznego polityka tego typu
napotyka na mniejsze bariery.

Dobra ze względu na
zakorzenienie problematyki
w literaturze ekonomicznej
i praktyce politycznej krajów
rozwiniętych, przy jednoczesnym
narażeniu na pokusę
unikania tematów politycznie
drażliwych w krajach o mniej
technokratycznej praktyce
działania administracji i procesu
politycznego.

Zróżnicowane ze względu na
różną podatność poszczególnych
państw na pokusę populizmu
oraz wady przetargu politycznego
faworyzującego dobrze
zorganizowane grupy interesu
zagrożone np. utratą swoich
przywilejów emerytalnych.

Demograficzne

Zasobowe i środowiskowe

Technologiczne

Dobre na poziomie ogólnym ze
względu na wszechobecność
elektroniki w życiu codziennym.
W wielu krajach relatywnie
niewielkie na poziomie
szczegółów z powodu złożonej
warstwy technicznej i naukowej,
wąskiego grona specjalistów
oraz instytucji zdolnych do
przełożenia ich na język debaty
i instrumentarium polityki
publicznej.

Dobre na poziomie ogólnym
pod wpływem raportowania
w mass mediach np. zagadnień
klimatycznych czy zagrożeń
środowiskowych.
Percepcja konieczności zmian
jest często ograniczana przez
rozciągnięcie oddziaływania
megatrendu na okres
wykraczający poza horyzont
doświadczeń jednego człowieka
oraz podatność na retorykę
negacjonistyczną.

Dobre ze względu na długą
obecność problematyki starzenia
się ludności, dzietności i imigracji
w debacie publicznej krajów
rozwiniętych, widoczny wpływ
starzenia się na bieżące finanse
publiczne oraz nasilenie się
procesów migracyjnych w skali
świata.

Źródło: opracowanie własne

Rozwojem technologii zainteresowane są więc po pierwsze państwa oraz bloki polityczne odgrywające rolę mocarstw globalnych (Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska) lub takie, w których
rola branż przeżywających szybką zmianę technologiczną jest szczególnie wysoka (np. Finlandia,
Izrael, Korea Południowa, Japonia). Z ich perspektywy zaniedbanie ważnego trendu technologicznego może okazać się błędem strategicznym o poważnych konsekwencjach dla ich pozycji
międzynarodowej lub gospodarczej. Z tego względu programy finansujące badania nad komputerami kwantowymi, sztuczną inteligencją, robotyką, biotechnologią, magazynowaniem energii
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czy fuzją termojądrową znajdują się na liście priorytetów zarówno Stanów Zjednoczonych, jak
i Chin. Podobnie jest także w Unii Europejskiej, w której jednak kluczowe znaczenie ma wypadkowa działań krajowych i ogólnoeuropejskich. Państwa europejskie są bowiem krajami średniej
wielkości, będącymi raczej odbiorcami niż kreatorami zmian technologicznych netto. Dla sukcesu firm niemieckich, holenderskich czy szwedzkich równie duże znaczenie co lokalna baza naukowa i przemysłowa mają więc ogólnoeuropejskie zasoby know-how (tzw. industrial commons).
Jednocześnie jednak to te kraje UE, które cieszą się najlepszą symbiozą przemysłu i nauki, są
najlepiej przygotowane do absorpcji światowych innowacji. W państwach, których rozwój instytucjonalny i gospodarczy zaszedł mniej daleko, a więc przede wszystkim w Europie południowej
oraz środkowowschodniej, umiejętność szybkiej absorpcji i współkształtowania światowych trendów technologicznych jest mniejsza. W dużej mierze dzieje się tak za sprawą różnic po stronie
fundamentów: mniejszych i ulokowanych w bardziej tradycyjnych sektorach przedsiębiorstw, niedofinansowanych i wyraźnie mniej umiędzynarodowionych uniwersytetów, słabiej rozwiniętego
rynku kapitałowego, a także ograniczonych zasobów instytucji publicznych działających pod dyktando zmiennych celów politycznych kosztem długofalowej współpracy ze światem zewnętrznym (think tankami, środowiskiem biznesu i uniwersytetami). Wszystko to osłabia zdolność tych
krajów do planowania strategicznego, tworzenia nowoczesnych regulacji i podejmowania długofalowych decyzji niezbędnych do powstania środowiska sprzyjającego wczesnemu włączaniu się
w światowe trendy technologiczne oraz aktywnego uczestniczenia w nich na wielu polach.
Różnice strukturalne i instytucjonalne pomiędzy państwami OECD ujawniają się także w podejściu do zarządzania zasobami naturalnymi oraz ochrony środowiska. Jaskrawym tego przykładem jest dyskusja o przebiegu i metodach przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu. Pierwsze
prace fizyków wyjaśniających znaczenie gazów cieplarnianych dla podniesienia średnich temperatur na Ziemi i przewidujące wpływ jaki cywilizacja przemysłowa wywrze na światowy klimat
pojawiły się już w XIX stuleciu (Tyndal (1861) i Arrhenius (1896)). W ciągu kolejnego stulecia
wyrosła z nich nowa gałąź nauki – klimatologia – zajmująca się badaniem procesów fizycznych,
chemicznych i geologicznych kształtujących zmiany klimatyczne w skali globalnej. Stopniowo rozwinęła ona wiele metod pomiarowych (m.in. globalne sieci stacji badawczych, detektory satelitarne) a także numerycznych (komputerowe modelowanie atmosfery i oceanów) dzięki którym do lat
80. XX wieku świat nauki wypracował konsensus co do tempa i przyczyn globalnego ocieplenia
(por. IPCC (2014)). W tym czasie niektórzy naukowcy zaangażowali się w popularyzację dorobku
klimatologii wśród opinii publicznej, apelując jednocześnie do polityków o podjęcie działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Te głosy zostały podchwycone przez instytucje międzynarodowe oraz ruchy ekologiczne, a następnie szybko przeniknęły do programów
głównych stronnictw politycznych większości państw OECD. Z czasem trend ten dotarł także do
państw rozwijających się, na czele z Indiami i Chinami, odpowiadającymi za ponad jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych. O ile jednak w Europie, Kanadzie czy Nowej Zelandii
zmiana kierunku działania partii politycznych była silnie sprężona z ewolucją poglądów opinii
publicznej, coraz większą wagę przywiązującej do kwestii zdrowotnych, środowiskowych i humanitarnych, to w przypadku krajów azjatyckich kluczową rolę odegrała ewolucja postawy samych
elit. Zrozumiały one, że geopolityczne i gospodarcze ryzyka jakie wiążą się ze zmianami klimatu
są znacznie większe i trudniejsze do opanowania niż ewentualne koszty transformacji, zwłaszcza,
że wobec szybkiego spadku cen energii ze źródeł odnawialnych bilans dekarbonizacji wypada dziś
znacznie korzystniej niż przewidywano to jeszcze kilkanaście lat temu. Jednocześnie dostrzegły
one szanse gospodarcze związane z przebudową energetyki, transportu oraz przemysłu.
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Tabela 4. Status głównych megatrendów w polityce publicznej poszczególnych regionów świata
Europa Płn-Zach / Kanada

Japonia / Korea Płd

Polska

Demo

Techno

Zasoby

Demo

Techno

Zasoby

Demo

Techno

Zasoby

Świadomość

++

++

++

++

++

++

++

+

+/-

Strategia

++

++

++

++

++

++

+/-

+

+/-

Wdrażanie

++

+

+

++

++

+

+/-

+/-

-

USA

Pozostała
Europa Środkowa

Chiny

Demo

Techno

Zasoby

Demo

Techno

Zasoby

Demo

Techno

Zasoby

Świadomość

++

++

+

++

++

++

++

+

+

Strategia

++

++

+

+

++

+

+/-

+/-

+

Wdrażanie

+

++

+/-

+

+

+

+/-

+/-

+
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Obecnie w większości państw Unii Europejskiej, a także Kanadzie, Japonii, Chinach, Indiach
i Korei Południowej o możliwości przeciwdziałania zmianom klimatu nie dyskutuje się już w kategoriach „czy” i „dlaczego”, lecz w kategorii „jak”. Znajduje to odbicie w krajowych planach redukcji emisji, systemach wsparcia inwestycji w OZE oraz preferencjach dla transportu elektrycznego w miastach. W tej grupie negatywnie wyróżnia się Polska, która jako jedyny kraj w Unii
Europejskiej próbuje wracać do zamkniętej już dyskusji o celowości prowadzenia polityki klimatycznej. Postawa ta spotyka się z coraz większym niezrozumieniem ze strony partnerów w UE,
w tym państw Europy Środkowej, które dyskutując o zmianach w instrumentach europejskiej
polityki klimatycznej nie starają się – w przeciwieństwie do Polski – zatrzymać jej pogłębiania
a jedynie – razem z krajami zachodnimi – dążą do tego by osiągnąć z niej jak największe korzyści
dla własnych gospodarek (por. rozdział 4). Postawa Polski odróżnia ją nie tylko od reszty Unii
Europejskiej, Chin czy Korei Południowej ale nawet od Stanów Zjednoczonych i Australii. W ich
przypadku na politykę klimatyczną silnie oddziałuje kształt sceny politycznej, w której dużą rolę
odgrywają grupy interesu związane zarówno z tradycyjnym jak i niskoemisyjnym modelem gospodarki. Powoduje to – nieobecne w Europie Zachodniej - zmienne nastawienie państwa do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, mimo, że większość amerykańskiej i australijskiej opinii publicznej
uważa zmiany klimatu za poważny problem, którym rząd powinien się zająć (Leiserowitz et al. 2016,
Lowy Institute 2017). Wbrew tej niekonsekwencji oba kraje, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, wytworzyły szerokie instrumentarium wspierania redukcji emisji w energetyce, transporcie i sektorze
budowlanym. Stało się tak m.in. dlatego, że nastawienie do transformacji energetycznej dużej
części amerykańskiego biznesu nie różni się znacząco od podejścia dominującego w Europie czy
Chinach. Powodem jest także to, że amerykańskie korporacje oraz ośrodki badawcze znajdują się
w światowej czołówce technologicznej w obszarach kluczowych dla polityki klimatycznej (OZE,
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magazynowanie energii, cyfrowe zarządzanie zużyciem energii itp.). Ponieważ jednocześnie USA
i Australia dysponują bardzo dobrymi warunkami naturalnymi do rozwoju energetyki odnawialnej oraz efektywnym rynkiem kapitałowym gwarantującym niski koszt finansowania inwestycji
w tym sektorze, chwiejność polityki ma ograniczone znaczenie dla rzeczywistego postępu przemian w sektorze energetycznym w obu krajach. W rzeczywistości rozwój energetyki wiatrowej
w USA należy do najszybszych na świecie, zaś w Australii szybką ekspansję przeżywa fotowoltaika. Bardziej problematyczny z perspektywy ochrony klimatu jest w ich wypadku brak stabilnych
regulacji wymuszających obniżenie emisji w innych sektorach, takich jak przemysł materiałowy
czy rolnictwo.

Rozbudowana baza naukowa oraz wysokiej jakości
instytucje przekuwające wiedzę o otaczającym
świecie w konkretne rozwiązania regulacyjne
stanowią jeden z atutów rozwojowych Europy
Północno-Zachodniej, którego nadal brakuje
Europie Środkowo-Wschodniej.
Podsumowując można stwierdzić, że państwa Europy znacząco różnią się między sobą pod
względem instytucjonalnej gotowości do zmierzenia się z głównymi megatrendami definiującymi perspektywy rozwoju w wieku XXI: demograficznym, technologicznym i zasobowym. Kraje
Europy Północnej dysponują bazą naukową, administracyjną i polityczną predysponującą je zarówno do relatywnie wczesnej identyfikacji rodzących się wyzwań, jak i sformułowania strategicznej odpowiedzi na nie oraz przełożenia jej na praktykę działania podmiotów publicznych i prywatnych poprzez adekwatne ramy regulacyjno-instytucjonalne. Z kolei państwa Europy Środkowej
i Wschodniej, a także część krajów południa kontynentu takich atutów nie mają. W rezultacie ich
polityka publiczna albo nie w pełni zdaje sobie sprawę z natury poszczególnych megatrendów i ich
ścisłych wzajemnych powiązań, albo nie jest w stanie w adekwatny sposób zareagować na nie tak
w warstwie strategicznej jak wdrożeniowej. Dotyczy to także Polski, której polityka publiczna zdaje się być, posługując się językiem zastosowanym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, więźniem pułapek: demograficznej, słabości instytucji oraz przeciętnego produktu. Wobec ograniczonej znajomości natury poszczególnych megatrendów (w tym zwłaszcza zasobowego i technologicznego) oraz ich wzajemnych powiązań, a także niepełnej gotowości do zmierzenia się z nimi
w warstwie strategicznej i regulacyjnej polska gospodarka zdaje się w dużej mierze niegotowa na
zderzenie z konsekwencjami przemian demograficznych, technologicznych oraz energetycznych,
jakie dotkną gospodarkę europejską w najbliższych kilku dekadach.
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4. Ochrona klimatu – luka
myślenia strategicznego?
Analiza przedstawiona w poprzednim rozdziale wskazuje, że polityka publiczna w krajach Europy
Środkowej, w tym w Polsce, jest słabo przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami jakie przynoszą opisywane w niniejszym opracowaniu megatrendy: demograficzny, zasobowy i technologiczny. Deficyty te są relatywnie najmniejsze w warstwie diagnostycznej, wyraźnie większe w sferze
strategicznej i bardzo duże w obszarze wdrożeniowym. Szczególnie problematycznym obszarem
polskiej polityki publicznej pozostają kwestie klimatyczne i zasobowe – pod tym względem Polska
odróżnia się in minus nie tylko od Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale i innych państw środkowoeuropejskich. Wydaje się, że ten stan rzeczy wynika z dwóch problemów.
Jeden z nich dotyczy ogólnego podejścia do problematyki ochrony środowiska oraz zarządzania
zasobami naturalnymi, a drugi – specyficznego obszaru, jakim jest polityka klimatyczna.
Pierwszą, ogólną słabością polskiej debaty publicznej na temat polityki środowiskowej i zasobowej jest pomijanie skali niezbędnych zmian oraz bezwzględnego charakteru celów środowiskowych mających zapewnić podstawy funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i gospodarki.
Objawem tego zjawiska jest powszechnie obowiązujące tłumaczenie angielskiego terminu sustainable development jako rozwoju zrównoważonego, podczas gdy bliższym odpowiednikiem jest rozwój
samopodtrzymujący się (trwały). Ta na pozór niewielka różnica terminologiczna przekłada się na odmienne postrzeganie środowiskowego wymiaru polityki rozwojowej w Polsce i innych krajach UE
oraz gotowość do wdrażania jej konkretnych instrumentów. W przypadku rozwoju zrównoważonego
środowisko jest jednym z wymiarów, który należy brać pod uwagę przy projektowaniu interwencji
publicznej, przy czym często w praktyce „równoważenie” oznacza unikanie podejmowania działań
ograniczających wpływ człowieka na środowisko, jeżeli miałoby to się wiązać (faktycznie lub rzekomo) z bezpośrednimi kosztami społeczno-gospodarczymi. Podejście to zakłada np. osiągnięcie
względnego decouplingu, a więc na przykład budowę gospodarki „mniej emisyjnej”, która nie musi
spełniać żadnego konkretnego, bezwzględnego celu redukcji emisji. Alternatywą jest uznanie celów
środowiskowych za warunki brzegowe, których przekroczenie grozi w długim okresie społecznym
i gospodarczym regresem. W takim ujęciu cele te mają charakter bezwzględny, a wynikająca z nich
transformacja gospodarcza – charakter jakościowy, a nie tylko ilościowy. Preferowane przy tym jest
poniesienie przejściowych kosztów dostosowań niż narażenie systemu społeczno-gospodarczego
na ryzyka środowiskowe i zasobowe o nieznanej skali oddziaływania. W praktyce mogą współwystępować dwa podejścia. Przykładowo, unijna polityka środowiskowa – w tym klimatyczna – opiera
się na celach bezwzględnych i zakłada budowę gospodarki niskoemisyjnej przy akceptacji wyzwań
i kosztów z tym związanych, natomiast działania w obszarze gospodarowania surowcami – przynajmniej w chwili obecnej – postrzegane są głównie przez pryzmat poprawy efektywności gospodarki
(Happaerts 2014). W przypadku Polski zarówno w obszarze ochrony środowiska, jak i gospodarowania zasobami wydaje się dominować podejście stawiające na względny decoupling, co jest szczególnie widoczne w przypadku polityki klimatycznej.
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Schemat 3. Sustainable development – rozwój zrównoważony czy trwały?
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Faktyczne odrzucanie bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych jako fundamentalnego elementu polityki klimatycznej wyróżnia Polskę nie tylko od innych państw członkowskich
UE, ale też od coraz większej liczby państw spoza Europy. Brak świadomości przesłanek stojących
za polityką energetyczno-klimatyczną UE, Chin, Japonii czy Korei Południowej widoczny jest zarówno wśród polityków, jak publicystów i komentatorów – w tym nawet części dziennikarzy branżowych. Przekłada się to na postrzeganie europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej jedynie
przez pryzmat polityki przemysłowej państw Europy Zachodniej, co z kolei prowadzi do błędnych
oczekiwań co do dalszego kierunku zmian w tym obszarze. W tym kontekście symptomatyczne
może być zaskoczenie licznych polskich decydentów, komentatorów i ekspertów energetycznych
gdy przywódcy państw unijnych podjęli w 2014 roku decyzję o dalszej redukcji emisji do 2030
roku, a ostatnio – gdy pomimo wycofania się USA, Unia Europejska wspólnie z Chinami zadeklarowała utrzymanie dotychczasowego kursu redukcyjnego. Fałszywe przeświadczenie o przejściowym charakterze presji na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz osamotnieniu Europy
na globalnej arenie mimo kolejnych porażek polskiej strategii na arenie międzynarodowej jednak
utrzymuje się. Rozważając przyszłe kierunki polskiej polityki rozwojowej, warto zrozumieć dlaczego tak się stało.
Ponad ćwierć wieku debaty publicznej na temat globalnego ocieplenia ugruntowało wśród
społeczeństw i elit zachodnioeuropejskich przekonanie, że stanowi ono poważne ryzyko dla dobrobytu UE w XXI wieku. Kluczowe zagrożenia dla państw europejskich mają przy tym przede
wszystkim charakter pośredni, wynikający z uzależnienia ich pozycji gospodarczej oraz bezpieczeństwa zasobowego od stabilności globalnej wymiany handlowej, a także wysokiej ekspozycji
na negatywne skutki kryzysów środowiskowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz Afryce.
Z podobnych powodów walka z daleko idącymi zmianami klimatu zajęła w ostatnich latach wysokie miejsce na agendzie strategicznej Chin, tworząc podwaliny euroazjatyckiego konsensusu
dotyczącego polityki klimatycznej. Odmienna sytuacja Stanów Zjednoczonych – duża własna
baza zasobowa oraz komfortowe położenie geograficzne – sprawiają, że aktywne zaangażowanie w rozwiązanie problemu globalnych zmian klimatu jest postrzegane przez część amerykańskich elit jako jedna z możliwych opcji działania, a nie konieczność. Wobec braku imperatywu
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strategicznego, determinacja USA na szczeblu federalnym do prowadzenia konsekwentnej polityki klimatycznej jest więc słabsza niż determinacja państw europejskich. Jednocześnie, ponieważ
poglądy większości społeczeństwa amerykańskiego oraz elit uniwersyteckich i przemysłowych
nie różnią się znacząco od poglądów Europejczyków, polityka na szczeblu stanowym jest w wielu
wypadkach podobna do polityki europejskiej. O jej kształcie decydują jednak przyczyny lokalne,
a nie globalne.
Schemat 4. Kluczowe skutki globalnych zmian klimatu dla Europy
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie analiz Banku Światowego (2014)

Europa nie ma możliwości dokonania podobnego wyboru. Dlatego też skazana jest na podejmowanie kolejnych prób „przewodzenia światu”, zarówno poprzez soft power (np. jako laboratorium
regulacyjne), pomoc rozwojową i przewodzenie na początkowych etapach rozwoju niskoemisyjnych technologii, jak i poprzez budowanie międzynarodowych koalicji na rzecz zaostrzania celów
redukcyjnych. Działania te przynoszą efekty, chociaż często są one połowiczne lub występują
z dużym opóźnieniem: przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej dzięki działaniom m.in. Niemiec i Danii pozwoliło tym technologiom na osiągnięcie grid parity w około połowie
państw świata. Doświadczenia UE są wykorzystywane m.in. przez Chiny, które stopniowo wdrażają kolejne instrumenty polityki klimatycznej posługując się m.in. wzorem europejskim i kalifornijskim. Z kolei europejska pomoc rozwojowa powoduje, że niskoemisyjne rozwiązania stają się
coraz popularniejsze w wielu krajach afrykańskich czy południowoazjatyckich.
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Dominujące w Polsce podejście do polityki
klimatycznej ignoruje skalę niezbędnych zmian
oraz głębokie uzasadnienie redukcji emisji
wykraczające poza promowanie nowych technologii
i wynikające z dążenia Europy – a obecnie również
Chin – do uniknięcia destabilizacji globalnego
ładu w kolejnych dekadach.

Konieczność dekarbonizacji światowej gospodarki została głęboko zinternalizowana przez europejskich przywódców oraz ich wyborców. Z tego właśnie powodu negocjacje dotyczące kształtu
polityki klimatycznej na forum unijnym nie dotyczą już tego, czy jest ona niezbędna: obecnie toczy się dyskusja na temat szczegółowych mechanizmów podziału kosztów i korzyści transformacji
pomiędzy poszczególnymi sektorami i państwami. Ramy negocjacji wyznacza ogólny cel głębokiej
redukcji emisji, przy czym obecnie zakładane tempo zmian – choć wysokie – jest niewystarczające
do ograniczenia wzrostu globalnych temperatur poniżej 2°C (zob. tabela 2 w rozdziale 2.3). Wbrew
powszechnemu w Polsce przekonaniu, unijne regulacje klimatyczne są bowiem rozwiązaniem kompromisowym, uwzględniającym obawy energetyki, przemysłu ciężkiego oraz innych sektorów co do
tempa i kosztów redukcji emisji, co przejawia się zarówno w rozłożeniu transformacji na kilka dekad,
jak i wprowadzeniu licznych derogacji oraz instrumentów osłonowych dla emisyjnych sektorów.
Rozwiązania te mają jednak charakter przejściowy, dlatego też nie należy liczyć, że pozwolą one na
utrzymanie status quo w emisyjnych sektorach w perspektywie 20-30 lat.
Z tego też względu, próby blokowania kolejnych rozwiązań służących pogłębianiu redukcji
emisji są – co do zasady - skazane na porażkę. Potwierdzają to doświadczenia z ubiegłej dekady:
pomimo konsekwentnego sprzeciwu Polski wobec propozycji zaostrzania unijnej polityki klimatycznej, kolejne regulacje w tym obszarze są sukcesywnie wdrażane. Stanowisko Warszawy jest
przy tym coraz bardziej osamotnione. Pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej skupiają
się na uzyskaniu korzystnych warunków transformacji (finansowanie niskoemisyjnych inwestycji,
osłona dla narażonych branż), a nie na próbach blokowania jej ogólnego kierunku, te bowiem
są nieskuteczne. Wprowadzenie od kwietnia 2017 roku głosowania w wynikającym z traktatu
lizbońskiego systemie podwójnej większości dodatkowo pogłębia ten trend, gdyż utrudnia zebranie mniejszości blokującej podejmowanie decyzji przez Radę UE. Już tego samego miesiąca nowe
zasady głosowania przesądziły o przyjęciu rygorystycznych norm środowiskowych dla elektrowni
na węglu brunatnym, pomimo sprzeciwu nie tylko Polski, ale też Niemiec, dla których (wobec
szybkiego wycofania bloków jądrowych), rozwiązanie to było przejściowo niekorzystne. Można
sądzić, że przyspieszenie procesu decyzyjnego będzie dotyczyło wszystkich sfer regulacji unijnych, w tym polityki energetyczno-klimatycznej, a zwłaszcza reformy systemu ETS i ustalenia
nowych zasad funkcjonowania rynku energii. Tendencje te potwierdza rada ministrów środowiska z lutego 2017, na której wypracowano wspólne stanowisko wobec zmian w dyrektywie ETS.
Dyskusja między przedstawicielami państw członkowskich dotyczyła głównie podziału kosztów
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i korzyści w ramach reformy ETS, a nie samej konieczności reformy (którą kwestionowała tylko
Polska); kompromisową propozycję stanowiska Rady zgłosiły Czechy, a jej przyjęcie było możliwe
dzięki zastosowaniu systemu podwójnej większości1.
Schemat 5. Nieskuteczne próby blokowania polityki klimatycznej UE przez Polskę w ubiegłej
dekadzie
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Istotną kwestią prawną jest również to, że cele klimatyczne UE są elementem polityki środowiskowej, a nie energetycznej, co zgodnie z zapisami traktatowymi daje większe prerogatywy instytucjom unijnym. Państwa członkowskie zachowują suwerenność w kształtowaniu miksu
energetycznego, musi on być jednak spójny z regulacjami środowiskowymi. Możliwe jest więc
wprowadzenie regulacji, takich jak ogólnounijne normy emisyjne dla rynku mocy: nie będą one
formalnie zakazywały rozwijania technologii węglowych (zgodnie z promowaną przez Polskę zasadą neutralności technologicznej), będzie to jednak możliwe jedynie z wykorzystaniem instalacji CCS, których rachunek ekonomiczny i techniczna wykonalność stoją pod dużym znakiem
zapytania.

1 Polska zgłosiła zastrzeżenia co do przyjęcia tego systemu głosowania, wskazując, że w czasie posiedzenia Rady nadal obowiązywał
system nicejski. Niezależnie od tych wątpliwości legislacyjnych, kolejne głosowania – w tym nad ostatecznym kształtem zmienionej
dyrektywy – będą odbywały się według systemu podwójnej większości.
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Próby blokowania celów redukcyjnych są
nieskuteczne nie tylko ze względu na panujący
w Europie Zachodniej konsensus polityczny,
ale też obowiązujący porządek prawny
– w obu przypadkach kluczowy jest wymiar
środowiskowy polityki klimatycznej.

Warto zauważyć, że presja na szybką redukcję emisji w energetyce wynika wprost z tego, że
jest to działanie cechujące się najniższymi barierami kosztowymi oraz pozakosztowymi ze wszystkich dostępnych opcji redukcyjnych. Ograniczenie emisji w innych sektorach napotyka na problemy
techniczne (emisje przemysłowe, rolnictwo) oraz wyzwania organizacyjne i behawioralne (transport, budynki), które zwiększają koszty i spowalniają tempo zmian w tych obszarach. W wypadku
energetyki tych barier nie ma – redukcja emisji jest nie tylko technicznie osiągalna, ale i względnie
tania (koszt systemowy – bez uwzględnienia opłat za CO2 – budowy mixu niskoemisyjnego jest
zaledwie ok. 5%-10% wyższy od utrzymania węglowego profilu energetyki w perspektywie roku
2050). Dlatego też nawet istotne ograniczenie ambicji polityki klimatycznej sensu largo względem
obecnych deklaracji oraz zapisów prawnych nie oznacza ograniczenia presji na zmiany w sektorze
energetycznym, który w połowie stulecia powinien być sektorem niemalże zeroemisyjnym. Biorąc
pod uwagę długi cykl inwestycyjny w energetyce, oznacza to w zasadzie brak możliwości budowy
nowych emisyjnych instalacji bez wysokiego ryzyka przedwczesnego wycofania ich z systemu
w perspektywie lat 40-tych, a więc w połowie cyklu życia elektrowni węglowych budowanych
w latach 20-tych. Perspektywę długoterminową należy też przyjmować porównując rzeczywistą
restrykcyjność krajowej polityki klimatyczno-energetycznej z regulacjami wdrażanymi w innych
państwach europejskich oraz na szczeblu unijnym. Pomimo tego, że wdrażanie celów środowiskowych jest często opóźniane wobec początkowych propozycji legislacyjnych ze względu na presję
emisyjnych branż oraz obawy przed nazbyt szybką restrukturyzacją gospodarczą (szczególnie na
poziomie lokalnym), wszelkie derogacje oraz okresy przejściowe mają z reguły precyzyjnie określony termin obowiązywania, a ich celem jest umożliwienie dotkniętym sektorom dostosowanie
się do zmian, a nie rezygnacja z nich. Przykładem są Niemcy, w których od lat trwa dyskusja nad
tempem wycofywania się z energetyki węglowej, a ostatnio – również z konwencjonalnych napędów w samochodach osobowych. Należy przy tym pamiętać, że po okresie dostosowawczym
daleko idące zmiany mogą zostać wdrożone w krótkim czasie, tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie
produkcja energii elektrycznej z węgla spadła z poziomu 136 TWh w 2012 r. do 29 TWh w 2016 r.
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Schemat 6. Koszty i bariery pozakosztowe redukcji emisji według obszaru
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Rzeczywista akceptacja konieczności szybkiej redukcji emisji pozwoliłaby istotnie zrewidować spojrzenie polskich decydentów na politykę klimatyczną UE. Bez uwzględnienia tego wymiaru postrzegana jest ona bowiem (wbrew faktom) jako narzucanie kosztownych norm środowiskowych oraz ograniczenie swobody gospodarowania zasobami energetycznymi, a opór wobec niej – jako działanie racjonalne, uzasadniające faktyczną izolację na arenie unijnej w innych
istotnych kwestiach powiązanych z ochroną klimatu (np. rozbudowa infrastruktury energetycznej,
polityka spójności). Jednak przyjęcie szerszej optyki – uwzględniającej długoterminowe znaczenie polityki klimatycznej dla zapewnienia stabilności gospodarczej i politycznej Europy (a więc
i Polski) oraz zaakceptowanie tego, że globalna presja na redukcję emisji ze strony innych graczy
(w tym Chin) będzie rosła – istotnie zmienia bilans udziału Polski w unijnej polityce klimatycznej.
Po pierwsze, ograniczenie ryzyka destabilizacji międzynarodowego ładu na skutek zmian klimatu
poprawia bezpieczeństwo Polski w długim okresie. Po drugie, ze względu na wagę problemu dla
Europy Południowej i Zachodniej oraz stanowisko krajów środkowoeuropejskich, dalsze próby
blokowania unijnej agendy przez Polskę będą nie tylko nieskuteczne, ale i jednocześnie skrajnie niekorzystne dla pozycji Warszawy na forum unijnym. Gdyby Polska – śladem innych krajów
Europy Środkowej – zaakceptowała długofalowe cele unijnej polityki klimatycznej i wbudowała
je we własną strategię rozwoju, przedmiotem sporu stałyby się interesy w obszarze polityki przemysłowej. Są one naturalnym przedmiotem przetargu politycznego w obrębie UE, a więc sferą,
w której poszczególne państwa realizują swoje interesy gospodarcze. Również Polska mogłaby
wykorzystywać unijne narzędzia polityki klimatycznej do realizacji własnej agendy przemysłowej
(Bukowski i Śniegocki 2017). Osiągnięcie sukcesów na tym polu wymaga jednak akceptacji ogólnych reguł gry i zaprzestania kwestionowania wspólnego mianownika akceptowanego przez pozostałe kraje: przestawienia gospodarki europejskiej na niskoemisyjne tory już w horyzoncie roku
2050. Po trzecie, w ciągu ostatnich lat zyskała na znaczeniu możliwość wynegocjowania mechanizmów solidarnościowych ułatwiających sfinansowanie niskoemisyjnej transformacji w relatywnie
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mniej rozwiniętych krajach członkowskich UE, w tym w Polsce. Wydaje się, że okno możliwości
w tej sferze nie będzie otwarte bardzo długo. Bez akceptacji przez Polskę fundamentów polityki
klimatycznej UE i przejścia do negocjacji konkretnych sposobów osiągnięcia celów redukcyjnych
nad Wisłą, trudno liczyć na to by Polska uzyskała silne wsparcie finansowe dla transformacji niskoemisyjnej ze strony innych państw członkowskich UE. Po czwarte, negocjując derogacje oraz
inne mechanizmy przejściowe należy brać pod uwagę, że mogą one opóźnić zmiany co najwyżej
o kilka-kilkanaście lat, a nie o kilka dekad. Oznacza to, że ten dodatkowy czas należy wykorzystać
na faktyczną restrukturyzację polskiego sektora energetycznego, a nie do odtworzenia status quo.
Schemat 7. Kluczowe wady i zalety udziału Polski we wspólnej unijnej polityce klimatycznej
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Doświadczenia ostatniej dekady wskazują, że lekceważenie długoterminowego charakteru polityki ochrony klimatu generuje problemy zarówno dla krajowej strategii energetycznej, jak i skutecznego zabiegania o interesy Polski na arenie europejskiej. Fundamentalna niespójność pomiędzy
skłonnością utrzymania obecnego modelu rozwoju energetyki a zewnętrznymi czynnikami – regulacyjnymi i technologicznymi – wyznaczającymi rzeczywiste pole wyboru dla polityki energetycznej
prowadzi do braku jakichkolwiek rozstrzygnięć strategicznych i stagnacji sektora. Niemoc państwa
w tym obszarze będzie się utrzymywała tak długo, jak konieczność rozpoczęcia głębokiej przebudowy systemu energetycznego w zgodzie z polityką klimatyczną nie zostanie zaakceptowana przez
decydentów oraz środowiska eksperckie nad Wisłą. Do tego czasu regulacje unijne mogą – w najlepszym wypadku – ochronić polskich konsumentów przed kosztownymi, chybionymi inwestycjami
w emisyjny model rozwoju energetyki. Nie zapewnią one jednak stabilnych warunków do rozwoju
nowych rozwiązań oraz przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji w sposób sprzyjający szerszej modernizacji polskiej gospodarki. To bowiem będzie możliwe jedynie gdy impuls do rzeczywistej zmiany modelu rozwojowego wyjdzie z wewnątrz, w oparciu o refleksję krajowych elit co do
konieczności dostosowania Polski do jednego z kluczowych wyzwań XXI w.
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5. Podsumowanie
Przemiany demograficzne, postęp technologiczny oraz wyzwania zasobowo-klimatyczne będą
wyznaczały warunki rozwoju większości państw świata w najbliższych dekadach. Wymagają one
od decydentów dalekowzroczności, zarówno jeśli chodzi o długookresową perspektywę planowania polityki rozwojowej, jak i zrozumienie głębokich współzależności między dobrobytem
a stabilnością otoczenia i wpływem, jaki na nią mają wszystkie opisywane w niniejszej publikacji
trzy globalne megatrendy. Koncentracja jedynie na działaniach przynoszących szybkie efekty
oraz unikanie wysiłku wyprzedzających dostosowań do zmieniającego się otoczenia skazuje kraj
na trwałą marginalizację.
Skuteczne dostosowanie do zmian demograficznych, technologicznych i zasobowych wymaga trzech kroków: 1) zrozumienia i akceptacji realnego i ponadlokalnego charakteru tych zjawisk,
2) sformułowania adekwatnej odpowiedzi strategicznej oraz 3) konsekwentnego wdrażania zaplanowanych działań w porozumieniu z innymi krajami. Co istotne, bez odpowiednio wczesnego
zrozumienia i akceptacji nieuchronności zachodzących procesów nie można liczyć na terminowe
wdrożenie niezbędnych działań. Będą one blokowane przez niechęć do zmiany status quo (niskoemisyjna transformacja), obaw przed reakcją opinii publicznej (dostosowanie polityki rynku pracy
i systemu emerytalnego do starzenia się ludności) lub też ignorowane ze względu na zadowalające
krótkookresowe perspektywy rozwoju w ramach starego paradygmatu (postęp technologiczny).
Wobec braku przekonania decydentów oraz ekspertów do konieczności zmian, reformy w wymienionych obszarach są często wprowadzane dopiero w reakcji na presję zewnętrzną. Z natury
rzeczy są to wtedy rozwiązania słabo zakorzenione i podatne na zmiany w cyklu wyborczym, co
potwierdzają doświadczenia Polski z ostatnich lat w obszarze polityki emerytalnej i energetycznej. Ta słabość krajowej polityki publicznej nie musi być permanentna, na co wskazuje stopniowy
wzrost wagi przypisywanej innowacjom oraz postępowi technologicznemu w polityce rozwojowej
większości państw Europy Środkowej. Wybiórcze podejście do strategicznej analizy megatrendów
może być jednak co najwyżej połowicznie skuteczne – konkurencyjność międzynarodowa jest bowiem złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, a utrata pola na jednym z obszarów rzadko kiedy
może być skompensowana przewagą na drugim.
W wypadku Polski obszarem skupiającym w sobie szczególnie dużo słabości krajowego podejścia do megatrendów jest polityka klimatyczna. Dominujące w krajowej debacie, spłycone podejście do redukcji emisji nie dostrzega jej istotnego strategicznego wymiaru dla Europy i innych
mocarstw światowych takich jak Chiny czy Indie oraz skłania do negowania międzynarodowej
agendy w tym zakresie. Przekłada się to na brak czytelnej strategii w krajowej energetyce oraz
pozostałych emisyjnych sektorach, a także na niską skuteczność projektowanych na jej podstawie
instrumentów polityki publicznej. Powoduje to także utrzymujący się od wielu lat faktyczny brak
sukcesów negocjacyjnych na forum unijnym, który w niewielkim stopniu może być rekompensowany przez ograniczone i w dużej mierze symboliczne ustępstwa pozostałych partnerów wobec
polskiego stanowiska. Podejście to zostało już zarzucone przez pozostałe kraje Europy Środkowej,
które podobnie do jej zachodniej części nie dyskutują już o tym „czy” dekarbonizować europejską
gospodarkę, ale „jak” to zrobić. Zmiana podejścia do ochrony klimatu – w szczególności akceptacja
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środowiskowego wymiaru polityki klimatycznej – wydaje się być dziś warunkiem koniecznym do
rzeczywistego rozpoczęcia niskoemisyjnej modernizacji w Polsce oraz skorzystania z możliwości
jej przeprowadzenia nie tylko relatywnie niskim kosztem, ale i przy znaczącym wsparciu ze strony
zamożniejszych członków wspólnoty europejskiej.
Odpowiedzią na wskazane słabości polskiej polityki rozwojowej – nie tylko w obszarze klimatyczno-zasobowym – jest konsekwentne wzmacnianie ciągłości projektowania polityki publicznej oraz analiz strategicznych, pogłębianie integracji z europejskimi oraz globalnymi badaniami
na temat wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed współczesnymi państwami, a także
mocniejsze zaangażowanie partnerów spoza administracji publicznej już na wczesnym etapie prac
nad nowymi regulacjami. Niezwykłe istotne jest dbanie o stabilne reguły polityki publicznej oraz
budowanie – również z pomocą otoczenia – solidnej bazy analitycznej. Z czasem stwarza to szansę na wypracowanie – mocno osadzonego w realiach – konsensusu co do ogólnej diagnozy oraz
kluczowych kierunków działania dla polityki publicznej. Dopóki polityka ta opiera się na stereotypach a nie diagnozach, dopóty rozdźwięk między jakością rozwiązań proponowanych w Polsce
i innych państwach Europy będzie wysoki.
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